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รายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต
หมวดที่ 1 ข,อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Production Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต)
ชื่อยBอ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Production Engineering)
ชื่อยBอ (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Production Engineering)
3. วิชาเอก
ไมBมี
4. จํานวนหน;วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
147 หนBวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปH
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
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5.3 ภาษาที่ใช
การเรียนการสอนใชเปKนภาษาไทย สําหรับเอกสารและตําราเรียนในรายวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่
เปKนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการสอนเปKนเสริมทักษะภาษาอังกฤษอยBางนอย 20% ของจํานวน
หนBวยกิตในหลักสูตร
5.4 การรับเขาศึกษา
รั บนั กศึ กษาไทยและนั กศึกษาตBางประเทศที่ สามารถใชภาษาไทยได
5.5 ความรBวมมือกับสถาบันอื่น
ไมBมี
5.6 การใหปริญญาแกBผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
- ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต พ.ศ. 2554
- เปWดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปHการศึกษา 2560
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําสBวนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร ในการประชุม
ครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต ในการประชุมครั้งที่
1/2559 เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559
- ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 และในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 31
กรกฎาคม 2560 และในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 27
กันยายน 2560 และในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
7. ความพร,อมในการเผยแพร;หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพรอมเผยแพรBหลักสูตรที่มีคุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมศาตร พ.ศ. 2553 ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพรB (Thai Qualifications Register:
TQR) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปHการศึกษา 2561
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได,หลังสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพดังตBอไปนี้
- นักวิชาการ
- วิศวกร/ที่ปรึกษา ดานตBางๆ ในกระบวนการผลิต
- วิศวกร/ที่ปรึกษา ดานระบบการผลิต
- วิศวกร/ที่ปรึกษา ดานตBางๆ ของการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
- ผูประกอบการ

มคอ.2
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หมวดที่ 2 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร,างของหลักสูตร
1. หลักสูตรและอาจารย#ผู,สอน
1.1 หลักสูตร
1.1.1 จํานวนหน;วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1.1.2 โครงสร,างหลักสูตร
1.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุBมวิชาสังคมศาสตร
ข. กลุBมวิชามนุษยศาสตร
ค. กลุBมวิชาภาษา
ง. กลุBมวิชาพลศึกษา
จ. กลุBมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
1.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุBมวิชาแกน
1. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
2. วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
ข. กลุBมวิชาชีพ
1. วิชาบังคับทางวิศวกรรม
2. วิชาเลือกทางวิศวกรรม
3. วิชาฝgกงานอุตสาหกรรม
1.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

147 หน;วยกิต
31
5
6
15
2
3
110
58
24

หนBวยกิต
หนBวยกิต
หนBวยกิต
หนBวยกิต
หนBวยกิต
หนBวยกิต
หนBวยกิต
หนBวยกิต
หนBวยกิต

34
52
46
6
240
6

หนBวยกิต
หนBวยกิต
หนBวยกิต
หนBวยกิต
ชั่วโมง
หนBวยกิต

1.1.3 รายวิชาในแต;ละหมวดวิชาและจํานวนหน;วยกิต (วิชาที่มีเครื่องหมาย * มีการสอนเสริม
เปKนภาษาอังกฤษ)
1.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31 หน;วยกิต
ก. กลุ;มวิชาสังคมศาสตร#
5 หน;วยกิต
วิชาบังคับ
2 หน;วยกิต
หนBวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
010213702 จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2(2-0-4)
(Work Ethics)
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วิชาเลือก
080203901

มคอ.2
3 หน;วยกิต
หนBวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
3(3-0-6)

มนุษยกับสังคม
(Man and Society)
080203902 มรดกและอารยธรรมของชาติ
3(3-0-6)
(National Heritage and Civilization)
080203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
3(3-0-6)
(Social, Economic and Political Dimension)
080203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
080203906 เศรษฐศาสตรเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Individual Development)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
หรือเลือกวิชาอื่นๆ จากกลุBมวิชาสังคมศาสตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปWดสอน

080303101
080303103
080303104
080303301
080303601
080303602

ข. กลุ;มวิชามนุษยศาสตร#
6 หน;วยกิต
เลือกเรียน 2 วิชา
หนBวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Happy Life)
จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
ศิลปสุนทรีย
3(3-0-6)
(Art Appreciation)
มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
(Human Relations)
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
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080303603

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
หรือเลือกวิชาอื่นๆจากกลุBมวิชามนุษยศาสตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปWดสอน
ค. กลุ;มวิชาภาษา
15 หน;วยกิต
เลือกเรียน 5 รายวิชาตBอไปนี้
หนBวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
080103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Study Skills)
080103014 การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
080103020 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(English for Industrial Management)
หรื อเลื อ กวิ ช าอื่ น ๆ จากกลุB ม วิ ช าภาษา ในหมวดวิ ช าศึ กษาทั่ ว ไปที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปWดสอน
ง. กลุ;มวิชาพลศึกษา
2 หน;วยกิต
วิชาเลือก
2 หน;วยกิต
เลือกเรียน 2 วิชาจากรายวิชาตBอไปนี้
หนBวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
080303501 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
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080303502

วอลเลยบอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
080303505 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
080303506 เทควันโด
1(0-2-1)
(Taekwondo)
080303507 ฟุตบอล
1(0-2-1)
(Football)
080303508 เซป€กตะกรอ
1(0-2-1)
(Sepak-Takraw)
080303509 เปตอง
1(0-2-1)
(Pe´tanque)
080303510 ไทจี๋ / ไทเก„ก
1(0-2-1)
(Taiji / Taikek)
หรือเลือกวิชาอื่นๆ จากกลุBมวิชาพลศึกษา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปWดสอน
จ. กลุ;มวิชาวิทยาศาสตร#และคณิตศาสตร#
3 หน;วยกิต
วิชาบังคับ
3 หน;วยกิต
หนBวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
040423001 สิ่งแวดลอมและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment and Energy)
1.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
110 หน;วยกิต
ก. กลุ;มวิชาแกน
58 หน;วยกิต
1. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร#และ
24 หน;วยกิต
คณิตศาสตร#
หนBวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
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040113002
040203111
040203112
040203211
040313005
040313006
040313007
040313008
040503011

010013016
010213448
010013401
010113851
010113852
010213132

ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineers)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
ฟWสิกส 1
(Physics I)
ปฏิบัติการฟWสิกส 1
(Physics Laboratory I)
ฟWสิกส 2
(Physics II)
ปฏิบัติการฟWสิกส 2
(Physics Laboratory II)
สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร
(Statistics for Engineers and Scientists)

มคอ.2
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)

2. วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
34 หน;วยกิต
หนBวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร *
3(2-2-5)
(Computer Programming)
เทอรโมฟลูอิดส *
3(3-0-6)
(Thermofluids)
วิศวกรรมไฟฟ†าพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Electrical Engineering)
ปฏิบัติการไฟฟ†าพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Basic Electrical Laboratory)
พลศาสตร *
3(3-0-6)
(Dynamics)
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010213133
010213525
010213636
010213654
010213665
010813109

010213135
010213247
010213257
010213272
010213273
010213282
010213462
010213463
010213534

กลศาสตรวัสดุสําหรับวิศวกร*
(Mechanics of Materials for Engineers)
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
กรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Processes)
การออกแบบชิ้นสBวนเครื่องจักรกล *
(Design of Machine Elements)
กรรมวิธีการขึ้นรูป *
(Forming Processes)
สถิตยศาสตรวิศวกรรม *
(Engineering Statics)

มคอ.2
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-1-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ข. กลุ;มวิชาชีพ
52 หน;วยกิต
1. วิชาบังคับทางวิศวกรรม
46 หน;วยกิต
หนBวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
การเขียนแบบเครื่องกลประยุกตและคอมพิวเตอรชBวยเขียน 3(2-2-5)
(Applied Mechanical Drawing and CAD)
ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมการผลิต 1
1(0-3-1)
(Production Engineering Design Laboratory I)
ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมการผลิต 2
1(0-3-1)
(Production Engineering Design Laboratory II)
โครงงานวิศวกรรมการผลิต 1
1(0-3-1)
(Production Engineering Project I)
ทักษะในการทํางานสําหรับวิศวกรการผลิต
1(1-0-2)
(Work Skills for Production Engineers)
โครงงานวิศวกรรมการผลิต 2
3(0-6-3)
(Production Engineering Project II)
ระบบอัตโนมัติและการควบคุม *
3(2-2-5)
(Automation and Control System)
ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส *
3(3-0-6)
(Hydraulics and Pneumatics)
หลักการทดสอบวัสดุ
3(2-3-5)
(Principles of Material Testing)
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010213556
010213746
010213753

010213755
010213764
010213817
010213942
010213966
010213967
010213975
010213976

010213141

010213341

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและวัสดุ
(Mechanical and Materials Engineering Laboratory)
เครื่องมือกล
(Machine Tools)
หลักการวัดทางกลและการวัดละเอียด
(Principles of Mechanical Measurements and
Metrology)
งานตัดปาดผิวโลหะ
(Metal Removal Processes)
วิศวกรรมเครื่องมือ
(Tools Engineering)
วิศวกรรมการผลิตเบื้องตน
(Introduction to Production Engineering)
วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการ
(Safety Engineering and Management)
การควบคุมและปรับปรุงกรรมวิธี
(Process Control and Improvement)
การวางแผนและควบคุมการผลิต
(Manufacturing Planning and Control)
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลิต*
(Manufacturing Plant Design)
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการสําหรับวิศวกรการผลิต
(Industrial Engineering Laboratory for PE)

มคอ.2
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

2. วิชาเลือกทางวิศวกรรม
6 หน;วยกิต
เลือกเรียน 2 วิชา จากรายวิชาตBอไปนี้
หนBวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
การใชโปรแกรมชBวยงานทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
สําหรับการออกแบบชิ้นสBวนเครื่องจักรกล
(Computer Aided Engineering (CAE))
Program for Design of Machine Element)
เทคโนโลยีเลเซอรในการผลิต
3(3-0-6)
(Laser Technology in Manufacturing)
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010213342
010213441
010213442

010213443
010213444
010213445
010213447
010213448

010213449
010213450
010213451
010213541
010213542
010213543
010213544

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแมคคาทรอนิกส
(Introduction to Mechatronics)
การใชคอมพิวเตอรชBวยในการออกแบบและการผลิต
(CAD/CAM)
ชุดควบคุมแบบโปรแกรมไดและระบบควบคุม
(Programmable Logic Controllers and
Control Systems)
การโปรแกรมซีเอ็นซี
(CNC Programming)
ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตในงานวิศวกรรม
(Finite Element Methods in Engineering)
หัวขอพิเศษทางระบบอัตโนมัติ
(Special Topics in Automation Systems)
การออกแบบเครื่องมือกลที่มีความแมBนตรง
(Precision Machine Tools Design)
การเฝ†าระวังสภาวะการทํางานของเครื่องจักรกล
และสภาพของโครงสราง
(Machine Condition and
Structure Health Monitoring)
การโปรแกรมแขนกลอุตสาหกรรม
(Industrial Robot Arm Programming)
ป€ญญาประดิษฐสําหรับอุตสาหกรรม 4.0
(Artificial Intelligence for Industry 4.0)
ระบบการมองเห็นดวยภาพสําหรับงานอุตสาหกรรม
(Machine Vision System for industrial application)
การกัดกรBอนและการควบคุม
(Corrosion and Corrosion Control)
วิศวกรรมการอบชุบเหล็ก
(Iron and Steel Heat Treatment Engineering)
วิศวกรรมเซรามิกส
(Ceramics Engineering)
หัวขอพิเศษทางวัสดุวิศวกรรม
(Special Topics in Material Engineering)

มคอ.2
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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010213641
010213642
010213643
010213644
010213645
010213646
010213647
010213648
010213649
010213741
010213742
010213743
010213841
010213842
010213941
010213943
010213944

เทคโนโลยีพลาสติก 1
(Plastic Technology I)
เทคโนโลยีพลาสติก 2
(Plastic Technology II)
เทคโนโลยีงานเชื่อม
(Welding Technology)
หัวขอพิเศษทางกรรมวิธีการผลิต
(Special Topics in Manufacturing Processes)
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมการผลิต
(Special Topics in Production Engineering)
การวิเคราะหระบบการผลิต
(Production System Analysis)
กระบวนการผลิตสมัยใหมB
(Modern Manufacturing Processes)
สภาพขึ้นรูปไดของโลหะแผBน
(Formability Characteristics of Sheet Metals)
การผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ
(Additive Manufacturing)
เทคโนโลยีแมBพิมพ
(Die Technology)
หัวขอพิเศษทางการออกแบบ
(Special Topics in Design)
หัวขอพิเศษทางเครื่องมือกล
(Special Topics in Machine Tools)
วิศวกรรมการหลBอลื่นเบื้องตน
(Introduction to Lubrication Engineering)
หัวขอพิเศษทางคณิตศาสตร
(Special Topics in Mathematics)
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
(Product Design and Development)
การออกแบบการทดลอง
(Design of Experiments)
การศึกษาความเปKนไปไดทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
(Feasibility Study for Business and Industry)

มคอ.2
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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010213945

010213946
010213947
010213948
010213949
010213951
010213961

010213225

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิศวกร
(Management of Information Technology for
Engineers)
เศรษฐศาสตรวิศวกรรมการผลิต
(Production Engineering Economy)
การบริหารอุตสาหกรรมสําหรับวิศวกร
(Industrial Management for Engineers)
วิศวกรรมการบํารุงรักษาและเทคโนโลยี
(Maintenance Engineering and Technology)
หัวขอพิเศษทางบริหารจัดการ
(Special Topics in Management)
การหาคBาเหมาะสมที่สุดดานวิศวกรรม
(Engineering Optimization)
การศึกษางาน
(Work Study)

มคอ.2
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3. วิชาฝDกงานอุตสาหกรรม
240
ชั่วโมง
หนBวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตัวเอง)
การฝgกงานในดานวิศวกรรมการผลิต
0(0-240-0)
(Training in Production Engineering)

1.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน;วยกิต
ใหนั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปWดสอน (วิชาที่มีเครื่องหมาย * มีการสอนเสริมเปKน
ภาษาอังกฤษ)
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มคอ.2

1.1.4 แผนการศึกษา
รหัสวิชา
010213817
040113001
040113002
040203111
040313005
040313006
040503011
080xxxxxx

ปEที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน;วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด,วยตัวเอง)
วิศวกรรมการผลิตเบื้องตน
1(1-0-2)
(Introduction to Production Engineering )
เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
ฟWสิกส 1
3(3-0-6)
(Physics I)
ปฏิบัติการฟWสิกส 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
วิชาเลือกในกลุBมวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
รวม
18(16-5-34)
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รหัสวิชา
010013016
010213525
010813109
040203112
040313007
040313008
080xxxxxx
080303xxx

มคอ.2

ปEที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน;วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด,วยตัวเอง)
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
สถิตยศาสตรวิศวกรรม *
3(3-0-6)
(Engineering Statics)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
ฟWสิกส 2
3(3-0-6)
(Physics II)
ปฏิบัติการฟWสิกส 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
วิชาเลือกในกลุBมวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุBมวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course)
รวม
20(17-6-37)
(วิชาที่มีเครื่องหมาย * มีการสอนเสริมเปKนภาษาอังกฤษ)

16

รหัสวิชา
010213448
010213132
010213133
010213135
010213534
010213636
040203211

มคอ.2

ปEที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน;วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด,วยตัวเอง)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร *
3(2-2-5)
(Computer Programming)
พลศาสตร *
3(3-0-6)
(Dynamics)
กลศาสตรวัสดุสําหรับวิศวกร *
3(3-0-6)
(Mechanics of Materials for Engineers)
การเขียนแบบเครื่องกลประยุกตและคอมพิวเตอรชBวยเขียน
3(2-2-5)
(Applied Mechanical Drawing and CAD)
หลักการทดสอบวัสดุ
3(2-3-5)
(Principles of Material Testing)
กรรมวิธีการผลิต
3(3-1-6)
(Manufacturing Processes)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
รวม
21(18-7-39)
(วิชาที่มีเครื่องหมาย * มีการสอนเสริมเปKนภาษาอังกฤษ)
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รหัสวิชา
010013401
010113851
010113852
010213247
010213746
010213942
010213xxx
080203xxx

มคอ.2

ปEที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน;วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด,วยดัวเอง)
3(3-0-6)

ชื่อวิชา
เทอรโมฟลูอิดส *
(Thermofluids)
วิศวกรรมไฟฟ†าพื้นฐาน
(Basic Electrical Engineering)
ปฏิบัติการไฟฟ†าพื้นฐาน
(Basic Electrical Laboratory)
ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมการผลิต 1
(Production Engineering Design Laboratory I)
เครื่องมือกล
(Machine Tools)
วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการ
(Safety Engineering and Management)
วิชาเลือกทางวิศวกรรม 1
(Engineering Elective Course I)
วิชาเลือกในกลุBมวิชาสังคมศาสตร
(Social Sciences Elective Course)
รวม

(วิชาที่มีเครื่องหมาย * มีการสอนเสริมเปKนภาษาอังกฤษ)

3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
20(18-6-38)
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รหัสวิชา
010213257
010213654
010213753
010213755
010213xxx
080303xxx
080xxxxxx

มคอ.2

ปEที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน;วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด,วยตัวเอง)
ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมการผลิต 2
1(0-3-1)
(Production Engineering Design Laboratory II)
การออกแบบชิ้นสBวนเครื่องจักรกล *
3(3-0-6)
(Design of Machine Elements)
หลักการวัดทางกลและการวัดละเอียด
3(2-2-5)
(Principles of Mechanical Measurements and Metrology)
งานตัดปาดผิวโลหะ
3(3-0-6)
(Metal Removal Processes)
วิชาเลือกทางวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Elective Course II)
วิชาเลือกในกลุBมวิชามนุษยศาสตร
3(3-0-6)
(Humanities Elective Course )
วิชาเลือกในกลุBมวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
รวม
20(17-8-37)
(วิชาที่มีเครื่องหมาย * มีการสอนเสริมเปKนภาษาอังกฤษ)
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รหัสวิชา
010213462
010213463
010213556
010213665
010213764
010213966
010213967
080303xxx

มคอ.2

ปEที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน;วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด,วยตัวเอง)
ระบบอัตโนมัติและการควบคุม *
3(2-2-5)
(Automation and Control System)
ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส *
3(3-0-6)
(Hydraulics and Pneumatics)
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและวัสดุ
1(0-3-1)
(Mechanical and Materials Engineering Laboratory)
กรรมวิธีการขึ้นรูป *
3(3-0-6)
(Forming Processes)
วิศวกรรมเครื่องมือ
3(3-0-6)
(Tools Engineering)
การควบคุมและปรับปรุงกรรมวิธี
3(3-0-6)
(Process Control and Improvement)
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
(Manufacturing Planning and Control)
วิชาเลือกในกลุBมวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course)
รวม
19(17-4-36)
(วิชาที่มีเครื่องหมาย * มีการสอนเสริมเปKนภาษาอังกฤษ)

รหัสวิชา
010213225

ปEที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร,อน
ชื่อวิชา
หน;วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด,วยตัวเอง)
การฝgกงานในดานวิศวกรรมการผลิต
0(0-240-0)
(Training in Production Engineering)
รวม
0(0-240-0)
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รหัสวิชา
010213272
010213273
010213975
010213976
040423001
080xxxxxx
xxxxxxxxx

มคอ.2

ปEที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน;วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด,วยตัวเอง)
โครงงานวิศวกรรมการผลิต 1
1(0-3-1)
(Production Engineering Project I)
ทักษะในการทํางานสําหรับวิศวกรการผลิต
1(1-0-2)
(Work Skills for Production Engineers)
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลิต *
3(3-0-6)
(Manufacturing Plant Design)
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการสําหรับวิศวกรการผลิต
1(0-3-1)
(Industrial Engineering Labolatory for PE)
สิ่งแวดลอมและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment and Energy)
วิชาเลือกในกลุBมวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course )
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
(Free Elective Course)
รวม
15(x-x-x)
(วิชาที่มีเครื่องหมาย * มีการสอนเสริมเปKนภาษาอังกฤษ)
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รหัสวิชา
010213282
080103xxx
080303xxx
010213702

xxxxxxxxx
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ปEที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน;วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด,วยตัวเอง)
โครงงานวิศวกรรมการผลิต 2
3(0-6-3)
(Production Engineering Project II)
วิชาเลือกในกลุBมวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course )
วิชาเลือกในกลุBมวิชามนุษยศาสตร
3(3-0-6)
(Humanities Elective Course)
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2(2-0-4)
(Work Ethics)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
(Free Elective Course)
รวม
14(x-x-x)
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1.1.5 คําอธิบายรายวิชา
010013016 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
ขอกํ าหนดและมาตรฐานการเขี ยนแบบ การเขี ย นภาพดวยมื อเปลB า การฉายภาพ
รูปทรงเรขาคณิตการกําหนดขนาด รูปทรง และตําแหนBงอางอิง ภาพสามมิติ ภาพตัด ภาพคลี่
010213448

การโปรแกรมคอมพิวเตอร *
3(2-2-5)
(Computer Programming)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
หลักการทํางานพื้นฐานของคอมพิวเตอร สBวนประกอบในการทํางานของคอมพิวเตอร
ความสัมพันธเชิงการทํางานระหวBางฮารดแวรและซอฟตแวร การประมวลผลขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส
หลักการทํางานพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาระดับสูง ขั้นตอนการพัฒนาและ
ออกแบบโปรแกรม การแกป€ญหาโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
010013401

เทอรโมฟลูอิดส *
3 (3-0-6)
(Thermofluids)
วิชาบังคับกBอน : 040313005 ฟWสิกส 1
010813110 สถิตยศาสตรวิศวกรรม
เทอรโมไดนามิกสเบื้องตน หลักการและนิยามพื้นฐาน คุณสมบัติและสถานะของสสาร
บริสุทธิ์ งานและความรอน กฎขอที่หนึ่งของเทอรโมไดนามิกส ระบบปWดที่ไมBมีการไหล ระบบเปWดที่มีการ
ไหล กลศาสตรของไหลเบื้องตน คุณสมบัติของของไหล สมดุลสถิตยของของไหล กฎการอนุรักษมวล โม
เมนตัมและพลังงาน สมการของแบรนูลยี สนามการไหล การไหลแบบคงตัวและอัดตัวไมBได การถBายเท
ความรอนเบื้องตน การนํา การพา และการแผBรังสีความรอน
010113851

วิศวกรรมไฟฟ†าพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Electrical Engineering)
วิชาบังคับกBอน : 040313007 ฟWสิกส 2
หนBวยวัดทางไฟฟ†า ตัวตานทาน ตัวเหนี่ยวนํา ตัวเก็บประจุ การวิเคราะหวงจรไฟฟ†าใน
สถานะอยูB ตั ว การวิ เคราะหวงจรไฟฟ† ากระแสสลั บหนึ่ งเฟส และสามเฟส การคํ านวณและลดคB าตั ว
ประกอบกําลังทางไฟฟ† า วงจรแมB เหล็ กเบื้ องตน หมอแปลงไฟฟ†าและการใชงาน เครื่องจักรกลไฟฟ† า
กระแสตรงและกระแสสลับและการใชงาน วิธีการสBงผBานกําลังไฟฟ†า เครื่องมือวัดทางไฟฟ†าเบื้องตน
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010113852

ปฏิบัติการไฟฟ†าพื้นฐาน
1(0-3-1)
(Basic Electrical Laboratory)
วิชาบังคับกBอน : 010113851 วิศวกรรมไฟฟ†าพื้นฐาน หรือเรียนรBวมกัน
การใชเครื่องมือวัดทางไฟฟ†าเบื้องตน และการทดลองทางไฟฟ†าที่สนับสนุนเนื้อหาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ†าพื้นฐาน
010213132

พลศาสตร *
3(3-0-6)
(Dynamics)
วิชาบังคับกBอน : 010813109 สถิตยศาสตรวิศวกรรม
จลนพลศาสตรและจลนศาสตรของวัตถุแข็งเกร็งและอนุภาค กลศาสตรการเคลื่อนที่
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบเสนตรง การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบซิม
เปWลฮารโมนิก หลักการของงานและพลังงาน กฎการอนุรักษพลังงาน การชนแบบตBาง ๆ หลักการดล
และโมเมนตัม กฎการอนุรักษโมเมนตัม และพื้นฐานการสั่นสะเทือนทางกล การเคลื่อนที่สัมพันธกับแกน
อางอิงเลื่อนและหมุน
010213133

กลศาสตรวัสดุสําหรับวิศวกร *
3(3-0-6)
(Mechanics of Materials for Engineers)
วิชาบังคับกBอน : 010813109 สถิตยศาสตรวิศวกรรม
แรง ความเคน และความเครียด คุณสมบัติทางกลของของแข็ง ความสัมพันธของความ
เคนและความเครียด ไดอะแกรมของโมเมนตดัดและแรงเฉือน ความเคนและการเปลี่ยนรูปทรงของคาน
การโกBงของคาน การบิดของเพลา การโกBงงอของเสายาว ความเคนในระนาบและวงกลมของโมร
010213135

การเขียนแบบเครื่องกลประยุกตและคอมพิวเตอรชBวยเขียน
3(2-2-5)
(Applied Mechanical Drawing and CAD)
วิชาบังคับกBอน : 010013016 เขียนแบบวิศวกรรม
การอB า นแบบเขี ย นแบบ งานสวมและเกณฑความคลาดเคลื่ อ นของขนาด เกณฑ
ความคลาดเคลื่อนทางดานรูปรBางรูปทรงเรขาคณิตและตําแหนBง การกําหนดพื้นผิวงานทางเทคนิคและ
สัญลักษณงานเชื่อม แบบงานสําหรับการผลิต การเขียนแบบชิ้นสBวนมาตรฐาน เฟ‹อง สปริง เขียนแบบ
ภาพประกอบ การใชแคตชBวยในการเขียนชิ้นงาน เรียนรูสBวนประกอบของโปรแกรม และการใชคําสั่งใน
การเขียนชิ้นงานเบื้องตน โดยใชคอมพิวเตอรชBวยสอน
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010213141

การใชโปรแกรมชBวยงานทางวิศวกรรมสําหรับการออกแบบ
3(3-0-6)
ชิ้นสBวนเครื่องจักรกล
(Computer Aided Engineering (CAE) Program
for Design of Machine Element)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
การประยุ ก ตใชโปรแกรม CAE สํ า หรั บ งานวิ เคราะหทางกลศาสตร ชB ว ยในการ
ออกแบบชิ้นสB วนและโครงสรางของเครื่องจักรกลแบบเสมื อนจริง ตรวจสอบ วิเคราะหความแข็งแรง
ความเคนและการเสียรูปในชBวงยืดหยุBนของวัสดุ ในขณะที่ประกอบเปKนโครงสรางของเครื่องจักร
010213225

การฝgกงานในดานวิศวกรรมการผลิต
0(0-240-0)
(Training in Production Engieering)
วิชาบังคับกBอน : โดยความเห็นชอบของภาควิชา
การฝgกงานในสถานประกอบการ การเรียนรูวิธีการทํางาน การใชความรูทางวิศวกรรม
การผลิตไปแกไขป€ญหาในการปฏิบัติงาน โดยมีการประเมินผลเปKนแบบ S หรือ U
010213247

ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมการผลิต 1
1(0-3-1)
(Production Engineering Design Laboratory I)
วิชาบังคับกBอน : 010213636 กรรมวิธีการผลิต
010213525 วัสดุวิศวกรรม
การเขียนแบบชิ้นสBวนตามมาตรฐาน การกําหนดสัญลักษณ คBาความหยาบผิว คBาพิกัด
งานสวม คBาพิกัดรูปทรงรูปรBางตามมาตรฐาน การใชเครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการตัดเฉือน การใช
เครื่องมือวัดละเอียด การประยุกตใชงานกับชิ้นสBวนมาตรฐาน
010213257

ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมการผลิต 2
1(0-3-1)
(Production Engineering Design Laboratory II)
วิชาบังคับกBอน : 010213247 ปฏิบัติการออกแบบทางวิศวกรรมการผลิต 1
การใชอุปกรณทางความรอนในการอบชุบชิ้นงาน การอบคลายความเคน การทดสอบ
คBาความแข็ง การตรวจสอบขนาดชิ้นงาน การใชเครื่องมือเครื่องจักรในการตัดเฉือนละเอียด การทดสอบ
การสวมพอดี สวมอัด สวมคลอน การทดสอบการสึกหรอ

25

มคอ.2

010213272

โครงงานวิศวกรรมการผลิต 1
1(0-3-1)
(Production Engineering Project I)
วิชาบังคับกBอน : โดยความเห็นชอบของภาควิชา
นักศึกษาตั้งแตBชั้นปHที่ 4 ตองทําโครงงานเดี่ยวหรือกลุBม ที่เปKนป€ญหาเกี่ยวของกับทาง
วิศวกรรมการผลิต การออกแบบ สรางหรือทดลอง การเก็บขอมูลการวิเคราะหขอมูลและจุดสําคัญของ
ป€ญหา การนําเสนอผลงานและการเขียนรายงาน โดยมีการสอบการนําเสนอโครงงาน และสBงรายงาน
การศึกษาความเปKนไปไดของโครงงานประมาณกลางภาคการศึกษา และกBอนจบภาคการศึกษานักศึกษา
ตองสBงรายงานความกาวหนาของโครงงาน
010213273

ทักษะในการทํางานสําหรับวิศวกรการผลิต
1(1-0-2)
(Work Skills for Production Engineers)
วิชาบังคับกBอน : โดยความเห็นชอบของภาควิชา
ทั กษะที่ จํ า เปK น ในการทํ า งาน ทั กษะทางคอมพิ ว เตอร การนํ า เสนอและอภิ ป ราย
การศึกษาคนควา การวิเคราะหและการเขียนรายงาน การดูงานในภาคอุตสาหกรรม การเตรียมตัวใน
การสมัครงาน การฝgกบุคลิกภาพในการสัมภาษณงาน
010213282

โครงงานวิศวกรรมการผลิต 2
3(0-6-3)
(Production Engineering Project II)
วิชาบังคับกBอน : 010213272 โครงงานวิศวกรรมการผลิต 1
นักศึกษาชั้นปHที่ 4 ตองทําโครงงานตBอเนื่องจาก โครงงานวิศวกรรมการผลิต 1 โดยตอง
สBงรายงานความกาวหนาของโครงงานครั้งที่ 2 ซึ่งอาจจะมีการปรับแตBงแผนการดําเนินงานและคBาใชจBาย
ที่จําเปKน เมื่อโครงงานเสร็จสิ้นแลวนักศึกษาตองวิเคราะห สรุปผล และเขียนรายงานปริญญานิพนธให
ถู กตองและสมบู รณ และ สอบการนํ า เสนอผลที่ ไดจากการทํ าโครงงาน นอกจากนี้ นั กศึ กษาตองสB ง
โปสเตอรนําเสนอภาพรวมของโครงงานที่ทําสําเร็จดวย
010213341

เทคโนโลยีเลเซอรในการผลิต
3(3-0-6)
(Laser Technology in Manufacturing)
วิชาบังคับกBอน : 010213636 กรรมวิธีการผลิต
ทฤษฎี แ สงและเลเซอร หลั กการทํ า งานของเลเซอรชนิ ด ตB างๆ การออกแบบเลนส
กระจก และระบบเลเซอรผลกระทบของแสงเลเซอรตB อวั ส ดุ ชนิ ด ตB างๆ การนํ า แสงเลเซอรไปใชใน
กระบวนการผลิ ต เชB น การตั ด เจาะ เชื่ อ ม การใหความรอน การปรั บ ปรุ ง คุ ณ สมบั ติ ข องผิ ว วั ส ดุ
เทคโนโลยีใหมBๆที่เกี่ยวของกับเลเซอรทางอุตสาหกรรม
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010213342

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแมคคาทรอนิกส
3(3-0-6)
(Introduction to Mechatronics)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
วงจรไฟฟ†าและองคประกอบตBาง ๆ เซมิคอนดักเตอร โอเปอเรชันแอมพลิฟายเออร
ระบบควบคุมและการตอบสนอง วงจรดิจิตอล การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร เซนเซอร แอคซูเอ
เตอร หุBนยนต
010213441

การใชคอมพิวเตอรชBวยในการออกแบบและการผลิต
3(3-0-6)
(CAD/CAM)
วิชาบังคับกBอน : 010013016 เขียนแบบวิศวกรรม
ระบบฮารดแวรและระบบปฏิบัติการที่ใชกับงานแคดแคม พื้นฐานของการทํางานดวย
ระบบแคดการออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ การสBงขอมูลระหวBางระบบแคดและระบบแคม การเตรียมขอมูล
สําหรับระบบแคมพื้นฐานการทํางานดวยระบบแคม การจําลองการผลิตดวยระบบแคม การแปลงขอมูล
ของระบบแคมเพื่อสรางซีเอ็นซีโปรแกรม การสBงถBายโปรแกรมซีเอ็นซีไปยังระบบเครื่องจักรตัดปาดผิว
และการเลือกระบบแคดแคมที่เหมาะสมกับงานอุตสาหกรรม
010213442

ชุดควบคุมแบบโปรแกรมไดและระบบควบคุม
3(3-0-6)
(Programmable Logic Controllers and Control Systems)
วิชาบังคับกBอน : 010113851 วิศวกรรมไฟฟ†าพื้นฐาน
ระบบควบคุม โครงสรางและหลักการทํางานของไมโครโปรเซสเซอร เซ็นเซอรและแอค
ทูเอเตอร โครงสรางของชุดควบคุมแบบโปรแกรมได ภาษาในการสรางโปรแกรมพีแอลซี เทคนิคการ
เขียนโปรแกรมและการตรวจหาขอผิดพลาด วงจรควบคุมแบบอันดับ การแปลงวงจรควบคุมแบบฮารต
ไวรเปKนโปรแกรมพีแอลซี
010213443

การโปรแกรมซีเอ็นซี
3(3-0-6)
(CNC Programming)
วิชาบังคับกBอน : 010213746 เครื่องมือกล
พื้นฐานของระบบการผลิต ชนิดเครื่องมือกลในการตัดปาดผิว ความหมายของระบบ
ควบคุมเชิงตัวเลขดวยคอมพิวเตอร พารามิเตอรที่มีผลกระทบตBอการตัดปาดผิว ระบบการเคลื่อนที่และ
ทิศทางการเคลื่อนที่ อุปกรณและชิ้นสBวนของเครื่องจักรในระบบการวัด โครงสรางของระบบโปรแกรม
ซีเอ็นซี เทคโนโลยีการโปรแกรมดวยมือ การใชคอมพิวเตอรชBวยสนับสนุนการโปรแกรม เกณฑสําหรับ
เลือกภาษาที่ใชในการโปรแกรมซีเอ็นซี การควบคุมเชิงตัวเลขโดยตรง
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010213444

ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตในงานวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Finite Element Methods in Engineering)
วิชาบังคับกBอน : 040203211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
วิธีไฟไนตเอลิเมนต ผลเฉลยของสมการไฟไนตเอลิเมนต ขั้ นตอนการสรางเอลิเมนต
อันดับสูงและเอลิเมนตไอโซพาราเมตริก การประยุกตใชโปรแกรมไฟไนตเอลิเมนต
010213445

หัวขอพิเศษทางระบบอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Special Topics in Automation Systems)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
ป€ญ หาเฉพาะดานวิศวกรรมการผลิต ดานระบบอัตโนมัติ เปKนป€ญ หาหรือหัวขอวิจัยที่
ทันสมัยและเปKนประโยชน
010213447

การออกแบบเครื่องมือกลที่มีความแมBนตรง
3(3-0-6)
(Precision Machine Tools Design)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
การออกแบบหุBนยนตและเครื่องมือกลสมัยใหมB การวิเคราะหและออกแบบโครงสราง
หุBนยนต และเครื่องมือกล ระบบการเคลื่อนที่เชิงเสนและเชิงมุม พลศาสตรของเครื่องมือกล และ
ผลกระทบทาง อุณหภาพ ตัวขับเคลื่อนและการควบคุมหุBนยนตและเครื่องมือกล ระบบควบคุมชนิด
ปรับตัวเอง ซีเอดีและซีเออี ในการออกแบบและการวิเคราะห แบบจําลองและการทดสอบแบบจําลอง
ในการออกแบบหุBนยนต และเครื่องมือกล
010213448

การเฝ†าระวังสภาวะการทํางานของเครื่องจักรกลและสภาพของโครงสราง 3(3-0-6)
(Machine Condition and Structure Health Monitoring)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
เทคโนโลยี เซนเซอรที่ ใชในระบบการเฝ† า ระวั ง การเชื่ อมตB อ ระหวB า งเซนเซอรกั บ
คอมพิ วเตอร ความผิ ด ปกติของสั ญ ญาณและการปรับปรุงสภาพสั ญ ญาณ การวิเคราะหสัญ ญาณทั้ ง
รู ป แบบสั ญ ญาณ และรู ป แบบพารามิ เตอร การวิ เคราะหสั ญ ญาณการสั่ น สะเทื อ น การวิ เคราะห
สัญ ญาณเสียง ระบบการเฝ†าระวังดวยอะคู สติกสอิ มิสชัน ส การรวมสั ญ ญาณจากเซนเซอรหลายชนิ ด
การเรียนรูของเครื่องและการรูจําแบบ การคาดการณอายุการใชงานและการบํารุงรักษาระบบ
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010213449

การโปรแกรมแขนกลอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Robot Arm Programming)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
โครงสรางและชนิ ดของหุBนยนตอุตสาหกรรม การควบคุมแบบจุดตBอจุด การควบคุ ม
แบบตBอเนื่อง การควบคุมแบบขอตBออิสระ การออกแบบเสนทางเดิน การออกแบบโปรแกรมการควบคุม
แขนหุBนยนต การติดตั้ง การปรับตั้งและการบํารุงรักษา หุBนยนตอุตสาหกรรมในยุคอุตสาหกรรม 4.0
010213450

ป€ญญาประดิษฐสําหรับอุตสาหกรรม 4.0
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence for Industry 4.0)
วิชาบังคับกBอน : 010213448 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
ประวัติ และคํ าจํ ากั ด ความของป€ ญ ญาประดิ ษ ฐ วิ ธีค นหาคํ า ตอบ ระบบผู เชี่ ยวชาญ
โครงขBายประสาทเทียม ขั้นตอนวิธีพันธุกรรม การใชเหตุผลแบบฟ€สซี่ การมองเห็นของเครื่องจักร การ
ประมวลผลภาพ การประยุกตใชงานป€ญญาประดิษฐในงานอุตสาหกรรมการผลิต
010213451

ระบบการมองเห็นดวยภาพสําหรับงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Machine Vision System for industrial application)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
ทฤษฎี และหลักการของการประมวลผลภาพเบื้องตน องคประกอบของระบบการ
มองเห็นดวยภาพ ความสําคัญของการเลือกใชเลนส กลอง การจัดแสง การโปรแกรมโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป การทํางานของระบบรBวมกับพีแอลซีและแขนกลอุตหสากรรม
010213462

ระบบอัตโนมัติและการควบคุม *
3(2-2-5)
(Automation and Control System)
วิชาบังคับกBอน : 010213746 เครื่องมือกล
010213753 หลักการวัดทางกลและการวัดละเอียด
พื้นฐานของเทคนิคการควบคุม การควบคุมทางกล การควบคุมทางไฟฟ†า การควบคุม
นิวแมติ กส การควบคุ มดวยไฮดรอลิกส การควบคุม แบบป†อนกลับ ชุด ควบคุ มโปรแกรมได เซ็นเซอร
เทคนิค เซ็นเซอรแบบอะนาลอก เซ็นเซอรแบบไบนารี่ เซ็นเซอรแบบดิจิตอล เครื่องมือกลซีเอ็นซี ระบบ
การผลิ ต แบบยื ด หยุB น หุB น ยนตอุ ต สาหกรรม ระบบคอมพิ ว เตอรในการผลิ ต แบบสมบู รณ การลง
หองปฏิบัติการเพื่อใชเทคนิคควบคุมระบบอัตโนมัติ
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010213463

ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส *
3(3-0-6)
(Hydraulics and Pneumatics)
วิชาบังคับกBอน : 010013401 อุณหพลศาสตรและกลศาสตรของไหล
กฎหลักมู ล ขอบเขตของการประยุกต ตั วอยBางการนํ าไปใชงาน ความไดเปรียบและ
เสียเปรียบ ลักษณะสถิตและพลวัตของระบบ พรอมทั้งสBวนประกอบของไฮดรอลิกสและนิวแมติกส เมื่อ
พิจารณาดานระบบและ/หรือระบบควบคุม การคํานวณและการออกแบบระบบควบคุมของไฮดรอลิกส
และนิวแมติกส การสาธิตการใชงานไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
010213525

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
โลหะและโลหะวิท ยาเบื้ องตน แผนภู มิ สมดุลของโลหะผสม โครงสรางจุลภาค และ
โครงสรางมหภาคของโลหะ การผลิตเหล็กและเหล็กกลา คุณสมบัติของเหล็กกลา เหล็กกลาไรสนิม และ
เหล็กหลBอ การปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กกลาดวยความรอน คุณสมบัติของโลหะนอกกลุBมเหล็ก พอลิ
เมอร เซรามิก คอมโพสิตคอนกรีต แอสฟ€ลท และไม หลักการเบื้องตนของการทดสอบวัสดุแบบทําลาย
และไมBทําลาย
010213534

หลักการทดสอบวัสดุ
3(2-3-5)
(Principles of Material Testing)
วิชาบังคับกBอน : 010213525 วัสดุวิศวกรรม
การทดสอบเพื่ อหาคุ ณสมบัติท างกล การทดสอบแรงดึง การทดสอบความแข็ง การ
ทดสอบแรงกระแทก การทดสอบการลา การตรวจหาสิ่งบกพรBองในวัสดุแบบไมBทําลาย การตรวจสอบ
ดวยอุ ลตราโซนิค การตรวจสอบดวยรังสี การตรวจสอบดวยอนุภ าคแมB เหล็ ก การตรวจสอบดวยสาร
แทรกซึม สิ่งบกพรBองในโลหะ การวิเคราะหสB วนผสมในโลหะ หลั กการเบื้ องตนในการวิเคราะหการ
เสียหาย การลงหองปฏิบัติการเพื่อใชเครื่องมือทดสอบวัสดุขั้นพื้นฐาน
010213541

การกัดกรBอนและการควบคุม
3(3-0-6)
(Corrosion and Corrosion Control)
วิชาบังคับกBอน : 040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการกัดกรBอน เคมีไฟฟ†า ศักยไฟฟ†ามาตรฐาน ศักยไฟฟ†าของเซล
โพลาไรเซซัน การเกิดพาสซิวิตี้ อัตราการกัดกรBอน การจําแนกประเภทของการกัดกรBอน และกลไกการ
กัดกรBอนแตBละประเภท การควบคุมการกัดกรBอนโดยการออกแบบ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม การ
เคลื อบผิ ว การเลื อกใชวัส ดุ ใหเหมาะสมและการควบคุ มการกัด กรB อนโดยการทํ าใหโลหะที่ ต องการ
ป†องกันเปKนอาโนตและคาโทด
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010213542

วิศวกรรมการอบชุบเหล็ก
3(3-0-6)
(Iron and Steel Heat Treatment Engineering)
วิชาบังคับกBอน : 010213525 วัสดุวิศวกรรม
โลหะวิทยาของเหล็ก แผBนภาพสมดุลเหล็ก-คารบอน การเปลี่ยนโครงสรางของเหล็ก
ขณะไดรับความรอนและขณะเย็นตัว หลักการบําบัดเหล็กดวยความรอน การอบอBอน การชุบแข็งทั้ง
ชิ้นงาน การชุบผิวแข็งแบบตBาง ๆ การอบคืนตัว เตาอบและเตาชุบแข็ง การควบคุมบรรยากาศภายใน
เตา การกําหนดตัวแปรในการอบและชุบ แข็งเหล็กกลาและเหล็กหลBอ การควบคุมและการตรวจสอบ
คุณภาพของการอบและชุบแข็งเหล็ก
010213543

วิศวกรรมเซรามิกส
3(3-0-6)
(Ceramics Engineering)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
วัตถุดิบทางดานเซรามิก ประเภทและกลุBมของเซรามิก ออกไซด ไนไตรด และคารไบร
กระบวนการเตรียมวัตถุดิบและการขึ้นรูป กระบวนการเผา การประยุกตใชเซรามิกในกระบวนการผลิต
การใชเซรามิกในเครื่องมือกลและเครื่องมือตัด เซรามิกขั้นสูงอื่นๆ เพียโซเซรามิก สารตัวนํายิ่งยวด เซรา
มิกสําหรับชิ้นสBวนยานยนตและกระสวยอวกาศ
010213544

หัวขอพิเศษทางวัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Special Topics in Material Engineering)
วิชาบังคับกBอน : 010213525 วัสดุวิศวกรรม
ป€ญ หาเฉพาะดานวิศวกรรมการผลิต ดานวัสดุวิศวกรรม เปKนป€ญ หาหรือหัวขอวิจัยที่
ทันสมัยและเปKนประโยชน
010213556

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและวัสดุ
1(0-3-1)
(Mechanical and Materials Engineering Laboratory)
วิชาบังคับกBอน : 010213525 วัสดุวิศวกรรม
010813110 สถิตยศาสตรวิศวกรรม
การใชเครื่องมือวัดพื้ น ฐาน การทดสอบแรงดึง แรงดัด แรงบิ ด การถBายเทความรอน
การหาความจุความรอนจําเพาะ การทดสอบสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน การทดสอบแบบไมBทําลาย การ
ทดสอบเพื่อดูโครงสรางจุลภาคของวัสดุ
010213636

กรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Processes)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี

3(3-1-6)
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วิธีการและทฤษฎีการหลBอ การขึ้นรูป การตัดกลึง การไส การตัด การเจาะ การเชื่อม
และการเคลือบผิว ความสัมพันธของการเลือกวัสดุกับการออกแบบผลิตภัณฑ และการคิดคBาใชจBายใน
กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน การดูงานจริงจากโรงงานอุตสาหกรรมและการสาธิตการใชเครื่องมื อกล
สําหรับกรรมวิธีการผลิตขั้นพื้นฐานตBาง ๆ พรอมมีการปฏิบัติงานในหัวขอที่สอดคลองกับเนื้อหาทฤษฎี
กรรมวิธีการผลิตพื้นฐาน ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือและวินัยในการปฎิบัติงานกับเครื่องจักร
010213641

เทคโนโลยีพลาสติก 1
3(3-0-6)
(Plastic Technology I)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
คุณสมบัติของพลาสติก การเตรียมพลาสติกเพื่อเขากระบวนการผลิต และการทําเม็ด
พลาสติ ก การรีด แผB น ฟW ลมและแผB น พลาสติ ก การอั ด พลาสติ ก ลั กษณะของชุ ด หั วอั ด รีด และเกลี ยว
หนอนที่ใชในการอัดรีดเพื่อทําชิ้นงานรูปพรรณตัน กลวง แผBน และแผBนฟWลมพลาสติก การเป•าถุงและ
กรรมวิธี การเป• าถุงพลาสติก การเป• าขวด การทํ าไฟเบอรกลาส การขึ้ นรูป จากพลาสติ กแผB น การฉี ด
พลาสติ ก ขั้ น ตอนและการปรั บ คB า พารามิ เตอรในการฉี ด การหลB อ เย็ น ชิ้ น งานฉี ด ในแมB แ บบ การ
ตรวจสอบพลาสติกเพื่อจําแนกพลาสติกและหาคุณสมบัติบางประการของพลาสติก
010213642

เทคโนโลยีพลาสติก 2
3(3-0-6)
(Plastic Technology II)
วิชาบังคับกBอน : 010213641 เทคโนโลยีพลาสติก 1
พฤติกรรมการไหลของพลาสติกเพื่ อใชในการผลิต ผลิ ตภั ณ ฑพลาสติก การวิเคราะห
และการแกป€ญหาในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การเอ็กทรูชัน การเป•าภาชนะกลวง การเป•า
เพื่อทําถุงหรือทําฟWลมพลาสติกและการฉีด เทคโนโลยีการผลิตพลาสติกสมัยใหมB
010213643

เทคโนโลยีงานเชื่อม
3(3-0-6)
(Welding Technology)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
กรรมวิธีการตBอและตัดชิ้นงาน โลหะวิทยางานเชื่อม การเชื่อมเหล็กกลาและเหล็กกลา
ผสม ป€ญหาการแตกราวและการป†องกันในงานเชื่อม การเลือกใชลวดเชื่อมกับงานเชื่อมเหล็กตBางชนิด
กัน การหดตัวและบิดงอในการเชื่อมโลหะ คุณภาพของแนวเชื่อมและการตรวจสอบ การประมาณราคา
งานเชื่อมและการออกแบบงานเชื่อม
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010213644

หัวขอพิเศษทางกรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
(Special Topics in Manufacturing Processes)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
ป€ญหาเฉพาะดานวิศวกรรมการผลิต ดานกรรมวิธีการผลิต เปKนป€ญหาหรือหัวขอวิจัยที่
ทันสมัยและเปKนประโยชน
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมการผลิต
3(3-0-6)
(Special Topics in Production Engineering)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
ป€ญหาเฉพาะดานวิศวกรรมการผลิต ดานหัวขอพิเศษอื่นที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมการ
ผลิต เปKนป€ญหาหรือหัวขอวิจัยที่ทันสมัยและเปKนประโยชน

010213645

010213646

การวิเคราะหระบบการผลิต
3(3-0-6)
(Production System Analysis)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
ความสําคัญและโครงสรางระบบการผลิต ประเภทและองคประกอบของระบบการผลิต
ความสูญเสียของระบบการผลิต การวิเคราะหตนทุนการผลิต การวิเคราะหกระบวนการผลิต การ
วิเคราะหระบบสนับสนุนการผลิต ดัชนีวัดสมรรถนะระบบการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการ
ผลิต
010213647

กระบวนการผลิตสมัยใหมB
3(3-0-6)
(Modern Manufacturing Processes)
วิชาบังคับกBอน : 010213636 กรรมวิธีการผลิต
กระบวนการผลิตวิธีการใหมBที่นBาสนใจ เทคนิคการสรางชิ้นงานดวยการเติมวัสดุทีละ
ชั้น การสรางตนแบบเร็ว การพิมพชิ้นงานสามมิติ กระบวนการลิโทกราฟHแบบใชแสง การตัด การเจาะ
การเชื่ อม และการผลิ ตดวยแสงเลเซอร และเทคโนโลยีฟW ลมบาง การประยุ กตใชกระบวนการผลิ ต
สมัยใหมBในอุตสาหกรรมฮารดดิส อิเล็คทรอนิกส และ การผลิตที่มีความละเอียดระดับไมโครเมตรและ
นาโนเมตร
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010213648

สภาพขึ้นรูปไดของโลหะแผBน
3(3-0-6)
(Formability Characteristics of Sheet Metals)
วิชาบังคับกBอน : 010213636 กรรมวิธีการผลิต
พื้นฐานการประเมินความสามารถในการขึ้นรูปไดของโลหะแผBน การทดสอบสมบัติทาง
กลของโลหะแผBน ทางดาน เสนโคงความเคน-ความเครียด และเสนโคงความเคนไหล การหาคBาเลขชี้
กําลังการทําใหแข็งดวยความเครียดและแอนไอโซโทปHของวัสดุ การทดสอบการจําลองการขึ้นรูป ตาม
สภาพความเคนที่ เกิ ด ขึ้น จริงในการขึ้ น รูป โลหะแผB น หลั กการและฝg กปฎิ บั ติ การทดสอบจริง ในการ
ประเมินสภาพขึ้นรูปไดของโลหะแผBนในลักษณะตBางๆ การหาคBาขีดจํากัดการดึงขึ้นรูป หลักการทดสอบ
และพัฒ นาสรางแผนภาพขีดจํากัดการขึ้นรูป โลหะแผBนและการประยุกตใชดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิ
เมนตและการประยุกตใชในอุตสาหกรรมยานยนต
010213649

การผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ
3(3-0-6)
(Additive Manufacturing)
วิชาบังคับกBอน : 010213636 กรรมวิธีการผลิต
กระบ วน การผลิ ตด วยเท คนิ คการเติ ม วั ส ดุ (Additive Manufacturing) จาก
กระบวนการขึ้นรูปแบบเสน แบบผง แบบแผBน และแบบของเหลว เพื่อใหไดชิ้นงานจากวัสดุพลาสติก
โลหะ คอมโพสิต และเซรามิค และกระบวนการผลิตแบบ Additive Manufacturing ดวยการอัดขึ้นรูป
(extrusion) ดวยการขึ้นรูปจากการฉายแสงเลเซอร กระบวนการขึ้นรูปสามมิติ (3D Printing) และการ
ออกแบบกระบวนการผลิตแบบใหมBๆที่เกี่ยวของกับเลเซอร กระบวนการผลิตที่มีความละเอียดสูงและมี
ขนาดเล็กระดับไมโครเมตรและนาโนเมตร
010213654

การออกแบบชิ้นสBวนเครื่องจักรกล *
3(3-0-6)
(Design of Machine Elements)
วิชาบังคับกBอน : 010213133 กลศาสตรวัสดุสําหรับวิศวกร
010213534 หลักการทดสอบวัสดุ
010213135 การเขียนแบบเครื่องกลประยุกตและ
คอมพิวเตอรชBวยเขียน
หลักเกณฑทั่วไปในการออกแบบชิ้นสBวนเครื่องจักรกล ความแข็งแรงของวัสดุ ทฤษฎี
ความเสียหาย คุณสมบัติและการเลือกใชวัสดุ การตBอที่ถอดไดและถอดไมBได การออกแบบเพลา เบรก
คลัตช คัปปลิง สายพาน โซB สกรูสBงกําลัง เฟ‹องตรง เฟ‹องเฉียง เฟ‹องดอกจอก เฟ‹องหนอน ชุดเฟ‹องสุริยะ
เจอรนัลแบริ่ง และโรลลิ่งแบริ่ง
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010213665

กรรมวิธีการขึ้นรูป *
3(3-0-6)
(Forming Processes)
วิชาบังคับกBอน : 010213636 กรรมวิธีการผลิต
สภาพยืดหยุBนแบบพลาสติกของโลหะ กรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะ กรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะ
แผBนพื้นฐานการขึ้นรูปโลหะที่เปKนกอน การยูB การทุบขึ้นรูป การรีด การอัดรีด การดึง การรูด และการ
อัด การขึ้ น รูป โลหะผง พอลิเมอร เซรามิก และพลาสติก กรรมวิธีการขึ้ นรูป พลาสติ ก ป€จจัยที่ สBงผล
กระทบตBอกระบวนการขึ้นรูปโลหะและการฉีดพลาสติก การสาธิตการใชเครื่องมือกลสําหรับกรรมวิธี
การขึ้นรูปโลหะและการฉีดพลาสติก
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2(2-0-4)
(Work Ethics)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ธรรมในการครองตน สังคหวัตถุ 4 ธรรมในการครองคน
พรหมวิหาร 4 ธรรมในการครองงาน อิทธิบาท 4 สิ่งที่ควรตระหนักกับงานในลักษณะตBางๆ การบริหาร
อารมณ พฤติกรรมที่ถูกตอง เหมาะสม ตามบริบทของวิชาชีพ

010213702

010213741

เทคโนโลยีแมBพิมพ
3(3-0-6)
(Die Technology)
วิชาบังคับกBอน : 010213636 กรรมวิธีการผลิต
การออกแบบแมBพิมพ พื้นฐานสภาพขึ้นรูปไดของโลหะแผBน กรรมวิธีหลักในการทํา
แมBพิมพ การประมาณราคาแมBพิมพ เครื่องมือและเครื่องมือกลสําหรับทําแมBพิมพ วัสดุทําแมBพิมพ
ชิ้นสBวนมาตรฐานของแมBพิมพ การออกแบบแมBพิมพขึ้นรูปลึก แมBพิมพตัด แมBพิมพตัดละเอียด แมBพิมพ
ตัดเจาะ แมBพิมพตัดขอบ แมBพิมพดัด แมBพิมพอัดขึ้นรูป แมBพิมพผสม แมBพิมพตBอเนื่อง การคํานวณแรง
ขึ้นรูปสําหรับแมBพิมพชนิดตBางๆ เพื่อการเลือกเครื่องเพรสขึ้นรูป แบบจําลองที่ใชทําแมBพิมพ การ
ตรวจสอบแมBพิมพ การทดลองแมBพิมพ การใชและบํารุงรักษาแมBพิมพ การใชคอมพิวเตอรชBวยในการ
ออกแบบแมBพิมพ
010213742

หัวขอพิเศษทางการออกแบบ
3(3-0-6)
(Special Topics in Design)
วิชาบังคับกBอน : โดยความเห็นชอบของภาควิชา
ป€ญ หาเฉพาะดานวิศวกรรมการผลิต ดานการออกแบบ เปK นป€ ญ หาหรือหั วขอวิจัยที่
ทันสมัยและเปKนประโยชน
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010213743

หัวขอพิเศษทางเครื่องมือกล
3(3-0-6)
(Special Topics in Machine Tools)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
ป€ ญ หาเฉพาะดานวิ ศ วกรรมการผลิต ดานเครื่ องมือกล เปK นป€ ญ หาหรือหั วขอวิจัยที่
ทันสมัยและเปKนประโยชน
010213746

เครื่องมือกล
3(3-0-6)
(Machine Tools)
วิชาบังคับกBอน : 010213636 กรรมวิธีการผลิต
ประเภทเครื่องมือกลและการใชงาน เครื่องมือกลสําหรับงานหลBอ งานขึ้นรูปโลหะ งาน
ตัดปาดผิว และเครื่องมือกลเฉพาะทางอื่น ๆ โครงสรางของเครื่องมือกล และการติดตั้งเครื่องมือกล ชุด
ขับเคลื่อนรางเลื่ อน แบริ่ง และชุด สB งกํ าลัง ชุ ดควบคุ ม เครื่องมือกล ซีเอ็ น ซี พี แอลซี การประมวลผล
ขอมูล การควบคุมกระบวนการผลิตและระบบการวัดระยะทาง
010213753

หลักการวัดทางกลและการวัดละเอียด
3(2-2-5)
(Principles of Mechanical Measurements and Metrology)
วิชาบังคับกBอน : 010113851 วิศวกรรมไฟฟ†าพื้นฐาน
พื้ น ฐานการวั ด ปริ ม าณทางกล การวั ด ระยะทาง ความเร็ ว ความเรB ง ความดั น
ความเครียด ดวยอุ ป กรณและตั วรับ รู ทางไฟฟ† าและอิ เล็ กทรอนิ ค ส การเก็ บ บัน ทึกขอมู ลการวั ด ดวย
เครื่ องมื ออิ เล็ กทรอนิ ค สและคอมพิ วเตอรเพื่ อการวิ เคราะห หลั กการงานวั ด ละเอี ย ด การลดความ
ผิดพลาดในระบบการวัด ดวยเครื่องมือที่มีความละเอี ยดสูง เครื่องวัดความหยาบผิ วงาน การวัดดวย
เลเซอร การวัดดวยเครื่องวัด 3 แกน การสาธิตการใชเครื่องมือวัดละเอียดขั้นพื้นฐาน
010213755

งานตัดปาดผิวโลหะ
3(3-0-6)
(Metal Removal Processes)
วิชาบังคับกBอน : 010213636 กรรมวิธีการผลิต
เครื่องมือตัดปาดผิว ประเภทสันคมตัดที่กําหนดได และกําหนดไมBได บทบาทหนาที่
และอิทธิพล มุมตBางๆของรูปรBางลักษณะของคมตัด และการเคลื่อนที่เขาตัด มีผลตBอ อายุการใชงานของ
เครื่องมือตัด คุณภาพของชิ้นงาน ขนาด รูปทรง ผิว และเนื้อวัสดุของชิ้นงาน การหลBอเย็นและหลBอลื่น
ลักษณะและชนิ ดของเศษตั ด การสึกหรอของมี ดตัด แรงตัดเฉือนที่เกิดขึ้น สBงผลสูB ภายในเนื้ องานและ
สBงผลสูBภายนอกคือคมตัดมีดตัดคุณสมบัติเบื้องตนของวัสดุสันคมตัดชนิดตBางๆ
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010213764

วิศวกรรมเครื่องมือ
3(3-0-6)
(Tools Engineering)
วิชาบังคับกBอน : 010213654 การออกแบบชิ้นสBวนเครื่องจักรกล
เครื่องมือชBวยในการผลิตเพื่อการจับยึดและบังคับชิ้นงาน การทําใหเกิดผิวงานใหมB การ
วั ด การประกอบ หรื อ การเคลื่ อนที่ ใหไดตํ าแหนB งไมB เกิ น พิ กัดที่ กํา หนดในแบบ การตรวจสอบและ
ตัดสินใจเลือกระนาบบังคับชิ้นงานที่เหมาะสม ระนาบบังคับโดยตรง โดยออม หลีกเลี่ยงงานเสียใหมาก
ที่สุด การคํานวณแรงและระยะทางการเคลื่อนตัวของอุปกรณถBายทอดแรงที่ใชในอุปกรณบังคับชิ้นงาน
ลิ่ม ลูกเบี้ยว สกรู ขอพับ
010213817

วิศวกรรมการผลิตเบื้องตน
1(1-0-2)
(Introduction to Production Engineering)
วิชาบังคับกBอน : โดยความเห็นชอบของภาควิชา
นิยาม เนื้ อหา ขอบเขต ลักษณะงานของวิศวกรรมการผลิต ทักษะการเรียนรู ทักษะ
การสื่อสารในการทํางานและทํากิจกรรมรBวมกัน การบริหารเวลา การวางแผนการเรียนและการเลือก
แขนงวิชาชีพ การศึกษาคนควาและการใชเทคโนโลยี การวิเคราะหขอมูลและการแกป€ญหาโดยใชหลัก
วิศวกรรม
010213841

วิศวกรรมการหลBอลื่นเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Lubrication Engineering)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
แรงเสียดทาน การหลBอลื่นและการสึกหรอ โหมดของการหลBอลื่น ชนิดและการเลือกใช
สารหลBอลื่น/สารหลBอเย็น ชนิดและการออกแบบของระบบการหลBอลื่น การทดสอบสารหลBอลื่นและ
ขอกําหนดจําเพาะ การหลBอลื่นชิ้นสBวนเครื่องจักรกล การติดตามคุณสมบัติของสารหลBอลื่นเพื่อประเมิน
สภาพเครื่องจักร การจัดเก็บ/การขนถBายสารหลBอลื่น สุขลักษณะและความปลอดภัยในการทํางานกับ
สารหลBอลื่นสําหรับผูใชและสิ่งแวดลอม
หัวขอพิเศษทางคณิตศาสตร
3(3-0-6)
(Special Topics in Mathematics)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
ป€ญหาเฉพาะดานวิศวกรรมการผลิต ดานการคํานวณวิเคราะหโครงการเชิงการลงทุน
เปKนป€ญหาหรือหัวขอวิจัยที่ทันสมัยและเปKนประโยชนตBอภาคอุตสาหกรรม

010213842
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010213941

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
3(3-0-6)
(Product Design and Development)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
ขั้นตอน โครงสราง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ การใชทฤษฎี วิธีการและ
เครื่องมือชBวยในการออกแบบผลิตภัณฑ การรวบรวม การวิเคราะหความตองการ และการเปลี่ยนความ
ตองการของลูกคามาเปKนลักษณะของผลิตภัณฑ การสรางแนวคิดในการออกแบบ การสรางแบบจําลอง
ผลิตภัณฑ การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ
010213942

วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการ
3(3-0-6)
(Safety Engineering and Management)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
หลักการการป†องการสูญ เสีย, การออกแบบ, การวิเคราะห และ การควบคุมอันตราย
ในสถานที่ทํางาน, สรีระรBางกายมนุษย , ระบบเทคนิคความปลอดภัย ,หลักการบริหารความปลอดภัย
และ กฎหมายความปลอดภัย จัดทําโครงงานวิศวกรรมความปลอดภัย
010213943

การออกแบบการทดลอง
3(3-0-6)
(Design of Experiments)
วิชาบังคับกBอน : 040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร
การออกแบบการทดลอง การประยุกตการออกแบบการทดลองในงานวิศวกรรมการ
ผลิต การออกแบบการทดลองแบบป€จจัยเดียว แบบสุBม และแบบละตินสแควร การออกแบบการทดลอง
แบบเนสท การทดลองที่มีหลายป€จจัยภายใตเงื่อนไขแบบสุBม การวิเคราะห การถดถอย วิธีการและการ
ออกแบบริซเซอรเฟส
010213944

การศึกษาความเปKนไปไดทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Feasibility Study for Business and Industry)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
การวิ เคราะหโครงการซึ่ งเห็ น วB านB า สนใจทางธุ รกิ จหรื ออุ ต สาหกรรมการผลิ ต การ
วิเคราะหทางดานการตลาดโดยรวม ป€จจัยที่สBงผลตBอผูผลิตและผูบริโภคในทุกดานเพื่อประโยชนในการ
วิ เคราะหโครงการดานการผลิ ต และดานเทคนิ ค การผลิ ต รวมทั้ ง วั ส ดุ วั ต ถุ ดิ บ ขั้ น ตอนการผลิ ต
เครื่ องจักร อุ ป กรณตB างๆ ที่ จ ะตองสั ม พั น ธกั บ กํ าลั งการผลิ ต ของโครงการ การพิ จ ารณาที่ ตั้ ง แบบ
แผนการกB อสราง ผลกระทบตB อสภาพแวดลอมและการป† องกั น อายุ โครงการ การวิเคราะหทางดาน
การเงิน และการวิเคราะหความไวของโครงการ
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010213945

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Management of Information Technology for Engineers)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และระบบสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ธรรมชาติของ
สารสนเทศและการนําไปใชประโยชนเพื่อการตัด สินใจ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมBเพื่อการ
จัด การ จั ด เก็ บ และการประมวลผลสารสนเทศ นิ ยามของฐานขอมู ลเทคโนโลยี สารสนเทศ และการ
ประยุกตใชในประเด็นที่สนใจทางธุรกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
010213946

เศรษฐศาสตรวิศวกรรมการผลิต
3(3-0-6)
(Production Engineering Economy)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
หลั ก การและการวิ เคราะหทางเศรษฐศาสตรวิ ศ วกรรมการผลิ ต การเงิ น เพื่ อ การ
ตั ด สิ น ใจทางวิ ศ วกรรมการผลิ ต นิ ย ามของตนทุ น การวิ เคราะหจุ ด คุ มทุ น อั ต ราดอกเบี้ ย และการ
เที ยบเทB ากระแสการไหลของเงิน การประเมิน ขอเสนอทางเลื อกทางเศรษฐศาสตร การวิ เคราะหการ
เปลี่ยนทดแทน ความเสี่ยงและความไมBแนBนอน หลักการทางบัญชี การหาคBาเสื่อมราคาและการคํานวณ
คBาภาษี ตนทุนการผลิตและการประมาณการตนทุน
010213947

การบริหารอุตสาหกรรมสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Industrial Management for Engineers)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
ธรรมชาติ และวั ต ถุ ป ระสงคของการจั ด การองคกร ชนิ ด ขององคกร หนาที่ ท างการ
บริหาร การวางแผน การจัดการองคกร และการจัดกําลังคน การสั่งการ และการควบคุม ทฤษฏีทางการ
บริหาร การวิเคราะหป€ญหาในการบริหารคนในอุตสาหกรรม ป€ญหาที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งมี
ผลตBอการตัดสินใจทางการบริหาร
010213948

วิศวกรรมการบํารุงรักษาและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Maintenance Engineering and Technology)
วิชาบังคับกBอน : 010213636 กรรมวิธีการผลิต
ความสํ า คั ญ และประโยชนของการบํ า รุ ง รั กษาเครื่ องจั กรกลเพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต การ
บํารุงรักษาแผนใหมBวงจรชีวิตและการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรกล ไทรโบโลยีในงานบํารุงรักษา การ
จัด การระบบบํ ารุงรักษาเครื่องจั กรกล การวิเคราะหประวัติ การชํ ารุด เครื่ องจั กรกลทางสถิติ ความรู
เบื้องตนดานวิศวกรรมความนBาเชื่อถือ
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010213949

หัวขอพิเศษทางบริหารจัดการ
3(3-0-6)
(Special Topics in Management)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
ป€ญ หาเฉพาะดานวิศวกรรมการผลิต ดานบริหารจัดการ เปKนป€ญ หาหรือหั วขอวิจัยที่
ทันสมัยและเปKนประโยชน
การหาคBาเหมาะสมที่สุดดานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Optimization)
วิชาบังคับกBอน : 040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
การโปรแกรมแบบเชิงเสน การหาผลเฉลยของสมการเชิงเสน การหาคําตอบโดยวิธีทาง
กราฟ วิธีซิมเพล็กซ ป€ญ หาการขนสBง และ รูป แบบสินคาคงคลัง ป€ญ หาโครงขBาย การโปรแกรมแบบ
จํานวนเต็ม การโปรแกรมไมBเชิงเสน การหาผลเฉลยของสมการเชิงเสน และ ไมBเชิงเสนแบบตัวแปรเดียว
และแบบหลายตัวแปร และ ทฤษฎีแถวคอย
010213951

010213961

การศึกษางาน
3(3-0-6)
(Work Study)
วิชาบังคับกBอน : 040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร
ความสําคัญและประโยชนของการศึกษางาน กิจกรรมการเพิ่มผลผลิต การวิเคราะห
งาน แผนผังและแผนภูมิกระบวนการผลิต การวิเคราะหการปฏิบัติงาน สัญลักษณเทอรบลิค การศึกษา
เพื่อการประหยัดการเคลื่อนไหวของรBางกายผูปฏิบัติงาน การวัดผลงาน การจับเวลางานโดยตรง การใช
ตารางเวลามาตรฐาน การสุBมงาน การใหอัตราเร็วในการทํางาน การใหคBาเวลาเผื่อ
010213966

การควบคุมและปรับปรุงกรรมวิธี
3(3-0-6)
(Process Control and Improvement)
วิชาบังคับกBอน : 040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร
ปรัชญาของคุณภาพ การจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพของ
กระบวนการผลิตโดยวิธีการทางสถิติ การวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ การวิเคราะหระบบ
การวัด การตรวจคุณ ภาพล็อตสินคา การออกแบบการทดลองเบื้องตน วิศวกรรมความนBาเชื่อถือและ
ความนBาเชื่อถือของกระบวนการผลิต การดูงานหรือตัวอยBางจากภาคอุตสาหกรรม

010213967

การวางแผนและควบคุมการผลิต

3(3-0-6)
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(Manufacturing Planning and Control)
วิชาบังคับกBอน : 040503011 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร
การวางแผนและควบคุมการผลิต การพยากรณ การควบคุมวัสดุคงคลัง การวางแผน
การผลิตและการจัดตารางการผลิตหลัก การวางแผนความตองการวัสดุและกําลังการผลิต การควบคุม
การผลิต การจัดการคอขวด ระบบการผลิตสมัยใหมB ระบบการประกอบและการสมดุลของสายงานผลิต
การจัดลําดับงานและตารางการผลิต การจัดการโซBอุปทานและลูกคาสัมพันธ การวิเคราะหตนทุนและ
ผลกําไรเพื่อการตัดสินใจ
010213975

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลิต *
3(3-0-6)
(Manufacturing Plant Design)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ การวางแผนการเลือกกระบวนการผลิต การพัฒนา
ระบบการผลิตและการวางผังโรงงาน การออกแบบโรงงานโดยวิธีการจัดกลุBมผลิตภัณ ฑ การออกแบบ
ระบบขนถBายวัสดุและระบบการจัดเก็บ การพิจารณาจํานวนคนงานในการปฏิบัติงานและการวิเคราะห
หาทําเลที่ตั้ง
010813109

สถิตยศาสตรวิศวกรรม *
3(3-0-6)
(Engineering Statics)
วิชาบังคับกBอน : 040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
040313005 ฟWสิกส 1
ระบบและผลลัพธของแรงตBางๆที่กระทําตBอวัตถุ การรวมและแยกแรง การสมดุลของ
แรง แรงเสียดทาน การวิเคราะหโครงสรางอยBางงBาย จุดศูนยกลางและจุดศูนยถBวงของวัตถุ งานเสมือน
และความเสถียรพลศาสตรเบื้องตน
010213976

ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการสําหรับวิศวกรการผลิต
1(0-3-1)
(Industrial Engineering Laboratory for PE)
วิชาบังคับกBอน : โดยความเห็นชอบของภาควิชา
ปฏิ บั ติการสํ าหรั บ การศึกษาการทํ างาน การวางผั งโรงงาน การจํ าลองสถานการณ
วิศวกรรมความปลอดภัย การวางแผนการผลิต และ การปรับปรุงควบคุมกระบวนการผลิต
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040113001

เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
สสารและการวัดทางวิท ยาศาสตร อะตอม โมเลกุล และไอออน มวลสารสัมพั นธใน
ปฏิกิริยาเคมี โครงสรางของอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททิฟ อโลหะ โลหะทรานซิชัน
พันธะเคมี รูปรBางโมเลกุล แก„ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตรเคมี จลนพลศาสตรเคมี
สมดุลเคมี สมดุลไออน และเคมีไฟฟ†า
040113002

ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
วิชาบังคับกBอน : 040113001 เคมีสําหรับวิศวกร หรือเรียนรBวมกัน
ปฏิบัติการตBาง ๆ ที่มีเนื้อหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา

040203111

คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
ฟ€งกชัน สมการอิงตัวแปรเสริม พิกัดเชิงขั้ว ลิมิต และความตBอเนื่อง อนุพันธการหา
อนุพันธของฟ€งกชันคBา จริงของตัวแปรจริง การประยุกตของอนุพันธรูปแบบไมBกําหนด ปริพันธเทคนิค
การหาปริพันธการประยุกตของ ปริพันธการหาปริพันธเชิงตัวเลข ปริพันธไมBตรงแบบ
040203112

คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
วิชาบังคับกBอน : 040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
การอุปนัยเชิงคณิตศาสตรลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง อนุกรมอนันตการกระจาย
อนุกรมเทยเลอร ของฟ€งกชันมูลฐาน พีชคณิตของเวกเตอรเสนตรง ระนาบและพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ
แคลคูลัสของฟ€งกชันหลาย ตัวแปร อนุพันธยBอยและการประยุกตปริพันธหลายชั้นและการประยุกต
040203211

คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
วิชาบังคับกBอน : 040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
ฟ€งกชันคBาเวกเตอรเสนโคงปริภูมิอนุพันธและปริพันธของฟ€งกชันคBาเวกเตอรเกรเดียนท
เคิรลและ ไดเวอรเจนซปริพันธตามเสน ปริพันธตามพื้นผิว สมการเชิงอนุพันธสามัญ สมการเชิงอนุพันธ
อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสูง การประยุกตของสมการเชิงอนุพันธสามัญ
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040313005

ฟWสิกส 1
3(3-0-6)
(Physics I)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
เวกเตอร กลศาสตรการเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบเสนตรง
การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบซิมเปWลฮารโมนิกส การซอนกันของสองซิมเปWลฮารโมนิกส
การออสซิเลตแบบแดมปŽ การออสซิเลตดวยแรง การจําแนกคลื่น สมการคลื่นนิ่ง คลื่นกระแทก ปW ตส
ความเขมและระดับความเขม เสียง ปรากฏการณดอปเปลอร โมเมนตความเฉื่อย สมการแหBงการหมุน
ทอรก โมเมนตัม เชิงมุม การกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบไจโรสโคป สมบัติ ของสสาร การสBงผBานความรอน
สมการก„าซอุดมคติ กฎแหBงอุณหพลศาสตร กลจักรความรอน และกลจักรทวน คุณสมบัติทางกายภาพ
ของของไหล การพยุง กฎของปาสคาล สมการแหBงความตBอเนื่อง สมการแบรนูลยี การวัดความดัน การ
วัดอัตราการไหล
040313006

ปฏิบัติการฟWสิกส 1
(Physics Laboratory I)
วิชาบังคับกBอน : 040313005 ฟWสิกส 1 หรือเรียนรBวมกัน
หัวขอการทดลองใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 040313005 ฟWสิกส 1

1(0-2-1)

040313007

ฟWสิกส 2
3(3-0-6)
(Physics II)
วิชาบังคับกBอน : 040313005 ฟWสิกส 1, 040313006 ปฏิบัติการฟWสิกส 1
กฎของคู ลอมบ สนามไฟฟ† า กฎของเกาส ศั กยไฟฟ† า สารไดอิ เล็ กตริก ตั วเก็ บประจุ
สนามแมBเหล็ก กฎของบิโอขขาวารต กฎของแอมแปรสารแมBเหล็ก แรงลอเรนท กฎของบิโอต-สวารท
กฎของแอมแปร แรงเคลื่ อนไฟฟ† าเหนี่ ยวนํ า ความเหนี่ ย วนํ า วงจรกระแสสลั บ และอิ เล็ กทรอนิ กส
เบื้ องตน คุ ณ สมบั ติ ของคลื่ น การสะทอน การหั กเห การแทรกสอด การเลี้ ย วเบน ทั ศนศาสตรทาง
เรขาคณิต ทัศนอุปกรณ การแผBรังสีของวัตถุดํา อิทธิพลแสงไฟฟ†า การกระเจิงแบบคอมปŽตัน รังสีเอ็กซ
อะตอมไฮโดรเจน ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค โครงสรางนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร
040313008

ปฏิบัติการฟWสิกส 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
วิชาบังคับกBอน : 040313007 ฟWสิกส 2 หรือเรียนรBวมกัน
ปฏิ บั ติ การตB างๆ มี เนื้ อหาสอดคลองและสนั บ สนุ น ทฤษฎี ในการบรรยายรายวิ ช า
040313007 ฟWสิกส 2
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040423001

สิ่งแวดลอมและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment and Energy)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
ความสัมพันธระหวBางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต ป€ญ หาและผลกระทบตBอสิ่งแวดลอมที่
สําคัญ ในป€จจุบันมลพิ ษทางสิ่งแวดลอมที่สําคัญ และการจัดการเบื้องตน ความสําคัญของพลังงานตBอ
สิ่งมีชีวิต แหลBงพลังงานพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน
040503011

สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
ความหมายของสถิติ แซมเปWลสเปซและความนBาจะเปKน ตัวแปรสุBม ฟ€งกชันความนBาจะ
เปK นของตั วแปรสุB ม คB าคาดหวัง ความแปรปรวน การแจกแจงความนB าจะเปK น ของตั วแปรสุBม ชนิด ไมB
ตB อ เนื่ อ งและตB อ เนื่ องบางชนิ ด การแจกแจงแบบปกติ Z, t, χ2 และ F การประมาณและทดสอบ
มาตรฐานของคBาเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดสBวนเมื่อมี 1 ประชากรและ 2 ประชากร การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหถดถอยและสหพันธเชิงเสนอยBางงBาย
080103001

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
บู ร ณาการทั ก ษะการฟ€ ง การพู ด การอB า น และการเขี ย นในระดั บ พื้ น ฐาน เพื่ อ
ประยุกตใชในชีวิตประจํา วันโดยคํ านึ งถึ งความหลากหลายทางวัฒ นธรรมของการใชภาษา ผBานการ
เรียนรูคําศัพทและไวยากรณจากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยค
และยBอหนาที่มีโครงสรางไมBซับซอน ตลอดจนการฝgกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง
080103002

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับกBอน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1
บู ร ณาการทั ก ษะการฟ€ ง การพู ด การอB า น และการเขี ย นในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ
ประยุกตใชในชีวิตประจํา วันโดยคํ านึ งถึ งความหลากหลายทางวัฒ นธรรมของการใชภาษา ผBานการ
เรียนรูคําศัพทและไวยากรณจากบทสนทนาบทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคที่
มี โครงสราง ซับซอนและยBอหนาขนาดสั้น การฝgกทักษะเพิ่มเติม ที่ศูน ยการเรียนรูแบบพึ่งตนเองเพื่ อ
สBงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
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080103011

ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Study Skills)
วิชาบังคับกBอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
สB งเสริ ม ทั กษะในการจั ด การเรีย นรู ดวยตนเอง โดยอาศั ย เทคนิ ค ตB างๆในการเรี ย น
ภาษาอังกฤษ เชBนการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษเพื่ อชBวยในการพู ด การอBานและการเขียน การจด
บันทึกยBอ และการยBอความ การจัดระเบี ยบตนเองในการเรียน เชBน การวางแผน การตรวจสอบ และ
การประเมินการเรียนรูของตนเอง เพื่อใชเปKนเครื่องมือสําหรับการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
080103014

การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
วิชาบังคับกBอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
การเขียนโดยใชโครงสรางประโยคตBาง ๆ เชBน ประโยคใจความเดียว ประโยค ใจความ
รวม และประโยคใจความซอน การเขียนโครงรBาง การเขียนยBอหนา และการเขียนลําดับเรื่องโดยเลือกใช
คําศัพท ที่สอดคลองกับบริบท
080103016

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
วิชาบังคับกBอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
ทักษะการออกเสียงและการพูดเบื้องตนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแนะนํา
ตนเอง การบรรยายลักษณะสิ่งตBาง ๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น
080103017

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
วิชาบังคับกBอน : 080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
ทั กษะการออกเสี ย งและการพู ด ในระดั บ โครงสรางประโยคที่ ซั บ ซอนขึ้ น เพื่ อการ
สื่ อสารในสถานการณแบบเตรียมตั วและแบบไมB เตรียมตั ว เชBน การสมั ค รงาน การทํ างาน และเพื่ อ
จุดประสงคทางวิชาการ
080103018

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
วิชาบังคับกBอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
ทักษะการใชภาษาเพื่อการทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงาน จดหมายธุรกิจ บันทึก
ตB าง ๆ การสั ม ภาษณงาน การนั ด หมายทางโทรศั พ ท การตอนรั บผู เยี่ยมชม การเจรจาตB อรอง การ
อธิบายตําแหนBงหนาที่การงาน และสินคาของบริษัท การเขียน การนําเสนอและการประเมินผลโครงการ
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080103020

ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(English for Industrial Management)
วิชาบังคับกBอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
การเรียนรูขบวนการ เทคนิค และภาษาที่เกี่ยวของกับการจัดการอุตสาหกรรม การใช
ภาษาอังกฤษเทคนิคที่ ใชในสภาพแวดลอมที่ เปK น จริงในวงการจัดการอุตสาหกรรม รวมทั้ ง ฝgกปฏิ บัติ
ทักษะทางดานการพูดและการเขียน
080203901

มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
มนุษย การตั้งถิ่นฐานและการอยูBรวมกันเปKนสังคม ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย การ
จัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม วัฒนธรรม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และการวิเคราะหป€ญหาของมนุษยในสังคม
080203902

มรดกและอารยธรรมของชาติ
(3-0-6)
(National Heritage and Civilization)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
ความหมายของมรดกและอารยธรรม อารยธรรมรูปแบบตBางๆ อารยธรรมมรดกโลก
อารยธรรมที่เปKนมรดกของชาติไทย โดยเฉพาะโบราณสถาน ทักษะการดูอยBางเขาใจ การรูจักคุณคBาและ
การอนุรักษ
080203903

มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
3(3-0-6)
(Social, Economic and Political Dimension)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
ลักษณะสําคัญของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จริยธรรมกับการดํารงชีวิตในสังคมพลวัตรสูBการพัฒนาที่ยั่งยืน
080203904

กฏหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
ลักษณะและวิวัฒนาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
เกี่ยวกับวงจรชีวิตในสังคมและการเปKนพลเมืองที่ดีของประเทศ
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080203905

เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
เศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย การบริโภค การลงทุน
เงินเฟ† อ เงินฝ‹ด สถาบั นการเงิน ภาษี อากร เรียนรูถึ งสภาพการณตBาง ๆ ทางเศรษฐกิจ เขาใจป€ญ หา
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแกไขป€ญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล รูจักปรับตนเองใหดํารงชีวิตอยูB
ไดอยBางเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจตBาง ๆ ในสังคม
080203906

เศรษฐศาสตรเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Individual Development)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
เศรษฐศาสตร และการประยุ กตใชในการแกป€ ญ หาตB างๆ ในการดํ าเนิ น ชี วิต ทั้ งทาง
เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนมีศักยภาพไปสูBการประกอบวิชาชีพตBางๆ ไดอยBางเหมาะสม เพื่อนําไปสูB
การพัฒนาชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
080203907

ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
ความคิดพื้นฐานดานการบริหารธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ สภาพแวดลอม รูปแบบความ
เปKนเจาของธุรกิจ กรณีศึกษา และป€ญหาเฉพาะดานทางธุรกิจ
080303101

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
จิตวิทยา พฤติกรรมมนุษย พัฒนาการของมนุษยในแตBละวัย ป€จจัยที่มีอิทธิพลตBอความ
แตกตB างระหวB า งบุ ค คล กระบวนการเรี ย นรู และรั บ รูของบุ ค คล เชาวนป€ ญ ญา บุ ค ลิ กภาพและการ
ปรับปรุงบุคลิกภาพ อารมณและการแสดงออกทางอารมณที่เหมาะสม และการปรับตัวอยูBในสังคม
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080303103

จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Happy Life)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
พฤติกรรมการอยูBรBวมกันของมนุษย การพัฒนาความสามารถดานการคิด การใชเหตุผล
และการแกป€ญหา แรงจูงใจทางสังคมและความสัมพันธระหวBางบุคคล ความดึงดูดใจ ความชอบพอและ
ความรัก การสรางมิตรภาพและการเลือกคูBครอง การจัดการกับป€ญ หาชีวิต และสังคม การเอาชนะใจ
ตนเอง โดยอาศัยหลักการทางจิตวิทยา และการปรับปรุงตนเองเพื่อการดํารงชีวิตอยBางเปKนสุข
080303104

จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
จิตวิทยา การนําจิตวิทยาไปประยุกตใชในการทํางาน ความแตกตBางระหวBางบุคคล การ
จู งใจ การตั ด สิ น ใจ การแกป€ ญ หาความขั ดแยงในการทํ างาน การสรางที มงาน พฤติ กรรมกลุB ม การ
มอบหมายงาน การสอนงานและการสื่อสารในที่ทํางาน
080303301

ศิลปสุนทรีย
3(3-0-6)
(Art Appreciation)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
ความหมาย ความเปKนมา หนาที่และความสําคัญ ประเภท รูปแบบ ทฤษฎีเบื้องตนทาง
ศิลปกรรม การดูศิลปะและความเขาใจศิลปะ อิทธิพลของศิลปะที่มีตBอความเปKนอยูBของมนุษยทางสังคม
ศิลปะกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการศึกษาศิลปะเพื่อการดํารงชีวิตอยูBในสังคมอยBางมีความสุข
080303501

บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
วิวัฒนาการตBางๆ เกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอลตั้งแตBแรกเริ่มจนถึงป€จจุบัน ฝgกใหมีทักษะ
พื้ น ฐานเพื่อนํ าไปใชในการเลB นที ม ตลอดจนความรู ความเขาใจ กฎ กติ กา การเตรียมอุ ป กรณ และ
ทัศนะคติที่ดี
080303502

วอลเลยบอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
ประวัติกีฬาวอลเลยบอล การฝgกทักษะเบื้องตน และเทคนิคการเลBน กฎ กติกา และ
สัญญาณการตัดสิน เตรียมอุปกรณ และการปลูกฝ€งความรู ความเขาใจ และทัศนคติที่ดี
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080303503

แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
ความเขาใจเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน การฝgกทักษะเบื้องตน เทคนิคการเลBน กฎ กติกา
การเตรียมอุปกรณ เลือกใชอุปกรณที่เหมาะสมและสามารถนําทักษะเบื้องตนไปใชในการเลBนแบดมินตัน
ได การเปKนผูเลBนและผูชมที่ดี
080303504

ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องตนของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การปลูกฝ€ง
ความรูความเขาใจ และทัศนคติที่ดี การเตนรําแบบละติน แบบบอลรูม และแบบเบ็ดเตล็ด การจัดงาน
ลีลาศ
080303505

เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
วิวัฒ นาการตB าง ๆ เกี่ ยวกั บ กี ฬาเทเบิ ลเทนนิ ส สามารถเลือกใชอุป กรณที่เหมาะสม
สามารถนําทักษะเบื้องตนไปใชในการเลBนเทเบิลเทนนิสได และเปKนผูเลBน ผูชมที่ดี
080303506

เทควันโด
1(0-2-1)
(Taekwondo)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
ประวัติและพัฒนาการของการตBอสูป†องกันตัวในรูปแบบของวิชาเทควัน-โด ฝgกการตBอสู
ป†องกันตัว ตั้งแตBขั้นพื้นฐานสายสีขาวจนถึงขั้นขึ้นสายสีเหลืองขั้น 1 รวมทั้ง กฎ กติกา มารยาท และ
บทบัญญัติของวิชาเทควันโดไปใชในการป†องกันตัวในชีวิตประจําวันได
080303507

ฟุตบอล
1(0-2-1)
(Football)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
ประวัติและพัฒนาการของการกีฬาฟุตบอล พื้นฐานและเทคนิคของกีฬาฟุตบอล เขาใจ
กฎ กติกา มารยาทที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน และนําไปถBายทอดใหผูอื่นได
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080303508

เซป€กตะกรอ
1(0-2-1)
(Sepak-Takraw)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
ประวั ติ แ ละพั ฒ นาการของการกี ฬ าตะกรอ ฝg กทั กษะและเทคนิ ค เบื้ องตนการเลB น
เขาใจกฎ กติ กา และมารยาทของผูเลBน และผู ชมที่ ดี สามารถนํ าความรู ทั กษะและเทคนิ คไปใชใน
ชีวิตประจําวัน และนําไปถBายทอดใหผูอื่นได
080303509

เปตอง
1(0-2-1)
(Pe´tanque)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
ประวัติ กีฬ าเปตอง กฎ กติ กา มารยาทของการแขB งขัน อุ ปกรณการแขBงขั น การฝg ก
ทั กษะพื้ น ฐาน ไดแกB การถื อลู ก การโยน การตี และการนั บ คะแนนการจั ด แขB งขั น กี ฬ าเปตอง การ
แขBงขันกีฬาภายในชั้นเรียน
080303510

ไทจี๋/ไทเก„ก
1(0-2-1)
(Taiji/Taikek)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
ความหมายและความเขาใจเกี่ยวกับไทจี๋/ไทเก„ก ประวัติและวิวัฒ นาการของไทจี๋/ไท
เก„ก การป†องกันการบาดเจ็บจากการฝgก การฝgกทักษะพื้นฐาน ไดแกB การทรงตัว การเคลื่อนที่ของเทา
และลําตัว การฝgกลมปราณไทจี๋/ไทเก„ก 18 ทBา และการฝgกมวยไทจี๋/ไทเก„ก ขั้นที่ 1
080303601

มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
(Human Relations)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
หลักการและทฤษฎีวBาดวยพฤติกรรมของบุคคล การเขาใจตนเองและผูอื่น การพัฒนา
ตนเอง ความรูพื้นฐานและมารยาททางสังคม การติดตBอสื่อสารและการทํางานรBวมกัน การบริหารความ
ขัดแยง และการนําหลักธรรมทางศาสนามาประยุกตใชในการสรางมนุษยสัมพันธ
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080303602

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
ความหมายและความสําคัญ ของคุณ ภาพชีวิต การพัฒ นาคุ ณภาพชีวิตโดยใชแนวคิ ด
และหลั กธรรมทางศาสนา หลั กเกณฑและการตั ด สิ น คุ ณ คB า ทางจริ ย ธรรม การคิ ด เชิ งบวก การคิ ด
วิเคราะหดวยเหตุผล การแกป€ ญ หาอยBางสรางสรรค การบริหารเวลา การเรียนรูบทบาท หนาที่ และ
ความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค คลตB อครอบครั วและสัง คม กระบวนการทํ า งานอยB างมีป ระสิ ท ธิภ าพและมี
ความสุข
080303603

การพัฒนาบุคคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
วิชาบังคับกBอน : ไมBมี
ความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ การประเมินบุคลิกภาพของ ตนเองและปรับปรุง
ใหเหมาะสม การเสริ ม สรางบุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี สุ ขภาพจิ ต การปรั บ ตั ว ในสั ง คม การพู ด การฟ€ ง การ
แสดงออกที่เหมาะสมและการปฏิบัติตนตามมารยาทสังคม
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มคอ.2

52

มคอ.2

แผนภูมิแสดงความตBอเนื่องของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ELO (Expected Learning Outcome)
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ผลการเรียนรู,ที่คาดหวัง ELO (Expected Learning Outcome)
1. การกําหนดผลการเรียนรู,ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO) ของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห;งชาติ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตร แบBงออกเปKน
ผลการเรียนรูที่คาดหวังดานความรูและทักษะเฉพาะทาง (Specific Outcome: S) และ
ผลการเรียนรูที่คาดหวังดานความรูและทักษะทั่วไป (Generic Outcome: G) แสดงรายละเอียดดังนี้
ELO 1. (G) สามารถประยุ ก ตใชความรู ทางดานคณิ ต ศาสตร วิ ท ยาศาสตร พื้ น ฐานทางดานวิ ศ วกรรม
และความรู เฉพาะทางวิ ศ วกรรมเพื่ อกํ าหนดกรอบความคิ ด ของแบบจํ าลองทางวิ ศ วกรรมหรื อนิ ยามและ
ประยุกตวิธีการกระบวนการทํางาน กระบวนการผลิต หรือระบบงานทางวิศวกรรมในการทํางานได
ELO 2. (S) สามารถออกแบบชิ้นสBวนทางวิศวกรรม เขียนแบบและอBานแบบวิศวกรรมเครื่องกล กําหนดพิกัด
พิ กัด ความเผื่อและรูป ทรงไดอยB างเหมาะสม เลือกวัสดุที่ ใชในการผลิต ไดอยBางเหมาะสม วิเคราะหวางแผน
กระบวนการผลิต เลือกเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผลิต สามารถเลือกเครื่องมือคมตัดที่ใชใน
กระบวนการตัดปาดผิวได อีกทั้งเลือกใชพารามิเตอรการปรับตั้งเครื่องจักร ที่ใหสามารถทําการผลิตชิ้นงานได
ตามแบบที่ไดกําหนดไว
ELO 3. (S) มีความรูความเขาใจในคุณ สมบัติของวัสดุวิศวกรรม ทั้งกลุBมวัสดุที่เปKนโลหะและอโลหะ เขาใจใน
การปรับปรุงคุณ สมบั ติของโลหะทั้งกรรมวิธีทางกลและทางความรอน มีความรูความเขาใจในการวิเคราะห
โครงสรางจุ ล ภาคของโลหะ การทดสอบทางกลพื้ น ฐาน การทดสอบวัส ดุแบบทํ าลาย และแบบไมB ทํ าลาย
สามารถวิเคราะห วินิจฉัยการเสียหายของวัสดุวิศวกรรม
ELO 4. (S) มีค วามรูความเขาใจในกรรมวิธีตัดปาดผิว การหลBอ การขึ้นรูปโลหะกอนและโลหะแผBน การฉีด
พลาสติก มีความรูความเขาใจเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหมB การผลิตดวยการเติม อีกทั้งสามารถวิเคราะหและ
แกไขป€ญ หาโดยการสืบคนขอมูล ใชหลักการและเครื่องมือวิเคราะหทางดานคณิ ตศาสตร วิทยาศาสตรและ
ทางดานวิศวกรรมศาสตรไดอยBางถูกตองเพื่อทําการแกป€ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
ELO 5. (S) สามารถออกแบบระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกสที่ใชในการสBงกําลัง สามารถเลือก ระบบทBอ ถัง
ป€‘มพวาลว เซ็นเซอร อุปกรณควบคุมและอุปกรณตBางๆ ที่เกี่ยวของกับระบบอัตโนมัติ สามารถเขียนชุดคําสั่ง
โปรแกรมเครื่ องจั กรซี เอ็ น ซี ไมโครคอนโทรลเลอร พี แ อลซี ที่ ใชในการควบคุ ม การทํ า งานของเครื่องจั ก ร
สามารถปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งจั ก รเดิ ม ใหมี ค วามเปK น อั ต โนมั ติ ม ากขึ้ น มี ค วามรู ความเขาใจระบบการวั ด ทาง
อุตสาหกรรมการผลิต ทั้ งการวัด พิ กัดขนาด พิ กัด รูปทรงและรูป รBาง การวัดแรงทางกล ความเร็ว ความเรBง
แรงบิด การสะเทือน
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ELO 6. (S) สามารถปรับปรุงวิธีการทํางานในกระบวนการผลิต จัดทําวางผังโรงงานใหมีประสิทธิภาพ ลดของ
เสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต มีความรูและความเขาใจในดานเศรษฐศาสตร การลงทุนและการบริหารงาน
วิศวกรรม สามารถทําการพยากรณการขายและยอดการผลิต จัดทําแผนการผลิตและจัดลําดับการผลิตได มี
ความรูในการคงคลังสินคา และทําการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑที่ไดจากการผลิต ทําการบริหารโครงการ
อยB างมี ระบบ สามารถจั ดการบริห ารกิ จกรรมที่ เกี่ ยวของการผลิ ต มี ค วามรู ความเขาใจและสามารถจั ด ทํ า
แผนการซBอมบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ สามารถใชเทคโนโลยีสาระสนเทศในการจัดการขอมูลการผลิต
ELO 7. (S) สามารถตรวจสอบ วิ นิ จ ฉั ย ประเมิ น ผลงานและป€ ญ หาทางวิ ศ วกรรมการผลิ ต ที่ ซั บ ซอน ซึ่ ง
ครอบคลุมถึงการตั้งสมมุติฐาน การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห การแปลความหมายขอมูลและการ
สังเคราะหขอมูลขBาวสารเพื่อใหไดผลสรุปที่ถูกตองตามหลักเหตุผลทางวิศวกรรมการผลิต สามารถสรางเลือก
และประยุ กตใชเทคนิ ควิ ธี ทรัพ ยากร อุ ปกรณเครื่องมือวัด ทางวิศ วกรรม และผสมผสานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย โดยคํานึงถึงขอกําหนดและขอจํากัดของ เครื่องมือและอุปกรณนั้นมาใชใน
การดําเนินการกิจกรรมการผลิต
ELO 8. (G) สามารถทํางานรBวมกับผูอื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาไดอยBางมีประสิทธิภาพ สามารถ
ทํางานในฐานะสมาชิกของกลุBมและผูนํากลุBมได สามารถติดตBอสื่อสารดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงาน
วิศวกรรม วิชาชีพอื่น และบุคคลทั่วไปไดอยBางมีประสิทธิผลดวยวาจา ดวยการเขียนรายงาน การเสนอผลงาน
ตลอดจนสามารถออกคําสั่งและรับคําสั่งงานไดอยBางชัดเจน
ELO 9. (G) มี ค วามเขาใจและยึ ด มั่ น ในจรรยาบรรณแหB ง วิ ช าชี พ ทางวิ ศ วกรรม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ความซื่อสั ตยตBอองคกร ที่ ยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิ บัติ วิชาชีพวิศวกรรม มีค วามรับผิดชอบตBอการ
ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมตBอบริบทของสังคมและสิ่งแวดลอม
ELO 10. (G) ตระหนักถึงความจําเปKนและมีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง แสวงหาความรูพรอมทั้ง
สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมเพื่อพัฒนาตนเองตลอดชีพโดยยั่งยืน
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ความคาดหวังของผลลัพธ#การเรียนรู,เมื่อสิ้นปEการศึกษา
ปEที่
รายละเอียด
1 มีความเขาใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณแหBงวิชาชีพทางวิศวกรรม คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย
ตBอองคกร ที่ยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม มีความรับผิดชอบตBอการปฏิบัติ
วิชาชีพวิศวกรรมตBอบริบทของสังคมและสิ่งแวดลอม, ตระหนักถึงความจําเปKนและมีความสามารถ
ในการเรียนรูดวยตนเอง แสวงหาความรูพรอมทั้งสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและสังคมเพื่อพัฒนาตนเองตลอดชีพโดยยั่งยืน
2 สามารถประยุกตใชความรูทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร พื้นฐานทางดานวิศวกรรม และ
ความรูเฉพาะทางวิศวกรรมเพื่อกําหนดกรอบความคิดของแบบจําลองทางวิศวกรรม หรือนิยามและ
ประยุกตวิธีการกระบวนการทํางาน กระบวนการผลิต หรือระบบงานทางวิศวกรรมในการทํางานได,
สามารถออกแบบชิ้นสBวนทางวิศวกรรม เขียนแบบและอBานแบบวิศวกรรมเครื่องกล กําหนดพิกัด
พิกัดความเผื่อและรูปทรงไดอยBางเหมาะสม เลือกวัสดุที่ใชในการผลิตไดอยBางเหมาะสม วิเคราะห
วางแผนกระบวนการผลิต เลือกเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผลิต สามารถเลือก
เครื่องมือคมตัดที่ใชในกระบวนการตัดปาดผิวได อีกทั้งเลือกใชพารามิเตอรการปรับตั้งเครื่องจักร ที่
ใหสามารถทําการผลิตชิ้นงานไดตามแบบที่ไดกําหนดไว, สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผล
งานและป€ญหาทางวิศวกรรมการผลิตที่ซับซอน ซึ่งครอบคลุมถึงการตั้งสมมุติฐาน การออกแบบการ
ทดลอง การวิเคราะห การแปลความหมายขอมูลและการสังเคราะหขอมูลขBาวสารเพื่อใหไดผลสรุป
ที่ถูกตองตามหลักเหตุผลทางวิศวกรรมการผลิต สามารถสรางเลือกและประยุกตใชเทคนิควิธี
ทรัพยากร อุปกรณเครื่องมือวัดทางวิศวกรรม และผสมผสานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมและทันสมัย โดยคํานึงถึงขอกําหนดและขอจํากัดของ เครื่องมือและอุปกรณนั้นมาใชใน
การดําเนินการกิจกรรมการผลิต
3 มีความรูความเขาใจในคุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรม ทั้งกลุBมวัสดุที่เปKนโลหะและอโลหะ เขาใจในการ
ปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะทั้งกรรมวิธีทางกลและทางความรอน มีความรูความเขาใจในการ
วิเคราะหโครงสรางจุลภาคของโลหะ การทดสอบทางกลพื้นฐาน การทดสอบวัสดุแบบทําลาย และ
แบบไมBทําลาย สามารถวิเคราะห วินิจฉัยการเสียหายของวัสดุวิศวกรรม, มีความรูความเขาใจใน
กรรมวิธีตัดปาดผิว การหลBอ การขึ้นรูปโลหะกอนและโลหะแผBน การฉีดพลาสติก มีความรูความ
เขาใจเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหมB การผลิตดวยการเติม อีกทั้งสามารถวิเคราะหและแกไขป€ญหา
โดยการสืบคนขอมูล ใชหลักการและเครื่องมือวิเคราะหทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
ทางดานวิศวกรรมศาสตรไดอยBางถูกตองเพื่อทําการแกป€ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต, สามารถ
ออกแบบระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกสที่ใชในการสBงกําลัง สามารถเลือก ระบบทBอ ถัง ป€‘มพวาลว
เซ็นเซอร อุปกรณควบคุมและอุปกรณตBางๆ ที่เกี่ยวของกับระบบอัตโนมัติ สามารถเขียนชุดคําสั่ง

57
ปEที่

มคอ.2

รายละเอียด
โปรแกรมเครื่องจักรซีเอ็นซี ไมโครคอนโทรลเลอร พีแอลซีที่ใชในการควบคุมการทํางานของ
เครื่องจักร สามารถปรับปรุงเครื่องจักรเดิมใหมีความเปKนอัตโนมัติมากขึ้น มีความรูความเขาใจ
ระบบการวัดทางอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งการวัดพิกัดขนาด พิกัดรูปทรงและรูปรBาง การวัดแรงทาง
กล ความเร็ว ความเรBง แรงบิด การสะเทือน

4 สามารถปรับปรุงวิธีการทํางานในกระบวนการผลิต จัดทําวางผังโรงงานใหมีประสิทธิภาพ ลดของ
เสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต มีความรูและความเขาใจในดานเศรษฐศาสตร การลงทุนและการ
บริหารงานวิศวกรรม สามารถทําการพยากรณการขายและยอดการผลิต จัดทําแผนการผลิตและ
จัดลําดับการผลิตได มีความรูในการคงคลังสินคา และทําการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑที่ไดจาก
การผลิต ทําการบริหารโครงการอยBางมีระบบ สามารถจัดการบริหารกิจกรรมที่เกี่ยวของการผลิต มี
ความรูความเขาใจและสามารถจัดทําแผนการซBอมบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ สามารถใช
เทคโนโลยีสาระสนเทศในการจัดการขอมูลการผลิต, สามารถทํางานรBวมกับผูอื่นที่มีความ
หลากหลายในสหสาขาวิชาไดอยBางมีประสิทธิภาพ สามารถทํางานในฐานะสมาชิกของกลุBมและผูนํา
กลุBมได สามารถติดตBอสื่อสารดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานวิศวกรรม วิชาชีพอื่น และ
บุคคลทั่วไปไดอยBางมีประสิทธิผลดวยวาจา ดวยการเขียนรายงาน การเสนอผลงาน ตลอดจน
สามารถออกคําสั่งและรับคําสั่งงานไดอยBางชัดเจน

