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โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
- กลุม วิชาวิทยาศาสตรและ
10
หนวยกิต
คณิตศาสตร
- กลุมวิชาภาษา
12
หนวยกิต
- กลุม วิชาสังคมศาสตร
3
หนวยกิต
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
3
หนวยกิต
- กลุม วิชาพลศึกษา
2
หนวยกิต
2)

หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
- วิชาแกน
- วิชาเฉพาะบังคับ
- วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา

113 หนวยกิต
27
หนวยกิต
77
หนวยกิต
9
หนวยกิต

3)

หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา

30

6

หนวยกิต

หนวยกิต

1.1 กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 10 หนวยกิต
01200101
การคิดเชิงนวัตกรรม
(Innovative Thinking)
01204111
คอมพิวเตอรและการโปรแกรม
(Computers and Programming)
และเลือกเรียนอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้ หรือรายวิชา
อื่นๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
01418113
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
(Computer and Information Technology)
01422101
สถิติประยุกตเบื้องตน
(Elementary Applied Statistics)
01999011
อาหารเพื่อมนุษยชาติ
(Food for Mankind)
01999012
สุขภาพเพื่อชีวิต
(Health for Life)
01999213
สิง่ แวดลอม เทคโนโลยีและชีวิต
(Environment, Technology and Life)
1.2 กลุมวิชาภาษา 12
01999021
01355XXX

หนวยกิต
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
(Thai Language for Communication)
ภาษาอังกฤษ
(English)

1(1–0–2)
3(2–3–6)

3(2–2–5)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)

3(3–0–6)
9(– – )

1.3 กลุม วิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต
เลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้ หรือรายวิชาอืน่ ๆ
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุม วิชาสังคมศาสตร
01132101
ผูประกอบการรุนใหม
(Modern Entrepreneur)
01453102
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
(Law in Everyday Life)
01999041
เศรษฐศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิตที่ดี
(Economics for Better Living)
01999043
การคิดสรางสรรคเพื่อการจัดการคุณคา
(Creativity for Value Management)
01999141
มนุษยกับสังคม
(Man and Society)
1.4 กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 หนวยกิต
เลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้ หรือรายวิชาอืน่ ๆ
ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปกลุมวิชามนุษยศาสตร
01999031
มรดกอารยธรรมโลก
(The Heritage of World Civilizations)
01999032
ไทยศึกษา
(Thai Studies)
01999033
ศิลปะการดําเนินชีวิต
(Arts of Living)
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
01175XXX

2

หนวยกิต
กิจกรรมพลศึกษา
(Physical Education Activities)

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
2.1 กลุมวิชาแกน 27
01208111
01213211

113

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)

1,1(0–2–1)

หนวยกิต

หนวยกิต
การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกร
(Materials Science for Engineers)

3(2–3–6)
3(3–0–6)

01403114
01403117
01417167
01417168
01417267
01420111
01420112
01420113
01420114

ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป
(Laboratory in Fundamental of General Chemistry)
หลักมูลเคมีทั่วไป
(Fundamental of General Chemistry)
คณิตศาสตรวิศวกรรม I
(Engineering Mathematics I)
คณิตศาสตรวิศวกรรม II
(Engineering Mathematics II)
คณิตศาสตรวิศวกรรม III
(Engineering Mathematics III)
ฟสิกสทั่วไป I
(General Physics I)
ฟสิกสทั่วไป II
(General Physics II)
ปฏิบัติการฟสิกส I
(Laboratory in Physics I)
ปฏิบัติการฟสิกส II
(Laboratory in Physics II)

2.2 กลุมวิชาเฉพาะบังคับ 77 หนวยกิต
01205211
การวิเคราะหวงจรไฟฟา I
(Electric Circuit Analysis I)
01205213
ปฏิบตั ิการวงจรไฟฟา
(Electric Circuit Laboratory)
01205231
วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส I
(Electronic Circuits and Systems I)
01205251
การแปลงผันพลังงานเครื่องกลไฟฟา I
(Electromechanical Energy Conversion I)
01205305
วงจรดิจิทลั และไมโครคอนโทรเลอร
(Digital Circuits and Microcontrollers)
01205306
ปฏิบตั ิการวงจรดิจิทลั และไมโครคอนโทรเลอร
(Digital Circuits and Microcontrollers Laboratory)

1(0–3–2)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
1(0–3–2)
1(0–3–2)

3(3–0–6)
1(0–3–2)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
1(0–3–2)

01205331
01205332
01205352
01206311
01208221
01208222
01208241
01208242
01208261
01208281
01208331
01208341
01208351
01208352
01208371

วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส II
(Electronic Circuits and Systems II)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Laboratory)
ปฏิบัติการการแปลงผันพลังงานเครื่องกลไฟฟา I
(Electromechanical Energy Conversion Laboratory I)
กระบวนการผลิต I
(Manufacturing Processes I)
กลศาสตรวิศวกรรม I
(Engineering Mechanics I)
กลศาสตรวิศวกรรม II
(Engineering Mechanics II)
อุณหพลศาสตร I
(Thermodynamics I)
กลศาสตรของไหล
(Fluid Mechanics)
กลศาสตรของแข็ง
(Mechanics of Solids)
การฝกงานโรงงาน
(Workshop Practice)
เครือ่ งยนตเผาไหมภายใน
(Internal Combustion Engines)
อุณหพลศาสตร II
(Thermodynamics II)
การถายโอนความรอน
(Heat Transfer)
การทําความเย็น I
(Refrigeration I)
การควบคุมอัตโนมัติ
(Automatic Control)

3(3–0–6)
1(0–3–2)
1(0–3–2)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
1(0–3–2)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)

01208381
01211211
01211231
01211321
01211332
01211399
01211422
01211461
01211495

01211497
01211499

ปฏิบตั ิการวิศวกรรมเครือ่ งกล I
1(0–3–2)
(Mechanical Engineering Laboratory I)
3(2–3–6)
แคด/แคมเบื้องตน
(Introduction to CAD/CAM)
เครื่องกลสัญนิยมและควบคุมดวยคอมพิวเตอร
3(3–0–6)
(Conventional and Computer-Controlled Machines)
3(3–0–6)
จลนศาสตรและพลศาสตรของหุนยนต
(Kinematics and Dynamics of Robots)
การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลการผลิต
3(3–0–6)
(Production Machinery Components Design)
การฝกงาน
1
(Internship)
3(3–0–6)
การสั่นและการกระแทกของระบบการผลิต
(Vibration and Shock of Production Systems)
ระบบกําลังสําหรับอุตสาหกรรม
3(3–0–6)
(Power System for Industries)
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟาเครือ่ งกลการผลิต 1(0–3–2)
(Electrical–Mechanical Manufacturing Engineering
Projects Preparation)
สัมมนา
1
(Seminar)
โครงงานวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต
2 (0–6–3)
(Electrical-Mechanical Manufacturing Engineering Project)

2.3 กลุมวิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
1(0–3–2)
01211281
ปฏิบตั ิการวิศวกรรมไฟฟาเครือ่ งกลการผลิต I
(Electrical–Machanical Manufacturing Engineering Laboratory I)
01211322
การวัดรูปทรงเรขาคณิตและเครื่องมือวัด
3(2–3–6)
(Geometric Measurement and Instrumentations)
3(2–3–6)
01211323
ระบบอัตโนมัติและอุปกรณ
(Automation System and Components)

01211331
01211361
01211411
01211412
01211413
01211421
01211431
01211432
01211433
01211434

01211435

01211441
01211442
01211443

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลซีเอ็นซี I
(CNC Machine Technology I)
แบบหลอและแมแบบ
(Mold and Die)
การประยุกตการออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวย
(Computer-Aided Design Application)
การประยุกตการผลิตใชคอมพิวเตอรชวย
(Computer-Aided Manufacturing Application)
การประยุกตวิศวกรรมใชคอมพิวเตอรชวย
(Computer-Aided Engineering Application)
ระบบสมองกลฝงตัวสําหรับการควบคุมอุตสาหกรรม
(Embedded Systems for Industrial Control)
การออกแบบเครื่องมือกล
(Machine Tool Design)
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลซีเอ็นซี II
(CNC Machine Technology II)
การรับรูภาพและการควบคุมหุนยนตอตุ สาหกรรม
(Vision and Control of Industrial Robots)
การฟนฟูสภาพและออกแบบชุดควบคุมเครื่องจักรกล
ซีเอ็นซี
(CNC Machine Retrofitting and Controller Design)
การทําความเย็นและการปรับอากาศสําหรับ
วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต
(Refrigeration and Air Conditioning for ElectricalMechanical Manufacturing Engineering)
ระบบการผลิตยืดหยุนเบื้องตน
(Introduction to Flexible Manufacturing Systems)
หลักการดําเนินการและการผลิต
(Principle of Operation and Production)
เทคโนโลยีการผลิตกรรมสําหรับผลิตภัณฑเทอรโม
พลาสติก
(Fabrication Technology for Thermoplastic Product)

3(2–3–6)
3(2–3–6)
3(2–3–6)
3(2–3–6)
3(2–3–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(2–3–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)

3(3–0–6)

3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)

01211444
01211445
01211457
01211471
01211481

01211490
01211496

01211498

เทคโนโลยีการผลิตกรรมสําหรับผลิตภัณฑเทอรโมเซ็ต
(Fabrication Technology for Thermoset Product)
เทคโนโลยีการผลิตกรรมสําหรับผลิตภัณฑโลหะ
(Fabrication Technology for Metal Product)
วัสดุอุตสาหกรรม
(Industrial Materials)
การออกแบบผลิตภัณฑ
(Products Design)
ปฏิบตั ิการวิศวกรรมไฟฟาเครือ่ งกลการผลิต II
(Electrical-Mechanical Manufacturing Engineering
Laboratory II)
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
เรือ่ งเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟาเครือ่ งกลการผลิต
(Selected Topics in Electrical-Mechanical
Manufacturing Engineering)
ปญหาพิเศษ
(Special Problems)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา

6

หนวยกิต

3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
1(0–3–2)

9
1–3

1–3

แผนการศึกษา
1. ตัวอยางแผนการศึกษาสําหรับนิสิตทีไ่ มเลือกเรียนสหกิจศึกษา

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

จํานวนหนวยกิต
(ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

01200101
01208111
01417167
01420111
01420113
01999021
01355XXX

การคิดเชิงนวัตกรรม
การเขียนแบบวิศวกรรม
คณิตศาสตรวิศวกรรม I
ฟสิกสทั่วไป I
ปฏิบัติการฟสิกส I
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษ
รวม

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

1(1–0–2)
3(2–3–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
1(0–3–2)
3(3–0–6)
3( – – )
17( – – )

จํานวนหนวยกิต
(ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

01204111
01403114
01403117
01417168
01420112
01420114
01175XXX
01355XXX

คอมพิวเตอรและการโปรแกรม
ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป
หลักมูลเคมีทั่วไป
คณิตศาสตรวิศวกรรม II
ฟสิกสทั่วไป II
ปฏิบัติการฟสิกส II
กิจกรรมพลศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ศึกษาทั่วไปกลุม วิชามนุษยศาสตร
รวม

3(2–3–6)
1(0–3–2)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
1(0–3–2)
1(0–2–1)
3( – – )
3( – – )
21( – – )

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

จํานวนหนวยกิต
(ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

01205211
01208221
01211211
01211231
01213211
01417267
01175XXX

การวิเคราะหวงจรไฟฟา I
กลศาสตรวิศวกรรม I
แคด/แคมเบื้องตน
เครื่องกลสัญนิยมและควบคุมดวยคอมพิวเตอร
วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกร
คณิตศาสตรวิศวกรรม III
กิจกรรมพลศึกษา
ศึกษาทั่วไปกลุม วิชาสังคมศาสตร
รวม

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(2–3–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
1(0–2–1)
3( – – )
22( – – )

จํานวนหนวยกิต
(ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

01205213
01205231
01205251
01208222
01208241
01208242
01208261
01208281

ปฏิบตั ิการวงจรไฟฟา
วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส I
การแปลงผันพลังงานเครื่องกลไฟฟา I
กลศาสตรวิศวกรรม II
อุณหพลศาสตร I
กลศาสตรของไหล
กลศาสตรของแข็ง
การฝกงานโรงงาน
รวม

1(0–3–2)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
1(0–3–2)
20(18–6–40)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

จํานวนหนวยกิต
(ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

01205305
01205331
01205332
01205352
01206311
01208341
01211321

วงจรดิจิทลั และไมโครคอนโทรเลอร
3(3–0–6)
วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส II
3(3–0–6)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
1(0–3–2)
ปฏิบัติการการแปลงผันพลังงานเครื่องกลไฟฟา I 1(0–3–2)
กระบวนการผลิต I
3(3–0–6)
อุณหพลศาสตร II
3(3–0–6)
จลนศาสตรและพลศาสตรของ
3(3–0–6)
หุนยนต
3( – – )
วิชาเฉพาะเลือก
20( – – )
รวม

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

จํานวนหนวยกิต
(ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

01205306
01208331
01208352
01208371
01208381
01211332
01355XXX

ปฏิบตั ิการวงจรดิจิทลั และไมโครคอนโทรเลอร
เครือ่ งยนตเผาไหมภายใน
การทําความเย็น I
การควบคุมอัตโนมัติ
ปฏิบตั ิการวิศวกรรมเครือ่ งกล I
การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลการผลิต
ภาษาอังกฤษ
วิชาเฉพาะเลือก
รวม

1(0–3–2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3–0–6)
1(0–3–2)
3(3–0–6)
3( – – )
3( – – )
20( – – )

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

จํานวนหนวยกิต
(ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

01208351
01211399
01211422
01211461
01211495

การถายโอนความรอน
การฝกงาน
การสั่นและการกระแทกของระบบการผลิต
ระบบกําลังสําหรับอุตสาหกรรม
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟาเครือ่ งกลการ
ผลิต
01211497 สัมมนา
ศึกษาทั่วไปกลุม วิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
รวม

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

3(3-0-6)
1
3(3–0–6)
3(3–0–6)
1(0–3–2)
1
3( – – )
15( – – )

จํานวนหนวยกิต
(ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

01211499 โครงงานวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเลือกเสรี
ศึกษาทั่วไปกลุม วิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
รวม

2(0–6–3)
3( – – )
6( – – )
3( – – )
14( – – )

2. ตัวอยางแผนการศึกษาสําหรับนิสิตทีเ่ ลือกเรียนสหกิจศึกษา

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

จํานวนหนวยกิต
(ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

01200101
01208111
01417167
01420111
01420113
01999021
01355XXX

การคิดเชิงนวัตกรรม
การเขียนแบบวิศวกรรม
คณิตศาสตรวิศวกรรม I
ฟสิกสทั่วไป I
ปฏิบัติการฟสิกส I
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษ
รวม

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

1(1–0–2)
3(2–3–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
1(0–3–2)
3(3–0–6)
3( – – )
17( – – )

จํานวนหนวยกิต
(ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

01204111
01403114
01403117
01417168
01420112
01420114
01175XXX
01355XXX

คอมพิวเตอรและการโปรแกรม
ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป
หลักมูลเคมีทั่วไป
คณิตศาสตรวิศวกรรม II
ฟสิกสทั่วไป II
ปฏิบัติการฟสิกส II
กิจกรรมพลศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ศึกษาทั่วไปกลุม วิชามนุษยศาสตร
รวม

3(2–3–6)
1(0–3–2)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
1(0–3–2)
1(0–2–1)
3( – – )
3( – – )
21( – – )

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

01205211
01208221
01211211
01211231
01213211
01417267
01175XXX

จํานวนหนวยกิต
(ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัตกิ าร–ชม.ศึกษาดวย
ตนเอง)
การวิเคราะหวงจรไฟฟา I
3(3–0–6)
กลศาสตรวิศวกรรม I
3(3–0–6)
แคด/แคมเบื้องตน
3(2–3–6)
เครื่องกลสัญนิยมและควบคุมดวยคอมพิวเตอร
3(3–0–6)
วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกร
3(3–0–6)
คณิตศาสตรวิศวกรรม III
3(3–0–6)
กิจกรรมพลศึกษา
1(0–2–1)
3( – – )
ศึกษาทั่วไปกลุม วิชาสังคมศาสตร
22( – – )
รวม

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

จํานวนหนวยกิต
(ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

01205213 ปฏิบตั ิการวงจรไฟฟา
01205231 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส I
01205251 การแปลงผันพลังงานเครื่องกล
ไฟฟา I
01208222 กลศาสตรวิศวกรรม II
01208241 อุณหพลศาสตร I
01208242 กลศาสตรของไหล
01208261 กลศาสตรของแข็ง
01208281 การฝกงานโรงงาน
รวม

1(0–3–2)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
1(0–3– )
20(18–6–40)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

จํานวนหนวยกิต
(ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

01205305
01205331
01205332
01205352
01206311
01208341
01211321

วงจรดิจิทลั และไมโครคอนโทรเลอร
3(3–0–6)
วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส II
3(3–0–6)
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
1(0–3–2)
ปฏิบัติการการแปลงผันพลังงานเครื่องกลไฟฟา I
1(0–3–2)
กระบวนการผลิต I
3(3–0–6)
อุณหพลศาสตร II
3(3–0–6)
จลนศาสตรและพลศาสตรของหุนยนต
3(3–0–6)
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟาเครือ่ งกลการ
01211495
1(0–3–2)
ผลิต
ศึกษาทั่วไปกลุม วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3( – – )
21( – – )
รวม

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

01205306
01208331
01208352
01208371
01208381
01211332
01211499
01355XXX

จํานวนหนวยกิต
(ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัตกิ าร–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
ปฏิบตั ิการวงจรดิจิทลั และไมโครคอนโทรเลอร
1(0–3–2)
เครือ่ งยนตเผาไหมภายใน
3(3-0-6)
การทําความเย็น I
3(3-0-6)
การควบคุมอัตโนมัติ
3(3–0–6)
ปฏิบตั ิการวิศวกรรมเครือ่ งกล I
1(0–3–2)
การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลการผลิต
3(3–0–6)
โครงงานวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต
2(0–6–3)
ภาษาอังกฤษ
3( – – )
3( – – )
ศึกษาทั่วไปกลุม วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
22( – – )
รวม

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

จํานวนหนวยกิต
(ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัตกิ าร–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01208351 การถายโอนความรอน
3(3-0-6)
01211399 การฝกงาน
1
01211422 การสั่นและการกระแทกของระบบการผลิต
3(3–0–6)
01211461 ระบบกําลังสําหรับอุตสาหกรรม
3(3–0–6)
01211497 สัมมนา
1
6( – – )
วิชาเลือกเสรี
17( – – )
รวม

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
01211490 สหกิจศึกษา
รวม

จํานวนหนวยกิต
(ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัตกิ าร–ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
9
9

คําอธิบายรายวิชา
01211211

แคด/แคมเบื้องตน
3(2–3–6)
(Introduction to CAD/CAM)
ระบบแคด/แคมสําหรับวิศวกรรมการผลิต ฮารดแวรและซอฟตแวรสาํ หรับ
ระบบแคด/แคม การออกแบบโครงเสนพื้นผิวและรูปทรงทึบ ฟงกชันแคดสามมิติ
การยืดพื้นที่หนาตัด การกวาด การผสมภาพ การหมุน การตัด การลอกแบบ แบบ
รูป เปลือกและความสัมพันธ การออกแบบแอสเซมบลีและการเขียนแบบใน
รายละเอียด การใหขนาด การเขียนภาพภาคตัดขวางและรายการวัสดุ
CAD/CAM systems for production engineering, hardwares and softwares
for CAD/CAM systems, wireframe, surface and solid design, three dimension
CAD functions: protrusion, sweep, blend, revolve, cut, copy, pattern, shell and
relation, assembly design and detail drawing, dimensioning, section view and
bill of material.

01211231

เครื่องกลสัญนิยมและควบคุมดวยคอมพิวเตอร
3(3–0–6)
(Conventional and Computer-Controlled Machines)
เครื่องกลสัญนิยมสําหรับการกลึง การเจาะ การทําเกลียว การกัด การขัด
การตัด การเจาะกระแทก การควานและการดัด ความเร็วของการตัด การปอนและ
ความลึกของการตัด การระมัดระวังความปลอดภัย การติดตั้งเครื่องจักรและการ
เตรียมสถานที่ การหลอลื่นและการบํารุงรักษาเทคโนโลยีและการประยุกต
เครื่องมือตัด เครื่องจักรควบคุมเชิงตัวเลขดวยคอมพิวเตอรและการทําโปรแกรม
แนะนําเครื่องกลควบคุมดวยคอมพิวเตอร
Conventional machine for turning, drilling, tapping, milling, grinding,
cutting, punching, boring and bending; cutting speed, feed and depth of cut,
safety precaution, machine installation and site preparation, lubrication and
maintenance, cutting tool application and technology; computer numerical
control machines and programming, introduction to computer-controlled
machine.

01211281

ปฏิบตั ิการวิศวกรรมไฟฟาเครือ่ งกลการผลิต I
1(0–3–2)
(Electrical–Mechanical Manufacturing Engineering Laboratory I)
ปฏิบตั ิการทางดานวิศวกรรมไฟฟาเครือ่ งการผลิต
ฝกปฏิบัติโดยใช
เครือ่ งจักรกลพื้นฐานในการสรางชิ้นงานจากพลาสติกและโลหะ อุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส โครงสรางของอุปกรณเครือ่ งกลไฟฟา
การเดินสายไฟฟาใน
เครือ่ งจักรกล การควบคุมมอเตอรและมาตรฐานการติดตั้ง
Laboratory in Electrical-Mechanical Manufacturing Engineering, practice
by using basic hand tools for making workpieces from plastic and metal,
electrical and electronics devices, construction of electromechanical devices,
electrical wiring in machinery, motor control and standard installation.

01211321

จลนศาสตรและพลศาสตรของหุนยนต
3(3–0–6)
(Kinematics and Dynamics of Robots)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน: 01208222
การวิเคราะหความเรงและตําแหนง ความเร็วจลนศาสตร ความสัมพันธ
แรง/แรงปด พิกัดเอกพันธุสําหรับจลนศาสตรและพลศาสตร การสมดุลแรงและ
โมเมนต การจําลองพลหศาสตรของจุดตอชิ้นงานและขอตอเชื่อม หลักการออย
เลอร -ลากรานจ และ นิวตัน -ออยเลอร ขั้นตอนวิธีทางพลศาสตร จุดตอชิ้นงาน
ของหุนยนต การควบคุมพิกัดคารทีเชียนและแรง การวิเคราะหสมรรถนะของ
หุนยนต
Acceleration and position analysis, velocity kinematics, force/torque
relationships, homogeneous coordinates for kinematics and dynamics, forces and
moment balance, dynamic modeling of joints and linkages; Euler-Lagrange and
Newton-Euler formations, dynamics algorithms, robotics joint, cartesian and
force controls, performance analysis of robotics.

01211322

การวัดรูปทรงเรขาคณิตและเครื่องมือวัด
3(2–3–6)
(Geometric Measurement and Instrumentations)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน: 01211231
ลักษณะและการประยุกตของเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม เครื่องมือวัด
ความยาว ความลึก ความสูงพื้นผิว ความหยาบ ความราบ ความขนาน ความตรง
และความกลม การวัดแรงและทอรกในเครือ่ งมือกล การวัดอุณหภูมิและความดัน
ในกระบวนการฉีดทําแมพิมพ กระบวนการปรับเทียบ เครื่องมือวัดเลเซอร การวัด

แบบไมสมั ผัส เครื่องวัดพิกัดของเครื่องซีเอ็นซี มาตรฐานการวัด การควบคุม
สภาพแวดลอมสําหรับการวัดเที่ยงตรง
Industrial instrument characteristics and applications, instruments for
length, depth, height, surface, roughness, flatness, parallelism, straightness and
roundness, force and torque measurement in machine tools, temperature and
pressure measurements in injection molding process, calibration process, laser
instrument, non-contact measurement, CNC coordinate measuring machine,
measuring standard, control environment for precision measurement.
01211323

ระบบอัตโนมัติและอุปกรณ
1(0–3–2)
(Automation System and Components)
วิชาทีต่ องเรียนมา
01211231
กอน:
หลักการพื้นฐานของระบบอัตโนมัติสําหรับวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการ
ผลิต การควบคุมนิวแมติกสและไฮดรอลิกส
อุปกรณควบคุมเชิงตรรกชนิด
โปรแกรมได เครื่องจักรควบคุมเชิงตัวเลข ระบบการผลิตแบบยืดหยุน เบื้องตน
Basic principle of automation system for Electrical-Mechanical
Manufacturing Engineering, pneumatics and hydraulics control, programmable
logic controller, numerical machine control, introduction to flexible manufacturing
system.

01211331

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลซีเอ็นซี I
3(2–3–6)
(CNC Machine Technology I)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน: 01211231
เครื่องกลึงและเครื่องกัดซีเอ็นซี สวนประกอบของเครื่องและการทํางาน
มาตรฐานเครื่องมือตัดและเครื่องจับเครื่องมือ การระมัดระวังปองกันใหมีความ
ปลอดภัย การกลึงและการกัด การคํานวณหาการปอนความเร็วรอบและความลึก
ของการตัดสําหรับเครื่องมือตัดและวัสดุที่เลือก การทําโปรแกรมรหัสจีและเอ็ม
CNC turning and milling machines, machine components and operation,
cutting tool and tool holder standards, safety precaution, turning and milling
operations, feed, speed and depth of cut determination for selected cutting tool
and materials, G and M codes programming.

01211332

การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลการผลิต
3(3–0–6)
(Production Machinery Components Design)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน: 01208261 และ 01211211
ทบทวนความแข็งแรงของวัสดุ การออกแบบชิ้นสวนรับแรงตามแกนและ
เพลา กลไกและการทํางานของกลไกตางๆ การออกแบบระบบควบคุมทางไฟฟา
และนิวแมติกส การออกแบบระบบควบคุมของกลไกแบบเปดปด การออกแบบ
คาน ลูกปน สปริง ชุดเกียร ลูกรอก สายพานและโซ การออกแบบกลไกโดยใช
ระบบควบคุมปอนกลับ
Reviews of strength of materials, design of axial loading member and
shaft, mechanism and operation of mechanisms, design of electrical and
pneumatic control systems, design of mechanism with on/off control systems,
design of beams, bearings, springs, gear trains, pulley, belt and chain, design of
mechanisms with feedback control systems.

01211361

แบบหลอและแมแบบ
3(2–3–6)
(Mold and Die)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน: 01211231
เครือ่ งจักรกลสําหรับแบบหลอและแมแบบ ขอจํากัดและโครงสรางของ
เครือ่ งจักรกล การทํางานมูลฐานของเครื่องฉีดและเครื่องกด สวนประกอบของแบบ
หลอและแมแบบ ฐานแบบหลอมาตรฐาน แบบหลอแบบฉีดและการออกแบบ
แมแบบกระบวนการขัดผิว การเลือกวัสดุและสมบัติ กระบวนการขึ้นรูปโลหะ การ
ทุบ การอัดรีด การดึงขึ้นรูป การขึ้นรูปจากผง เครือ่ งจักรและเครือ่ งมือสําหรับ
กระบวนการขึ้นรูป
Machine for mold and die, limitation and structure of machines, basic
operation of injection machine and pressing machine, components for mold and
die, standard mold bases, injection mold and die design, finishing processes,
selection of materials and their properties, metal forming processes, forging,
extrusion, drawing and power metallurgy, machine and tooling for forming
processes.

01211399

การฝกงาน
1
(Internship)
การ ฝกงานในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเครือ่ งกลการผลิตในสถาน
ประกอบการเอกชน หนวยงานภาครัฐ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สถานศึกษา
โดยมีระยะเวลาเปนจํานวนไมนอยกวา 240ชัว่ โมง และไมนอยกวา 30วันทําการ
เพื่อใหไดประสบการณจากการไปปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายสําหรับสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต
Internship for Electrical–Mechanical Manufacturing Engineering in
private enterprises, government agencies, government entreprises or
academic places at least 240 hours and at least 30 workdays in order to get
experiences from the assignment for Electrical–Mechanical Manufacturing
Engineering.

01211411

การประยุกตการออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวย
3(2–3–6)
(Computer-Aided Design Application)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน: 01211211
การทํางานของแคดขั้นสูง การกวาดและการผสมภาพไมขนานขั้นสูง การ
ออกแบบผิวและการประยุกตในการออกแบบผลิตภัณฑสินคาที่มีรูปทรงซับซอน
แอสเซมบลีข้นั สูงและการออกแบบโลหะแผน การแปลงผันแฟมขอมูลแคด
Advanced CAD functions: advanced sweep and non-parallel blends,
surface design and application in complex consumer product design, advanced
assembly and sheet metal design, CAD file conversion.

01211412

การประยุกตการผลิตใชคอมพิวเตอรชวย
3(2–3–6)
(Computer-Aided Manufacturing Application)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน: 01211211
การประยุกตแคมสําหรับการกลึง การเจาะ การกัด การกลึงกัด การกัดสี่
และหาแกน การตัดดวยลวดสองและสี่แกน และงานโลหะแผน ลําดับการตัดแตง
กระบวนการกอนและหลังแคมสําหรับการประยุกต การเชื่อมประสานขอมูลของ
แคมกับเครื่องจักรซีเอ็นซี
Applications of CAM for turning, drilling, milling, mill-turn, four and five
axis milling, two and four axis wire cutting and sheet metal working, machining
sequences, CAM pre and post processing for application, CAM and CNC
machine interfacing.

01211413

การประยุกตวิศวกรรมใชคอมพิวเตอรชวย
3(2–3–6)
(Computer-Aided Engineering Application)
วิชาทีต่ องเรียนมา
01211211
กอน:
ประเภทและการประยุกตวิศวกรรมใชคอมพิวเตอรชวยสําหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ หลักพื้นฐานและการคํานวณการวิเคราะหสมาชิกจํากัด ประเภทและ
สมบัติของสมาชิก สมบัติของวัสดุ การสรางแบบจําลองสมาชิกจํากัด เงื่อนไขภาระ
การวิเคราะหความแข็งแรง ความรอน การสัน่ สะเทือน การไหลของของไหล กลไก
การเคลือ่ นทีแ่ ละพลศาสตร การวิเคราะหกระบวนการผลิต
Type and application of computer-aided engineering for product
development; basic principle and calculation of finite element analysis; type and
property of elements, material property; finite element modeling; load
conditions; analysis for strength, heat, vibration, flow of fluid, mechanism motion
and dynamics; manufacturing process analysis.

01211421

ระบบสมองกลฝงตัวสําหรับการควบคุมอุตสาหกรรม
3(3–0–6)
(Embedded Systems for Industrial Control)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน: 01205231
พื้นฐานของระบบสมองกลฝงตัว แนวทางในการออกแบบและพัฒนา การ
วิเคราะหวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสแบบแอนะล็อก หลักการของสัญญาณและ
ระบบ ผลตอบสนองความถี่ อุปกรณสารกึ่งตัวนํา วงจรรวม อุปกรณไฟฟาเชิงกล
การออกแบบวงจรตรรกแบบคอมบิเนชันและซีเควนเชียล ระบบดิจิทัล ฮารดแวร
และซอฟตแวรสําหรับสมองกลฝงตัว การควบคุมปอนกลับ ระบบเวลาจริง การ
ประยุกตใชระบบสมองกลฝงตัวในผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรม
Embedded systems fundamentals, design and development approaches,
analog electrical and electronic circuit analysis, principles of signals and systems,
frequency response, semiconductor devices, integrated circuits,
electromechanical devices, combinational and sequential logic circuit design,
digital systems, embedded system hardware and software, feedback control,
real-time systems, application of embedded systems in industrial products.

01211422

การสั่นและการกระแทกของระบบการผลิต
3(3–0–6)
(Vibration and Shock of Production Systems)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน: 01417267
ระบบอิสระหนึง่ ระดับ การสั่นแบบเชิงเสนและการบิด สมการการเคลือ่ นที่
การสั่นแบบอิสระและแบบบังคับ วิธีของระบบเสมือน ระบบแบบอิสระหลายระดับ
วิธีการลดและควบคุมการสั่นและกระแทกในเครื่องจักรกลการผลิตและผลิตภัณฑ
สินคา ระบบวัดการสั่น มาตรฐานอุตสาหกรรมสําหรับทดสอบการสั่นและ
กระแทกของผลิตภัณฑสินคา
Single-degree of freedom system, translational and torsional vibration,
equation of motion, free and forced vibration, method of equivalent system,
multi-degree of freedom system, techniques to reduce and control of vibration
and shock in production machines and commercial products, vibration
measuring system, industrial standard for testing vibration and shock of
commercial products.

01211431

การออกแบบเครื่องมือกล
3(3–0–6)
(Machine Tool Design)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน: 01208261 และ 01211211
ทฤษฎีมูลฐานของการออกแบบเครื่องมือกล ลักษณะสถิตและพลวัตของ
เครือ่ งจักรกล การสั่นสะเทือน และความลาของเครื่องจักรกลและสวนประกอบ
โครงสรางของเครือ่ งมือกลและการออกแบบ แนวคิดมูลฐานและเทคนิคของการใช
แคดในการออกแบบชิ้นสวนเครื่องมือกล
พิกัดงานสวมและ เกณฑความ
คลาดเคลื่อน
Basic theory of machine tool design, static and dynamic characteristics
of machinery, vibration and fatigue of machines and components, machine tool
structure and design, basic concepts and techniques of using CAD in machine
tool design, system of Fit and tolerance.

01211432

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลซีเอ็นซี II
3(2–3–6)
(CNC Machine Technology II)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน: 01211331
เทคโนโลยีขั้นสูงเครื่องจักรกลซีเอ็นซี เครื่องเจียระไนซีเอ็นซีเชิงกระบอก
และพื้นราบ การแมชินนิงความเร็วสูง ศูนยแมชินนิงแนวราบซีเอ็นซี เครือ่ งกลึง -กัด
ซีเอ็นซี เครื่องตัดโลหะดวยลวดไฟฟาซีเอ็นซี เครื่องเจาะ กระแทกเทอเรทซีเอ็นซี
เครื่องตัดเลเซอร และเครื่องจักรกลโลหะแผนซีเอ็นซี การระมัดระวังปองกันใหมี
ความปลอดภัย การแมชินนิงเทีย่ งตรง การออกแบบจิกและฟกเจอร อุปกรณจบั ยึด
ชนิดไฮดรอลิก และชนิดใชลมอัด
Advanced CNC machine technology, CNC surface and cylindrical
grinding, high speed machining, CNC horizontal machining center, CNC mill-turn
machine, CNC wire EDM, CNC turret punching, CNC laser cutting, and CNC
sheet metal machines, safety precaution, precision machining, jig and fixture
design, hydraulic and pneumatic clamping devices.

01211433

การรับรูภาพและการควบคุมหุนยนตอตุ สาหกรรม
3(3–0–6)
(Vision and Control of Industrial Robots)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน: 01211321
ประวัติของหุนยนตอุตสาหกรรมและการประยุกต วิทยาการหุนยนตระบบ
ตางๆ ขนาดความสามารถรับโหลดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การควบคุม การ
ตรวจรูและการรับรูภาพของหุนยนต ภาษาที่ใชควบคุมและคําสั่ง การพัฒนา
หุนยนตสําหรับอนาคต
History of industrial robots and application, various robotics systems,
tolerances and load capacities, robot control, sensor and vision, control language
and commands, development of robot for the future.

01211434

การฟนฟูสภาพและออกแบบชุดควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซี
3(3–0–6)
(Machine Retrofitting and Controller Design)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน: 01208371
พื้นฐานของชุดควบคุมเครื่องซีเอ็นซี
ฟงกชันและการทํางานของ
เครื่องจักรกลซีเอ็นซี สวนประกอบทางไฟฟา การวิเคราะหเสถียรภาพและ
สมรรถนะของระบบควบคุมปอนกลับ ระเบียบวิธีทางโดเมนความถี่ การแทนปริภมู ิ
สถานะ ตัวควบคุมแบบพีไอดี การออกแบบตัวควบคุมสมัยใหม การชี้บงระบบ การ
วิเคราะหคงทน การออกแบบตัวควบคุมโดยใชเครื่องมือทางซอฟตแวร ระบบ
ควบคุมดิจิทัล และการประมวลสัญญาณดิจิทลั การควบคุมการเคลื่อนที่หลายแกน
CNC controllers fundamentals, functions and operations of CNC
machines, electrical components, feedback control stability and performance
analysis, frequency domain methods, state-space representations, PID
controllers, modern control design, system identification, robustness analysis,
control design using software tools, digital control and digital signal processing,
multi-axis motion control.

01211435

การทําความเย็นและการปรับอากาศสําหรับวิศวกรรมไฟฟา 3(3–0–6)
เครือ่ งกลการผลิต
(Refrigeration and Air Conditioning for ElectricalMechanical Manufacturing Engineering)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน: 01208241
หลักการพื้นฐานของการทําความเย็นและสมรรถนะการอัดไอแบบดัดแปลง
วัฏจักรทําความเย็น การวิเคราะหชิ้นสวนของระบบ ประเภทของน้าํ ยาทําความ
เย็น การทําความเย็นแบบระเหย และ คูลลิ่งทาวเวอร การทําความเย็นแบบ
ดูดกลืนไอ การคํานวณโหลดความเย็นของระบบทําความเย็น หลักการของการ
ปรับอากาศ การประมาณโหลดความเย็นของระบบปรับอากาศ การออกแบบการ
จายลมและระบบทอลม การประยุกตและการเลือกระบบทําความเย็นและปรับ
อากาศสําหรับระบบการผลิตและโรงงาน

Basic principle of refrigeration and performances, modified vapor
compression, refrigeration cycles, system components analysis, type of
refrigerants, evaporative cooling and cooling towers, absorption refrigeration,
cooling load calculation of refrigeration system, fundamental of air condition,
cooling load estimation of air conditioning system, design of air distribution and
duct system, applications and selection of refrigeration and air conditioning
systems for manufacturing system and factory.
01211441

ระบบการผลิตยืดหยุนเบื้องตน
3(3–0–6)
(Introduction to Flexible Manufacturing Systems)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน: 01211331
สวนประกอบในระบบการผลิตยืดหยุน ระบบอัตโนมัติ เซลล ระบบการผลิต
ยืดหยุนและคอมพิวเตอรการผลิตเบ็ดเสร็จ การจัดชิ้นงานและการกําหนดการ
ระบบสื่อสารและเชื่อมประสานขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรกับเครื่องจักรกล
Components in Flexible Manufacturing Systems, automated systems,
cell, Flexible Manufacturing Systems and Computer Integrated Manufacturing,
work piece management and scheduling, communication systems and interface
between computer and machines.

01211442

หลักการดําเนินการและการผลิต
3(3–0–6)
(Principles of Operation and Production)
วิธีการการดําเนินการและการผลิต การจัดการทั่วไป เทคนิคทางสถิติและ
การวัดเชิงปริมาณ การวางแผนและการดําเนินการผลิต การจัดการวัสดุ การจัดหา
การจัดการผลิต การจัดการวัสดุคงคลัง การจัดการและการควบคุมคุณภาพและ
การปรับปรุงผลิตภาพ
Procedure of operation and production, general management, statistics
procedure and quantity measurement, production planning and operation,
materials management, production management, stock management, quality
control and productivity improvement.

01211443

เทคโนโลยีการผลิตกรรมสําหรับผลิตภัณฑเทอรโมพลาสติก
3(3–0–6)
(Fabrication Technology for Thermoplastic Product)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน: 01211211
ชนิดและสมบัติของเทอรโมพลาสติก กระบวนการผลิตกรรมเทอรโม
พลาสติกโดยการฉีด การเปา การอัดรีด และสุญญากาศ เกณฑการออกแบบ
สําหรับผลิตภัณฑเทอรโมพลาสติก แบบหลอและเครือ่ งจักรสําหรับการผลิตกรรม
การออกแบบแบบหลอและการคัดเลือกวัสดุ
การทดสอบตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการสรางเครือ่ งมือรวดเร็ว
Type and property of thermoplastic; thermoplastic fabrication process by
injection, blowing, extrusion and vacuum; design criterion for thermoplastic
products; mold and machine for fabrication; mold design and material selection;
industrial standard testing; rapid tooling technology.

01211444

เทคโนโลยีการผลิตกรรมสําหรับผลิตภัณฑเทอรโมเซ็ต
3(3–0–6)
(Fabrication Technology for Thermoset Product)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน: 01211211
ชนิดและสมบัติของเทอรโมเซ็ต ยาง พอลิยรู ิเทน และยางซิลิโคน
กระบวนการผลิตกรรมเทอรโมเซ็ตโดยการฉีดและการอัด การหลอเรซิน เกณฑการ
ออกแบบสําหรับผลิตภัณฑเทอรโมเซ็ต แบบหลอและเครื่องจักรสําหรับการผลิต
กรรม การออกแบบและการคัดเลือกวัสดุสําหรับแบบหลอแบบฉีดปฏิกิริยา
Type and property of thermoset, rubber, polyurethane and silicone
rubber; thermoset fabrication process by injection and compression; resin
casting; design criterion for thermoset products; mold and machine for
fabrication; design and material selection for reaction injection mold.

01211445

เทคโนโลยีการผลิตกรรมสําหรับผลิตภัณฑโลหะ
3(3–0–6)
(Fabrication Technology for Metal Product)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน: 01211211
ชนิดและสมบัติของโลหะ กระบวนการผลิตกรรมโลหะโดยการตัดแตง การ
หลอ การรีด การทุบและการเชือ่ ม การผลิตกรรมแผนโลหะโดยการตัด การ
กระแทก การมวน การกด และการดัดผลิตกรรม เครือ่ งจักรสําหรับการผลิต
ผลิตภัณฑโลหะแผน เกณฑการออกแบบผลิตภัณฑสําหรับโลหะ การออกแบบแบบ
หลอและแมแบบสําหรับกระบวนการผลิตกรรมโลหะ

Type and property of metal; metal fabrication process by machining,
casting, extrusion, forging and welding; sheet metal fabrication by cutting,
punching, rolling, pressing and bending; machines for sheet metal production;
design criterion for metal products; mold and die design for metal fabrication
processes.
01211457

วัสดุอุตสาหกรรม
3(3–0–6)
(Industrial Materials)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน: 01206311 และ 01213211
วัสดุโลหะและพลาสติกและกระบวนการ วัสดุผสม เซรามิกสและพลาสติก
ทางวิศวกรรม เหล็กกลา เหล็กกลาโลหะผสม และเหล็กหลอ เหล็กกลาและการชุบ
แข็ง วัสดุสําหรับกระบวนการผลิต ลักษณะตางๆ สมบัติวัสดุและการวัดความ
แตกหักของวัสดุ การทดสอบแบบไมทําลายการเปลี่ยนสมบัติหลังผานกระบวนการ
Metallic and plastic materials and their processing, composite material,
engineering ceramics and plastics, steel, alloy steel and cast irons, steel and its
heat treatment, material for different kinds of manufacturing processes, material
properties and measurements, material failures, non-destructive testing,
property changes for post processing.

01211461

ระบบกําลังสําหรับอุตสาหกรรม
3(3–0–6)
(Power System for Industries)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน: 01205251 และ 01208241
หลักการการแปลงรูปพลังงานและแนวคิดสภาพการใชประโยชนได
เชื้อเพลิง และการวิเคราะหการเผาไหม การศึกษาสวนประกอบของโรงผลิตไอน้ํา
โรงงานผลิตกําลังกังหันกาซ และโรงผลิตกําลังเครือ่ งยนตเผาไหมภายใน วัฏจักร
รวม และ วัฏจักรรวมผลิตกําลังและความรอน
โรงงานผลิตกําลังพลังน้ํา
โรงงานผลิตกําลังพลังงานนิวเคลียร การควบคุมและเครื่องมือวัด เศรษฐศาสตร
ของโรงงานผลิตกําลังและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ระบบฉุกเฉินและระบบสํารอง
พลังงานสําหรับอุตสาหกรรมและอาคาร การประยุกตโรงงานผลิตกําลังในระบบ
ผลิตไฟฟา การติดตั้งและซอมบํารุงระบบ

Energy conversion principles and availability concept, fuels and
combustion analysis and component study of steam, gas turbine and internal
combustion engine power plants, combined cycle and cogeneration, hydro
power plant, nuclear power plant, control and instrumentation, power plant
economics and environmental impacts, emergency system and backup power
system for industries and building, application of power plant in electrical
generation systems, installation and maintenance of the system.
01211471

การออกแบบผลิตภัณฑ
3(3–0–6)
(Products Design)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน: 01211211
วิธีดําเนินการของการออกแบบผลิตภัณฑและการออกแบบกระบวนการ
การออกแบบเชิงศิลป การสือ่ ขอมูลการออกแบบ การพิจารณาทางเครือ่ งกลและ
อุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพ กระบวนการทางอุตสาหกรรมเพื่อใหเปนไปตาม
ความตองการของผูใชปจจัยทางดานมนุษย การออกแบบเพื่อใหสามารถผลิตได
และการออกแบบหีบหอ การใชแคดและเครื่องทําตนแบบอยางเร็วสําหรับทดสอบ
การทํางาน และการคะนึงภาพ การเลือกวัสดุและ คุณลักษณะการออกแบบของ
วัสดุแตละชนิด การประมาณคาการลงทุน
Procedure of product and process design, artistic design, design
communication, mechanical and industrial considerations, quality control,
industrial processes to meet user needs, human factors, design for
manufacturability and packaging design, use of CAD and rapid prototyping
machine for visualization and function testing, choice of material and design
characteristics of each material, investment cost estimation.

01211481

ปฏิบตั ิการวิศวกรรมไฟฟาเครือ่ งกลการผลิต II
1(0–3–2)
(Electrical-Mechanical Manufacturing Engineering Laboratory II)
ฝกปฏิบัติการทางดานวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิตโดยปฏิบัติการกับ
เครื่องจักรกลและอุปกรณที่ควบคุมดวยคอมพิวเตอร
Laboratory in Electrical-Mechanical Manufacturing Engineering by
practicing on computer- controlled machines and equipments.

01211490

สหกิจศึกษา
9
(Co-operative Education)
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว เพื่อใหได
ประสบการณจากการไปปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
สําหรับสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต
On the job training as a temporary employee in order to get experiences
from the assignment for Electrical–Mechanical Manufacturing Engineering.

01211495

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟาเครือ่ งกลการผลิต
1(0–3–2)
(Electrical–Mechanical Manufacturing Engineering Projects Preparation)
ระเบียบวิธีวิจยั ทางดานวิศวกรรมไฟฟาเครือ่ งกลการผลิต
การเขียน
ขอเสนอโครงงาน การตรวจเอกสาร การเขียนรายงานการวิจยั การใชเครือ่ งมือใน
การวิจยั การประยุกตซอฟตแวรในการควบคุมเครือ่ งมือวัดและการวิเคราะหขอมูล
การสรางสื่อสําหรับนําเสนองานวิจัย
Research methods in Electrical-Mechanical Manufacturing Engineering,
project proposal writing, literature review, Research report writing, utilization of
instrumentation for research, application of software in instrumental control and
data analysis, media creation for research presentation.

01211496

เรือ่ งเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟาเครือ่ งกลการผลิต
1-3
(Selected Topics in Electrical-Mechanical Manufacturing Engineering)
เรือ่ งเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟาเครือ่ งกลการผลิตในระดับปริญญาตรี
หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in electrical-mechanical manufacturing engineering at
the bachelor’s degree level. Topics are subject to change each semester.

01211497

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการ
ผลิตในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in ElectricalMechanical Manufacturing engineering at the bachelor’s degree level.

01211498

ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมไฟฟาเครือ่ งกลการผลิตระดับปริญญาตรี
และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in electrical-mechanical manufacturing engineering
at the bachelor’s degree level and complied into a written report.

01211499

โครงงานวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต
2(0–6–3)
(Electrical-Mechanical Manufacturing Engineering Project)
วิชาทีต่ องเรียนมากอน: 01211495
โครงงานที่นาสนใจในแขนงตางๆ ของวิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต
Project of practical interest in various fields of electrical-mechanical
manufacturing engineering.
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