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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมเครื่องกล
ภาษาอังกฤษ
: Master of Engineering Program in Mechanical Engineering Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering (Mechanical Engineering Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Eng. (Mechanical Engineering Technology)
3. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
4. รูปแบบของหลักสูตร
4.1 รูปแบบ
หลักสูตร 2 ปี แผน ก แบบ ก 2
4.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
4.3 การรับเข้าศึกษา
นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี
4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
4.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) นักวิจัยด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาที่เกี่ยวข้อง นักวิเคราะห์และวางแผน
งานวิจัย
(2) วิศวกร ผู้จัดการโครงการทางวิศวกรรม ผู้ประกอบการ
(3) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล
(4) อาจารย์
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6. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
6.1 หลักสูตร
6.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
36
หน่วยกิต
6.1.2 โครงสร้างหลักสูตร โดยแบ่งเป็นการศึกษา 1 แผน ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
18 หน่วยกิต
วิชาเลือก
18 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
36
หน่วยกิต
6.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจานวนหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
6
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
030105100 สัมมนา
1(1-0-2)
(Seminar)
030105101 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
2(2-0-4)
(Research Methodology for Mechanical Engineering
Technology)
รหัสวิชา
030105102
030105103
030105104
รหัสวิชา
030105105

และเลือก 1 วิชา จากกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ต่อไปนี้
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงสาหรับเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
(Advanced Numerical Methods for Mechanical Engineering
Technology)
คณิตศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Mechanical Engineering Mathematics)
ทฤษฎีและการโปรแกรมโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
3(3-0-6)
(Theory and Programming of Finite Element Methods)
วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
จานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12
(Thesis)
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หมวดวิชาเลือก
18
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือเลือกรวมจากกลุ่มอื่นได้

หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาด้านการออกแบบและการสร้างเครื่องจักรกล
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
030115100 ทัศนะการออกแบบเชิงวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Design in Perspective)
030115101 ความเค้น และการวิเคราะห์ความเสียหายของเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
(Stress and Failure Analysis of Machinery)
030115102 วัสดุ และการออกแบบกระบวนการ
3(3-0-6)
(Materials and Process Design)
030115103 การออกแบบเครื่องมือกล
3(3-0-6)
(Machine Tool Design)
030115104 การออกแบบฐานรากเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
(Design of Machine Foundation)
030115105 การออกแบบเฟืองขับ และเฟืองลดความเร็ว
3(3-0-6)
(Design of Gear Drives and Speed Reducers)
030115106 ระบบขับเคลื่อน
3(3-0-6)
(Drive Systems)
030115107 วิศวกรรมความเที่ยงตรงในการออกแบบเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
(Precision Engineering in Machine Design)
030115108 การออกแบบเครื่องมือคมตัด
3(3-0-6)
(Cutting Tool Design)
030115109 ไฮดรอลิกส์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Hydraulics)
030115110 ปัจจัยทางกายภาพของมนุษย์ในการออกแบบ
3(3-0-6)
(Physical Human Factors in Design)
030115111 การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศน์
3(3-0-6)
(Product Ecodesign)
030115112 การออกแบบระบบเครื่องกลที่เหมาะสมที่สุด
3(3-0-6)
(Design Optimization of Mechanical Systems)
030115113 การออกแบบผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
(Product Design)
030115114 วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ
3(3-0-6)
(Materials Handling Engineering)
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2. กลุ่มวิชาด้านการออกแบบและการสร้างแม่พิมพ์
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
030125100 การออกแบบทางวิศวกรรมสาหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก
3(3-0-6)
(Engineering Design for Plastic Products)
030125101 การวิเคราะห์กระบวนการการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Process Analysis of Die Design for Polymer Extrusion)
030125102 การจาลองการขึ้นรูปพอลิเมอร์ด้วยคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Aided Engineering in Polymer Process Simulation)
030125103 เทคนิคแม่พิมพ์แบบพิเศษ
3(3-0-6)
(Special Mold Technique)
030125104 การสรางตนแบบ และเครื่องมือผลิตอยางรวดเร็ว
3(3-0-6)
(Rapid Prototyping and Tooling)
030125105 การเปลี่ยนรูปถาวรสาหรับงานขึ้นรูปโลหะ
3(3-0-6)
(Plasticity for Metal Forming)
030125106 เครื่องจักรในงานขึ้นรูปโลหะ
3(3-0-6)
(Metal Forming Machinery)
030125107 กระบวนการขึ้นรูปโลหะขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Metal Forming Processes)
030125108 การจาลองการขึ้นรูปโลหะดวยคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Aided Engineering in Metal Forming)
030125109 ปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Metal Forming Practices)
030125110 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีแม่พิมพ์ 1
3(3-0-6)
(Selected Topic in Mold and Die Technology I)
030125111 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีแม่พิมพ์ 2
3(3-0-6)
(Selected Topic in Mold and Die Technology II)
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3. กลุ่มวิชาด้านแมคคาทรอนิกส์
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
030135100 อุปกรณ์ตรวจจับและแปลงสัญญาณในเครื่องมือกล
3(3-0-6)
(Sensors in Machine Tool)
030135101 อิเล็กทรอนิกส์กาลังและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Power Electronics and Applications)
030135102 การประมวลผลสัญญาณในงานแมคคาทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Signal Processing in Mechatronics)
030135103 ระบบควบคุมขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Control Systems)
030135104 หุ่นยนต์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Robotics)
030135105 ระบบควบคุมอัตโนมัติและการสื่อสารด้านอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Automation and Industrial Communication Systems)
030135106 ระบบควบคุมสมองกลฝังตัว
3(3-0-6)
(Embedded Control Systems)
030135107 การประยุกต์ใช้นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
3(3-0-6)
(Applications of Pneumatics and Hydraulics)
030135108 ปัญญาประดิษฐ์ในงานแมคคาทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence in Mechatronics)
030135109 ระบบการควบคุมตรรกศาสตร์คลุมเครือและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Fuzzy Logic Control System and Applications)
030135110 การออกแบบโครงข่ายประสาทเทียม
3(3-0-6)
(Artificial Neural Network Design)
030135111 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Selected Topic in Mechatronics Engineering)
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4. กลุ่มวิชาด้านกระบวนการผลิตทางพอลิเมอร์
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
030145100 การสังเคราะห์พอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Synthesis)
030145101 พอลิเมอร์ฟิสิกส์
3(3-0-6)
(Polymer Physics)
030145102 การไหล และกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Rheology and Polymer Processing)
030145103 พอลิเมอร์ผสมและวัสดุขนั้ สูง
3(3-0-6)
(Polymer Blends and Advanced Materials)
030145104 การทดสอบและหาสมบัติพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Testing and Characterization)
030145105 เทคโนโลยียางและกระบวนการผลิต
3(3-0-6)
(Rubber Technology and Manufacturing)
030145106 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
3(3-0-6)
(Selected Topic in Polymer Engineering Technology I)
030145107 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2
3(3-0-6)
(Selected Topic in Polymer Engineering Technology II)
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5. กลุ่มวิชาด้านกลศาสตร์การคานวณ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
030155100 อุณหพลศาสตร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Thermodynamics)
030155101 ไตรโบโลยี
3(3-0-6)
(Tribology)
030155102 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Finite Element Method)
030155103 วิธีไฟไนต์วอลุ่ม
3(3-0-6)
(Finite Volume Method)
030155104 การนาความร้อนเชิงวิเคราะห์และเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
(Analytical and Numerical Heat Conduction)
030155105 การพาความร้อนเชิงวิเคราะห์และเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
(Analytical and Numerical Heat Convection)
030155106 การถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่รังสีขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Radiation Heat Transfer)
030155107 ทฤษฎีสภาพยืดหยุ่น
3(3-0-6)
(Theory of Elasticity)
030155108 การเผาไหม้แบบเร่งปฏิกิริยา
3(3-0-6)
(Catalytic Combustion)
030155109 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง
3(3-0-6)
(Fuel Cell Technologies)
030155110 มาตรวิทยาเชิงมิติ
3(3-0-6)
(Dimensional Metrology)
030155111 วิธีการหาค่าเหมาะที่สุดเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Optimal Methods for Engineering Problems)
030155112 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านกลศาสตร์การคานวณ 1
3(3-0-6)
(Selected Topic in Computation Mechanics I)
030155113 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านกลศาสตร์การคานวณ 2
3(3-0-6)
(Selected Topic in Computation Mechanics II)
030155114 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านกลศาสตร์การคานวณ 3
3(3-0-6)
(Selected Topic in Computation Mechanics III)
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6.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
030105100 สัมมนา
1(1-0-2)
(Seminar)
030105101 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
2(2-0-4)
(Research Methodology for Mechanical Engineering
Technology)
0301051xx วิชาบังคับเลือกกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1 วิชา
3(3-0-6)
(Mathematics Course)
0301xxxxx วิชาเลือก
3(3-0-6)
(Elective Course)
รวม
9 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
0301xxxxx วิชาเลือก
(Elective Course)
0301xxxxx วิชาเลือก
(Elective Course)
0301xxxxx วิชาเลือก
(Elective Course)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
030105105 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
0301xxxxx วิชาเลือก
(Elective Course)
0301xxxxx วิชาเลือก
(Elective Course)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม

9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030105105 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
9
รวม
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6.1.5 คาอธิบายรายวิชา
030105100 สัมมนา
1(1-0-2)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การอภิป รายเกี่ยวกับแนวทางปัจจุบันของงานวิจัยทางเทคโนโลยีวิศวกรรม
และสาขางานที่เกี่ยวข้อง
Dissussions on current research trends in mechanical engineering
technology and related fields.
030105101 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
2(2-0-4)
(Research Methodology for Mechanical Engineering Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การก าหนดหั ว ข้ อ ขั้ น ตอนการวิ ธี วิ จั ย การเขี ย นข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย
หลักการออกแบบการทดลอง การจัดเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ การเขียนรายงานการวิจัย เทคนิคการนาเสนองานวิจัยและการเผยแพร่
ผลงานวิจัย
Topic selection, research procedures, research proposal writing,
principle of experimental designs, data collection and analysis for
quantitative and qualitative research, research report writing, presentation
technique and publication.
030105102 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงสาหรับเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
(Advanced Numerical Methods for Mechanical Engineering
Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
สมการเชิ ง อนุ พั นธ์ ย่ อ ยส าห รั บ ปั ญ หาการน าความร้ อ น กลศาสตร์
และการสั่ น สะเทื อ น การแก้ ร ะบบสมการเชิ งเส้ น และไม่ เชิ ง เส้ น การหาอนุ พั น ธ์
และการอินทิเกรตเชิงตัวเลข วิธีการประมาณค่าแบบกาลังสองน้อยสุด การแก้สมการ
เชิ ง อนุ พั น ธ์ ย่ อ ยด้ ว ยวิ ธี ไฟไนต์ ดิ ฟ เฟอเรนส์ และวิ ธี ไ ฟไนต์ ว อลุ ม บทน าเกี่ ย วกั บ
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
Partial differential equations for heat transfers, mechanics, and
vibration, solving system of linear and nonlinear equations, numerical
differentiation and integration, least square approximation method,
solving partial differential equations by finite difference methods, and
finite volume methods, introduction to finite element methods.
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030105103 คณิตศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลขั้นสูง
(Advanced Mechanical Engineering Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยสาหรับปัญ หาทางวิศวกรรมในด้านการนาความร้อน
กลศาสตร์ ข องแข็ ง กลศาสตร์ ข องคลื่ น การสั่ น สะเทื อ น กลศาสตร์ ข องไหล
การหาผลเฉลยของสมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ ย่ อ ยด้ ว ยวิ ธี เชิ งวิ เคราะห์ แ ละวิ ธี เชิ ง ตั ว เลข
การแปลงลาปลาซ การแปลงฟู เรี ย ร์ เวกเตอร์ แ คลคู ลั ส การวิ เคราะห์ จ านวนจริ ง
การวิเคราะห์เชิงซ้อน
Partial differential equations for engineering problems including
heat transfers, solid mechanics, wave mechanics, vibration, and fluid
mechanics, solutions of partial differential equations by analytical and
numerical methods, Laplace transform, Fourier transform, vector calculus,
real analysis, complex analysis.
030105104 ทฤษฎีและการโปรแกรมโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
3(3-0-6)
(Theory and Programming of Finite Element Methods)
วิชาบังคับก่อน : 030105102 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงสาหรับเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล
Prerequisite : 030105102 Advanced Numerical Methods for Mechanical
Engineering Technology
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ วิธีการประมาณค่าภายใน เอลิเมนต์ในหนึ่ง สองและสามมิติ
เอลิเมนต์แบบไอโซพาราเมทริกซ์ ทฤษฎีบทของกรีน-เกาส์ การแปรผันสมการไฟไนต์
เอลิเมนต์ การประกอบของสมาชิกของเมทริกซ์เอลิเมนต์และเวกเตอร์ คาตอบเชิงตัวเลข
ของสมการไฟไนต์ เอลิ เมนต์ การวิ เคราะห์ โครงถั ก คาน และเฟรม การวิ เคราะห์
แผ่นเรียบ การพัฒนาอัลกอริทึมและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Finite element methods, interpolation approximation methods,
One- two- and three-dimensional elements, isoparametric elements,
Green-Gauss theorem, derivation of finite element equations, assembly of
element matrices and vectors, numerical solution of finite element
equations, analysis of trusses beams and frames, analysis of plates,
algorithms development and computer programming.
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030105105 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
นั กศึกษาต้องท าวิท ยานิ พนธ์ภ ายใต้คาแนะน าของอาจารย์ที่ป รึกษาที่ได้รับ
การแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่กาหนดโดย
ภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาต้องนาเสนอ
ผลงานวิจั ย ในที่ ป ระชุมวิช าการระดับ ชาติ หรือนานาชาติ หรือ ตีพิ มพ์ บ ทความวิจั ย
ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Students are required to conduct a thesis under supervision of
advisor appointed by Graduate School, rules and regulation for
undertaking thesis set by student’s department and Graduate School
must be observed strictly, student’s research articles must be publicized
in national or international conference, or published in national or
international journals.
030115100 ทัศนะการออกแบบเชิงวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Design in Perspective)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
กลศาสตร์ วิศ วกรรมและกลศาสตร์ของแข็ง วัส ดุ วิศ วกรรม อิ เล็ กทรอนิ ก ส์
วิศวกรรมการควบคุม และวิศวกรรมการผลิต การออกแบบวิศวกรรม ระเบียบวิธีการ
ออกแบบวิศวกรรม เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุด การออกแบบทางวิศวกรรมแบบ
เข้มงวด แม็ทแล็ปสาหรับวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
Engineering mechanics and mechanics of solids, engineering
materials, electronics, engineering control and manufacturing, engineering
design, design methodology, optimization techniques, robust engineering
design, MATLAB for engineering analysis.
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030115101 ความเค้น และการวิเคราะห์ความเสียหายของเครื่องจักรกล
(Stress and Failure Analysis of Machinery)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การวิเคราะห์ความเค้น ความเครียด และการเสียรูปของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
คานดัดแบบไม่สมมาตร ศูนย์กลางแรงเฉือนในคานผนังบาง คานโค้ง การบิดในเพลา
และท่อที่ ไม่เป็ น ทรงกระบอกกลม ถังทรงกระบอกผนั งหนา แผ่ น หนาและแผ่ นบาง
องค์ประกอบการสัมผัส ความเข้มข้นของความเค้น วิธีพลังงาน รูปแบบความเสียหาย
การวิเคราะห์และการป้องกัน การโก่งเดาะ การแตกหัก ความล้า และการคืบ
Analysis of stresses, strains and deformations in machine
elements, non symmetric bending of beams, shear centre for thin walled
beams, curved beams, torsion of non circular shafts and tubes, thick wall
cylinders, plates and shells, contact elements, stress concentrations,
energy methods, failure modes analysis and prevention, buckling,
fracture, fatigue and creep.

030115102 วัสดุ และการออกแบบกระบวนการ
3(3-0-6)
(Materials and Process Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วัสดุอุตสาหกรรม โลหะเบา และวัสดุกึ่งตัวนาไฟฟ้า วัสดุและกระบวนการผลิต
คุณ สมบั ติของวัส ดุ และการออกแบบ กรรมวิธีก ารผลิ ตเฉพาะ การหล่ อ การขึ้น รูป
พลาสติก การสร้างแบบจาลองและการจาลองกระบวนการผลิต โลหะวิทยาทางกล
Industrial materials, lightweight metals and semi-conductors,
materials and processes, properties and design, materials processing in
the areas of casting, plastic forming, modeling and simulation, mechanical
metallurgy.
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030115103 การออกแบบเครื่องมือกล
(Machine Tool Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เครื่องมือกล ความแข็งแรง และความแข็งแกร่งของโครงสร้างเครื่องมือกล
การออกแบบและวิเคราะห์ ฐานเครื่องมือกล เสาเครื่อง เพลางาน รองเลื่อนแบบแรง
เสียดทานต่าและรองเพลา ชุดนาเลื่อนแบบลูกกลิ้ง เกลียวกาลัง รางเลื่อนและนาเลื่อน
กลไกการขับ เคลื่ อนแบบเป็นขั้นและไม่เป็นขั้ น แรงสั่ นสะเทือน และความแข็งแกร่ง
ทางพลศาสตร์ สาเหตุ ของการสั่ น สะเทื อ น การสั่ น สะเทื อ นภายในตั ว เอง หลั กการ
ของความเร็วและแบบจาลองความสัมพันธ์
Machine tools, strength and rigidity of machine tool structures,
design and analysis of machine tool bed, column, spindle/arbor,
antifriction and journal bearings, roller guides, power screws, slides and
guides, step and stepless drives, vibrations and dynamic rigidity, source of
vibrations, self excited vibration, velocity principle and related models.

030115104 การออกแบบฐานรากเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
(Design of Machine Foundation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
กลศาสตร์และพลศาสตร์ของดิน วิธีการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนในปัจจุบัน
การก าหนดเกณฑ์ ส มรรถนะ การวิ เคราะห์ ฐ านราก การพยากรณ์ ก ารตอบสนอง
การเคลื่อนที่หมุนและการเคลื่อนที่ไปกลับของเครื่องจักรกล
Soil mechanics and dynamics, current methods for vibration
analysis, establishing performance criteria, foundation analysis, response
predictions for rotating and reciprocating machinery.
030115105 การออกแบบเฟืองขับ และเฟืองลดความเร็ว
3(3-0-6)
(Design of Gear Drives and Speed Reducers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การออกแบบเฟืองลดความเร็ว การกระจายอัตราทดที่เหมาะสมของขั้นเฟือง
การประเมินผลกระทบของการวิเคราะห์ความเหมาะสมที่สุด การออกแบบเฟืองและ
เฟืองพิเศษ เฟืองคาแวค เฟืองซีรอล การฟื้นฟูชุดเฟืองขนาดใหญ่
Design of speed reducers, optimal distribution of the gear ratio,
assessment of the effect of the optimization, gear and special gear design,
cavax gear, zerol gear, regeneration of big-module gears.
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030115106 ระบบขับเคลื่อน
(Drive Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบการขั บ เคลื่ อ น องค์ ป ระกอบของระบบขั บ เคลื่ อ น ชนิ ด ของระบบ
ขั บ เคลื่ อ น สภาวะการท างานของระบบขั บ เคลื่ อ น การค านวณสภาวะสถิ ต และ
จลนศาสตร์ตัวกระตุ้นทางกล ระบบขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิกส์ การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
Drive systems, elements of the driving systems, types of drives,
work conditions of the drive systems, static and kinematics calculations,
mechanical actuators, hydraulic drives, electrical drives.

030115107 วิศวกรรมความเที่ยงตรงในการออกแบบเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
(Precision Engineering in Machine Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วิ ศ วกรรมความเที่ ย งตรงสู ง หลั ก การความเที่ ย งตรง ความ ละเอี ย ด
ความสามารถในการเคลื่อนที่ซ้า เทคโนโลยีพิกัดความเผื่อ ผลกระทบจากการกาหนด
พิกัดความเผื่อในการผลิต กระบวนการตัดเฉือนแบบเที่ยงตรง และเที่ยงตรงสูง การวัด
ในอุ ต สาหกรรม อุ ป กรณ์ ต รวจจั บ และแปลงสั ญ ญาณ การวั ด ความเที่ ย งตรง
ระบ บ เครื่ อ งกล ทั่ วไป ระเบี ยบ วิ ธี ร ะบุ ค วาม เที่ ยงต รงของชิ้ น ส่ ว น ท างก ล
ทฤษฎีการวิเคราะห์มิติ
Precision engineering in machine design, principles of accuracy,
repeatability and resolution, tolerance technology, impact of specifying
tolerances on manufacturing, precision and ultra precision machining
processes, industrial measurement, sensors and transducer, precision
measurement for typical mechanical systems, methodology for precision
dimensioning of mechanical parts, theoretical of dimensional analysis.
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030115108 การออกแบบเครื่องมือคมตัด
(Cutting Tool Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การออกแบบเครื่ อ งมื อ คมตั ด อายุ ก ารใช้ ง าน เครื่ อ งมื อ คมตั ด คมเดี ย ว
การออกแบบเครื่องมือคมตัดคมเดียว การออกแบบเครื่องมือสาหรับการผลิตเชิงมวล
การออกแบบเครื่องมือคมตัดคาร์ไบด์ การออกแบบและการเจียระไนแต่งเครื่องมือคม
ตั ด แบบขึ้ น รู ป หลั ก การเจาะ การสร้ า งและรู ป แบบทางเรขาคณิ ต การวิ เคราะห์
ดอกสว่านคมเลื้อย มีดกัด การออกแบบมีดฮอบ การวิเคราะห์งานกัด และการออกแบบ
มีดแทงขึ้นรูป
Cutting tools design, tool life, single point tools, design of single
point tools, design of various high production tools, design of carbide
tools, design procedure and sharpening. Drills principal , construction and
geometry, twist drills analysis, milling cutters , design of hobs, milling
analysis, design features of various broaches.

030115109 ไฮดรอลิกส์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Hydraulics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
แรงดันของของไหล และองค์ประกอบของระบบ ระบบควบคุม สัญลักษณ์และ
วงจร แผนผั งวงจรไฮดรอลิ กส์ และการวิเคราะห์ ระบบไฮดรอลิ กส์ ป ระสิ ท ธิภ าพสู ง
ส่ ว นประกอบหลั ก ของระบบไฮดรอลิ ก ส์ เครื่ อ งจั ก รกลหนั ก มอเตอร์ ไฮดรอลิ ก ส์
วาล์ ว ชนิ ด ของการขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยไฮโดรสแตติ ก ส์ ประเภทของระบบส่ งก าลั งด้ ว ย
ไฮดรอลิกส์ ระบบวงจรเปิดและระบบวงจรปิดที่ใช้ควบคุมมอเตอร์หลายตัวพร้อมๆ กัน
เทคนิคการแก้ไขปัญหาในระบบไฮดรอลิกส์
Hydraulic pressure flow and system components, system
controls, symbols and circuits, hydraulic schematics and effective
hydraulic system diagnosis, elements of heavy equipment hydraulic
systems, hydraulic motors, valves, types of hydrostatic drives, types of
hydraulic transmission system, multi-motor open-circuit systems and
closed-circuit systems, troubleshooting techniques.
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030115110 ปัจจัยทางกายภาพของมนุษย์ในการออกแบบ
(Physical Human Factors in Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ตัวแปรของมนุษย์ในการออกแบบ องค์ประกอบทางกายวิภาค ทางสรีระและ
จิตวิทยา วิศวกรรมมานุษยวิทยา ความสามารถและขีดจากัดของมนุษย์ การขนถ่ายวัสดุ
ด้วยแรงงานคน การออกแบบสถานที่ทางาน การออกแบบระบบเครื่องจักรกลสาหรับ
มนุษย์ การออกแบบเพื่อการเคลื่อนที่ การออกแบบเพื่อควบคุมและแสดงผล
Human factors in design, elements of anatomy, physiology, and
psychology, engineering anthropometry, human capacities and limitations,
manual material handling, design of workplaces, human machines system
design, designing for movement, design of controls and displays

030115111 การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศน์
3(3-0-6)
(Product Ecodesign)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การเข้าถึงวงจรชีวิต ความคิด ในกระบวนการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ หลักการ
ออกแบบเชิงนิเวศน์ การประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การนาวัสดุชิ้นส่วนที่ใช้แล้ว
กลั บ มาผลิ ตซ้า การออกแบบเพื่ อการถอดประกอบกฎการเลื อกวัส ดุ การออกแบบ
การปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพผิ ว การร่างแบบ วิธี ก ารประเมิ น เชิ งปริม าณและคุ ณ ภาพของ
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยระบบการผลิต ข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Life cycle approach, thinking in the process of product design,
main principles of ecodesign, life cycle assement, recycling of materials
and components, design for disassembly, design rules for materials
choice, surface treatment, structural layout, qualitative and quantitative
methods for estimation of environmental impact created by product
systems ,relevant directives and laws.
030115112 การออกแบบระบบเครื่องกลที่เหมาะสมที่สุด
3(3-0-6)
(Design Optimization of Mechanical Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การออกแบบที่เหมาะสมที่สุด การสร้างสูตรของปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุด
ของการออกแบบระบบทางกล วิธีการวิเคราะห์ ค่าเหมาะที่สุด การวิเคราะห์ค่าเหมาะ
ที่ สุ ด ด้ ว ยแม็ ท แล็ ป การวิ เคราะห์ ค วามไว การออกแบบด้ ว ยเกณฑ์ ที่ ห ลากหลาย
การออกแบบอย่างเหมาะที่สุดของระบบพลวัต การจาลองแบบวัตถุภายใต้การออกแบบ
Optimal design, optimization problem formulation of mechanical
systems design, methods of optimization, optimization in MATLAB,
sensitivity analysis, multi criteria design, optimal design of dynamic
systems, modeling of the subjects under design.
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030115113 การออกแบบผลิตภัณฑ์
(Product Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณภาพผลิตภัณฑ์
และความน่าเชื่อถือในการออกแบบ เทคโนโลยีการของกระบวนการผลิต การผลิตแบบ
โครงการ การผลิตตามสั่ง การผลิตแบบเป็นชุด การผลิตแบบต่อเนื่อง วัฏจักรชีวิตของ
เทคโนโลยีกระบวนการผลิต แนวโน้มเทคโนโลยีของกระบวนการผลิต การออกแบบเพื่อ
การให้บริการ เทคโนโลยีในการให้บริการ การให้บริการแบบอัตโนมัติ วิศวกรรมคุณค่า
มาตรฐาน การตัดสินใจซื้อหรือดาเนินการขาย
Product life cycle, product development process, product
quality and design reliability, process technology, project, job-shop,
batch, assembly line, continuous manufacturing, process technology life
cycle, process technology trends, design for services, services process
technology, services automation, value engineering, standardization, make or
buy decision.

030115114 วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ
3(3-0-6)
(Materials Handling Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
อุ ป กรณ์ และเครื่ อ งมื อ ในการขนถ่ า ยวั ส ดุ การจ าแนก การค านวณ
การออกแบบและการเลื อ กใช้ ชิ้ น ส่ ว น การทดสอบแบบพลวั ต การเลื อ กมอเตอร์
เครื่องยนต์ และระบบเบรก เครื่องจักรกลขนถ่ายแบบไม่มีการหยุด การจาแนกประเภท
องค์ประกอบและโครงสร้าง การกาหนดตัวแปรหลัก ข้อมูลทั่วไปของระบบวิศวกรรม
การขนถ่ายวัสดุ
Materials handling equipments and devices, classification,
calculation design and selection of elements, dynamic tests, selection of
motor, engine and brake, machines for non-stop transport, classification,
elements and structure, determination of the main parameters, general
information for systems of material handling engineering.
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030125100 การออกแบบทางวิศวกรรมสาหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก
(Engineering Design for Plastic Products)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วัส ดุ พลาสติก การออกแบบชิ้น งานทางวิศวกรรม การออกแบบโครงสร้าง
ส าหรั บ เทอร์ โ มพลาสติ ก ทฤษฎี ก ารประกอบของเทอร์ โ มพลาสติ ก ผลกระทบ
เทอร์ โมพลาสติก ต่อ การออกแบบผลิ ตภั ณ ฑ์ การออกแบบแม่พิ มพ์ ฉี ด การทดสอบ
สมรรถนะของเทอร์โมพลาสติก การวิเคราะห์ต้นทุนของผลิตภัณฑ์เทอร์โมพลาสติก
Plastic materials, engineering parts design, structural designs for
thermoplastics, thermoplastic assembly methods, thermoplastic effects
on product design, injection mold design, performance testing of
thermoplastics and thermoplastic product cost analysis.
030125101 การวิเคราะห์กระบวนการการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Process Analysis of Die Design for Polymer Extrusion)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
คุณสมบัติของพลาสติกเหลว การคานวณความเร็วในการไหลและการกระจาย
ของอุณหภูมิขณะอยู่ในแม่พิมพ์อัดรีด แม่พิมพ์อัดรีดเทอร์โมพลาสติก แม่พิมพ์อัดรีดยาง
ความร้อนของแม่พิมพ์อัดรีด การออกแบบแม่พิมพ์อัดรีด การใช้โปรแกรมวิเคราะห์การ
ไหลและอุณหภูมิในแม่พิมพ์อัดรีด
Properties of polymeric melts, computations of velocity and
temperature distributions in extrusion dies, extrusion dies for
thermoplastic, extrusion dies for elastomers, heating of extrusion dies,
mechanical design of extrusion dies, program for flow and temperature
analysis in the extrusion die.

030125102 การจาลองการขึ้นรูปพอลิเมอร์ด้วยคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Aided Engineering in Polymer Process Simulation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ไฟไนต์ เอลิ เมนต์ การประยุ ก ต์ ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยในการออกแบบและ
วิ เ คราะห์ ก ระบวนการขึ้ น รู ป พอลิ เมอร์ การเลื อ กใช้ วั ส ดุ การสร้ า งแบบจ าลอง
การทานายการไหลของพลาสติกในงานฉีดขึ้นรูป การวิเคราะห์ การถ่ายเทความร้อน
การวิเคราะห์ความเค้น การบิดและการหดตัว การแสดงผลการวิเคราะห์และทิศทาง
การวิ่งของพลาสติกเหลว และระบบการถ่ายเทความร้อนของแม่พิมพ์
Finite element, application of computer aided engineering for
design and analysis in polymer processing, material selection, create a
model, prediction of polymer flow in injection molding process, heat
transfer, stress analysis, warpage and shrinkage, display of result layout
and melt delivery system of polymer, heat transfer of injection molding.
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030125103 เทคนิคแม่พิมพ์แบบพิเศษ
(Special Mold Technique)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
กระบวนการผลิตชิ้นงานพลาสติกด้วยเทคนิคการขึ้นรูปแบบพิเศษ การใช้ก๊าซ
ช่วยในงานฉีด การฉีดแบบหลายวัสดุ การฉีดแบบรูวิ่งร้อน การผลิตชิ้นงานขนาดเล็ก
ระบบการหล่อเย็นตามรูปทรงชิ้นงาน ระบบการหล่อเย็นด้วยการฝังทองแดงช่วยระบาย
ความร้อน เทคนิคสมัยใหม่สาหรับการออกแบบแม่พิมพ์และสร้างแม่พิมพ์
The special technique for plastic production process, gas-assisted
for injection molding, multi component injection molding, hot-runner
injection molding , micro injection molding, conformal cooling system,
beryllium copper cooling system, new technique for plastic injection
mold designing and making.
030125104 การสรางตนแบบและเครื่องมือผลิตอยางรวดเร็ว
3(3-0-6)
(Rapid Prototyping and Tooling)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การสร้างต้นแบบด้วยกระบวนการทางวิศวกรรมย้อนรอย การสร้างต้นแบบ
ด้ว ยเครื่ อ งสร้ างต้น แบบอย่ างรวดเร็ว การสร้างชิ้ น งานพลาสติ ก ด้ว ยเครื่อ งมือ ผลิ ต
อย่างรวดเร็ว
Creating model with reverse engineering process, rapid
prototyping machine, making plastics part with rapid tooling machine.
030125105 การเปลี่ยนรูปถาวรสาหรับงานขึ้นรูปโลหะ
3(3-0-6)
(Plasticity for Metal Forming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
พฤติ กรรมการเปลี่ ยนรูปถาวรของของแข็ ง ความสั มพั นธ์ระหว่างความเคน
ความเครี ย ดภายใต้ แ รงดึ ง และแรงอั ด ผลของบอสซิ น เจอร์ การยื ด ตั ว ของวั ส ดุ
ไอโซทรอปิคภายใต้สภาวะความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นความเครียดในช่วง
การเปลี่ยนรูปร่างถาวร ทฤษฎีสนามสลิปไลน์ การอัดขึ้นรูป การขึ้นรูปลึก ข้อจากัดของ
ทฤษฎีการม้วนขึ้นรูป การเปลี่ยนรูปชั่วขณะ และการเปลี่ยนรูปถาวร
Plasticity behavior of solid, relation of stress and strain in tension
and compression, result of Bossinger’s, elongation of isotropic materials in
stress condition, relation of stress and strain in plastic deformation stage,
slip line field theory, compression forming, deep draw forming, limitation
of rolling forming, elasticity and plasticity theories.
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030125106 เครื่องจักรในงานขึ้นรูปโลหะ
(Metal Forming Machinery)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การออกแบบโครงสร้าง และข้อกาหนด คุณสมบัติและการทางานของเครื่อง
ตีขึ้น รูปชนิดจังหวะเดียวและสองจั งหวะ (นิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์ ) เครื่องตีขึ้นรูป
ชนิ ดเคาเตอร์ โบล ชนิ ดแผ่นความฝื ดและสกรู เครื่องตี ขึ้นรูปแนวนอน แบบลู กกลิ้ ง
เครือ่ งรีดลดขนาดชนิดหมุน เครือ่ งอัดชนิดไฮดรอลิกส์
Structure design and definition, properties and working methods
for single action and double actions presses (pneumatic and hydraulic),
counterblow hammer forging machine, friction plate and screw forging
machine, horizontal forging machine, rolling mill, rotation rolling for
reduce size of workpieces, and hydraulic press.
030125107 กระบวนการขึ้นรูปโลหะขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Metal Forming Processes)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การออกแบบเครื่ องมือ ขึ้ นรู ป และการออกแบบแม่พิ มพ์ ส าหรั บการขึ้ นรู ป
แม่พิมพ์โลหะ กระบวนการอัดขึ้นรูป เครื่องมือและเครื่องจักร สาหรับการอัดขึ้นรูปแบบ
ไฮโดรสแตติค การอัดกระแทกขึ้นรูปร้อน การขึ้นรูปลึกแบบไฮโดรสแตติค การขึ้ นรูป
ด้วยความเร็วสูง การขึ้นรูปด้วยการระเบิด การขึ้นรูปด้วยแม่เหล็กไฟฟา การขึ้นรูปโดย
ทางกลและนิวแมติกส์ เทคโนโลยีการตัดเฉือน
Metal forming tool and die design, compression process,
equipment and machine for hydrostatic metal forming, hot impact
compression process, hydrostatic deep draw process, high velocity metal
forming, explosive forming, electromagnetic forming, mechanical and
pneumatic metal forming, cutting technology.
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030125108 การจาลองการขึ้นรูปโลหะดวยคอมพิวเตอร์
(Computer Aided Engineering in Metal Forming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
สมการไฟไนต์เอลิเมนตสาหรับการขึ้นรูปโลหะ การวิเคราะห์ทางความร้อนและ
ของแข็ งในมิ ติ ต่ างๆ การท าแบบจาลองเพื่ อ การวิเคราะห์ ฐานข้ อ มู ล วั ส ดุ ส าหรั บ
สมการประกอบ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรูปร่างระบบเชิงเส้น การเปลี่ยนแปลง
อิลาสโตพลาสติก พลาสติกขนาดใหญ่ วิสโคพลาสติคซิตี้ ซุปเปอร์พลาสติกซิต้ี การตีขึ้น
รูปวัสดุที่มสี มรรถนะสูง
Finite element equations for metal forming, analysis of heat,
strength and thermal stress problem in analysis in symmetry system,
model for analysis, materials database for constitutive equations, analysis
of elastic deformation in linear system, elastoplastic deformation,
plasticity deformation, visco-plasticity, rigidity and flexibility in isotropic,
super plasticity and high efficiency forging.
030125109 ปฏิบัติการขึ้นรูปโลหะขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Metal Forming Practices)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เทคนิคการวัดแบบพิเศษในงานขึ้นรูปโลหะ หม้อแปลงไฟฟ้าสาหรับแรงดันสูง
เครื่ อ งขยายสั ญ ญาณแบบแคริ เออร์ การวั ด ความเค้ น และแรง การวั ด อุ ณ หภู มิ
การวัดการกระจายของอุณหภูมิภายใต้เงื่อนไขต่างๆ การบันทึกข้อมูลสาหรับการขึ้นรูป
โลหะแผ่น
Special measurement techniques in metal forming, adapter for
high voltage, carrier amplifier, stress and force measurement, temperature
measurement, temperature distribution measurement in many conditions,
data records for sheet metal forming.

030125110 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีแม่พิมพ์ 1
3(3-0-6)
(Selected Topic in Mold and Die Technology I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การบรรยายเรื่องคัดเฉพาะเกี่ยวกับเทคโนโลยีแม่พิมพ์ที่เป็นความรู้ใหมๆ หรือ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหมๆ โดยอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ หรือ
ความชานาญสูงในหัวข้อนั้นๆ
Selected topic and knowledge for mold and die lecture new
technology for mold and die productions, lecture by professor or expert
in related field.
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030125111 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีแม่พิมพ์ 2
(Selected Topic in Mold and Die Technology II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การบรรยายเรื่องคัดเฉพาะเกี่ยวกับเทคโนโลยีแม่พิมพ์ที่เป็นความรู้ใหมๆ หรือ
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ใหมๆ โดยอาจารย์ ห รื อ ผู้ เชี่ ย วชาญที่ มี ป ระสบการณ์
หรือความชานาญสูงในหัวข้อนั้นๆ
Selected topic and knowledge for mold and die lecture, new
technology for mold and die productions, lecture by professor or expert
in related field.

030135100 อุปกรณ์ตรวจจับและแปลงสัญญาณในเครื่องมือกล
3(3-0-6)
(Sensors in Machine Tool)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การวัดในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการวัดที่เกิดขึ้นใหม่และการประยุกต์ใช้
การใช้แล็ปวิว เพื่อวัดและประมวลผลข้อมูล อุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
การวั ด ระยะขจั ด การวั ด แรง การวั ด ความดั น การวั ด ความเร่ ง การวั ด อุ ณ หภู มิ
ช่วงการวัด ความไว ความแม่นยา การทาซ้า สัญ ญาณรบกวน วงจรสอบเทียบ และ
ตรวจจับสภาวะสัญญาณ
Industrial measurements, emerging applications and technologies,
LabView data acquisition instrumentation to measure and processing,
sensors, transducers, sensing displacement, force, pressure, acceleration,
temperature, sensor range, sensitivity, accuracy, repeatability, noise,
calibration and signal condition circuits.
030135101 อิเล็กทรอนิกส์กาลังและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Power Electronics and Applications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
อิเล็ กทรอนิ กส์กาลัง แบบจาลองคณิ ตศาสตร์ของวงจรอิเล็ กทรอนิกส์กาลั ง
การวิเคราะห์ โดยรวมของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ การประเมิน ชนิดของการเปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้ากระแสสลับ-กระแสตรง กระแสตรง-กระแสสลับ กระแสสลับกระแสสลั บ กระแสตรง-กระแสตรง ออกแบบและสร้างวงจรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก าลั ง
วิเคราะห์การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าขั้นสูง
Power electronics, mathematical model of the power electronics
circuit, the overall analysis of semiconductor devices, the types of energy
convolution AC-DC, DC-AC, AC-AC, DC-DC. design and invent the power
electronic circuit, analysis the advance motor control drives.
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030135102 การประมวลผลสัญญาณในงานแมคคาทรอนิกส์
(Signal Processing in Mechatronics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง และการควอนไทซ์ การแปลงแซด การเข้ารหัสสัญญาณ
ดิจิตอล ออกแบบและสร้างวงจรดีเอสพีในการกรองสัญญาณ วิเคราะห์สัญญาณของ
การแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว หลักการของโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ จาแนกแบนด์วิดธ์
และสัญญาณรบกวน การกรองสัญญาณ ความหนาแน่น สหสัมพันธ์ การเข้าสัญญาณ
แบบอนาล็ อ ก การส่ ง สั ญ ญาณดิ จิ ต อล และการมอดู เลตสั ญ ญาณ ส าหรั บ ระบบ
แมคคาทรอนิกส์
Sampling theory and quantization, Z-transform, digital signal
encoder, design and invent DSP filtering circuit, fast fourier transform
analysis, principles of time and frequency domain, distinguish bandwidth
and noise, study filter density, correlation, analog modulation, digital
signal transmitter and modulation for mechatronic systems.
030135103 ระบบควบคุมขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Control Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การควบคุมแบบพีไอดีขั้นสูงในระบบแบบไม่เป็นเชิงเส้น ระบบควบคุมสถานะปริภูมิ ระบบควบคุมแบบป้อนกลับและการออกแบบตัวสังเกตการณ์ สร้างแบบจาลอง
ทางคณิตศาสตร์ของระบบ เข้าใจการตอบสนอง วิเคราะห์การตอบสนองทางความถี่
ออกแบบการควบคุมแบบดิจิตอล เสถียรภาพการออกแบบโพลและซีโร่ การควบคุม
เหมาะสมที่สุด การจาลองระบบตอบสนองโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Advance PID controllers for a non-linear systems, state space
control, feedback control systems and observer designing, mathematical
modeling of the system and understand the system response, analysis of
the frequency response, digital controlling designing, stability, pole and
zero designing, optimal control, simulation of the system response using a
computer programming.
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030135104 หุ่นยนต์ขั้นสูง
(Advanced Robotics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ศาสตร์ ข องหุ่ น ยนต์ ขั้ น สู ง ศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ก ารเคลื่ อ นที่ ข องหุ่ น ยนต์
จลนศาสตร์ ต าแหน่ ง ความเร็ ว และความเร่ ง ของหุ่ น ยนต์ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
การเคลื่อนที่ที่ซับซ้อน การหลีกเลี่ยงการชน การเคลื่อนที่โดยใช้หลักการทางไดนามิกส์
และไคเนเมติ ก ส์ วิ เ คราะห์ ม วลของวั ต ถุ แรงเฉื่ อ ย แรงที่ เ กิ ด จากการชนกั น
ของวัตถุโมเมนตัม
Advanced robotics, study and analyze the motion, kinetic,
position, velocity and acceleration of the robot, the relationship of the
complex movement, avoid a collision, movement using the principles of
dynamics and kinetic, analysis mass of the object, force inertia from
collisions, objects momentum.

030135105 ระบบควบคุมอัตโนมัติและการสื่อสารด้านอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Automation and Industrial Communication Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบควบคุ ม อั ต โนมั ติ ในโรงงานอุ ต สาหกรรม การออกแบบโครงสร้ า ง
ระบบอัตโนมัติ การผลิตและการประกอบชิ้นส่วนแบบอัตโนมัติ ระบบควบคุมอัตโนมัติ
ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ส ามารถโปรแกรมโดยโปรแกรมพีแอลซี การวิเคราะห์ และ
การวางแผนระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
Automatic control systems in the industrial, design the
automation system, manufacturing and assembly automation,
programmable automation in industrial for PLC, analysis and plant
planning in industrial automation.

25

มคอ. 2
3(3-0-6)

030135106 ระบบควบคุมสมองกลฝังตัว
(Embedded Control Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบควบคุมสมองกลฝังตัว ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์วิเคราะห์ ความเร็ว
ของระบบ ความละเอียดและเที่ยงตรง ออกแบบและตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
ควบคุ ม สมองกลฝั งตั ว ดี เอ็ ม เอ การขั ด จั งหวะและเชื่ อ มต่ อ กั บ ไมโครโปรเซสเซอร์
การเข้าถึงหน่วยความจาและอุปกรณ์อินพุตเอาท์พุต การแบ่งปันข้อมูล การทางานแบบ
เรียลไทม์ ดีเอสพี เพื่อวิเคราะห์การทางานของวิธีการ
Embedded systems, hardware components, system speed
analysis, the precision and accuracy, design and verify the performance of
embedded systems, DMA, interrupt and connect to the microprocessor,
memory access, input and output devices, information sharing, real time
processing, DSP for analysis the operation method.

030135107 การประยุกต์ใช้นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
3(3-0-6)
(Applications of Pneumatics and Hydraulics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การประยุกต์ใช้งานในงานอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบควบคุมด้วยนิวแมติกส์และ
ไฮดรอลิ ก ส์ ต้ น ก าลั ง ขั บ ส าหรั บ งานหุ่ น ยนต์ อุ ต สาหกรรม เครื่ อ งจั ก รอั ต โนมั ติ
การออกแบบระบบกาลังขับ การควบคุมโดยการจาลองแบบและการจาลองสถานการณ์
The application of pneumatics and hydraulics system in industry,
power drives for industrial robots, automation machines, design of power
drive, control systems by modeling and simulation.
030135108 ปัญญาประดิษฐ์ในงานแมคคาทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence in Mechatronics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ปัญญาประดิษฐ์ กลวิธีในการค้นหา การแทนความรู้ และการอุปนัยอัตโนมัติ
กฎการเรียนรู้ ระบบการเรียนรู้ปรับตัวเองได้ ความรู้ในการเรียนรู้ การเรียนรู้จากสถิติ
เทคนิ ค การแทนความรอบรู้ แบบกรอบ กฎเกณฑ์ แ ละข่ า ยความหมาย การค้ น หา
ฐานความรู้ การอ้างตัวอย่างระบบผู้เชี่ยวชาญ ขั้นตอนการสร้างระบบชานาญการและ
การประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
Artificial intelligence strategies rummaging procedure knowledge
representation and learning rule knowledge, representation learning form
observations knowledge, learning statistical, learning methods
reinforcement, learning rules and definitions search the knowledge base,
expert system procedure design, expert system and applications for
artificial intelligence in mechatronics engineering.
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030135109 ระบบการควบคุมตรรกศาสตร์คลุมเครือและการประยุกต์ใช้
(Fuzzy Logic Control System and Applications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ทฤษฎีของฟัซซี่ การดาเนินการพื้นฐานสาหรับเซต การสร้างฟังก์ชันสมาชิก
และการก าหนดค่าพารามิ เตอร์ กฎถ้า -แล้ ว ฟั ซ ซี่ กฎเชิงประกอบของการอนุ ม าน
การใช้ เหตุ ผ ลแบบฟั ซ ซี่ การใช้ แ บบจ าลองฟั ซ ซี่ แ มมดานิ การท าให้ ไ ม่ เป็ น ฟั ซ ซี่
แบบจาลองฟัซซี่ ทาคากิ ซูกีโน-คอนโทรลเลอร์แบบฟัซซี่ และการประยุกต์ ใช้สาหรับ
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
Fuzzy, fuzzy basic definitions, member function and parameters
definition, If-then rules compositional, rule of inference, fuzzy reasoning,
mamdani fuzzy model, defuzzification. Takagi-sugeno fuzzy model, fuzzy
controller and applications for mechatronics engineering.

030135110 การออกแบบโครงข่ายประสาทเทียม
3(3-0-6)
(Artificial Neural Network Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ข่ายงานประสาทเทียม แบบจาลองของนิวรอน สถาปัตยกรรมของข่ายงาน
และการเรี ย นรู้ แ บบต่ า ง ๆ คุ ณ สมบั ติ ข องข่ า ยงานประสาทเที ย ม โครงสร้ า งของ
มัล ติเลเยอร์ เพอร์ เซ็บ ตรอน ขั้ น ตอนวิธีแ พร่ย้อนหลั ง ข่ายงานเรเดี ยลเบซิ ส ฟั งก์ชั น
วิธีการเรียนรู้แบบผสมสาหรับข่ายงานเรเดียลเบซิสฟังก์ชั่น
Neural network model of a neuron network architecture, learning
properties of a neural network, structure of a multilayer perceptron,
summary of the back-propagation algorithm, radial-basis function network
hybrid learning algorithm for radial-basis function network.
030135111 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Selected Topic in Mechatronics Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หั ว ข้ อ เรื่ อ งปั จ จุ บั น ที่ เ ป็ น วิ ช าการขั้ น สู ง และเป็ น ที่ ส นใจในสาขาวิ ช า
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หัวข้อที่ศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ที่ภาควิชาแต่งตั้ง
Advanced current topics of interest in mechatronics engineering,
the topics in studies are offered depend on the department committees.
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030145100 การสังเคราะห์พอลิเมอร์
(Polymer Synthesis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เคมีพอลิเมอร์ โครงสร้าง คุณสมบัติของสารโมเลกุลใหญ่ อุณหพลศาสตร์ เคมี
จลนศาสตร์เคมีของปฏิกิริยาของพอลิ เมอร์ การสังเคราะห์ พ อลิ เมอร์ในแบบต่างๆ
ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์แบบเพิ่มโดยใช้อณุมูลอิสระ แบบเพิ่มโดยใช้หมู่ประจุ
ปฏิกิริยาการเตรียมโคพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์ตัวเร่งโลหะ ปฏิกิริยา
การเตรียมพอลิเมอร์แบบถ่ายโอน และระบบการเตรียมพอลิเมอร์ในอุตสาหกรรม
Polymer chemistry, structure and properties of large molecules,
chemical thermodynamics and chemical kinetics of the reaction of the
polymer, preparation and synthesis of polymer in various ways such as
addition polymerization, ionic polymerization, co-polymerization
reaction, polymerization with metal catalysts, transfer reaction of
polymerization and preparation of polymer in the industrial.

030145101 พอลิเมอร์ฟิสิกส์
3(3-0-6)
(Polymer Physics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
พอลิเมอร์โซลูชัน แรงพื้นฐานในระบบพอลิเมอร์ ทฤษฎีเชิงโมเลกุลของระบบ
พอลิ เมอร์ วิ ส โคอิ ล าสติ ก ของพอลิ เมอร์ ฟิ สิ ก ส์ ข องพอลิ เมอร์แ บบอสั ณ ฐานและ
แบบผลึก อุณหภูมิทรานซิชันและปริมาตรอิสระของพอลิเมอร์ สมบัติอิลาสติก สมดุล
ของวัสดุประเภทยาง สัณฐานวิทยา การพิสูจน์เอกลักษณ์ การผิดรูปและพฤติกรรม
แตกร้าวของพอลิเมอร์
Polymer solutions and forces in polymer systems,
moleculartheories of polymer system, viscoelasticity of polymers,
physics of amorphous and crystalline polymers, transition temperature
and free volume of polymers, equilibrium elastic properties of rubber
materials, morphology, characterization, deformation, and fracture
behaviors of polymers.
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030145102 การไหล และกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์
(Rheology and Polymer Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
สมบั ติ ก ารไหลของพอลิ เมอร์ ห ลอมเหลว การทดสอบกระแสวิท ยา
การประยุกต์กระแสวิทยาในกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ สารเติมแต่ง การเตรียม
การผสมและคอมปาวน์ดิง พอลิเมอร์ก่อนการผสม ทฤษฎีของกระบวนการขึ้นรูปแบบ
ต่ างๆ กระบวนการฉี ด กระบวนการอั ด การขึ้ น รู ป แบบลู ก กลิ้ ง การขึ้ น รู ป ร้ อ น
การขึ้นรูปแบบหล่อหมุน ข้อดีและข้อด้อยของกระบวนการขึ้นรูปแบบต่าง ๆ
Rheologic properties of polymer melts, testing of rheology and
application of rheology in polymer processing, additives, preparations
and theories of mixing and compounding, neat polymer and theories of
polymer processing in various ways, injection and compression molding,
calendaring, thermoforming and rotational molding, advantages and
disadvantages of each type of polymer processing.

030145103 พอลิเมอร์ผสมและวัสดุขั้นสูง
3(3-0-6)
(Polymer Blends and Advanced Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
พฤติกรรมของพอลิเมอร์ผสม พอลิเมอร์เชิงประกอบ และพอลิเมอร์ชั้นสูง
ในรูปแบบต่างๆ ลักษณะการจัดเรียงตัว เทคนิคการผสม และการกระจายตัวของวัสดุ
เสริ ม แรงในพอลิ เ มอร์ เทอร์ โ มไดนามิ ก ส์ ข องการผสมและการแยกตั ว ของ
เฟสสารประสาน สารตัวเติมและเส้นใยเสริมแรงในพอลิเมอร์เชิงประกอบ สมบัติทาง
ความร้ อ นและสมบั ติ ท างกล กระบวนการและวั ส ดุ ส าหรั บ พอลิ เมอร์ ผ สมและ
เชิงประกอบและการนาไปใช้ประโยชน์
Behaviors of polymer blends, polymer composites and
advanced polymers, orientation, mixing techniques and distributions of
reinforcing agents in polymer, thermodynamics of mixing process and
phase separation, compatibilizers, fillers and fibers reinforced in polymer
composites, heat and mechanical properties, processing and materials
for polymer blends and composites and the applications.
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030145104 การทดสอบและหาสมบัติพอลิเมอร์
(Polymer Testing and Characterization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการจาแนก และการวิเคราะห์ พอลิเมอร์ การทดสอบ
และการวิเคราะห์ พ อลิ เมอร์ การวิเคราะห์ พ อลิ เมอร์ในเชิงคุณ ภาพ และเชิงปริมาณ
โดยวิ ธี ส เปคโตรสโคปี (UV, IR, NMR, และ X-ray) โครมาโตกราฟี (GPC) และ
ไมโครสโคปี (OM, SEM, และ TEM) การวิ เคราะห์ พ อลิ เมอร์ โ ดยอาศั ย คุ ณ สมบั ติ
ทางความร้อน (DSC, TGA, และ DMA)
Techniques in identification and analysis of polymers, testing
identification and analysis of polymers. qualitative and quantitative
analysis of polymers by spectroscopy (UV, IR, NMR and X-ray)
chromatography (GPC) and microscopy (OM, SEM and TEM), thermal
characterization of polymers (DSC, TGA and DMA).

030145105 เทคโนโลยียางและกระบวนการผลิต
3(3-0-6)
(Rubber Technology and Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
กระบวนการเตรีย มยางธรรมชาติ แ ละยางสั งเคราะห์ การใช้ งานของยาง
ชนิ ด ต่ า งๆ สู ต รการผสมยางและการเตรี ย มยางคอมปาวด์ เคมี และเทคโนโลยี
ของการวั ลคาไนเซชั น กระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างจากน้ ายางและยางแห้ ง
ในอุตสาหกรรม การใช้สารเติมแต่งและสารเสริมแรงในยาง การทดสอบสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ยาง
Preparation process of natural and synthetic rubbers, various
applications of rubber, formula and compounding of rubbers chemistry
and technology of vulcanization, manufacturing of rubber products from
both latex and solid forms in industy, additives and reinforcing agents in
rubber, property testing of rubber products.
030145106 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1
3(3-0-6)
(Selected Topic in Polymer Engineering Technology I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การบรรยายเรื่องคัดเฉพาะเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ทเี่ ป็นความรู้
ใหมๆ หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหมๆ
Selected topic and knowledge for polymer engineering
technology lecture, new technology lecture by professor or expert in
related field.
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030145107 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2
(Selected Topic in Polymer Engineering Technology II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การบรรยายเรื่องคัดเฉพาะเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ทเี่ ป็นความรู้
ใหมๆ หรื อ ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ใหมๆ โดยอาจารย์ ห รื อ ผู้ เชี่ ย วชาญที่ มี
ประสบการณ์ หรือความชานาญสูงในหัวข้อนั้นๆ
Selected topic and knowledge for polymer engineering
technology lecture, new technology lecture by professor or expert in
related field.

030155100 อุณหพลศาสตร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Thermodynamics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
กฎข้ อ ที่ ห นึ่ ง และสองของอุ ณ หพลศาสตร์ สมดุ ล ของการเปลี่ ย นสถานะ
สมดุลทางเคมี ปฏิกริยาเคมีไฟฟ้า พฤติกรรมของสารละลาย ไดอะแกรมของการเปลี่ยน
สถานะ กลศาสตร์ ค วามร้อ นเชิ งสถิ ติ ขั้ น พื้ น ฐาน กฎข้ อ ที่ ส ามของอุ ณ หพลศาสตร์
ความจุความร้อนของของแข็ง คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับอุณหพลศาสตร์ของพอลิเมอร์
The first and second laws of thermodynamics, phase equilibrium,
chemical equilibrium, electrochemistry, solution behaviosr, polymer
solutions, Gibbs phase rule, phase diagrams, basic statistical
thermodynamics, the third law of thermodynamics, heat capacity of
solids, thermodynamics properties of polymers.
030155101 ไตรโบโลยี
3(3-0-6)
(Tribology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ไตรโบโลยี การหล่ อ ลื่ น การเสี ย ดทานและการสึ ก หรอ การหล่ อ ลื่ น
ด้วยของไหล การหล่ อลื่นด้วยของแข็ง การหล่อลื่ นแบบไฮโดรไดนามิก การหล่อลื่ น
แบบอิล าสโต-ไฮโดรไดนามิก การหล่ อ ลื่ น แบบผสม และการหล่ อ ลื่ น แบบเบาว์ด ารี่
การออกแบบเพื่อลดการลดแรงเสียดทาน การสึกหรอและความเสียหายของผิว
Tribology, lubrication, friction and wear, fluid film lubrication,
solid lubrication, hydrodynamic lubrication, elastohydrodynamic
lubrication, mixed lubrication and boundary lubrication, design for friction
reduction, wear and surface damages.
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030155102 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นสูง
(Advanced Finite Element Method)
วิชาบังคับก่อน : 030105101 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงสาหรับเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล
Prerequisite : 030105101 Advanced Numerical Methods for Mechanical
Engineering Technology
กระบวนการทางวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สาหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยของปัญหา
โครงสร้ า ง ความร้ อ นและของไหล ปั ญ หาโครงสร้ า งเชิ ง สถิ ต และพลศาสตร์ แ บบ
ไม่เชิงเส้ น ปั ญ หาการถ่ายเทความร้อนแบบการน าความร้อน การพาความร้อนและ
การแผ่รังสี ปัญหาของการไหลแบบไม่อัดตัวและอัดตัวได้
Procedures of the finite element method for partial differential
equationes in structural, thermal and fluid, nonlinear structural static and
dynamic problems, heat transfer problems with conduction, convection
and radiation, incompressible and compressible fluid flow problems.

030155103 วิธีไฟไนต์วอลุ่ม
3(3-0-6)
(Finite Volume Method)
วิชาบังคับก่อน : 030105101 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงสาหรับเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล
Prerequisite : 030105101 Advanced Numerical Methods for Mechanical
Engineering Technology
กฎการอนุ รั กษ์ และสมการเชิงอนุพั นธ์เชิงเส้ น ปั ญ หารีมันน์ ส าหรับ สมการ
ไฮเปอร์โบลิกเชิงเส้น วิธีไฟไนต์วอลุ่มสาหรับสมการไฮเปอร์โบลิกเชิงเส้น เงื่อนไข CFL
วิธี ข องแลกซ์ -เฟรดดริ ก ซ์ วิ ธี ข องแลกซ์ -เวนดรอฟฟ์ วิ ธี อั ป วิ น ด์ วิ ธี ข องกู ดู น อฟ
วิธีของโรว์ วิธีความละเอียดสูง ตัวจากัดความชัน ตัวจากัดฟลักซ์ เงื่อนไขขอบ การลู่เข้า
ความถูกต้อง และเสถียรภาพ
Conservation laws and linear differential equations, Riemann
problem for linear hyperbolic equations, finite volume methods for linear
hyperbolic equations, CFL condition, Lax-Friedrichs method, Lax-Wendroff
method’s, upwind method’s, Godunov’s method, Roe’s method, Highresolution methods, Slope-limiters, flux-limiters, boundary conditions,
convergence, accuracy and stability.
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030155104 การนาความร้อนเชิงวิเคราะห์และเชิงตัวเลข
(Analytical and Numerical Heat Conduction)
วิชาบังคับก่อน : 030105103 คณิตศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลขั้นสูง
Prerequisite : 030105103 Advanced Mechanical Engineering Mathematics
การนาความร้อนในของแข็งชนิดไอโซทรอปิค และแอนไอโซทรอปิค สมการ
เชิงอนุพันธ์ การหาคาตอบของสมการควบคุมด้วยวิธีแยกตัวแปร วิธีซุปเปอร์โพสสิชั่น
การหาคาตอบของสมการควบคุมสาหรับปัญหาการนาความร้อน วิธีไฟไนต์เอลิ เมนต์
และวิธีไฟไนต์วอลุม
Heat conduction in isotropic and anisotropic solids, differential
equations, solving governing equations of separation of variables,
superposition methods, salvening governing equations by finite difference
methods, finite element methods and finite volume methods.

030155105 การพาความร้อนเชิงวิเคราะห์และเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
(Analytical and Numerical Heat Convection)
วิชาบังคับก่อน : 030105103 คณิตศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลขั้นสูง
Prerequisite : 030105103 Advanced Mechanical Engineering Mathematics
การถ่ ายเทความร้ อนและโมเมนตั ม ในการไหลแบบราบเรียบและปั่ น ป่ ว น
ค าตอบในชั้ น ชิ ด ผิ ว แบบราบเรี ย บ ความคล้ า ยและพารามิ เตอร์ ไร้ มิ ติ เสถี ย รภาพ
ช่ ว งเปลี่ ย นและปั่ น ป่ ว น การพาแบบอิ ส ระ การหาค าตอบของสมการควบคุ ม
ส าหรั บ ปั ญ หา การพาความร้ อ นด้ ว ยวิ ธี ไ ฟไนต์ ดิ ฟ เฟอเรนส์ วิ ธี ไ ฟไนต์ ว อลุ ม
และวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
Heat and momentum transfer in laminar and turbulent flow, the
laminar boundary-layer solution similarity and nondimensional
parameters, stability, transition, and turbulence, free convection, solving
convective heat transfer governing equations by finite difference
methods, finite volume methods and finite element methods.
030155106 การถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่รังสีขนั้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Radiation Heat Transfer)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การวิ เคราะห์ ธ รรมชาติ ข องการแผ่ รัง สี ค วามร้ อ น คุ ณ ลั ก ษณะการแผ่ รั ง สี
ของผิ ว การแผ่รั งสีในปริมาตรปิดสู ญ ญากาศ และปริมาตรปิดที่มีตัว กลางซึ่งดูดรังสี
และส่งออกรังสีที่ได้ หรือสะท้อนรังสีได้ เทคนิคสาหรับแก้ปัญหาโดยสมการอินทิกรัล
การประมาณระบบลัมพ์ การประมาณแบบซัดเซคซิบส์ วิธีแวริเอชัน และควอดราเทอร์
Analysis including the nature of thermal radiation, radistive
characteristics of surfaces, radiative heat transfer in evacuated enclosures
and enclosures containing and absorbing and emitting or a scattering
medium techiques for obtaining solution to the governing integral
equation, lumped system approximation, successive approximation,
variational methods and quadratures.
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030155107 ทฤษฎีสภาพยืดหยุ่น
3(3-0-6)
(Theory of Elasticity)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียดในสองและสามมิติ ทฤษฎีของความ
ยื ด หยุ่ น กฎของฮุ ก ส าหรั บ ปั ญ หาในสองและสามมิ ติ สภาวะดุ ล ยภาพ เงื่ อ นไข
ความเข้ากัน ได้ ฟังก์ชันความเค้น ปัญหาในสองและสามมิติบนพิกัดฉาก พิกัดเชิงขั้ว
และพิกัดโค้ง
Two and three dimensional stress and strain analysis, theory of
elasticity, Hooke's law for two and three dimensional problems,
equilibrium conditions, compatibility conditions, stress function, two and
three dimensional problems in cartesian, polar, and curvilinear.
030155108 การเผาไหม้แบบเร่งปฏิกิริยา
3(3-0-6)
(Catalytic Combustion)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การเผาไหม้ แ บบเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า คุ ณ สมบั ติ เ ร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า อุ ณ หพลศาสตร์
จลนศาสตร์ และปรากฏการณ์ ข นส่ ง แบบจ าลองการเผาไหม้ แ บบเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า
การเผาไหม้ในวัสดุพรุน การสังเคราะห์กลไกทางเคมีของการเผาไหม้แบบเร่งปฏิกิริยา
แบบจาลองปฏิกิ ริยาการวิเคราะห์ แบบไมโครไคเนติค การหาค่าคงที่ของสมการเคมี
การวิเคราะห์ความไว การปรับแต่งกลไกทางเคมีของการเผาไหม้แบบเร่งปฏิกิริยา
Catalytic combustion, atalyst properties, thermodynamics, kinetics
and transport phenomena, modelling of catalytic combustion reactors,
combustion in porous media, experimental studies in catalytic
combustion, discrimination of a catalytic reaction mechanism,
microkinetic analysis, estimation of pre-exponential factors and activation
energies, sensitivity analysis, optimisation for a catalytic reaction
mechanism.
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030155109 เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง
(Fuel Cell Technologies)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี การออกแบบและการทางานของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ
วิธีการทางเคมีและชีวเคมีที่ใช้สาหรับการผลิตไฮโดรเจนสาหรับการใช้งานเซลล์เชื้อเพลิง
และเทคโนโลยีในปัจจุบันที่สามารถใช้ได้สาหรับการจัดเก็บไฮโดรเจน การวิเคราะห์ของ
ระบบเซลล์ เชื้อเพลิ ง ข้อดี และข้อ เสี ยที่แตกต่างกั นของเซลล์ เชื้อเพลิ งที่ ต่างชนิดกั น
รวมทั้งการสร้างแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ ระบบของเซลล์เชื้อเพลิ ง
ในเบื้องต้น
Electrochemistry design and operation of different types of fuel
cells, the chemical and biochemical methods used for producing
hydrogen for fuel cells applications and the current technologies
available for hydrogen storage, the analyses of fuel cell systems include
the advantages and disadvantages of the different types of fuel cells and
the final of this course is to study about the mathematical modeling of
the initial analysis of fuel cell systems.

030155110 มาตรวิทยาเชิงมิติ
3(3-0-6)
(Dimensional Metrology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การวั ด เชิ ง มิ ติ เครื่ อ งมื อ วั ด เครื่ อ งวั ด พิ กั ด สามแกน การสอบเที ย บกลั บ
ด้วยตัวเอง หลักการของแอบเบ ความคลาดเคลื่อนในการวัด การขยายตัวของความ
คลาดเคลื่อน
Dimensional measurement, measurement instruments, coordinate measuring machines, self-calibration, Abbe’s principle, errors in
measurement and propagation of errors.
030155111 วิธีการหาค่าเหมาะที่สุดเพื้อแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Optimal Methods for Engineering Problems)
วิชาบังคับก่อน : 030105101 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงสาหรับเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล
Prerequisite : 030105101 Advanced Numerical Methods for Mechanical
Engineering Technology
การหาค่าที่ เหมาะที่ สุ ด สมการการเชิงเส้ นและไม่เชิงเส้ น เทคนิค หาค่าตั ว
เหมาะที่สุดโดยมีเงื่อนไขแบบสมการและอสมการ การหาผลเฉลยของปัญหา การหาค่า
เหมาะที่สุดของการออกแบบทางวิศวกรรม
Optimization, linear and nonlinear equations, programming
optimization techniques with equality and inequality constraints,
solutions of optimization problems in engineering design.
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030155112 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านกลศาสตร์การคานวณ 1
(Selected Topic in Computation Mechanics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การบรรยาย สั ม มนา การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง และการศึ ก ษา
ความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชากลศาสตร์การคานวณ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากภาควิชา
Lectures, seminar, individual investigations, wich are recently
developed in areas of computations mechanics under the consent of the
department.
030155113 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านกลศาสตร์การคานวณ 2
3(3-0-6)
(Selected Topic in Computation Mechanics II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การบรรยาย สั ม มนา การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง และการศึ ก ษา
ความก้าวหน้ าทางวิชาการในสาขาวิชาวิศวกรรมความร้อน โดยได้รับความเห็นชอบ
จากภาควิชา
Lectures, seminar, individual investigations, wich are recently
developed in areas of thermal engineering under the consent of the
department.
030155114 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านกลศาสตร์การคานวณ 3
3(3-0-6)
(Selected Topic in Computation Mechanics III)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การบรรยาย สั ม มนา การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง และการศึ ก ษา
ความก้าวหน้ าทางวิช าการในสาขาวิช ากลศาสตร์ป ระยุกต์ โดยได้รับความเห็ น ชอบ
จากภาควิชา
Lectures, seminar, individual investigations, wich are recently
developed in areas of applied mechanics under the consent of the
department.
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แผนภูมแิ สดงความต่อเนื่องของการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
แผน ก แบบ ก 2
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

030105100
1(1-0-2)
สัมมนา
(Seminar)

0301XXXXX
3(3-0-6)
วิชาเลือก
(Elective Course)

030105105
3
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

030105101

(Research Methodology for Mechanical)

0301XXXXX
3(3-0-6)
วิชาเลือก
(Elective Course)

0301XXXXX
3(3-0-6)
วิชาเลือก
(Elective Course)

0301051XX
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
(Mathematics Course)

0301XXXXX
3(3-0-6)
วิชาเลือก
(Elective Course)

0301XXXXX
3(3-0-6)
วิชาเลือก
(Elective Course)

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

2(2-0-4)

ระเบียบวิธวี จิ ัยทางด้านเทคโนโลยีวศิ วกรรมเครือ่ งกล

ภาคการศึกษาที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 4
030105105
9
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

0301XXXXX
3(3-0-6)
วิชาเลือก
(Elective Course)
9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

