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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 
วิชำศึกษำท่ัวไป 38 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิำแกนศึกษำท่ัวไป  12 หน่วยกิต 
 
202107 กำรใช้คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ 3 (2-2-5) 
 (Use of Computer and Information) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งาน
โปรแกรมประยุกต์พื้นฐาน  ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต  ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
สารสนเทศและระบบการจัดเก็บ  การใช้บริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า  การเขียนรายงาน  การอ้างและการเขียนรายการอ้างอิง 
 
202211 กำรคิดเพ่ือกำรพัฒนำ 3 (3-0-6) 
 (Thinking for Development) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

กระบวนการคดิวิเคราะหเ์ชิงเหตุผล ตรรกวิทยาแบบนรินัยและอุปนัยเพื่อการวิเคราะห์การอ้างเหตผุล  ความ
สมบูรณ์ของการอ้างเหตุผล  แนวคิดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหนทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  ศาสนาและจริยธรรม
เพื่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ 
 
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 
 (Man and Culture) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 องค์ความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการของอารยธรรมและวิทยาการที่ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นในสังคม  ความเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในระบบพหุวัฒนธรรม  ความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญากับคนยุคใหม ่
 
202213 โลกำภิวัตน ์ 3 (3-0-6) 
 (Globalization) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ วา่ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อนและหลังปรากฏการณโ์ลกาภิ-วัตน์ท้ังด้าน
ความเป็นรัฐ/ประเทศ  กฎหมายระหว่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศท้ังระดับโลกและระดับภมูิภาค  เศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศภายใต้อิทธิพลของประเทศมหาอ านาจ  กลุ่มประเทศเศรษฐกิจกลุ่มใหม่และบรรษัทข้ามชาติ  การพัฒนาและ
ผลกระทบจากการพัฒนา  ภาคประชาสังคมกับกระแสโลกาภิวัตน์  ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปสู่โลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่ 21 
 
 
กลุ่มวชิำภำษำต่ำงประเทศ 15 หน่วยกิต 
 
203101 ภำษำอังกฤษ 1 3 (3-0-6) 
 (English I) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมและในช้ันเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื้อหาในหลักสูตรเน้นหัวข้อเรื่องที่นักศึกษาสนใจ  บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษโดยให้การฟัง  การพูดเป็น
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ความส าคญัล าดับแรก  เพิม่พูนและพัฒนากลวิธีในการสื่อสารและการเรยีนภาษา  ส่งเสรมิการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
 
203102 ภำษำอังกฤษ 2 3 (3-0-6) 
 (English II) 
 วิชาบังคับก่อน : ภาษาอังกฤษ 1 
 เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น  พัฒนาทักษะทางภาษาและกลวิธีในการเรยีนรู้ภาษา  
บูรณาการทักษะทางภาษาและส่งเสริมให้ท ากิจกรรมแบบเผชิญประสบการณ์  เน้นเนื้อหาในหัวข้อเรือ่ง และประเด็นร่วมสมยั
กึ่งวิชาการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยไม่มีการดัดแปลงภาษา เช่น  หนังสือพิมพ์  บทความในนิตยสาร  และแหล่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์
 
203203 ภำษำอังกฤษ 3 3 (3-0-6) 
 (English III) 
 วิชาบังคับก่อน : ภาษาอังกฤษ 2 
 พัฒนาการใช้ภาษาเชิงวิชาการเนน้เนื้อหาท่ีเรียนเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบรูณาการทกัษะทางด้าน
ภาษา  โดยเน้นการอ่านให้มีประสบการณต์รงในการใช้ภาษา  โดยอาศัยสื่อนานาชนิด  เช่น  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อโสตทัศน์  และสื่อ
จากแหล่งข้อมูลอเิล็กทรอนิกส ์
 
203204 ภำษำอังกฤษ 4 3 (3-0-6) 
 (English IV) 
 วิชาบังคับก่อน : ภาษาอังกฤษ 3 
 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่อจากรายวิชาภาษาอังกฤษ 3 ใช้เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ท ากิจกรรม
ที่ผู้เรียนต้องบูรณาการทักษะทางด้านภาษา  เน้นทักษะการเขียนโดยใช้แหล่งข้อมูลจากเนื้อหาท่ีอ่าน  จัดประสบการณ์ตรงใน
การใช้ภาษา  โดยอาศัยเอกสารประกอบการเขียนและสื่ออ่ืนๆ  รวมทั้งแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์
 
203305 ภำษำอังกฤษ 5 3 (3-0-6) 
 (English V) 
 วิชาบังคับก่อน : ภาษาอังกฤษ 4 
 ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการเตรียมตวัเพื่อสมัครงานและการแสวงหางาน  การเขียนประวตัิส่วนตัวโดยย่อ  การ
สัมภาษณ์  การเขียนจดหมายสมคัรงาน  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ฝึกทักษะการสื่อสารในสถานท่ีท างาน  การพูดสนทนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ี  การโตต้อบเอกสาร  การรายงานการประชุม  การอภิปราย  การกล่าวสุนทรพจนอ์ย่างไม่เป็นทางการในบาง
โอกาส 
 
 
กลุ่มวชิำศึกษำทั่วไป ด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 9 หน่วยกิต 
 
103113 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 3 (3-0-6) 
 (Mathematics in Daily Life) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การประยุกต์คณิตศาสตร์พื้นฐานในปัญหาชีวิตประจ าวัน  โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับกราฟ  พื้นที่ และปริมาตร  
ปัญหาการเงิน  เช่น  การค านวณดอกเบี้ย  เงินปี  และภาษี  ปัญหาการจัดสรรทรัพยากร  เช่น  การหาจุดคุม้ทุน  การหาค่า
เหมาะทีสุ่ดโดยวิธีกราฟและวิธีซมิเพล็กซ์  และปญัหาอื่นๆ  ที่น่าสนใจ  
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104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 
 (Man and Environment) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิวัฒนาการของมนุษย ์  ประชากรมนุษย์และพลวตัประชากร  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางชีวภาพของมนุษย์ 
ปัจจุบันและการอยู่รอดของมนุษย ์  ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  การวางแผนและการจดัการ
สิ่งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพือ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
105113 มนุษย์กับเทคโนโลย ี 3 (3-0-6) 
 (Man and Technology) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ประวัติ  แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์  สสารและพลังงาน  ความส าคญัของแหล่งพลังงานและวิกฤตการณ์
พลังงาน  อะตอม  นิวเคลียร์  และนาโนเทคโนโลยี  การจดัการแหล่งน้ า  การขุดเจาะหาแกส๊และน้ ามัน  มลภาวะในอากาศ  
การสื่อสารผ่านดาวเทยีม  ภูมสิารสนเทศกับการพัฒนา  เคมีในชีวิตประจ าวัน เคมีกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ผลกระทบ
ของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยตี่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม  เศรษฐกิจ  สังคม  และ อนาคตของมนุษย ์
 
 
กลุ่มวชิำศึกษำทั่วไปแบบเลือก ด้ำนมนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ สหศำสตร์ 2 หน่วยกิต 
 
114100 กีฬำและนันทนำกำร 2 (1-2-4) 
 (Sport and Recreation) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นและความหมายของกีฬาและนันทนาการ  กฎ  กติกา  วัฒนธรรม  สังคมทางกีฬา หลักการออกก าลัง
กายที่ถูกต้อง  การเป็นผู้น าทางกีฬาและนันทนาการ  การฝึกทักษะกีฬาพื้นฐานในทักษะกีฬา เช่น กีฬาประเภททีม  กีฬาแรก็
เก็ต  กีฬาทางน้ า  กีฬาลีลาศ  ศลิปป้องกันตัว (มวยไทย)  วิ่งเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย 
 
202111 ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร 2 (2-0-4) 
 (Thai for Communication) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ไวยากรณ์ไทย  ทักษะการใช้ภาษาไทยท้ังในด้านการพูด  การฟัง  การอ่าน  และการเขยีน  การเรียบเรยีงภาษาไทย
เพื่อการติดต่อสื่อสารและน าเสนองาน 
 
202241 กฎหมำยในชีวิตประจ ำวัน 2 (2-0-4) 
 (Law in Daily Life) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการของกฎหมาย  ล าดับศักดิ์ของกฎหมาย  กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์  กฎหมายที่เปน็ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  ได้แก่  กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล  ทรัพยส์ิน  นติิกรรมและสัญญา  สัญญากู้ยมื สญัญาจ้างแรงงาน  สญัญาจ้างท า
ของสัญญาซื้อขาย  สัญญาเช่าทรพัย์  สัญญาเช่าซื้อ  สัญญาค้ าประกัน  สัญญาจ านอง  กฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับครอบครัวและ
มรดก  กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บรโิภค  และกฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยส์ินทางปัญญา 
 
202261 ศำสนำกับกำรด ำเนินชีวิต 2 (2-0-4) 
 (Religion for Life) 
 วิชาบงัคับก่อน : ไม่มี 
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 หลักค าสอนของศาสนาต่างๆ  ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์  ทั้งในชีวิตส่วนตัว  การท างาน  และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคม 
 
202262 พุทธธรรม 2 (2-0-4) 
 (Buddhadhamma) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักธรรมต่างๆ ที่ส าคัญของพุทธศาสนาทั้งจากนิกายเถรวาทและมหายานเพื่อความเข้าใจโลก  ชีวิต  และแนวทาง
ที่ถูกต้อง  เช่น  มงคล 38 ประการ  อริยสัจจ์  ปฏิจจสมุปบาท  กฎแห่งกรรม  ไตรสิกขา  ทางสายกลาง  ความว่าง  และความ
หลุดพ้น 
 
202291 กำรจัดกำรสมัยใหม่ 2 (2-0-4) 
 (Modern Management) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 องค์ประกอบ  ความส าคญัและพฤติกรรมขององค์การ  แนวโน้มและผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายนอก  
แนวโน้มขององค์การสมัยใหม่  ขั้นตอนและกระบวนการจัดการภายในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การ
วางแผน  การแก้ปัญหาและการตดัสินใจ  การจดัองค์การ  การน าและภาวะผู้น า  และการควบคุม 
 
202292 ผู้ประกอบกำรธุรกิจเทคโนโลยี 2 (2-0-4) 
 (Technopreneur) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการและธรุกิจเทคโนโลยี  การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการในด้านต่างๆ  รวมถึงการจัดท าแผนธุรกจิอย่างง่าย ได้แก่  การสร้างความคิด (Idea Grooming)  ทางธุรกิจและสร้าง
มูลค่าเพิม่ของแนวคิด/ผลติภณัฑ์  ด้านการวิจัย/พัฒนาและน าผลิตภัณฑไ์ปสูเ่ชิงพาณิชย์  ด้านการตลาด  ด้านการจัดโครงสร้าง
องค์การ  ด้านการผลติ  ด้านการเงินและภาษีอากร  เพื่อให้สามารถเริม่ต้นธุรกิจและสามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธรุกิจ
เทคโนโลยีที่เติบโตอย่างยั่งยืน  
 
202324 ไทยศึกษำเชิงพหุวัฒนธรรม 2 (2-0-4) 
 (Pluri-Cultural Thai Studies) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การจัดการองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสังคมและวัฒนธรรมไทย  พหุลักษณ์ในพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจและการเมืองไทย  ความส าคญัของพหุปัญญาชาวบ้าน  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลก 
 
202354 ปรัชญำว่ำด้วยกำรศึกษำและกำรท ำงำน 2 (2-0-4) 
 (Philosophy of Education and Working) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 มุมมองแบบปรัชญาทีม่ีต่อการศึกษาและการท างาน  ความหมายของงานและการท างาน  การท างานในฐานะ
เป้าหมายของการศึกษา  ลักษณะของการเรียนในสถาบันการศึกษากับการเรยีนรู้งานแบบปฏิบัติจริง  การศึกษากับการสรา้ง
โอกาสในการประกอบอาชีพ  การท างานกับการมีชีวิตที่ดี  จริยธรรมในการท างาน 
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วิชำเฉพำะ 138 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิำพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 30 หน่วยกิต 
 
102111 เคมีพื้นฐำน 1 4 (4-0-8) 
 (Fundamental Chemistry I) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม  สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ  ธาตุเรพรีเซนเททีฟและโลหะ
ทรานสิชัน  พันธะเคมี  ปรมิาณสมัพันธ์  แก๊ส  ของเหลว  ของแข็ง  สมดลุเคมี  สมบัติทั่วไปของกรดและเบส  จลนศาสตร์เคมี 
 
102112 ปฏิบัติกำรเคมีพื้นฐำน 1 1 (0-3-0) 
 (Fundamental Chemistry Laboratory I) 
 วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
 การทดลองในห้องปฏิบัติการที่มีการศึกษาถึงเทคนิคพ้ืนฐานในการท าปฏิบัติการเคมี  สมบัติของแก๊ส  สมบัติของ
ของเหลว  แบบจ าลองโลหะ  สมดุลเคมี  การไทเทรตกรด–เบส  จลนศาสตร์เคมี  และปฏิกิรยิาเคมีแบบต่าง ๆ 
 
103101 แคลคูลัส 1 4 (4-0-8) 
 (Calculus I) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ลิมิต  ความต่อเนื่อง  อนุพันธ์  การประยุกต์ของอนุพันธ์  ฟังก์ชันผกผัน  อินทิกรัลจ ากัดเขต  และทฤษฎีบทมูลฐาน
ของแคลคูลัส 
 
103102 แคลคูลัส 2 4 (4-0-8) 
 (Calculus II) 
 วิชาบังคับก่อน : 103101 แคลคูลัส 1 
 เทคนิคการอินทิเกรต (ฟังก์ชันตัวแปรเดียว)  การอินทิเกรตเชิงตัวเลข  ล าดับและอนุกรม  เวกเตอรแ์ละเรขาคณติ  
ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์  ฟังก์ชันหลายตัวแปร 
 
103103 ควำมน่ำจะเป็นและสถิต ิ 3 (3-0-6) 
 (Probability and Statistics) 
 วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุม่และการแจกแจงฟังก์ชันแคแรคเทอริสติก  ทฤษฎีบทลิมติ  
ตัวอย่างแบบสุ่มและการแจกแจงโมเมนต์  เจเนอเรทโมเมนต์  การสุม่ตัวอย่าง  การประมาณการทดสอบสมมติฐาน 
 
103105 แคลคูลัส 3 4 (4-0-8) 
 (Calculus III) 
 วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 
 การอินทิเกรตหลายชั้น  เวกเตอรแ์คลคูลสั  สมการเชิงอนุพันธ์สามญัอันดับหนึ่ง  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ
สองประเภทเชิงเส้น  วิธีการใช้อนุกรมก าลัง 
 
105101 ฟิสิกส์ 1 4 (4-0-8) 
 (Physics I) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
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การเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นและแบบหมุน  การอนุรักษ์โมเมนตัม  โมเมนตัมเชิงมุม  พลังงาน  ความยืดหยุ่น  การ
เคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก  การแกว่งกวัดแบบหน่วงและเรโซแนนซ์  การแผ่ของคลื่น  คลื่นเสียง  การไหลของของไหล  
ความร้อนและอุณหพลศาสตร์  ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 
 
105102 ฟิสิกส์ 2 4 (4-0-8) 
 (Physics II) 
 วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1 

สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า  กระแสและความต้านทาน  สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวน า  สภาพน ายิ่งยวด  คลื่น
แสง  ท่อน าคลื่นไมโครเวฟ  เส้นใยน าแสงและการใช้การสื่อสาร  อะตอม  โมเลกุล  นิวเคลียส  ควาร์ก  เลปตอน  และบิกแบง 
 
105191 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 1 1 (0-3-0) 
 (Physics Laboratory I) 
 วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1 หรือ เรียนควบคู่กัน 

การทดลองต่างๆ ทางฟิสิกส์ที่จะสนับสนุนทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ 1  และเพื่อประสบการณ์ดา้นการทดลอง  จะต้องท า
การทดลองทางด้านกลศาสตร์  คลื่นและของไหล 8 การทดลอง 
 
105192 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 2 1 (0-3-0) 
 (Physics Laboratory II) 

 วิชาบังคับก่อน : 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 และ 105102 ฟิสิกส์ 2  หรือ ผ่านการเรียนวิชา 105191 ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 1 มาแล้ว และก าลังเรียนวชิา 105102 ฟิสิกส์ 2 อยู่ 

เช่นเดียวกับวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  แต่ทดลองในเรื่อง  แสง  อิเล็กทรอนิกส์  ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก  และ
กัมมันตภาพรังสี 
 
กลุ่มวชิำพ้ืนฐำนทำงวิศวกรรมศำสตร์ 33 หน่วยกิต 
 
523101 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2 (1-2-4) 
 Computer Programming I) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการของระบบและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  การท างานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์   
หลักการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์  ระเบียบวิธีพัฒนาและออกแบบโปรแกรม  การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี  การ
ก าหนดชนิดของตัวแปร  นิพจน์  ประโยคควบคุม  การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม 
 
523201 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2 (1-2-4) 
 (Computer Programming II) 
 วิชาบังคับก่อน : 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี  ฟังก์ชันและการส่งผ่านพารามิเตอร์  อาร์เรย์  พอยน์เตอร์  การเรียงล าดับและการ
ค้นหา  โครงสร้างข้อมูล  แฟ้มข้อมูล 
 
525101 กำรเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 (1-3-5) 
 (Engineering Graphics I) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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 การเขียนตัวอักษร เส้นและระนาบ เรขาคณิตประยุกต์ การอ่านและเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การก าหนดมิติและ
การเผื่อในงานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ภาพตัด มาตรฐานและสัญนิยม  การเขียนภาพร่างด้วยมือเปล่า 
 
525206 กำรเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 (1-3-5) 
 (Engineering Graphics II) 
 วิชาบังคับก่อน : 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
 หลักการเขียนแบบวิศวกรรม  เรขาบรรยายและวิวช่วย  ภาพคลี่  แบบงานแสดงรายละเอียดของช้ินงาน  แบบงาน
ภาพประกอบ  การเขยีนแบบรอยเชื่อม  การเขียนแบบการยึดต่อด้วยสลักเกลียว  การเขียนแบบท่อ  การเขียนแบบไฟฟ้า  การ
เขียนแบบโยธา  การใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบ 2 มิติ  และ 3 มติ ิ
 
526416 กำรควบคุมคุณภำพ 4 (4-0-8) 
 (Quality Control) 
 วิชาบังคับก่อน : 103103 ความน่าจะเป็นและสถติ ิ
 หลักการจดัการเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม การประยุกต์เทคนิคทางดา้นสถิติในระบบควบคมุ
คุณภาพ การศึกษาสมรรถภาพและการผันแปรในกระบวนการผลติ การออกแบบวิธีการควบคมุและแผนการสุ่มตัวอย่างแบบ
ต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบแผนภูมคิวบคุม วิธีใช้แผนการสุ่มตัวอยา่งจากตารางมาตรฐาน การศึกษาความเชื่อถือได้ของคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ โครงสร้างและองค์ประกอบต่าง ๆ ของหน่วยงานทางด้านการควบคุมคณุภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพสมัยใหม่ 
ระบบมาตรฐานสากลเกี่ยวกับคณุภาพ  การจัดการระบบประกันคณุภาพ เช่น ISO9000, ISO14000 และ TIS18000 
 
529292 วิศวกรรมไฟฟ้ำ  4 (4-0-8) 
 (Electrical Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 ความรู้พื้นฐานโดยทั่ว ๆ ไป เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่  วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ   วงจรแม่เหล็ก
และหม้อแปลง  เครื่องจักรกลไฟฟ้า    อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ลอจิกเกทและดิจติอลไอซีตา่งๆ  และระบบควบคุม 
 
529294 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำ  1 (0-3-0) 
 (Electrical Engineering Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า  

 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อตา่งๆ ในวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 
 
530201 สถิตยศำสตร์วิศวกรรม  4 (4-0-8) 
 (Engineering Statics) 
 วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1 
 ระบบแรง  แรงลัพธ์และโมเมนต์ลพัธ์  สมดุล  ความเสียดทาน  หลกัการงานสมมติ  เสถยีรภาพ 
 
530211 กลศำสตร์วัสดุ 1 4 (4-0-8) 
 (Mechanics of Materials I) 
 วิชาบังคับก่อน : 530201 สถิตยศาสตร์วศิวกรรม 
 แรงและหน่วยแรง  ความสัมพันธ์ของหน่วยแรงและความเครียด หน่วยแรงในคาน แผนภาพแรงเฉือนและแผนภาพ
โมเมนต์ดัด ระยะโก่งของคาน  การบิด  การโก่งเดาะของเสา  วงกลมของมอร์และหน่วยแรงกระท าร่วม  เกณฑ์ก าหนดการวิบตัิ 
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531101 วัสดุวิศวกรรม 4 (4-0-8) 
 (Engineering Materials) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

สมบัติทั่วไปของวัสดุวิศวกรรม เชน่ โลหะ โลหะผสม แอสฟลัต์ ไม้ คอนกรีต พลาสติก เรซิน และยาง สมบัติทางกล
และวิธีการทดสอบทางกล แผนภมูิสมดุลและการแปลความหมาย  โครงสร้างมหภาคและจลุภาค กระบวนการผลติและขึ้นรูป
ช้ินงานโลหะ การอบชุบโลหะ การกัดกร่อนในโลหะและการป้องกัน วัสดุเซรามิกเบื้องต้น โครงสร้างของเซรามิก เซรามิกทาง
ด้านวิศวกรรม แก้ว ซีเมนต์ วัสดุเชงิประกอบ และ วัสดุเซรามิกขั้นสูง กระบวนการผลิตเซรามิก สมบัตดิ้านต่างๆ การประยุกต์ใช้
วัสดุเซรามิกในงานวิศวกรรม วัสดุพอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน มอนอเมอร์และพอลิเมอร์ การหาน้ าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร ์
กระบวนการการสังเคราะห์พอลิเมอร์ สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ กระบวนการขึ้นรูปผลติภณัฑพ์อลิเมอร์ พอลิเมอรผ์สม 
พอลิเมอร์คอมโพสิท และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม 
 
533221 เศรษฐศำสตร์วิศวกรรม 4 (4-0-8) 
 (Engineering Economy) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 สรุปหลักการโดยย่อทางเศรษฐศาสตรโ์ดยเน้นเรื่องดอกเบี้ยและค่าของเงินท่ีเปลี่ยนไปตามเวลา การวิเคราะห์และ
เปรียบเทยีบการลงทุนแบบต่างๆ  ส าหรับโครงการทางวิศวกรรม  เช่น  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน  การคิดค่าเสื่อมราคา  การ
ประเมินการทดแทน  ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวเิคราะหผ์ลที่เกดิขึ้นภายหลังจากหักภาษีเงนิได ้
 
กลุ่มวชิำชีพบังคับทำงวิศวกรรมศำสตร์ 69 หน่วยกิต 
 
531201 โลหกำรกำยภำพ 1  3 (3-0-6) 
 (Physical Metallurgy I) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โครงสร้างผลึก  ความบกพร่องของผลึก  ผิวรอยต่อระหว่างผลึก  เกรนและโครงสร้างจุลภาค  การแขง็ตัวของโลหะ
และโลหะผสม  การเปลีย่นรูปแบบยืดหยุ่นและแบบถาวร  การเปลีย่นรูปของโลหะ  กลไกการเพิ่มความแข็งแรงของโลหะและ
การควบคุมโครงสร้างจุลภาค การเกิดสารละลายของแข็งและการเกดิสารประกอบ แผนภูมสิมดุลของภาคต่าง ๆ 
 
531202 ปฏิบัติกำรโลหกำรกำยภำพ 1 1 (0-3-0) 
 (Physical Metallurgy Laboratory I) 
 วิชาบังคับก่อน : 531201 โลหการกายภาพ 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
 เทคนิคการเตรียมตัวอย่างโลหะเพื่อตรวจสอบโครงสร้างแบบมหภาคและจุลภาค  การทดสอบความแข็ง  การวัด
ขนาดเกรน  เส้นกราฟการเย็นตัวของโลหะบริสุทธ์ิและโลหะผสม  โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าคาร์บอน 
 
531203 โลหกำรกำยภำพ 2 3 (3-0-6) 
 (Physical Metallurgy II) 
 วิชาบังคับก่อน : 531201 โลหการกายภาพ 1 
 พฤติกรรมการแข็งตัวของโลหะและโลหะผสม  การเกิดผลึกและการโตของผลึก  การคืนตัว  การตกผลึกใหม่และ
การโตของผลึก  แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลา  อุณหภูมิและการเปลี่ยนภาค  การแพร่ หลักการเปลี่ยนภาคใน
สถานะของแข็ง  ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติเชิงกลของโลหะและโลหะผสม  การอบชุบทางความ
ร้อนของโลหะ  
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531204 ปฏิบัติกำรโลหกำรกำยภำพ 2 1 (0-3-0) 
 (Physical Metallurgy Laboratory II) 
 วิชาบังคับก่อน : 531203 โลหการกายภาพ 2 หรือเรียนควบคู่กัน 
 การอบอ่อน  การอบปกติ  การอบคลายเครียด  การชุบแข็งและการอบคืนตัว  การชุบแข็งผิวแบบคาร์บูไรซิง  การ
แพร่  การหาความสามารถในการชุบแข็ง  การบ่มแข็ง  การคืนตัว  การตกผลึกใหม่และการโตของเกรน  การเปลี่ยนเป็นมาร์
เทนไซต์ 
 
531205 โลหกำรกำยภำพ 3 3 (3-0-6) 
 (Physical Metallurgy III) 
 วิชาบังคับก่อน : 531203 โลหการกายภาพ 2 
 กระบวนการผลิตและโลหการกายภาพของโลหะกลุ่มเหล็กที่ส าคัญ เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม  
เหล็กกล้าเครื่องมือ  เหล็กหล่อขาว  เหล็กหล่อเทา  เหล็กหล่ออบเหนียว  และเหล็กหล่อเหนียว  การปรับปรุงสมบัติทางกล
โดยอาศัยกระบวนการอบชุบทางความร้อน 
 
531206 ปฏิบัติกำรโลหกำรกำยภำพ 3 1 (0-3-0) 
 (Physical Metallurgy Laboratory III) 
 วิชาบังคับก่อน : 531205 โลหการกายภาพ 3 หรือเรียนควบคู่กัน 
 โครงสร้างจุลภาคในสภาพหลังการขึ้นรูป เช่น  การหล่อ  หรือการรดี  ของโลหะกลุ่มเหล็กท่ีส าคัญ ไดแ้ก่  เหล็กกล้า
คาร์บอน  เหล็กกล้าผสม  เหล็กกล้าเครื่องมือ  เหล็กหล่อขาว  เหล็กหล่อเทา เหล็กหล่ออบเหนียว  และเหล็กหล่อเหนียว  
กระบวนการอบชุบทางความร้อนโลหะ  โครงสร้างจลุภาคในสภาพหลังผ่านกระบวนการอบชุบทางความร้อน 
 
531207 หลักวิศวกรรมโลหกำร 3 (3-0-6) 
 (Principles of Metallurgical Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1 
 วัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมโลหะ  ระบบในงานโลหการและหลักพ้ืนฐานการท าดลุวัสด ุ  หลักการและการค านวณ
ปริมาณสัมพันธ์ทางเคมี  อุณหเคมีของปฏิกิริยา หลักพ้ืนฐานการท าดุลทางความร้อน  การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงและการใช้
ประโยชน์ของความร้อน 
 
531208 วิธขีองสมกำรเชิงอนุพันธ์ในวิศวกรรมโลหกำร 3 (3-0-6) 
 (Methods of Differential Equations in Metallurgical Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 ปัญหาค่าตั้งต้น ปัญหาขอบเขต  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูงประเภทเชิงเส้น  กรณสีัมประสิทธ์ิเป็นค่าคงตวั 
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและวิธีการหาผลเฉลย การประยุกต์ใช้วิธีของสมการเชิงอนุพันธ์ในงานวิศวกรรมโลหการ 
 
531209 เทอร์โมไดนำมิกส์ของวัสดุ 1  3 (3-0-6) 
 (Thermodynamics of Materials I) 
 วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1 และ 105101 ฟิสิกส์ 1 
 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทอรโ์มไดนามิกส์  นยิามและสังกัปคุณสมบตัิทางเทอร์โมไดนามิกส์  กฎข้อท่ีหนึ่งและกฎข้อ
ที่สองทางเทอร์โมไดนามิกส์  ฟังก์ชันและความสัมพันธ์ระหว่างสมบตัิทางเทอร์โมไดนามิกส์  พลังงานอิสระในฟังก์ชันของความ
ร้อน ความดันและศักยเคมี ความจุความร้อน เอนทาลปี  เอนโทรปีและกฎข้อท่ีสามทางเทอรโ์มไดนามิกส์  การค านวณหา
พลังงานอิสระจากข้อมลูทางเทอรโ์มไดนามิกส์ แผนภมูิสมดุลเฟสเบือ้งต้น 
  



 ฉ-11 

531301 เทอร์โมไดนำมิกส์ของวัสดุ 2  3 (3-0-6) 
 (Thermodynamics of Materials II) 
 วิชาบังคับก่อน : 531209 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 1 
 สมดุลเคมี สมดุลทางเทอร์โมไดนามิกส์  เกณฑ์ก าหนดของสมดุลในกระบวนการความดันคงที่  สมดุลในแก๊สผสม  
สมดุลระหว่างเฟสควบแน่นกับแก๊ส  แผนภาพพลังงานอิสระ  พฤติกรรมของสารละลาย  กฎของเฟส  สมดุลของเฟสและ
แผนภูมิสมดุล  หลักเคมีไฟฟ้า หลักเทอร์โมไดนามิกส์ของเคมีไฟฟ้า เซลล์เคมีไฟฟ้า สารละลายน้ า 
 
531302 โลหกำรเคร่ืองกล  4 (4-0-8) 
 (Mechanical Metallurgy) 
 วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 

สมบัตสิถิตย์ของวัสดุภายใต้แรงกระท าภายนอก  พฤติกรรมแบบยืดหยุ่น  การเสยีรูปแบบถาวร  การวิเคราะห์ความ
เค้นในโลหะแบบสองมติิและสามมิติ  เกณฑ์ก าหนดการคราก  ผลของอุณหภูม ิ  อัตราความเครียด ความเค้นตกค้างภายใน  
ปัจจัยทางโลหวิทยาและข้อบกพรอ่งต่อพฤติกรรมเชิงกลของโลหะ  กลไกเพิ่มความแข็งแรงในโลหะ  บทน ากลศาสตร์การ
แตกหัก  ประเภทของการแตกหกั  การวิเคราะห์การแตกหักของโลหะ สมบตัิเชิงกลและการทดสอบ เช่น สมบัติความแข็ง  
สมบัติแรงดึง  สมบัติแรงบิด  สมบัติความคืบ  สมบัติการทนต่อแรงกระแทก  สมบัติความแกร่ง  สมบัติความล้า การวิเคราะห์
สมบัตเิชิงกลเพื่อการออกแบบและการน าไปใช้ประโยชน์ทางวิศวกรรม 
 
531303 ปฏิบัติกำรโลหกำรเคร่ืองกล  1 (0-3-0) 
 (Mechanical Metallurgy Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : 531302 โลหการเครื่องกล หรือเรียนควบคู่กัน 

บทน าการทดสอบเชิงกลในโลหะส าหรับการใช้งานทางวิศวกรรม เทคนิคการการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลู 
ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการวัดทางวิศวกรรม การทดสอบความแขง็ การวัดความเค้นและความเครยีด การทดสอบแรงดึง การ
ทดสอบแรงบิด การทดสอบความคืบ การทดสอบการทนต่อแรงกระแทก การทดสอบแรงดัด การทดสอบความล้า การศึกษา
พื้นผิวการแตกหักของช้ินงานทดสอบ 
 
531304 กำรขึ้นรูปโลหะ  4 (4-0-8) 
 (Metal Forming) 
 วิชาบังคับก่อน : 531302 โลหการเครื่องกล 

ประเภทของการขึ้นรูปเชิงกลของโลหะ  หลักการเบื้องต้นของการแปรรูปโลหะเชิงกล  หลักเกณฑ์และการท างาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการแปรรูปโลหะ  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการขึ้นรูปเชิงกล  ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการตขีึ้นรูป รีดขึ้นรูป การอัดขึ้น
รูป การดึงลวดและท่อ การขึ้นรูปทรงลึก การขึ้นรูปโลหะแผ่น การกลึง ไส ตดั เจาะ และการเจียผิวโลหะ การขึ้นรูปขั้นสูงใน
โลหะ ข้อบกพร่องในช้ินงานขึ้นรูปและแนวทางการแกไ้ข 
 
531305 ปฏิบัติกำรขึ้นรูปโลหะ  1 (0-3-0) 
 (Metal Forming Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : 531304 การขึ้นรูปโลหะ หรือเรียนควบคู่กัน 
 บทน าปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะด้วยวธิีทางกลและการใช้เครื่องมือขั้นสูง ปฏิบัติการทีเ่กี่ยวข้องกับการแปรรูปโลหะด้วย
วิธีเชิงกล เช่น การกลึง ไส ตัด เจาะ ท าเกลียว ปฏิบัติการโปรแกรม Autocad ส าหรับกดัขึ้นรูป การกดัขึ้นรูปโลหะด้วยเครื่องมือ
ขั้นสูง เช่น ปฏิบัติการกดัอัตโนมตัดิ้วย CNC, EDM, Wire cutting 
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531306 โลหกำรเคมี 1 3 (3-0-6) 
 (Chemical Metallurgy I) 
 วิชาบังคับก่อน : 531301 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 2 
 หลักการเตรยีมแร่และการแต่งแร ่ การสุม่ตัวอย่าง  การท าให้ขนาดเล็กลงและแยกจากกัน  การคัดขนาด  การคัด
แยก  การหาขนาดของแร่  การท าให้หัวแร่มีความเข้มข้นข้ึนโดยวิธีแรงโน้มถ่วง  การแยกแร่โดยใช้แม่เหล็กและไฟฟ้าสถิตย์  การ
ลอยแร่  การสกัดแร่โดยใช้ความรอ้นสูง  การประยุกต์ใช้หลักการทางเทอร์โมไดสมิกส์ การท าแคลไซด์  การย่างแร่  กระบวนการ
รีดักชัน  กระบวนการท าใหโ้ลหะบริสุทธ์ิ  หลักการสกดัแร่โดยใช้สารละลาย  ในการตกผลึกโลหะและสารประกอบโลหะออก
จากสารละลาย  การแยกสกัดโดยใช้ตัวท าละลายและการแลกเปลีย่นอิออน  เคมีเชิงกายภาพของสารละลายน้ า  การสกดัโลหะ
จากสารละลายวิธีอิเล็กโตรวินนงิและอิเล็กโตรรไีฟน์นิง 
 
531307 ปฏิบัติกำรโลหกำรเคมี  1 (0-3-0) 
 (Chemical Metallurgy Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : 531306 โลหการเคมี 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการสกัดโลหะโดยใช้ความร้อนสงู  การสกัดโลหะโดยใช้สารละลาย  การสกัดโลหะมีค่าจากกากของเสียโลหะ
เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่  การสกัดโลหะโดยวิธีทางเคมีไฟฟ้า อิเล็กโตรวินนิง อิเล็กโตรรีไฟนิง  ปฏิบัติการเกี่ยวกับการกัดกรอ่นของ
โลหะ 
 
531308 โลหกำรเคมี 2  3 (3-0-6) 
 (Chemical Metallurgy II) 
 วิชาบังคับก่อน : 531306 โลหการเคมี 1 
 กระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า  เคมีเชิงกายภาพของการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า  การผลิตเหล็กด้วยเตาพ่น
ลม  กระบวนการถลุงเหล็กโดยกรรมวิธีสเมลติงและการถลุงโดยตรง  การผลิตเหล็กกล้าโดยเตาบีโอเอฟและเตาอีเอเอฟ  การ
ปรุงแต่งให้น้ าเหล็กมีความสะอาดโดยกระบวนการผลิตเหล็กกล้าขั้นทุติยภูมิ  โลหการของการปรุงน้ าเหล็กในถังแลดเดิล  การ
ปรุงน้ าเหล็กด้วยเตาสุญญากาศ  โลหวิทยาของสแลกในการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า  ปฏิกิริยาเคมีของการปรุงแต่งน้ าเหล็ก  
ปฏิกิริยาของคาร์บอน ซิลิคอน โครเมียม การขจัดฟอสฟอรัส  การขจัดซัลเฟอร์  การขจัดออกซิเจนและแก๊สต่างๆ เทคโนโลยี
การผลิตเหล็กสะอาด โลหวิทยาการขจัดอินคลูชัน  การหล่อแบบต่อเนื่อง 
 
531309 วิศวกรรมกำรหล่อโลหะ  4 (4-0-8) 
 (Foundry Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : 531205 โลหการกายภาพ 3 
 บทน าการหล่อโลหะ  ประเภทและสมบัติของทรายแบบ  กระบวนการท าแบบและอุปกรณ์  การออกแบบกระสวน  
เตาหลอมโลหะ  การค านวณปริมาณวัตถุดิบ  ขั้นตอนการหลอมโลหะ การควบคุมคุณภาพ  การปรุงแต่งน้ าโลหะ  การ
วิเคราะห์กราฟการเย็นตัว  กระบวนการหล่อโลหะอื่น ๆ  หลักการแข็งตัวของโลหะ  การหดตัว  กลศาสตร์ของไหลระหว่างการ
เติมแบบ  การแข็งตัวแบบมีทิศทาง  ระบบการป้อนน้ าโลหะและการออกแบบ  ระบบทางเดินน้ าโลหะและการออกแบบ  การ
ออกแบบงานหล่อ  กระบวนการทุติยภูมิ  การตรวจสอบงานหล่อและการควบคุมคุณภาพ  ข้อบกพร่องในงานหล่อและ
วิเคราะห์  เทคโนโลยีการหล่อ สถานะของอุตสาหกรรมหล่อโลหะและพัฒนาการใหม่  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 
531310 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมกำรหล่อโลหะ 1 (0-3-0) 
 (Foundry Engineering Laboratory) 
 วิชาบังคับก่อน : 531309 วิศวกรรมการหล่อโลหะ หรือเรียนควบคู่กัน 
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 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหล่อโลหะ เช่น  การทดสอบทรายแบบหล่อ การออกแบบกระสวน  การท าแบบหล่อ  การท า
ไส้แบบ  เทคนิคการหล่อหลอมโลหะ  การปรับส่วนผสมของโลหะหลอมเหลว  กระบวนการหล่อ  การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง
ของการหล่อ  การจ าลองการหล่อเบื้องต้น  การควบคุมคุณภาพเชิงโลหวิทยา 
 
531311 โลหวิทยำโลหะนอกกลุม่เหล็ก 3 (3-0-6) 
 (Nonferrous Metallurgy) 
 วิชาบังคับก่อน : 531203 โลหการกายภาพ 2 
 โลหวิทยาของโลหะนอกกลุ่มเหล็กที่ส าคัญ เช่น อะลูมิเนียม แมกนีเซียม ทองแดง สังกะสี ไทเทเนียม นิกเกิล  
กระบวนการผลิตโลหะ กระบวนการหลอมโลหะ การท าโลหะผสม กระบวนการแปรรูปโลหะให้เป็นช้ินส่วนทางวิศวกรรม  
แผนภูมิสมดุลของโลหะผสม ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาค สมบัติทางกายภาพ ทางกล การกัดกร่อน ที่ส่งผลต่อการ
น าไปใช้งานทางวิศวกรรมอย่างเหมาะสม  กระบวนการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก การอบชุบในโลหะผสม
อะลูมิเนียม โลหะผสมทองแดงและโลหะผสมไทเทเนียม  โลหวิทยาและความส าคัญทางวิศวกรรมของโลหะนอกกลุ่มเหล็กอืน่ๆ 
เช่น ตะกั่ว ดีบุก ทอง และเงิน 
 
531312 ปรำกฏกำรณ์กำรถ่ำยโอนในวิศวกรรมโลหกำร 4 (3-0-8) 
 (Transport Phenomena in Metallurgical Engineering) 

 วิชาบังคับก่อน : 531207 หลักวิศวกรรมโลหการ และ 531208 ระเบียบวิธีของสมการเชิงอนุพันธ์ในวิศวกรรมโลห
การ 

 สมบัติของของไหล  การไหลของของไหลแบบลามินาและแบบเทอร์บูเลนท์  กฎความหนืดของนิวตัน  สมการสมดลุ
มวลและสมการสมดุลโมเมนตัม ความเสมือน และการวิเคราะห์เชิงมิติ การไหลในท่อ  การประยุกต์ใช้สมดุลพลังงานกับการ
ไหลของของไหล  กฎของฟูเรียร์ การน าความร้อนของของแข็ง เบื้องต้นของการถ่ายเทความร้อนโดยการพาความร้อนและการ
แผ่ความร้อน  กฎข้อที่หนึ่งของฟิคและการถ่ายเทมวลสารโดยการแพร่ การแพร่ในของแข็ง  การปรับปรุงช้ันผิวแข็งโดยการ
แพร่  การท าให้โลหะผสมมีความสม่ าเสมอ  
 
531313 กำรกัดกร่อนของโลหะ 4 (4-0-8) 
 (Corrosion of Metals) 
 วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 หลักเบื้องต้นของการกัดกร่อน รูปแบบของการกัดกร่อน แผนภาพพอร์เบซ์  การป้องกันการกัดกร่อนโดยการ
ออกแบบที่เหมาะสม การเลือกโลหะที่เหมาะสมในการใช้งาน เช่น เหล็กกล้าไรส้นิม ทองแดงและทองแดงผสม นิกเกิลและ
นิกเกิลผสม อะลูมเินียมและอะลูมเินียมผสม ไทเทเนียมและไทเทเนยีมผสม การป้องกันการกัดกร่อน การป้องกันแบบคาโทดกิ 
การป้องกันแบบอะโนดิก บทบาทของตัวกดปฏิกิริยา การทดสอบการกัดกร่อน 
 
531401 โลหวิทยำกำรเชื่อมต่อ  4 (4-0-8) 
 (Metallurgy of Metal Joining) 
 วิชาบังคับก่อน : 531205 โลหการกายภาพ 3 
 หลักการเบื้องต้นของการเช่ือมต่อโลหะ  วิวัฒนาการของกระบวนการเชื่อมต่อโลหะแบบต่างๆ การถ่ายเทความร้อน
และมวลในงานเชื่อม การแข็งตัวของโลหะหลอมเหลวในกระบวนการเชื่อม โครงสร้างจลุภาคบริเวณรอยเช่ือม การวิเคราะห์
ปัญหาในการเชื่อมโลหะ เช่น การเกิดความเค้นตกค้างหรือการบดิเบี้ยวของช้ินงานเชื่อม การป้องกันและการแก้ปญัหาในการ
เชื่อมโลหะ กรรมวิธีทางความร้อนก่อนและหลังการเช่ือม ความสามารถในการเชื่อมต่อโลหะและโลหะผสมชนิดตา่งๆ การ
ทดสอบสมบัติของรอยเช่ือม การควบคุมคุณภาพและการประกันคณุภาพช้ินงานเชื่อม 
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531402 กำรบ่งลักษณะวัสด ุ 4 (4-0-8) 
 (Materials Characterization) 
 วิชาบังคับก่อน : 531205 โลหการกายภาพ 3 
 ฟิสิกส์ของแสงและอิเล็กตรอน  ฟิสิกส์ของอะตอมและโมเลกุล  หลักการของการวิเคราะห์เคมีและการวิเคราะห์
แถบพลังงาน  การวิเคราะห์ภาคและโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์  การบ่งลักษณะโครงสร้างจุลภาค
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  การวิเคราะห์เคมีระดับจุลภาค 
 
531403 กำรวิเครำะห์ควำมเสียหำยของโลหะ  4 (4-0-8) 
 (Analysis of Metallurgical Failures) 
 วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม และ 531302 โลหการเครื่องกล 

บทน าการวิเคราะห์ความเสยีหายในโลหะ กระบวนการวิเคราะห์ความเสยีหาย เครื่องมือ เทคนคิ การวิเคราะห ์
ประเภทของความเสียหายของช้ินงานโลหะ เช่น การแตกหักเสียหายแบบเหนียวและแบบเปราะ บทน ากลศาสตร์การแตกหกั 
ความเสยีหายจากความล้าระหว่างการใช้งานทางวิศวกรรม  ความเสียหายจากความคืบ  ความเสียหายจากการกดักร่อน ความ
เสียหายจากการกดักร่อนร่วมกับแรงกระท า ความเสยีหายในงานเชือ่ม ความเสียหายและข้อต าหนิในช้ินงานท่ีผ่านกระบวนการ
อบชุบ การขึ้นรูปทางกลและการหล่อข้ึนรูป กรณีศึกษาการวเิคราะห์ความเสียหายในโลหะ  
 
 
กลุ่มวชิำเลือกบังคับทำงวิศวกรรมศำสตร์ 6 หน่วยกิต 
 
528403 วิศวกรรมควำมปลอดภัย 4 (4-0-8) 
 (Safety Engineering) 
 วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หลักการเกี่ยวกับชีวอนามัย ความปลอดภัย และการป้องกันเชิงสิ่งแวดล้อม อันตรายจากเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
ป้องกัน อันตรายจากไฟฟ้าและอปุกรณ์ป้องกัน อันตรายจากอัคคีภยั การประทุ และวิธีป้องกัน ความปลอดภัยจากสารเคมีเป็น
พิษและประทไุด้ อันตรายจากความร้อนและการท างานท่ีอุณหภูมสิงู กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภยั หลักการจัดการเรื่อง
ความปลอดภัยในการท างาน สาระส าคญัเกี่ยวกับความปลอดภัยและหลักจติวิทยาในอุตสาหกรรม 
 
531321 เทคโนโลยีกำรอบชุบโลหะ 3 (3-0-6) 
 (Heat Treatment Technology) 
 วิชาบังคับก่อน : 531203 โลหการกายภาพ 2 
 กระบวนการอบชุบแบบต่างๆ  การควบคุมบรรยากาศภายในเตา  สารชุบและเทคโนโลยีการชุบ  การบิดงอและ
การแตกร้าว  เตาอุตสาหกรรม  การตรวจสอบคุณภาพงานชุบ 
 
531322 เทคโนโลยีพ้ืนผิว 3 (3-0-6) 
 (Surface Technology) 
 วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 กลไกการสึกหรอ  เทคโนโลยีพื้นผิว  การต้านทานต่อการสึกหรอ  การต้านทานต่อการกัดกร่อน วิธีการทดสอบการ
สึกหรอ  การเคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพ  การเคลือบผิวด้วยไอทางเคมี  การพ่นเคลือบด้วยเปลวทางความร้อน  การพอกผิว
แข็ง  การชุบเคลือบผิวด้วยกระแสไฟฟ้า 
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531323 กำรทดสอบแบบไม่ท ำลำย  4 (4-0-8) 
 (Non-Destructive Testing) 
 วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 หลักพื้นฐานของการทดสอบแบบไม่ท าลาย  การทดสอบแบบไม่ท าลายในโลหะ เช่น การตรวจสอบด้วยตาเปล่า 
การทดสอบโดยใช้สารแทรกซึม การทดสอบโดยวิธีแผ่รังสี การทดสอบวิธีอุลตราโซนิค  การทดสอบโดยวิธีการเหนี่ยวน าด้วย
สนามแม่เหล็ก การทดสอบโดยวิธีทางไฟฟ้าและวิธีการอื่นๆ 
 
531324 กำรทดสอบกำรกัดกร่อน 3 (3-0-6) 
 (Corrosion Testing) 
 วิชาบังคับก่อน : 531313 การกัดกร่อนของโลหะ หรือเรียนควบคู่กัน 
 การกัดกร่อนของโลหะ  ปฎิกิริยาเคมีไฟฟ้า  สมดุลขั้วไฟฟ้า  การสร้างแผนภูมิพอร์เบซ์  การประยุกต์กลไกข้ัวไฟฟ้า  
เส้นเทเฟล  ความหมายของเส้นโค้งโพลาไรเซชัน  การวัดเส้นโค้งโพลาไรเซชันด้วยเครือ่งโพเทนชิโอสแตท  การแปลความหมาย
ของเส้นโค้งโพลาไรเซชัน  การทดสอบการกัดกร่อน เช่น การทดสอบการเกิดเซนซิไทเซชัน  การทดสอบการกัดกร่อนที่มีความ
เค้นร่วม  และการทดสอบการเกิดออกซิเดชันท่ีอุณหภูมิสูง 
 
531325 กำรเลือกใช้วัสดุในงำนวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
 (Materials Selection for Engineering Applications) 
 วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 บทบาทของวัสดุต่อการออกแบบและการน าไปใช้งานทางด้านวิศวกรรม  กระบวนการออกแบบงานดา้นวิศวกรรม
และกรณีศึกษา  วัสดุวศิวกรรมที่ส าคัญและสมบัต ิ  ดัชนีวัสดุ  แผนภมูิสมบตัิวัสดุ  การสร้างแผนภูมิวสัดดุ้วยฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  ทฤษฎีการเลือกใช้วัสดุ  กรณีศึกษาการเลือกใช้วัสดุส าหรับงานด้านงานด้านความร้อน  งานด้านอิเล็กทรอนิกส ์ 
การเลือกใช้วัสดุและกระบวนการผลิต  กรณีศึกษาการเลือกใช้วัสดโุดยค านึงถึงความสามารถและต้นทุนการผลติ  การเลือกใช้
วัสดุแบบมีหลายเงื่อนไข  การเลอืกใช้วัสดุโดยค านึงถึงรูปพรรณ  การเลือกใช้วัสดเุชิงประกอบ  พฒันาการใหม่ของวัสดุและ
ความท้าทายต่อการเลือกใช้วัสดุ   
 
531326 เหล็กกล้ำไร้สนมิ  3 (3-0-6) 
 (Stainless Steel) 
 วิชาบังคับก่อน : 531205 โลหการกายภาพ 3 
 ชนิดของเหล็กกล้าไร้สนิม  โลหวิทยาของเหล็กกล้าไร้สนิม  สมบัติทางกล  สมบัติทางเคมี  สมบัติทางกายภาพ  
กระบวนการอบชุบทางความร้อนและการขึ้นรูปเหล็กกล้าไร้สนิม  การประยุกต์ใช้งานเหล็กกล้าไร้สนิม 
 
531327 โลหวิทยำของโลหะผง  3 (3-0-6) 
 (Powder Metallurgy) 
 วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 บทน าและประวัติโลหวิทยาของโลหะผง  กระบวนการผลิตโลหะผงทางเคมีและกายภาพ ประเภทของโลหะผง  
การบ่งลักษณะโลหะผงและการแปลผล การบ่งลักษณะโลหะผง  การผสม  สารเติม  สารหล่อลื่น  สารยึด  หลักการและ
เทคโนโลยีการอัดขึ้นรูปชิ้นส่วน  การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์  อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของการเผาผนึก  เทคโนโลยี
การเผาผนึก  ข้อบกพร่องจากการเผาผนึก  การบ่งลักษณะและการทดสอบสมบัติเชิงกลช้ินงานเผาผนึก กระบวนการทุติยภูมิ  
กระบวนการโลหวิทยาโลหะผงของเหล็กกล้า  พัฒนาการใหม่ทางด้านเทคโนโลยีโลหะผง  อนาคตและแนวโน้มของ
อุตสาหกรรมโลหะผง  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในกระบวนการโลหวิทยาโลหะผง 
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531328 วัสดุเชิงประกอบเนื้อพ้ืนโลหะ 3 (3-0-6) 
 (Metal Matrix Composite) 
 วิชาบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 

บทน าวัสดุเชิงประกอบเนื้อพ้ืนโลหะ เนื้อพ้ืนโลหะและวสัดเุสริมแรง กลศาสตร์ของวัสดเุชิงประกอบเนื้อพ้ืนโลหะ 
การยึดเหนี่ยวระหว่างพ้ืนผิวของเนื้อพื้นโลหะและวัสดุเสริมแรง กระบวนการขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบเนื้อพ้ืนโลหะ สมบัติและ
การใช้งานทางวิศวกรรมของวัสดุเชิงประกอบเนื้อพ้ืนโลหะที่มีความส าคัญ เช่น วัสดุเชิงประกอบเนื้อพื้นอะลูมิเนียม แมกนีเซียม 
ไทเทเนียม และเหล็กกล้า ความเสยีหายและการเสื่อมสภาพของวัสดุเชิงประกอบเนื้อพ้ืนโลหะ หลักการออกแบบวัสดุเชิง
ประกอบเนื้อพ้ืนโลหะเพื่อการใช้งานทางวิศวกรรม 
 
531329 คอมพิวเตอร์ช่วยงำนในกระบวนกำรทำงโลหวิทยำ 3 (3-0-6) 
 (Computer Aided Engineering in Metallurgical Processing) 

 วิชาบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 และ 531312 ปรากฎการณ์การถ่ายโอนในวิศวกรรมโลหการ 
 การค านวณเชิงตัวเลขในระบบคอมพิวเตอร์  พื้นฐานของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม  
 
531330 เลเซอร์ในกระบวนกำรทำงวัสดุ  3 (3-0-6) 
 (Laser in Materials Processing) 
 วิชาบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 ลักษณะเฉพาะของเลเซอร์  หลักการในการสร้างเลเซอร์  ประเภทของเลเซอร์  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเลเซอร์กับวัสดุ  
ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในกระบวนการเลเซอร์  การเช่ือมด้วยเลเซอร์  การตัดด้วยเลเซอร์  การแกะสลักด้วยเลเซอร์  การ
บัดกรีด้วยเลเซอร์  การประยุกต์ใช้เลเซอร์ในกระบวนการทางวัสดุ 
 
531421 เทคโนโลยีเหล็กหล่อ 3 (3-0-6) 
 (Cast Iron Technology) 
 วิชาบังคับก่อน : 5312105 โลหการกายภาพ 3 
 การแบ่งประเภทของเหล็กหล่อ  โลหวิทยาพื้นฐานของเหล็กหล่อ  ลกัษณะการแข็งตัวของเหล็กหล่อชนิดต่างๆ โลห
วิทยาและสมบัติของเหล็กหล่อเทา เหล็กหล่อเหนียว เหล็กหล่อกราไฟต์รูปตัวหนอน  เหล็กหล่ออบเหนียว  เหล็กหล่อขาวธาตุ
เจือสูง  และเหล็กหล่อกราไฟต์ธาตุเจือสูง  กระบวนการหล่อและกรรมวิธีการหล่อหลอมเหล็กหล่อ การอบชุบเหล็กหล่อเทา  
เหล็กหล่อเหนียว และเหล็กหล่ออบเหนียว  ต าหนิและจุดบกพร่องที่เกิดจากการหล่อหลอมเหล็กหล่อ  และการวิเคราะห์การ
แตกเสียหายที่เกดิกับเหล็กหล่อ 
 
531422 เทคโนโลยีกำรหล่อ 3 (3-0-6) 
 (Casting Technology) 
 วิชาบังคับก่อน : 531309 วิศวกรรมการหล่อโลหะ 
 วัตถุดิบและกระบวนการท าแบบหล่อส าหรับการหล่อหลอมโลหะ  การเตรยีมโลหะหลอมเหลว ปฏิกิริยาระหว่าง
โลหะหลอมเหลวกับสิ่งแวดล้อม  การดลุพลังงานและวัสดุในเตาควิโปลา  กลศาสตร์ของไหลและการออกแบบระบบป้อนน้ า
โลหะ  การถ่ายเทความร้อนและการแข็งตัวของโลหะและโลหะผสม  การหล่อโดยใช้แม่พิมพ์โลหะ  สควีซแคสติง การหล่อแบบ
กึ่งแข็งกึ่งเหลว  การหล่อข้ีผึ้งหายและการหล่อ  โฟมหาย  การหล่อแบบต่อเนื่อง การวิเคราะห์จดุบกพร่องในงานหล่อ  
 
531423 กำรจ ำลองกำรหล่อ 3 (3-0-6) 
 (Casting Simulation) 
 วิชาบังคับก่อน : 531309 วิศวกรรมการหล่อโลหะ 
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 ทบทวนพื้นฐานการหล่อโลหะ ทบทวนพื้นฐานปรากฏการณ์การถ่ายโอนในวิศวกรรมโลหการ พี้นฐานการแข็งตัว
ของโลหะ การวิเคราะห์ข้อบกพร่องของช้ินงานหล่อ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเชิงการค้าส าหรับการจ าลองการ
หล่อ กรณีศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบการหล่อและการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องใน
กระบวนการหล่อ 
 
531424 กำรขึ้นรูปโลหะขัน้สูง 3 (3-0-6) 
 (Advanced Metal Forming) 
 วิชาบังคับก่อน : 531304 การขึ้นรูปโลหะ 

โลหการเครื่องกลขั้นสูงส าหรับกระบวนการขึ้นรูปโลหะ การเปลี่ยนรูปถาวรในระดับโครงผลึก งานในอุดมคติและ
งานจริงในการขึ้นรูปโลหะ ความฝืดในงานขึ้นรูปโลหะ การวเิคราะห์พฤติกรรมต่างๆ ที่เกดิขึ้นระหว่างการขึ้นรูปโลหะ การ
วิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาในการขึน้รูปโลหะ แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการขึ้นรูปสมัยใหม่ 
 
531425 โลหกำรกำยภำพของเหล็กกล้ำ 3 (3-0-6) 
 (Physical Metallurgy of Steels) 
 วิชาบังคับก่อน : 531205 โลหการกายภาพ 3 
 ชนิดและการใช้งานเหล็กกล้า  การผลิตเหล็กกลา้  สมบัติของเหล็กบริสุทธ์ิและเหล็กกล้า  สมบัติทางเคมี  สมบัติทาง
กลและทางกายภาพ  การออกแบบเหล็กกล้า  ผลกระทบของธาตุผสมและการขึ้นรูปเชิงกลต่อสมบัติของเหล็กกล้า  การ
ปรับปรุงสมบัติของเหล็กกล้าด้วยกรรมวิธผีสมผสานกันระหว่างความร้อนและเชิงกล  เหล็กกล้าทางวิศวกรรมชนิดต่างๆ  
เหล็กกล้าคาร์บอน  เหล็กกล้าผสมธาตุเจือต่ า  เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงธาตุผสมต่ า เหล็กกล้าผสมธาตเุจือสูง  เหล็กกล้าไร้สนมิ  
เหล็กกล้าใช้งานทางไฟฟ้าและแมเ่หล็ก  เหล็กกล้าเครื่องมือ  เหล็กทนความร้อนสูง 
 
531426 ปฏิกิริยำระหว่ำงแก๊สกับโลหะส ำหรับกำรอบชุบโลหะ 3 (3-0-6) 
 (Gas-Metal Reactions for Heat Treatment) 
 วิชาบังคับก่อน : 531301 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 2 
 อุณหพลศาสตร์โลหการ ทบทวนการค านวณฟังก์ชันทางอุณหพลศาสตร์พื้นฐานท่ีส าคญั  ศักย์เคมแีละสมดลุเคม ี 
บรรยากาศของแก๊สภายในเตาอบ ปฏิกิริยาระหว่างแก๊สตา่งๆ ภายในเตาอบ  การจัดแบ่งประเภทบรรยากาศภายในเตาอบ  
และกรรมวิธีการจัดเตรียมบรรยากาศแก๊สผสมในเตาอบ  สว่นผสมทางเคมีของบรรยากาศแก๊สผสมที่ไม่เป็นอันตรายต่อ
เหล็กกล้าอบ การควบคมุบรรยากาศของแก๊สภายในเตาอบ การอบชุบแข็งผิวเหล็กกล้าโดยอาศัยปฏิกริิยาระหว่างแก๊สกับโลหะ 
การควบคุมปริมาณคารบ์อนท่ีผิวเหล็กกล้าขณะอบเหล็กกล้าและการควบคุมกระบวนการท าแกส๊คารบ์ูไรซิง 
 
531427 หลักจลนศำสตร์ในกระบวนกำรทำงโลหกำร  3 (3-0-6) 
 (Kinetics in Metallurgical Processing) 
 วิชาบังคับก่อน : 531308 โลหการเคมี 2 
 การวัดอัตราการเกดิปฏิกริิยา  ผลของความเข้มข้นและอุณหภูมิ  กลไกการชน  ตัวก าหนดอัตราการเกิดปฏิกิริยา  
ปฏิกิริยาที่ถูกควบคมุโดยการแพร ่  ปฏิกิริยาที่ถูกควบคุมโดยการเกิดปฏิกิริยาเคมี  จลนศาสตร์การเกดิปฏิกิรยิาในระบบ
ของเหลวกับของแข็ง  ของเหลวกับของเหลว และแกส๊กับของแข็ง 
 
531428 กำรหลอมโลหะและกำรน ำโลหะกลับมำใช้ใหม่  3 (3-0-6) 
 (Melting and Recycling of Metals) 
 วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ทบทวนเทอร์โมไดนามิกส์และกระบวนการสกัดโลหะ  ศึกษากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ ปฏิกิริยาทางเคมีที่
เกิดขึ้น การใช้พลังงาน  ผลผลิต  การปรับปรุงคุณภาพของเสียในอุตสาหกรรมโลหะ กระบวนการน าโลหะกลับมาใช้ใหม่และ
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การท าให้โลหะบริสุทธิ์ ในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า  อะลูมิเนียม ทองแดง  ตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุกและโลหะมีค่า  
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมการผลิตโลหะ  การบริหารจัดการเบื้องต้นเกี่ยวกับกากของเสียในอุตสาหกรรมโลหะ 
 
531481 กำรศึกษำเฉพำะเร่ือง 1 3 (3-0-6) 
 (Special Studies I) 
 วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะเรื่องในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตโลหะ  ภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
 
531482 กำรศึกษำเฉพำะเร่ือง 2 3 (3-0-6) 
 (Special Studies II) 
 วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะเรื่องในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตโลหะ  ภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
 
531483 หัวข้อศึกษำเฉพำะเร่ืองในงำนวิศวกรรมโลหกำร 1 3 (3-0-6) 
 (Selected Topics in Metallurgical Engineering I) 
 วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจในปัจจบุันและพัฒนาการใหม่ๆ  ทางด้านวิศวกรรมโลหการ  ภายใตค้ าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
 
531484 หัวข้อศึกษำเฉพำะเร่ืองในงำนวิศวกรรมโลหกำร 2 3 (3-0-6) 
 (Selected Topics in Metallurgical Engineering II) 
 วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจในปัจจบุันและพัฒนาการใหม่ๆ  ทางด้านวิศวกรรมโลหการ  ภายใตค้ าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
 
531485 หัวข้อศึกษำขัน้สูงในงำนวิศวกรรมโลหกำร 1 3 (3-0-6) 
 (Advanced Topics in Metallurgical Engineering I) 
 วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงในปัจจุบัน  และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในงานวิศวกรรมโลห
การ  ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
 
531486 หัวข้อศึกษำขัน้สูงในงำนวิศวกรรมโลหกำร 2 3 (3-0-6) 
 (Advanced Topics in Metallurgical Engineering II) 
 วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงในปัจจุบัน  และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในงานวิศวกรรมโลห
การ  ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
 
531487 โครงงำนวิศวกรรมโลหกำรระดับปริญญำตรี 4 (0-8-4) 
 (Undergraduate Metallurgical Engineering Project) 
 วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 



 ฉ-19 

 ศึกษาหัวข้อท่ีสนใจที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมโลหการ  ค้นคว้าหาข้อมูล  น าเสนอโครงการวิจัย  การวิจัย  ท า
การทดลอง  จัดท ารายงานการศึกษาและน าเสนอผลการศึกษา  มีการประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับคณาจารย์ใน
สาขาวิชา มีผลการเรียนเป็น S/U 
 
531488 โครงงำนสนับสนนุอุตสำหกรรมโลหะ 4 (0-8-4) 
 (Project Supporting Metal Industry) 
 วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ค้นคว้าทดลองและศึกษาวิจัยเชิงพื้นฐานหรือเชิงประยุกต์ทางด้านโลหการเพื่อสนับสนุนงานในภาคอตุสาหกรรม มี
การประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับคณาจารย์ในสาขาวิชา มีผลการเรียนเป็น S/U 
 
533021 กำรจัดกำรอุตสำหกรรม 4 (4-0-8) 
 (Industrial Management) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หน้าท่ีของการจัดการในอุตสาหกรรม  กลยุทธ์การผลติและการด าเนินงาน การพยากรณ์ความต้องการและการ
ก าหนดปัจจัยการผลิต การวิเคราะห์ท าเลทีต่ั้ง  การวางผังโรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดการโครงการ 
รวมทั้งหลักความปลอดภัย ในโรงงาน และการศึกษากฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแรงงาน 
 
533041 กำรบริหำรงำนคุณภำพ 4 (4-0-8) 
 (Quality Management) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ระบบบรหิารงานคณุภาพและการประกันคณุภาพในอุตสาหกรรม หลักการของต้นทุนด้านคุณภาพ เทคนิคส าหรับ
การควบคุมกระบวนการโดยอาศยัสถิติ แนวคิดวิธีการของทากูชิและฟังก์ชันความสูญเสียคณุภาพ 
 
534208 แร่วิทยำ 4 (3-3-9) 
 (Mineralogy) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาผลึกศาสตร์ การจ าแนกชนิดของแร่ คุณสมบัติของแร่และประโยชน์ของแร่ 
 
 
วิชำสหกิจศกึษำ 9 หน่วยกิต 
 
531490 เตรียมสหกิจศึกษำ 1 (1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัคร
งาน  ทักษะในการสื่อสาร  และการสัมภาษณ์งานอาชีพ   ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏบิัติงานในสถานประกอบการ   
การสร้างความมั่นใจในตนเอง  การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ   อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ  วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 เทคนิค
การเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
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531491 สหกิจศกึษำ 1 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
 วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชาก าหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ 
ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานกา ร
ปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัตงิานต่อคณาจารยใ์นสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้ผา่นหรอืไม่ผา่น โดยวัดจากผล
ประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานที่ปรึกษา   และผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
 
531492 สหกิจศกึษำ 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
 วิชาบังคับก่อน : 531491 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ 
ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัตงิานต่อคณาจารยใ์นสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้ผา่นหรอืไม่ผา่น โดยวัดจากผล
ประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานที่ปรึกษา   และผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
 
531493 สหกิจศกึษำ 3 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
 วิชาบังคับก่อน : 531492 สหกิจศึกษา 2 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ 
ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัตงิานต่อคณาจารยใ์นสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้ผา่นหรอืไม่ผา่น โดยวัดจากผล
ประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ  และพนักงานที่ปรึกษา   และผลการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
 
531494 โครงงำนศึกษำวิศวกรรมโลหกำร 9 หน่วยกิต 
 (Metallurgical Engineering Study Project) 
 วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมโลหการ โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอโครงงานท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วใหด้ีขึ้น หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 

 
หมำยเหตุ : ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 
c (l-p-s) c : หมายถึง เลขจ านวนหน่วยกติที่ต้องลงทะเบยีนเรียน 

l : หมายถึง เลขจ านวนช่ัวโมงเรียนภาคบรรยายในตารางเรียนต่อสัปดาห ์
p : หมายถึง เลขจ านวนช่ัวโมงเรียนภาคปฏิบตัใินตารางเรยีนต่อสัปดาห ์
s : หมายถึง เลขจ านวนช่ัวโมงเรียน ฝึกฝนด้วยตัวเองนอกตารางเรยีนต่อสัปดาห์ การค านวณหา s พิจารณา

จาก s = lx2 + px1 


