
 ฉ-2 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 
หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 38 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวชิำแกนศึกษำท่ัวไป 15 หน่วยกิต 

จ ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 
202108 กำรรู้ดิจิทัล 2(2-0-4) 
 (Digital Literacy) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 การเลือกแหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นคืนสารสนเทศ  การรวบรวมและการ
ประเมินคุณภาพสารสนเทศ  การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ  การเขียนรายงานและการอ้างอิง ความปลอดภัย 
ผลกระทบ จริยธรรม คุณธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
202109 กำรใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือกำรเรียนรู้ 1(0-2-1) 
 (Use of Application Programs for Learning) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อจัดการงานเอกสาร การน าเสนอ
สารสนเทศ  การจัดการข้อมูลเพื่อการค านวณ  และการจัดการฐานข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ส าหรับการท างานในชีวิตประจ าวัน 
 
202201 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 (Life Skills) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น  การคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  การคิดอย่างเป็นระบบและการคิดแบบ
องค์รวม  การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  การเรียนรู้ด้วยตนเองในบริบทของการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการท างาน ความพอเพียงในการด ารงชีวิต  การดูแลสุขภาพของตนเอง  การจัดการอารมณ์และความเครียด  
การแก้ไขปัญหาชีวิต 
 
202202 ควำมเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3(3-0-6) 
 (Citizenship and Global Citizens) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 คุณลักษณะส าคัญของพลเมือง  บทบาทของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  แนวคิดส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ  ผลกระทบข้ามพรมแดน  การวิเคราะห์และถอดบทเรียนของเหตุการณ์ระหว่างประเทศ 
 
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 (Man, Society and Environment) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 ลักษณะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  การจัดระเบียบทางสังคม ระบบนิเวศ  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์  การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ 3(3-0-6) 
 (Man, Economy and Development) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 เศรษฐกิจกับการพัฒนาสังคม  ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาแบบกีดกัน การพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วม  การพัฒนาบนฐานนวัตกรรม  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน ผู้ประกอบการเพื่อสังคม 
 
กลุ่มวชิำภำษำ 15 หน่วยกิต 
 
213101 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 1   3(3-0-6) 
 (English for Communication I) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บูรณาการ
ทักษะภาษาอังกฤษโดยให้ความส าคัญกับทักษะการฟังและการพูด  พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารและกลยุทธ์การเรียนภาษา  
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้แหล่งทรัพยากรที่หลากหลาย 
 
213102 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 2 3(3-0-6) 
 (English for Communication I) 
วิชำบังคับก่อน : 213101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร 1   
 พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในสถานการณ์ทางสังคม
และวิชาการ  บูรณาการทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการฟังและการพูดเพื่อจุดประสงค์เชิงวิชาการ  พัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร
และกลยุทธ์การเรียนภาษา  สร้างเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้เนื้อหากึ่งวิชาการจากแหล่งทรัพยากรที่หลากหลาย 
 
213203 ภำษำอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทำงวิชำกำร 3(3-0-6) 
 (English for Academic Purposes) 
วิชำบังคับก่อน : 213102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร 2 
 เนื้อหารายวิชาเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษส าหรับจุดประสงค์เชิงวิชาการ เพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นเนื้อหาที่เป็นการบูรณาการทักษะทั้งสี่ด้าน  โดยให้ความส าคัญกับทักษะการอ่าน  
ใช้เนื้อหาท่ีมาจากสื่อการเรียนการสอนจริงและกึ่งจริง  ทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ รวมทั้งแหล่งทรัพยากรออนไลน์ 
 
213204 ภำษำอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพำะ 3(3-0-6) 
 (English for Specific Purposes) 
วิชำบังคับก่อน : 213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 
 พัฒนาทักษะและความสามารถทางภาษาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดประสบการณ์
ตรงในการเรียนภาษาที่ใช้จริงในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ รวมทั้งแหล่งทรัพยากร
ออนไลน์ เน้นช้ินงานท่ีผู้เรียนต้องบูรณาการทักษะทั้งสี่ด้าน  โดยให้ความส าคัญกับทักษะการอ่านและการเขียน 
 
213305 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรท ำงำน 3(3-0-6) 
 (English for Careers) 
วิชำบังคับก่อน : 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นในการเตรยีมตัวเพื่อสมัครงาน ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น การหางาน การเขียน
ประวัตสิ่วนตัวโดยย่อ การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน ฝึกทักษะการสื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพในสถานท่ี
ท างาน พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการเตรียมตัวส าหรับการสอบโทอิค (Test of English for International Communication) 
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กลุ่มวชิำศึกษำท่ัวไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต 
 
202111 ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร 2(2-0-4) 
 (Thai for Communication) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 หลักภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยท้ังในด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขยีน การเรียบเรียงภาษาไทย
เพื่อการติดต่อสื่อสารและน าเสนองาน 
 
202175 ศิลปวิจักษ ์ 2(2-0-4) 
 (Art Appreciation) 
วิชำบังคบัก่อน : ไมม่ ี
 ความหมายของศลิปะ แรงบันดาลใจส าหรับการสรา้งสรรค์ของศิลปินในหลากหลายมิติ คณุค่าและสุนทรียะทาง
จิตใจ บริบทของศิลปะ วัฒนธรรมทางสายตาสู่การตีความหมายของศิลปะ บทบาทและผลกระทบของศิลปะในสังคมและ
วัฒนธรรมโลกผ่านมุมมองที่หลากหลาย การสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น ศลิปะและพิพิธภณัฑ์ ศลิปะ
สาธารณะ ดนตรีและศลิปะบ าบดั ศิลปะเพื่อชีวิตที่พอเพียง 
 
202181 สุขภำพองค์รวม 2(2-0-4) 
 (Holistic Health) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค์รวมและดุลยภาพสุขภาพ การควบคุมน้ าหนัก การนอนหลับและการพักผ่อน สมาธิกับ
สุขภาพทางใจ การจัดการความเครียด การเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย สุขภาพทางเลือก 
 
202222 พันธกิจสัมพันธ์ชมุชนกับกลุ่มอำชีพ 2(1-2-3) 
 (Professional and Community Engagement) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 การท าโครงงานและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้เรียนผ่านการท างานร่วมกับชุมชนหรือกลุ่มวิชาชีพ
อันเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของชุมชนหรือกลุ่มวิชาชีพ 
 
202241 กฎหมำยในชีวิตประจ ำวัน 2(2-0-4) 
 (Law in Daily Life) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 หลักการของกฎหมาย ล าดับช้ันของกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ กฎหมายที่เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมและสัญญา สัญญากู้ยืม สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างท าของ สัญญาซื้อ
ขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาค้ าประกัน สัญญาจ านอง กฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก กฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
 
202324 ไทยศึกษำเชิงพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
 (Pluri-Cultural Thai Studies) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสังคมและวัฒนธรรมไทย พหุลักษณ์ในพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองไทย 
ความส าคัญของพหุปัญญาชาวบ้าน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลก 
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202331 อำเซียนศึกษำ 2(2-0-4) 
 (ASEAN Studies) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 ความเป็นมาและเป้าหมายของประชาคมอาเซียน เอกภาพบนพ้ืนฐานของความหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม การเคารพสิทธิ หนา้ที่พลเมืองและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ภายใต้การปกครองที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ
สมาชิก การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสันติภาพกับเพื่อนในอาเซียน คุณภาพชีวิตในระบบการศึกษาและการท างาน 
 
202373 กำรคิดเชิงออกแบบ 2(2-0-4) 
 (Design Thinking) 
วิชำบังคบัก่อน : ไมม่ ี
 การคิดอย่างสร้างสรรค์ การตั้งโจทย์และการแก้ไขปัญหา การระดมความคิดและการออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของสังคม การสร้างต้นแบบ การปรับใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสม การถอดบทเรียน 
 
วิชำเฉพำะ 136 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวชิำพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 30 หน่วยกิต 
 
102111 เคมีพื้นฐำน 1 4(4-0-8) 
 (Fundamental Chemistry I) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 ทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟและโลหะแทรนซิ
ชัน พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี สมบัติทั่วไปของกรดและเบส จลนพลศาสตร์เคมี 
ผลสัมฤทธิก์ำรเรียนรู้ 

1. นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุ
ตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟและโลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว ของแข็ง 
สมดุลเคมี สมบัติทั่วไปของกรดและเบส และจลนพลศาสตร์เคมี 

2. นักศึกษาสามารถแก้โจทย์ปญัหาทีเ่กี่ยวข้องในห้องเรียนได ้
3. นักศึกษาสามารถ ถ่ายทอดความรูท้ี่ได้รับใหผู้้อื่นเข้าใจได้ 
4. นักศึกษามีความใฝรู่้ ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย มีความรับผดิชอบ และมจีิตสาธารณะ 

 
102112 ปฏิบัติกำรเคมีพื้นฐำน 1 1(0-3-0) 
 (Fundamental Chemistry Laboratory I) 
วิชำบังคับก่อน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
 การทดลองในห้องปฏิบัติการที่มีการศึกษาถึงเทคนิคพื้นฐานในการท าปฏิบัติการเคมี สมบัติของแก๊ส สมบัติของ
ของเหลว แบบจ าลองโลหะ สมดุลเคมี การไทเทรตกรด–เบส จลนพลศาสตร์เคมี และปฏิกิริยาเคมีแบบต่างๆ 
ผลสัมฤทธิก์ำรเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบตัิเพื่อความปลอดภยัในห้องปฏิบัติการ มีทักษะพื้นฐานในการท าการ
ทดลองในหัวข้อท่ีท าปฏิบัติการ เข้าใจวิธีการบันทึกผลการทดลอง การอภิปราย และการสรุป อกีท้ังมีความคุ้นเคยกับวสัด ุ
อุปกรณ์ และเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละครั้งท่ีเข้าศึกษาวิชาปฏิบัตกิาร 
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103101 แคลคูลัส 1 4(4-0-8) 
 (Calculus I) 
วิชำบังคับก่อน : 999103 การทดสอบคณิตศาสตร์เบื้องต้น หรือ103001 พื้นฐานส าหรับแคลคูลสั 
 ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ ฟังก์ชันผกผัน รูปแบบยังไม่ก าหนด ปริพันธ์จ ากัดเขต และ
ทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ และปริพันธ์จ ากัดเขตของฟังก์ชันตัวแปรเดียว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาสามารถค านวณหาค่าลิมิตและอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ และสามารถน ากฎผลคูณ ผลหาร และ
กฎลูกโซ่ มาประยุกต์ใช้ในการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน นอกจากนี้นักศึกษาสามารถค านวณหาค่าลิมิตของรูปแบบยังไม่ก าหนดโดยใช้
กฎของโลปีตาล และสุดท้ายนักศึกษาสามารถค านวณปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตและปริพันธ์จ ากัดเขตของฟังก์ชันพื้นฐาน โดยใช้เทคนิค
การหาปริพันธ์โดยการแทนค่า 
 
103102 แคลคูลัส 2 4(4-0-8) 
 (Calculus II) 
วิชำบังคับก่อน : 103101 แคลคูลัส 1 
 เทคนิคการหาปริพันธ์ (ฟังก์ชันตัวแปรเดียว) ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การหาปริพันธ์ เชิงตัวเลข อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
ล าดับและอนุกรม การกระจายเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน เวกเตอร์และเรขาคณิตในสามมิติ เส้นตรงและระนาบ ฟังก์ชันค่า
เวกเตอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปรอนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการหาปริพันธ์แบบต่าง ๆ ได้แก่ เทคนิคการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน  
การหาปริพันธ์โดยใช้เศษส่วนย่อย และการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ  สามารถค านวณปริพันธ์ไม่ตรงแบบ และการหา
ปริพันธ์เชิงตัวเลข  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องของ ล าดับ อนุกรม และอนุกรมเทย์เลอร์ นอกจากนี้สามารถพัฒนา
ความรู้ในการศึกษาเกี่ยวกับปริภูมิสามมิติ ซึ่งได้แก่ ศึกษาเวกเตอร์และเรขาคณิต เส้นตรงและระนาบ ในปริภูมิสามมิติ สุดท้าย
นักศึกษาสามารถค านวณอนุพันธ์ย่อย และอนุพันธ์ระบุทิศทาง และสามารถหาค่าสุดขีดของฟังก์ชันสองตัวแปรได้ 
 
103103 ควำมน่ำจะเป็นและสถิต ิ 3(3-0-6) 
 (Probability and Statistics) 
วิชำบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง โมเมนต์ ฟังก์ชันก่อก าเนดิโมเมนต์และ
ฟังก์ชันแคแรกเทอริสติก ทฤษฎบีทลิมิต ตัวอย่างแบบสุ่มและการแจกแจงการชักตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมตุิฐาน 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชานี้มคีวามสามารถต่อไปนี ้

1. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็น และค านวณค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ได้ 
2. อธิบายความหมาย จ าแนกประเภทของตัวแปรสุ่ม และยกตัวอย่างของตัวแปรสุ่มแต่ละประเภทได้ 
3. อธิบายสมบัติที่ส าคัญ ยกตัวอย่าง พร้อมท้ังค านวณความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรสุ่มวิ

ยุตที่ส าคัญได้ 
4. อธิบายสมบัติที่ส าคัญ อีกท้ังค านวณความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องที่ส าคัญได้ 
5. อธิบายแนวคิดและหลักการของการสุ่มตัวอย่างได้  
6. อธิบายหลักการของการประมาณค่าพารามิเตอร์ได้ อีกทั้งประมาณค่าพารามิเตอร์ได้ 
7. อธิบายหลักการและวิธีการทดสอบสมมติฐานทางสถิติอย่างง่ายได ้ รวมถึงประยุกต์การทดสอบสมมติฐานกับ

โจทย์ปัญหาทางสถิติได ้
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103105 แคลคูลัส 3 4(4-0-8) 
 (Calculus III) 
วิชำบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 
 พิกัดเชิงขั้ว พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ ปริพันธ์หลายช้ัน ปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ปริพันธ์ตามเส้น สมการเชิง
อนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองประเภทเชิงเส้น และการประยุกต์ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถร่างกราฟของพื้นผิวในปริภูมิสามมิติได้ มีความรู้ความเข้าใจในระบบพิกัดคาร์ทีเซียน ระบบพิกัด
เชิงขั้ว ระบบพิกัดทรงกระบอก และระบบพิกัดทรงกลม และสามารถหาปริพันธ์ของฟังก์ชันสองและสามตัวแปรในระบบพิกัด
ข้างต้น นอกจากนี้สามารถหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และค านวณปริพันธ์ตามเส้นได้ สุดท้ายนักศึกษามีความรู้และ
สามารถค านวณหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง และสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองประเภทเชิงเส้น 
 
105101 ฟิสิกส์ 1 4(4-0-8) 
 (Physics I) 
วิชำบังคับก่อน :  103001 พื้นฐานส าหรับแคลคลูัส หรือ 999103 การทดสอบคณิตศาสตร์เบื้องต้น 
 เนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ 1 ประกอบด้วย การบรรยายการเคลื่อนที่ของอนุภาค กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน ทฤษฎีบท
งานพลังงาน แรงอนุรักษ์และการอนุรักษ์พลังงานกล การบรรยายการเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค การอนุรักษ์โมเมนตัม การ
เคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง โมเมนตัมเชิงมุม การเคลื่อนที่แบบกวัดแกว่งฮาร์มอนิก การเคลื่อนที่แบบกวัดแกว่งฮาร์มอนิกแบบหน่วงและ
แบบมีแรงบังคับ คลื่นกล คลื่นเสียง ของไหลสถิตและพลศาสตร์ของของไหลเบื้องต้น ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และอุณหพลศาสตร์ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้

1. ให้นิยามหรือบอกความหมายของสิ่งต่อไปนี้ การกระจัด ความเร็ว ความเร่งของอนุภาคกฎการเคลื่อนท่ีของนิว
ตัน งาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานกล โมเมนตัม โมเมนต์ความเฉื่อย มุมกวาด ความเร็วเชิงมุม 
ความเร่งเชิงมุม โมเมนตัมเชิงมุม ทอร์คของแรงคาบและความถี่ของการกวัดแกว่งความถี่เรโซแนนซ์ ความยาว
คลื่นและอัตราเร็วของคลื่นกล ความเข้มและระดับความเข้มเสียง ความดันในของเหลวที่อยู่นิ่ง แรงลอยตัว 
หลักของปาสคาล ความหนืด อัตราการไหล สมการแห่งความต่อเนื่อง หลักของเบอร์นูลี กฎของแก๊ส และกฎ
ของเทอร์โมไดนามิกส์ 

2. ค านวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ใน 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ ของอนุภาคหรือของวัตถุเกร็ง 
3. ประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน เพื่อหาความเร่งหรือความเร่งเชิงมุม หรือหาแรงท่ีไม่ทราบค่า  
4. ประยุกต์ทฤษฎีบทงานพลังงาน ในการหาปริมาณที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
5. ระบุสถานการณ์ที่ระบบมีค่าพลังงานกลคงตัวหรือมีโมเมนตัมคงตัว 
6. ระบุชนิดของการกวัดแกว่งฮาร์มอนิกแบบหน่วง 
7. ประยุกต์สมการแห่งความตอ่เนื่องและสมการเบอร์นูลใีนการหาค่าความดนัและอัตราเร็วของของไหลในอุดมคติ 
8. ประยุกต์สมการสถานะของแก๊สในอุดมคติ ในการค านวณปริมาณที่ระบุสถานะของแก๊ส 
9. ประยุกต์กฎทางเทอร์โมไดนามิกส์ เพื่อค านวณหาความร้อนที่ไหลเข้า/ออกระบบในกระบวนการที่เปลี่ยนกลับได้ 

 
105102 ฟิสิกส์ 2 4(4-0-8) 
 (Physics II) 
วิชำบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1 
 รายวิชานี้มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องไฟฟ้าสถิตวงจรและอ านาจแม่เหล็ก สมการของแมกซ์เวลล์ แสงเชิงกายภาพ และ
บทน าสู่กลศาสตร์ควอนตัม 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 หลังการศึกษาในรายวิชาน้ีแล้ว นักศึกษาจะท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 

1. บรรยายแนวคิดของแม่เหล็กไฟฟ้า แสงเชิงกายภาพ และกลศาสตร์ควอนตัม ที่มีบทบาทในสถานการณ์ต่าง ๆ 
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2. แสดงปรากฏการณ์ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ทางแสงเชิงกายภาพ และกลศาสตร์ควอนตัม ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้
เห็นในเชิงคณิตศาสตร์ 

3. ท านายผลของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแม่เหล็กไฟฟ้า ทางแสงเชิงกายภาพ และกลศาสตร์ควอนตัม 
 

105191 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 1 1(0-3-0) 
 (Physics Laboratory I) 
วิชำบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนควบคู่กับฟิสิกส์ 1 หรอืโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การทดลองต่างๆ ทางฟิสิกส์ที่จะสนับสนุนทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ 1  และเพื่อประสบการณ์ด้านการทดลอง  จะต้อง
ท าการทดลองทางด้านกลศาสตร์  คลื่นและของไหล 8 การทดลอง 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 หลังการศึกษาในรายวิชาน้ีแล้ว นักศึกษาจะท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 

1. ใช้อุปกรณ์ทั้งแบบอะนาลอกและดิจิตอลในการวัดปริมาณที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ 1 
2. ประมาณค่าความคลาดเคลื่อนของการวัด 
3. บันทึกผลและเรียบเรียงผลการทดลองในรายงานปฏิบัติการ 
4. วิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง 

 
105192 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 2 1(0-3-0) 
 (Physics Laboratory II) 
วิชำบังคับก่อน : 105191 ปฏิบตัิการฟิสิกส์ 1 และ 105102 ฟิสิกส์ 2 หรือ ผ่านการเรียน 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 

มาแล้วและก าลังเรียน 105102 ฟิสิกส์ 2 อยู่ หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เช่นเดียวกับวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์  1 แต่ทดลองในเรื่อง ไฟฟ้าสถิ ติ  วงจรไฟฟ้า แสงเชิงกายภาพ และ 
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 หลังการศึกษาในรายวิชาน้ีแล้ว นักศึกษาจะท าสิ่งต่อไปนี้ได้ 

1. ใช้อุปกรณ์ทั้งแบบอะนาลอกและดิจิตอลในการวัดปริมาณที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ 2 
2. ประมาณค่าความคลาดเคลื่อนของการวัด 
3. บันทึกผลและเรียบเรียงผลการทดลองในรายงานปฎิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง 

 
กลุ่มวชิำพ้ืนฐำนทำงวิศวกรรมศำสตร์ 33 หน่วยกิต 
 
523101 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2(1-3-5) 
 (Computer Programming I) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 หลักการของระบบและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การท างานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หลักการ
ประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีพัฒนาและออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี การก าหนด
ชนิดของตัวแปร นิพจน์ ประโยคควบคุม การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 ผู้เรียนจะเข้าใจถึงการท างานของส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ท้ังฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงผู้เรียน
จะสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อรับและประมวลผลข้อมูลได้ 
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523201 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2(1-3-5) 
 (Computer Programming II) 
วิชำบังคับก่อน : 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ฟังก์ชันและการส่งผ่านพารามิเตอร์ อาร์เรย์ พอยน์เตอร์ การเรียงล าดับและการ
ค้นหา โครงสร้างข้อมูล แฟ้มข้อมูล 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้โครงสร้างข้อมูลต่าง ๆ ของภาษาซี สามารถประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลในการเขียนโปรแกรม
เพื่อบันทึกและเรียกใช้ข้อมูลที่มีความซับซ้อนได้ 
 
525101 กำรเขียนแบบวิศวกรรม 1 2(1-3-5) 
 (Engineering Graphics I) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี

 การเขียนตัวอักษร เส้นและระนาบ เรขาคณิตประยุกต์ การอ่านและเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การก าหนดมิติและการเผื่อ
ในงานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ภาพตัด มาตรฐานและสัญนิยม  การเขียนภาพร่างด้วยมือเปล่า 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้

 นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชานี้ต้องมีความสามารถต่อไปนี้ 
1. เขียนตัวอักษรตามมาตรฐานและสัญนิยม และเขียนภาพร่างด้วยมือเปล่า 
2. อ่านและเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ ไอโซเมตริก พิคโทเรียล เรขาคณิตพรรณาและภาพช่วย ภาพตัด 
3. ก าหนดมิติและความเผื่อในงานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 
4. เขียนแบบประกอบ 

 
525301 กำรเขียนแบบทำงกล 2(1-3-5) 
 (Mechanical Drawing) 
วิชำบังคับก่อน : 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
 การเขียนและอ่านแบบทางกลตามระบบการเขียนแบบมาตรฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรม การก าหนดมติิ พิกัดเผื่อ การ
เผื่อ การก าหนดลักษณะผิว แบบงานเกลียวและสลักเกลียว แบบงานเชื่อม การเขียนแบบเฟืองและช้ินส่วนเครื่องจักรกลต่าง ๆ 
เช่น ลูกเบี้ยว แบบงานท่อ การเขยีนภาพประกอบของช้ินส่วนเครื่องจักรตามมาตรฐาน 
ผลสัมฤทธิก์ำรเรียนรู้ 

นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชานีต้้องมีความสามารถต่อไปนี ้
1. อ่านแบบทางกลตามระบบการเขยีนแบบมาตรฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรม  
2. ก าหนดมิติ พิกัดเผื่อและการเผื่อ การก าหนดลักษณะผิว 
3. เขียนแบบงานเกลียวและสลักเกลยีว แบบงานเชื่อม แบบเฟืองและช้ินส่วนเครื่องจักรกลต่าง ๆ 
4. เขียนภาพประกอบของช้ินส่วนเครื่องจักรตามมาตรฐาน 

 
526416 กำรควบคมุคุณภำพ 4(4-0-8) 
 (Quality Control) 
วิชำบังคับก่อน : 103103 ความน่าจะเป็นและสถติ ิ

 หลักการจดัการเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม การประยุกต์เทคนิคทางดา้นสถิติในระบบควบคมุ
คุณภาพ การศึกษาสมรรถภาพและการผันแปรในกระบวนการผลติ การออกแบบวิธีการควบคมุและแผนการสุ่มตัวอย่างแบบ
ต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบแผนภูมคิวบคุม วิธีใช้แผนการสุ่มตัวอยา่งจากตารางมาตรฐาน การศึกษาความเชื่อถือได้ของคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ โครงสร้างและองค์ประกอบต่าง ๆ ของหน่วยงานทางด้านการควบคุมคณุภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพสมัยใหม ่
ระบบมาตรฐานสากลเกี่ยวกับคณุภาพ  การจัดการระบบประกันคณุภาพ เช่น ISO9000, ISO14000 และ TIS18000 
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ผลสัมฤทธิก์ำรเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถนักศึกษาเข้าใจความหมายของข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพได้สามารถ

ค านวณและสร้าง control chart แบบต่างๆได้ สามารถประยุกต์ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อการควบคุมคุณภาพได้ 
 
529292 วิศวกรรมไฟฟ้ำ  4(4-0-8) 
 (Electrical Engineering) 
วิชำบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 ความรู้พื้นฐานโดยทั่ว ๆ ไป เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่ วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ   วงจรแม่เหล็ก
และหม้อแปลง  เครื่องจักรกลไฟฟ้า  อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ลอจิกเกตและดิจิทัล ไอซีต่าง ๆ  และระบบควบคุม 
ผลสัมฤทธิก์ำรเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบัขั้นพื้นฐาน เครื่องจักรกลไฟฟ้า อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ลอจิกเกตและระบบควบคุม 
 
529294 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำ  1(0-3-3) 
 (Electrical Engineering Laboratory) 
วิชำบังคับก่อน : 529292 วิศวกรรมไฟฟ้า  

 การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า  เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อตา่ง ๆ ในวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
ผลสัมฤทธิก์ำรเรียนรู้  
 นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้าขั้นพื้นฐานและ เครื่องจักรกลไฟฟ้า 
 
530201 สถิตยศำสตร์วิศวกรรม  4(4-0-8) 
 (Engineering Statics) 
วิชำบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1 
 ระบบแรง แรงลัพธ์และโมเมนตล์พัธ์ สมดลุ ความเสยีดทานหลักการงานสมมติเสถียรภาพแนะน าความรู้เบื้องต้น
ทางพลศาสตร ์
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้

1. ส่งผ่านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสมดุลของวัตถุ 
2. สามารถแยกช้ินอนุภาคหรือวัตถุออกจากสิ่งแวดล้อม เพื่อเขียนแผนภาพวัตถุอิสระภายใต้แรงกระท า สร้างระบบ

สมการสมดุลของวัตถุ และน าเอาความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาระบบสมดุล 
3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาสมดุลของวัตถุเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพสมดุลของ โครงสร้าง ช้ินส่วน

ภายในโครงสร้าง และแรงภายในของช้ินส่วน 
4. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ จดบันทึก ค้นคว้าหาความรู้ ตลอดจนประสบการณ์การแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมแบบพึ่งพา

ตนเอง 
 
530211 กลศำสตร์วัสดุ 1 4(4-0-8) 
 (Mechanics of Materials I) 
วิชำบังคับก่อน : 530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
 แรงและหน่วยแรงความสัมพันธ์ของหน่วยแรงและความเครียดหน่วยแรงในคานแผนภาพแรงเฉือนและแผนภาพ
โมเมนต์ดัดระยะโก่งของคานการบิดการโก่งเดาะของเสาวงกลมของมอร์และหน่วยแรงกระท าร่วมเกณฑ์ก าหนดการวิบัติ 
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ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
1. ตีความและประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรง-ความเครียด และคุณสมบัติของวัสดุอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง 

เข้าใจหลักการของสัดส่วนปลอดภัย 
2. ระบุและเข้าใจหน่วยแรงที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงที่กระท าต่อโครงสร้าง วิเคราะห์หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในโครงสร้าง

ที่มีแรงกระท าร่วม 
3. ระบุและเข้าใจการเสียรูปที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงที่กระท าต่อโครงสร้างประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยแรงใน

โครงสร้างและก าลังวัสดุในการออกแบบโครงสร้างธรรมดา 
 
531101 วัสดุวิศวกรรม 4(4-0-8) 
 (Engineering Materials) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 ประเภทของวัสดุวิศวกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ  กระบวนการผลิตและการใช้งานของวัสดุวิศวกรรม 
เช่น โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และคอมโพสิท  โครงสร้างผลึกของโลหะ  การตรวจสอบโครงสร้างมหภาคและจุลภาค  สมบัติทางกล
และวิธีการทดสอบทางกล  แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปลความหมาย  กระบวนการผลิตและขึ้นรูปโลหะ  การอบชุบโลหะ  การกัด
กร่อนในโลหะและการป้องกัน โครงสร้างและสมบัติของวัสดุเซรามิก  เซรามิกดั้งเดิมและเซรามิกขั้นสูง  กระบวนการผลิต  สมบัติ
ทางวิศวกรรมของเซรามิก  วัสดุ   พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน  พอลิเมอร์ผสม  พอลิเมอร์คอมโพสิทสมบัติทางกายภาพของพอลิ
เมอร์  กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์  กระบวนการการสังเคราะห์และสมบัติพื้นฐานของพอลิเมอร์  การย่อยสลายของ
พลาสติก  การประยุกต์ใช้วัสดุในงานพื้นฐานด้านวศิวกรรม  นวัตกรรมวัสดุ 
ผลสัมฤทธิก์ำรเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถจ าแนกประเภทวัสดุวิศวกรรม  อธิบายสมบัติเบื้องต้นของวัสดุ  วิธีการทดสอบ วิเคราะห์สมบัติและ
แปลผลได้  นักศึกษาสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาค  สมบัติ กระบวนการผลิตขึ้นรูปและการปรับปรุง
สมบัติ  รวมถึงสามารถเลือกใช้วัสดุในทางวิศวกรรมได้  และสร้างแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมวัสดุในงานวิศวกรรม 
 
533221 เศรษฐศำสตร์วิศวกรรม 4(4-0-8) 
 (Engineering Economy) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 สรุปหลักการโดยย่อทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้นเรื่องดอกเบี้ยและค่าของเงินท่ีเปลี่ยนไปตามเวลา  การวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบการลงทุนแบบต่างๆ  ส าหรับโครงการทางวิศวกรรม  เช่น  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน  การคิดค่าเสื่อมราคา  การประเมิน
การทดแทน  ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากหักภาษีเงินได้ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้

1. เพื่อให้มีความเข้าใจในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะในเรื่องดอกเบี้ยและค่าเงินที่เปลี่ยนไปตาม
เวลา 

2. ให้นักศึกษาสามารถน าเอาความรู้ในเรื่องเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในงานทางวิศวกรรม 
3. ให้นักศึกษาสามารถท าการวิเคราะห์ เปรียบเทียบการลงทุนในแบบต่างๆ และสามารถเลือกหรือเสนอแนะโครงการ

ที่เหมาะสมกับการลงทุน 
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน มาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตในด้านต่างๆ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลุ่มวชิำชีพบังคับทำงวิศวกรรมศำสตร์ 58 หน่วยกิต 
 
531211 หลักวิชำวิศวกรรมโลหกำร 3(3-0-6) 
 (Principles of Metallurgical Engineering) 
วิชำบังคับก่อน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1 
 การด าเนินงานทางวิศวกรรมโลหการเบื้องต้น วัตถดุิบและเช้ือเพลิงส าหรับอุตสาหกรรมโลหะ สมการเคมีและ
ปริมาณสารสมัพันธ์ การดุลวสัดุในกระบวนการทางโลหการ เทอร์โมเคมีของปฏิกิรยิา การดลุความรอ้นในกระบวนการทางโลห
การ การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงและการใช้ประโยชน์ของความร้อน 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถค านวณสมดุลวัสดุและสมดุลความร้อนพื้นฐานในกระบวนการทางวิศวกรรมโลหการได้ 
 
531212 กระบวนกำรผลิตทำงโลหกำร 4(4-0-8) 
 (Metal Processing) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 การวัดขนาดและรูปทรงทางวิศวกรรม การขึ้นรูปโลหะด้วยวิธีการหล่อ ทฤษฎีพื้นฐานการหล่อโลหะ การออกแบบ
งานหล่อ เช่น รลู้น ระบบทางเดินน้ าโลหะ การสร้างกระสวนส าหรบังานหล่อโลหะ กระบวนการหล่อโลหะสมยัใหม่ ทฤษฎีการ
ขึ้นรูปโลหะด้วยแรงทางกล การขึน้รูปโลหะก้อนด้วยแรงทางกล ไดแ้ก่ การรีด การทุบ การอัด การดงึ การขึ้นรูปโลหะแผ่น เช่น 
การตัดเฉือน การดดัขึ้นรูป การลากข้ึนรูปลึก ข้อบกพร่องในงานขึ้นรูปโลหะด้วยแรงทางกลและการป้องกัน การกัดเนื้อโลหะ 
เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะสมัยใหม่ การเช่ือมโลหะ การปรับปรุงสมบัติของโลหะ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายประเภทของกระบวนการที่ใช้ในการผลติชิ้นส่วนโลหะ สามารถแยกแยะจุดเด่น จุดดอ้ย 
และข้อจ ากัดของกระบวนการผลติ รวมไปถึงสามารถเลือกกระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้นักศึกษาสามารถ
อธิบายหลักการและทฤษฎีพื้นฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลติโลหะได ้เช่น การหล่อโลหะ การขึ้นรูปโลหะด้วยแรงทางกล 
การเช่ือม และ การปรับปรุงสมบตัิของโลหะ 
 
531213 ปฏิบัติกำรกระบวนกำรผลิตทำงโลหกำร 1 1(0-3-3) 
 (Metal Processing Laboratory I) 
วิชำบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการกระบวนการหล่อโลหะ ได้แก่ การท าแบบหล่อทราย การท ากระสวนส าหรับการหล่อโลหะ การทดสอบ
สมบัติทรายแบบหล่อ การเตรียมโลหะหลอมเหลว การควบคุมคณุภาพของเหล็กหล่อ ปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะด้วยการกลึง ไส 
ตัด เจาะ ท าเกลียว 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศกึษาสามารถท าแบบทรายส าหรับงานหล่อโลหะ ทดสอบสมบตัิของทรายแบบหล่อโลหะ และสามารถเตรียม
โลหะหลอมเหลวส าหรับการหล่อได้ นักศึกษาสามารถผลิตชิ้นงานดว้ยวิธีการตัด กลึง เจาะ ท าเกลยีวได้ด้วยเครื่องจักรแบบ
ธรรมดา 
 
531214 ปฏิบัติกำรกระบวนกำรผลิตทำงโลหกำร 2 1(0-3-3) 
 (Metal Processing Laboratory II) 
วิชำบังคับก่อน : 531213 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตทางโลหการ 1 
 ปฏิบัติการประยุกต์ใช้โปรแกรมจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานหล่อโลหะ ปฏิบัติการจ าลอง
กระบวนการขึ้นรูปโลหะด้วยแรงทางกล เช่น การทุบขึ้นรูป การลากข้ึนรูป การดัดขึ้นรูปโลหะแผ่น โดยอาศัยโปรแกรมระเบียบ
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วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การขึ้นรูปโลหะด้วยเครื่องจักรซีเอ็นซี การเขียนแบบส าหรับการกัดชิ้นส่วนโลหะด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติการกัดโลหะด้วยเทคนิคการสปาร์คของกระแสไฟฟ้า ได้แก่ การผลิตช้ินงานด้วยเครื่องสปาร์คไฟฟ้าแบบลวดอิเล็กโทรด
และแบบแท่งอิเล็กโทรด และการเขียนค าสั่งการท างานของเครื่องจักร 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบเพื่อสร้างโมเดลปัญหาการขึ้นรูปโลหะ และสามารถ
จ าลองปัญหาการขึ้นรูปโลหะโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การหล่อโลหะ และการขึ้นรูป โลหะด้วยแรงทางกลได้ 
นักศึกษาสามารถใช้เครื่องจักรซีเอ็นซีส าหรับผลิตชิ้นส่วนโลหะ 
 
531215 ปรำกฏกำรณ์กำรถ่ำยโอนในกระบวนกำรทำงวัสดุ 4(4-0-8) 
 (Transport Phenomena in Materials Processing) 
วิชำบังคับก่อน : 103105 แคลคูลัส 3 
 พื้นฐานด้านหน่วยและการวัด แนะน ากระบวนการขึ้นรูปวัสดุแบบต่าง ๆ พื้นฐานของกลศาสตร์สถิตศาสตร์ กฎของ
ปาสคาลและการประยุกต์ การไหลแบบราบเรียบและไหลแบบปั่นป่วน กฎความหนืดของนิวตัน ประเภทของไหล สมการสมดุลมวล 
สมการสมดุลโมเมนตัม ความเสมือนและการวิเคราะห์แบบไร้มิติ การไหลในท่อ การจมหรือลอยของอนุภาคในของไหล กลไกการ
ถ่ายเทความร้อน การน าความร้อนในสภาวะคงตัว การน าความร้อนในสภาวะไม่คงตัว แนะน าการถ่ายเทความร้อนแบบพาความ
ร้อนและการแผ่รังสี สมการสมดุลพลังงาน กฎการแพร่ของฟิคและการประยุกต์ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการขึ้นรูปวัสดุต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถ
ท านายผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับวัสดุเมื่อมีการปรับเปลี่ยนตัวแปรในกระบวนการขึ้นรูปวัสดุต่าง ๆ ได้ 
 
531216 โลหกำรกำยภำพ 4(4-0-8) 
 (Physical Metallurgy) 
วิชำบังคับก่อน : ไม่ม ี
 โครงสร้างผลึก ความบกพร่องของผลึก ผิวรอยต่อระหว่างผลึก เกรนและโครงสร้างจุลภาค การเกิดสารละลาย
ของแข็งและการเกิดสารประกอบ แผนภูมิสมดุลเฟส  การแข็งตัวและการแพร่ของโลหะ การเปลี่ยนเฟส การเปลี่ยนรูปแบบอิ
ลาสติกและแบบพลาสติกของโลหะ ปรากฏการณ์การคืนตัว การคืนรูปผลึก การโตของเกรน กลไกการเพิ่มความแข็งแรงของ
โลหะและการควบคุมโครงสร้างจุลภาค 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผลึกและสมบัติของวัสดุได้อย่างเป็นระบบ นักศึกษา
สามารถตีความแผนภูมิสมดุลเฟส นักศึกษาสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาค  กระบวนการผลิต และ
สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุประเภทโลหะได้ 
 
531217 ปฏิบัติกำรโลหกำรกำยภำพ 1(0-3-3) 
 (Physical Metallurgy Laboratory) 
วิชำบังคับก่อน : 531216 โลหการกายภาพ 
 เทคนิคการเตรียมตัวอย่างโลหะเพื่อตรวจสอบโครงสร้างแบบมหภาคและจุลภาค การทดสอบความแข็ง การวัดขนาด
เกรน เส้นกราฟการเย็นตัวของโลหะบริสุทธิ์และโลหะผสม โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าคาร์บอน  
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถเตรียมตัวอย่าง ใช้เครื่องมือเพื่อตรวจสอบและทดสอบตามกระบวนการตรวจสอบทางโลหวิทยาที่
เกี่ยวข้องกับโครงสร้างจุลภาค และกราฟการเย็นตัวได้ 
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531218 เทอร์โมไดนำมิกส์ของวัสดุ 1 3(3-0-6) 
 (Thermodynamics of Materials I) 
วิชำบังคับก่อน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1 และ 105101 ฟิสิกส์ 1 
 กฎข้อที่หน่ึงและกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ ความจคุวามร้อน เอนทาลปี  เอนโทรปีและกฎข้อที่สามทาง
เทอร์โมไดนามิกส์ นิยามของสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ ฟังก์ชันและความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส ์
เงื่อนไขของสมดลุ พลังงานอิสระในรูปฟังก์ชันของอุณหภูมิ ความดนั และศักยเคมี แผนภูมสิมดลุและการตีความ  
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถแก้โจทย์ทางเทอร์โมไดนามิกส์ด้วยกฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิกส์ได้  สามารถค านวณหา
ความร้อนและงาน จากการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารได้  สามารถอ่านและตีความแผนภูมิสมดุลได้   
 
531219 เทอร์โมไดนำมิกส์ของวัสดุ 2 3(3-0-6) 
 (Thermodynamics of Materials II) 
วิชำบังคับก่อน : 531218 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 1 
 ทบทวนหลักพ้ืนฐานและฟังก์ชันของเทอร์โมไดนามิกส์ สารละลาย ฟังก์ชันทางเทอร์โมไดนามิกส์ของการผสม 
พฤติกรรมของสารละลาย ปฏิกริยิาที่เกี่ยวข้องกับแก๊ส ปฏิกริิยาระหว่างเฟสควบแน่นกับแกส๊ สมดลุของปฏิกิริยาเคมี เกณฑ์
สมดลุของปฏิกิริยาเคมี สภาวะมาตรฐานทางเลือก สัมประสิทธ์ิอันตรกิริยา แผนภาพเอลลิงแฮม-ริชารด์สัน สมดลุเฟส กฎของ
เฟส การเปลี่ยนเฟส สมดลุเฟสกับพลังงานอิสระกิบบส์ แผนภาพสมดลุเฟส เคมีไฟฟ้า แนวคดิทางเคมีไฟฟ้ากับเทอร์โม
ไดนามิกส์ เซลลเ์คมไีฟฟ้า สารละลายน้ า 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักพ้ืนฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ในแง่ของวิศวกรรมโลหการ เช่น กฎเทอร์โมไดนามิกส์ 
สารละลาย สมดุล และเคมีไฟฟ้า นักศึกษาสามารถค านวณปัญหาทางเทอร์โมไดนามิกส์ได้ และสามารถประยุกต์ใช้การค านวณ
ทางเทอร์โมไดนามิกส์ในการแก้ปัญหาในงานทางวิศวกรรมโลหการได้ 
 
531314 โลหกำรเคร่ืองกล 4(4-0-8) 
 (Mechanical Metallurgy) 
วิชำบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วสัดุ 1 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น-ความเครยีด พฤติกรรมแบบอิลาสติก การวิเคราะห์ความเค้นในโลหะแบบ 2 มิติ
และ 3 มติิ เกณฑ์ก าหนดการคราก ทฤษฎีพลาสติกซิตี ทฤษฎดีิสโลเคชัน ตัวแปรการเสยีรูปและปัจจยัด้านโลหวิทยาที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเสียรูปของโลหะ การแตกหัก การทดสอบสมบัตเิชิงกลมาตรฐาน เช่น การทดสอบความแข็ง แรงกด แรงดึง 
ความคืบ แรงบิด การงอ และแรงกระแทก เป็นต้น บทน ากลศาสตร์การแตกหักและการประเมินความปลอดภัย การประเมิน
อายุการใช้งานเนื่องจากความล้า การเติบโตของรอยแตกเนื่องจากความล้า ความเสียหายทางกลและการป้องกัน 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายพฤติกรรมเชิงกลของโลหะทั้งแบบอิลาสติกและแบบพลาสติกเมื่อได้รับแรงกระท าจาก
ภายนอกในรูปแบบต่าง ๆ สามารถค านวณความเค้น-ความเครียดและตัวแปรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง นักศึกษาสามารถบอกถึงปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยทางโลหวิทยาที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเสียรูปและการแตกหักของโลหะ  อธิบายหลักการทดสอบ
สมบัติทางกลของโลหะตามมาตรฐานการทดสอบแบบต่าง ๆ สามารถตีความผลการทดสอบได้อย่างมีเหตุผล 
 
531315 ปฏิบัติกำรโลหกำรเคร่ืองกล 1(0-3-3) 
 (Mechanical Metallurgy Laboratory) 
วิชำบังคับก่อน : 531314 โลหการเครื่องกล หรือเรยีนควบคู่กัน 
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 บทน าความส าคญัการทดสอบเชิงกลในโลหะ ปฏิบตัิการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมลูและแสดงผล ปฏิบัติการการ
วัดทางวิศวกรรม  การทดสอบความแข็ง  การทดสอบแรงดึง  การทดสอบแรงบิด  การทดสอบความคืบ การทดสอบแรง
กระแทก การทดสอบแรงดัด การทดสอบความล้า การตรวจสอบพื้นผิวการแตกหักของโลหะ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นของการทดสอบเชิงกลของโลหะตามมาตรฐานการทดสอบ สามารถ
ทดสอบรวมถึงการวเิคราะห์พื้นผิวการแตกหัก นักศึกษาสามารถประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบและแสดงผลการ
ทดสอบได้อย่างถูกต้อง 
 
531316 กำรเปลี่ยนเฟสในโลหะและโลหะผสม 4(4-0-8) 
 (Phase Transformation in Metals and Alloys) 
วิชำบังคับก่อน : 531216 โลหการกายภาพ 
 เทอร์โมไดนามิกส์และแผนภูมิสมดุล การแพร่ในของแข็ง รอยต่อระหว่างผลึกและโครงสร้างจุลภาค การแข็งตัวของ
โลหะบริสุทธิ์และโลหะผสม เช่น การเกิดนิวเคลียสและการเติบโต การแข็งตัวแบบยูเต็กติก  การแข็งตัวแบบเพอริเต็กติก และ
โครงสร้างจุลภาคของงานหล่อโลหะ หลักการเปลี่ยนเฟสในสถานะของแข็ง กระบวนการทางความร้อนเชิง โลหวิทยาและ
กรรมวิธีท า เช่น การอบปกติ การอบอ่อนสมบูรณ์ การอบอ่อนคืนตัวและคืนรูปผลึก การชุบแข็งและอบคืนไฟ การเพิ่มความ
แข็งผิวโดยกรรมวิธีคาร์บูไรซิง การอบละลายและอบบ่มแข็ง การควบคุมโครงสร้างจุลภาค   
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายและแยกแยะความแตกต่างระหว่างการแข็งตัวของโลหะบริสุทธ์ิและโลหะผสมได้ สามารถ
ตีความปฏิกิริยาการเปลี่ยนเฟสจากแผนภูมิสมดุลได้ สามารถท านายโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของเหล็กกล้าและ
โลหะผสมอื่น ๆ หลังผ่านกระบวนการทางความร้อนได้ 
 
531317 ปฏิบัติกำรกำรเปลี่ยนเฟสในโลหะและโลหะผสม   1(0-3-3) 
 (Phase Transformation in Metals and Alloys Laboratory)  
วิชำบังคับก่อน : 531316 การเปลี่ยนเฟสในโลหะและโลหะผสม 
 การอบอ่อนสมบูรณ์  การอบปกติ  การอบคืนตัวและอบคืนรูปผลึก การชุบแข็งและการอบคืนไฟ  การชุบแข็งผิว
แบบคาร์บูไรซิง  การหาความสามารถในการชุบแข็ง  การอบละลายและอบบ่มแข็ง  การชุบแข็งออสเทมเปอริงและมาร์เท
มเปอริง 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายผลของกระบวนการทางความร้อนต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของเหล็กกล้า
และโลหะผสมอื่น ๆ และสามารถอภิปรายถึงอิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการทางความร้อนที่ส าคัญ เช่น อุณหภูมิ  เวลา 
และอัตราการเย็นตัว เป็นต้น 
 
531318 โลหกำรเคมี 4(4-0-8) 
 (Chemical Metallurgy) 
วิชำบังคับก่อน : 531219 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 2 
 หลักการเตรยีมแร่และการแต่งแร่ การสุ่มตัวอย่าง การท าให้ขนาดเลก็ลงและแยกจากกัน การคัดขนาด การคัดแยก 
การหาขนาดของแร่ การท าให้หัวแร่มีความเข้มข้นข้ึนโดยวิธีแรงโนม้ถ่วง การแยกแร่โดยใช้แมเ่หล็กและไฟฟ้าสถิต การลอยแร ่
การสกัดแร่โดยใช้ความร้อน การประยุกต์ใช้หลักการทางเทอรโ์มไดนามิกส์ การท าแคลไซด์ การย่างแร่ กระบวนการรดีักชัน 
กระบวนการท าใหโ้ลหะบรสิุทธ์ิ หลักการสกัดแร่โดยการละลาย เทอร์โมไดนามิกส์ของสารละลายน้ า คิเนติกส์ของการชะ
ละลายและการตกผลึกของโลหะและแยกสารประกอบโลหะออกจากสารละลาย การแยกสกดัโดยใช้ตัวท าละลายและการ
แลกเปลีย่นไอออน เคมีไฟฟ้าของสารละลายน้ า การสกัดโลหะจากสารละลายโดยวิธีอิเล็กโตรวินนิงและอิเล็กโตรรไีฟนิง การ
สกัดโลหะกลุ่มเหล็กและนอกกลุม่เหล็ก 
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ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักพื้นฐานของการสกัดโลหะโดยวิธีทางความร้อน วิธีการละลาย และวิธีทางเคมีไฟฟ้า 
นักศึกษาสามารถค านวณโดยใช้หลักเทอร์โมไดนามิกส์และทางเคมีในการแก้ปัญหาการสกัดโลหะได้ 
 
531319 ปฏิบัติกำรโลหกำรเคมี 1(0-3-3) 
 (Chemical Metallurgy Laboratory) 
วิชำบังคับก่อน : 531318 โลหการเคม ี
 ปฏิบัติการสกัดโลหะโดยใช้ความรอ้นสูง การสกัดโลหะโดยใช้สารละลาย การสกัดโลหะโดยวิธทีางเคมีไฟฟ้า 
อิเล็กโตรวินนิง อิเล็กโตรรไีฟนิง การสกัดโลหะจากกากของเสียโลหะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ ปฏิบัติการเกี่ยวกับการกัดกร่อนของ
โลหะ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการสกัดโลหะจากแร่และการรีไซเคิลโลหะจากกากของเสีย นักศึกษาสามารถตีความ
และอภิปรายผลการทดลองที่สัมพันธ์กับกระบวนการของการสกัดโลหะได้ นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการทดสอบการกัดกร่อน
ของโลหะได้ 
 
531320 กำรกัดกร่อนของโลหะ 4(4-0-8) 
 (Corrosion of Metals) 
วิชำบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 หลักเบื้องต้นของการกัดกร่อนรูปแบบของการกัดกร่อนแผนภาพพอร์แบซ์  การป้องกันการกัดกร่อนโดยการ
ออกแบบที่เหมาะสม การเลือกโลหะที่เหมาะสมในการใช้งาน เช่น เหล็กกล้าไรส้นิม ทองแดงและทองแดงผสม นิกเกิลและ
นิกเกิลผสม อะลูมิเนยีมและอะลูมเินียมผสม ไทเทเนียมและไทเทเนยีมผสม การป้องกันการกดักร่อน การป้องกันแบบแคโทดิก 
การป้องกันแบบแอโนดิก บทบาทของสารยับยั้งการกดักร่อน การทดสอบการกดักร่อน 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายพฤติกรรมการกัดกร่อนของโลหะเมื่อสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม บอกถึงปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยทางโลหวิทยาที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการกัดกร่อนของโลหะ อธิบายหลักการป้องกันการกัดกร่อน และสามารถ
เลือกใช้โลหะให้เหมาะสมได้ 
 
531331 กำรบ่งลักษณะวัสด ุ 4(4-0-8) 
 (Materials Characterization) 
วิชำบังคับก่อน : 531216 โลหการกายภาพ 
 ฟิสิกส์ของแสงและอิเล็กตรอน ฟิสิกส์ของอะตอมและโมเลกุล หลักการของการวิเคราะห์เคมีและการวิเคราะห์
แถบพลังงาน การวิเคราะห์เฟสและโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ การบ่งลักษณะโครงสร้างจุลภาคด้วย
จุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน การวิเคราะห์เคมีระดับจุลภาค  
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการพื้นฐานของการบ่งลักษณะวสัดุด้วยวิธีต่าง ๆ และสามารถเลือกใช้วิธีการบ่ง
ลักษณะใหเ้หมาะสม 
 
531391 โครงงำนวิศวกรรมโลหกำรระดับปริญญำตรี 3(0-6-6) 
 (Undergraduate Metallurgical Engineering Project) 
วิชำบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
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 ศึกษาหัวข้อท่ีสนใจเกี่ยวกับงานทางวิศวกรรมโลหการ ค้นคว้าหาข้อมูล น าเสนอโครงร่างโครงงานฯ ด าเนินการ
ทดลอง รายงานผลความก้าวหน้า ต้องมีการเขียนบทความวิจยัเชิงวิชาการสรุปผลการศึกษาและสอบการน าเสนอปากเปลา่โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูล ด าเนินการทดลองโครงานวิศวกรรมโลหการอย่างมีระเบียบวิจัยที่เหมาะสม 
สามารถน าเสนอโครงงานวิจัยได้ 
 
531404 กำรวิเครำะห์ควำมเสียหำยของโลหะ 4(4-0-8) 
 (Metallurgical Failure Analysis) 
วิชำบังคับก่อน : 531314 โลหการเครื่องกล 
 บทน าการวิเคราะห์ความเสียหายในโลหะ กระบวนการวิเคราะห์ความเสียหาย เครื่องมือ เทคนิคการวิเคราะห์ ประเภท
ของความเสียหายของช้ินงานโลหะ เช่น การแตกหักเสียหายแบบเหนียวและแบบเปราะ บทน ากลศาสตร์การแตกหัก ความเสียหาย
จากความลา้ระหว่างการใช้งานทางวิศวกรรม ความเสียหายจากความคืบ ความเสียหายจากการกัดกร่อน ความเสียหายจากการกัด
กร่อนร่วมกับแรงกระท า ความเสียหายในงานเช่ือม ความเสียหายและข้อต าหนิในช้ินงานที่ผ่านกระบวนการอบชุบ การขึ้นรูปทางกล
และการหล่อขึ้นรูป กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเสียหายในโลหะ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายพฤติกรรมการเกดิความเสียหายในโลหะ อธิบายหลักการพื้นฐานและสามารถแยกแยะ
ประเภทของความเสียหายของช้ินงานโลหะที่เกิดขึ้นอันเป็นผลเนื่องมาจากการใช้งานในสภาวะที่แตกต่างกัน เช่น การรับภาระ
กรรม สภาพแวดล้อม และกระบวนการขึ้นรูปให้แก่ช้ินงาน เป็นต้น รวมทั้งทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการวิเคราะห์ความ
เสียหาย เครื่องมือ เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสียหาย และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานช้ินงานโลหะในสภาวะ
ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับช้ินงานโลหะได ้
 
531405 กำรเลือกใช้วัสดุเพ่ือกำรออกแบบทำงวิศวกรรม 4(4-0-8) 
 (Materials Selection for Engineering Design) 
วิชำบังคับก่อน : 530211 กลศาสตร์วสัดุ 1 
 บทบาทของวัสดุต่อการออกแบบและการน าไปใช้งานทางด้านวิศวกรรม  พัฒนาการของวัสดุวิศวกรรม 
กระบวนการออกแบบงานด้านวิศวกรรมและกรณศีึกษา  วัสดุวิศวกรรมที่ส าคัญและสมบัติ  ดัชนีวัสดุ  แผนภูมิสมบัติวัสดุ  การ
สร้างแผนภูมิวัสดุด้วยฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ทฤษฎีการเลือกใช้วัสดุ  กรณีศึกษาการเลือกใช้วัสดุส าหรับงานด้านงานด้าน
ความร้อน  งานด้านอิเล็กทรอนิกส์  การเลือกใช้วัสดุและกระบวนการผลิต  กระบวนการผลิตและการเลือกกระบวนการผลิต  
การเลือกใช้วัสดุแบบหลายเง่ือนไข  การเลือกใช้วัสดุโดยค านึงถึงรูปพรรณ  การออกแบบวัสดุเชิงประกอบ การเลือกใช้วัสดุโดย
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม วัสดุและการออกแบบทางอุตสาหกรรม  แรงขับในการเปลี่ยนแปลง   
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถเลือกใช้วัสดุในงานออกแบบทางด้านวิศวกรรม สามารถอ่านและสร้างแผนภูมิสมบัติวัสดุได้ 
สามารถสร้างสมการและหาดัชนีวัสดุได้ สามารถเลือกใช้วัสดุแบบหลายเงื่อนไขได้ สามารถเลือกใช้วัสดุโดยค านึงถึงรูปพรรณได้ 
สามารถออกแบบวัสดุเชิงประกอบได้ สามารถอธิบายความเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้วัสดุกับสิ่งแวดล้อมได้ 
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กลุ่มวชิำเลือกบังคับทำงวิศวกรรมศำสตร์ 15 หน่วยกิต 
 
กลุ่มวชิำกระบวนกำรผลิตโลหะ 
 
531332 วิศวกรรมกำรหล่อโลหะ  3(2-3-7) 
 (Foundry Engineering) 
วิชำบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ 
 บทน าการหล่อโลหะ  ประวัติการหล่อโลหะ  ประเภทและสมบัติของทรายแบบ  กระบวนการท าแบบและอุปกรณ์  
การออกแบบกระสวน  เตาหลอมโลหะ  การค านวณปริมาณวัตถุดิบ  ขั้นตอนการหลอมโลหะ การควบคุมคุณภาพทางโลห
วิทยา  การปรุงแต่งน้ าโลหะ  การวิเคราะห์กราฟการเย็นตัว  กระบวนการหล่อโลหะอื่น ๆ  หลักการแข็งตัวของโลหะ  การหด
ตัว  กลศาสตร์ของไหลระหว่างการเติมแบบ  การแข็งตัวแบบมีทิศทาง  ระบบการป้อนน้ าโลหะและการออกแบบ  ระบบ
ทางเดินน้ าโลหะและการออกแบบ  การออกแบบงานหล่อ  กระบวนการทุติยภูมิ  การตรวจสอบงานหล่อและการควบคุม
คุณภาพ  ข้อบกพร่องในงานหล่อและวิเคราะห์  ปฏิบัติการวิศวกรรมการหล่อโลหะ เทคโนโลยีการหล่อ สถานะของ
อุตสาหกรรมหล่อโลหะและพัฒนาการใหม่  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการหล่อโลหะได้  สามารถออกแบบกระสวน  
ออกแบบงานหล่อ  ระบบทางเดินน้ าโลหะ ระบบการป้อนน้ าโลหะได้ และสามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องในงานหล่อได้ 
 
531333 หลักกำรควบคุมทรำยแบบหล่อ  3(2-3-7) 
 (Principles of Foundry Sand Control) 
วิชำบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ 
 ประเภทและลักษณะของทรายแบบหล่อ การทดสอบและการควบคุมความชื้น  ลักษณะและการควบคุมดินเหนียว  
สารเติมและสารปรับแต่ง  ปรากฏการณ์ในทรายแบบหล่อระหว่างการหล่อและการแข็งตัวของโลหะ  การสูญเสียจากความ
ร้อน  ภาระทางความร้อน  การเตรียมทรายแบบหล่อ  ปฏิบัติการมาตรฐานการทดสอบทรายแบบหล่อ  ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมบัติของทรายแบบหล่อ  การทดสอบและผลการหล่อ  การน าทรายกลับมาใช้ใหม่  การน าไปใช้งานของทรายแบบหล่อท่ีใช้
แล้ว 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการการควบคุมทรายแบบหล่อ  สามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของทราย
แบบหล่อ  อธิบายการทดสอบและผลการหล่อ การน าทรายกลับมาใช้ใหม่  การน าไปใช้งานของทรายแบบหล่อที่ใช้แล้วได้ 
และสามารถทดสอบทรายแบบหล่อตามมาตรฐานและแปลผลได้ 
 
531334 กำรวิเครำะห์กระบวนกำรไดคำสติง 3(3-0-6) 
  (Analysis of Die Casting Processes) 
วิชำบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ 
  ภาพรวมกระบวนการไดคาสติง ระบบการท างานของเครื่องจักรไดคาสติง การวิเคราะห์ด้วยหลัก P-Q2 การควบคุม
กระบวนการไดคาสติง การออกแบบและวิเคราะห์ระบบทางเดินน้ าโลหะ การออกแบบแม่พิมพ์ส าหรับงานไดคาสติง  การหลอม
และการควบคุมคุณภาพทางโลหวิทยา  ข้อบกพร่องของงานหล่อไดคาสติง  การท าแบบจ าลองคณิตศาสตร์ของกระบวนการไดคาส
ติง การจ าลองกระบวนการไดคาสติง 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายกระบวนการไดคาสติง  ระบบการท างานของเครื่องจักรไดคาสติง การควบคุมกระบวนการ
ไดคาสติง การหลอมและการควบคุมคุณภาพไดคาสติงได้  สามารถวิเคราะห์ด้วยหลัก P-Q2 ได้  สามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่อง
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ของงานหล่อไดคาสติงได้ สามารถออกแบบแม่พิมพ์ส าหรับงานไดคาสติงได้ สามารถท าแบบจ าลองคณิตศาสตร์ของ
กระบวนการไดคาสติงได้ 
 
531335 กลศำสตร์ของกำรขึน้รูปโลหะ 3(3-0-6) 
 (Mechanics of Metal Forming) 
วิชำบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ และ 531314 โลหการเครื่องกล 
 พื้นฐานของการขึ้นรูปโลหะด้วยแรงทางกล เช่น  ความเค้น  ความเครียด  เกณฑ์การครากส าหรับการขึ้นรูปโลหะ  
การแข็งเนื่องจากความเครียด  ผลของอุณหภูมิและอัตราความเครียดต่อการขึ้นรูปโลหะ  การวิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูปด้วย
วิธีสแลบ  การวิเคราะห์การเสียรูปของโลหะด้วยวิธี สลิพ-ไลน์  แนวโน้มการเกิดข้อบกพร่องในงานขึ้นรูปโลหะ เช่น รอยแตก 
รูปแบบการกระจายตัวของความเค้นตกค้าง  ความฝืดและการหล่อลื่น  ความสามารถในการขึ้นรูปของโลหะและการทดสอบ
ความสามารถในการขึ้นรูป 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายพื้นฐานของการขึ้นรูปโลหะด้วยแรงทางกล เช่น ความเค้นและความเครียด เกณฑ์การ
คราก  อิทธิพลของตัวแปรการขึ้นรูปต่อกระบวนการขึ้นรูปได้  นักศึกษาสามารถค านวณหาตัวแปรการขึ้นรูป  เช่น  ขนาดของ
แรงต้านการขึ้นรูป  ขนาดของบริเวณเสียรูปอย่างถาวรได้ นักศึกษาสามารถท านายการเกิดข้อบกพร่องในงานขึ้นรูปโลหะโดย
อาศัยผลการค านวณได้ 
 
531336 โลหวิทยำของกำรเชื่อมต่อ 4(3-2-8) 
 (Metallurgy of Metal Joining ) 
วิชำบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ 
 บทน าการเชื่อมต่อ กระบวนการเช่ือมต่อต่าง ๆ ความสามารถในการเช่ือมของโลหะและโลหะผสมต่าง ๆ 
ผลกระทบทางโลหวิทยาของวงรอบความร้อนในการเชื่อม การเชื่อมขณะการใช้งาน การเขียนแบบงานเชื่อม การค านวณ
ต้นทุนการเชื่อม แนะน าการควบคมุคุณภาพและการประกันคณุภาพในงานเชื่อมเบื้องต้นของหุ่นยนต์ในงานเชื่อมโลหะ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถเลือกประเภทกระบวนการเชื่อมให้เหมาะสมกับงานประเภทต่าง ๆ  สามารถก าหนดตัวแปรการ
เชื่อมในกระบวนการเช่ือมต่าง ๆ ได้   สามารถเขียนและอ่านแบบงานเช่ือมได้  สามารถค านวณต้นทุนงานเช่ือม และทราบ
แนวทางควบคุมคุณภาพงานเชื่อมได้ 
 
531337 เลเซอร์ในกระบวนกำรทำงวัสดุ  3(2-2-6) 
 (Laser in Materials Processing) 
วิชำบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 ลักษณะเฉพาะของเลเซอร์  หลักการในการสร้างเลเซอร์  ประเภทของเลเซอร์  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเลเซอร์กับวัสดุ  
ปรากฏการณ์การถ่ายโอนในกระบวนการเลเซอร์  การเชื่อมด้วยเลเซอร์  การตัดด้วยเลเซอร์  การแกะสลักด้วยเลเซอร์  การท า
ความสะอาดผิวด้วยแสงเลเซอร ์การบัดกรีด้วยเลเซอร์ การประยุกต์ใช้เลเซอร์ในงานผลิตแบบแอดดิทีฟ การประยุกต์ใช้เลเซอร์
ในกระบวนการทางวัสดุอื่น ๆ และแนวโน้มของการพัฒนาเลเซอร์กับการขึ้นรูปวัสดุ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถเลือกประเภทเลเซอร์ให้เหมาะสมกับงานประเภทต่างๆ สามารถก าหนดตัวแปรกระบวนการผลิต
ที่ส าคัญในแต่ละกระบวนการขึ้นรูปด้วยแสงเลเซอร์ได้  สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคด้านเลเซอร์กับงานขึ้นรูปวัสดุแบบใหม่ ๆ ได้ 
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531338 เทคโนโลยีกำรอบชุบโลหะ 3(3-0-6) 
 (Heat Treatment Technology) 
วิชำบังคับก่อน : 531316 การเปลี่ยนเฟสในโลหะและโลหะผสม 
 กระบวนการอบชุบแบบต่าง ๆ  การควบคุมบรรยากาศภายในเตา  สารชุบและเทคโนโลยีการชุบ  การบิดงอและ
การแตกร้าว  เตาอุตสาหกรรม  การตรวจสอบคุณภาพงานชุบ  โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของเหล็กกล้าและโลหะ
ผสมอื่น ๆ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนการทางความร้อนที่เหมาะสมกับการปรับปรุงคุณภาพช้ินส่วนโลหะได้ และสามารถ
อภิปรายข้อดีและข้อเสียของแต่ละกระบวนการทางความร้อนได้  สามารถท านายโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของ
เหล็กกล้าและโลหะผสมอื่น ๆ หลังผ่านกระบวนการทางความร้อนได้ สามารถอธิบายหน้าที่ของอุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ 
ที่ใช้ในกระบวนการทางความร้อนและใช้ในการควบคุมคุณภาพ 
 
531339 กำรผลิตโลหะด้วยกรรมวิธีนอกสมดุล 3(3-0-6) 
 (Non-Equilibrium Processing of Metals) 
วิชำบังคับก่อน : 531316 การเปลี่ยนเฟสในโลหะและโลหะผสม 
 เทอร์โมไดนามิกส์ของระบบกึ่งเสถียร การแข็งตัวอย่างฉับพลันของโลหะ การสร้างโลหะผสมด้วยวิธีบดผสมทางกล 
การใช้เลเซอร์ในกระบวนการต่าง ๆ เช่น การหลอมด้วยเลเซอร์ การพอกผิวแข็ง และการเช่ือม เป็นต้น  กระบวนการผลิต
โลหะด้วยการพ่น  โลหะโครงสร้างนาโน  โลหะอสัณฐาน  
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายการเกิดโครงสร้างจุลภาคจากกรรมวิธีนอกสมดุลได้ และสามารถอภิปรายหลักการและ
ข้อจ ากัดของกระบวนการนอกสมดุลได้ อาทิเช่น  การแข็งตัวอย่างฉับพลัน การบดผสมทางกล การใช้เลเซอร์เพื่อหลอม พอก 
และเชื่อม การท าโลหะโครงสร้างนาโน และโลหะอสัณฐาน 
 
531340 โลหวิทยำโลหะผง  3(2-3-7) 
 (Powder Metallurgy) 
วิชำบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 บทน าและประวัติของโลหวิทยาโลหะผง  กระบวนการผลิตโลหะผงทางเคมีและกายภาพ ประเภทของโลหะผง  
การบ่งลักษณะโลหะผงและการแปลผล การผสมผง  สารเติม  สารหล่อลื่น  สารยึด  หลักการและเทคโนโลยีการอั ดขึ้นรูป
ช้ินส่วน  การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์  เทอร์โมไดนามิกส์และคิเนติกส์ของการเผาผนึก  เทคโนโลยีการเผาผนึก  ข้อบกพร่อง
จากการเผาผนึก  การบ่งลักษณะและการทดสอบสมบัติเชิงกลช้ินงานเผาผนึก กระบวนการทุติยภูมิ  โลหวิทยาโลหะผงของ
เหล็กกล้า  กระบวนการผลิตแบบแอดดิทีฟ  อนาคตและแนวโน้มของอุตสาหกรรมโลหะผง  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
กระบวนการโลหวิทยาโลหะผง 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการและขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการโลหวิทยาโลหะผง สามารถออกแบบแม่พิมพ์
และวิเคราะห์ข้อบกพร่องได้ รวมถึงสามารถทดสอบการบ่งลักษณะของโลหะผงและทดสอบสมบัติเชิงกลได้ 
 
531341 กระบวนกำรผลิตแบบแอดดิทีฟ 3(2-3-7) 
  (Additive Manufacturing) 
วิชำบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ 
  บทน าและหลักการพื้นฐานของกระบวนการผลิตแบบแอดดิทีฟ  พัฒนาการของเทคโนโลยีกระบวนการผลิตแบบแอดดิ
ทีฟ  ขั้นตอนการท างานทั่วไป  โฟโตพอลิเมอร์ไรเซชัน  กระบวนการเพาเดอร์เบดฟิวชัน  กระบวนการแบบอัดรีด  การพิมพ์สามมิติ  
กระบวนการชีตลามิเนชัน  กระบวนการบีมเดพพอซิชัน  เทคโนโลยีการเขียนโดยตรง แนวทางการเลือกกระบวนการ  การออกแบบ
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เพื่อกระบวนการผลิตแบบแอดดิทีฟ  สมบัติของช้ินส่วนที่ผลิตด้วยกระบวนการแอดดิทีฟ  การประยุกต์ใช้งานของกระบวนการผลิต
แบบแอดดิทีฟ เช่น ทางการแพทย์ อากาศยาน ยานยนต์ เครื่องมือ และทันตกรรม  วัสดุที่มีฟังก์ชันต่างบริเวณ  แนวโน้มในอนาคต
ของกระบวนการผลิตแบบแอดดิทีฟ ปฏิบัติการกระบวนการผลิตแบบแอดดิทีฟ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการพื้นฐานและพัฒนาการของกระบวนการแบบแอดดิทีฟ  สามารถอธิบาย
กระบวนการผลิตแบบแอดดิทีฟต่าง ๆ  สามารถออกแบบเพื่อการผลิตแบบแอดดิทีฟได้  สามารถอธิบายสมบัติของช้ินส่วนที่
ผลิตด้วยกระบวนการแอดดิทีฟและการประยุกต์ใช้งานได้ 
 
531343 มนุษยก์ับโลหะ  3(3-0-6) 
 (Man and Metals) 
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี 
 การก าเนิดโลหะจากมุมมองของฟิสิกส์ดาราศาสตร์  การใช้งานโลหะในยุคพาลิโอลิธิค  เหล็กจากอุกกาบาต 
พัฒนาการในอดีตของโลหวิทยาในยุคนีโอลิธิค ยุคบรอนซ์ และยุคเหล็ก ประวัติศาสตร์ของโลหวิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
บทบาทของโลหวิทยาระหว่างการปฏิวัติอุตสาหกรรม  โลหะในมุมมองของการเลือกใช้วัสดุและการออกแบบทางอุตสาหกรรม  
ศัพทมูลวิทยาของค าศัพท์เกี่ยวกับโลหวิทยา  การค้นพบท่ีส าคัญในโลหวิทยา  พัฒนาการของกระบวนการผลิตโลหะ เช่น การ
ถลุงโลหะ การหล่อ การขึ้นรูป นวัตกรรมและแนวโน้มในอนาคตของโลหวิทยา 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถบอกถึงบทบาทของโลหะกับมนุษย์ สามารถอธิบายพัฒนาการของโลหะและกระบวนการผลิต
โลหะในยุคต่าง ๆ ได้   
 
531344 โลหวิทยำในกำรผลิตเคร่ืองประดับ 3(2-2-6) 
 (Metallurgy in Jewelry Manufacturing) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 โลหะมีค่า การท าต้นแบบเครื่องประดับ งานรูปพรรณ การหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ เทคนิคการแต่งผิวส าหรับ
เครื่องประดับ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายการผลิตเครื่องประดับด้วยวิธีการต่าง ๆ และสามารถให้รายละเอียดในกระบวนการผลิต
เครื่องประดับต่าง ๆ คือ การท าต้นแบบเครื่องประดับ  งานรูปพรรณ  การหล่อตัวเรือนเครื่องประดับและเทคนิคการตกแต่งผิว
เครื่องประดับ 
 
531431 หัวข้อศึกษำเฉพำะเร่ืองในกระบวนกำรผลิตโลหะ 3(3-0-6) 
 (Selected Topic in Metal Manufacturing) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 ศึกษาหัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจในปัจจบุัน เช่น พัฒนาการและความกา้วหน้าใหม่ ๆ ทางด้านกระบวนการผลิตโลหะ  
ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรกึษาประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับพัฒนาการและความก้าวหน้าใหม่ ๆ  ทางด้านกระบวนการผลิต
โลหะ 
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531432 หัวข้อศึกษำขัน้สูงในกระบวนกำรผลิตโลหะ 3(3-0-6) 
 (Advanced Topic in Metal Manufacturing) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 ศึกษาหัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงในปัจจุบัน  และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในงาน  ทางด้าน
กระบวนการผลติโลหะ  ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชาหรือคณาจารย์พเิศษ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายค้นคว้าเรยีนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับเทคโนโลยเีกิดใหม่ทางด้านกระบวนการผลติโลหะ 
 
กลุ่มวชิำกระบวนผลิตโลหะขั้นตน้ กำรน ำกลับมำใช้ใหม่ และกำรบริหำรจัดกำรโลหะอย่ำงยั่งยืน  
 
531351 กระบวนกำรแต่งแร่ในงำนโลหกำร 3(3-0-6) 
 (Mineral Processing for Metallurgical Engineering) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 พื้นฐานของกระบวนการแต่งแร่ เช่น การลดขนาดและการบดย่อย การแยกแร่ การคัดขนาด การชักตัวอย่าง เป็น
ต้น การแต่งแร่โดยอาศัยสมบัติทางฟิสิกส์ เช่น อาศัยแรงโน้มถ่วง อาศัยสมบัติไฟฟ้าสถิตและสมบัติทางแม่เหล็ก เป็นต้น การ
ลอยแร่และการแยกของแข็งและของเหลวออกจากกัน กรณีศึกษาของกระบวนการแต่งแร่ส าหรับงานวิศวกรรมโลหการ  
ผลสัมฤทธิก์ำรเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักพ้ืนฐานของกระบวนการแต่งแร่ได้และสามารถเลือกวิธีการแต่งแร่ที่เหมาะสมส าหรับ
กระบวนการทางโลหกรรมต่อไป 
 
531352 กำรผลิตเหล็กและเหล็กกล้ำ 3(3-0-6) 
 (Ironmaking and Steelmaking) 
วิชำบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 ภาพรวมของการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า  เคมีเชิงกายภาพเบื้องต้นของการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า  วัตถุ ดิบ
ส าหรับการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า  การผลิตเหล็กด้วยเตาบลาสท์  การผลิตเหล็กโดยวิธีสเมลติงและการถลุงโดยตรง  การ
ผลิตเหล็กกล้าขั้นต้น  การปรุงน้ าเหล็กก่อนน าไปผลิตเหล็กกล้า  การผลิตเหล็กกล้าโดยเตาบีโอเอฟและเตาอีเอเอฟ  การผลิต
เหล็กกล้าขั้นที่สอง  โลหวิทยาของการปรุงน้ าเหล็กกล้าในเลเดิลและในเตาสุญญากาศ  โลหวิทยาของสแลกในการผลิตเหล็ก
และเหล็กกล้า  การขจัดธาตุต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการในน้ าเหล็กกล้า  การขจัดออกซิเจน  การขจัดฟอสฟอรัส  การขจัดซัลเฟอร์  
การขจัดคาร์บอน  การขจัดแก๊สต่าง ๆ เทคโนโลยีการผลิตเหล็กสะอาด  โลหวิทยาของแคลเซียมเพื่อการขจัดสารฝังใน  
หลักการและการด าเนินการหล่อเหล็กกล้าแบบต่อเนื่อง  โลหวิทยาการควบคุมคุณภาพของน้ าเหล็กในอ่างพักน้ าเหล็ก  
เทคโนโลยีการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าที่น่าสนใจในปัจจุบัน โลหวิทยาที่ยั่งยืนส าหรับการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายกระบวนการผลิตวัตถุดิบ เหล็ก เหล็กกล้า เหล็กสะอาด  และการหล่อเหล็ก กล้า
แบบต่อเนื่อง  นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักทางเคมีกายภาพในแง่ของวิศวกรรมโลหการในการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า  
นักศึกษาสามารถค านวณปฏิกิริยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์
ที่มีได้ 
 
531353 กระบวนกำรน ำโลหะกลับมำใช้ใหม่ 3(3-0-6) 
 (Recycling Process of Metals) 
วิชำบังคับก่อน : 531318 โลหการเคม ี
 ทบทวนเทอร์โมไดนามิกส์และกระบวนการสกัดโลหะ  กระบวนการน ากากหรือซากของเสียจากภาคอุตสาหกรรมหรือ
ภาคครัวเรือนกลับมาใช้ใหม่  ศึกษากระบวนการที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงวัตถุดิบ  ปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้น  การใช้พลังงาน  
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ผลผลิต  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์  กรณีศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการรีไซเคิลโลหะจากกากหรือ
ซากของเสียที่น่าสนใจจากภาคอุตสาหกรรมหรือจากภาคครัวเรือน ตัวอย่างเช่น ซากถ่านอัลคาไลน์ เศษบัดกรี ซากช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ และซากของเสียที่น่าสนใจอื่น ๆ กฎระเบียบและการบริหารจัดการซากของเสีย 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถเลือก ก าหนดและจัดการกระบวนการน าโลหะจากของเสียกลับมาใช้ใหม่ โดยพิจารณาถึงหลัก
วิชาการสกัดโลหะ ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
 
531354 คิเนติกส์ของปฏิกิริยำทำงโลหวิทยำ 3(3-0-6) 
 (Kinetics of Metallurgical Reactions) 
วิชำบังคับก่อน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1 

ชนิดของปฏิกิริยา อัตราของปฏิกริิยา ล าดับของปฏิกริิยา การหาล าดับและค่าคงท่ีอัตราของปฏิกิรยิา อัตราของ
ปฏิกิริยาส าหรับปฏิกิรยิาเอกพันธุแ์ละปฏิกริิยาวิวิธพันธุ์ การแพร ่ เทคนิคการวิเคราะห์ทางความรอ้นเพื่อศึกษาคิเนติกส์ของ
ปฏิกิริยา กรณีศึกษาหรือการศึกษาเกี่ยวกับคิเนติกส์ในกระบวนการทางโลหวิทยา 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึ กษาสามารถอธิบายหลักคิ เนติกส์ที่ ประยุกต์ ใช้ ในงานวิศวกรรมโลหการและสามารถค านวณ  
คิเนติกส์ของปฏิกิริยาในงานวิศวกรรมโลหการที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นได้ 
 
531355 เทคโนโลยีกำรผลิตโลหะนอกกลุม่เหล็ก 3(3-0-6) 
 (Nonferrous Process Technology) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 การแต่งแร่และการเตรียมแร่ของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก  กรรมวิธี  กระบวนการ  เทคโนโลยีและแผนภูมิแสดง
ขั้นตอนต่าง ๆ ของการถลุง และสกัดโลหะจากแร่  หัวแร่  เศษโลหะและกากของเสียอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีการท าให้โลหะมี
ความบริสุทธ์ิ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับแร่  การแต่งแร่  การเตรียมแร่  การถลุงและสกัดโลหะจากแร่  
เพื่อให้มีหลักคิดในการปรับใช้ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการสกัดโลหะจากกากของเสียอุตสาหกรรมและขยะจาก
ครัวเรือน  
 
531356 เตำอุตสำหกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Furnaces) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 ความรู้พื้นฐานของเตาอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิตทางโลหการ  ค าจ ากัดความและประเภทของเตา เตาหลอม  
หลักการของการให้ความร้อนด้วยพลังงานไฟฟ้า  ความร้อนที่เกิดจากการต้านทานทางไฟฟ้า  ความร้อนที่เกิดจากการอาร์
กทางไฟฟ้า  ความร้อนที่เกิดจากการเหนี่ยวน าทางไฟฟ้า เตาเผา เตาเผาส าหรับกระบวนการขึ้นรูปโลหะ  การท าดุลพลังงาน  
เชื้อเพลิงชนิดแก๊ส  การเผาไหม้  หัวเผา  การเผาไหม้กับการเกิดสารมลพิษ  เตาอุตสาหกรรมส าหรับการอบชุบเหล็กกล้าและ
อะลูมิเนียม พ้ืนฐานการอบชุบโลหะด้วยไฮโดรเจน 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการท างานและหน้าท่ีของเตาที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้านโลหะได้ 
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531357 ปฏิกิริยำระหว่ำงแก๊สกับโลหะส ำหรับกำรอบชุบโลหะ 3(3-0-6) 
 (Gas-Metal Reactions for Heat Treatment) 
วิชำบังคับก่อน : 531219 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 2 
 ทบทวนเทอร์โมไดนามิกส์ส าหรับวิศวกรรมโลหการและการค านวณฟังก์ชันทางเทอร์โมไดนามิกส์พื้นฐานที่ส าคัญ  
ศักย์เคมีและสมดุลเคมี  บรรยากาศของแก๊สภายในเตา  ปฏิกิริยาระหว่างแก๊สต่าง ๆ ภายในเตาการแบ่งประเภทและการ
เตรียมบรรยากาศในเตา  ส่วนผสมทางเคมีของบรรยากาศที่ไม่ท าปฏิกิริยากับเหล็กกล้าภายในเตา  การควบคุมบรรยากาศ
ภายในเตา  การอบชุบแข็งผิวเหล็กกล้าโดยอาศัยปฏิกิริยาระหว่างแก๊สกับโลหะ  การควบคุมปริมาณคาร์บอนที่ผิวเหล็กกล้า
ขณะอบเหล็กกล้าและการควบคุมกระบวนการท าแก๊สคาร์บูไรซิง 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทอร์โมไดนามิกส์โลหการส าหรับกระบวนการอบชุบเหล็กกล้า นักศึกษาสามารถ
ก าหนดและค านวณบรรยากาศท่ีเหมาะสมภายในเตาเพื่อท าการอบชุบเหล็กกล้าได้ 
 
531451 เทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือกำรจัดกำรโลหะอย่ำงยั่งยืน 3(3-0-6) 
 (Green Technology for Sustainable Metallurgy) 
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทบทวนกระบวนการผลิตโลหะที่ส าคัญและน่าสนใจ  กระบวนการผลิตโลหะกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  มลภาวะ  
มลพิษ  ภาวะโลกร้อน  การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับการผลิตโลหะ  การจัดการการน าโลหะ
กลับมาใช้ใหม่  กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตโลหะ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายผลกระทบของการผลิตโลหะต่อสภาวะแวดล้อม  นักศึกษาเข้าใจถึงการพัฒนา
กระบวนการสมัยใหม่ส าหรับการผลิตโลหะสมัยใหม่โดยตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับสภาวะแวดล้อม  
 
531452 หัวข้อศึกษำขัน้สูงในกำรจัดกำรโลหะอย่ำงยั่งยืน 3(3-0-6) 
 (Advanced Topics in Sustainable Metallurgy) 
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาหัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับการผลิตโลหะ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายการพัฒนากระบวนการสมัยใหม่ส าหรับการผลิตโลหะในปัจจุบัน  โดยค านึงถึงการลดการ
ใช้วัตถุดิบ  ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม การน ากลับมาใช้ใหม่ 
 
กลุ่มวชิำกำรทดสอบ บ่งลักษณะและวิเครำะห์โลหะ   
 
531361 เทคนิคกำรบ่งลักษณะส ำหรับโลหะและโลหะผสม 3(3-0-6) 
 (Characterization Techniques for Metals and Alloys) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง  องค์ประกอบและสมบัติของวัสดุประเภทโลหะ  การวิเคราะห์ภาพถ่ายโครงสร้าง
จุลภาคด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่าย  การวิเคราะห์ทางความร้อน  เอ็กซเรย์ฟลูออเรนเซนส์สเปกโตรมิเตอร์  
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการพื้นฐานของการบ่งลักษณะด้วยวิธีต่าง ๆ สามารถเลือกใช้วิธีการบ่งลักษณะให้
เหมาะสมกับการศึกษาวิเคราะห์ทางโลหวิทยาได้ 
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531362 จุลทรรศนศำสตร์อิเล็กตรอนแบบส่องกรำด 3(3-0-6) 
 (Scanning Electron Microscopy) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 ทัศนศาสตร์เบื้องต้นในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด  ปริมาตรอันตรกิริยา  หลักการเกิดภาพและ
สัญญาณ เทคนิคการปรับภาพ  การวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีเชิงคุณภาพ, เชิงปริมาณและการท าแผนที่ธาตุด้วยการวัดรังสี
เอกซ์แบบกระจายพลังงานในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด  จุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดขั้นสูง  
การวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนกระเจิงกลับเพื่อสร้างภาพแสดงทิศทางโครงสร้างผลึกในโลหะ  การใช้เทคนิคโฟกัส
ไอออนบีม 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการท างานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดได้  นักสามารถวิเคราะห์
และแปรผลข้อมูลที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 
 
531363 กำรทดสอบแบบไม่ท ำลำย 3(2-2-6) 
 (Non-Destructive Testing) 
วิชำบังคับก่อน : 105102 ฟิสิกส์ 2 
 หลักพื้นฐานของการทดสอบแบบไม่ท าลาย  การทดสอบแบบไม่ท าลายในโลหะ เช่น การตรวจสอบด้วยตาเปล่า 
การทดสอบโดยใช้สารแทรกซึม การทดสอบโดยวิธีแผ่รังสี การทดสอบวิธีอุลตราโซนิค  การทดสอบโดยวิธีการเหนี่ยวน าด้วย
สนามแม่เหล็ก การทดสอบโดยวิธีทางไฟฟ้าและวิธีการอื่น ๆ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถด าเนินการตรวจสอบแบบไม่ท าลายบนช้ินงานต่าง ๆ ได้ เช่น  การตรวจสอบด้วยตาเปล่า การ
ทดสอบโดยใช้สารแทรกซึม การทดสอบโดยวิธีแผ่รังสี การทดสอบวิธีอุลตราโซนิค  การทดสอบโดยวิธีการเหนี่ยวน าด้วย
สนามแม่เหล็ก 
 
531364 กำรทดสอบกำรกัดกร่อน 3(3-0-6) 
 (Corrosion Testing) 
วิชำบังคับก่อน : 531320 การกัดกร่อนของโลหะ หรือเรียนควบคู่กัน 
 การกัดกร่อนของโลหะ ปฎิกริิยาเคมีไฟฟ้า สมดุลขั้วไฟฟ้า การสรา้งแผนภูมิพอร์แบซ์ การประยุกตก์ลไกข้ัวไฟฟา้ 
เส้นเทฟเฟล ความหมายของเส้นโค้งโพลาไรเซชัน การวัดเส้นโค้งโพลาไรเซชันด้วยเครื่องโพเทนชิโอสแตท การน าค่าที่ได้จาก
เส้นโค้งโพลาไรเซชันไปใช้งาน การทดสอบการกัดกร่อน เช่น การทดสอบการเกิดเซนซิไทเซชัน การทดสอบการกัดกร่อนท่ีมี
ความเค้นร่วม การทดสอบความทนละอองน้ าเกลือ และการทดสอบการเกิดออกซิเดชันท่ีอุณหภมูิสูง 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายพฤติกรรมการกัดกร่อนของโลหะ  อธิบายหลักการทดสอบการกัดกร่อนของโลหะตาม
มาตรฐานการทดสอบแบบต่าง ๆ และสามารถตีความผลการทดสอบได้อย่างมีเหตุผล 
 
531365 กำรเคลือบสีและกำรป้องกันด้วยวิธีแคโทดิก 3(2-2-6) 
 (Coating and Cathodic Protection) 
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนะน าการกัดกร่อนและการป้องกัน  พ้ืนฐานการเคลือบสี  เทคโนโลยีการเคลือบสีและกลไกบ่มสี ข้อก าหนดด้าน
การเคลือบสี  การเตรียมผิวเพื่อการเคลือบสี  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเคลือบสี ข้อบกพร่องและความเสียหายของช้ัน
เคลือบสี  การตรวจสอบแบบไม่ท าลาย/ท าลายส าหรับงานเคลือบสี พ้ืนฐานทางไฟฟ้า  ทฤษฎีการกัดกร่อนส าหรับการป้องกัน
ด้วยวิธแีคโทดิก ระบบแซคริฟิเชียลแอโนด ระบบอิมเพรสเคอร์เรนท์  การออกแบบระบบป้องกันการกัดกร่อนด้วยวิธีแคโทดิก 
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ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถบอกแนวทางการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบช้ันเคลือบสีแบบไม่ท าลายในงานอุตสาหกรรมได้ 
สามารถออกแบบและตรวจสอบระบบแคโทดิกได้ 
 
531366 ไทรโบโลยีในทำงวัสดุ 3(3-0-6) 
 (Tribology in Materials Perspectives) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 ไทรโบโลยี ความหมาย ขอบเขตและความส าคญัทางวิศวกรรม พื้นผิวไทรโบโลยี ความเสยีดทานและการหล่อลืน่ 
กลไกการสึกหรอ การทดสอบการสึกหรอ วิศวกรรมพื้นผิวและการเคลือบผิว สมบัติและการบ่งลักษณะของพื้นผิว การป้องกัน
ความเสยีหายเนื่องจากไทรโบโลย ี
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายการเกิดไทรโบโลยีและผลกระทบต่อการใช้งานวัสดุในทางวิศวกรรม นักศึกษาสามารถ
อธิบายหลักการ ทฤษฎีกลไกการเกิดไทรโบโลยี การทดสอบสมบัติทางด้านไทรโบโลยี และวิธีการป้องกันความเสียหาย
เนื่องจากไทรโบโลยี 
 
531461 หัวข้อศึกษำเฉพำะเร่ืองในกำรทดสอบและวิเครำะห์ 3(3-0-6) 
 (Selected Topic in Testing and Analytical Field) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 ศึกษาหัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจเกี่ยวกับพัฒนาการใหม่และความก้าวหน้าด้านเทคนิคการวิเคราะห์ จ าแนกและการ
ทดสอบโลหะ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับพัฒนาการและความก้าวหน้าใหม่ด้านเทคนิคการ
วิเคราะห์ จ าแนกและการทดสอบโลหะ 
 
531462 หัวข้อศึกษำขัน้สูงในกำรทดสอบและวิเครำะห์ 3(3-0-6) 
 (Advanced Topic in Testing and Analytical Field) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 ศึกษาหัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคนิคข้ันสงูส าหรับการวิเคราะห์ จ าแนกและการ
ทดสอบโลหะและวัสดุ  ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ จ าแนกและการ
ทดสอบโลหะและวัสดุในงานวิศวกรรม 
 
กลุ่มวชิำเทคโนโลยีโลหะและวัสดุขั้นสูง   
 
531371 โลหวิทยำของเหล็กหล่อ 3(2-3-7) 
 (Metallurgy of Cast Irons) 
วิชำบังคับก่อน : 531316 การเปลี่ยนเฟสในโลหะและโลหะผสม 
 การแบ่งประเภทของเหล็กหล่อ  โลหวิทยาพื้นฐานและทฤษฎีการแข็งตัวของเหล็กหล่อ โลหวิทยาและสมบัติของ
เหล็กหล่อเทา เหล็กหล่อเหนียว เหล็กหล่อกราไฟต์รูปตัวหนอน  เหล็กหล่ออบเหนียว  เหล็กหล่อขาวธาตุเจือสูง  และ
เหล็กหล่อกราไฟต์ธาตุเจือสูง  กระบวนการหล่อและการควบคุมคุณภาพทางโลหวิทยาของเหล็กหล่อ การอบชุบเหล็กหล่อ 
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เหล็กหล่อเหนียวออสเทมเปอร์  ปฏิบัติการการวิเคราะห์ต าหนิและข้อบกพร่องทางโลหวิทยาและความเสียหายที่เกิดใน
เหล็กหล่อ  
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการ การใช้งาน ของเหล็กหล่อประเภทต่างๆ 
ได้ สามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องทางโลหวิทยาและความเสียหายที่เกิดในเหล็กหล่อได้ 
 
531372 โครงสร้ำงและสมบัติของเหล็กกล้ำผสม 3(3-0-6) 
 (Structures and Properties of Alloy Steels) 
วิชำบังคับก่อน : 531316 การเปลี่ยนเฟสในโลหะและโลหะผสม 
 การแบ่งประเภทของเหล็กกล้าและเหล็กกล้าผสม บทน าเกี่ยวกบักระบวนการผลติเหล็กกล้าและเหล็กกล้าผสม 
บทบาทของธาตุผสมในเหล็กกลา้ผสม โลหวิทยากายภาพและสมบตัิของเหล็กกล้าผสมต่ า เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าไรส้นิม 
เหล็กกล้าธาตผุสมต่ าทนแรงดึงสูง เหล็กกล้าผสมหลายเฟส เหล็กกล้าหล่อ เหล็กกล้าซิลิกอนสูง การปรับปรุงสมบัติทางกลโดย
กระบวนการอบชุบทางความร้อน   
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการผลติเหล็กกลา้ และโลหการกายภาพของเหล็กกล้าและเหล็กกล้าผสม
ที่ส าคัญ เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสมต่ า เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้าธาตุผสมต่ าทนแรงดึงสูง 
เหล็กกล้าผสมหลายเฟส เหล็กกล้าหล่อ เหล็กกล้าซิลิกอนสูง อธิบายบทบาทของธาตุผสม รวมทั้งหลักการปรับปรุงสมบัติทาง
กลโดยอาศัยกระบวนการอบชุบทางความร้อน 
 
531373 เหล็กกล้ำไร้สนมิ 3(3-0-6) 
 (Stainless Steels) 
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี 
 ชนิดของเหล็กกล้าไร้สนิม โลหวิทยาของเหล็กกล้าไร้สนิม สมบัติทางกล สมบัติทางเคมี สมบัติทางกายภาพ 
กระบวนการอบชุบทางความร้อนและการขึ้นรูปเหล็กกล้าไร้สนิม การประยุกต์ใช้งานเหล็กกล้าไร้สนิม 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถจ าแนกชนิดของเหล็กกล้าไร้สนิม อธิบายโลหวิทยาของเหล็กกล้าไร้สนิม สมบัติทางกล และการ
ต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม สามารถอธิบายหลักกระบวนการอบชุบทางความร้อนและการขึ้นรูปเหล็กกล้าไร้
สนิม และเลือกใช้งานเหล็กกล้าไร้สนิมได้อย่างมีเหตุผล 
 
531374 โลหวิทยำโลหะนอกกลุม่เหล็ก 3(3-0-6) 
 (Nonferrous Metallurgy) 
วิชำบังคับก่อน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 
 โลหวิทยาของโลหะนอกกลุม่เหล็กที่ส าคัญ เช่น อะลูมเินียม แมกนีเซียม ทองแดง สังกะสี ไททาเนียม นิเกิล และ
อื่นๆ เช่น โคบอลต์ และลเิทียม เป็นต้น แผนภมูิสมดลุเฟสของโลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทาง
เคมี โครงสร้างจุลภาค กระบวนการผลิตแปรรูปและกระบวนการทางความร้อน ผลกระทบของปจัจัยต่างๆ ต่อสมบัติทาง
กายภาพ ทางกลและทางเคม ี การเลือกสรรโลหะนอกกลุม่เหล็กเพื่อน าไปใช้งานทางวิศวกรรม การป้องกันการเสื่อมสภาพใน
ระหว่างการใช้งาน เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะและโลหะผสมนอกกลุม่เหล็กส าหรับงานวิศวกรรมที่ต้องการสมรรถนะสูง 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถบอกถึงความส าคัญ และจ าแนกโลหะนอกกลุ่มเหล็กที่น ามาใช้งานทางวิศวกรรม นักศึกษา
สามารถอธิบายและเปรียบเทียบโลหวิทยาของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก สามารถเลือกสรรโลหะนอกกลุ่มเหล็กเพื่อน าไปใช้งานทาง
วิศวกรรมได้อย่างเหมาะสมจากหลักการพื้นฐานความรู้ทางด้านโลหวิทยา 
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531375 โลหะและโลหะผสมใช้งำนอุณหภูมิสูง 3(3-0-6) 
 (High Temperature Metals and Alloys) 
วิชำบังคับก่อน : 531316 การเปลี่ยนเฟสในโลหะและโลหะผสม 
 ลักษณะและพฤติกรรมของโลหะและโลหะผสมที่อุณหภูมสิูง สมบัตเิชิงกลที่อุณหภูมสิูง การกัดกร่อนที่อุณหภูมสิงู 
โลหวิทยากายภาพและสมบัติของโลหะผสมทนความร้อนสูงท่ีมีเหลก็เป็นส่วนผสมหลัก โลหะผสมทนความร้อนสูงที่มีนิกเกลิ
เป็นส่วนผสมหลัก และโลหะผสมทนความร้อนสูงที่มีโคบอลตเ์ป็นสว่นผสมหลัก 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายพฤติกรรมและสมบตัิของโลหะและโลหะผสมที่ใช้งานท่ีอุณหภูมสิูง รวมถึงอธิบายโลหการ
กายภาพและกลไกของโลหะผสมทนความร้อนสูงที่มีเหล็กเป็นส่วนผสมหลัก โลหะผสมทนความร้อนสูงท่ีมีนิกเกิลเป็นส่วนผสม
หลัก และโลหะผสมทนความร้อนสูงที่มีโคบอลต์เป็นส่วนผสมหลัก 
 
531376 วัสดุเชิงประกอบพ้ืนโลหะ 3(3-0-6) 
 (Metal Matrix Composites) 
วิชำบังคับก่อน : 531314 โลหการเครื่องกล 
 บทน าวัสดุเชิงประกอบ เนื้อพ้ืนโลหะและวสัดเุสริมแรง กลศาสตร์ของวัสดุเชิงประกอบเสริมแรงด้วยเส้นใยต่อเนื่อง
ทิศทางเดียว เสริมแรงด้วยเส้นใยสั้นและเสริมแรงด้วยอนุภาค วัสดุเชิงประกอบชนิดรูพรุน พื้นผิวรอยต่อระหว่างวัสดุพื้นและ
วัสดุเสริมแรง กระบวนการผลติและเทคนิคการขึ้นรูป การทดสอบสมบัติ การใช้งานทางวิศวกรรมของวัสดุเชิงประกอบพ้ืน
โลหะทีส่ าคญั เช่น วัสดุเชิงประกอบพ้ืนโลหะผสมอะลมูิเนียม แมกนีเซียม ไทเทเนียม โคบอลต์ และโคบอลต์-นิเกลิ ความ
เสียหายและการเสื่อมสภาพ แนวคิดการออกแบบเพื่อการใช้วัสดุและการรไีซเคิล 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการเสริมแรงในวัสดุเชิงประกอบชนิดต่าง ๆ เทคนิควิธีการผลิตขึ้นรูปเพื่อให้ไดว้ัสดเุชงิ
ประกอบที่มีสมบัติเป็นไปตามความต้องการการใช้งานทางวิศวกรรม ค านวณกลศาสตร์เบื้องต้นของวัสดุเชิงประกอบ สามารถ
บอกแนวทางในการออกแบบเพื่อน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ 
 
531377 เทคโนโลยีอะลูมิเนียม 3(3-0-6) 
 (Aluminium Technology) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 บทน าวงจรการใช้งานของอะลูมิเนียม การใช้งานทางวิศวกรรมและสมบัติของอะลูมิเนียม สมดุลของโลหะผสม
อะลูมิเนียม ระบบธาตุผสมและการท านายสมบัติของโลหะผสมอะลูมิเนียม สภาวะนอกสมดุลของโลหะผสมอะลูมิเนียม โลห
วิทยาและเฟสของโลหะผสมอะลูมิเนียม กระบวนการเพิ่มความแข็งของโลหะผสมอะลูมิเนียม โลหะผสมอะลูมิเนียมทางการค้า
ที่ส าคัญ เทคโนโลยีการหล่อและขึ้นรูปทางกลของอะลูมิเนียมและโลหะผสมอะลูมิเนียม การเช่ือมโลหะผสมอลูมิเนียม 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ของอะลูมิเนียม เช่น เทคโนโลยีโลหะผงอะลูมิเนียม วัสดุเชิงประกอบพื้นอะลูมิเนียมและเทคโนโลยีนาโน 
การประยุกต์ใช้โลหะผสมอะลูมิเนียมกับงานทางวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม การตกแต่ง และอื่น ๆ แนวคิดการออกแบบเชิง
วิศวกรรมและมุมมองการรีไซเคิลอะลูมิเนียม 
ผลสัมฤทธิก์ำรเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถจ าแนกประเภทโลหะผสมอะลูมิเนียมทางการค้าที่ส าคัญ และสามารถบ่งช้ีโครงสร้างจุลภาคและ
เฟสที่ปรากฏเกี่ยวเนื่องกับการขึ้นรูปและกระบวนการทางความร้อน นักศึกษาสามารถเลือกสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับ
การผลิตขึ้นรูปอะลูมิเนียมเพื่อการใช้งานทางวิศวกรรมตามมุมมองการออกแบบและสมบัติที่ต้องการ 
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531378 เทคโนโลยีพ้ืนผิว 3(3-0-6) 
 (Surface Technology) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 กลไกการสึกหรอ เทคโนโลยีพื้นผิว การต้านทานต่อการสึกหรอ การต้านทานต่อการกัดกร่อน วิธีการทดสอบการ
สึกหรอ การเคลือบผิวด้วยไอทางกายภาพ การเคลือบผิวด้วยไอทางเคมี การพ่นเคลือบด้วยเปลวทางความร้อน การพอกผิวแข็ง 
การชุบเคลือบผิวด้วยกระแสไฟฟ้า 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายพฤติกรรมการสึกหรอของโลหะเมื่อได้รับแรงกระท าจากภายนอกในรูปแบบต่างๆ บอกถึง
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยทางโลหวิทยาที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการสึกหรอของโลหะ อธิบายหลักการของเทคโนโลยีพื้นผิว
ต่าง ๆ ส าหรับต้านทานการสึกหรอและต้านทานการกัดกร่อน และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีพื้นผิวที่เหมาะสมได้อย่างมี
เหตุผล 
 
531379 นวัตกรรมวัสด ุ 3(2-2-6) 
 (Materials Innovation) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 วัสดุต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน สมบัติพื้นฐานของวัสดุ เช่น ความแข็งแรง การน าไฟฟ้า การเป็นแม่เหล็ก เป็นต้น ล าดับ
การพัฒนาวัสดุในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ผลกระทบของการพัฒนาวัสดุต่าง ๆ ต่อการด ารงชีวิต เงื่อนไขปัจจัยของการเลือก
พัฒนาวัสดุหนึ่งๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาวัสดุ ข้อจ ากัดด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อการเลือกพัฒนาวัสดุ 
เป็นต้น ตัวอย่างความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาวัสดุ เช่น สมการ Hall-Petch ต่อการพัฒนาเหล็กกล้าความ
แข็งแรงสูง หรือ Einstein Predicts Stimulated Emission ต่อการคิดค้นวัสดุต้นก าเนิดแสงเลเซอร์ ฯลฯ  การประยุกต์ใช้
วัสดุต่าง ๆ อนาคตของวัสดุใหม่ในกลุ่มต่าง ๆ เช่น วัสดุส าหรับท าแบตเตอรี่ วัสดุส าหรับอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น ทิศทางการ
พัฒนาวัสดุ และการก าหนดแนวทางการพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ เช่น การพัฒนาแม่เหล็กความเข้มสูงกับการพัฒนามอเตอร์ขับตรง 
หรือ การพัฒนาวัสดุส าหรับการพิมพ์สามมิติและข้อจ ากัดข้อการพัฒนา เป็นต้น  
ผลสัมฤทธิก์ำรเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถบอกถึงความส าคัญของการคิดค้นวัสดุใหม่ อธิบายแนวทางการพัฒนาวัสดุใหม่ การประยุกต์ใช้
วัสดุใหม่ๆ  มูลค่าของนวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนาวัสดุใหม่ 
 
531471 หัวข้อศึกษำเฉพำะเร่ืองด้ำนเทคโนโลยีโลหะและวสัดุ 3(3-0-6) 
 (Selected Topic in Metal and Materials Technology) 
วิชำบังคับก่อน : ไม่ม ี
 ศึกษาหัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจเกี่ยวกับพัฒนาการใหม่และความก้าวหน้าในโลหะและวสัดุขั้นสูง ภายใตค้ าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถค้นคว้า เรยีนรูด้ว้ยตนเองเกี่ยวกับความก้าวหน้าใหม่ๆ ทางด้านโลหะและวสัดุขั้นสูง 
 
531472 หัวข้อศึกษำขัน้สูงด้ำนเทคโนโลยโีลหะและวัสด ุ 3(3-0-6) 
 (Advanced Topic in Metal and Materials Technology) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 ศึกษาหัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจในปัจจุบัน เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ด้านการพัฒนาโลหะและวัสดุขั้นสูง ภายใต้ค าแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่เพื่อการพัฒนาโลหะและวัสดุขั้นสูง 
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กลุ่มวชิำกำรวิเครำะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
531382 กำรท ำแบบจ ำลองกำรหล่อโลหะ 3(2-3-7) 
 (Modeling in Metal Casting) 
วิชำบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ 
 ทบทวนปรากฏการณ์ถ่ายโอนระหว่างการแข็งตัวของโลหะ ทบทวนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักการของ
การแข็งตัวของโลหะ การสร้างแบบจ าลองคณิตศาสตร์ ข้ันตอนการท างานทั่วไป ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมจ าลองการแข็งตัว
ของงานหล่อ การใช้ซอฟต์แวร์จ าลองการหล่อเชิงพาณิชย์และการแปลผล กรณีศึกษาจากอุตสาหกรรมและโครงงานกลุ่ม 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถท าแบบจ าลองการหล่อโลหะ สามารถสร้างแบบจ าลองคณิตศาสตร์และเขียนโปรแกรมจ าลองการ
แข็งตัวของงานหล่อได้ และสามารถใช้ซอฟต์แวร์จ าลองการหล่อเชิงพาณิชย์ได้ 
 
531383 วิธีกำรทำงคอมพิวเตอร์ในงำนวิศวกรรมโลหกำร 3(2-3-7) 
 (Computational Methods in Metallurgical Engineering) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการค านวณทางเทอร์โมไดนามิกส์หรือเพื่อการวิเคราะห์ทางไฟไนต์อิลิ
เมนต์ หรือใช้ในการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในงานวิศวกรรมโลหการ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการแก้ปัญหางานทางด้านกระบวนการทางโลหวิทยา 
 
531384 กำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงำนวิศวกรรมโลหกำร 3(2-3-7) 
 (Computer application for Metallurgical Engineering) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 ประยุกต์ใช้ MS Excel ส าหรับงานโรงงานต่างๆ อันประกอบไปด้วย การค านวณพื้นฐานโดยสูตรส าเร็จ  การ
จัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างตาราง และแผนภาพ pivot  การแชร์ไฟล์ท างานร่วมกัน และ การจัดท าเอกสาร
ส าหรับการตรวจประเมินต่างๆ  การเขียน PLC เบื้องต้น และสร้าง ควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น  การใช้ MATLAB เบื้องต้น 
ผลสัมฤทธิก์ำรเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถประยุกต์ MS Excel กับงานโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถโปรแกรมหุ่นยนต์
เบื้องต้น และใช้ MATLAB เบื้องต้นเพื่อการค านวณ 
 
531385 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพ่ือกำรวิเครำะห์กระบวนกำรขึ้นรูปโลหะ 3(2-3-7) 
 (Finite Element Method for Metal Forming Analysis) 
วิชำบังคับก่อน : 531212 กระบวนการผลิตทางโลหการ 
 พื้นฐานและขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เช่น การสร้างโมเดลไฟ
ไนต์เอลิเมนต์ การสร้างสมการเอลิเมนต์ การประกอบสมการรวมของปัญหา การก าหนดเงื่อนไขขอบเขตของปัญหา เป็นต้น 
การสร้างโมเดลวัสดุส าหรับการจ าลองการขึ้นรูปโลหะ การจ าลองปัญหาทางกลร่วมกับความร้อน การจ าลองกระบวนขึ้นรูป
โลหะต่อเนื่อง การวิเคราะห์ความเค้นในแมพ่ิมพ์ขึ้นรูปโลหะ  การตรวจสอบและการใช้ประโยชน์จากผลการจ าลองด้วยระเบียบ
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการและขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ได้ 
นักศึกษาสามารถด าเนินการจ าลองปัญหาการขึ้นรูปโลหะขั้นสูงด้วยโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ได้ เช่น การจ าลองกระบวนการขึ้น
รูปต่อเนื่อง และการวิเคราะห์ความเค้นในแม่พิมพ์ นอกจากนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบและแปรผลการจ าลองได้  
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531386 หัวข้อศึกษำเฉพำะเร่ืองด้ำนกำรวิเครำะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-7) 
 (Selected Topic in Computational Analysis) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 ศึกษาหัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม 
ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรส์ าหรับงานทางวิศวกรรมได้ 
 
531387 หัวข้อศึกษำขัน้สูงด้ำนกำรวิเครำะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-7) 
 (Advanced Topic in Computational Analysis) 
วิชำบังคับกอ่น : ไมม่ ี
 ศึกษาหัวข้อซึ่งเป็นท่ีสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขึ้นสูงส าหรับ การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม ภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ประจ าวิชาหรือคณาจารย์พิเศษ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นสูงส าหรับงานทางวิศวกรรมได้ 
 
กลุ่มวชิำกำรบริหำรจัดกำรอุตสำหกรรม   
 
531475 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในงำนวิศวกรรมโลหกำร 4(4-0-8) 
 (Occupational Health and Safety for Metallurgical Engineering) 
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีว อนามัย ความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักร การสั่นสะเทือน ความดัน แสง เสียง ฝุ่น ไฟฟ้า รังสี สารเคมี เป็นต้น 
มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการท างาน 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้ 

 นักศึกษาสามารถปฏิบัตติัวได้ถูกตอ้งในขณะท างานในพ้ืนท่ีที่มีความเสี่ยงอันตรายจากเหตุตา่ง ๆ 
 
533021 กำรจัดกำรอุตสำหกรรม 4(4-0-8) 
 (Industrial Management) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 หน้าที่ของการจัดการในอุตสาหกรรม  กลยุทธ์การผลิตและการด าเนินงาน การพยากรณ์ความต้องการและการ
ก าหนดปัจจัยการผลิต การวิเคราะห์ท าเลที่ตั้ง  การวางผังโรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดการโครงการ 
รวมทั้งหลักความปลอดภัยในโรงงาน และการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแรงงาน  
ผลสัมฤทธิก์ำรเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่ของการจัดการ ขั้นตอนสร้างกลยุทธ์การผลิตและการด าเนินงาน และ
วิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการได้  นักศึกษาสามารถเลือกใช้เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการ  ก าหนดปัจจัยการผลิต 
และวิเคราะห์ท าเลที่ตั้งโรงงานได้  นักศึกษาสามารถระบุหลักความปลอดภัยในโรงงาน และกฎหมายแรงงานได้ 
 
533041 กำรบริหำรงำนคุณภำพ 4(4-0-8) 
 (Quality Management) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
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 ระบบบริหารงานคุณภาพและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม หลักการของต้นทุนด้านคุณภาพ เทคนิคส าหรับการ
ควบคุมกระบวนการโดยอาศัยสถิติ แนวคิดวิธีการของทากูชิและฟังก์ชันความสูญเสียคุณภาพ 
ผลสัมฤทธิก์ำรเรียนรู้  
 นักศึกษาเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพเชิงรวม ระบบการจัดการคุณภาพ และต้นทุนคุณภาพ นักศึกษา
สามารถจ าแนกเทคนิคส าหรบัการควบคุมกระบวนการ นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดวิธีการของทากูชิและฟังก์ชันความ
สูญเสียคณุภาพได ้
 
533063 ควำมเป็นไปได้ของโครงกำรในงำนอุตสำหกรรม 4(4-0-8) 
 (Industrial Project Feasibility) 
วิชำบังคับก่อน : 533221 เศรษฐศาสตรวิ์ศวกรรม 
 ประยุกต์การใช้เศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาในธุรกิจอุตสาหกรรม  การศึกษาการลงทุน การควบคุม
ค่าใช้จ่าย การคิดค่าเสื่อมราคา การคิดระยะเวลาคืนทุน และความเป็นไปได้ในการลงทุน 
ผลสัมฤทธิก์ำรเรียนรู ้
 นักศึกษาสามารถระบุวิธีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการท าธุรกิจอุตสาหกรรม  สามารถค านวณค่าเสื่อมราคาและ
ระยะเวลาคืนทุน และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน 
 
533301 กำรวิจัยด ำเนินงำน 1 4(4-0-8) 
 (Operations Research I) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 วิธีการการวิจัยการด าเนินการที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ โปรแกรมเชิงเส้นตรง แบบจ าลองการขนส่ง การจัดการโครงงาน ทฤษฎีเกม ทฤษฎีแถวคอย 
แบบจ าลองที่ใช้แก้ปัญหาพัสดุคงคลังและแบบจ าลองที่ใช้ในการตัดสินใจ 
ผลสัมฤทธิก์ำรเรียนรู ้
 รายวิชานี้ส่งเสริมให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการสร้างแบบจ าลองคณิตศาสตร์รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ โปรแกรม
เชิงเส้นตรง แบบจ าลองการขนส่ง การจัดการโครงงาน ทฤษฎีเกม ทฤษฎีแถวคอย แบบจ าลองที่ใช้แก้ปัญหาพัสดุคงคลังและ
แบบจ าลองที่ใช้ในการตัดสินใจ  ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาของแบบจ าลองด้วยเทคนิคต่าง ๆ ได้ เช่น ระเบียบวิธีซิมเพล็กซ์ 
ระเบียบวิธีบิ๊กเอ็ม และ ระเบียบวิธีสองขั้นตอน เป็นต้น 
 
533342 กำรประกันคุณภำพ 4(4-0-8) 
 (Quality Assurance) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 การจัดการคุณภาพเชิงรวม ระบบการจัดการคุณภาพ เครื่องมือท่ีใช้ในการประกันคุณภาพ เทคนคิการปรับปรุง
คุณภาพรวมทั้งซิกส์ซิกม่า  เครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการออกแบบเพื่อคุณภาพ 
ผลสัมฤทธิก์ำรเรียนรู้ 
 รายวิชานี้ส่งเสริมให้เกิดความรู้และเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพเชิงรวม ระบบการจัดการคุณภาพ 
ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงเครื่องมือที่ใช้ในการประกันคุณภาพ ผู้สามารถจ าแนกเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพรวมทั้งซิกส์ซิกม่า 
และเครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการออกแบบเพื่อคุณภาพได้ 
 
541299 นวัตกรรมและกำรออกแบบส ำหรับวิศวกร 2(1-2-4) 
 (Innovation and Design for Engineers) 
วิชำบังคับกอ่น : ไมม่ ี
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 นวัตกรรมและการออกแบบ ความแตกต่างระหว่างนวัตกรรมและวิศวกรรมย้อนกลับ นวัตกรรมและทรัพย์สินทาง
ปัญญา การคิดนอกกรอบ หลักการออกแบบเชิงวิศวกรรม การสร้างช้ินงานต้นแบบ การเลือกวัสดุและกระบวนการผลิต และ 
กรณีศึกษา 
ผลสัมฤทธิก์ำรเรียนรู้  
 นักศึกษามีความเข้าใจถึงพื้นฐานความรู้ทางการสร้างนวัตกรรมและการออกแบบ ความแตกต่างระหว่างนวัตกรรม
และวิศวกรรมย้อนกลับ นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา มูลค่าของนวัตกรรม การคิดนอกกรอบ หลักการออกแบบเชิง
วิศวกรรม การสร้างสินค้าต้นแบบ การเลือกวัสดุและกระบวนการผลิต 
 
กลุ่มวชิำทักษะกำรสื่อสำรส ำหรับวิศวกร  
 
531476 ทักษะกำรน ำเสนอเชิงเทคนิค 1(0-3-3) 
 (Technical Demonstration Skills) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 การน าเสนอข้อมูลเชิงเทคนิคด้วย กราฟ รูปภาพ แผนภาพ ตาราง การใช้โปรแกรมเพื่อจัดท ากราฟและข้อมูล
น าเสนอทางเทคนิค การใช้โปรแกรมเพื่อเขียนรายงาน การตั้งหัวข้อและการเน้น สารบัญ ค าอธิบายรูปและตาราง การตั้งระยะ 
ภาคผนวก ดรรชนี การอ้างอิง และบรรณานุกรม 
ผลสัมฤทธิก์ำรเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถน าข้อมูลทางเทคนิคมาน าเสนอในรูปแบบของกราฟ รูปภาพ แผนภาพ และตารางที่มีความน่าเช่ือถือได้
โดยใช้โปรแกรมเพื่อเขียนรายงาน นักศึกษาสามารถเขียนรายงานโดยใช้โปรแกรมช่วยงานเขียน  
 
531477 กำรเขียนภำษำอังกฤษส ำหรับวิศวกรโลหกำร 1(0-3-3) 
 (English Writing for Metallurgical Engineers) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 การสื่อสารด้วยการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ภายหลังจบการศึกษา เช่น การท างานในภาคอุตสาหกรรม หน่วยงาน
ภาครัฐและการวิจัย กระบวนการเขียนประกอบด้วยการวางแผน  การร่างงานเขียน การทบทวน การตรวจแก้และวิจารณ์งาน
เขียน โครงสร้างและหลักการเขียนรายงานเชิงเทคนิค แนวทางการเขียนรายงาน ฝึกทักษะการเขียนรายงานเชิงเทคนิค  
ผลสัมฤทธิก์ำรเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถเขียนรายงานสรุปและรายงานเชิงเทคนิคที่มีความยาวอย่างน้อย 1-2 หน้า และ 15 หน้า 
ตามล าดับ ท้ังนี้ความยาวหน้ารวมรายละเอียดของตัวอักษร รูปภาพและตารางประกอบ นักศึกษาร่วมท างานกลุ่มเพื่อตรวจแก้
และวิจารณ์งานเขียน 
 
531478 กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษส ำหรับวิศวกรโลหกำร 1(0-3-3) 
 (English Communication for Metallurgical Engineers) 
วิชำบังคับก่อน : ไมม่ ี
 การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเพื่อใช้ภายหลังจบการศึกษา เช่น การท างานในภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ
และการวิจัย การสนทนาในที่ประชุม การจดบันทึกประชุม การเตรียมน าเสนอข้อมูลเชิงเทคนิค  ฝึกทักษะการสนทนาและ
น าเสนอเชิงเทคนิค 
ผลสัมฤทธิก์ำรเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถสนทนา จดบนัทึกข้อมูลในท่ีประชุมการท างาน และสามารถน าเสนอเชิงเทคนคิโดยการร่วม
ท างานกลุ่ม 
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หมวดวิชำสหกิจศกึษำ 9 หน่วยกิต 
 
531495 เตรียมสหกิจศึกษำ 1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัคร
งาน  ทักษะในการสื่อสาร  และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
การสร้างความมั่นใจในตนเอง  การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการวัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 เทคนิค
การเขียนรายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้

1. นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจน
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกีย่วข้อง 

2. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานในสถานประกอบการ 
3. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการน าเสนองาน และการเขียนรายงานวิชาการ 
4. นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพฒันาบุคลิกภาพเพื่อการปรับตัวสูส่งัคมการท างาน  

 
531496 สหกิจศกึษำ 1 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชำบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชาก าหนดและรายวิชา 531495 เตรียมสหกิจศึกษา 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัตงิานเชิงวิชาการหรอืวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานช่ัวคราว  ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและ
น าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา  เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจ
ศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู ้

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครือ่งมือทางวิศวกรรมไปใช้ในงานจรงิ 
2. ระบุและวิเคราะห์ปญัหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปญัหาทางวิศวกรรมที่สามารถน าไปใช้ได้จริง 
3. ออกแบบระบบ ช้ินส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การท างานท่ีต้องการได้ 
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสมัพันธ์ที่ดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผดิชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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531497 สหกิจศกึษำ 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชำบังคับก่อน : 531496 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและ
น าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจ
ศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิก์ำรเรียนรู้ 

1. น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครือ่งมือทางวิศวกรรมไปใช้ในงานจรงิ 
2. ระบุและวิเคราะห์ปญัหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปญัหาทางวิศวกรรมที่สามารถน าไปใช้ได้จริง 
3. ออกแบบระบบ ช้ินส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การท างานท่ีต้องการได้ 
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสมัพันธ์ที่ดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผดิชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 

 
531498 สหกิจศกึษำ 3 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชำบังคับก่อน : 531497 สหกิจศึกษา 2 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัตงิานเชิงวิชาการหรอืวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานช่ัวคราว  ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและ
น าเสนอผลการไปปฏบิัติงานตอ่คณาจารยใ์นสาขาวิชา   เพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงาน
และรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา  และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจ
ศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิก์ำรเรียนรู้ 

1. ปรับใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ในงานจริงเชิงประยุกต์ได้ 
2. ระบุและวิเคราะห์ปญัหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปญัหาทางวิศวกรรมที่สามารถน าไปใช้ได้จริงอย่าง

เหมาะสมคุม้ค่าการลงทุน 
3. ออกแบบระบบ ช้ินส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การท างานท่ีต้องการได้ 
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
6. มีความสมัพันธ์ที่ดีกับทีมงาน 
7. เข้าใจและรับผดิชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ 
10. ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 
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531499 โครงงำนวิชำชีพวิศวกรรมโลหกำร 9 หน่วยกิต 
 (Metallurgical Engineering Professional Project) 
วิชำบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การศึกษาหัวข้อโครงงานที่เกี่ยวข้องกับโลหวิทยาหรือวิชาชีพวิศวกรรมโลหการ โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนา
สิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการบูรณาการสร้างองค์ความรู้ใหม่  มีล าดับขั้นตอน ระเบยีบวิธีวิจัยในด าเนินโครงการ ประกอบ
ไปด้วย การศึกษาค้นคว้าข้อมลู น าเสนอโครงร่างโครงงานวิชาชีพฯ ด าเนินการวิจัย การรายงานผลความก้าวหน้า ต้องมีการ
เขียนรายงานฉบับสมบรูณ์ และการสอบปากเปล่าโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ 
ผลสัมฤทธิก์ำรเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถบูรณาการหลักความรู้ทางทฤษฎีเข้ากับการลงมือปฏิบัติในโครงงานที่เกี่ยวกับโลหวิทยาและ
วิชาชีพวิศวกรรมโลหการผ่านการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรียนรู้ระเบียบวิธีการวิจัย สามารถค้นคว้า ด าเนินการทดลอง
และน าเสนอผลงานวิจัยได้  
 
 
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 
ตัวอย่าง 
4 (4-0-8) หมายถึง รายวิชาที่ต้องลงทะเบยีนเรียน 4 หน่วยกิต โดยที่ต้องเรยีนภาคบรรยายในตารางเรียน 4 ช่ัวโมงต่อ

สัปดาห์ ไม่มภีาคปฏบิัติและฝึกฝนด้วยตัวเองนอกตารางเรียน 8 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (2 เท่าของช่ัวโมงเรียนภาค
บรรยาย) 

2 (0-6-6) หมายถึง รายวิชาที่ต้องลงทะเบยีนเรียน 2 หน่วยกิต โดยทีไ่ม่มีเรียนภาคบรรยาย เรียนภาคปฏิบตัิในตารางเรียน 
6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และฝึกฝนด้วยตัวเองนอกตารางเรียน 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (1 เท่าของช่ัวโมงปฏิบัติการ) 

2 (1-3-5) หมายถึง รายวิชาที่ต้องลงทะเบยีนเรียน 2 หน่วยกิต โดยทีเ่รยีนภาคบรรยายในตารางเรียน 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
เรียนภาคปฏิบตัิในตารางเรียน 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และฝึกฝนด้วยตวัเองนอกตารางเรียน 5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
(โดยที่ 5 = 1x2 + 3x1) 


