
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวศิวกรรมศำสตร์  สำขำวชิำวศิวกรรมวสัดุ 

   
236-200  2(2-0-4) 
แนะน ำวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ      
(Introduction to Mining and Materials Engineering) 
 บทบาทของวิศวกรเหมืองแร่และวสัดุ  สภาวิศวกร 
และ จรรยาบรรณ  ภาพรวมและกรณี ท่ี น่าสนใจเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่และวสัดุ  กรอบแนวคิดดา้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในงานวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 
 Roles of mining and materials engineers; 
Engineering Council and ethics; overview and interesting 
cases concerning mining and materials industry; concept of 
environmental management in mining and materials 
engineering works 
 
236-480  3(3-0-6) 
กำรจดักำรส่ิงแวดล้อมและควบคุมมลภำวะในอุตสำหกรรมแร่และวสัดุ 
(Environmental Management and Pollution Control in the 
Minerals and Materials Industries)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  236-200 แนะน ำวิศวกรรม
เหมืองแร่และวสัดุ 

การศึกษาและเรียนรู้ในเร่ืองของมลพิษท่ีเกิดจาก
อุตสาหกรรมแร่ ปัญหาส่ิงแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ 
กฎหมายขอ้ก าหนด  การวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
วิธีการควบคุมและจดัการเพ่ือควบคุมมลภาวะ เช่น การบ าบัด
น ้ าเสีย การจัดการของเสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศ การ
ควบคุมเสียง คล่ืนอัดอากาศและความสั่นสะเทือนจากการ
ระเบิด การฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีเหมืองแร่ภายหลงัการท าเหมือง การมี
ส่วนร่วมของประชาสงัคม 
 Pollution from mining industries; environmental 
problem from mining;  environmental law and environmental 
impact assessment; environmental method to control and 
manage the problems; wastewater treatment; waste 
management; air pollution control; noise pollution control; 
ground vibration and air blast from blasting control; mining 
reclamation; corporate social responsibilities 
 

238-201  1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรวศิวกรรมวสัดุ     
(Materials Engineering Laboratory)  
 เทคนิคขั้นพ้ืนฐานในการเตรียมตวัอยา่งวสัดุ การ
ทดสอบและวิเคราะห์วสัดุ เช่น การเตรียมช้ินงานเพ่ือการ
ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบใช้
แสง เทคนิคทนัสมยัทางดา้นโลหศาสตร์ เช่น การใชร้ะบบ
ดาร์คฟีลด์ ไบรท์ฟิลด์และแสงโพลาไรซ์ การวิเคราะห์
โครงสร้างจุลภาคของวสัดุ  การวิเคราะห์ขนาดของเกรน  
การทดสอบสมบติัเชิงกลต่างๆ การวิเคราะห์ขนาดอนุภาค 
การตรวจสอบสมบติัทางความร้อน   การทดสอบแบบไม่
ท าลาย เป็นตน้ 
           Preparation techniques of materials for analysis 
and characterization; materials identification in macro 
and micro scales by microscopy;  advanced 
metallography techniques for example dark field, bright 
field and polarized light,   microstructure and grain size 
analysis and measurement,  mechanical testing for 
materials, particles size measurement, thermal properties 
of materials, non-destructive testing etc. 
 
238-202  3(3-0-6) 
กลศำสตร์วสัดุ     
(Mechanics of Materials) 
รำยวิชำบั งคับ เรียน ผ่ำน ก่อน  :  221-101 กลศำสต ร์
วศิวกรรม 1    

ความเคน้และความเครียด ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ความเค้นและความเครียด สมบัติทางกลของวสัดุ การ
วิเคราะห์ความเค้นในคานชนิดต่าง ๆ แรงเฉือนและ
โมเมนตด์ดั การโก่งของคาน การบิด 

Stress and strain; stress-strain relationship; 
mechanical properties of materials; analysis of stress in 
various types of beam; shear stress; bending moment; 
deflection and torsion 
 



238-203  3(3-0-6) 
อุณหพลศำสตร์ของวสัดุ    
(Thermodynamics of Materials) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  324-103 เคมทีัว่ไป    
 กฎข้อท่ี 1 และกฎข้อท่ี 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์  
เกณฑส์ าหรับสมดุลในกระบวนการท่ีความดนัคงตวั  พลงังาน
อิสระท่ีเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ ความดัน และศักยท์างเคมี  
การค านวณพลังงานอิสระเชิงตัวเลขจากข้อมูลทางเทอร์โม
ไดนามิกส์  สมดุลในก๊าซผสม  สมดุลระหว่างเฟสควบแน่น
และเฟสก๊าซ  แผนผงัพลงังานอิสระ  พฤติกรรมของสารละลาย 
 First and second laws of thermodynamics; criteria 
for equilibria in constant pressure processes; free energy as a 
function of temperature, pressure and chemical potential; 
equilibrium in gas mixtures; equilibrium between condensed 
phases and gas phases; free energy diagram; solution behavior 
 
238-204    3(3-0-6) 
ปรำกฏกำรณ์กำรถ่ำยโอนในกระบวนกำรวสัดุ    
(Transport Phenomena in Materials Processes) 
 การไหลแบบลามินาร์ การไหลแบบป่ันป่วน กฎ
ความหนืดของนิวตัน สมการดุลมวล สมการดุลโมเมนตัม 
ความคลา้ยคลึงและการวิเคราะห์เชิงมิติ การไหลในท่อ การน า
ความร้อน การพาความร้อนและการแผ่รังสี สมการดุลพลงังาน 
การแพร่และการพา  กฎการแพร่ของฟิกส์ 
 Laminar flow; turbulent flow; newton’s viscosity 
law; mass-balance equation; momentum-balance equation; 
similitude and dimensional analysis; flow in pipe; conduction, 
convection and radiation energy-balance equation; diffusion 
and convection; fick’s law of diffusion 
 
238-220          3(3-0-6) 
โลหกรรมกำยภำพ 1    
(Physical Metallurgy I) 
 โครงสร้างผลึก ความบกพร่องของผลึก อินเตอร์เฟส
และโครงสร้างจุลภาคของผลึก สารละลายของแข็งและ
สารประกอบ แผนภาพสมดุลภาค การแปลงรูปแบบพลาสติก
ในผลึก การแพร่   
 Crystal structure; crystal defects; crystal interfaces 
and microstructure; solid solution and compound; phase 

equilibrium diagrams; plastic deformation in crystalline 
solid; diffusion 
 
238-221         3(3-0-6) 
โลหกรรมกำยภำพ 2    
(Physical Metallurgy II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 238-220 โลหกรรมกำยภำพ 1 
 การแข็งตวั รีคอฟเวอรี รีคริสตัลไลเซชัน และ
การเติบโตของเกรน การเปล่ียนเฟสในสถานะของแข็ง 
กลไกการความแขง็แรงและการควบคุมโครงสร้างจุลภาค 
 Solidification; recovery, recrystallization and 
grain growth; solid-state phase transformation; 
strengthening mechanism and microstructural control
  
238-230  3(3-0-6) 
วสัดุวศิวกรรม       
(Engineering Materials) 
 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ 
กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้วสัดุวิศวกรรม 
ได้แ ก่  โลห ะ  พอ ลิ เมอ ร์  เซ รามิ ก   ว ัส ดุ ผสม  วัส ดุ
อิเล็กทรอนิกส์ คอนกรีตและไม ้แผนภาพสมดุลเฟสและ
การน าไปใช้ประโยชน์  สมบัติ เชิงกลของวัสดุ  การ
เส่ือมสภาพของวสัดุ 
 Study of relationship between structures, 
properties, production processes and applications of 
engineering materials i.e. metals, polymers, ceramics, 
composites, electronic materials, concrete and wood; 
phase equilibrium diagrams and their interpretation; 
mechanical properties and materials degradation 
 
238-301  3(2-3-4) 
โลหะกลุ่มเหลก็และกำรขึน้รูป   
(Ferrous Metal and Forming) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  238-230 วสัดุวศิวกรรม 

หลกัการพ้ืนฐานของกระบวนการผลิตเหลก็และ
เหล็กกลา้ การแบ่งชนิดและมาตรฐานของเหล็กหล่อและ
เหล็กกล้า การวิเคราะห์เฟสไดอะแกรมและโครงสร้าง
จุลภ าค  ก ารป รับป รุงสมบั ติ เชิ งกล  ห ลักการของ
กระบวนการข้ึนรูป เช่น กระบวนการหล่อ การตีข้ึนรูป 



การดึงลวดและท่อ การข้ึนรูปโลหะแผน่ และกระบวนการอ่ืนๆ 
การน าไปประยุกตใ์ชง้าน ปฏิบติัการเก่ียวกบักระบวนการข้ึน
รูป ทดสอบสมบัติเชิงกล และวิเคราะห์โครงสร้างเหล็กและ
เหลก็กลา้  

Basic principle of iron and steel making; 
classification and standard of cast iron and steel; Phase 
diagram and microstructure characterization; property 
modifications; principle of forming process for cast iron and 
steel i.e. casting, forging, wire and tube drawing, sheet metal 
forming and other process; ferrous metal applications; 
laboratory related to metal forming, mechanical properties 
testing and microstructure analysis of ferrous metals   
 
238-302  3(2-3-4) 
โลหะนอกกลุ่มเหลก็และกำรขึน้รูป   
(Non-Ferrous Metal and Forming) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  238-230 วสัดุวศิวกรรม 

การแ บ่ งชนิ ดและมาตรฐาน  เฟสไดอะแกรม 
โครงสร้างจุลภาค และการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของโลหะ
นอกกลุ่มเหล็ก ได้แก่ โลหะอะลูมิเนียมและอลูมิเนียมผสม 
โลหะทองแดงและทองแดงผสม โลหะสงักะสีและสงักะสีผสม  
โลหะแมกนีเซียมและแมกนีเซียมผสม โลหะดีบุกและดีบุก
ผสม โลหะนิกเกิลและนิกเกิลมผสม โลหะไทเทเนียมและ
ไทเทเนียมมผสม โลหะฉลาดหรือจ ารูป โลหะผสมขั้นสูง 
หลกัการของกระบวนการข้ึนรูป เช่น การอดัรีดข้ึนรูป การรีด
ข้ึนรูป การข้ึนรูปโลหะผง และกระบวนการอ่ืนๆ การน าไป
ประยกุตใ์ชง้าน ปฏิบติัการเก่ียวกบักระบวนการข้ึนรูป ทดสอบ
สมบติัเชิงกล และวเิคราะห์โครงสร้างของโลหะนอกกลุ่มเหลก็  

Classification and standard; phase diagram; 
microstructure; property modifications of non-ferrous metals 
including aluminum and alloys, zinc and alloys, magnesium 
and alloys, tin and alloys, nickel and alloys, titanium and 
alloys, smart metal alloys,  advanced metal alloys; principle of 
forming process for non-ferrous i.e. extrusion, rolling, powder 
metallurgy and other process; nonferrous metal applications; 
laboratory related to metal forming, mechanical properties 
testing and microstructure analysis of non-ferrous metals   
 
 

238-303  3(2-3-4) 
กำรตรวจวเิครำะห์วสัดุ     
(Materials Characterization) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  238-220 โลหกรรมกำรภำพ 
1 และ 238-330 เคมสี ำหรับวศิวกรเหมืองแร่และวสัดุ 
 การตรวจสอบวสัดุด้วยวิธีทางเคมี และการใช้
เทคนิคสเปกโตรเมทรี รวมทั้ง ดิฟแฟรคโตมิเตอร์ เอก็ซเรย์
ฟลูออเรสเซนต ์เอ็กซเรยโ์ฟโตอิเล็กตรอนสเปกโตรสโคปี 
กล้องจุลทรรศน์ อิ เล็กตรอนแบบส่องกราด  กล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน โอเจอิเล็กตรอนสเปก
โตรสโคปี และเทคนิคอ่ืนๆ 
 Study of materials analysis by chemical 
methods and spectrometric techniques including X-Ray 
diffractometer (XRD); X-Ray fluorescent (XRF); X-Ray 
photoelectron spectroscopy (XPS); scanning electron 
microscopy (SEM); transmission electron microscopy 
(TEM); auger electron spectroscopy (AES) and other 
techniques 
 
238-320  3(3-0-6) 
พฤตกิรรมเชิงกลของวสัดุ    
(Mechanical Behavior of Materials) 
รำยวิชำบั งคับ เรียน ผ่ำน ก่อน  :  221-101 กลศำสต ร์
วศิวกรรม 1 หรือ 238-202 กลศำสตร์วสัดุ 
 หลักการเบ้ืองต้นเร่ืองความเค้น ความเครียด  
ทฤษฎีวา่ดว้ยการยืดหยุน่ของวสัดุ  ทฤษฎีวา่ดว้ยพลาสติก
ซิต้ี  ดิสโลเคชนั  ความเก่ียวพนัธ์กบัจุดบกพร่องชนิดอ่ืนๆ 
สเตรนฮาร์เดนนิงและการอบอ่อน  แนะน าทฤษฎีการ
แตกหัก  การล้า  การคืบ  ซุปเปอร์พลาสติกซิ ต้ี   การ
ทดสอบสมบติัเชิงกลของวสัดุแบบต่างๆ 
 Basic principles of stress, strain; theory of 
elasticity of materials; theory of plasticity; dislocations, 
relation with other defects; strain hardening and 
annealing; introduction to fracture mechanics, fatigue, 
creep, superplasticity; mechanical property tests of 
materials 
 
238-321  3(3-0-6) 
โลหกรรมเคม ี     



(Chemical Metallurgy) 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 238-203 อุณหพลศำสตร์ของ
วสัดุ หรือ 238-230 วสัดุวศิวกรรม   
 หลักการของโลหกรรมการละลาย  ประกอบด้วย
พลศาสตร์ความร้อนของสารละลาย จลนศาสตร์ของการชะ
ละลายและการตกตะกอน การสกัดด้วยตวัท าละลายและการ
แลกเปล่ียนไอออน  ไฟฟ้าเคมีของสารละลาย  ประสิทธิภาพ
ของกระแสไฟฟ้าและพลงังาน  หลกัการของโลหกรรมความ
ร้อน  ประกอบดว้ยการค านวณทางพลศาสตร์ความร้อน  การ
คลัไซเนชัน  การย่าง  การรีดักชัน  การสกัดโลหะกลุ่มเหล็ก
และโลหะนอกกลุ่มเหลก็ 
 Principles of hydrometallurgy including thermodynamics of 
aqueous solutions, kinetics of leaching and precipitation, solvent 
extraction and ion exchange; electrochemistry of aqueous 
solution; current and energy efficiency; principles of 
hydrometallurgy including thermodynamic applications, 
calcinations, roasting and metal reduction; extraction of 
ferrous and nonferrous metals 
 
238-330  3(3-0-6) 
เคมสี ำหรับวศิวกรเหมืองแร่และวสัดุ   
(Chemistry for Mining & Materials Engineers) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  324-103 เคมทีัว่ไป และ 236-200 
แนะน ำวศิวกรรมเหมืองและและวสัดุ 
 เคมีของสารละลาย สมดุลการละลาย สมดุลระหวา่ง
เฟส อุณหเคมี  เคมีไฟฟ้าและการสึกกร่อน คอลลอยด์ และ เคมี
พ้ืนผิว  
 Solution chemistry; solubility equilibrium; phase 
equilibria; thermochemistry; electrochemistry and corrosion; 
colloid and surface chemistry 
 
238-341  3(2-3-4) 
วศิวกรรมเซรำมกิ     
(Ceramics Engineering) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  238-230 วสัดุวศิวกรรม 
 การจ าแนกวสัดุเซรามิก โครงสร้างจุลภาค โครงสร้าง
ผลึกของเซรามิก ข้อบกพร่องท่ีเกิดในวสัดุเซรามิก  ความ
แขง็แรงและความเหนียวของเซรามิกหลกัการของกระบวนการ
ผลิตวัสดุเซรามิก ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกับ

โครงสร้างจุลภาคและสมบัติ ว ัตถุดิบและการเตรียม
วตัถุดิบ การข้ึนรูป การอบแห้งและการอบผนึก การ
สงัเคราะห์ฟิลม์เซรามิก การทดสอบสมบติั การประยกุตใ์ช้
เซรามิกดั้ งเดิมและเซรามิกขั้ นสูง ปฏิบัติการเก่ียวกับ
กระบวนการผลิตเซรามิก 
 Ceramic material classification; ceramic 
microstructure; principles of ceramic processing; relation 
among processes, microstructures and properties; ceramic 
crustal structure, defects in ceramics; Strength and 
toughness in ceramics raw materials and preparations; 
fabrications, drying and sintering processes; synthesis of  
ceramic thin films; properties test; applications of 
classical and advanced ceramics; laboratory related to 
ceramic processing 
 
238-342  3(3-0-6) 
เทคโนโลยแีก้ว     
(Glass Technology) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  238-230 วสัดุวศิวกรรม 
 การจ าแนกชนิดของแก้ว ความส าคัญและการ
จ าแนกชนิดของแกว้ซิลิกา วตัถุดิบส าหรับแกว้ซิลิกา การ
ผลิตแก้ว  คุณสมบั ติท างกายภาพและเค มีของแก้ว 
โครงสร้างจุลภาคของแกว้ เคมีของการผลิตแก้ว วตัถุดิบ 
กรรมวิธีผลิตแกว้และกระจก สมบติัและการทดสอบ การ
ประยกุตใ์ช ้
 Glass classification; Significance and Classification of Silica 
Glass; Raw materials for Silica Glass; Raw materials for Silica 
Glass Manufacture; Physical and Chemical Properties of 
Silica Glass microstructure of glass; chemistry of glass 
production; raw materials; glass processes; properties and 
tests; applications 
 
238-350  3(3-0-6) 
วศิวกรรมพอลเิมอร์    
(Polymer Engineering) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  238-230 วสัดุวศิวกรรม 
 ความ รู้ เบ้ื องต้น เก่ียวกับพอลิ เมอร์และการ
ประยุกต์ใช้ การสังเคราะห์พอลิเมอร์ ชนิด โครงสร้าง 
สมบัติต่างๆและการวิเคราะห์ การข้ึนรูปผลิตภณัฑ์พอลิ



เมอร์ วสัดุผสมพอลิเมอร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง  การ
เลือกพอลิเมอร์และการออกแบบ ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม 
 Overview of polymer and application; polymerization, type, 
structure, property and characterization of polymers; processing of polymer 
products; polymer composite; rubber technology and 
engineering; selection, design and environmental aspect 
 
238-370          ไม่น้อยกว่ำ 320 ช่ัวโมง 
กำรฝึกงำน  
(Practical Training) 
เง่ือนไข : มีสถำนภำพเป็นนักศึกษำช้ันปีที่ 3 ขึ้นไป และให้
เป็นไปตำมระเบียบภำควชิำวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 
 การฝึกงานท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ   
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง หรือ 8 สัปดาห์   โดย
ได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาก่อน และประเมินผลโดย
บริษทัหรือสถาบนัท่ีฝึกงานและภาควชิา  
 Training in materials engineering in organization 
approved by the department for a period not less than 8 weeks 
or 320 hours; submission of a written report is required at the 
end of the training; evaluation by training company or 
institute and the department 
 
238-380  3(2-3-4) 
กำรประยุกต์คอมพวิเตอร์ในงำนวศิวกรรมวสัดุ  
(Computer Applications in Materials Engineering) 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  226-215 กระบวนกำรผลิตขั้น
พื้นฐำน และ 238-230 วสัดุวศิวกรรม 
 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต การ
ใช้โปรแกรมแผ่นงานส าเร็จรูป การเขียนโปรแกรมเพ่ือ
แกปั้ญหาคณิตศาสตร์ การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณ
ทางเคมีและเทอร์โมไดนามิกส์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ออกแบบ แนะน าวธีิการทางไฟไนตอิ์ลิเมนต ์
 Basic knowledge about microcomputer; internet; 
spreadsheet calculation; programming basic; various modern 
computer programs applications for materials engineering 
such as chemistry and thermodynamics calculation, computer 
aided design and introduction to finite element analysis  
 
 

238-403         3(2-2-5) 
กำรออกแบบแม่พมิพ์    
(Mold and Die Design) 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  226-215 กระบวนกำรผลิต
ขั้นพื้นฐำน และ238-230 วสัดุวศิวกรรม 
 แม่พิมพส์ าหรับการหล่อ การข้ึนรูป การตดั การ
เจาะและการตดัแต่งโลหะ การข้ึนรูปโลหะผงและข้ึนรูป  
พอลิเมอร์ โครงสร้างของแม่พิมพ์และการออกแบบ วสัดุ
แม่พิมพ ์การใชแ้ละการบ ารุงรักษาแม่พิมพ ์
 Molds and die for metal casting, forming, 
cutting, drilling and shaping processes, metallic powders 
and polymer fabrications; mold and die structures and 
designs; mold and die materials; uses and maintenance of 
mold and die 
 
238-405          3(3-0-6) 
กำรเลือกวสัดุและกระบวนกำร   
(Materials and Process Selection) 
รำยวชิำบังคับเรียนก่อน :  238-301 โลหะกลุ่มเหล็กและกำร
ขึน้รูป หรือ 238-302 โลหะนอกกลุ่มเหลก็และกำรขึน้รูป 
 การเลือกใชว้สัดุตามสมบติัเฉพาะท่ีพึงประสงค ์ 
การออกแบบช้ินส่วนและผลิตภณัฑ์  และการพิจารณาเชิง
เศรษฐศาสตร์ การเลือกกระบวนการผลิตและข้ึนรูปวสัดุ
เป็นผลิตภัณฑ์  แนะน าวิศวกรรมยอ้นรอย  กรณีศึกษา
ส าหรับการเลือกวสัดุและกระบวนการผลิต 
 Materials selection based on the required 
properties; design of component and products and 
economic consideration; selection of manufacturing 
process and materials forming; introduction to reverse 
engineering; case study for materials and process 
selection 
 
238-406  3(3-0-6) 
วศิวกรรมพื้นผวิ     
(Surface Engineering)  
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  238-230 วสัดุวศิวกรรม 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  238-203 อุณหพลศำสตร์ของ
วสัดุ 



 เทคนิคการเคลือบผิวด้วยวิธีต่างๆ  การชุบผิวแข็ง  
การพ่น เคลือบด้วยเปลวความร้อน    การชุบ เคลือบด้วย
กระแสไฟฟ้าและไม่ใชก้ระแสไฟฟ้า  กระบวนการเคลือบผิว
ดว้ยเฟสไอ  แนะน าไตรโบโลยี 
 Surface coating techniques; surface hardening; 
thermal spraying; electrolytic and electroless plating; vapour 
deposition; introduction to tribology 
 
238-407   3(3-0-6) 
กลศำสตร์ควำมพบิัตแิละกำรวเิครำะห์    
(Failure Mechanics and Analysis) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  238-202 กลศำสตร์วสัดุ และ 
238-320 พฤตกิรรมเชิงกลของวสัดุ 
 ทบทวนทฤษฎีสภาพยืดหยุ่น ความเคน้ระนาบ และ
ความเครียดระนาบ  ทฤษฎีพ้ืนฐานการพิบัติแบบคราก แบบ
แตกหัก และแบบล้า กลศาสตร์แตกหักยืดหยุ่น เชิงเส้น  
หลกัการความเขม้ความเคน้วกิฤต  การเติบโตของรอยแตกและ
การพิบัติของวสัดุ  การวิเคราะห์ความพิบัติในระดับมหภาค
และจุลภาคเน่ืองจากการคืบ  การลา้ การกดักร่อน  และการกดั
กร่อนจากความเคน้  การเส่ือมลงของรอยเช่ือม  ขอ้บกพร่อง
จากการกระท าทางความร้อน  กรณีศึกษา  แนะน าวิธีการและ
เคร่ืองมือในการวเิคราะห์ความพิบติั 
 Review on theory of elasticity, plane stress and 
plane strain; basic failure theories by yielding, fracture and 
fatigue; linear elastic fracture mechanics, principle of critical 
stress intensity; crack growth and failure of materials; macro 
and micro analysis of failures due to creep, fatigue, corrosion 
and stress corrosion; degradation of weldment; defects from 
heat treatment; case study; introduction to methods and tools 
for failure analysis 
 
238-421  3(3-0-6) 
โลหะวทิยำของกำรเช่ือมต่อโลหะ   
(Metallurgy of Metal Joining) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  226-215 กระบวนกำรผลติขั้นพื้นฐำน 
 การเช่ือมต่อโลหะเบ้ืองตน้และแหล่งพลงังานส าหรับ
การเช่ือม ฟิสิกส์ของการอาร์ค กรรมวิธีการเช่ือมอาร์คแบบ
ต่างๆ การบัดกรีอ่อน บัดกรีแข็ง สมบัติของโลหะบดักรีอ่อน
และบัดกรีแข็ง การเช่ือมต่อในสถานะของเหลวและของแข็ง

และการเช่ือมต่อแบบอ่ืนๆ โลหะวิทยาของการแผ่ของ
กระบวนการเช่ือมต่อรวมถึงความร้อนเข้า (Heat input)  
ความสามารถในการเช่ือมของโลหะและโลหะผสมชนิด
ต่างๆ  เทคนิคในการเช่ือมโลหะชนิดต่างๆ  การเลือกลวด
เช่ือมท่ีเหมาะสมและถูกตอ้ง การวิเคราะห์ปัญหาเน่ืองจาก
ปรากฏการณ์ทางโลหะวิทยา  โครงสร้างจุลภาคของเน้ือ
เช่ือมและบริเวณท่ีมีผลกระทบอนัเน่ืองมาจากความร้อน 
การเย็นตวัของแนวเช่ือม การให้ความร้อนหลังจากการ
เช่ือม ขอ้ควรค านึงในการออกแบบงานเช่ือม ความแขง็แรง
ของรอยเช่ือมรวมถึงสมบติัทางกลอ่ืนๆ ของรอยเช่ือม  การ
ป้องกนัและการแกไ้ขความเคน้ตกคา้งและการบิดเสียรูป
ก่อนและหลงัการกระท าทางความร้อน  การประยุกต์งาน
เช่ือมในอุตสาหกรรม ระบบควบคุมคุณภาพในงานเช่ือม 
ชนิดของข้อบกพร่องต่างๆ ในแนวเช่ือมและวิธีการ
ป้องกัน การทดสอบแบบท าลายและไม่ท าลายของรอย
เช่ือม  
             Principle of Joining and power source; physics of 
arc and various welding processes such as fusion 
welding, solid state joining, soldering and brazing; heat in 
welding and heat input;  weldability as well as welding 
metallurgy of metals and its alloys; macro and 
microstructure of weld metal, heat affected zone (HAZ) 
and base metal;  preheat and post weld heat treatment; 
basic weld design, residual stress and distortion; 
application of welding for industries quality control in 
welding; weld defects and prevention; finally destructive 
and non-destructive test in welding 
 
238-423  3(3-0-6) 
โลหกรรมกำรละลำย    
(Hydrometallurgy) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  238-330 เคมสี ำหรับวศิวกร
เหมืองแร่และวสัดุ 
 ทฤษฎีพ้ืนฐานและการค านวณเก่ียวกบัการสกดั
โลหะจากแร่ดว้ยกระบวนการโลหกรรม การละลายแร่บาง
ชนิด  กระบวนการละลายส าหรับแร่ท่ีส าคญั  กรณีศึกษา 
 Basic theory and calculation in 
hydrometallurgical extraction process of metal from ore; 



hydrometallurgical process of some important minerals; case 
studies 
 
238-424  3(3-0-6) 
กำรผลติเหลก็และเหลก็กล้ำ     
(Iron and Steel Making Processes) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  238-230 วสัดุวศิวกรรม 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 238-321 โลหกรรมเคม ี
 เคมีของกรรมวธีิผลิตเหล็กและเหลก็กลา้ สินแร่เหล็ก
และวตัถุดิบ เตาถลุงแบบพ่นลมและเตาชนิดอ่ืน ๆ อิฐทนไฟ 
การค านวณสมดุลมวลและความร้อน จลศาสตร์และการถ่าย
โอนมวลและความร้อนในกรรมวธีิผลิตเหลก็และเหลก็กลา้ 
 Chemistry of iron and steel making processes; iron 
ores and raw materials;  blast furnace and other types of 
furnace; refractory bricks; mass and heat balances calculation; 
kinetics and transport phenomena of mass and heat in iron and 
steel making processes 
 
238-430  3(3-0-6) 
เทคโนโลยวีสัดุอนุภำค     
(Particulate Materials Technology) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  238-230 วสัดุวศิวกรรม 
 การจ าแนกวสัดุอนุภาค การตรวจคุณลักษณะ การ
ผลิต สมบติัของวสัดุอนุภาค การข้ึนรูป กระบวนการอบผนึก
และกระบวนการหลงัการอบผนึก สมบัติของผลิตภณัฑ์ การ
ประยกุตใ์ช ้
 Particulate materials classification; characterizations; production; 
properties of particulate materials; fabrications; sintering and post-sintering 
processes; physical property of product; applications 
 
238-443  3(3-0-6) 
วสัดุชีวกำรแพทย์     
(Biomedical Materials) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  238-230 วสัดุวศิวกรรม 
 วสัดุทันตกรรมและชีวการแพทย ์วสัดุอวยัวะเทียม 
ความเขา้กันได้ของวสัดุและเน้ือเยื่อมนุษย ์การปลูก/ฝังวสัดุ
ฉลาดในร่างกายมนุษย ์

 Dental and biomedical materials; artificial 
organ materials; compatibility of materials on human 
tissues; implantation of smart materials in human body 
 
238-460  3(3-0-6) 
วศิวกรรมวสัดุผสม     
(Composite Materials Engineering) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  238-230 วสัดุวศิวกรรม 
 หลักการเบ้ืองต้นและการประยุกต์ใช้วสัดุเชิง
ประกอบ  วสัดุเชิงประกอบท่ีมีเมทริกซ์ท าจาก พอลิเมอร์ 
โลหะ และเซรามิก ต่างๆ  สมบติัเชิงกลและการวิเคราะห์ 
กระบวนการผลิตวสัดุเชิงประกอบ การวิเคราะห์และ
ออกแบบแผน่อดัประกบ สมบติัเชิงกลของแผน่อดัประกบ 
 Fundamental and applied aspects of composite 
materials; polymer matrix composite (PMCs), metal 
matrix composite (MMCs) and ceramic matrix composite 
(CMCs); basic mechanics and analysis; manufacturing 
techniques; laminate analysis and design; mechanical 
properties of laminate 
  
238-470         1(0-2-1) 
สัมมนำวศิวกรรมวสัดุ    
(Materials Engineering Seminar) 
เง่ือนไข: มีสถำนภำพเป็นนักศึกษำช้ันปีที่ 4 ขึ้นไปและ 
เป็นไปตำมระเบียบภำควชิำวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 
 การ เลื อกหั วข้อ วิ จัย  ก ารค้น คว้า เอ กส าร 
เอกสารอ้างอิง การวางแผนการวิจัย วิธีวิจัย การเขียน
โครงการวิจัยและการเขียนรายงาน การน าเสนอและ
อภิปรายหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ  หรือหวัขอ้ท่ีจะท าโครงงานวจิยั  

study of a project of interest; assigned by the 
department or proposed by students; on problems in 
various fields of materials engineering under supervision 
of the instructor; review of literatures and research 
methodology relevant to the project; submission of a 
written report including an outline of the project work 
schedule and detailed proposal for the project 
 
238-471  3(0-9-0) 
โครงงำนวศิวกรรมวสัดุ     



(Materials Engineering Project) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  238-470 สัมมนำวศิวกรรมวสัดุ 
 นกัศึกษาแต่ละคนตอ้งท าโครงงานวจิยั ในหวัขอ้ท่ีได้
ท าการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นไวแ้ลว้ใน วิชา 237-470 สัมมนา
วิศวกรรมวสัดุ น าเสนอผลการศึกษาวิจัย และส่งรายงานท่ี
จดัพิมพเ์ป็นรูปเล่มตามระเบียบของคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 Completion of the project work proposed on module 
238-470,under supervision of the instructor; presentation of 
the findings and submission of a written report are required at 
the end of the 2nd semester 
 
238-472  1(1-0-2) 
เตรียมสหกจิศึกษำ                             
(Pre-cooperative Education) 
 การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานสหกิจศึกษา 
การศึกษาและค้นควา้เอกสารในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการฝึกงาน
แบบสหกิจศึกษา การพฒันาโครงร่างการศึกษาวิจยัส าหรับสห
กิจศึกษา การวางแผนการวจิยัและสัมมนา การน าเสนอรายงาน
หนา้ชั้น 
 Cooperative education preparatory session; review 
of literature related to thr assigned research project; 
development ot the project proposal; research planning and 
seminar; oral presentation 
 
238-473  6(0-30-0) 
สหกจิศึกษำ                             
(Cooperative Education) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  238-472 เตรียมสหกจิศึกษำ 
 การฝึกงานและศึกษาระบบการท างานจริงท่ีเก่ียวกบั
วิศวกรรมวสัดุ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในฐานะเสมือน
พนักงานของสถานประกอบการ เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดการ
พัฒนาทักษะทางด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ใน
หอ้งเรียนกบัประสบการณ์การท างาน นกัศึกษาจะตอ้งมีชัว่โมง
การท างานเต็มเวลาในสถานประกอบการ รวมไม่น้อยกว่า 16 
สปัดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา และการประเมินผลการท างานจะ
ปฏิบัติโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมกับสถานประกอบการ เม่ือ
ส้ินสุดการฝึกงาน นักศึกษาต้องรายงานและจัดท ารายงาน
สรุปผลการท างานใหก้บัสถานประกอบการ 

 Practical training and studying of real 
workplaceem related to mining engineering as full time 
staff of entrepreneur; establishment of professional skill 
based on the integration of classroom theory and practical 
work experience; at least 16 weeks or a semester in a 
workplace; carrying out and evaluation by both the 
project advisor and the entrepreneur; oral presentation 
and final report submission to the entrepreneur 
 
238-480  3(2-3-4) 
กำรเส่ือมสภำพของวสัดุ    
(Degradation of Materials) 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  238-230 วัสดุวิศวกรรม และ
238-330 เคมสี ำหรับวศิวกรเหมืองแร่และวสัดุ 
 หลกัการของการกดักร่อน  รูปแบบต่างๆของการ
กดักร่อน  การป้องกันการกัดกร่อน การควบคุมและการ
เลือกวสัดุ  การเส่ือมสภาพของวสัดุทางวิศวกรรม  การ
ทดสอบการกดักร่อน 
 Principles of corrosion; forms of corrosion; 
corrosion prevention, controls and materials selection; 
degradation of engineering materials; corrosion testing 
 
238-481         3(3-0-6) 
วสัดุส ำหรับเทคโนโลยพีลงังำนและส่ิงแวดล้อม       
(Materials for Energy and Environmental Technologies) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  238-230 วสัดุวศิวกรรม 
 บทบาทของวสัดุวศิวกรรมต่อการผลิตไฟฟ้าและ
การใช้งาน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน
นิวเคลียร์และพลงังานน ้ า เซลลเ์ช้ือเพลิง พลงังานทดแทน 
วัสดุกักเก็บไฮโดรเจนและพลังงาน แบตเตอร่ี ว ัสดุ
ประหยดัพลงังาน วสัดุส าหรับงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 The role of engineering materials on electric 
generation and uses; solar, wind, nuclear and water 
energies; fuel cells; renewable energy; hydrogen and 
energy storage materials; batteries; energy saving 
materials; materials for environmental approaches 
 
238-482  3(3-0-6) 
กำรน ำของเสียกลบัมำใช้ใหม่   



(Waste Recycling) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  238-230 วสัดุวศิวกรรม 
 เศรษฐศาสตร์และนโยบายของการน าของเสียกลบัมา
ใช้ใหม่โดยพิจารณาถึง กรรมวิธีผลิต การใช้ว ัสดุ  การใช้
พลังงาน ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
และการควบคุมการปนเป้ือนของส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยีการ
แยกวสัดุ เทคโนโลยกีารน าของเสียในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น 
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า เซรามิก อิเล็กทรอนิกส์ 
พลาสติกและเส้นใย กระดาษ สารเคมี การเกษตรและชุมชน
กลบัมาใชใ้หม่ 
 Economics and policy of materials recycling in 
terms of process, materials utilization, energy consumption, 
industrial and agricultural wastes and controls of 
environmental contamination; materials separation 
technology; recycling technologies in various industries such 
as irons and steels, ceramics, electronics, plastics and fibers, 
papers, chemical industries; recycle of agricultural and public 
wastes 
 
238-491-5                                               1-3(x-y-z) 
หัวข้อพเิศษทำงวศิวกรรมวสัดุ 1-5    
(Special Topics in Materials Engineering I – V)  
เง่ือนไข: ตำมที่ภำควิชำก ำหนดและต้องผ่ำนกำรเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรประจ ำคณะวศิวกรรมศำสตร์ 
 รายวิช า  238-491 ถึ ง  238-495 จ ะ เป็ น รายวิช า ท่ี
น่าสนใจในปัจจุบนั หรือเป็นพฒันาการใหม่ในดา้นต่างๆ ทาง
วิศวกรรมวัสดุ หรือด้านอ่ืนๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมวสัดุ โดยเน้ือหาของรายวิชาดงักล่าว
ท่ีจะเปิดสอนนั้น ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะก่อน 
 Courses 238-491 to 238-495 deal with topics of 
current interest, or advanced topics, or new developments in 
various fields of materials engineering approved by faculty 
committee 
 
240-101   3(2-2-5) 
แนะน ำกำรเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์   
(Introduction to Computer Programming) 

 หลกัการและองคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ท างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์หลักการ
กระบวนการของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หลกัการเบ้ืองตน้
ของการโปรแกรมแบบเหตุการณ์ขบั หลกัการของภาษา
ชั้ นสูง วิธีการและหลักการของกระบวนการวิเคราะห์
ปัญหาเพ่ือน ามาสู่การเขียนโปรแกรม ชนิดขอ้มูลพ้ืนฐาน 
ตวัแปร ค่าคงท่ี ตวัด าเนินการและนิพจน์  ประโยคค าสั่ง
และประโยคค าสั่งเชิงประกอบ  การท างานตามล าดบั การ
ท างานแบบทางเลือกและการท างานแบบวนซ ้ า  โปรแกรม
ย่อยและกระบวนการส่งพารามิเตอร์ ขอบเขตการใชง้าน
ของตวัแปรและโปรแกรมยอ่ย  ขอ้มูลแบบอาร์เรย ์ขอ้มูล
แบบโครงสร้าง ภาษาการเขียนโปรแกรมปัจจุบนั การฝึก
เขียนโปรแกรม 
 Computer concepts, computer components; 
hardware and software interaction; electronic data 
processing concepts;  event-driven programming 
concepts; high-level language programming concepts; 
program design and development methodology; data 
types; constant; operations and expression; statement and 
compound statement, flow controls, sequence, alteration 
and iteration; subprograms and parameter passing 
process, scope of variable and subprogram, arrays and 
data structures; current programming language; 
programming practices 
 
322-171 3(3-0-6) 
คณิตศำสตร์วทิยำศำสตร์กำยภำพ 1   
(Mathematics Physical Science I) 
 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิต
และความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ของฟังก์ชนั การประยกุต์ของ
อนุพันธ์ ปริพนัธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การ
ประยกุตข์องปริพนัธ์  
 Mathematical induction; functions and graphs; 
limit and continuity; derivatives of functions; applications 
of derivatives; integration of functions; improper 
integrals; application of integrals 
 
322-172   3(3-0-6) 
คณิตศำสตร์วทิยำศำสตร์กำยภำพ 2   



(Mathematics Physical Science II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน:   322-171 คณิตศำสตร์วทิยำศำสตร์กำยภำพ 1 
 ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง อนุพัน ธ์ของ
ฟังก์ชนัหลายตวัแปร สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัอนัดับท่ีหน่ึง
และการประยกุต ์สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัเชิงเสน้อนัดบัท่ีสอง
ท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นค่าคงตวัและการประยกุต ์ผลการแปลงลา
ปลาซและการประยกุต ์ระบบพิกดัเชิงขั้ว 
 Sequences and series of real numbers; derivatives of 
functions of several variables; ordinary differential equations 
of first order and first degree; second order ordinary 
differential equations with constant coefficients; Laplace 
transforms andapplications; polar coordinate system 
 
 

322-271   3(3-0-6) 
คณิตศำสตร์วทิยำศำสตร์กำยภำพ 3   
(Mathematics Physical Science III) 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :   322-172 คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์
กำยภำพ 2 
 ปริพนัธ์หลายชั้น เวกเตอร์แคลคูลสั ปริพนัธ์ตามเส้น
และปริพันธ์ตามผิว สมการเชิง อนุพันธ์สามัญเชิงเส้นท่ีมี
สมัประสิทธ์ิเป็นตวัแปร อนุกรมฟเูรียร์ สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 
 Multiple integrals; vector calculus; line integrals and 
surface integrals; linear ordinary differential equations with 
variable coefficients; Fourier series; partial differential 
equations 
 
 

324-103   3(3-0-6) 
เคมทีัว่ไป     
(General  Chemistry) 
 ป ริม าณ สั มพัน ธ์  ท ฤษ ฎี อ ะตอม  โค รงส ร้ าง 
อิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตเร
ฟพรีเซนเตทีพ อโลหะ และธาตุทรานซิชนั พนัธะเคมี เทอร์โม
ไดน ามิ ก ส์  ข อ ง เห ลวและส ารละล าย  ขอ งแข็ ง  แ ก๊ ส  
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุล เคมี สมดุลไอออนในน ้ า 
 Stoichiometry, basis of atomic theory, electronic 
structures of atoms, periodic properties, representative 
elements, nonmetal and transition metals, chemical bonding, 
thermodynamics, liquid and solution, solid, gas, chemical 
kinetic, chemical equilibrium, ionic equilibrium 

325-103  1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรเคมทีัว่ไป   
  
(General Chemistry Laboratory) 
 ความไม่แน่นอนในการชั่งและตวง การหาค่า
ความเป็นกรด-เบสของสารละลายและการหาปริมาณดว้ย
การไทเทรต เทอร์โมเคมี สมบติัคอลลิเกทีฟของสารละลาย
อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การวิเคราะห์แอนไอออนและ
แคตไอออนหมู่หน่ึงแบบก่ึงจุลภาค 
 Uncertainty of measurement; pH measurements 
and quantitative analysis by titration; thermochemistry; 
colligative properties of solutions; rate of reactions; 
semimicro-qualitative analysis of anions and group I 
cations 
 
332-103  3(3-0-6) 
ฟิสิกส์ส ำหรับวศิวกร 1    
(Physics for Engineers I) 
 หน่วยปริมาณทางฟิสิกส์ และเวกเตอร์ แรงและ
การเคล่ือนท่ี งานพลังงานและโมเมนตัม ระบบอนุภาค 
การเคล่ือนท่ีของวตัถุแข็ง เกร็ง การเคล่ือนท่ีแบบออสซิ
เลต การเคล่ือนท่ีแบบคล่ืน  อนัตรกิริยาโนม้ถ่วง กลศาสตร์
ของไหล ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ 
 Units, physical quantities, and vectors; forces 
and motions; work; energy, and momentum; system of 
particles; motion of rigid bodies; oscillatory motion; 
wave motions; gravitational Interaction; fluid mechanics; 
heat and thermodynamics 
 
332-104   3(3-0-6) 
ฟิสิกส์ส ำหรับวศิวกร 2    
(Physics for Engineers II) 
 ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าท่ี
เปล่ียนตามเวลา กระแสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ทฤษีสัมพันธภาพพิเศษ 
กลศาสตร์ ควอนตมัเบ้ืองตน้ โครงสร้างอะตอมนิวเคลียส
และอนุภาคมูลฐาน 
 Electrostatics; magnetism; time varying 
electromagnetic field; electric currents and electronics; 



electromagnetic waves; optics; special relativity; introduction 
to quantum mechanics; atomic structure; nucleus and particle 
physics 
 
332-113   1(0-2-1) 
ปฏิบัตกิำรฟิสิกส์ส ำหรับวศิวกร 1   
(Physics Laboratory for Engineers I) 
รำยวชิำบังคบัเรียนควบกนั :  332-103  ฟิสิกส์ส ำหรับวศิวกร 1 
 การใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์และไมโครมิเตอร์ การวดั
และความผิดพลาด กราฟและสมการ การเคล่ือนท่ีเป็นวงกลม 
การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจกไทล์ การชน สมดุลแรง สปริงและ
การสัน่ โมเมนต ์ความเฉ่ือย สมดุลสถิตของวตัถุแขง็เกร็ง 
 Vernier caliper & micrometer; measurement and 
uncertainty; graph and equation; circular motion; projectile 
motion; collision; force equilibrium; spring & oscillation; 
moment of inertia; static equilibrium of rigid bodies 
 
332-114           1(0-2-1) 
ปฏิบัตกิำรฟิสิกส์ส ำหรับวศิวกร 2   
(Physics Laboratory for Engineers II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนควบกนั:  332-104  ฟิสิกส์ส ำหรับวศิวกร 2 
 การใช้อุปกรณ์และมาตรวัดไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง สนามไฟฟ้า การเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า ตวัเก็บ
ประจุไฟฟ้า การใชอ้อสซิลโลสโคป วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั พฤติกรรม 
การก าทอนของวงจรอนุกรม RLC 
 Electronics devices and multimeter; dc circuit; 
electric field; electromagnetic induction; capacitor; 
oscilloscope; ac  circuits; resonance in RLC circuits 
 
200-101  1(1-0-2) 
แนะน ำวศิวกรรมศำสตร์      
(Introduction to Engineering) 
 ประวัติความเป็นมาของวิศวกรรมศาสตร์ และ
พฒันาการของวศิวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ ส่ิงประดิษฐท่ี์ส าคญั
ทางวิศวกรรมศาสตร์ในยุคสมัยต่ างๆ  องค์กรวิชาชีพ ท่ี
เก่ียวข้อง จรรยาบรรณวิศวกร เทคนิคการวิเคราะห์และการ
แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ เทคนิคการน าเสนอ 
 History of engineering and evolution of various 
fields of engineering; major engineering achievements in each 

historical ages;  some related engineering professional 
organizations; engineering ethics; systematic problem 
analysis and solving; presentation techniques 
 
210-202 1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรวศิวกรรมไฟฟ้ำเบ้ืองต้น    
(Basic Electrical Engineering Laboratory) 
รำยวิชำบังคับเรียนร่วม :  210-211 วงจรไฟฟ้ำ 1 หรือ 
211-211 หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้ำ 
 การท ดลองป ระม าณ  10 หั วข้อ  เ ก่ี ย วกับ
วงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือวดัอยา่งง่าย 
 Approximately 10 laboratory experiments in 
basic electrical circuits, instruments, appliances, and 
measuring instruments 
 
211-211  3(3-0-6) 
หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้ำ    
(Fundamentals of Electrical Engineering) 
 ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ว ง จ ร ไ ฟ ฟ้ าก ร ะ แ ส ต ร ง  
แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และก าลงัไฟฟ้า  กฎของโอห์ม
และกฎของเคอร์ชอฟฟ์    การวิ เคราะห์ วงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั   ก าลงัไฟฟ้าจริงและก าลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ  ตวั
ประกอบก าลงั  การปรับปรุงค่าตวัประกอบก าลงั  ระบบ
ไฟฟ้าสามเฟส การส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า 
เค ร่ืองจักรกลไฟฟ้าเบ้ืองต้น เค ร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและ
มอเตอร์ไฟฟ้า เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้าเบ้ืองตน้  
 DC circuit analysis;  voltage , current and 
power; Ohm’s law and Kirchhoff’s law; AC circuit 
analysis; real and reactive power; power factor; power 
factor correction;  three-phase systems; methods of  
power transmission; transformers; introduction to electric 
machinery; generators and motors; basic electrical 
instruments 
 
216-111 3(2-3-4) 
เขียนแบบวศิวกรรม 1     
(Engineering Drawing I) 



 ความส าคัญของการเขียนแบบวิศวกรรมเคร่ืองมือ
อุปกรณ์และวิธีใช ้การเขียนตวัเลขและตวัอกัษร  ชนิดของเส้น
และมาตรฐานส าหรับงานเขียนแบบเรขาคณิตประยุกต์  การ
เขียนภาพสามมิติ ภาพฉายออโธกราฟฟิกและการเขียนภาพฉาย
ออโธกราฟฟิก การเขียนภาพสเก็ต การเขียนภาพตดั การเขียน
ภาพแยกส่วนและภาพประกอบ การก าหนดขนาดและความ
คลาดเค ล่ือน และรายละเอียดอ่ืนๆ พ้ืนฐานการเขียนแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ 
 The importance of engineering drawing; drawing 
instruments and their uses; lettering; line types and standards; 
applied geometry; pictorial drawings, orthographic projection, 
orthographic drawing; freehand sketches; section drawing; 
detail and assembly drawing; dimensioning and tolerancing 
descriptions; basic computer aided drawings 
 
221-101          3(3-0-6) 
กลศำสตร์วศิวกรรม 1          
(Engineering Mechanics I) 
รำยวิชำบังคับเรียนร่วม :  322-171  คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์
กำยภำพ 1  
 แนวคิดและหลกัการพ้ืนฐานของสถิตยศาสตร์ ระบบ
แรงสองมิติและสามมิติ การรวมและการแยกแรง โมเมนต ์แรง
คู่ควบ และระบบแรงสมมูล สมดุลของอนุภาคและวตัถุเกร็ง 
แผนภาพวตัถุอิสระ การวิเคราะห์โครงข้อหมุน เฟรมและ
เคร่ืองจักรกล แรงเสียดทาน ศูนยถ่์วง เซนทรอยด์ โมเมนต์
ความเฉ่ือยของพ้ืนท่ี  วงกลมโมเมนต์ความเฉ่ือยของโมห์ 
หลักการงานเสมือน เสถียรภาพของวตัถุ แนะน าพลศาสตร์
เบ้ืองตน้   
 Fundamental concepts and principles of statics; two 
and three dimensional force systems;  composition and 
resolution of forces; moments, couples and equivalent force 
system; equilibrium of particles and rigid bodies; free body 
diagrams; analysis of trusses, frames and machines;  friction; 
centres of gravity, centroids; moments of inertia of plane 
areas; Mohr's circle of moment of inertia; method of virtual 
work; stability; introduction to dynamics 
 
223-462   3(3-0-6) 
กำรประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม   

(Environmental Impact Assessment) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 223-201 
 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้หนกั
ดา้นองค์ประกอบต่าง ๆ ของส่ิงแวดลอ้ม เช่น ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรนิเวศวทิยา คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของ
ม นุ ษ ย์ และ คุณ ภ าพ ชี วิ ต  อ ธิบ ายและยกตัวอ ย่ าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
องค์ประกอบส่ิงแวดล้อม มาตรการแก้ไขผลกระทบ 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ การเขียนรายงาน
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมของชุมชนและการ
ประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ 
 Environmental impact assessment focusing on 
environmental compositions such as physical resources, 
ecological resources, human use values and quality of 
life; explanation and case studies of the relationship 
between engineering frameworks and the compositions of 
environment; prevention and mitigation measures; 
environmental impact monitoring measures; preparation 
of written documentation and report for environmental 
impact assessment; public participation and health impact 
assessment 
 
225-346           3(3-0-6) 
กำรจดักำรกำรผลติและกำรด ำเนินงำน   
(Production and Operations Management) 

ระบบการด าเนินงาน ประกอบดว้ย การจดัการ
การด าเนินงาน กลยุทธ์การด าเนินงาน การพยากรณ์  การ
เลือกท าเลท่ีตั้ ง  การวางผงัโรงงาน การศึกษาการท างาน 
การบริหารโครงการ การวางแผนก าลงัผลิต การวางแผน
รวม การวางแผนความต้องการวสัดุ การจัดการพสัดุคง
คลงั การจดัการห่วงโซ่อุปทาน  การบริหารระบบคุณภาพ 
และการควบคุมคุณภาพ  
        Operations system; operations management; 
operations strategy; forecasting; location planning; 
facility layout; work study; project management; capacity 
planning; aggregate planning; material requirements 
planning; inventory management; supply chain 
management; quality management and quality control 
 



225-251  3(3-0-6) 
สถิตวิศิวกรรม 1     
(Engineering Statistics I)  
 วิธีการทางสถิติ ลกัษณะสมบัติของข้อมูลและการ
วิเคราะห์ ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะ
เป็นแบบช่วง การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง การแจก
แจงของส่ิงตัวอย่าง ทฤษฎีการประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเสน้ตรง  สหสมัพนัธ์ 
 Statistical methods; properties of data and analysis; 
probability; random variable; discrete probability distribution 
function; continuous probability distribution function; 
sampling distribution; estimation theory; test of hypothesis; 
analysis of variance; linear regression analysis, correlation 
 
225-346          3(3-0-6) 
กำรจดักำรกำรผลติและกำรด ำเนินงำน   
(Production and Operations Management) 
      ระบบการด าเนินงาน ประกอบด้วย การจัดการการ
ด าเนินงาน กลยทุธ์การด าเนินงาน การพยากรณ์  การเลือกท าเล
ท่ีตั้ ง  การวางผังโรงงาน การศึกษาการท างาน การบริหาร
โครงการ การวางแผนก าลงัผลิต การวางแผนรวม การวางแผน
ความตอ้งการวสัดุ การจดัการพสัดุคงคลงั การจดัการห่วงโซ่
อุปทาน  การบริหารระบบคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ  
        Operations system; operations management; 
operations strategy; forecasting; location planning; facility 
layout; work study; project management; capacity planning; 
aggregate planning; material requirements planning; inventory 
management; supply chain management; quality management 
and quality control 
 
225-331          3(3-0-6) 
กำรควบคุมคุณภำพ    
(Quality Control)  
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  225-251 สถิตวิศิวกรรม 1 

สถิติท่ีใช้ในงานควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุม
ส าหรับข้อมูลผนัแปร แผนภูมิควบคุมเชิงลักษณะ แผนภูมิ
ควบคุมกระบวนการผลิตชนิดอ่ืน ๆ แผนการชักส่ิงตวัอย่าง 
เส้นโคง้โอซี  แผนการชักส่ิงตวัอย่างเชิงเด่ียว แผนการชักส่ิง

ตวัอย่างเชิงเด่ียวแบบมีการกรอง แผนการชักส่ิงตวัอย่าง
เชิงคู่ แผนการชกัส่ิงตวัอยา่งเชิงคู่แบบมีการกรอง แผนการ
ชกัส่ิงตวัอยา่งแบบต่อเน่ือง แผนการชกัส่ิงตวัอยา่งเชิงซอ้น 
แผนการชักส่ิงตัวอย่างภายใต้มาตรฐานเอ็มไอแอล-เอ
สทีดี-105อี แผนการชักส่ิงตวัอย่างส าหรับขอ้มูลผนัแปร 
การวิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพ ทฤษฎีความน่าเช่ือถือ การ
บริหารคุณภาพทั่วทั้ งองค์กร ระบบบริหารคุณภาพ 
มาตรฐานไอเอสโอ 9000  รางวลัคุณภาพแห่งชาติ 
       Statistics for quality control, control charts for 
variables, control charts for attributes, other types of 
control charts; acceptance sampling, OC  curve, single 
sampling plan, rectified single sampling plan, double 
sampling plan, rectified double sampling plan, continuous 
sampling plan, multiple sampling plan; sampling plan 
under military standard  MIL-STD-105E; sampling plan 
for variables; quality cost analysis, reliability theory; total 
quality management (TQM); quality management system, 
ISO 9000 standards, national quality award 
 
225-441          3(3-0-6) 
กำรจดักำรธุรกจิส ำหรับวศิวกรและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
(Business Management for Engineer and 
Entrepreneurship) 

ประเภทขององค์การธุรกิจ กระบวนการจดัการ 
การวางแผน  การจดัองคก์ร  การบริหารบุคคล  การสัง่การ 
และการควบ คุม   หลักการของการตลาด  การ เป็น
ผู ้ประกอบการใหม่  การประเมินศักยภาพในการเป็น
ผูป้ระกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวเิคราะห์
ความเป็นไปไดข้องโครงการ แผนธุรกิจและการจดัท าแผน
ธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์เป้าหมาย การส ารวจและ
การวิจัยตลาด กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจใหม่ การ
พยากรณ์ความตอ้งการทางการตลาด เทคนิคการขาย การ
วางแผนการตลาด การบริหารการผลิต การวางแผนการ
ผลิต/บริการ การวางแผนการบริหารองคก์รและทรัพยากร
มนุษย ์ระบบบญัชีผูป้ระกอบการ วิเคราะห์งบการเงิน การ
จดัท าแผนการเงิน การวิเคราะห์ความเส่ียงและความไวใน
การประกอบการธุรกิจ  การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาใน
การประกอบการธุรกิจ  แหล่งเงินทุน ระบบภาษีอากรและ



กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เครือข่ายธุรกิจ  การบริการของภาครัฐเพ่ือ
ผูป้ระกอบการจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
 Type of business; management process, planning, 
organizing, staffing, directing, controlling; marketing concept, 
introduction to new entrepreneur creation; entrepreneurship 
appraisal; business  opportunity  analysis; project feasibility 
study; business plan;  SWOT analysis; market survey and 
research; marketing strategy for new business; business 
marketing; marketing planning;  production management; 
production and service planning; organization and human 
resource management;  accounting; financial analysis; 
financial planning; business’s risk analysis; intellectual 
property management; investment funding sources; tax and 
business laws and regulations; business networking; public 
sector’s services and facilities; business ethics 
 
226-215 2(1-3-2) 
กระบวนกำรผลติขั้นพื้นฐำน    
(Basic Manufacturing Processes) 

ระบ บ ก ารผ ลิ ต  ก าร เลื อ กกระบ วน ก ารผ ลิ ต 
เคร่ืองจกัรกล ใบมีด และอุปกรณ์จบัยดึช้ินงานแบบต่าง ๆ การ
กลึงโลหะ การค านวณเวลาท่ีใช้ในการกลึง ปฏิบัติการกลึง
โลหะด้วยเคร่ืองกลึงธรรมดา ชนิดและลักษณะสมบัติของ
โลห ะแผ่น  กระบ วนการผ ลิต ช้ิน งาน โลห ะแผ่น ด้วย
เคร่ืองจกัรกลในโรงงานอุตสาหกรรม เคร่ืองจกัรกลซีเอ็นซีเลข
ส าหรับงานโลหะแผ่น การเขียนแผ่นคล่ี การยึดโลหะแผ่น 
ปฏิบัติการโลหะแผ่น หลักการเช่ือมโลหะ เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์การเช่ือม ความปลอดภัยในงานเช่ือม กระบวนการ
เช่ือมโลหะแบบต่างๆ ท่าเช่ือม แนวเช่ือมและการตรวจสอบ 
ปฏิบติัการเช่ือมดว้ยก๊าซออกซีอะเซทิลีน และการเช่ือมอาร์ค 

Manufacturing systems; manufacturing processes 
selection; machine tools and fixtures; metal turning, turning 
time calculation, typical metal turning practices, types and 
characteristics of sheet metals, sheet metal forming processes, 
CNC machines for sheet metal forming, sheet metal pattern 
development, sheet metal fastening, sheet metal operation 
practices; principles of metal welding, machines and 
equipment for welding, welding safety, welding processes, 

welding posture, weld and inspection, oxy acetylene 
welding and arc welding practices 


