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วิชาพื้นฐานของวิทยาลัย

CHM 121  หลักเคมี   3(3-0-6)

  (Principles of Chemistry)

	 	 ปริมาณมวลสารสัมพันธ์และหลักอ้างอิงเกี่ยวกับทฤษฎีของอะตอมและโครงสร้าง	 สมบัติของ

ก๊าซ	 ของเหลว	 ของแข็ง	 และสารละลาย	 สมดุลเคมี	 สมดุลไอออนิก	 และสมดุลกรด-เบส	 จลนศาสตร์เคมี	

โครงสร้างทางไฟฟ้าเคมีของอะตอม	 พันธะเคมี	 สมบัติของธาตุตามตาราง	 ธาตุเรพรีเซนเททีฟ	 อโลหะ	 และ

โลหะทรานซิชัน	ไฟฟ้าเคมี

CHM 122  หลักเคมีภาคปฏิบัติ  1(0-3-2)

  (Laboratory for Principles of Chemistry)

  วิชาบังคับร่วม : CHM 121 หลักเคมี

	 	 ปฏิกิริยาการวิเคราะห์ไอออนบวกและไอออนลบ	 สมบัติและการเตรียมก๊าช	 การหามวล

โมเลกุลโดยการลดลงของจุดเยือกแข็ง	 จลนศาสตร์เคมี	 สมดุลเคมี	 ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน	 pH	 และ

สารละลายบัฟเฟอร์	การไทเทรต	การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีของสาร

CHM 127 เคมีพื้นฐานสำาหรับงานเทคนิค 3(2-3-6)

  (Fundamental Chemistry for Technical Application)

	 	 สสาร		สาร		สมบัติของสาร		การจำาแนกสาร		ปฏิกิริยาเคมี		การแยกสาร		โครงสร้างอะตอม

และพันธะเคมี	ของแข็ง		ของเหลว		แก๊ส		หน่วยความเข้มข้น		กรด-เบส		เซลล์ไฟฟ้าเคมี		เคมีประยุกต์เกี่ยว

กับน้ำา	 วัสดุ	 การกลั่นน้ำามันปิโตรเลียมและเคมีสิ่งแวดล้อม	 การทดลองเกี่ยวกับสมบัติของสารและการ

เปลี่ยนแปลงสมบัติ		การแยกสารโดยวิธีการกลั่น		วิธีโครมาโตกราฟี		การวิเคราะห์ไอออน		การวัดค่าพีเอช		

การทดสอบน้ำากระด้างและเซลล์ไฟฟ้าเคมีของปฏิกิริยารีดอกซ์		
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GEN 102  คณิตศาสตร์สำาหรับงานเทคนิค  3(3-0-6)

  (Mathematics for Technical Application)

	 	 สมการเชิงเส้น	สมการกำาลังสองและสมการโพลิโนเมียล		ฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลและฟังก์ชัน

ลอการิทึม	 ความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันและกราฟ	 การคำานวณพื้นฐานสำาหรับการคำานวณหาพื้นที่และ

ปริมาตร	การคำานวณเวกเตอร์	แคลคูลัสเบื้องต้น	ตลอดจนเทคนิคการนำาไปประยุกต์ใช้จริง

GEN 133  เขียนแบบวิศวกรรม  (2-3-6)
  (Engineering Drawing)
	 	 การเขียนตัวอักษรและตัวเลข	การเขียนภาพฉายออร์โทกราฟฟิก	 	การเขียนภาพฉายพิคทอเรียล	
การเขียนภาพสามมิติ	การให้ขนาด	ค่าพิกัดงานสวม	การเขียนภาพตัด	การเขียนภาพช่วย	การเขียนภาพร่าง	
ภาพประกอบและภาพแยกชิ้น	แผ่นคลี่	พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ

GEN 192  การฝึกฝีมือช่างเบื้องต้น  2(0-6-3)
  (Workshop Practice)
  วิชาบังคับก่อน : GEN 133 เขียนแบบวิศวกรรม 
	 	 หลักการและการใช้เครื่องมือกลต่างๆในโรงงาน	ความปลอดภัย	การใช้เครื่องมือ	และวินัยใน
การปฏิบัติงานในโรงงาน	 ฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานในโรงงาน	 เช่น	 งานตะไบ	 งานเจาะ	 งานเครื่องจักรกล	 การ
ผลิต	งานท่อและโลหะแผ่น	งานเชื่อม	และงานช่างไฟฟ้า

GEN 494  การเตรียมงานสหกิจศึกษา  1(0-3-2)
  (Preparation for Cooperative Education)
  เงื่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต  หรือ 
	 	 ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา	
	 	 การอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนทำาสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า	 30	 ชั่วโมง	 หลักการ		
แนวคิด	 ขั้นตอนและกระบวนการของสหกิจศึกษา	 ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา	 ความรู้พื้น
ฐานและเทคนิคในการปฏิบัติงาน	 การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารสำาหรับการทำางาน	 เทคนิค
การเขียนรายงานและการนำาเสนอโครงงาน	

CPE 252 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับวิศวกร            3(2-2-5)
  (Computer Programming for Engineers)
แนวคิดคอมพิวเตอร์สมัยใหม่	 การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี	 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม	ปฏิสัมพันธ์
ของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์	 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง	 การเขียนโปรแกรมติดต่อ
ผู้ใช้งานแบบกราฟิก	 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 การหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม	 ฝึกปฏิบัติการเขียน

โปรแกรมในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
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EEN 284  พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-2-5)

  (Fundamental Electrical Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : MAT 137 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

	 	 ทฤษฎีพื้นฐานวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ	 แรงดัน	 กระแส	 และกำาลัง

ไฟฟ้า	หม้อแปลงไฟฟ้า	เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น	ระบบไฟฟ้าสามเฟส	เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น

MAT 136 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 (3-0-6)

      (Engineering Mathematics I)

	 	 การอุปนัยทางคณิตศาสตร์	 	 พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ	 	 ฟังก์ชัน	 ลิมิต	 ความต่อเนื่อง	

อนุพันธ์		ความชัน		ค่าสูงสุด		ค่าต่ำาสุด		การประยุกต์อนุพันธ์		รูปแบบยังไม่กำาหนด		การอินทิเกรตและการ

ประยุกต์			เทคนิคการอินทิเกรต		

MAT 137 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 (3-0-6)

  (Engineering Mathematics II) 

  วิชาบังคับก่อน  :  MAT 136   คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 

	 	 ฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปร		อนุพันธ์ย่อย		กฎลูกโซ่และการประยุกต์		การหาอนุพันธ์และ

การอินทิเกรตของฟังก์ชันค่าเวคเตอร์	 	 	 เรขาคณิตวิเคราะห์สามมิติ	 (เส้น	ระนาบและพ้ืนผิว)	 	 ระบบพิกัดเชิงข้ัว		

การอินทิเกรตสองชั้นและสามชั้น		แนะนำาเกี่ยวกับอินทิกรัลเชิงเส้น		ลำาดับและอนุกรม

MAT 138 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)

      (Engineering Mathematics III) 

  วิชาบังคับก่อน  :  MAT 137   คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

	 	 อนุกรมเทเลอร์และแมคคลอริน	 อนุกรมฟูเรียร์	 การแก้ระบบสมการเชิงเส้น	 อินทิกรัลไม่ตรง

แบบ	 การแปลงลาปลาซ	 	 สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์เบื้องต้น	 	 การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรต

โดยวิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลข			การประมาณค่าโดยอาศัยเส้นตรง				สมการถดถอยและสหสัมพันธ์		

MAT 238  สมการเชิงอนุพันธ์สำาหรับวิศวกร       3(3-0-6)

  (Differential Equations for Engineers)

  วิชาบังคับก่อน : MAT 138 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3

	 	 ทบทวนเทคนิคการอินทิเกรตทั้งโดยวิธีวิเคราะห์และวิธีเชิงตัวเลข	สมการเชิงอนุพันธ์	 :	กำาเนิด	

ตัวคงที่ที่คำานวณจากเงื่อนไขแรกเริ่มและวิธีตรวจสอบผลเฉลย	การแก้สมการเชิงอนุพันธ์อันดับ	1	อันดับ	2	

(เฉพาะกรณีเชิงเส้นและสัมประสิทธิ์คงที่)	และการประยุกต์		การใช้วิธีการเชิงตัวเลขแก้สมการอันดับ	1	และ

อันดับ	2	การแปลง	Laplace	และการประยุกต์			การแปลง	Fourier	แนะนำาสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย	
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PHY 121  ฟิสิกส์ 1 (Physics I) 3(3-0-6)
 	 ปริมาณหลักมูล	 ระบบหน่วยในระบบ	 SI	 	 มิติและการวิเคราะห์มิติ	 การวัดและความคลาด
เคลื่อน	พีชคณิตเวกเตอร์	จลนศาสตร์ของอนุภาค	จลนพลศาสตร์ของอนุภาค	งานและพลังงานกล	โมเมนตัม	
ระบบอนุภาค	 วัตถุแข็งเกร็ง	 สถิตศาสตร์เบื้องต้น	 ความยืดหยุ่น	 การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิก	 กลศาสตร์ของ
ของไหล	ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์		โดยการสอนจะมุ่งไปที่การสร้างหลักการที่สำาคัญทางฟิสิกส์	รวม
ถึงการสร้างทักษะในการวิเคราะห์และคำานวณแก้ปัญหามาตรฐาน

PHY 122  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (Physics Laboratory I) (0-3-2)
  วิชาบังคับร่วม : PHY 121 ฟิสิกส์ 1
	 	 ปฏิบัติการเก่ียวกับการวัดและความคลาดเคล่ือนในการวัด	 จลนศาสตร์ในการเล่ือนตำาแหน่ง
และการหมุน	พลศาสตร์ในการเลื่อนตำาแหน่งและการหมุน	การแกว่ง	สมดุล	ของไหล	ความร้อน	และ				อุณห
พลศาสตร์

PHY 137    ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-3-6) 
      (Fundamental Physics)
					 	 ระบบหน่วย	 	 เวกเตอร์	 	 จลศาสตร์และพลศาสตร์ของอนุภาค	 งาน	 พลังงานและโมเมนตัม		
สภาพสมดุลและความยืดหยุ่น	กลศาสตร์ของไหล	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความร้อน	อุณหพลศาสตร์		ไฟฟ้า		
แม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสิกส์นิวเคลียร์	

PHY 223  ฟิสิกส์ 2 (Physics II) 3(3-0-6)
  วิชาบังคับก่อน : PHY 121 ฟิสิกส์ 1
	 	 ไฟฟ้าสถิต	ประจุไฟฟ้า	กฎของคูลอมบ์	 สนามไฟฟ้า	ฟลักซ์ไฟฟ้า	กฎของเกาส์	พลังงานศักย์
ไฟฟ้า		ศักย์ไฟฟ้า	ความต่างศักย์ไฟฟ้า	ตัวเก็บประจุ		ความจุไฟฟ้า	ไดอิเลคตริก	ไฟฟ้ากระแส	ไฟฟ้ากระแส
ตรง	ตัวนำาไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า	วงจรไฟฟ้ากระแสตรง	วงจร	R-C	กระแสตรง	แรงแม่เหล็ก	การเหนี่ยวนำา
แม่เหล็กไฟฟ้า	 วัสดุแม่เหล็ก	 ฮิสเทรีซีส	 วงจร	 R-L	 วงจร	 L-C	 และวงจร	 R-L-C	 กระแสตรง	 	 แหล่งกำาเนิด
ไฟฟ้ากระแสสลับ	วงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่ประกอบด้วย	R	L	และ	C	หม้อแปลงไฟฟ้า	คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	
สารกึ่งตัวนำา	 ไดโอดและทรานซิสเตอร์	 คลื่นกล	 เสียง	 ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต	 ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ	
และทัศนอุปกรณ์และฟิสิกส์ยุคใหม่	 โดยการสอนมุ่งไปที่การสร้างหลักการที่สำาคัญทางฟิสิกส์	 รวมถึงการ
สร้างทักษะในการวิเคราะห์และคำานวณแก้ปัญหามาตรฐาน

PHY 224  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  1(0-3-2)
  (Physics Laboratory II)
  วิชาบังคับร่วม : PHY 223 ฟิสิกส์ 2
	 	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตย์	 ไฟฟ้ากระแสตรง	 แม่เหล็กไฟฟ้า	 ไฟฟ้ากระแสสลับ	
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น	คลื่น	เสียง	และทัศนศาสตร์	ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก	และกัมมันตภาพรังสี
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  สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering)

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 

AEN 304   กระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์        3(3-0-6)
  (Automotive Parts Manufacturing Processes)
  วิชาบังคับก่อน  :  IEN 361   วัสดุวิศวกรรม   
	 	 วัสดุในอุตสาหกรรมยานยนต์	 การเลือกใช้วัสดุ	 การออกแบบกระบวนการสำาหรับวัสดุ	
กระบวนการผลิตและการประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์	 ได้แก่	 การหล่อ	 การขึ้นรูป	 การตัด	 การเชื่อม	
การริเวท	 การพ่นสี	 การทำาแม่พิมพ์	 การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า	 สายการประกอบ	 การออกแบบสายการผลิต	
การคำานวณเวลาการทำางานและค่าใช้จ่ายในการผลิต	 การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ	 การทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

MEN 343  อุณหพลศาสตร์                                                                               3(3-0-6) 
  (Thermodynamics)
  วิชาบังคับก่อน : PHY 121 ฟิสิกส์ 1
	 	 กฎข้อที่	 1	 ทางเทอร์โมไดนามิกส์	 กฎข้อที่	 2	 ทางเทอร์โมไดนามิกส์และวัฏจักรคาร์โนต์		
พลังงาน	เอ็นโทรปี	วัฏจักรกำาลังก๊าซและไอ	ปฏิกิริยาเคมีและการเผาไหม้	การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น	

กลุ่มวิชาบังคับ

AEN 202 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 1  1(0-3-2)
  (Automotive Engineering Laboratory I)
  วิชาบังคับร่วม: MEN 361 วัสดุวิศวกรรม                                     
	 	 ปฏิบัติการด้านวัสดุวิศวกรรม	 การทดสอบคุณสมบัติทางกล	 เช่น	 ความแข็งบริเนลล์และ
ร็อคเวล	 ความทนต่อแรงกระแทก	 ความทนแรงเฉือน	 ความทนต่อแรงอัด	 ความทนต่อแรงดึง	 การทดสอบ
การรับภาระของคาน

AEN 302 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 2 1(0-3-2)
  (Automotive Engineering Laboratory II)
  วิชาบังคับก่อน  :  AEN 201   ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 1
	 	 ปฏิบัติการด้านกลศาสตร์ของไหลและอุณหพลศาสตร์	 ได้แก่	 ความดัน	 การสูญเสียแรงเสียด
ทานในท่อ	 แรงกระทบจากโมเมนตัม	 เครื่องสูบน้ำา	 การวัดอุณหภูมิ	 หม้อไอน้ำามาเซ็ต	 การถ่ายเทความร้อน	
วงจรวัดและตัวหยั่งสัญญาณ	
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AEN 305    ระบบยานยนต์พื้นฐาน 3(3-0-6)

  (Basic Automotive Systems)

	 	 ส่วนประกอบและระบบพื้นฐานของยานยนต์	 ได้แก่	 ตัวถัง	 แชสซี	 เครื่องยนต์	 ระบบถ่ายทอด

กำาลัง	 ระบบรองรับ	 ล้อและยาง	 ระบบบังคับทิศทาง	 ระบบเบรก	 ระบบปรับอากาศ	 ระบบระบายความ

ร้อน	 ระบบเชื้อเพลิง	 ระบบไฟฟ้า	 ระบบหล่อลื่น	 ระบบไอเสีย	 ระบบป้องกันการชน	 และระบบควบคุมโดย

คอมพิวเตอร์		

AEN 306  การออกแบบชิ้นส่วนทางกล      3(3-0-6)

  (Design of Mechanical Elements)

  วิชาบังคับก่อน :  MEN 323   กลศาสตร์วัสดุ

	 	 พื้นฐานการออกแบบทางกล	 สมบัติของวัสดุ	 ทฤษฎีความเสียหาย	 การออกแบบชิ้นส่วนทาง

กลอย่างง่าย	เช่น	ริเวท	การเชื่อม	สกรูยึด	ลิ่มและหมุด	เพลา	สปริง	เฟือง	สกรูส่งกำาลัง	คัปปลิ้ง	แบริ่ง	เบรก	

คลัทช์	สายพาน	โซ่	โครงงานการออกแบบ	

AEN 314  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบวิศวกรรมยานยนต์ 3(2-3-6)

  (Computer Aided Automotive Engineering Design)

	 	 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมยานยนต์	 การ

สร้างแบบจำาลองทางฟิสิกส์และการจำาลองปัญหาทางวิศวกรรมยานยนต์รวมถึงการประยุกต์ใช้งานด้าน

พลศาสตร์ของไหลเชิงคำานวณ	

AEN 402 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 3 1(0-3-2)

  (Automotive Engineering Laboratory III)

  วิชาบังคับก่อน  :  AEN 302   ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 2

	 	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับ	 คุณสมบัติเชื้อเพลิงและน้ำามันหล่อลื่น	 เครื่องยนต์	 2	 และ	 4	 จังหวะ	

เครื่องยนต์แก๊สโซลีน	เครื่องยนต์ดีเซล	อัตราทดเกียร์	ระบบส่งถ่ายกำาลัง	ความเสียดทานแบบ	Journal	และ	

Slipping	 ระบบเบรก	 แรงกระทำาที่ล้อยาง	 และการถ่วงล้อ	 การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์แบบ	 Engine	

Dynamometer	และแบบ	Chassis	Dynamometer	การตรวจวัดมลพิษ	ระบบควบคุมอัตโนมัติ	ระบบหัวฉีด	

ระบบจุดระเบิด	 ระบบควบคุมมลพิษในไอเสีย	 การใช้เครื่องมือวัดต่างๆสำาหรับยานยนต์	 พื้นฐานการเขียน

โปรแกรมระบบควบคุม

AEN 403   กลศาสตร์ยานยนต์        3(3-0-6)

  (Mechanics of Vehicles) 

  วิชาบังคับก่อน : MEN 222   พลศาสตร์วิศวกรรม
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	 											แรงต้านการเคลื่อนที่ของรถยนต์และกำาลังที่ต้องใช้	สมรรถนะของเครื่องยนต์	ระบบส่งกำาลัง

และขับเคลื่อน	คุณสมบัติของยาง		ระบบรองรับ	สมรรถนะการเร่งและเบรก	ระบบบังคับเลี้ยว	การวิเคราะห์

เสถียรภาพของยานยนต์ขณะเข้าโค้ง	การพลิกคว่ำา	

AEN 409  ระบบควบคุมยานยนต์ 3(3-0-6)

  (Automotive Control System)

	 	 ทฤษฎีระบบพลวัตเชิงเส้น			การวิเคราะห์ทางความถี่				การวิเคราะห์ทางเวลา			การวิเคราะห์ส

เตทสเพซ	การออกแบบระบบควบคุมป้อนกลับสำาหรับประยุกต์ใช้งานในระบบควบคุมสำาหรับยานยนต์	เช่น	

ระบบควบคุมเคร่ืองยนต์	ระบบจ่ายเช้ือเพลิง	ระบบส่งกำาลัง	ระบบรองรับ	ระบบบังคับทิศทาง	และระบบเบรก

AEN 490  การฝึกงานวิศวกรรมยานยนต์ 1(0-35-18)

  (Automotive Engineering Training)

	 	 เงื่อนไขของวิชา	:	มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า	100	หน่วยกิต		หรือ		ได้รับความเห็นชอบจาก

หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์

	 	 นักศึกษาทุกคนต้องฝึกงานด้านวิศวกรรมยานยนต์	ในหน่วยงานที่มีวิศวกรยานยนต์	หรือ/และ	

วิศวกรเครื่องกลกำากับและดูแลการฝึกงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 6	 สัปดาห์ติดต่อกันหรือไม่น้อยกว่า	 210	

ชั่วโมง	โดยนักศึกษาต้องทำาบันทึกประจำาวัน	และรายงานสรุปการฝึกงาน

AEN 491  โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 1 1(0-3-2)

  (Automotive Engineering Project I)

	 	 เงื่อนไขของวิชา	:	มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า	100	หน่วยกิต		หรือ		ได้รับความเห็นชอบจาก

หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์

	 	 กลุ่มที่ทำาโครงงานจะได้รับมอบหมายปัญหาทางวิศวกรรมยานยนต์	 ให้ทำาการศึกษาวิเคราะห์

หรือออกแบบ		โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและ/หรือวิศวกรที่ชำานาญงานเป็นผู้ให้คำาปรึกษาและแนะนำา

ในเรื่องต่างๆ	 เช่น	 การนิยาม	 ปัญหาการประเมินวิธีการแก้ปัญหาแบบต่างๆ	 การวางแผนโครงงาน	 การจัด

กำาหนด	เวลา	การทำารายงานทางวิศวกรรม	

AEN 492  โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 2 2(0-6-3)

  (Automotive Engineering Project II)

  วิชาบังคับก่อน : AEN 491   โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 1

	 	 กลุ่มที่ทำาโครงงาน	 ดำาเนินงานตามที่เสนอในวิชาโครงงานวิศวกรรมยานยนต์	 1	 จุดประสงค์

หลักของวิชาน้ีเพ่ือให้นักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ในการศึกษา

วิเคราะห์หรือออกแบบ	 และเป็นการฝึกทำางานในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มทำาโครงงาน	 กลุ่มจะต้องทำา

รายงานฉบับสมบูรณ์และเสนอต่อกรรมการโครงงาน
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AEN 495  โครงงานสหกิจสำาหรับวิศวกรรมยานยนต์ 3(0-9-5)

  (Cooperative Project for Automotive Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : GEN 494   การเตรียมงานสหกิจศึกษา

	 	 การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของงานด้านวิศวกรรมยานยนต์	 โดยมีอาจารย์ที่

ปรึกษาโครงงานหรือที่ปรึกษาในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสหกิจเป็นผู้ให้คำาปรึกษาและแนะนำา	 นักศึกษาต้อง

จัดทำารายงานฉบับสมบูรณ์ที่แสดงถึงรายละเอียดของการทำาโครงงาน	 ผลการศึกษาและแก้ไขปัญหา	 เพื่อ

นำาเสนอต่อคณะกรรมการโครงงานสหกิจ

กลุ่มวิชาเลือก 

AEN 316 การวัดและงานทดสอบทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ 3(3-0-6)

  (Automotive Measurements and Testing)

	 	 แนะนำาทฤษฎีการวัดและการประยุกต์ใช้ในงานวัดทางยานยนต์	 การวัดอัตราเร็วเชิงเส้นและ

เชิงมุม	 ความเร่ง	 แรง	 ทอร์ค	 อัตราการใช้เชื้อเพลิง	 อัตราการไหล	 ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซไอเสีย	 การ

ทดสอบเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น	 สมรรถนะเครื่องยนต์	 การวัดแบบสถิตและพลวัต	 ตัวหยั่งสัญญาณ	 การ	

Curve	fitting	ความคลาดเคลื่อนและความน่าจะเป็น	ตัวแปลงสัญญาณ	การวิเคราะห์และการจดบันทึกค่า

วัด	มาตรฐานและวิธีการทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์	

AEN 404   การออกแบบเครื่องยนต์ 3(2-3-6)

  (Engine Design)

  เงื ่อนไขของวิชา  :  ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน

	 	 พื้นฐานแนวคิดการออกแบบเครื่องยนต์	 การวางแผน	 การวิจัยความต้องการ	 การวิเคราะห์	

การออกแบบและการจำาลองชิ้นส่วนเครื่องยนต์	การสร้างต้นแบบ	และการออกแบบกระบวนการผลิต

AEN 405 พลังงานทางเลือกสำาหรับยานยนต์ 3(3-0-6)

  (Alternative Fuels for Automotive)

	 	 แหล่งเชื้อเพลิงทางเลือกที่สามารถใช้ในยานยนต์	 การใช้ก๊าซธรรมชาติอัด	 (CNG)	 ก๊าซชีว

มวล	 (Biogas)	 เชื้อเพลิงชีวภาพ	 (Biofules)	 ได้แก่	 เอทานอล	และไบโอดีเซล	พลังงานไฟฟ้า	และเชื้อเพลิง

ไฮโดรเจน	 ทฤษฎี	 การประยุกต์ใช้งาน	 การติดตั้ง	 การตรวจสอบสภาพ	 และข้อกำาหนดด้านความปลอดภัย

ของการใช้เชื้อเพลิง
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AEN 407 เทคโนโลยียานยนต์ปัจจุบันและอนาคต 3(3-0-6)
  (Modern Automotive Technology)
	 	 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์	เพื่อการประหยัดพลังงาน	การลดมลพิษ	ความปลอดภัย	และ
เพิ่มสมรรถนะ	 ได้แก่	 เทคโนโลยีด้านเครื่องยนต์	 เทคโนโลยีด้านระบบส่งกำาลัง	 เทคโนโลยีด้านระบบรองรับ	
เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย	รถยนต์ไฮบริด	รถยนต์ไฟฟ้า	รวมถึงเทคโนโลยีในอนาคต		

AEN 408  การบริหารศูนย์บริการยานยนต์ 3(2-2-5)
  (Automotive Services Center)
	 	 หลักการและขั้นตอนที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์พื้นฐานภายในศูนย์บริการยานยนต์	 ขั้นตอน
สำาหรับการวิเคราะห์การทำางานของเครื่องยนต์และระบบต่างๆในรถยนต์	 การโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์	 การ
ตรวจสอบตามระยะทาง	 การบริหารงานศูนย์บริการยานยนต์	 การวางแผนปฏิบัติงาน	 การคำานวณชั่วโมง
ทำางานเพื่อการซ่อมบำารุงและการซ่อมแซม	 การวางแผนการใช้ทรัพยากรและการจัดการคลังสินค้า	 ฝึกถอด
ประกอบเครื่องยนต์	การวิเคราะห์ปัญหา	การตรวจสอบชิ้นส่วน	กระบวนการเตรียมวัสดุ	เทคนิคการประกอบ
คืน	ลักษณะทั่วไปของอุตสาหกรรมยานยนต์	วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์	การบริหารห่วงโซ่อุปสงค์	วัฏจักรการ
ควบคุมคุณภาพ	การบริหารคุณภาพแบบองก์รวม

AEN 416  เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นสำาหรับยานยนต์สมัยใหม่        3(3-0-6) 
  (Fuels and Lubricants for Modern Automotive)
	 	 สมบัติพื้นฐานทางเคมีของเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น	 หน้าที่ของสารหล่อลื่น	 หลักเบื้องต้นของ
ความหนืดและการไหล	 ความหนืดและตัวแปร	 การหล่อลื่นแบบไฮโดรสแตติก	 ทฤษฎีการหล่อลื่นพื้นฐาน	
ทฤษฎีการหล่อลื่นแบบวิสิก	การหล่อลื่นแบบไฮโดรไดนามิกของแบริงแบบเจอร์นัล	 	สมบัติของสารหล่อลื่น
จำาเพาะ	สารหล่อลื่น	การหล่อลื่นของแบริงชนิดลูกกลิ้ง	แบริงรับภาระแบบพลวัต

AEN 496 สหกิจศึกษาสำาหรับวิศวกรรมยานยนต์ 6(0-35-18)
  (Cooperative Education for Automotive Engineering)
  วิชาบังคับก่อน  :  GEN 494   การเตรียมงานสหกิจศึกษา
	 	 การปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมยานยนต์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เสมือนเป็นพนักงานประจำา
ของหน่วยงานนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 16	 สัปดาห์ติดต่อกัน	 และมีงานเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากหน่วย
งานให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาทำางาน	 นักศึกษาต้องทำาบันทึกประจำาวันส่งทุกสัปดาห์และต้อง
ผ่านการประเมินของหน่วยงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน

AEN 498   สัมมนาวิศวกรรมยานยนต์ 3(2-3-6)
   (Automotive Engineering Seminar)  
	 	 ศึกษาหัวข้อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมยานยนต์	 โดยเลือกหัวข้อจากงานวิจัย	
หรือเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
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AEN 499 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมยานยนต์  3(3-0-6)

  (Special Topics in Automotive Engineering)

  เงื ่อนไขของวิชา  :  ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน

	 	 หัวข้อที่แสดงถึงพัฒนาการใหม่ๆ	 ในสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์	 โดยจะทำาการเลือกหัวข้อที่

น่าสนใจในแต่ละภาคการศึกษา

  

สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำารุงอากาศยาน 

(Aviation Maintenance Engineering)

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

AME 111 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำาหรับการบิน 1 3(3-0-6)

  (Aviation Technical English I)

	 	 คำาศัพท์ภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน				โดยใช้เนื้อหาเกี่ยวกับกิจการด้านช่างอากาศยาน	และ

เนื้อหาด้านกิจการการบินในขั้นสูง	โดยเน้นการฝึกการพูด		ฟัง		อ่าน	และ	เขียน				

AME 112  ภาษาอังกฤษเทคนิคสำาหรับการบิน 2 3(3-0-6)

  (Aviation Technical English II)

  วิชาบังคับก่อน :  AME 111  ภาษาอังกฤษเทคนิคสำาหรับการบิน 1

	 	 คำาศัพท์ภาษาอังกฤษเทคนิคการบินซึ่งเป็นคำาศัพท์เฉพาะด้านช่างอากาศยาน	เน้นการฝึกการ

พูด	 	ฟัง	 	 อ่านและเขียน	 	 โดยใช้เนื้อหาที่เกี่ยวกับกิจการด้านช่างอากาศยาน	 ในขั้นสูงขึ้นกว่าภาษาอังกฤษ

เทคนิคการบินสำาหรับช่างอากาศยาน	 1	 	 	 ซึ่งนักศึกษาจะต้องใช้ทักษะการอ่านแบบสำารวจ	 	 การอ่านแบบ

ข้ามคำา	การอ่านแบบกวาดสายตา		และการเขียนในรูปแบบต่างๆ	ในอุสาหกรรมการบิน 

AME 201 เทอร์โมฟลูอิดส์  3(3-0-6)

  (Thermofluids)

  วิชาบังคับก่อน : PHY 121  ฟิสิกส์  

	 	 กฎข้อที่	1	และกฎข้อที่	2	ของเทอร์โมไดนามิกส์	คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์	 เอ็นโทรปี	วัฏจักร

กำาลังก๊าซ	 และวัฏจักรกำาลังไอ	 ระบบทำาความเย็นและระบบปรับอากาศ	 ปฏิกิริยาเคมีและการเผาไหม้

พฤติกรรมทางสถิตและพลวัตของของไหลอัดตัวไม่ได้	 การอนุรักษ์ของมวล	 พลังงานและโมเมนตัม	 มิติ

วิเคราะห์			การไหลแบบราบเรียบ			และปั่นป่วน	การไหลในท่อ	และการไหลบาวน์ดารีเลเยอร์
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กลุ่มวิชาบังคับ

AME 202 อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)

  (Introduction to Aerodynamics)

	 	 การวิเคราะห์การไหลแบบ	2	มิติ	และ	3	มิติ	ทฤษฎีปีกเครื่องบิน	ชั้นการไหลแบบราบเรียบและ

แบบปั่นป่วน	 เทคนิคการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	สมรรถนะของเครื่องบิน	 เสถียรภาพและการควบคุมของเครื่อง

บิน	การไหลที่ความเร็วสูงเบื้องต้น

 

AME 203  แบบงานอากาศยานและการเขียนแบบเชิงเทคนิค 3(2-3-6)

  (Aircraft Blueprint and Technical Drawing)

	 	 ฝึกการใช้เครื่องมือเขียนแบบ	 การเขียนภาพฉาย	 ออร์โทกราฟิก	 ภาพไอโซเมตริก	 การเขียน

ภาพเรขาคณิต	การเขียนภาพร่าง	การเขียนแบบชิ้นส่วน	ภาพฉายออกซีเลียรี่	ภาพฉายแอกโซโนเมตริก	ภา

พออบลิค	 วงจรไฟฟ้า	 ฝึกการอ่านแบบพิมพ์เขียว	 ฝึกการออกแบบทางวิศวกรรม	 การให้ข้อมูลสำาหรับงาน

ซ่อมบำารุงโครงสร้างและแหล่งต้นกำาลังของอากาศยาน

 

AME 204  ระบบไฟฟ้าอากาศยาน 1 3(3-0-6)

  (Aircraft Electrical System I)

  วิชาบังคับก่อน :  PHY 223 ฟิสิกส์ 2

	 	 สายเคเบิลและตัวเชื่อมต่อทางไฟฟ้า	 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า	 ระบบไฟฟ้าในอากาศยาน	 การ

ติดตั้งและการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับอากาศยาน	แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด	และ

แบตเตอรี่ชนิดนิเกิล-แคดเมียม	 เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า	 อุปกรณ์ควบคุมระดับความดัน	 อุปก

รณ์คัท-เอาท์	และรีเลย์	 	 เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ	อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์และคอนเวอร์เตอร์	 วงจร

ไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่างๆ

 

AME 301   ระบบไฟฟ้าอากาศยาน 2 3(3-0-6)

  (Aircraft Electrical  System II)

  วิชาบังคับก่อน :  AME 204 ระบบไฟฟ้าอากาศยาน 1

	 	 ระบบไฟฟ้า	 ระบบนำาร่อง	 อุปกรณ์หลัก	 ระบบสื่อสาร	 และระบบเครื่องวัดของอากาศยาน	

ความสามารถในการอ่านและแปลวงจรไฟฟ้าเพื่อการซ่อมบำารุง	 รวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ

ของระบบไฟฟ้าในการซ่อมบำารุง

 

AME 302 ความแข็งแรงและโครงสร้างอากาศยาน 3(3-0-6)

  (Aircraft Structures and Strength)

	 	 สายเคเบิลและสายสัญญาณที่ใช้ในอากาศยาน	 งานโลหะแผ่น	 ทำาความเข้าใจกับโครงสร้าง
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ของอากาศยาน	โครงสร้างและหน้าที่ของอากาศยาน	ปีก	ชิ้นส่วนลำาตัวหลัก	ชิ้นส่วนประกอบ	การตรวจสอบ

โครงสร้าง	 ความสมดุลของโครงสร้าง	 การจับยึดชิ้นส่วน	 การซ่อมแซมชิ้นส่วนโลหะแผ่น	 การซ่อมแซมชิ้น

ส่วนท่อ	การซ่อมแซมหน้าต่างและบานหน้าต่าง	การป้องกันและการทาสีพื้นผิว

 

AME 303  การเชื่อมโลหะอากาศยาน 1(1-0-2)

  (Aircraft Welding)

	 	 การหลอมละลาย	 การเชื่อม	 กระบวนการทางความร้อน	 การบัดกรีด้วยทองเหลือง	 การบัดกรี

ด้วยตะกั่ว	และการเชื่อมติด	การทดสอบแบบไม่ทำาลายหรือการตรวจสอบแบบไม่ทำาลาย 

 

AME 304   ปฏิบัติการการซ่อมบำารุงอากาศยาน  3(1-6-5)

  (Aircraft Maintenance Practices)

  วิชาบังคับก่อน :  AME 203  แบบงานอากาศยานและการเขียนแบบเชิงเทคนิค

	 	 หลักการและการใช้เครื่องมือกลต่างๆ	ในโรงงาน	ความปลอดภัย	การใช้เครื่องมือและวินัยใน

การปฏิบัติงานในโรงงาน	 ฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานในโรงงาน	 เช่น	 งานตะไบ	 งานเจาะ	 งานเครื่องจักรกล	 การ

ผลิต	งานท่อและโลหะแผ่น	งานเชื่อม	และงานไม้

 

AME 305 วัสดุอากาศยานและฮาร์ดแวร์ 3(3-0-6)

  (Aircraft Materials and Hardwares)

	 	 สลัก	 เกลียว	 สกรู	 และตัวจับยึด	 งานจับยึดทางอากาศยาน	 งานท่อและตัวรองรับท่อ	 สปริง	

ตลับลูกปืน	 งานสายสัญญาณและเคเบิล	 งานท่อ	 วัสดุทางอากาศยาน	 เช่น	 เหล็ก	 โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก	 วัสดุ

ผสม	 การสึกหรอ	 วิธีการป้องกันการผุกร่อน	 รวมถึงคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ	 เช่น	 ความแข็งแรง	 ความล้า	

เป็นต้น

 

AME 306   เครื่องวัดประกอบการบิน ระบบสื่อสารและนำาร่องอากาศยาน 3(1-6-5)

  (Aircraft Instrument, Communication and Navigation Aid System)

  วิชาบังคับก่อน :  AME 204 ระบบไฟฟ้าอากาศยาน 1

	 	 ระบบเครื่องมือวัดทางอากาศยาน	 วิทยุสื่อสาร	 การติดตั้งและการทดสอบอุปกรณ์เครื่องมือ

วัด	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางอากาศยาน	เช่น	ตัววัดความดัน	อุปกรณ์ช่วยการบิน	อุปกรณ์ควบคุมทิศทาง	

อุปกรณ์วัดความเร็ว	 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและตัวอ่านอุณหภูมิ	 มาตรวัดระดับเชื้อเพลิง	 ระบบเข็มทิศ	 และ

เครื่องมือเสริมอื่นๆ
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AME 307   ความปลอดภัยภาคพื้นดิน 1(1-0-2)

  (Ground Safety)

	 	 ข้อแนะนำาด้านความปลอดภัยภายในอากาศยาน	โรงเก็บอากาศยาน	และโรงซ่อมบำารุง	ความ

ปลอดภัยในการใช้งานระบบและโครงสร้างทั้งส่วนอากาศยานและภาคพื้นดิน	

AME 308 ใบพัดอากาศยาน 2(2-0-4)  

  (Aircraft Propeller)

  วิชาบังคับก่อน :  AME 202 อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น

	 	 ใบพัดอากาศยาน	 ทฤษฎีใบพัด	 ลักษณะและประเภทของใบพัด	 โครงสร้างใบพัด	 ส่วน

ประกอบและการติดตั้ง	กลไกการปรับระยะพิตช์	หลักการทำางานและการผลิต	เกณฑ์การพิจารณาความเสีย

หายและการซ่อมแซม	งานซ่อมบำารุงใบพัดอากาศยาน

 

AME 401 เครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน 3(3-0-6)  

  (Aircraft Reciprocating Engine)

	 	 หลักการทำางานและคำาจำากัดความต่างๆ	 ส่วนประกอบของเครื่องยนต์	 วาล์วและกลไก

การทำางานของวาล์ว	 การวัดกำาลังงานของเครื่องยนต์	 ตัวแปรที่มีผลต่อกำาลังงานของเครื่องยนต์	 ทฤษฎี

เครื่องยนต์แบบโรตารี่	การติดตั้งเครื่องยนต์ลูกสูบ

 

AME 402  ระบบเชื้อเพลิงอากาศยาน 3(3-0-6)

  (Aircraft Fuel System)

	 	 ระบบจ่ายเชื้อเพลิง	 การทำางาน	 การควบคุม	 โครงสร้างและชนิดของเครื่องยนต์กังหันก๊าซ	

ระบบควบคุมและวัดปริมาณเชื้อเพลิง	 เครื่องยนต์ลูกสูบ:	 หลักงานจุดระเบิดแบบแม่เหล็ก	 ระบบจุดระเบิด	

ตัวจุดระเบิด	เครื่องยนต์กังหันก๊าซ:	การเริ่มเดินเครื่องและระบบจุดระเบิด	คาร์บูเรเตอร์แบบโฟลต์แชมเบอร์	

แบบการส่งจ่ายด้วยความดัน	 ระบบหัวฉีด	 ระบบนำาเชื้อเพลิง	 ระบบไอเสียและหล่อเย็น	 ซูปเปอร์ชาร์ตเจอร์

หรือเทอร์โบชาร์ตเจอร์

 

AME 403 ระบบหล่อลื่นอากาศยาน 2(2-0-4)

  (Aircraft Lubrication System)

	 	 ประเภทของน้ำามันหล่อลื่นและเชื้อเพลิง	 ระบบหล่อลื่นสำาหรับเครื่องยนต์ลูกสูบ	 ประเภทของ

น้ำามันหล่อลื่นและเชื้อเพลิง	ระบบหล่อลื่นสำาหรับเครื่องยนต์กังหันก๊าซ 
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AME 404 ระบบไฮดรอลิคส์อากาศยาน 3(3-0-6)

  (Aircraft Hydraulic System)

	 	 ระบบไฮดรอลิกส์	 ระบบนิวมาติกและระบบอากาศอัด	 ฐานล้อและส่วนประกอบ	 ระบบบังคับ

ล้อล้อและยางของอากาศยาน

 

AME 405 เครื่องยนต์เจ็ท 3(3-0-6)

  (Jet Engine)

	 	 หลักการทำางานและการขับเคลื่อน	 ท่อนำา	 เครื่องอัดอากาศแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์	 เครื่องอัด

อากาศแบบแนวแกน	การทำางานของเครื่องอัดอากาศ	ส่วนของการเผาไหม้	 	 ส่วนของกังหันกำาลัง	 ส่วนการ

ระบายไอเสีย	 ตลับลูกปืนและการซีล	 ระบบเครื่องยนต์อากาศ	 ระบบเพิ่มกำาลังงาน	 การควบคุมเครื่องยนต์	

เครื่องยนต์แบบเทอร์โบ

 

AME 406 การซ่อมบำารุงรักษาเครื่องยนต์อากาศยาน 3(1-6-5)

  (Aircraft Engine Maintenance)

  วิชาบังคับก่อน :  AME 401  เครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน

	 	 AME	402	ระบบเชื้อเพลิงอากาศยาน	

	 	 การติดตั้งเครื่องยนต์	 การจัดเก็บและการป้องกันความเสียหาย	 การตรวจสอบเบื้องต้น	

การถอดประกอบ	 การตรวจสอบชิ้นส่วนภายใน	 การซ่อมแซมและการปรับปรุงชิ้นส่วนเครื่องยนต์	 การ

ประกอบเครื่องยนต์	การทดสอบเครื่องยนต์เพื่อหาข้อผิดปกติ	การติดตั้ง	จัดเก็บ	และเคลื่อนย้ายเครื่องยนต์

อากาศยาน	การทำางานและการซ่อมบำารุง	 การทดสอบเครื่องภาคพื้นดินในเครื่องยนต์ลูกสูบ	 การติดตั้ง	 จัด

เก็บ	 และเคลื่อนย้ายเครื่องยนต์อากาศยาน	 การทำางานและการซ่อมบำารุง	 การทดสอบเครื่องภาคพื้นดินใน

เครื่องยนต์กังหันก๊าซ

 

AME 407 การจัดการการซ่อมบำารุงอากาศยาน 2(2-0-4)

  (Aircraft Maintenance Management)

  วิชาบังคับก่อน :  AME 111  ภาษาอังกฤษเทคนิคสำาหรับการบิน 1

	 	 AME	112		ภาษาอังกฤษเทคนิคสำาหรับการบิน	2

	 	 กฎหมายการบินระหว่างประเทศและภูมิภาค	 ข้อกำาหนดทางด้านการบิน	 ข้อบังคับและแนว

ปฏิบัติของการบินพลเรือน	 องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ	 ข้อปฏิบัติของการขนส่งทางอากาศ	

การจัดการองค์กรของผู้ปฏิบัติการ	 การจัดการเชิงเศรษฐศาสตร์สำาหรับการซ่อมบำารุง	 ข้อบังคับของการ

ขอใบอนุญาต	 ความรู้เกี่ยวกับข้อจำากัดด้านบุคลากร	 การติดต่อสื่อสาร	 การทำางานเป็นทีม	 การจัดการ

ประสิทธิภาพ	 การวิเคราะห์สถานการณ์	 ความผิดพลาดจากคน	 การรายงานและการตรวจหาข้อผิดพลาด	

การตรวจสอบและควบคุม
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AME 408 อุปกรณ์ส่วนควบในอากาศยาน 2(2-0-4)

  (Aircraft Utilities)

	 	 ระบบอุปกรณ์ส่วนควบพื้นฐาน	 และหลักการทำางานของระบบการปรับแรงดันบรรยากาศใน

ห้องโดยสาร	 การป้องกันการเกิดน้ำาแข็งและฝน	 ระบบห้องโดยสารและการติดตั้ง	 สภาวะแวดล้อม	 ระบบ

ปรับอากาศ	 ระบบออกซิเจน	 ระบบเตือนป้องกัน	 และควบคุมเพลิง	 	 การควบคุมอุณหภูมิและการระบาย

อากาศ	 ระบบสูญญากาศและความดัน	 ห้องน้ำาและระบบน้ำา	 ระบบให้ความบันเทิงบนเครื่องบิน	 เช่น	

โทรศัพท์	อินเตอร์เน็ต	ฯลฯ

 

AME 409 น้ำาหนักและสมดุลของอากาศยาน 1(1-0-2)

  (Aircraft Weight and Balance)

	 	 การคำานวณน้ำาหนักของอากาศยาน	 ประสิทธิภาพของการคำานวณน้ำาหนักและจุดศูนย์ถ่วง	

การคำานวณน้ำาหนักเปลา่ท่ีเก่ียวข้องกับจุดศูนย์ถ่วง	 การคำานวณน้ำาหนักท่ีเปล่ียนไปจากการใส่อุปกรณ์ต่างๆ	

รวมไปถึงการจดบันทึกที่เหมาะสมเพื่อการซ่อมบำารุงอากาศยาน

 

AME 490 การฝึกงานวิศวกรรมการซ่อมบำารุงอากาศยาน 1(0-35-18)

  (Aircraft Maintenance Engineering Training)

  เงื่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต หรือได้รับความเห็นชอบจาก  

  หัวหน้าหลักสูตร  

	 	 นักศึกษาทุกคนต้องฝึกงานด้านวิศวกรรมการจัดการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	6	สัปดาห์ติดต่อกัน

หรือไม่น้อยกว่า	210	ชั่วโมง	โดยนักศึกษาต้องทำาบันทึกประจำาวัน	และรายงานสรุปการฝึกงาน

 

AME 491 โครงงานวิศวกรรมการซ่อมบำารุงอากาศยาน 1  1(0-3-2) 

  (Aircraft Maintenance Engineering Project I)

  เงื ่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต หรือได้รับความเห็นชอบจาก  

  หัวหน้าหลักสูตร

	 	 นักศึกษาต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่ม	เพ่ือเตรียมศึกษาปัญหาทางวิศวกรรมการซ่อมบำารุงอากาศยาน	

โดยการศึกษาเป็นการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมการซ่อมบำารุงอากาศยาน		

กรรมการที่ปรึกษาโครงงานประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา	 และ/หรือวิศวกรที่ชำานาญงาน	 เป็นผู้ให้คำา

ปรึกษาและแนะนำาในเรื่องต่างๆ	เช่น	การนิยามปัญหา	การประเมินวิธีการแก้ปัญหาแบบต่างๆ	การวางแผน

โครงงาน	การจัดกำาหนดเวลา	โดยนักศึกษาต้องทำารายงานข้อเสนอโครงงานพร้อมทั้งนำาเสนอต่อกรรมการ	
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AME 492 โครงงานวิศวกรรมการซ่อมบำารุงอากาศยาน 2  2(0-6-3)

  (Aircraft Maintenance Engineering Project II)

  วิชาบังคับก่อน : AME 491 โครงงานวิศวกรรมการซ่อมบำารุงอากาศยาน 1

	 	 กลุ่มที่ทำาโครงงานดำาเนินงานตามที่เสนอในวิชาโครงงานวิศวกรรมการซ่อมบำารุงอากาศยาน	

1โดยประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรวิศวกรรมการซ่อมบำารุงอากาศยาน	 ในการศึกษาวิเคราะห์

หรือแก้ไขปัญหา	และเป็นการฝึกทำางานในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มทำาโครงงาน	กลุ่มจะต้องทำารายงาน

เสนอผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์และทำาการนำาเสนอต่อกรรมการโครงงาน

 

AME 495 โครงงานสหกิจสำาหรับวิศวกรรมการซ่อมบำารุงอากาศยาน  3(0-9-5)

  (Cooperative Project for Aircraft Maintenance Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : GEN494  การเตรียมงานสหกิจศึกษา

	 	 ปัญหาโดยละเอียดตามที่ได้กำาหนดขอบเขตของการศึกษา	 และแนวทางเบื้องต้นในการแก้

ปัญหาไว้แล้ว	 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน	 และ/หรือวิศวกรในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสหกิจ	 เป็นผู้ให้

คำาปรึกษาและแนะนำา	 นักศึกษาต้องจัดทำารายงานฉบับสมบูรณ์ที่แสดงถึงรายละเอียดการปฏิบัติงานสห

กิจ	 ผลการศึกษาและแก้ไขปัญหา	 เพื่อนำาเสนอต่อกรรมการโครงงานสหกิจ	 โดยมีการประเมินผลเป็นแต้ม

คะแนน	รายละเอียดเป็นไปตามคู่มือสหกิจศึกษา

 

AME 496 สหกิจศึกษาสำาหรับวิศวกรรมการซ่อมบำารุงอากาศยาน 6(0-35-18)

  (Cooperative Education for Aircraft Maintenance Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : GEN 494   การเตรียมงานสหกิจศึกษา

	 	 การฝึกงานด้านวิศวกรรมการซ่อมบำารุงอากาศยาน	 ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม

การซ่อมบำารุงอากาศยาน	 โดยปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานประจำาของหน่วยงานนั้น	 เป็นเวลาไม่น้อย

กว่า	 16	 สัปดาห์ติดต่อกัน	 หรือไม่น้อยกว่า	 420	 ชั่วโมง	 และมีงานเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

ให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาฝึกงาน	 นักศึกษาต้องทำาบันทึกประจำาวันส่งทุกสัปดาห์	 และต้องผ่าน

การประเมินของหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน	โดยมีการประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนน	รายละเอียดเป็นไปตาม

คู่มือสหกิจศึกษา		
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กลุ่มวิชาเลือก

AME 410 กลศาสตร์การบิน 3(3-0-6)

  (Flight Mechanics)

  วิชาบังคับก่อน : AME 202  อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น  

	 	 คุณสมบัติของบรรยากาศมาตรฐาน	อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น	แรงทางด้านอากาศพลศาสตร์	

แอร์ฟอยล์และปีกเครื่องบิน	สมรรถนะเครื่องบิน	การทดสอบอุโมงค์ลม	การหาแรงยกและแรงต้านอากาศ

AME 411  อากาศพลศาสตร์ขั้นสูง         3(3-0-6)

  (Advanced Aerodynamics) 

  วิชาบังคับก่อน : AME 202  อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น

	 	 การทำางานของระบบการบินในระดับความเร็วช้ากว่าเสียง	 เท่ากับเสียง	 และความเร็วเหนือเสียง	

ซึ่งมีผลกับหลักอากาศพลศาสตร์ในสถานะภาพต่างกัน	 พื้นฐานการสมดุลและการควบคุมของอากาศยาน

และวิเคราะห์ถึงความแข็งแรงของอากาศยานในขณะทำาการบิน	 โดยเน้นถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการ

ออกแบบที่จะพัฒนาให้หลักอากาศพลศาสตร์นำามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

AME 412 เครื่องช่วยฝึกบินจำาลองเบื้องต้น 3(3-0-6)

  (Introduction to Flight Simulator)

  วิชาบังคับก่อน : AME 306  ระบบเครื่องวัด สื่อสารและนำาร่องอากาศยาน

			 	 ประวัติความเป็นมาของเครื่องช่วยฝึกบินจำาลอง	 ส่วนประกอบในแต่ละส่วนก่อนที่จะมารวม

กันเป็นเครื่องช่วยฝึกบินจำาลองระบบใหญ่	 ทั้งในส่วนของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์	 ซอฟท์แวร์ขั้นพื้นฐาน	 การ

ใช้ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เขียนซอฟท์แวร์สำาหรับการจำาลอง	ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์สำาหรับ

ระบบเครื่องฝึกบินจำาลอง	และแนวโน้มของระบบเครื่องฝึกบินจำาลองในอนาคต

AME 413  การสร้างและประกอบอากาศยานเบา        3(3-0-6)

  (Light Aircraft Fabrication and Assembly) 

  วิชาบังคับก่อน : AME 302  ความแข็งแรงและโครงสร้างอากาศยาน 

	 	 AME	305	วัสดุอากาศยานและฮาร์ดแวร์	

	 	 วิธีและขั้นตอนการสร้างอากาศยานที่อยู่ในประเภทอากาศยานเบา	 ชนิดของสถานที่	 เครื่อง

มือพื้นฐานและเครื่องมือพิเศษในการสร้าง	 แนะนำาการนำาทักษะ	 ข้อปฏิบัติและความรู้ทางด้านช่าง

อากาศยานมาใช้ในการสร้าง	 ศึกษาการวางแผนการสร้าง	 วัสดุ	 ราคา	 และระยะเวลาที่ใช้สร้าง	 เครื่องยนต์

และใบพัดชนิดต่างๆที่ใช้ในอากาศยานขนาดเล็ก	 การสร้างเครื่องบินโครงสร้างที่เป็นโลหะ	 ไม้	 และวัสดุ	

composite	 ชนิดและอุปกรณ์การพ่นสีและน้ำายารองพื้นป้องกันการกัดกร่อน	 วิธีการ	 และ	 อุปกรณ์ที่ใช้ใน
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การพ่นสี	เครื่องวัดประกอบการบินต่างๆและวิทยุสื่อสารในห้องนักบิน	การตรวจสอบประจำาปี	การซ่อมบำารุง

และค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาชั่วโมงบิน	การทดสอบบินหลังจากการสร้าง	การขอจดทะเบียนและใบอนุญาต

AME 414  วัสดุประกอบขั้นสูงสำาหรับโครงสร้างอากาศยาน 3(3-0-6)

  (Advanced Composite for Aircraft Structure) 

  วิชาบังคับก่อน : AME 302  ความแข็งแรงและโครงสร้างอากาศยาน 

	 	 AME	305	วัสดุอากาศยานและฮาร์ดแวร์

	 	 โครงสร้างอากาศยานที่สร้างจากวัสดุประกอบ	ศึกษาความรู้พื้นฐานของวัสดุประกอบ	วัตถุดิบ

สำาหรับวัสดุพลาสติกชนิดต่างๆ	 เส้นใยเสริมแรงที่ใช้ในวัสดุประกอบ	 	 กระบวนการผลิตแบบแม่แบบเปิด		

และแบบปิด		การเตรียมแม่แบบ	อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำางานและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย	วิธีและขั้นตอน

การบำารุงรักษา	การตรวจสอบร่องรอยการชำารุด	และการซ่อมโครงสร้างอากาศยานที่ทำาจากวัสดุประกอบ

AME 415  เอวิออนิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6)

  (Introduction to Avionics) 

  วิชาบังคับก่อน : AME 306  เครื่องวัดประกอบการบิน ระบบสื่อสารและนำาร่องอากาศยาน

	 	 ระบบเอวิออนิกส์พื้นฐาน	 ระบบเครื่องมือวัดทางอากาศยาน	 ระบบข้อมูลอากาศ	 ตัวรับรู้และ

ระบบแบบเฉื่อย	ระบบนำาร่อง	เครื่องช่วยลงภาคพื้นดิน	การสื่อสารภาคอากาศ	ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ

อากาศยาน	 ตัววัดความดัน	 อุปกรณ์ช่วยการบิน	 ซอฟท์แวร์สำาหรับช่วยการแสดงผล	 ระบบช่วยเดินอากาศ

ด้วยดาวเทียมจีพีเอส	ระบบการป้องกันการชนกันกลางอากาศ		ระบบการจัดการการบิน	วิทยาการระบบเอวิ

ออนิกส์ของสายการบินพาณิชย์	การควบคุมการบินแบบ	ฟลายบายไวร์	ระบบนักบินอัตโนมัติและระบบการ

จัดการการบิน	 การบูรณาการระบบเอวิออกนิกส์	 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและการประเมิน	 เอวิออ

กนิกส์	ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์	แนวโน้มและการพัฒนาในอนาคต

AME 416 การจัดการและระบบขนส่งทางอากาศ 3(3-0-6)

  (Air Transportation Systems and Management)

  วิชาบังคับก่อน :  AME 111 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำาหรับการบิน 1

	 	 AME	112	ภาษาอังกฤษเทคนิคสำาหรับการบิน	2

	 	 กฎหมายการบินระหว่างประเทศและภูมิภาค	 ข้อกำาหนดทางด้านการบิน	 ข้อบังคับและแนว

ปฏิบัติของการบินพลเรือน	องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ	ข้อปฏิบัติของการขนส่งทางอากาศ	การ

จัดการองค์กรของผู้ปฏิบัติการ	 การจัดการเชิงเศรษฐศาสตร์สำาหรับการซ่อมบำารุง	 ข้อบังคับของการขอใบ

อนุญาตการจัดการในท่าอากาศยาน	การดำาเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการบิน	การจัดการในสายการบิน

และบริการ	การบริหารงานพนักงานภาคพื้นและภาคอากาศ	การจัดการระบบขนส่งสินค้าทางอากาศ		ระบบ

การจัดการการซ่อมบำารุงอากาศยานแบบตรวจซ่อมประจำาวันและการตรวจซ่อมใหญ่	 ระบบการจัดการด้าน
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ภาคพื้นภายในท่าอากาศยาน	 ระบบการจองตั๋ว	 และราคารวมถึงการจัดการด้านสมภาระผู้โดยสาร	 การ

วางแผนการการบินและข้อมูลด้านการบิน

 

AME 417 ระบบในเครื่องบินโดยสาร 3(3-0-6)

  (Transport Category Aircraft Systems)

	 	 ทฤษฎีการทำางาน	 การแก้ไขปัญหา	 การซ่อมบำารุงและตรวจสอบระบบทั้งหมดในเครื่องบิน

โดยสารรวมถึงระบบไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์	ระบบฐานล้อ	ห้ามล้อและระบบป้องกันการลื่นไถลระบบเชื้อ

เพลิงระบบควบคุมการบิน	 โครงสร้างรับแรงดันบรรยากาศ	 ระบบป้องกันการเกิดน้ำาแข็ง	 ระบบห้องโดยสาร

และการติดตั้ง	 	 ระบบปรับอากาศ	 ระบบออกซิเจน	 ระบบเตือน	 ป้องกันและควบคุมเพลิง	 	 การควบคุม

อุณหภูมิและการระบายอากาศ	 	 ห้องน้ำาและระบบน้ำาระบบให้ความบันเทิงบนเครื่องบิน	 ระบบการจัดเก็บ

ข้อมูลและระบบเสริมอื่นๆ

 

AME 499 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการซ่อมบำารุงอากาศยาน 3(3-0-6)

  (Special Topics in Aircraft Maintenance Engineering)

  เงื ่อนไขของวิชา :  ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน

	 	 พัฒนาการใหม่ๆ	 หรือการประยุกต์ใช้ศาสตร์ในสาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำารุงอากาศยาน

โดยจะทำาการเลือกหัวข้อที่น่าสนใจในแต่ละภาคการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

CEN 221  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6)

  (Engineering Statics)

  วิชาบังคับก่อน : PHY 121 ฟิสิกส์ 1

	 	 วิธีแก้ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยการประยุกต์โดยใช้กฎเบื้องต้นทางกลศาสตร์	การรวมแรงและ

การแยกแรง	โมเมนต์	โมเมนต์คู่ควบ	ระบบแรงและโมเมนต์	สมดุลของแรงที่กระทำาต่ออนุภาคและวัตถุเกร็ง	

การวิเคราะห์โครงสร้าง	แรงในคาน	ความเสียดทาน	จุดศูนย์กลางของรูปทรงและจุดศูนย์กลางมวล	โมเมนต์	

ความเฉื่อยของพื้นที่	หลักการงานเสมือนและเสถียรภาพ
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CEN 223 กำาลังวัสดุ 3(3-0-6)

  (Strength of Materials)

  วิชาบังคับก่อน : CEN 221 สถิตศาสตร์วิศวกรรม 

	 	 แรงและความเค้น	 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด	 ความเค้นในคาน	

ไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนต์	 การหาระยะโก่งของคาน	 แรงบิด	 การโก่งเดาะของเสา	 วงกลมของม

อร์และการรวมความเค้น	กฎการวิบัติของวัสดุ

CEN 283 วิศวกรรมสำารวจ  3(2-3-6)

  (Engineering Surveying)

	 	 นิยามและหลักการเบื้องต้นของการสำารวจทางวิศวกรรม	 ทฤษฎีการวัดและความคลาด

เคลื่อนของการวัด	 การวัดระยะทางด้วยอุปกรณ์ต่างๆ	 หลักการของการทำางานระดับ	 การวัดค่าต่างระดับ

และการประยุกต์ไปใช้ในงานวิศวกรรม	การวัดทิศทางด้วยกล้องธีโอโดไลท์	งานวงรอบ	การคำานวณค่าพิกัด

ฉาก	การสำารวจและจัดทำาแผนที่ภูมิประเทศ	การคำานวณพื้นที่และปริมาตร		

CEN 292 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำาหรับวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6)

  (Applied Mathematics for Civil Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : MAT 138 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3

	 	 พีชคณิตเชิงเส้น	 ทฤษฏีการประมาณเบื้องต้น	 การหาคำาตอบของสมการพีชคณิตและสมการ

เชิงอดิศัย	การหาคำาตอบระบบสมการเชิงเส้น	สมการอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งและอันดับที่สอง	การแปลงฟูเรียร์

และการแปลงลาปลาซ	อนุพันธ์เวกเตอร์

CEN 342 ชลศาสตร์ 3(3-0-6)

  (Hydraulics)

  วิชาบังคับก่อน : CEN 221 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม

	 	 คุณสมบัติของของไหล	 สถิตยศาสตร์ของของไหล	 จลนศาสตร์ของการไหล	 สมการการไหล

ต่อเนื่อง	 สมการพลังงานสำาหรับการไหลคงที่	 โมเมนตัมและแรงพลวัตในการไหลของของไหล	 ความคล้าย

และการวิเคราะห์มิติ	 การไหลของของไหลที่อัดตัวได้ยากในท่อ	 การไหลในทางน้ำาเปิด	 การวัดการไหลของ

ของไหล	ปัญหาการไหลไม่คงที่
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กลุ่มวิชาบังคับ

CEN 261 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 3(2-3-6)

  (Civil Engineering Materials and Testing)

  วิชาบังคับก่อน : IEN 361 วัสดุวิศวกรรม

  วิชาบังคับร่วม : CEN 223 กำาลังวัสดุ 

	 	 พฤติกรรมและคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุ	 การตรวจสอบและการทดสอบเบื้องต้นของวัสดุ

วิศวกรรมโยธาต่างๆ	เหล็กและเหล็กเส้น	ไม้	ซีเมนต์	หินและสารผสมเพิ่ม	คอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัว	

วัสดุการทาง	และวัสดุวิศวกรรมโยธาอื่นๆ

    

CEN 284 การฝึกสำารวจภาคสนาม 1(0-80-40)

  (Surveying Field Practice)

  วิชาบังคับก่อน : CEN 283 วิศวกรรมสำารวจ

	 	 การฝึกสำารวจภาคสนามเป็นเวลา	 10	 วัน	 (80	 ชั่วโมง)	 ประกอบด้วยการวางแผนการสำารวจ	

การสำารวจสังเขป	การสำารวจภูมิประเทศ	การทำาแผนที่ภูมิประเทศ			การถ่ายระดับระยะทางไกล	การทดสอบ

การใช้กล้องวัดมุมรายบุคคล		และการหาพิกัดตำาแหน่งที่ดินด้วยอุปกรณ์	GPS

CEN 285 การสำารวจแนวทาง 3(3-0-6)

  (Route Surveying)

  วิชาบังคับก่อน : CEN 283 วิศวกรรมสำารวจ

	 	 เทคนิคการสำารวจ	การวางและออกแบบแนวทาง	โค้งราบและโค้งดิ่งชนิดต่าง	ๆ	งานดิน	การ

สำารวจวางแนวทาง	และการสำารวจเพื่อการก่อสร้างแนวทาง

CEN 320 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 3(3-0-6)

  (Structural Analysis I)

  วิชาบังคับก่อน : CEN 223 กำาลังวัสดุ 

	 	 การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น	 การหาแรงปฏิกิริยา	 แรงเฉือน	 และโมเมนต์ดัดในโครงสร้าง

ชนิดกำาหนดได้โดยวิธีสถิต	 สถิตยศาสตร์โดยอาศัยการวาดรูปประกอบ	 เส้นอิทธิพลของโครงสร้างชนิด

กำาหนดได้โดยวิธีสถิต	 การหาระยะโก่งของโครงสร้างชนิดกำาหนดได้	 โดยวิธีสถิตด้วยวิธีแรงเสมือนพลังงาน

ความเครียด	 และไดอะแกรมของวิลิโอท์-มอร์	 การวิเคราะห์โครงสร้างชนิดกำาหนดไม่ได้โดยวิธีสถิตด้วยวิธี

พิจารณาความสอดคล้องของการเปลี่ยนรูป
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CEN 321 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 3(3-0-6)

   (Structural Analysis II)

  วิชาบังคับก่อน : CEN 320 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1

	 	 การวิเคราะห์โครงสร้างชนิดกำาหนดไม่ได้	โดยวิธีสถิตด้วยวิธีน้ำาหนักบรรทุกยืดหยุ่น	วิธีสโลปดี

เฟลคชั่น	 วิธีกระจายโมเมนต์	 วิธีพลังงานความเครียด	 	 เส้นอิทธิพลของโครงสร้างชนิดกำาหนดไม่ได้โดยวิธี

สถิต		การวิเคราะห์โดยวิธีพลาสติกเบื้องต้น		การวิเคราะห์โดยวิธีเมทริกซ์เบื้องต้น

CEN 331 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-6)

  (Reinforced Concrete Design)

  วิชาบังคับก่อน : CEN 320 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1

	 	 การศึกษาพฤติกรรมพ้ืนฐานของช้ินส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ภายใต้แรงอัดโมเมนต์ดัดแรงบิดแรง

เฉือน	แรงยึดเหนี่ยว	และภายใต้การกระทำาร่วมกันของแรงเหล่านี้	 การออกแบบชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โดยแนวความคิดของวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำาลัง		การฝึกปฏิบัติออกแบบ

การฝึกปฏิบัติ	ฝึกปฏิบัติการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและการทำารายละเอียด

CEN 332 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและออกแบบ 3(2-3-6)

  (Computer-Aided Engineering and Design)

  เงื่อนไขของวิชา :  ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน

	 	 ความรู้พ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์ช่วยงานทางวิศวกรรมและออกแบบในงานวิศวกรรมโยธา	

การเขียนแบบและการจำาลองด้วยคอมพิวเตอร์ในงานโครงสร้างและงานโยธา	 	 การเขียนรายละเอียดงาน

โครงสร้างเหล็กและคอนกรีต	 	 การเขียนโปรแกรมสำาหรับคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ	 การวิเคราะห์และ

ออกแบบโดยใช้ซอฟต์แวร์

    

CEN 343 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1(0-3-2)

  (Hydraulics Laboratory)

  วิชาบังคับร่วม : CEN 342 ชลศาสตร์

	 	 คุณสมบัติชลศาสตร์	 แรงชลสถิตย์ของน้ำาที่กระทำาต่อพื้นผิวแผ่นตรงที่จมน้ำา	 แรงพยุงและ

เสถียรภาพของวัตถุที่ลอยอยู่ในของเหลว	 ทฤษฎีพลังงานของเบอร์นูลี	 การไหลผ่านรูระบายขนาดเล็ก	 การ

ไหลผ่านฝายน้ำาล้นขอบบางแหลม	 แรงกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของลำาน้ำา	 การสูญเสีย

พลังงานเนื่องจากแรงเสียดทานของของไหลในท่อกลม	 เครื่องมือวัดการไหลในท่อ	 สัมประสิทธิ์ความขรุขระ

ของการไหลในทางน้ำาเปิด	 พลังงานจำาเพาะและปรากฏการณ์น้ำากระโดดในทางน้ำาเปิด	 การทดลองเครื่อง

สูบน้ำาแบบหอยโข่ง
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CEN 344 อุทกวิทยา 3(3-0-6)

  (Hydrology)

  วิชาบังคับก่อน : CEN 342 ชลศาสตร์

	 	 วงจรอุทกวิทยา	การหมุนเวียนของอากาศ	น้ำาจากอากาศ	การดัก	การระเหย	การคายน้ำาของ

พืช	 การคายระเหย	 การซึมลงดิน	 การไหลของน้ำาใต้ดิน	 การไหลของน้ำาในแม่น้ำาลำาธาร	 	 ชลภาพการไหล	

ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำาฝนกับน้ำาท่า	 การวิเคราะห์ความถี่และความน่าจะเป็นในทางอุทกวิทยา	 การไหล

หลากในอ่างเก็บน้ำา	การไหลหลากในแม่น้ำา	และการประยุกต์ใช้วิชาอุทกวิทยา

CEN 362 เทคโนโลยีคอนกรีต 3(2-3-6)

  (Concrete Technology)

  วิชาบังคับก่อน : IEN 361 วัสดุวิศวกรรม

	 	 ทฤษฎี	 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของซีเมนต์	 โครงสร้างส่วนประกอบและคุณสมบัติ	

ของคอนกรีต	 คุณสมบัติเชิงกลและการใช้งานของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว	 การออกแบบส่วนผสมของ

คอนกรีต	 	 วิธีทดสอบวัสดุผสม	 กำาลังของคอนกรีต	 ความคงทนของคอนกรีต	 การคืบกับการหดตัวของ

คอนกรีต	และคอนกรีตประสิทธิภาพสูง

	 	 ปฏิบัติการ	 การทดสอบหาค่าความข้นเหลวปกติของซีเมนต์	 และระยะเวลาการก่อตัวของ	

ซีเมนต์โดยใช้เข็มไวเคต		การหาค่าความถ่วงจำาเพาะของซีเมนต์ไฮดรอลิก	การทดสอบหาค่ากำาลังอัด	กำาลัง	

ดึงของซีเมนต์มอร์ต้าร์	 การทดสอบหาความละเอียดของปูนซีเมนต์โดยวิธีซึมผ่านทางอากาศ	 การทดสอบ	

การขยายตัวของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	 การทดสอบหาอินทรีย์สารในทรายสำาหรับงานคอนกรีต	 การหา	

หน่วยน้ำาหนักความถ่วงจำาเพาะการดูดซับ	 ความต้านทานการขัดสี	 และการวิเคราะห์หาส่วนขนาดคละของ	

มวลรวม	 การวิเคราะห์ปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต	 การทดสอบความสามารถการไหลได้ของคอนกรีต	

การทดสอบการรับแรงอัด	กำาลังดึง	แรงดัดของคอนกรีต	การสาธิตคอนกรีตกำาลังอัดสูง

CEN 370 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม 3(2-3-6)

  (Engineering Geology)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 121 หลักเคมี 

	 	 ชนิดของแร่	 การจำาแนกดินและหินสำาหรับงานวิศวกรรม	 และคุณสมบัติทางโครงสร้าง	

สัณฐานและกายภาพทางธรณีวิทยา	 การวิเคราะห์และวินิจฉัยแบบธรณี	 ความสำาคัญของโครงสร้างทาง

ธรณีวิทยาต่องานทางวิศวกรรมโยธา	 เช่น	 งานฐานราก	 งานเจาะอุโมงค์	 งานเขื่อนและอ่างเก็บน้ำาและงาน

ก่อสร้างอื่น	ๆ	ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับ	การตรวจสอบและจำาแนกผลึกแร่และหิน
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CEN 371 ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6)

  (Soil Mechanics)

  วิชาบังคับก่อน : CEN 223 กำาลังวัสดุ 

	 	 การก่อกำาเนิดของดิน	คุณสมบัติทางกลและกายภาพของดิน	การจำาแนกประเภทของดิน	การ

บดอัดดิน	 ความซึมได้ของน้ำาในดินและปัญหาการไหลของน้ำาในดิน	 หลักการของความเค้นประสิทธิผลใน

มวลดิน	การกระจายของความเค้นในมวลดิน		การยุบอัดตัวของดิน	กำาลังเฉือนของดิน	ทฤษฎีแรงดันดินด้าน

ข้าง	การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน	และทฤษฎีของความสามารถในการรองรับน้ำาหนักของดิน

CEN 372 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1(0-3-2)

  (Soil Mechanics Laboratory)

  วิชาบังคับร่วม :  CEN 371 ปฐพีกลศาสตร์

	 	 การสำารวจและการเก็บตัวอย่างชั้นดิน	 การทดสอบหาพิกัดอัตเตอร์เบอร์ก	 การหาความถ่วง	

จำาเพาะของเม็ดดิน	การหาขนาดเม็ดดิน	การจำาแนกดินทางวิศวกรรม	การบดอัดกระทุ้งดิน		การทดสอบหา	

ค่า	California	Bearing	Ratio	(CBR)	การหาความหนาแน่นของดินในสนาม	การทดสอบความซึมน้ำาของดิน	

การหากำาลังเฉือนของดินแบบเฉือนตรง	 การหากำาลังของดินโดยการกดแบบไม่มีแรงด้านข้าง	 การหากำาลัง

ของดิน	โดยการกดแบบสามแกน	การทดลองการอัดตัวคายน้ำาของดิน

CEN 412 วิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหาร 3(3-0-6)

  (Construction Engineering and Management)

	 	 วิชาบังคับก่อน	:	CEN	362	เทคโนโลยีคอนกรีต		หรือ	ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน

	 	 ระบบการจัดทำาและส่งมอบโครงการก่อสร้าง	 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมในงานก่อสร้าง	 การ

จัดองค์การ	 การวางผังบริเวณ	 การวางแผนงานและแผนกำาหนดเวลางานก่อสร้างโดยวิธีแกนท์ชาร์ตและ

วิธีสายงานวิกฤติ	 เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่	 เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง	 การจัดการทรัพยากร	 การวัด

ความก้าวหน้าของงาน	 และการควบคุมโครงการ	 ความปลอดภัยและการประกันคุณภาพในงานก่อสร้าง	

กฎหมายและข้อบังคับงานก่อสร้าง	จริยธรรม

CEN 433 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้ 4(3-3-6)

  (Steel and Timber Design)

  วิชาบังคับก่อน : CEN 321 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2

	 	 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและโครงสร้างไม้	 ชิ้นส่วนรับแรงดึงและชิ้นส่วนรับแรงอัด	 การ

ออกแบบคาน	 ชิ้นส่วนคาน-เสาที่รับแรงอัดและโมเมนต์ดัดในขณะเดียวกัน	 การออกแบบชิ้นส่วนประกอบ	

คานประกอบ	 การออกแบบจุดต่อด้วยสลักเกลียวและการเชื่อม	 การออกแบบโดยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้	

(ASD)	และวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำาหนักบรรทุก	(LRFD)		การฝึกปฏิบัติออกแบบ
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CEN 444 วิศวกรรมชลศาสตร์ 3(3-0-6)

  (Hydraulic Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : CEN 344 อุทกวิทยา   และ 

		 	 CEN	343	ปฏิบัติการชลศาสตร์

	 	 การประยุกต์หลักการของกลศาสตร์ของไหลเพ่ือการศึกษาและการปฏิบัติงานทางด้าน

วิศวกรรมชลศาสตร์		ระบบโครงข่ายท่อ	ปรากฏการณ์ฆ้อนน้ำา	เครื่องสูบน้ำาและกังหันพลังน้ำา	การไหลในทาง

น้ำาเปิด	การออกแบบอ่างเก็บน้ำา	เขื่อน	ฝายน้ำาล้น	แบบจำาลองชลศาสตร์		

CEN 473 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6)

  (Foundation Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : CEN 371 ปฐพีกลศาสตร์

	 	 การสำารวจชั้นใต้ดิน	 	ความสามารถในการรองรับน้ำาหนักของฐานราก	 	การออกแบบฐานราก

แผ่และฐานรากเสื่อ		การออกแบบฐานรากเสาเข็มและฐานรากเคซอง	การวิเคราะห์การทรุดตัว		ปัญหาเกี่ยว

กับแรงดันดินด้านข้างและกำาแพงกันดิน	และ	ผนังเข็มพืด		ความรู้เบื้องต้นของการปรับปรุงคุณภาพดิน	การ

ฝึกปฏิบัติออกแบบ	

CEN 476 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง 1(0-3-2)

  (Highway Engineering Laboratory)

  วิชาบังคับร่วม : CEN 481 วิศวกรรมการทาง

	 	 การทดสอบวัสดุเพ่ือการออกแบบและการควบคุมการก่อสร้างในงานทาง	การทดสอบคุณสมบัติ

ของดินเดิม	 วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง	 เพื่อการออกแบบ	 การทดลองคุณสมบัติของชั้นต่างๆของทาง	 เพื่อ

ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นตามแบบ	การทดสอบสภาพของทางหลังใช้งานเพื่อออกแบบบูรณะซ่อมแซม

CEN 481 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6)

  (Highway Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : CEN 283 วิศวกรรมสำารวจ

	 	 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการขนส่งทางถนน	 หน่วยงานรับผิดชอบทางด้านการขนส่ง	

ทางถนน	 การออกแบบทางเรขาคณิตของถนนและการดำาเนินการการออกแบบระบบขนส่งทางถนน	 การ	

จราจร	 การศึกษาและวางแผนทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน	 การออกแบบโครงสร้างถนน	 ชั้นดินเดิม	

รองพื้นทาง	พื้นทางและผิวการจราจรแบบ	Flexible	Pavement		และ	Rigid	Pavement		การก่อสร้างและ

บำารุงรักษา
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CEN 490 การฝึกงานวิศวกรรมโยธา  1(0-35-18)

  (Civil Engineering Training)

  เงื ่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 

  วิชาบังคับก่อน : CEN 284 การฝึกสำารวจภาคสนาม  หรือ ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน

	 	 นักศึกษาทุกคนต้องฝึกงานด้านวิศวกรรมโยธา	 ในหน่วยงานที่มีวิศวกรโยธากำากับและดูแล	

การฝึกงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	6	สัปดาห์ติดต่อกันหรือไม่น้อยกว่า	210	ชั่วโมง	โดยนักศึกษาต้องทำาบันทึก

ประจำาวันและรายงานสรุปการฝึกงาน

CEN 491 โครงงานวิศวกรรมโยธา 1 1(0-3-2)

  (Civil Engineering Project I)

	 	 เงื่อนไขของวิชา	:	มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า	100	หน่วยกิต		หรือ	ได้รับความเห็นชอบจาก	 	

	 	 หัวหน้าหลักสูตร

	 	 	กลุ่มที่ทำาโครงงานจะได้รับมอบหมายปัญหาทางวิศวกรรมโยธา	ให้ทำาการศึกษาวิเคราะห์หรือ	

ออกแบบ	 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน	 และ/หรือวิศวกรที่ชำานาญงานเป็นผู้ให้คำาปรึกษาและแนะนำาใน

เรื่อง	 ต่าง	 ๆ	 เช่น	 การนิยามปัญหา	 การประเมินวิธีการแก้ปัญหาแบบต่าง	 ๆ	 การวางแผนโครงงาน	 การจัด

กำาหนดเวลา	การทำารายงานทางวิศวกรรมเสนอวิธีการแก้ปัญหา	และการทำารายงานผลการศึกษาวิเคราะห์	

หรือผลการออกแบบ		เป็นต้น		กลุ่มจะต้องทำารายงานเสนอวิธีการแก้ปัญหาและเสนอต่อกรรมการโครงงาน

CEN 492 โครงงานวิศวกรรมโยธา 2 2(0-6-3)

  (Civil Engineering Project II)

  วิชาบังคับก่อน : CEN 491 โครงงานวิศวกรรมโยธา 1

	 	 กลุ่มที่ทำาโครงงาน	 ดำาเนินงานตามที่เสนอในวิชาโครงงานวิศวกรรมโยธา	 1	 จุดประสงค์

หลัก	 ของวิชานี้	 เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรวิศวกรรมโยธา	 ในการศึกษา

วิเคราะห์	หรือออกแบบ	และเป็นการฝึกทำางานในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มทำาโครงงาน	กลุ่มจะต้องทำา

รายงานฉบับสมบูรณ์และเสนอต่อกรรมการโครงงาน

GEN 494  การเตรียมงานสหกิจศึกษา  1(0-3-2)

  (Preparation for Cooperative Education)

  เงื ่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต  หรือ 

	 								ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา	

	 	 การอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนทำาสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า	 30	 ชั่วโมง	 หลักการ		

แนวคิด	 ข้ันตอนและกระบวนการของสหกิจศึกษา	 ระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับสหกิจศึกษา	 ความรู้พ้ืนฐาน

และเทคนิคในการปฏิบัติงาน	 การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารสำาหรับการทำางาน	 เทคนิคการ

เขียนรายงานและการนำาเสนอโครงงาน	
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CEN 495 โครงงานสหกิจสำาหรับวิศวกรรมโยธา 3(0-9-5)

  (Cooperative Project for Civil Engineering)

  วิชาบังคับก่อน: GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา

	 	 การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของงานด้านวิศวกรรมโยธา	 โดยมีอาจารย์ที่

ปรึกษาโครงงานหรือที่ปรึกษาในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสหกิจเป็นผู้ให้คำาปรึกษาและแนะนำา	 นักศึกษาต้อง

จัดทำารายงานฉบับสมบูรณ์ที่แสดงถึงรายละเอียดของการทำาโครงงาน	 ผลการศึกษาและแก้ไขปัญหา	 เพื่อ

นำาเสนอต่อคณะกรรมการโครงงานสหกิจ

กลุ่มวิชาเลือก

CEN 401 คณิตศาสตร์วิศวกรรมชั้นสูง 3(3-0-6)

  (Advanced Engineering Mathematics)

  วิชาบังคับก่อน : CEN 292 คณิตศาสตร์วิศวกรรมโยธา

	 	 สมการอนุพันธ์แบบธรรมดาและแบบส่วนย่อย	 อนุกรมฟูเรียร์	 แนะนำาการแปลงฟูเรียร์	 การ

แปลงลาปลาซ	 และการประยุกต์เข้ากับปัญหาค่าขอบเขต	 การวิเคราะห์เวกเตอร์	 เมตริกซ์และการแก้ระบบ

สมการเชิงเส้น	แคลคูลัสการแปรเปลี่ยน

CEN 402 วิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)

  (Numerical Methods)

  วิชาบังคับก่อน : CEN 292 คณิตศาสตร์วิศวกรรมโยธา

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีเชิงตัวเลข	 การแก้ระบบสมการเชิงเส้น	 การแก้สมการและระบบ

สมการ	 แบบไม่เป็นเชิงเส้น	 การประมาณค่าฟังก์ชั่นโดยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยและวิธีอินเตอร์โปเลชั่น	 กา

รอินทิเกรตและการหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข	 สมการอนุพันธ์แบบธรรมดาและแบบส่วนย่อย	 ปัญหาค่าไอเก้น	

การประยุกต์ใช้กับงานทางวิศวกรรมโยธา

CEN 410 สัญญา การออกข้อกำาหนด และการประมาณราคา 3(3-0-6)

  (Contracts, Specifications and Cost Estimation)

  วิชาบังคับก่อน : CEN 331  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน

	 	 ชนิดและรูปแบบของสัญญาก่อสร้าง	 เอกสารประกอบสัญญา	 รายการก่อสร้าง	 การแยก

จำานวนวัสดุที่ต้องใช้ในงานก่อสร้าง	 การหาราคาต่อหน่วยและการวิเคราะห์ราคา	 ปัญหาทั่วๆไป	 เกี่ยวกับ

งานสนาม	การควบคุมงาน	จรรยาบรรณทางวิชาชีพ	และความรับผิดชอบตามกฎหมาย
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CEN 413 การจัดการโครงการวิศวกรรม 3(3-0-6)

  (Engineering Project Management)

  วิชาบังคับก่อน : CEN 331  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน

	 	 การกำาหนดโครงการ	 หลักวิธีทางเศรษฐศาสตร์	 และแบบจำาลองเพื่อการตัดสินใจที่ใช้ในการ

เลือกโครงการ	 การบริหารโครงการ	 การวางแผนงานและกำาหนดเวลาโครงการ	 การจัดองค์การและทีมงาน

ในโครงการ	 การนำาโครงการไปปฏิบัติ	 การติดตามและควบคุมการดำาเนินโครงการ	 ระบบข้อมูลสารสนเทศ

สำาหรับโครงการ	การยุติโครงการ	การบริหารโครงการระดับสากล	การจัดทำาข้อเสนอโครงการ

CEN 432 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6)

  (Prestressed Concrete Design)

  วิชาบังคับก่อน : CEN 331 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

	 	 แนวความคิดและหลักการของการอัดแรง	 คุณสมบัติของวัสดุท่ีเก่ียวข้องกับการอัดแรง	 ระบบ	

อัดแรงแบบต่าง	 ๆ	 การลดเสื่อมของการอัดแรง	 การวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนดีเทอร์มิเนตทางสถิต

ของ	 ระบบการดึงเหล็กก่อนและหลัง	 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัดและความโค้ง	 การวิเคราะห์หากำาลัง

ประลัย	 ของชิ้นส่วน	 การออกแบบชิ้นส่วนภายใต้แรงเฉือน	 การพิจารณาการโก่งตัวในระยะสั้นและระยะ

ยาว	 การ	 ออกแบบเพื่อป้องกันการแตกปริบริเวณสมอยึด	 การออกแบบเสาเข็มและโครงสร้างระบบพื้น

คอนกรีตอัดแรง	 ตัวอย่างการออกแบบโครงสร้างพิเศษ	 เช่น	 ถัง	 ทรงกระบอก	 (cylindrical	 tank)	 พื้นผิว

คอนกรีต	(concrete	pavement)	

CEN 435 การออกแบบโครงสร้างอาคาร 3(3-0-6)

  (Structural Building Design)

  วิชาบังคับก่อน : CEN 331 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

	 	 	วิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้างของอาคารต่างๆ	 รวมทั้งอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 การ

ออกแบบคานต่อเนื่อง	โครงข้อแข็ง	เสาที่มีความชะลูดมาก		แผ่นพื้นไร้คาน	กำาแพงรับแรงเฉือนและคานลึก	

การนำาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบโครงสร้างของอาคาร

CEN 439 พลศาสตร์โครงสร้างและวิศวกรรมแผ่นดินไหว 3(3-0-6)

  (Structural Dynamics and Earthquake Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : CEN 321 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2

	 	 พฤติกรรมที่สำาคัญของปัญหาทางพลศาสตร์โครงสร้าง	พลศาสตร์ของระบบที่มีระดับขั้นความ

เสรีเชิงเดียว	 สมการของการเคลื่อนที่แบบหน่วงและแบบไม่หน่วง	 ผลตอบสนองของการสั่นอย่างอิสระ	 ผล

ตอบสนองต่อแรงแบบฮาร์มอนิค	แรงแบบคาบและแรงดล	การวิเคราะห์ผลตอบสนองในโดเมนความถี่และ

โดเมนเวลา	 พลศาสตร์	 ของระบบที่มีระดับขั้นความเสรีหลายเชิง	 สมการเมตริกซ์ของการเคลื่อนที่	 ความถี่
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ธรรมชาติและรูปแบบการสั่นอย่างอิสระ	 การวิเคราะห์ผลตอบสนอง	 โดยวิธีซ้อนทับรูปแบบการสั่น	 การ

วิเคราะห์เบื้องต้นผลตอบสนองต่อแผ่นดินไหว	การควบคุมการสั่นเบื้องต้น

  

CEN 446 วิศวกรรมแหล่งน้ำาและการชลประทาน 3(3-0-6)

  (Water Resource and Irrigation Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : CEN 344 อุทกวิทยา

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมแหล่งน้ำา	 กรรมวิธีการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำา	 หลักการใน

การเลือกและการออกแบบโครงงานพัฒนาแหล่งน้ำา	 การวิเคราะห์จำาลองระบบของลุ่มน้ำา	 การออกแบบ

เบื้องต้นโครงการ	 การบริหารจัดการลุ่มน้ำาโดยการจำาลองกราฟกฎอ่างเก็บน้ำา	 การศึกษาความเหมาะสม

ของโครงงาน	การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย		และประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงงานกรณีศึกษา

CEN 454 การบริหารโครงการระบบราง 3(3-0-6)

  (Railway Project Management)

	 	 การประเมินความเป็นไปได้และสิ่งแวดล้อม	 	 	 การวางแผนโครงการ	 การบริหารทีมงานและ

บุคลากร	การบริหารกำาหนดการต่างๆ	การจัดระบบการจัดการทรัพยากร	การจัดการข้อมูลและเอกสาร	การ

บริหารความเสี่ยง	 การวิเคราะห์การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานระบบราง	 การประเมินผลงานและผลก

ระทบ

CEN 455 การควบคุมและการเดินรถไฟ 3(3-0-6)

  (Train Control and Operation)

	 	 ความรู้พื้นฐานเรื่องการเดินรถไฟ	 การเคลื่อนที่ของขบวนรถไฟ	 โปรไฟล์ความเร็วของขบวน

รถ	 การคำานวณตารางระยะทาง-เวลา	 การจัดระยะห่างระหว่างขบวนรถไฟในการจัดการเดินรถ	 ระบบ

อาณัติสัญญาณประเภทต่างๆ	และผลต่อการจัดระยะห่างระหว่างขบวนรถ	หลักการของบังคับสัมพันธ์	การ

วิเคราะห์ความจุของเส้นทางรถไฟ	การจัดตารางเดินรถ	การควบคุมการเดินรถ	การออกแบบผังทางที่สถานี

เพื่อรองรับการเดินรถ	กรณีศึกษาของการจัดและการควบคุมการเดินรถของผู้ให้บริการขนส่งระบบราง

CEN 456 วิศวกรรมทางรถไฟ 3(3-0-6)

  (Railway Track Engineering)

	 	 หลักการทั่วไปของทางรถไฟและโครงสร้างทางรถไฟแบบต่างๆ	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับล้อ

เลื่อนและรถจักร	เขตโครงสร้างงานโยธาของทาง	เขตบรรทุกของขบวนรถ	รูปตัดของโครงสร้างทาง	แนวเส้น

ทางในแนวราบและแนวตั้งสำาหรับระบบรถไฟระหว่างเมือง	รถไฟชานเมือง	และรถไฟในเมือง	องค์ประกอบ

ทางรถไฟและโครงสร้างทาง	 การคำานวณออกแบบโครงสร้างทาง	 การวางผังทางรถไฟในย่านรถไฟ	 ความรู้

เบื้องต้นของระบบอาณัติสัญญาณ	 สถานีรถไฟแบบต่างๆ	 ย่านคอนเทนเนอร์	 ย่านโรงงาน	 การตรวจสภาพ

ทางและการซ่อมบำารุงทาง
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CEN 457 การวางแผนและการจัดการขนส่งระบบราง 3(3-0-6)

  (Railway System Planning and Administration)

	 	 ความเป็นมาของระบบรางทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ	 ระบบรางกับการพัฒนาเมือง

และการใช้ประโยชน์ที่ดิน	คุณลักษณะเชิงเศรษฐศาสตร์และพาณิชย์ของระบบราง	นโยบาย	กฎหมาย	การ

จัดการและบริหารองค์กรรถไฟ	 การพยากรณ์ปริมาณผู้โดยสารและสินค้า	 การกำาหนดโครงสร้างและอัตรา

ค่าโดยสาร	การวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนโครงการระบบราง	ลักษณะการร่วมทุน	และ

ผลกระทบจากการดำาเนินธุรกิจระบบราง

CEN 461 การประปาและวิศวกรรมสุขาภิบาล 3(3-0-6)

  (Water Supply and Sanitary Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : CEN 342 ชลศาสตร์

	 	 ปริมาณน้ำาใช้และน้ำาทิ้ง	การส่งน้ำาดิบ	การออกแบบระบบแจกจ่ายน้ำาประปา	ระบบผลิต	น้ำา

ประปา	 การคำานวณปริมาณน้ำาฝน	 ชลศาสตร์ของท่อระบายน้ำา	 การระบายน้ำาทิ้ง	 การออกแบบท่อระบาย	

น้ำาทิ้งและน้ำาฝน	ปั๊มน้ำาและสถานีสูบน้ำา	ระบบบำาบัดน้ำาเสีย	ระบบจัดการขยะมูลฝอย	และการเดินท่อของ

อาคาร

CEN 474 แผ่นดินถล่มและโคลนถล่ม 3(3-0-6)

  (Landslides Mudslides and Debris Flows)

  วิชาบังคับก่อน : CEN 371 ปฐพีกลศาสตร์

	 	 การพิจารณาความแข็งแรงของดิน	หลักการวิเคราะห์ความมั่นคงของลาดดิน	รูปแบบของการ

เคลื่อนที่ของลาดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนที่ของลาด	 เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ความมั่นคงของ

ลาดดิน	แรงดันน้ำาในลาดดิน	นิยามของแผ่นดินถล่ม	และโคลนถล่ม	ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดแผ่นดินถล่มและ

โคลนถล่ม	และการปรับปรุงลาดดินให้มีความมั่นคงมากขึ้น

CEN 475 เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพของดิน 3(3-0-6)

  (Soil Improvement Techniques)

  วิชาบังคับก่อน: CEN 371 ปฐพีกลศาสตร์

	 	 คุณสมบัติพื้นฐานของดิน	 ความรู้เบื้องต้นของการปรับปรุงคุณภาพของดินด้วยวิธีต่างๆ	 เช่น

วิธีการบดอัด	วิธีทางเคมี	 เช่น	การผสมดินด้วยวัสดุอื่น	ยกตัวอย่าง	 เช่น	ซีเมนต์	ปูนขาว	 เป็นต้น	วิธีลดการ

ทรุดตัวในดินด้วยการระบายน้ำาออกจากดินด้วย	Vertical	drains	 	 	ด้วยน้ำาหนักกดทับบนชั้นดิน	 (Preload)	

การเสริมแรงดิน		เสาเข็มดินซีเมนต์	
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CEN 480 วิศวกรรมขนส่ง 3(3-0-6)

  (Transportation Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : CEN 283 วิศวกรรมสำารวจ 

	 	 	การวางแผนและการออกแบบขนส่งทางรถไฟ	ถนน	อากาศ	น้ำาและท่อ	การวางแผนขนส่งใน

เมืองและนอกเมือง	หรือในพื้นที่ที่ศึกษา	การวางแผนและออกแบบระบบต่างๆ	ในการขนส่งในพื้นที่	ขั้นตอน

ในการวางผังออกแบบระบบขนส่ง

CEN 482 การสำารวจเพื่องานก่อสร้าง 3(3-0-6)

  (Construction Surveying) 

  วิชาบังคับก่อน : CEN 283 วิศวกรรมสำารวจ

	 	 แนะนำาการสำารวจเพื่อการก่อสร้าง	การสำารวจแนวกรรมสิทธิ์ที่ดิน	การวางระดับก่อสร้าง	การ

วางตำาแหน่งอาคาร		การวางตำาแหน่งท่อ		การวางตำาแหน่งถนน		การวางตำาแหน่งสะพาน		และการสำารวจ

สิ่งก่อสร้างเดิม

CEN 484 การสำารวจด้วยภาพถ่าย 3(3-0-6)

  (Photogrammetry)

  วิชาบังคับก่อน : CEN 283 วิศวกรรมสำารวจ

	 	 ความรู้พื้นฐานของการสำารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ	 กล้องและภาพถ่ายทางอากาศ	 การ

วางแผนการบิน	 เรขาคณิตของภาพถ่ายทางอากาศ	 วิธีการสำารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ	 การทำาภาพโม

เสคจากภาพถ่ายทางอากาศ	การดัดแก้ภาพถ่ายทางอากาศ	ภาพถ่ายที่ผ่านการดัดแก้แล้ว	การเขียนแผนที่

จากการมองเห็น		3	มิติ

CEN 485 วิศวกรรมพื้นถนน 3(3-0-6)

  (Pavement Engineering) 

  วิชาบังคับก่อน : CEN 224 ปฎิบัติการวัสดุวิศวกรรม  และ CEN 371 ปฐพีกลศาสตร์

	 	 วิวัฒนาการของถนน	 หลักของโครงสร้าง	 ส่วนประกอบของพื้นถนน	 การออกแบบพื้นถนน

ประเภทโก่งงอได้	 การออกแบบถนนดิน	 ดินกรวดและลูกรัง	 การออกแบบพื้นถนนคอนกรีต	 การระบายน้ำา

ของพื้นถนน	การต้านการไถลของผิวจราจร	การประเมินคุณภาพถนนเพื่อการบำารุงรักษา

CEN 487  พื้นฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(3-0-6)

  (Fundamental of Geographic Information System)

  วิชาบังคับก่อน : CEN283 วิศวกรรมสำารวจ

	 	 แนะนำาระบบภูมิสารสนเทศ	 แผนที่บนคอมพิวเตอร์	 	 แหล่งข้อมูลเชิงพื้นที่	 การนำาเข้าข้อมูล
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และการแปลงระบบอ้างอิง	คุณภาพของข้อมูล	โครงสร้างของข้อมูลเชิงพื้นที่		ระบบฐานข้อมูล	การใช้ระบบ

ภูมิสารสนเทศในงานวิศวกรรม	และการจัดการโครงการ

CEN 488 วิศวกรรมจราจร 3(3-0-6)

  (Traffic Engineering) 

  วิชาบังคับก่อน : CEN283 วิศวกรรมสำารวจ

	 	 การวิเคราะห์ถึงปัญหาการจราจร	 โดยอาศัยข้อมูลภาคสนาม	 การเก็บข้อมูลและการแปล

ข้อมูล	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจร	อุปกรณ์และวิธีการควบคุม

CEN 489 การออกแบบถนนตามหลักเรขาคณิต 3(3-0-6)

  (Geometric Design of Highway)

  วิชาบังคับก่อน : CEN283 วิศวกรรมสำารวจ

	 	 ข้อบังคับและข้อกำาหนดในการออกแบบ	 ความเร็วของยานพาหนะ	 การวางแนวถนน	 รูปตัด

ขวาง	การออก	แบบทางเรขาคณิตของทางแยกระดับดิน	และทางแยกต่างระดับ

CEN 496 สหกิจศึกษาสำาหรับวิศวกรรมโยธา 6(0-35-18) 

  (Cooperative Education for Civil Engineering)

  วิชาบังคับก่อน: GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา

	 	 การปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา	 ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 	 เสมือนเป็นพนักงานประจำาของ

หน่วยงานนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	16	สัปดาห์ติดต่อกัน	 	และมีงานเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

ให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาทำางาน	 นักศึกษาต้องทำาบันทึกประจำาวันส่งทุกสัปดาห์และต้องผ่าน

การประเมินของหน่วยงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน	

CEN 499 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6)

  (Special Topics in Civil Engineering)

  เงื ่อนไขของวิชา :   ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน

	 	 	พัฒนาการใหม่ๆ	ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	โดยจะทำาการเลือกหัวข้อที่น่าสนใจ	แต่ละภาค

การศึกษา
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สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

CHE 123   เคมีอินทรีย์สำาหรับวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6) 

  (Organic Chemistry for Engineering)  

  วิชาบังคับก่อน : CHM 121  หลักเคมี

	 	 ความรู้พื้นฐานทางเคมีอินทรีย์	 	 ชนิดและการเรียกชื่อ	 ของสารประกอบอินทรีย์	 พันธะเคมีใน

สารอินทรีย์	 	 ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์และอนุพันธ์ต่างๆ	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	

เช่น	 วิธีไทเทรต	 วิธีโครมาโทกราฟี	 วิธีสเปกโทรสโกปี	 เป็นต้น	 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ในอุตสาหกรรม

เคมี

CHE 124  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สำาหรับวิศวกรรมเคมี 1(0-3-2) 

  (Laboratory of Organic Chemistry in Chemical Engineering) 

  วิชาบังคับก่อน : CHM 121  หลักเคมี

	 	 การทดลองสมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์	 การวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบและ

หมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์	การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยปฏิกิริยากรด-เบส	ปฏิกิริยาเกิดตะกอนและปฏิกิริยา

รีดอกซ์	 	การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	 	การตรวจหาสารอินทรีย์บางชนิดในอุตสาหกรรมและการสังเคราะห์สาร

อินทรีย์	

  

กลุ่มวิชาบังคับ

CHE 203 การคำานวณทางวิศวกรรมเคมีเบื้องต้น 3(3-0-6)

  (Principles of Chemical Engineering Calculation)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 121  หลักเคมี

	 	 ความรู้เบื้องต้นในวิศวกรรมเคมี	เช่น	หน่วยและมิติ	หลักอ้างอิงในการคำานวณ	อุณหภูมิ	และ

ความดัน	 เป็นต้น	 หลักการทำาสมดุลมวลสารและพลังงานในกระบวนการทางกายภาพ	 กระบวนการที่มี

ปฏิกิริยาเคมี	 กระบวนการที่ประกอบด้วยหลายหน่วยปฏิบัติการ	 กระบวนการที่มีการป้อนเวียนรอบ	 การ

ป้อนข้ามและการเป่าทิ้ง	 การใช้ข้อมูลทางกายภาพ	 เคมี	 และพลศาสตร์ความร้อนในการทำาสมดุลมวลสาร

และพลังงาน	 เช่น	 ก๊าซอุดมคติและก๊าซจริง	 สมดุลระหว่างวัฏภาคและค่าความจุความร้อน	 กรณีศึกษา

กระบวนการ	เป็นต้น
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CHE 232    เคมีเชิงฟิสิกส์สำาหรับวิศวกรเคมี   3(3-0-6)

  (Physical Chemistry in Chemical Engineers)

  วิชาบังคับก่อน  :  CHM 121  หลักเคมี

	 	 ธรรมชาติของเคมีเชิงฟิสิกส์			สมบัติของก๊าซ			กฎของอุณหพลศาสตร์ทางเคมีและพลังงานเสรี		

กฎวัฏภาค	จลนพลศาสตร์		สมดุลเคมี	สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์และสารละลายอิเล็กโทรไลต์		ไฟฟ้าเคมี

CHE 233 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำาหรับวิศวกรรมเคมี  3(3-0-6)

  (Applied Mathematics in Chemical Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : MAT 138 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3

	 	 การพิจารณาการใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี	 การสร้าง

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางกายภาพเฉพาะ	 เช่น	 การถ่ายโอนโมเมนตัม	

พลังงาน	 และมวล	 และปฏิกิริยา	 การหาผลเฉลยของสมการอนุพันธ์ธรรมดาและย่อย	 โดยเทคนิคเชิง

วิเคราะห์และตัวเลข	

CHE 302 กระบวนการวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6)

  (Chemical Engineering Processes)

  วิชาบังคับก่อน : CHE 203 การคำานวณทางวิศวกรรมเคมีเบื้องต้น

	 	 กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ	 ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น	 การเตรียม

วัตถุดิบ	แหล่งพลังงาน	อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต	ความปลอดภัย	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	และการเยี่ยมชม

โรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

CHE 303 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเคมี 3(3-0-6)

  (Chemical Engineering Economics)

  วิชาบังคับก่อน : MAT 136 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

	 	 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์ท่ัวไป	 ข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินในอุตสาหกรรมเคมี	

การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ในการออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี	 การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์

สำาหรับทางเลือกในการลงทุนของกระบวนการทางเคมี

CHE 310 การปฏิบัติการถ่ายโอนของไหล 3(3-0-6)

  (Fluid Flow Operations)

  วิชาบังคับก่อน  :  PHY 121 ฟิสิกส์ 1 หรือ 

  CHE 203 การคำานวณทางวิศวกรรมเคมีเบื้องต้น 

  การประยุกต์หลักการถ่ายโอนโมเมนตัมในการออกแบบ	 และวิเคราะห์อุปกรณ์ปฏิบัติการ

เฉพาะหน่วย			สำาหรับกระบวนการวิศวกรรมเคมี	เช่น	การไหลในท่อ	การวัดอัตราการไหล	การไหลผ่านวัตถุ
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ที่จมในกระแสของไหล	 การไหลในเบด	 การไหลแบบอัดตัวได้	 การออกแบบเครื่องมือ	 และการใช้งานเกี่ยว

กับการกวน	การตกตะกอน	การแยก	โดยอาศัยแรงเหวี่ยง		กระบวนการย่อยขนาด	และการกรอง	

CHE 311  การปฏิบัติการถ่ายโอนความร้อน  3(3-0-6)

  (Heat Transfer Operations)

  วิชาบังคับก่อน : CHE 310 การปฏิบัติการถ่ายโอนของไหล

	 	 กฎพื้นฐานและกลไกของการถ่ายโอนความร้อน	 การประยุกต์หลักการถ่ายโอนความร้อนใน

การออกแบบและวิเคราะห์อุปกรณ์หน่วยปฏิบัติการสำาหรับกระบวนการวิศวกรรมเคมี	 เครื่องแลกเปลี่ยน

ความร้อน	เครื่องต้มระเหย	เครื่องอบแห้งและหอผึ่งเย็น	

CHE 312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1 1(0-3-2)

   (Chemical Engineering Laboratory I)

  วิชาบังคับร่วม  :  CHE 310 การปฏิบัติการถ่ายโอนของไหล

	 	 การทดลองหน่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับกลศาสตร์ของของไหล	 การแยกอนุภาคของแข็งจาก

ของเหลว	การย่อยขนาดอนุภาค	การแจกแจงขนาด	และการถ่ายโอนความร้อน

CHE 313 การปฏิบัติการถ่ายโอนมวล 3(3-0-6)

   (Mass Transfer Operations)

  วิชาบังคับก่อน  : CHE 311 การปฏิบัติการถ่ายโอนความร้อน

 	 หลักการพ้ืนฐานและกลไกถ่ายโอนมวลซ่ึงเก่ียวข้องกับปรากฎการณ์การแพร่และการพาของ

องค์ประกอบเคมีในระบบทางกายภาพ	 	 แนวความคิดในการออกแบบอุปกรณ์การถ่ายโอนมวลและการ

ถ่ายโอนความร้อน-มวลพร้อมกัน	เช่น	การดูดซึมก๊าซ	การกลั่น	และการสกัดของเหลว

CHE 315 การควบคุมมลพิษและการกำาจัดของเสีย 3(3-0-6)

   (Pollution Control and Waste Treatment)

  วิชาบังคับก่อน  : CHM 121 หลักเคมี

	 	 ผลกระทบของมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม	 มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ที่มาและลักษณะของ

ของเสียอุตสาหกรรมและวิธีการบำาบัด	ของเสียอันตรายและวิธีการกำาจัด

CHE 321 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1 3(3-0-6)

  (Chemical Engineering Thermodynamics I)

  วิชาบังคับก่อน :  PHY 121 ฟิสิกส์ 1 หรือ CHM 121 หลักเคมี

	 	 ความรู้เบื้องต้นทางอุณหพลศาสตร์	เช่น	อุณหภูมิ	ความดัน	พลังงาน	กฎข้อที่	1	สมการสภาวะ	

กฎข้อที่	2	สมบัติทางอุณหพลศาสตร์	รวมถึงการประยุกต์	เช่น	วัฏจักรกำาลัง	การทำาความเย็น	และกฎข้อที่	3
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CHE 322 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 2 3(3-0-6)

  (Chemical Engineering Thermodynamics II) 

  วิชาบังคับก่อน  : CHE 321 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1

	 	 ระบบสารหลายชนิดของอุณหพลศาสตร์	 และการประยุกต์สำาหรับสมดุลวัฏภาค	 และสมดุล

ปฏิกิริยาเคมี

CHE 331 เครื่องวัดคุมกระบวนการ 3(3-0-6)

  (Process Control Instrumentation)

  วิชาบังคับก่อน  :  EEN 282 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

	 	 ลักษณะ	ชนิดและข้อจำากัดของเครื่องวัดที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี	 เครื่องวัดอุณหภูมิ	ความดัน	

การไหล	 ระดับ	 กรด-ด่าง	 และส่วนประกอบ	 แอกทูเอเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรม	 และวิธีการใช้

งานร่วมกัน

CHE 361    วิทยาการวัสดุวิศวกรรม                                                             3(3-0-6)

  (Engineering Materials Science) 

                   วิชาบังคับก่อน :  CHE 232 เคมีเชิงฟิสิกส์สำาหรับวิศวกรเคมี

	 		 ความรู้พื้นฐานของวัสดุ	ได้แก่	โครงสร้างอะตอม	การเกิดพันธะ	โครงสร้างผลึก	การแข็งตัว	การ

แพร่ในของแข็งและการประยุกต์ใช้งานทางอุตสาหกรรม	 ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง	 สมบัติ	 กระบวนการ

ผลิตและการใช้งานวัสดุวิศวกรรมกลุ่มต่างๆ	ได้แก่	โลหะ	พอลิเมอร์	เซรามิกส์	และวัสดุเชิงประกอบ	เป็นต้น	

เฟสไดอะแกรมและความหมาย	สมบัติทางกล	ความเสื่อมถอยของวัสดุ	และการกัดกร่อน

CHE 414 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2 1(0-3-2)

  (Chemical Engineering Laboratory II)

  วิชาบังคับก่อน : CHE 312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1

	 	 การทดลองหน่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับการถ่ายโอนมวล	 การถ่ายโอนความร้อน	 (ต่อ)	 และการ

ควบคุมกระบวนการ

CHE 423 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี 3(3-0-6)

   (Chemical Reaction Engineering)

  วิชาบังคับก่อน  : CHE 203 การคำานวณทางวิศวกรรมเคมีเบื้องต้น  หรือ  

	 	 CHE	322	อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี	2

	 	 หลักการพ้ืนฐานของจลนศาสตร์เคมี	 จลนศาสตร์เคมีของปฏิกิริยาเน้ือเดียวกัน	 การออกแบบถัง

ปฏิกิริยา	 สำาหรับปฏิกิริยาเด่ียวและปฏิกิริยาซ้อน	 จลนศาสตร์เคมีของปฏิกิริยาไม่เป็นเน้ือเดียวกัน	 อิทธิพลของ

อุณหภูมิและความดันท่ีมีต่อปฏิกิริยา
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CHE 432 พลวัตของกระบวนการและการควบคุม 3(3-0-6)

  (Process Dynamics and Control)

  วิชาบังคับก่อน : CHE 233 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำาหรับวิศวกรรมเคมี  หรือ  

	 	 CHE	331	เครื่องวัดคุมกระบวนการ

	 	 การสร้างแบบจำาลองคณิตศาสตร์ของกระบวนการวิศวกรรมเคมี	 การตอบสนองและพลวัต

ของระบบ	 หลักการควบคุมแบบอัตโนมัติ	 การควบคุมแบบย้อนกลับ	 การวิเคราะห์เสถียรภาพ	 การตอบ

สนองความถี่และการออกแบบของระบบควบคุม	หลักการวัดและคุณลักษณะของเครื่องมือควบคุมการวัด

CHE 441 การออกแบบโรงงานวิศวกรรมเคมี  3(3-0-6)

  (Chemical Engineering Plant Design)

  วิชาบังคับก่อน  :  CHE 311 การปฏิบัติการถ่ายโอนความร้อน

	 	 หลักการออกแบบทางวิศวกรรมเคมี	 ข้อพิจารณาทั่วไปในการออกแบบเกี่ยวกับขั้นตอนการ

ผลิต	 และการใช้พลังงานในโรงงาน	 นักศึกษาจะได้รับมอบหมายให้ทำาการออกแบบโรงงานที่เกี่ยวข้องกับ

วิศวกรรมเคมี	ประเมินการลงทุน		และต้องส่งรายงานก่อนสิ้นหลักสูตร

CHE 443 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี 3(3-0-6)

  (Chemical Engineering Safety)

  วิชาบังคับก่อน  : CHE 313 การปฏิบัติการถ่ายโอนมวล  หรือ

  CHE 331 เครื่องวัดคุมกระบวนการ

  หลักการเบื้องต้นของความปลอดภัยในโรงงานเคมีและการควบคุมป้องกันการสูญเสีย	 หลัก

การจัดการทางด้านความปลอดภัย	การบ่งชี้อันตรายและการจัดการรวมถึงการประเมินความเสี่ยง	หลักการ

เบื้องต้นจัดการทางด้านความปลอดภัย	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย	และการบังคับใช้

CHE 490 การฝึกงานวิศวกรรมเคมี    1(0-35-18)

   (Chemical Engineering Training)

	 	 เงื่อนไขของวิชา	มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า	100	หน่วยกิต		หรือ

	 	 โดยอาจารย์ผู้ประสานงาน	วิชาบังคับก่อน	 :	

	 	 CHE	311	การปฏิบัติการถ่ายโอนความร้อน		และ	

	 	 CHE	321	อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี	1	

	 	 นักศึกษาทุกคนต้องฝึกงานด้านวิศวกรรมเคมี	 ในหน่วยงานที่มีวิศวกรเคมีกำากับและดูแลการ

ฝึกงาน	 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 6	 สัปดาห์ติดต่อกัน	 หรือไม่น้อยกว่า	 210	 ชั่วโมง	 โดยนักศึกษาต้องทำาบันทึก

ประจำาวัน	และรายงานสรุปการฝึกงาน
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CHE 491 โครงงานวิศวกรรมเคมี 1 1(0-3-2)

  (Chemical Engineering Project I)

  เงื่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต  หรือ 

																	 ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

	 	 กลุ่มที่ทำาโครงงานจะได้รับมอบหมายปัญหาทางวิศวกรรมเคมี	 ให้ทำาการศึกษาปัญญา											

การประเมินวิธีการแก้ปัญหาแบบต่างๆ	การวางแผนโครงงาน	การเสนอวิธีการแก้ปัญหา	และจัดทำารายงาน

ทางวิศวกรรม	

CHE 492 โครงงานวิศวกรรมเคมี 2 2(0-6-3)

  (Chemical Engineering Project II)

  วิชาบังคับก่อน : CHE 491 โครงงานวิศวกรรมเคมี 1

	 	 ดำาเนินงานตามที่เสนอในวิชาโครงงานวิศวกรรมเคมี	 1	 ทดลอง	 วิเคราะห์	 และสรุปผล																

ทำารายงานฉบับสมบูรณ์	และเสนอต่อกรรมการโครงงาน

CHE 495  โครงงานสหกิจสำาหรับวิศวกรเคมี           3(0-9-5)

  (Cooperative Project for Chemical Engineers)

  วิชาบังคับก่อน : GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา

	 	 การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของงานด้านวิศวกรรมเคมี	 โดยมีอาจารย์ที่

ปรึกษาโครงงานหรือที่ปรึกษาในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสหกิจเป็นผู้ให้คำาปรึกษาและแนะนำา	 นักศึกษาต้อง

จัดทำารายงานฉบับสมบูรณ์ที่แสดงถึงรายละเอียดของการทำาโครงงาน	 ผลการศึกษาและแก้ไขปัญหา	 เพื่อ

นำาเสนอต่อคณะกรรมการโครงงานสหกิจ

กลุ่มวิชาเลือก

CHE 403 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน 3(3-0-6)

  (Transport Phenomena)

  วิชาบังคับก่อน  :  CHE 233 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมเคมี

	 	 การถ่ายโอนโมเมนตัม	พลังงานและมวลในระดับโมเลกุล	สมดุลเชลล์	สมการการเปลี่ยนแปลง	

และ	 การประยุกต์	 การถ่ายโอนระหว่างวัฎภาค	 การทำาสมดุลมหภาคเบื้องต้นของโมเมนตัม	 พลังงานและ

มวล	การถ่ายโอนโดยการแผ่รังสี

CHE 425 วิศวกรรมพอลิเมอร์ 3(3-0-6)

  (Polymer Engineering)
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  วิชาบังคับก่อน  :  CHE 203 การคำานวณทางวิศวกรรมเคมีเบื้องต้น 

	 	 ทฤษฎีเกี่ยวกับพอลิเมอร์ในทางวิศวกรรม	ศึกษาคุณลักษณะ	สมบัติและประเภทของพอ

ลิเมอร์	 การสังเคราะห์	 และกลไกปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์	 การทดสอบ	 การวิเคราะห์หาน้ำาหนักโมเลกุล

และคุณสมบัติ	การไหลของพอลิเมอร์	การประยุกต์ใช้และการแปรรูปพอลิเมอร์

CHE 426 วิศวกรรมปิโตรเคมี   3(3-0-6)

  (Petrochemical Engineering)

  วิชาบังคับก่อน  :  CHE 311  การปฏิบัติการถ่ายโอนความร้อน

  อุตสาหกรรมเคมีเบี้องต้น	 วัตถุดิบพื้นฐานและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น	 ขั้น

กลางและขั้นปลาย	 	 เทคโนโลยีกระบวนการผลิตสารไฮโดรคาร์บอนโอลิฟิน	 แอโรมาติก	 และสารอนุพันธ์	

ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในกระบวนการผลิตปิโตรเคมีรวมทั้งการประหยัดพลังงาน

CHE 427 วิศวกรรมกลั่นน้ ำามัน 3(3-0-6)

  (Petroleum Refinery Engineering)

  วิชาบังคับก่อน  :  CHE 311  การปฏิบัติการถ่ายโอนความร้อน

	 	 องค์ประกอบและสมบัติของน้ำามันดิบ	 	 หน่วยปฏิบัติการในกระบวนการกลั่นน้ำามัน	 	 ทฤษฎี

ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนและสภาวะดำาเนินการในแต่ละหน่วยปฏิบัติการ	ผลิตภัณฑ์และคุณภาพผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

และวิธีทดสอบ

CHE 428  การเร่งปฏิกิริยา  3(3-0-6)

  (Catalysis)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 121 หลักเคมี

	 	 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเคมีพื้นผิว	 การดูดซับ	 อัตราเร็วและแบบจำาลองทางจลนพลศาสตร์

ของปฏิกิริยาบนพื้นผิว	 ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์และวิวิธพันธ์	 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา	 ลักษณะทาง

กายภาพและทางเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยา	การประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา

CHE 429      พลังงานทดแทน    3(3-0-6)

  (Renewable Energy)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 121 หลักเคมี หรือ PHY 121 ฟิสิกส์ 1

	 	 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน	 การนำาไปใช้จากแหล่งที่มีอยู่เดิม	 และ	 รวมถึงพลังงานทด

แทนอื่นๆ	ที่จะนำามาใช้ในอนาคต		เช่น	พลังงานแสงอาทิตย์	พลังงานลม	พลังงานน้ำา	พลังงานชีวมวล	และ

พลังงานจากอะตอม	เช่น	เชื้อเพลิงไฮโดรเจน	เป็นต้น	



1172  
Rangsit University Bulletin 2019-2020
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีการศึกษา 2562-2563

CHE 430 เทคโนโลยียาง 3(3-0-6)

  (Rubber Technology)

  วิชาที่ต้องศึกษาก่อน  :  CHM 121 หลักเคมี

	 	 โครงสร้างและสมบัติของยางชนิดต่าง	 ๆ	 ทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์	 การออกสูตร

และการผสมสูตรยาง			กระบวนการแปรรูปยาง	วัลคาไนเซชันของยางแบบต่าง	ๆ	สารตัวเติม	และการเสริม

แรงในยาง	การทดสอบสมบัติของยาง	และการประยุกต์ใช้ยาง

CHE 450 การออกแบบการทดลอง 3(3-0-6)

  (Experimental Design)  

  วิชาบังคับก่อน : MAT 141 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ

	 	 หลักการพื้นฐานของการวางแผนการทดลอง	วิธีการสุ่มตัวอย่าง	การวางแผนการทดลองแบบ

ปัจจัยเดียวและหลายปัจจัย	 และการประยุกต์ใช้วิธีทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล	 และการอธิบายการ

วิเคราะห์

CHE 451 โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำาลองในการออกแบบกระบวนการทางเคมี   3(2-3-6)

  (Simulation Computer Programs in Chemical Process Design)

  วิชาบังคับก่อน  :  CHE 203  การคำานวณทางวิศวกรรมเคมีเบื้องต้น  

	 	 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำาลองเพ่ือการคำานวณทางวิศวกรรมเคมี	 สมดุลมวลและ

สมดุลพลังงาน	การออกแบบการปฏิบัติการเฉพาะหน่วยและศึกษาผลของตัวแปรท่ีเก่ียวข้องต่อกระบวนการใน

อุตสาหกรรมเคมี

CHE 452  เทคโนโลยีเมมเบรน 3(3-0-6)

  (Membrane Technology)

  วิชาบังคับก่อน  :  CHM 121 หลักเคมี

	 	 หลักการเบื้องต้นของกระบวนการแยก	 และการเพิ่มความเข้มข้นด้วยเมมเบรนแบบต่างๆ	

อุปกรณ์การผลิตและการบอกลักษณะของเมมเบรน	 ทฤษฎีและการถ่ายเทมวลของกระบวนการเมมเบรนที่

สำาคัญ	การออกแบบระบบ	และการประยุกต์ใช้	

CHE 453  แมทแลบสำาหรับวิศวกรรมเคมี   3(2-3-6)

  (MAT LAB for Chemical Engineering)

               วิชาบังคับก่อน  :  CHE 233 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำาหรับวิศวกรรมเคมี	

	 	 การประยุกต์ใช้โปรแกรม	 MAT	 LAB	 สำาหรับการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี	 และการหา

ผลเฉลยของสมการอนุพันธ์ธรรมดาและย่อยที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางกายภาพเฉพาะ	 เช่น	 การถ่ายโอน

โมเมนตัม	พลังงาน	และมวล	และปฏิกิริยาเคมี
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CHE 462 วิศวกรรมการกัดกร่อน 3(3-0-6)

  (Corrosion Engineering)

  วิชาบังคับก่อน  :  CHM 121 หลักเคมี

	 	 ทฤษฎีการกัดกร่อน	 ไฟฟ้าเคมีและโลหะวิทยาที่เกี่ยวข้อง	 ชนิดของการกัดกร่อน	 ปัจจัยที่มีผล

ต่อการกัดกร่อน	การควบคุมและวิธีการทดสอบ

CHE 493 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเคมี  3 (1-6-5)

  (Special Problems in Chemical Engineering)

  เงื ่อนไขของวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน

	 	 วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมเคมี	ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้สอน

CHE 496 สหกิจศึกษาสำาหรับวิศวกรเคม ี 6(0-35-18)* 

  (Cooperative Education for Chemical Engineers)

  วิชาบังคับก่อน : GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา

	 	 การปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเคมีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เสมือนเป็นพนักงานประจำาของ

หน่วยงานนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 16	 สัปดาห์ติดต่อกัน	 และมีงานเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

ให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาทำางาน	 นักศึกษาต้องทำาบันทึกประจำาวันส่งทุกสัปดาห์และต้องผ่าน

การประเมินของหน่วยงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน

CHE 499   หัวข้อพิเศษสำาหรับวิศวกรรมเคมี  3(3-0-6)

  (Special Topics for Chemical Engineering)  

  เงื ่อนไขของวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน

	 	 วิทยาการต่างๆ	ในสาขาวิศวกรรมเคมี	โดยอาจารย์เป็นผู้กำาหนดเรื่องที่น่าสนใจในสถานการณ์

ปัจจุบัน
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สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

กลุ่มวิชาแกน

CPE 161 การแก้ปัญหาและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

  (Problem Solving and Computer Programming)

	 	 แนวคิดคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี	การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม	

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาระดับสูง	ฝึกปฏิบัติการโปรแกรมในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

CPE 218 การออกแบบวงจรดิจิทัล 3(3-0-6)

  (Digital Circuits Design)

  บังคับก่อน : MAT 136  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

	 	 ระบบตัวเลขและรหัส	 พีชคณิตแบบบูลีน	 การวิเคราะห์วงจรคอมบิเนชั่น	 การออกแบบวงจร

คอมบิเนชั่น	 การวิเคราะห์และออกแบบวงจรซีเควนเซียล	 การโปรแกรมอุปกรณ์ลอจิก	 และการประยุกต์ใช้

งานต่าง	ๆ

CPE 219 ปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิทัล 1(0-3-2)

  (Digital Circuits Design Laboratory)

  วิชาบังคับร่วม : CPE 218   การออกแบบวงจรดิจิทัล

	 	 ปฏิบัติการทดลองหาคุณลักษณะของอุปกรณ์	 ทดลองวงจรที่ใช้ในการออกแบบระบบดิจิทัล

การดำาเนินการทาง	เลขคณิต	วงจรคอมบิเนชัน	วงจรซีเควนเชียล

CPE 221 วิศวกรรมวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)

  (Electric Circuit and Electronics Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : MAT 136 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

	 	 องค์ประกอบของสัญญาณและวงจร	 ทฤษฎีของวงจรเชิงเส้น	 กฎของโอห์ม	 กฎของเค

อร์ชอฟฟ์	 การวิเคราะห์แบบ	 เมช	 และโหนด	 ทฤษฎีของเทวินิน	 และนอร์ตัน	 ทฤษฎีและการวิเคราะห์วงจร,	

การวิเคราะห์วงจรออปแอมป์,	 ตัวต้านทาน	 ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำา	 วงจรลำาดับที่หนึ่งและสอง	 การ

ตอบสนองชั่วคราว	 และ	 การตอบสนองที่สภาวะคงตัว	 เฟเซอร์	 วงจรกำาลังกระแสสลับ	 ค่าประสิทธิผล	 ค่า

เฉลี่ย	คุณลักษณะกระแส-แรงดัน	และความถี่ของอุปกรณ์	นิยามการวัดและระบบการวัด	หน่วยการวัดและ

มาตรฐานการวัด	 ความคลาดเคลื่อน	 อุปกรณ์และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า	 เซนเซอร์และ	 ทรานดิวเซอร์	 การ

ออกแบบและวิเคราะห์ทางเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
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CPE 222 ปฏิบัติการวิศวกรรมวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-3-2)

  (Electric Circuit and Electronics Engineering Laboratory)

  วิชาบังคับร่วม : CPE 221 วิศวกรรมวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดและการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	โดยสัมพันธ์กับวิชาวิศวกรรม

วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

CPE 336 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 3(3-0-6)

  (Microprocessors Systems) 

  วิชาบังคับก่อน : CPE 218 การออกแบบวงจรดิจิทัล

	 	 โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์	 สถาปัตยกรรมของโมโครโปรเซสเซอร์	 การกำาหนดตำาแหน่ง

ของข้อมูล	 ชุดคำาสั่งต่างๆ	 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี	 ไทมิ่งไดอะแกรม	 การเชื่อมต่อกับหน่วย

ความจำาและหน่วย	 อินพุท/เอาท์พุท	 การอินเตอร์รัพท์	 กระบวนการเข้าถึงหน่วยความจำาโดยตรง	 ซิป

สนับสนุนต่างๆ	แนะนำาไมโครคอนโทรเลอร์	ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานต่างๆ	

CPE 337   ปฏิบัติการระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 1(0-3-2)

  (Microprocessor Systems Laboratory)

  วิชาบังคับร่วม : CPE 336 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์

	 	 การทดสอบการทำางานของคำาสั่งต่าง	ๆ	การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีสัญญาณต่าง	ๆ	

บนขาซิพสนับสนุนและการเขียนโปรแกรมควบคุม	การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

CPE 231  คณิตศาสตร์สำาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0-6)

  (Computer Engineering Mathematics I)

  วิชาบังคับก่อน :  MAT 137 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

	 	 เรียนรู้เกี่ยวกับ	 ทฤษฎีของกราฟ	 ทรี	 วิธีการค้นหาข้อมูล	 ตรรกและการพิสูจน์	 เซต	 ความ

สัมพันธ์และรีเคอร์ชัน	 เครื่องจักรทัวริ่ง	 ทฤษฎีของตัวเลข	 ความซับซ้อนในการคำานวณ	 ปัญหาพีและเอนพี	

การวิเคราะห์อัลกอริทึม	คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่องและทฤษฎีการคำานวณ

CPE 263 การโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-2-5)

  (Object-Oriented Programming)

  บังคับก่อน : CPE 161 การแก้ปัญหาและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

	 	 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ	 ประกอบด้วย	 การซ่อนข้อมูล	 การห่อหุ้ม	 ความแตกต่าง	 คลาส
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นามธรรม	 อินเตอร์เฟส	 ท่อส่งข้อมูลและไฟล์	 การทำาให้เป็นอันดับ	 อินเตอร์เฟสผู้ใช้แบบกราฟริก	 และการ

เขียนโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์

CPE 308 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6)

   (Signals and Systems)

  วิชาบังคับก่อน : MAT 138 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3

	 	 การแสดงสัญญาณในโดเมนของเวลาและความถี่	 สัญญาณเวลาต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง	

การวิเคราะห์ระบบ	 เสถียรภาพของระบบ	 ระบบเชิงเส้น	 การสุ่มสัญญาณ	 การวิเคราะห์ในโดเมนเวลาและ

ความถี่	คอนโวลูชัน	ฟังก์ชันถ่ายโอน	การแปลงฟูริเยร์	การแปลงลาปลาส	และการแปลง	

CPE 326  การสื่อสารและโครงข่ายข้อมูล 3(3-0-6)

  (Data Communication and Data Networks)

  วิชาบังคับก่อน : IEN 221 ความน่าจะเป็นและสถิติสำาหรับวิศวกร

	 	 ชั้นที่	1	ถึง	ชั้นที่	3	ของโมเดลของ	OSI	ดังนี้	การสื่อสารข้อมูล	การเชื่อมต่อ	การเข้ารหัส	อัตรา

ความผิดพลาด	 พลังงาน	 สัญญาณรบกวน	 การควบคุมการไหลข้อมูล	 การควบคุมความผิดพลาด	 ระบบ

วงจรสลับสาย	LAN	X.25	Frame	Relay	และ	ATM

CPE 327  ปฏิบัติการสื่อสารข้อมูล 1(0-3-2)

  (Data Communication Laboratory)

  วิชาบังคับร่วม : CPE 326 การสื่อสารและโครงข่ายข้อมูล

	 	 ปฏิบัติการศึกษาในชั้นที่	1	ถึง	ชั้นที่	3	ของโมเดลของ	OSI	ดังนี้	การสื่อสารข้อมูล	การเชื่อมต่อ	

การเข้ารหัส	 อัตราความผิดพลาด	 พลังงาน	 สัญญาณรบกวน	 การควบคุมการไหลข้อมูล	 การควบคุมความ

ผิดพลาด	สายนำาสัญญาณ	ระดับสัญญาณในสาย	การรบกวนในสาย	และการเชื่อมต่อ	LAN

CPE 332  คณิตศาสตร์สำาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 3(3-0-6)

  (Computer Engineering Mathematics II)

  วิชาบังคับก่อน : MAT 138 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3  และ

	 	 IEN	221	ความน่าจะเป็นและสถิติสำาหรับวิศวกร

	 	 คณิตศาสตร์เชิงเส้น	 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข	 และทฤษฎีการเข้าคิวเวคเตอร์	 และแม็ตทริกส์	

การคำานวณ	สมการ	การหาค่า	Eigenvalue	และ	Eigenvector	ค่านอร์ม	การคำานวณ	Fast	Fourier	Trans-

form	การคำานวณการอินทิเกรด	และสมการอนุพันธ์	ขบวนการ	Markov	และทฤษฎีของการต่อคิว
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CPE 360 อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูล 3(3-0-6)

  (Algorithms and Data Structures)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 231 คณิตศาสตร์สำาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 หรือ

  วิชาบังคับร่วม : CPE 231 คณิตศาสตร์สำาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1

	 	 โครงสร้างข้อมูลแบบต่าง	ๆ	เช่น	อาร์เรย์	สตริง	ลิงค์ลิสต์	สแตค	คิว	เดค	ทรีไบนารีแบบต่าง	ๆ	บี

ทรี	 ไทรและกราฟ	 การเรียงลำาดับข้อมูลและการค้นหาข้อมูลแบบมีประสิทธิภาพสูง	 การประยุกต์และการ

วิเคราะห์โครงสร้างข้อมูล	 การจัดหน่วยความจำาและแฟ้ม	 การวิเคราะห์ความซับซ้อนของอัลกอริธึม	 การ

ออกแบบอัลกอริธึมสำาหรับการแก้ปัญหาแบบต่าง	ๆ		เช่น	แบบแบ่งแยกเพื่อเอาชนะ	แบบตะกละ	แบบย้อน

รอย	แบบกำาหนดการพลวัต	แบบแยกแล้วกั้น	รวมไปถึงปัญหาทางทฤษฎีของการจัดประเภทของอัลกอริธึม	

เน้นการฝึกหัดเขียนและทดสอบแก้ไขชุดคำาสั่งในภาษาชั้นสูง	 เช่น	 ซี	 เพื่อสร้างทักษะขั้นสูงไปในการเขียน

โปรแกรม

CPE 362 ระบบฐานข้อมูลและอีอาร์พี 3(3-0-6)

  (Database and ERP Systems)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 360 อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูล

	 	 เรียนรู้ปัญหาการเก็บข้อมูลแบบไฟล์	 โมเดลของฐานข้อมูล	 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	 เช่น	 เขต

ข้อมูล	 ระเบียนข้อมูล	 ตารางและความสัมพันธ์	 คีย์หลัก	 คีย์รอง	 เป็นต้น	 การเขียน	 Entity-Relation	 แบบ

ต่าง	ๆ	การทำานอร์มอไลซ์	การใช้ภาษา	SQL	พร้อมตัวอย่างการออกแบบในระบบต่าง	ๆ	เช่น	ระบบงานร้าน

หนังสือ	ระบบงานร้านมินิมาร์ท	ระบบงานร้านขายยา	ฯลฯ	หลักการของอีอาร์พี	เช่น	การผลิต	เอ็มอาร์พี	การ

เงิน	การบริหารงานบุคคล	และการจัดการคลังสินค้า

CPE 363 การพัฒนาแอพพลิเคชัน 3(2-2-5)

  (Application Development)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 263 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

	 	 พัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับ	ระบบฐานข้อมูล	เว็ปแอพพลิเคชัน	กราฟริก	มัลติมีเดีย	โปรแกรมบน

โทรศัพท์มือถือ	ความปลอดภัย	เน็ตเวิร์ค	เทรด	โปรแกรมแบบขนาน

CPE 413  การออกแบบระบบดิจิทัล 3(3-0-6)

  (Digital Systems Design)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 218  การออกแบบวงจรดิจิทัล

	 	 การออกแบบและสร้างระบบดิจิทัลที่ซับซ้อน	 การวิเคราะห์เวลาของวงจร	 Combinational	

และ	วงจร	Sequential	การออกแบบ	ASIC	และการใช้ภาษา	VHDL
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CPE 414  ปฏิบัติการออกแบบระบบดิจิทัล 1 (0-3-2)

  (Digital Systems Design Laboratory)

  วิชาบังคับร่วม : CPE 413 การออกแบบระบบดิจิทัล

	 	 การออกแบบและสร้างระบบดิจิทัลที่ซับซ้อนโดยใช้	 FPGA	 การศึกษาวิเคราะห์เวลาขอวงจร	

การใช้ภาษา	VHDL

CPE 419 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

  (Computer Operating Systems)

  วิชาบังคับก่อน  : CPE 360 อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูล

	 	 การทำางานทีละโปรแกรม	 การทำางานพร้อมกันหลายโปรแกรม	 ระบบการแบ่งเวลา	 การจัด

แบ่งหน่วยความจำาและแฟ้มข้อมูล	 การจัดการทรัพยากร	 เช่น	 หน่วยความจำา	 โปรเซสเซอร์	 อุปกรณ์และ

แฟ้มข้อมูล	ปัญหาพื้นฐานต่าง	ๆ	นอกจากนี้ยังรวมถึง	จังหวะประสานงาน	ภาวะพร้อมกัน		การรอค้าง	ภาวะ

อดอยาก	การกำาหนดลำาดับงาน	การแบ่งหน่วยความจำาแบบเสมือน	ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว	การ

ทำางานแบบขนานทั้งแบบแน่นและแบบหลวม	 ระบบงานสายท่อ	 ระบบปฏิบัติการแบบทนผิดพร่อง	 ระบบ

ปฏิบัติการสมัยใหม่เช่น	แอนดรอยด์	วินโดว์

CPE 426  โครงข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

  (Computer Networks)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 326  การสื่อสารและโครงข่ายข้อมูล

	 	 ระบบ	LAN,	WAN,	MAN,	INTERNET	เป็นต้น	การแบ่งชั้นลำาดับเป็น		7	ชั้น	สำาหรับ	Networks	

อย่างละเอียด	การออกแบบระบบข่ายงานคอมพิวเตอร์	ความปลอดภัยในระบบ	รวมถึงการจัดการในระบบ

ด้วย	 สำาหรับการประยุกต์การใช้งานจะเน้นในเรื่อง	 client-server	 การจัดการแฟ้มข้อมูลแบบกระจาย	 ฐาน

ข้อมูลแบบกระจาย	 ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย	 ระบบเปิด	 ทั้งนี้ให้นักศึกษาได้ทดลองทำางานจริง	 เพื่อให้

เกิดแนวคิดเกี่ยวกับ	การโปรแกรมทางด้านระบบกระจายและข่ายงาน

 

CPE 427  ปฏิบัติการโครงข่ายคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2)

  (Computer Networks Laboratory)

  วิชาบังคับร่วม : CPE 426 โครงข่ายคอมพิวเตอร์

	 	 ปฏิบัติการศึกษาในชั้นที่	3	ถึง	ชั้นที่	7	ของโมเดลของ	OSI	ดังนี้		การทำา	Routing,	การปรับแต่ง

ระบบ	การออกแบบโครงข่าย	การจัดการโครงข่าย	การปรับแต่ง	Router	และการจัดตั้งโครงข่าย
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CPE 432    โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

  (Computer Organization and Architecture)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 336 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์

	 	 โครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์แบบวอนนอยแมน	 ประเภทข้อมูล	 รูปแบบของคำาสั่ง	 การเก็บ

และเข้าถึงข้อมูลในหน่วยความจำา	การโปรแกรมอ่านและเขียนอย่างง่าย	 รีจิสเตอร์	 ฮาร์ดแวร์	สแตค	ชุดคำา

สั่งทำางานและสร้างคำาสั่ง	 สถาปัตยกรรมของหน่วยความจำา	 หลักการทำางานของหน่วยประมวลผลกลาง	

โปรแกรมจุลภาคและการควบคุมตรรกแบบสุ่ม	 โครงสร้างสำาหรับด้านเข้าและด้านออก	 ช่องสัญญาณ	 บัส	

เลขคณิตคอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์แบบ	 SISD,	 SIMD,	 MISD,	 MIMD	 และตัวอย่างของ

ระบบแบบไม่ใช่วอยนอยแมน	เช่น	แบบดาตาโฟลว์	หรือ	แบบซิสโตลิก	เป็นต้น

 

CPE 441   วิศวกรรมระบบและซอฟท์แวร์ 3(3-0-6)

  (System and Software Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 263 การโปรแกรมเชิงวัตถุ   และ

	 	 CPE	362	ระบบฐานข้อมูลและอีอาร์พี

	 	 พื้นฐานสำาหรับวิศวกรระบบ	 และวิศวกรรมซอฟต์แวร์,	 การเขียนโปรแกรม	 และออกแบบ

โปรแกรมสำาหรับระบบ	โครงสร้างฐานข้อมูล	การวางแผนและออกแบบระบบ	ความปลอดภัยของระบบ	การ

ทดสอบโปรแกรม	คุณภาพของโปรแกรม	และ	การพัฒนาระบบ

CPE 490   การฝึกงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   1(0-35-18)

  (Computer Engineering Training)

	 	 เงื่อนไขของวิชา	:		มีหน่วยกิตสะสมเทียบเท่าไม่น้อยกว่า	100	หน่วยกิต	และผ่านอย่างน้อยห

นึ่งวิชาจากวิชาต่อไปนี้	CPE	326	การสื่อสารและโครงข่ายข้อมูล,	CPE	336	ระบบไมโครโปรเซสเซอร์,	CPE	

362	 ระบบฐานข้อมูลและอีอาร์พีและได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหลักสูตรการฝึกงานด้านวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์	ในหน่วยงานที่มีวิศวกรกำากับและดูแลการฝึกงาน	เป็นระยะเวลา	35	ชั่วโมงต่อสัปดาห์และไม่

น้อยกว่า	6	สัปดาห์ติดต่อกัน	หรือไม่น้อยกว่า	210	ชั่วโมง	โดยจะต้องฝึกปฏิบัติงานจริง	ซึ่งนักศึกษาต้องทำา

บันทึกประจำาวันและรายงานสรุปการฝึกงาน

CPE 491   โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1(0-3-2)

  (Computer Engineering Project I)

  วิชาบังคับก่อน : มีหน่วยกิตสะสมเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต   และ ได้รับความจาก  

  หัวหน้าหลักสูตร

	 	 กลุ่มท่ีทำาโครงงานจะได้รับมอบหมายปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	ให้ทำาการศึกษาวิเคราะห์

หรือออกแบบโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและ/หรือวิศวกรที่ชำานาญงานเป็นผู้ให้คำาปรึกษา	และแนะนำา
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ในเรื่องต่างๆ	 เช่น	 การนิยามปัญหา	 การประเมินวิธีการแก้ปัญหาแบบต่างๆ	 การวางแผนโครงงาน	 การจัด

กำาหนดเวลา	 การทำารายงานทางวิศวกรรม	 เสนอวิธีแก้ปัญหา	 และการทำารายงานผลการศึกษาวิเคราะห์	

หรือผลผลการออกแบบ	เป็นต้น	กลุ่มจะต้องทำารายงานเสนอวิธีการแก้ปัญหาและเสนอต่อกรรมการโครงงาน

CPE 492   โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  2 2(0-6-3)

  (Computer Engineering Project II)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 491 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1

	 	 กลุ่มที่ทำาโครงงานดำาเนินงานตามที่เสนอในวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	1	จุดประสงค์

หลักของวิชานี้	 เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 ในการ

ศึกษาวิเคราะห์หรือออกแบบและเป็นการฝึกทำางานในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มทำาโครงงาน	 กลุ่มจะ

ต้องทำารายงานฉบับสมบูรณ์และเสนอต่อกรรมการโครงงาน

CPE 495  โครงงานสหกิจศึกษาสำาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(0-9-5)

  (Cooperative Project for Computer Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา

	 	 การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 โดยมี

อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานหรือที่ปรึกษาในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสหกิจเป็นผู้ให้คำาปรึกษาและแนะนำา	

นักศึกษาต้องจัดทำารายงานฉบับสมบูรณ์ที่แสดงถึงรายละเอียดของการทำาโครงงาน	ผลการศึกษาและแก้ไข

ปัญหา	เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการโครงงานสหกิจ

  

กลุ่มวิชาเลือก

CPE 416 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก 3(3-0-6)

  (VLSI Design)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 221 วิศวกรรมวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

	 	 เทคโนโลยีการสร้างวงจรรวมละเอียดพิศดาร	ทรานซิสเตอร์	NMOS	และ	CMOS	อินเวอร์เตอร์	

ทรานซิสเตอร์	ผ่าน	Super	buffer	การออกแบบวงจรซับซ้อน	กฎการออกแบบ	การออกแบบโดยใช้	PLA	การ

ออกแบบ	Data	path	เครื่องช่วยการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์

CPE 418   การออกแบบหน่วยประมวลผล 3(3-0-6)

  (Processor Design)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 432 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

	 	 การทำางานและโครงสร้างภายใน	 ของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	 กรรมวิธีในการติดต่อ
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สื่อสารระหว่างอุปกรณ์	 ตัวควบคุมข้อมูล	 หน่วยควบคุมความจำา	 ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างของไมโคร

โปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์	โครงสร้างของบัส

CPE 420 โครงข่ายความเร็วสูง 3(3-0-6)

  (Broadband Network)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 326 การสื่อสารและโครงข่ายข้อมูล

	 	 โครงข่ายเอทีเอ็ม	 การสลับสายของเอทีเอ็ม	 การควบคุมการไหลข้อมูล	 การให้บริการในรูป

แบบต่าง	ๆ	การใช้งานโครงข่ายในสื่อประสม	และการใช้งานอื่น	ๆ

CPE 421 การเข้ารหัสและการบีบอัดข้อมูล 3(3-0-6)

  (Data Compression and Coding)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 326 การสื่อสารและโครงข่ายข้อมูล

	 	 หลักการของทฤษฏีของข้อมูล	 นิยามของเอ็นโทรพี	 เทคนิคการบีบอัดข้อมูล	 สัญญาณเสียง

และสัญญาณภาพ	 แบบต่าง	 ๆ	 หลักการของการเข้ารหัส	 การแก้ไขความผิดพลาด	 และการตรวจจับความ

ผิดพลาด

CPE 422 โครงข่ายใยแก้วนำาแสง 3(3-0-6)

  (Optical Network)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 326 การสื่อสารและโครงข่ายข้อมูล

	 	 ชนิดต่าง	ๆ	ของเส้นใยแก้วนำาแสง	และคุณสมบัติการเลือกใช้งานตามความเหมาะสม	แหล่ง

กำาเนิดแรงและการตรวจจับ	 การรวมสัญญาณแบบมัลติเพล็ก	 การขยายแสงและการสลับสาย	 โครงข่ายใย

แก้วนำาแสง

CPE 423 โครงข่ายไร้สาย 3(3-0-6)

  (Wireless and Mobile network)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 326 การสื่อสารและโครงข่ายข้อมูล

	 	 การส่ือสารสำาหรับโทรศัพท์ไร้สาย	และโครงข่ายไร้สาย	รวมถึงโครงข่ายท้องถ่ินไร้สาย	เทคโนโลยี

ของการกระจายความถี่	การใช้ช่องสัญญาณร่วมกัน	ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบโทรศัพท์ไร้สายอื่น	ๆ	

มาตรฐานและโปรโตคอล	ความปลอดภัยในโครงข่ายไร้สาย

CPE 425 เทคโนโลยีสื่อประสม 3(3-0-6)

  (Multimedia Technology)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 332 คณิตศาสตร์สำาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
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	 	 การบีบอัดของข้อมูล	 เสียง	 และภาพ	 รวมทั้ง	 การส่งข้อมูลเหล่านี้ไปในโครงข่าย	 ระบบสื่อ

ประสมต่าง	 ๆ	 โครงข่ายความเร็วสูง	 คุณภาพของการให้บริการของโครงข่าย	 เทคนิคของการส่งสัญญาณ

เสียง	และภาพผ่านอินเตอร์เน็ต	การทำา	Multicasting	และ	Broadcasting	ของข้อมูลในโครงข่าย

 

CPE 428 การเข้ารหัสและความปลอดภัยของโครงข่าย 3(3-0-6)

  (Cryptography and Network Security)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 231 คณิตศาสตร์สำาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1

	 	 หลักการและทฤษฎีของการเข้ารหัสความปลอดภัย	 โปรโตคอล	 การเข้ารหัสแบบ	 symmetric	

และแบบที่ใช้	public	key	การเข้ารหัสแบบ	Block	และ	แบบ	stream	มาตรฐานการเข้ารหัสความปลอดภัย	

ความปลอดภัยของโครงข่าย	Firewall	การใช้งานโครงข่ายส่วนตัว	(VPN)

CPE 429 การออกแบบและการจัดการโครงข่าย 3(3-0-6)

  (Network Design and Management)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 426 โครงข่ายคอมพิวเตอร์  และ 

	 	 CPE	332	คณิตศาสตร์สำาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	2

	 	 ข้อควรคำานึงในการออกแบบโครงข่าย	 วิศวกรรมของการจัดการทราฟฟิก	 เทคนิคในการ

กำาหนดทิศทางข้อมูล	การควบคุมความคับคั่งของข้อมูล	และการจัดการโครงข่ายโดยรวม

CPE 437 การออกแบบระบบควบคุมแบบฝังตัว 3(3-0-6)

  (Embedded System Design)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 336 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์

	 	 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบแบบฝังตัว	 ศึกษาโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ละ

แบบ	และการเลือกใช้ให้เหมาะกับงาน	การออกแบบระบบที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์,	PLC

CPE 438  การเขียนโปรแกรมในระบบกระจาย 3(3-0-6)

  (Distributed System Programming)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 263 การโปรแกรมเชิงวัตถุ  และ 

  CPE 419 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

	 	 พื้นฐานระบบแบบกระจาย	 การต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 หลักการของระบบปฏิบัติการใน

ระบบกระจาย	 ระบบไฟล์และการแลกเปลี่ยนข้อมูล	 การออกแบบซอฟท์แวร์ในระบบกระจาย	 การเขียน

โปรแกรมแบบ	Concurrent	การส่ือสารระหว่างโพรเซส	การเขียนโปรแกรมในระบบท่ีมีตัวประมวลผลหลายตัว
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CPE 442   พื้นฐานวิศวกรรมซอฟท์แวร์ 3(3-0-6)

  (Fundamental to Software Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 360 อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูล

	 	 หลักการและการปฏิบัติในวิศวกรรมซอฟท์แวร์	 รวมถึงองค์ประกอบคุณภาพ	 รูปแบบ

ขบวนการ	การวิเคราะห์ความต้องการ	กรรมวิธีในการออกแบบ	การทดสอบและการบำารุงรักษา

CPE 444  การเขียนโปรแกรมโครงข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

  (Network Programming)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 326 การสื่อสารและโครงข่ายข้อมูล

	 	 การโปรแกรม	 และพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานระบบโครงข่าย	 การโปรแกรมการสื่อสารแบบ

อนุกรมและแบบขนาน	การโปแกรมแบบกระจาย	และการโปรแกรมที่ใช้งานพร้อมๆ	กัน

CPE 445   การเขียนโปรแกรมสำาหรับอินเตอร์เน็ตและสื่อประสม 3(3-0-6)

   (Internet and Multimedia Programming)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 263 การโปรแกรมเชิงวัตถุ   และ

  CPE 326 การสื่อสารและโครงข่ายข้อมูล

	 	 หลักการเขียนโปรแกรม	 เกี่ยวกับภาพ	 	 ภาพเคลื่อนไหว	 เสียง	 และวิดิโอ	 การเขียนโปรแกรม

สำาหรับโครงข่ายอินเตอร์เน็ต	เทคนิคการรวมสัญญาณ	ข้อมูล	ภาพ	และวิดิโอ	และการเขียนโปรแกรมใช้งาน

ในโครงข่าย

CPE 455   ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

  (Computer Control System)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 308 สัญญาณและระบบ 

  CPE 336 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์

	 	 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในระบบควบคุม	 โดยเน้นในส่วนระบบควบคุมแบบไม่ต่อเนื่อง	

ศึกษาเกี่ยวกับการกราฟ	การไหลของสัญญาณ	ระบบป้อนกลับ	และเสถียรภาพของระบบ

CPE 447  ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริง 3(3-0-6)

  (Real Time Operating Systems)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 419 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

	 	 รูปแบบของงานที่ต้องการการปฏิบัติแบบเวลาจริง	ชนิดของระบบเวลาจริง	การจัดลำาดับแบบ

ต่างๆ	 การควบคุมทรัพยากร	 ระบบที่มีหลายประมวลผล	 การสื่อสารแบบเวลาจริง	 และการศึกษาระบบ

ปฏิบัติการแบบเวลาจริงแบบต่าง	ๆ
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CPE 463  การออกแบบระบบจำาลองการทำางาน 3(3-0-6)

  (Design of Computer Simulation System)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 332 คณิตศาสตร์สำาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

	 	 การใช้เทคนิคการเขียนโปรแกรมในการพัฒนาระบบจำาลองการทำางานในปัญหาทาง

วิศวกรรม	เทคนิคการจำาลองการทำางานแบบต่าง	ๆ	การพัฒนาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสำาหรับการจำาลอง

การทำางาน

CPE 464  การออกแบบระบบซอฟท์แวร์สำาหรับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

  (Computer Software Design)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 263 การโปรแกรมเชิงวัตถุ   และ

  CPE 360 อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูล

	 	 พื้นฐานกรรมวิธีในการออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ	 โมเดลของวัตถุ	 กรรมวิธีในการ

พัฒนาและสร้างระบบที่เกี่ยวข้อง

CPE 465  การคำานวณและการเขียนโปแกรมแบบเวลาจริง 3(3-0-6)

  (Real-time Computing and Programming)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 263 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

	 	 การวิเคราะห์ถึงความต้องการ	 และการออกแบบและสร้างระบบแบบเวลาจริงในระบบควบคุม

ภาษาขั้นสูงที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบเวลาจริง	รวมถึงภาษาจาวาและภาษา	C/POSIX	ปัญหาการโปร

แกรมพร้อมๆ	กัน	การทำางานแบบสอดคล้องกัน	และการสื่อสาร	การควบคุมทรัพยากร	และการจัดลำาดับ

CPE 466  การเขียนโปรแกรมสำาหรับระบบยูนิกส์ 3(3-0-6)

  (UNIX System Programming)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 263 การโปรแกรมเชิงวัตถุ   และ

  CPE 419 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

	 	 พื้นฐานการเขียนโปแกรมควบคุมระบบในระบบยูนิกส์	การเขียน	shells	และ	shell	script	การ

เรียกการใช้งานของระบบ	การควบคุมโพรเซส	การสื่อสารระหว่างโพรเซส

CPE 470  พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ 3(3-0-6)

  (Introduction to AI and Expert System)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 332 คณิตศาสตร์สำาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

	 	 การแก้ปัญหาโดยใช้ระบบอัจฉริยะ	กรรมวิธีทางฮิวริสติค	การเข้าใจภาษา	ระบบผู้เช่ียวชาญ	พ้ืน

ฐานของการมองเห็นและการจดจำาด้วยคอมพิวเตอร์	รวมถึงโครงข่ายประสาทเทียม	และการจดจำารูปแบบ
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CPE 471  ระบบอัจฉริยะ 3(3-0-6)

  (Intelligence System)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 360 อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูล

	 	 ออกแบบระบบอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์	 หลักการของตรรกศาสตร์คลุมเครือ

และหลักการของระบบหุ่นยนต์

CPE 472  การจดจำารูปแบบ 3(3-0-6)

  (Pattern Recognition)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 332 คณิตศาสตร์สำาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

	 	 กรรมวิธีอัตโนมัติ	 ระบบการจดจำาซึ่งรวมถึงการจดจำาตัวหนังสือ	 การจดจำาลายมือ	 การจดจำา

เสียงพูด	และการจดจำาภาพ	เทคนิคต่างๆ	ที่ใช้ในการจดจำา	เช่น	การจดจำาโดยใช้	สถิติ	การใช้ฐานข้อมูล	และ

การใช้โครงข่ายประสาทเทียม

CPE 474   วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น 3(3-0-6)

  (Introduction to Robotics)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 308 สัญญาณและระบบ หรือ ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน

	 	 ส่วนประกอบต่าง	 ๆ	 ซึ่งจะประกอบเป็นเครื่องจักรอันชาญฉลาด	 เช่น	 หุ่นยนต์	 สำาหรับงาน	

อุตสาหกรรม	เช่น	เครื่องรับรู้แบบภายนอกและภายใน	ตัวขับ	อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์	รวมถึง

ด้านจลศาสตร์และพลศาสตร์ของหุ่นยนต์

CPE 475  การมองเห็นและการประมวลผลรูปภาพ 3(3-0-6)

  (Vision Processing)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 332 คณิตศาสตร์สำาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2  หรือ

  ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน

	 	 การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล	 การแปลงรูปภาพสามมิติ	 	 การตรวจจับขอบเขตของรูปภาพ	

การจดจำารูปภาพสามมิติ		ขบวนการประมวลผลรูปภาพสามมิติ	และการแสดงให้ความหมายแก่รูปภาพ

CPE 476 โครงข่ายประสาทเทียม 3(3-0-6)

  (Artificial Neural Network)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 332 คณิตศาสตร์สำาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

	 	 ขบวนการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียม	 โครงข่ายเพอร์เซ็พตรอนชั้นเดียวและหลายชั้น	

เครื่องจักรเล็คเดอร์	และเครื่องจักรอื่น	ๆ	การโปรแกรมแบบนิวโรโดนามิกส์	ขบวนการย้อนกลับ
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CPE 477 การเขียนโปรแกรมและการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6)

  (Digital Signal Processing and Programming)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 308 สัญญาณและระบบ

	 	 การวิเคราะห์ระบบสัญญาณแบบไม่ต่อเนื่อง	 ศึกษาอัลกอริธึมในการประมวลผลสัญญาณ	

รวมถึง	 fast	Fourier	 	Transform	การออกแบบ	วงจรกรองสัญญาณแบบดิจิทัล	และอัลกอริธึมอื่นๆ	ศึกษา

เทคนิคการเขียนโปรแกรม	 สำาหรับการประมวลสัญญาณ	 โดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์	 และตัวประมวลผล

สัญญาณดิจิทัลในภาษาแอสแซมบลี	และภาษาขั้นสูง

 

CPE 478   การประมวลผลภาพดิจิทัลและการบีบอัดรูปภาพ 3(3-0-6)

  (Digital Image Processing and Compression)

  วิชาบังคับก่อน  : CPE 308 สัญญาณและระบบ

	 	 การประมวลผลสัญญาณใน	2	มิติ	 	ลักษณะทางเรขาคณิตย์	การเปลี่ยนรูป	การเพิ่มคุณภาพ

ของรูปภาพ	การบีบอัดรูปภาพ	การจดจำารูปภาพ	และการแสดงความหมายรูปภาพ

CPE 482   การออกแบบและสร้างวงจรรวมเฉพาะงาน (ASIC) และการใช้ภาษา VHDL 3(3-0-6)

  (VHDL/ASIC Design and Implementation)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 413 การออกแบบระบบดิจิทัล

	 	 ขบวนการออกแบบจะสร้างวงจร	VLSI	โดยใช้วงจรรวมเฉพาะงาน	(ASIC)	เรียนรู้การใช้ภาษา	

VHDL	 และ	 เทคนิคการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์	 เป็นเครื่องมือในการออกแบบ	 การสร้าง	 การวิเคราะห์	

และการจำาลองสถานภาพการทำางานของวงจร

CPE 483    การออกแบบระบบทนทานต่อความผิดพลาด  3(3-0-6)

  (Fault Tolerant Systems Design)

  วิชาบังคับก่อน : CPE 218 การออกแบบวงจรดิจิทัล

		 	 ความน่าเชื่อถือของระบบ	 (reliability)	 ความผิดพร่องต่าง	 ๆ	ที่เกิดในระบบคอมพิวเตอร์	 รวม

ถึงการทดลองทดสอบความผิดพร่อง	 การออกแบบขั้นตอนวิธี	 เทคนิค	 การปรับปรุงการออกแบบพัฒนา

ระบบทนต่อความผิดพร่องให้ดีขึ้น	ตัวอย่างการออกแบบ	ข้อสรุป

CPE 485  หัวข้อสำาหรับวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ขั้นสูง 3(3-0-6)

  (Advanced Topics in Computer Hardware Engineering)

  เงื ่อนไขของวิชา : เป็นนักศึกษาปีสุดท้าย หรือ ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน

  เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมฮาร์ดแวร์
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CPE 486 หัวข้อสำาหรับโครงข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(3-0-6)

  (Advanced Topics in Computer Network)

  เงื่อนไขของวิชา : เป็นนักศึกษาปีสุดท้าย หรือ ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน

  หัวข้อเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

 

CPE 487 หัวข้อสำาหรับระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญขั้นสูง 3(3-0-6)

  (Advanced Topics in AI and Expert system)

  เงื ่อนไขของวิชา : เป็นนักศึกษาปีสุดท้าย หรือ ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน

	 	 หัวข้อเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ

 

CPE 488 หัวข้อสำาหรับวิศวกรรมซอฟท์แวร์ขั้นสูง 3(3-0-6)

  (Advanced Topics in Software Engineering)

  เงื ่อนไขของวิชา : เป็นนักศึกษาปีสุดท้าย หรือ ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน

	 	 หัวข้อเทคโนโลยีสมัยใหม่ในวิศวกรรมซอฟท์แวร์

 

CPE 496 สหกิจศึกษาสำาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6(0-35-18)

  (Cooperative Education for Computer Engineering)

  วิชาบังคับก่อน :  GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา

	 	 การฝึกงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 โดยปฏิบัติงานเสมือนเป็น

พนักงานประจำาของหน่วยงานนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 16	 สัปดาห์ติดต่อกัน	 และมีงานเฉพาะที่ได้รับมอบ

หมายจากหน่วยงานให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาฝึกงาน	 นักศึกษาต้องทำาบันทึกประจำาวันส่งทุก

สัปดาห์และต้องผ่านการประเมินของหน่วยงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน

CPE 499 หัวข้อสำาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

  (Selected Topics in Computer Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน

	 	 พัฒนาการใหม่	 ๆ	 ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 โดยจะทำาการเลือกหัวข้อที่น่าสนใจใน

แต่ละภาคการศึกษา
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

กลุ่มวิชาบังคับ

EEN 201  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า    3(3-0-6)

  (Electrical Engineering Mathematics)

  วิชาบังคับก่อน : MAT 137 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

	 	 พีชคณิตเชิงเส้น	 เว็กเตอร์แคลคูลัส	 เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์	 เว็กเตอร์ดิฟเฟอเรนเชี่ยล

แคลคูลัส	 อินทิกรัลตามแนวยาวและอินทิกรัลพื้นผิว	 ทฤษฎีบทอินทิกรัล	 การวิเคราะห์เชิงซ้อน	 ฟังก์ชั่นแอ

นาไลติก	 การอินทิเกรต	 และ	 ค่าหลงเหลือ	 คอนฟอรมัลแมบปิง	 การนำาไปใช้ของการวิเคราะห์เชิงซ้อน	 คำา

ตอบของปัญหาศักย์ไฟฟ้า	2	มิติ	วิธีเชิงตัวเลขในพีชคณิตเชิงเส้น

EEN 211  วงจรและการออกแบบตรรกดิจิทัล  3(3-0-6)

  (Digital Circuits and Digital Logic Design)

	 	 ระบบตัวเลขและรหัสมาตรฐาน	 พีชคณิตบูลีน	 การวิเคราะห์วงจรคอมบิเนชั่น	 การออกแบบ

วงจรคอมบิเนชั่น	 การวิเคราะห์วงจรซีเควนเซียลและการออกแบบวงจรซีเควนเซียล	 การเชื่อมต่อสัญญาณ

และกระบวนการ	การโปรแกรมอุปกรณ์ลอจิกและการประยุกต์ใช้งานต่าง	ๆ	

EEN 217  ปฎิบัติการออกแบบตรรกดิจิทัล  1(0-3-2)

  (Digital Logic Design Laboratory)

  วิชาบังคับร่วม : EEN 211 วงจรและการออกแบบตรรกดิจิทัล

	 	 ปฏิบัติการทดลองหาคุณลักษณะของอุปกรณ์	 ทดลองวงจรที่ใช้ในการออกแบบระบบดิจิทัล

การดำาเนินการทางคณิตศาสตร์	วงจรคอมบิเนชัน	วงจรซีเควนเชียล	

EEN 231  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1  3(3-0-6)

  (Electric Circuit Analysis I)

	 	 องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า	 ทฤษฎีของวงจรเชิงเส้น	 กฎของโอห์ม	 กฎของเคอร์ชอฟฟ์	 การ

วิเคราะห์แบบโหนดและเมช	 ทฤษฎีการทับซ้อน	 การแปลงแหล่งจ่าย	 วงจรสมมูลเทเวนินและนอร์ตัน	 ตัว

ต้านทาน	 ตัวหนี่ยวนำาและตัวเก็บประจุ	 วงจรอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สอง	 เฟเซอร์ไดอะแกรม	 วงจรกำาลัง

กระแสสลัย	ระบบไฟฟ้าสามเฟส
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EEN 238  ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า  1(0-3-2)

  (Electric Circuit Laboratory)

  วิชาบังคับร่วม : EEN 231 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1

	 	 พื้นฐานการวัดและการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า	 การทดลองวงจรไฟฟ้าต่างๆ	 เพื่อใช้ทฤษฎี

ของ	วงจรไฟฟ้าวิเคราะห์ผลการทดลอง

EEN 301  การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า  3(3-0-6)

  (Electrical Measurements and Instrumentation)

  วิชาบังคับก่อน : PHY 121 ฟิสิกส์ 1

	 	 หน่วยและมาตรฐานการวัด	 ทางไฟฟ้า	 การแบ่งและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด	 	 การ

วิเคราะห์การวัด	 การวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง	 และไฟฟ้ากระแสสลับ	 โดยใช้เครื่องวัดแบบอะ

นาล็อกและดิจิทัล	การวัดกำาลัง	ตัวประกอบกำาลัง	และพลังงาน	การวัดค่าความต้านทาน	ตัวเหนี่ยวนำา	และ

ตัวเก็บประจุ	การวัดความถี่	คาบ/ช่วงเวลา	สัญญาณรบกวน	ทรานสดิวเซอร์	การสอบเทียบเครื่องมือ

EEN 303  ระบบควบคุมป้อนกลับ  3(3-0-6)

  (Feedback Control Systems)

  วิชาบังคับก่อน : MAT 238 สมการเชิงอนุพันธ์สำาหรับวิศวกร

	 	 แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ		ฟังก์ชันถ่ายโอน	 แบบจำาลองของระบบสำาหรับโดเมน

เวลาและโดเมนความถี่	 แบบจำาลองพลวัตและผลตอบสนองพลวัตของระบบ	 ระบบอันดับหนึ่งและอันดับ

สอง	การควบคุมวงรอบเปิดและวงรอบปิด	การควบคุมป้อนกลับและความไว	ชนิดของการควบคุมป้อนกลับ	

แนวคิดและเงื่อนไขของเสถียรภาพของระบบ	วิธีการทดสอบเสถียรภาพ

EEN 312  ไมโครโปรเซสเซอร์    3(3-0-6)

  (Microprocessors)

  วิชาบังคับก่อน : EEN 211 วงจรและการออกแบบตรรกดิจิทัล

	 	 โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์	สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์	

การกำาหนดตำาแหน่งของข้อมูล	ชุดคำาสั่งต่าง	ๆ	การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้	 ไทมิ่งไดอะแกรม	การ

เชื่อมต่อกับหน่วยความจำา	 และ	 หน่วยอินพุต/เอาต์พุต	 การอินเตอร์รัพท์กระบวนการเข้าถึงหน่วยความจำา

โดยตรง	ชิปสนับสนุนต่างๆ	แนะนำาไมโครคอนโทรลเลอร์	ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานต่างๆ

EEN 313  ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์     1(0-3-2)

  (Microprocessors Laboratory)

  วิชาบังคับร่วม : EEN 312 ไมโครโปรเซสเซอร์
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	 การทดลองทดสอบการทำางานของคำาสั่งต่างๆ	 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้และภาษาซี		

สัญญาณต่างๆ	บนขาชิปสนับสนุนและการเขียนโปรแกรมควบคุม	การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์

EEN 332  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2     3(3-0-6)

  (Electric Circuit Analysis II)

  วิชาบังคับก่อน : EEN 231 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1

	 	 ความถี่เชิงซ้อนและการตอบสนองเชิงความถี่	 วงจรเรโซแนนท์	 วงจรแม่เหล็กของหม้อแปลง

อุดมคติ	วงจรหนึ่ง	และสองพอร์ต	การวิเคราะห์โดยวิธีฟูริเยร์	การวิเคราะห์โดยใช้วิธีการแปลงลาปลาซ

EEN 341  วิศวกรรมสนามแม่เหล็กไฟฟ้า     3(3-0-6)

  (Electromagnetic Fields Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : PHY 223 ฟิสิกส์ 2

	 	 สนามไฟฟ้าสถิต	 ตัวนำาและไดอิเล็กตริค	 คาปาซิแตนซ์	 กระแสคอนเวกชั่น	 และกระแสคอน

ดักชั่น	ความต้านทาน	สนามแม่เหล็กสถิต	วัสดุที่มีความเป็นแม่เหล็ก	 	อินดักแตนซ์	สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่

แปรผันตามเวลา	สมการของแมกซ์เวลล์	

EEN 351  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1     3(3-0-6)

  (Electronic Engineering I)

  วิชาบังคับก่อน : EEN 231 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1

	 	 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำา	 คุณลักษณะกระแส-แรงดันและความถี่ของอุปกรณ์	 การวิเคราะห์และ

ออกแบบวงจรไดโอด	 การวิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์	 BJT,	 MOS,	 CMOS	 และ	 BiCMOS	

ออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งาน	โมดูลแหล่งจ่ายไฟ

EEN 353  ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์    1(0-3-2)

  (Electronic Engineering Laboratory)

  วิชาบังคับร่วม : EEN 351 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 

	 	 ปฏิบัติการทดลองหาคุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 ทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	

วงจรขยายสัญญาณ	โดยสัมพันธ์กับวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	1

EEN 362 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3(3-0-6)

  (Electrical Machines I)

  วิชาบังคับก่อน  :  EEN 231 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1

	 	 แหล่งจ่ายพลังงาน	 วงจรแม่เหล็ก	 หลักการแปลงพลังงานของแม่เหล็กไฟฟ้าและเครื่องกล
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ไฟฟ้า	 ทฤษฎีและการวิเคราะห์หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวและหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟส	 พลังงานและ

พลังงานร่วม	 หลักการของการหมุนของครื่องกล	 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง	 วิธีการสตาร์ทของมอเตอร์

กระแสตรง	วิธีการควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสตรง

EEN 366 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1(0-3-2)

  (Electrical Machines Laboratory)

  วิชาบังคับร่วม :  EEN 362 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1

	 	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า	เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง	เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแส

สลับ	การทดลองเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำาลัง	การควบคุมมอเตอร์และระบบขับเคลื่อนเครื่องจักรกล

ไฟฟ้า

EEN 490  การฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า      1(0-35-18)

  (Electrical Engineering Training)

  เงื ่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อย 100 หน่วยกิต  หรือ

	 	 	ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขา

	 	 นักศึกษาต้องฝึกงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	 ในหน่วยงานที่มีวิศวกรกำากับและดูแล	 การฝึกงาน

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	6	สัปดาห์หรือ	210	ชั่วโมง	ทำาบันทึกประจำาวัน	และรายงานสรุปการฝึกงาน

EEN 491  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1     1(0-3-2)

  (Electrical Engineering Project I)

  เงื ่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อย 100 หน่วยกิต หรือ

	 	 ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขา

	 	 กลุ่มที่ทำาโครงงานจะได้รับมอบหมายปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า	 ให้ทำาการศึกษาปัญหา											

การประเมินวิธีการแก้ปัญหาแบบต่างๆ	การวางแผนโครงงาน	การเสนอวิธีการแก้ปัญหา	และจัดทำารายงาน

ทางวิศวกรรม	

EEN 492  โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2     2(0-6-3)

  (Electrical Engineering Project II)

  วิชาบังคับก่อน : EEN 491 โครงงานออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า 1

	 	 ดำาเนินงานตามที่เสนอในวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า	 1	 ทดลอง	 วิเคราะห์	 และสรุปผล																

ทำารายงานฉบับสมบูรณ์	และเสนอต่อกรรมการโครงงาน
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EEN 495  โครงงานสหกิจสำาหรับวิศวกรรมไฟฟ้า    3(0-9-5)

  (Cooperative Project for Electrical Engineering)

  วิชาบังคับก่อน: GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา

	 	 การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าโดยมีอาจารย์ที่

ปรึกษาโครงงาน	หรือที่ปรึกษาในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสหกิจเป็นผู้ให้คำาปรึกษาและแนะนำา	นักศึกษาต้อง

จัดทำารายงานฉบับสมบูรณ์ที่แสดงถึงรายละอียดของการทำาโครงงาน	 ผลการศึกษา	 และแก้ไขปัญหา	 เพื่อ

นำาเสนอต่อคณะกรรมการโครงงานสหกิจ

  

TEN 321  หลักการของระบบการสื่อสาร    3(3-0-6)

  (Principle of Communication Systems)

  วิชาบังคับก่อน : MAT 238 สมการเชิงอนุพันธ์สำาหรับวิศวกร

	 	 รูปแบบการสื่อสาร	 ระบบวิทยุสายและไร้สาย	 สัญญาณและระบบเบื้องต้น	 สเปกตรัมของ

สัญญาณและการประยุกต์ใช้อนุกรมฟูริเยร์	 และการแปลงฟูริเยร์	 การมอดูเลตเชิงแอนะลอก	 การมอดูเลต

เชิงแอมพลิจูด	 (AM)	 การมอดูเลตแบบ	 DSB	 SSB	 การมอดูเลตเชิงความถี่	 (FM)	 การมอดูเลตแบบ	 NB/

WBFM	การมอดูเลตเชิงเฟส	(PM)	สัญญาณรบกวนในการสื่อสารแอนะลอก	การมอดูเลตสัญญาณเบสแบน

ด์ไบนารี	ทฤษฎีบทการชักตัวอย่างของไนควิสต์และการควอนไทซ์	การมอดูเลตแอนะลอกพัลส์	การมอดูเลต

แบบรหัสพัลส์	(PCM)	การมอดูเลตแบบเดลตา	(DM)	เทคนิคการมัลติเพล็กซ์	สายส่งสัญญาณเบื้องต้น	การ

แพร่กระจายของคลื่นวิทยุ	องค์ประกอบไมโครเวฟและการสื่อสาร	การสื่อสารผ่านดาวเทียม	และการสื่อสาร

ด้วยแสง

กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำาลัง

EEN 460  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากำาลัง  1(0-3-2)

  (Electrical Power Engineering Laboratory)

  วิชาบังคับก่อน : EEN 303 วิศวกรรมควบคุมป้อนกลับ

	 	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำาลัง	 ระบบควบคุมป้อนกลับ	 อิเล็กทรอนิกส์กำาลัง	 Program-

mable	Logic	Control	เพื่อสนับสนุนการศึกษาภาคทฤษฎี

EEN 462 อิเล็กทรอนิกส์กำาลัง 3(3-0-6)

  (Power Electronics)

  วิชาบังคับก่อน :  EEN 362 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1

	 	 ศึกษาคุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำาลังเช่น	 ไดโอด	 ไทริสเตอร์	 ทรานซิสเตอร์	

มอสเฟต	 ไอจีบีที	 เป็นต้น	คุณสมบัติของวัสดุแม่เหล็ก	แกนหม้อแปลงกำาลัง	แกนเหล็กเฟอร์ไรท์	 แกนเหล็ก	
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การทำางานของวงจรเรียงกระแสแบบถูกควบคุม	 เทคนิคการหยุดนำากระแสของไทริสเตอร์	 การวิเคราะห์	 ตัว

ควบคุมกำาลังไฟฟ้ากระแสสลับ	วงจรดีซีคอนเวอเตอร์	ไซโคลคอนเวอเตอร์	ศึกษาการทำางานของวงจรอินเวอ

เตอร์	อุปกรณ์เปลี่ยนความถี่	ฮาร์โมนิกส์	แนะนำาการควบคุมระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า

EEN 464 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3(3-0-6)

  (Electrical Machines II)

  วิชาบังคับก่อน : EEN 362 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1

	 	 การสร้างเคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสสลับ	 สถานะอยู่ตัวของสมรรถนะและการวิเคราะห์ของเคร่ืองกล

เหนี่ยวนำาและเครื่องกลซิงโครนัส	 วิธีการสตาร์ทของมอเตอร์เหนี่ยวนำาหลายเฟสและมอเตอร์ซิงโครนัส	 การ

ป้องกันเครื่องกล

EEN 469 ระบบไฟฟ้ากำาลัง 1 3(3-0-6)

  (Electrical Power Systems I)

  วิชาบังคับก่อน : EEN 231 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1

	 	 โครงสร้างของระบบไฟฟ้ากำาลัง	 วงจรกำาลังกระแสสลับ	 ระบบเปอร์ยูนิต	 คุณลักษณะและรูป

แบบของเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า	หม้อแปลงไฟฟ้า	พารามิเตอร์และรูปแบบของสายส่ง	พารามิเตอร์และรูปแบบ

ของสายเคเบิล

EEN 471 ระบบไฟฟ้ากำาลัง 2 3(3-0-6)

  (Electrical Power Systems II)

  วิชาบังคับก่อน :  EEN 469 ระบบไฟฟ้ากำาลัง 1

	 	 การวิเคราะห์ในระบบไฟฟ้ากำาลัง	การศึกษาเกี่ยวกับโหลดโฟลว์	การควบคุมโหลดโฟลว์	ส่วน

ประกอบสมมาตร	การลัดวงจรแบบสมมาตรและแบบไม่สมมาตร	เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำาลัง	อุปกรณ์

ป้องกันระบบไฟฟ้ากำาลัง	 การทำางานในทางเศรษฐศาสตร์	 การสร้างระบบกราวด์	 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า

กำาลังด้วยคอมพิวเตอร์

EEN 472 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6)

  (High Voltage Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : EEN 341 วิศวกรรมสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

	 	 การใช้แรงดันสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากำาลัง	 การสร้างแรงดันสูงสำาหรับการทดสอบ	

เทคนิคการวัดแรงดันสูง	 เทคนิคการหาความเครียดสนามไฟฟ้าและฉนวน	 เบรกดาวน์ของแก๊ส	 ไดอิเล็กทริ

กชนิดเหลวและแข็ง	เทคนิคการทดสอบแรงดันสูง	ฟ้าผ่าและการป้องกัน	การจัดสัมพันธ์ทางฉนวน
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EEN 475 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6)

  (Electrical Systems Design)

  วิชาบังคับก่อน :  EEN 231 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1

	 	 หลักการพื้นฐานการออกแบบ	สัญญลักษณ์และมาตรฐานในการติดตั้งระบบไฟฟ้า	ระบบการ

ส่งจ่ายของระบบไฟฟ้า	 สายตัวนำาและสายเคเบิลไฟฟ้า	 รางร้อยท่อสายไฟฟ้า	 อุปกรณ์และ	 เครื่องมือทาง

ไฟฟ้า	 ตารางโหลดและการคำานวณ	 การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำาลัง	 และการออกแบบวงจรคาปาซิเตอร์

แบงค์	 การคำานวณโหลดแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้า	 การออกแบบวงจรมอเตอร์	 	 การคำานวณโหลดของ

สายป้อนและสายเมน	 การคำานวณหากำาลังไฟฟ้า	 ระบบการเกิดลัดวงจร	 คำานวณหากระแสลัดวงจร	 ระบบ

สายดินที่ใช้ในการติดตั้งทางไฟฟ้า

EEN 479 วิศวกรรมโรงจักรผลิตไฟฟ้า 3(3-0-6)

  (Electrical Power Plant Engineering)

  เงื ่อนไขรายวิชา :  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือ ได้รับความเห็นชอบของผู้สอน

	 	 โหลดเคอร์ฟ	 โรงจักรดีเซล	 	 โรงจักรไอน้ำา	 โรงจักรกังหันก๊าซ	 โรงไฟฟ้าความร้อนร่วม	 โรงจักร

พลังน้ำา	โรงจักรพลังนิวเคลียร์	แหล่งพลังงานทดแทน	สถานีไฟฟ้าย่อย	อุปกรณ์สถานีย่อย	การวางผังสถานี

ย่อย	การควบคุมสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ	การป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า	ระบบกราวด์

EEN 480 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำาลัง 3(3-0-6)

  (Electric Power System Protection)

  วิชาบังคับก่อน : EEN 469 ระบบไฟฟ้ากำาลัง 1

	 	 สาเหตุและสถิติของความผิดพลาด	 พ้ืนฐานของระบบป้องกัน	 หม้อแปลงวัดและทรานสดิวเซอร์	

อุปกรณ์ป้องกันและระบบป้องกัน	 การป้องกันความผิดพลาดเนื่องจากกราวด์และกระแสเกิน	 การป้องกัน

แบบดิฟเฟอเรนเชียล	 การป้องกันสายส่งโดยการใช้รีเลย์	 การป้องกันสายส่งโดยการใช้รีเลย์นำาทาง	 การ

ป้องกันมอเตอร์	การป้องกันหม้อแปลง	การป้องกันเจนเนอเรเตอร์	การป้องกันบัสโซน

กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์

EEN 352  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2  3(3-0-6)

  (Electronics Engineering II)

  วิชาบังคับก่อน : EEN 351 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1

	 	 การตอบสนองเชิงความถี่ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์	 วงจรขยายป้อนกลับ	 ออปแอมป์และการ

ประยุกต์	วงจรขยายกำาลังแบบหลายตอน	วงจรกรองสัญญาณ	วงจรกำาเนิดสัญญาณ	วงจรดิจิทัล
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EEN 434 กระบวนการสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6)

  (Digital Signal Processing)

  วิชาบังคับก่อน : MAT 238 สมการเชิงอนุพันธ์สำาหรับวิศวกร

	 	 สัญญาณเวลาต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง	 การวิเคราะห์แบบสเปกตรัล	 เดซิเมชันและการ

ประมาณค่าในช่วง	 การแปลงอัตราการชักตัวอย่าง	 การแปลงฟูเรียร์แบบเวลาไม่ต่อเนื่อง	 วิธีการประมวล

สัญญาณดิจิทัลที่ใช้หลักความเป็นไปได้		การออกแบบวงจรกรองดิจิตัลแบบผลตอบสนองสัญญาณอิมพัลซ์

มีจำากัดและไม่จำากัด	 ระบบใช้อัตราชักตัวอย่างหลายค่าและคลังวงจรกรอง	 การกรองเวฟเล็ตแบบเวลา

ไม่ต่อเนื่อง	 แนะนำาการใช้งานของวงจรกรองสัญญาณดิจิทัลบางชนิดเช่นการประมวลสัญญาณภาพ	 การ

ประมวลสัญญาณพูด	และสัญญาณเสียง		การประมวลเป็นลำาดับขบวนและการใช้งานเพิ่มเติมในปัจจุบัน		

EEN 457 การออกแบบระบบควบคุมแบบฝังตัว 3(3-0-6)

  (Embedded System Design)

  วิชาบังคับก่อน : EEN 312 ไมโครโปรเซสเซอร์

	 	 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบแบบฝังตัว	 โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ละแบบ	

การออกแบบระบบที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์	หรือ	PLC	การใช้งานและพัฒนาซอฟต์แวร์ในระบบ

ฝังตัว	การเชื่อมต่ออินพุตเอาต์พุต	ตัวตรวจรู้สัญญาณ

 

TEN 423  การสื่อสารดิจิทัล     3(3-0-6)

  (Digital Communications)

  วิชาบังคับก่อน : TEN 321 หลักการของระบบการสื่อสาร

	 	 ทบทวนหลักของความเป็นไปได้และกระบวนการสุ่ม	 ปริภูมิสถานะ	 ความกว้างแถบคลื่น

น้อยที่สุดของไนควิสต์	 การตรวจหาสัญญาณ	 สัญญาณรบกวนเกาเซียนขาวแบบบวก	 เทคนิคการมอดูเลท

แบบดิจิทัล	 ซิกมา-เดลตา	 การวิเคราะห์สมรรถนะ	 การประสานเวลา	 การทำาให้เท่าเทียมกัน	 แนะนำาทฤษฎี

ข่าว	 การเข้ารหัสที่แหล่งกำาเนิด	 การเข้ารหัสที่ช่องสัญญาณ	 ระบบที่ใช้หลายสัญญาณพาห์และหลายช่อง

สัญญาณ		เทคนิคการแผ่สเปกตรัม	ช่องสัญญาณเฟดดิงแบบหลายเส้นทาง

 

TEN 424  การสื่อสารข้อมูลและการเชื่อมโยงโครงข่าย  3(3-0-6)

  (Data Communications and Networking)

  วิชาบังคับก่อน : TEN 321 หลักการของระบบการสื่อสาร

	 	 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย	สถาปัตยกรรมของโครงข่ายแบบลำาดับชั้น	โปรโตคอลแบบจุด

ถึงจุดและการเชื่อมโยง	 	 แบบจำาลองหน่วงเวลาในโครงข่ายข้อมูล	 โปรโตคอลควบคุมการใช้เส้นทางสื่อสาร	

การควบคุมการไหลของข้อมูล	 การควบคุมความผิดพลาด	 โครงข่ายเฉพาะพื้นที่	 โครงข่ายแบบสวิทช์	 การ

จัดเส้นทางในโครงข่ายข้อมูล	การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในโครงข่าย	โครงข่ายแบบกลุ่มเมฆ	ระบบ

และสถาปัตยกรรม	มาตรฐานต่างๆ
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TEN 428  การสื่อสารด้วยแสง     3(3-0-6)

  (Optical Communications)

  วิชาบังคับก่อน : TEN 321 หลักการของระบบการสื่อสาร

	 	 ท่อนำาคลื่นไดอิเล็กตริกแบบทรงกระบอกและเงื่อนไขการแพร่กระจาย	โครงสร้างและชนิดของ

เส้นใยแสง	พารามิเตอร์ของเส้นใยแสง	 การผลิตเส้นใยแสง	 ชนิดของเคเบิลใยแสง	 ตัวส่งสัญญาณแสง	 ตัว

รับสัญญาณแสง	การลดทอนคุณภาพ	การลดทอน	และ	การกระจายตามความยาวคลื่นของสัญญาณแสง

ในข่ายเชื่อมโยงแสง	ตัวทวนสัญญาณแสง	และตัวขยายสัญญาณแสง	 	การคำานวณคุณภาพของสัญญาณ

ที่เชื่อมต่อ	การมัลติเพลกซ์ในระบบข่ายเชื่อมโยงแสง	FTTX	เบื้องต้น

TEN 440  ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์   1(0-3-6)

  (Telecommunication and Electronics Laboratory)

  วิชาบังคับก่อน: TEN 321 หลักการของระบบการสื่อสาร

	 	 ปฏิบัติการระบบสื่อสารแบบอนาล็อกและแบบดิจิทัล	 ปฏิบัติการคลื่นความถี่วิทยุ	 ได้แก่การ

ทดลองอุปกรณ์ส่งคลื่น	 สายอากาศ	 ไมโครเวฟ	 และวงจรอิเล็กทรอนิกส์	 ได้แก่	 วงจรกรองสัญญาณ	 วงจร

กำาเนิดสัญญาณ

TEN 442  โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง     3(3-0-6)

  (Communication Network and Transmission Lines)

  วิชาบังคับก่อน : EEN 341 วิศวกรรมสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

	 	 การสื่อสารแบบสายและแบบไร้สาย	 โครงข่ายการสื่อสารแบบสาย	 ความสัมพันธ์ระหว่าง

แมทริกซ์	Y,	Z,	F,	G,	H	การเชื่อมต่อและวงจรพื้นฐาน	การแปลงโครงข่าย	ปริมาณการส่ง	 เทคนิควงจรส่ง

สัญญาณ	ตัวกรองคลื่น	ตัวลดทอน	การประสานอิมพีแดนซ์	ทฤษฎีสายส่ง	สมการ	ผลเฉลย	สำาหรับความถี่

ต่ำา	กลาง	สูง	ค่าคงที่ปฐมภูมิ	และทุติยภูมิ	คลื่นตกกระทบ	คลื่นสะท้อน	อัตราส่วนคลื่นนิ่ง	คุณลักษณะของ

สายปลายเปิด	 ลัดวงจร	 ต่อโหลด	 สายส่งที่ไม่มีการสูญเสียและมีการสูญเสีย	 การสะท้อนในโดเมนเวลา	

ไดอะแกรมของการสะท้อน	 สัญญาณไขว้แทรกที่ปลายด้านใกล้	 และ	 สัญญาณไขว้แทรกที่ปลายด้านไกล	

ความแตกต่างสัญญาณ	สายส่งผสม	ชนิดของสายเคเบิล	สายคู่เกลียวไม่ชีลด์	 สายโคแอกเชียล	มาตรฐาน

สายเคเบิลในปัจจุบัน

TEN 443  วิศวกรรมสายอากาศ     3(3-0-6)

  (Antenna Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : EEN 341 วิศวกรรมสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

	 	 นิยามพื้นฐานและทฤษฎี	 แหล่งกำาเนิดสัญญาณไอโซโทรปิก	 แบบรูปสนามและกำาลังงาน	

สภาพเจาะจงทิศทาและอัตราขยาย	 	 ประสิทธิภาพ	 	 โพลาไรเซชั่น	 	 อินพุตอิมพิแดนซ์และแถบความถี่		
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สมการการส่งผ่านของ	Friis		การแผ่กระจายจากองค์ประกอบกระแส		ผลกระทบของกราวน์	คุณสมบัติของ

การแผ่กระจายของสายอากาศแบบลวด	สายอากาศแถวลำาดับ	สายอากาศยากิ-อูดะ	และสายอากาศแบบ

รายคาบล็อก	 สายอากาศแบบอะเพอร์เจอร์	 สายอากาศแบบไมโครสตริป	 สายอากาศสมัยใหม่สำาหรับการ

ประยุกต์ในปัจจุบัน	การวัดคุณลักษณะของสายอากาศ

กลุ่มวิชาเลือก

EEN 302  สัญญาณและระบบ  3(3-0-6)

  (Signals and Systems)

  วิชาบังคับก่อน : MAT 138 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3

	 	 สัญญาณ	 ระบบ	 และการจำาแนกประเภท	 ระบบเชิงเส้นไม่แปรตามเวลาแบบเวลาต่อเนื่อง

และไม่ต่อเนื่อง	 คอนโวลูชั่น	 ผลตอบสนองต่อสัญญาณอิมพัลส์	 	 การแสดงระบบด้วยสมการอนุพันธ์และ

สมการความแตกต่าง	 การวิเคราะห์สัญญาณด้วยอนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์	 การแปลงลาปลาซ		

การแปลงแซด	กระบวนการชักตัวอย่าง	การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านสัญญาณและระบบ				

 

EEN 404 ระบบควบคุมดิจิทัล 3(3-0-6)

  (Digital Control Systems)

  วิชาบังคับก่อน : EEN 303 ระบบควบคุมป้อนกลับ

	 	 ศึกษาพื้นฐานของการควบคุมแบบดิจิทัล	 วิธีแปลงแบบแซด	 แบบจำาลองดิจิทัลของระบบ		

การสุ่มสัญญาณต่อเนื่องตามเวลา	การออกแบบตัวควบคุมดิจิทัล	การออกแบบระบบควบคุมที่ใช้สัญญาณ

ออกและสภาวะปริภูมิเป็นตัวป้อนกลับ	

EEN 425  อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร  3(3-0-6)

  (Communication Electronics)

  วิชาบังคับก่อน : EEN 351 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1

	 	 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ทางด้านระบบสื่อสาร	 เช่นระบบโทรศัพท์	 ระบบส่ง

สัญญาณโทรทัศน์	การออสซิเลเตอร์	การมอดูเลท	และการดีมอดูเลท	การตรวจรับสัญญาณ	

EEN 426 การออกแบบระดับสูงของระบบดิจิทัล 3(3-0-6)

  (High Level Design for Digital Systems)

  วิชาบังคับก่อน : EEN 211 วงจรและการออกแบบตรรกดิจิทัล

	 	 แนวคิดการออกแบบระดับสูงของระบบดิจิทัล	 ข้ันตอนการพัฒนาระบบดิจิทัลโดยการออกแบบ

ระดับสูง	 ภาษาและโปรแกรมเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ	 การออกแบบโดยใช้ภาษาโปรแกรมระดับสูง	
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การออกแบบระบบดิจิทัลในรูปแบบของกลุ่มตามลำาดับชั้น	 การวิเคราะห์สัญญาณนาฬิกา	 การจำาลองผล

การทำางานและการวิเคราะห์ของระบบดิจิทัล	 การสร้างระบบโดยใช้วงจรดิจิทัลที่สามารถโปรแกรมได้	 กรณี

ศึกษาวงจรที่ออกแบบโดยใช้การออกแบบระดับสูง	

 

EEN 436   การประมวลผลภาพ 3(3-0-6)

  (Image Processing)

	 	 การประมวลผลภาพขั้นพื้นฐาน	 การชักตัวอย่างและการควอนไทซ์	 การแปลงสัญญาณภาพ	

การปรับปรุงคุณภาพของภาพ	การหาส่วนของวัตถุบนพื้นภาพ	การหาลักษณะเฉพาะของภาพเพื่อใช้ในอ้าง

ถึงภาพ	ทฤษฎีการบีบอัดภาพ	

EEN 437   โครงข่ายประสาทเทียมและเครื่องจักรเรียนรู้    3(3-0-6)

  (Neuro¬ Network and Learning Machines)

  วิชาบังคับก่อน : MAT 137 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

							 	 ความรู้เบื้องต้นทางตรรกศาสตร์คลุมเครือ	 ทฤษฎีเซตแบบดั้งเดิม	 ตรรกแบบคลุมเครือ	 ระบบ

จำานวนตัวเลขแบบตรรกคลุมเครือ	 	 ทฤษฎีตัวควบคุมแบบตรรกคลุมเครือและการประยุกต์ใช้งาน	 หลักการ

ของระบบโครงข่ายประสาทเทียม	 การจำาลองด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบและเทคนิคต่างๆ	 การ

สร้างตัวควบคุมแบบนิวโรฟัซซี่	เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในงานรูปแบบต่างๆ

EEN 456 อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  (Industrial Electronics)

  วิชาบังคับก่อน :  EEN 351  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1

	 	 ออปแอมป์และวงจรรวม	 อุปกรณ์โซลิดสเตด	 อุปกรณ์ควบคุมอุตสาหกรรม	 การควบคุม

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ	 ตัวหยั่งสัญญาณแบบต่อเนื่องและแบบไม่

ต่อเนื่อง	พีแอลซี	ระบบควบคุมอัตโนมัติ

EEN 458 การออกแบบวงจรกรองสัญญาณ 3(3-0-6)

  (Filter Design)

  วิชาบังคับก่อน : EEN 351 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 

	 	 คุณสมบัติและพื้นฐานของวงจรกรองสัญญาณ	 ชนิดของวงจรกรองสัญญาณ	 การออกแบบ

วงจรกรองสัญญาณแบบต่างๆ	การสร้างวงจรจากฟังก์ชันโอนย้าย	แนะนำาวงจรกรองสัญญาณดิจิทัล
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EEN 459 การกำาจัดสัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)

  (Noise Reduction in Electronic Circuits)

  วิชาบังคับก่อน : EEN 351 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1

	 	 สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า	การวัดและหน่วยการวัด	หลักการลดสัญญาณรบกวน	เทคนิคการ

ชิลและการลงดิน	 การวิเคราะห์ผลของการชิล	 การลดสัญญาณรบกวนของสวิตซ์	 สัญญาณรบกวนในวงจร

ดิจิทัล		

 

EEN 463 ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า 3(3-0-6)

  (Electric Drives)

  วิชาบังคับก่อน :  EEN 462 อิเล็กทรอนิกส์กำาลัง

	 	 การขับเคลื่อนด้วยกำาลังไฟฟ้า	 ความเร็วและการเบรคของการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า	 การ

คำานวณการ	 เคลื่อนที่ของเครื่องจักรกลไฟฟ้าด้วยวิธีวิเคราะห์	 และด้วยกราฟการควบคุมมอเตอร์ด้วยอิน

เวอร์เตอร์	 และคอนเวอร์เตอร์	 การควบคุมมอเตอร์แบบซิงโครนัส	 การควบมอเตอร์	 	 กระแสตรง	 ระบบขับ

เคลื่อนและการควบคุมแบบพิเศษ

EEN 473  เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 3(3-0-6)

  (Sensors and Transducers)

  วิชาบังคับก่อน : PHY 223 ฟิสิกส์ 2

	 	 แนะนำาอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์วัดแบบต่างๆ	 ทรานสดิวเซอร์แบบแอนาล็อกและดิจิทัล	

เทคนิคการวัดความดัน	 อุปกรณ์ถ่ายทอดความดันดิฟเฟอเรนเชียล	 การวัดอัตราการไหลโดยใช้มิเตอร์ปฐม

ภูมิ	 ทุติยภูมิ	 และโดยใช้วิธีพิเศษ	 การวัดอุณหภูมิโดยหลักการทางไฟฟ้า	 ไม่ใช้หลักการทางไฟฟ้า	 และใช้

การแผ่รังสี	 การวัดระดับของเหลวแบบต่างๆ	 การวัดระดับของเหลวแบบวิธีตรงและวิธีอ้อมรวมทั้งวิธีการใช้

ค่าความดันอุทกสถิต	วิธีการทางไฟฟ้า	และวิธีพิเศษ		ระบบควบคุมแบบสามัญ

 

EEN 476 วิศวกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง 3(3-0-6)

  (Illumination Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : EEN 475 การออกแบบระบบไฟฟ้า

	 	 ปริมาณของการแผ่รังสีทางแม่เหล็กไฟฟ้าของแสงสว่าง	 และการใช้เครื่องมือวัดหาความเข้ม

ของแสงสว่าง	 ทางกายภาพ	 การวัดแสงสว่าง	 การแผ่รังสีจากวัตถุร้อน	 การแผ่รังสีของหลอดไฟฟ้าแบบต่าง	 ๆ	

การติดตั้งดวงโคมและ	 อุปกรณ์แสงสว่างคุณสมบัติด้านแสงของวัสดุก่อสร้าง	 การออกแบบระบบแสงสว่าง

ภายในและภายนอกอาคาร	การ	ออกแบบระบบแสงสว่างในกิจการอื่น	ๆ	เช่น	การใช้แสงสว่างใต้น้ำา	สนาม

กีฬา	ถนน
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EEN 487 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้า 3(3-0-6)

  (Electrical Energy Conservation and Management)

	 	 ประสิทธิภาพทางพลังงาน	 หลักการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารและอุตสาหกรรม	

การจัดการโหลด	 กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน	 การจัดการพลังงานและการวิเคราะห์

พลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม	 ความรู้เชิงเทคนิคด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบส่อง

สว่าง	ทำาความร้อน	ระบายอากาศ	และปรับอากาศ	มอเตอร์ในภาคอุตสาหกรรม	ระบบโคเจนเนอร์เรชั่น	การ

อนุรักษ์พลังงานและวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์

EEN 488 พลังงานทดแทน 3(3-0-6)

  (Renewable Energy)

	 	 ระบบพลังงานเบ้ืองต้นและแหล่งพลังงานทดแทน	 ศักยภาพของแหล่งพลังงานทดแทน	 ความ

แตกต่างของเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป	 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน	 เช่น		

พลังงานแสงอาทิตย์	ลม	ชีวมวล	ความร้อนใต้ภิภพ	ก๊าซชีวภาพ	ขยะ	คลื่น	เซลล์เชื้อเพลิง	การกักเก็บพลังงาน	

กฎหมาย	ข้อบังคับ	และนโยบายเกี่ยวกับพลังงานทดแทน	เศรษฐศาสตร์พลังงานทดแทน

 

EEN 496  สหกิจศึกษาสำาหรับวิศวกรรมไฟฟ้า  6(0-35-18)

  (Cooperative Education for Electrical Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา

	 	 การฝึกงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 โดยปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงาน

ประจำาของหน่วยงานนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 16	 สัปดาห์ติดต่อกัน	 และมีงานเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจาก

หน่วยงานให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาฝึกงาน	นักศึกษาต้องทำาบันทึกประจำาวันส่งทุกสัปดาห์	และ

ต้องผ่านการประเมินของหน่วยงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน

EEN 499  เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า  3(3-0-6)

  (Selected Topics in Electrical Engineering)

  เงื ่อนไขของวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน

	 	 ศึกษาถึงพัฒนาการใหม่	 ๆ	 ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	 โดยจะทำาการเลือก	 หัวข้อที่น่าสนใจ	

ในแต่ละภาคการศึกษา

TEN 427  การสื่อสารดาวเทียม     3(3-0-6)

  (Satellite Communications)

  วิชาบังคับก่อน : TEN 321 หลักการของระบบการสื่อสาร

	 	 วงโคจรของดาวเทียม	 ดาวเทียมค้างฟ้า	 ดาวเทียมสื่อสารและอุปกรณ์บนดาวเทียม	 การ
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เชื่อมโยง	 เน็ตเวิร์คแบบโยงขึ้นและโยงลง	 การมอดูเลตและเทคนิค	 การมัลติเพล็กซ์ของการสื่อสารผ่าน

ดาวเทียม	เทคโนโลยีของสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน	ดาวเทียมกระจายเสียงโดยตรง

TEN 429  การสื่อสารเคลื่อนที่    3(3-0-6)

  (Mobile Communications)

  วิชาบังคับก่อน : TEN 321 หลักการของระบบการสื่อสาร

	 	 ระบบการสื่อสารแบบไร้สาย	 ประกอบด้วย	 	 ทฤษฎี	 	 หลักการทำางานของระบบการสื่อสาร

แบบเคลื่อนที่	 คุณลักษณะและผลกระทบของการแผ่กระจายคล่ืนวิทยุ	 เทคนิคการมอดูเลชั่น	 การเข้ารหัส

เสียงพูด	 การเข้ารหัสช่องสัญญาณไดเวอร์ซิตี้	 เทคนิคการมัลติเพล็กซ์	 อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อข้ามเครือข่าย

ของระบบการสื่อสารแบบเคลื่อนที่	 มาตรฐานของระบบการสื่อสารแบบเคลื่อนที่ในปัจจุบัน	 เทคโนโลยี	 3G		

เทคโนโลยี	4G		เทคโนโลยี	5G		และเทคโนโลยีรุ่นต่อไป		ระบบเซลลูล่าร์	ประกอบด้วย		การเข้าถึงหลายทาง

และการจัดการสัญญาณแทรกสอด		ความจุของช่องสัญญาณไร้สาย		ความจุในระบบหลายผู้ใช้	และระบบ

สื่อสารไร้สายแบบ	MIMO

TEN 431 โครงข่ายการสื่อสารไร้สาย 3(3-0-6)

  (Wireless Network Communications)

  วิชาบังคับก่อน : TEN 321 หลักการของระบบการสื่อสาร

	 	 โครงข่ายไร้สายท้องถ่ิน	โครงข่ายการส่ือสารไร้สายแบบเซลลูล่าร์	โครงข่ายแบบบุคคล		มาตรฐาน

สำาหรับการสื่อสารไร้สาย:	WiMAX	 (IEEE	 802.16),	Wi-Fi	 (IEEE	 802.11),	 Bluetooth	 (IEEE	 802.15.1),		

ZigBee	(IEEE	802.15.4)	ความปลอดภัยในโครงข่ายไร้สาย

 

TEN 432 การสื่อสารมัลติมีเดีย 3(3-0-6)

  (Multimedia Communications)

  วิชาบังคับก่อน : TEN 423 การสื่อสารดิจิทัล

	 	 หลักการขั้นพื้นฐานของเสียง	ภาพนิ่ง	ภาพเคลื่อนไหว	การประมวลผลวิดีโอและการสร้างภาพ

เคลื่อนไหว	 การบีบอัดข้อมูล	 การเข้ารหัสแบบซอร์สและเอนโทรปี	 มาตรฐานของการบีบอัดข้อมูล	 อุปกรณ์

เก็บข้อมูล	โครงข่ายสื่อสารสำาหรับมัลติมีเดีย	การประยุกต์ทางด้านการสื่อสารมัลติมีเดีย

TEN 444  การแพร่กระจายของคลื่นวิทยุ    3(3-0-6)

  (Radio Wave Propagation)

  วิชาบังคับก่อน : EEN 341 วิศวกรรมสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

	 	 การแพร่กระจายของคลื่นระดับต่ำา	 การแผ่กระจายของคลื่นในท้องฟ้า	 การแพร่กระจายของ

คลื่นในบรรยากาศ	 ชั้นโทรโปสเฟียร์	 การแพร่กระจายแบบแตกกระจัดกระจายในชั้นโทรโปสเฟียร์	 ระบบ
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ถ่ายทอดวิทยุแบบไมโครเวฟ	การสื่อสารดาวเทียม	เรดาร์	การแพร่กระจายเข้าสู่น้ำาทะเล	ท่อบรรยากาศและ

การหักเหที่ไม่เป็นมาตรฐาน

TEN 445  วิศวกรรมไมโครเวฟ     3(3-0-6)

  (Microwave Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : EEN 341 วิศวกรรมสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

	 	 การทบทวนสมการแมกซ์เวล	 คลื่นระนาบ	 สายส่งและท่อนำาคลื่นในระบบไมโครเวฟ	 การ

วิเคราะห์โครงข่ายไมโครเวฟ	 อิมพีแดนซ์และแรงดันและกระแสสมมูล	 เมทริกซ์	 s	 กราฟการไหลสัญญาณ	

การแมทช์อิมพีแดนซ์และการปรับ	 เรโซเนเตอร์ไมโครเวฟ	 	 ตัวแบ่งกำาลังและคัปเปลอร์แบบมีทิศทาง	 วงจร

กรองไมโครเวฟ	 การเชื่อมโยงไมโครเวฟจุดถึงจุด	 ระบบเรดาร์	 การแพร่กระจายคลื่นไมโครเวฟ	 พื้นฐานการ

วัดคลื่นไมโครเวฟและการประยุกต์ใช้งาน	
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สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

ENV 250 เคมีสำาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

  (Chemistry for Environmental Engineering)

  วิชาบังคับก่อน  :  CHM  121  หลักเคมี 

	 	 ลักษณะทางเคมีและกายภาพของน้ำาประปาและน้ำาเสีย	 วิธีการกำาหนดขอบเขตและการนำา

ข้อมูลไปใช้ในทางปฏิบัติด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 การเก็บตัวอย่างและการเก็บรักษา	 	 การวิเคราะห์น้ำาใน

ห้องปฏิบัติการ	วิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะน้ำาต่าง	ๆ 	เช่น		ดีโอ		บีโอดี		ซีโอดี		ของแข็ง		ไนโตรเจน		ฟอสฟอรัส	

เป็นต้น		

ENV 251 ปฏิบัติการเคมีสำาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2)

  (Chemistry for Environmental Engineering Laboratory)

  วิชาบังคับก่อน  :  CHM  122  หลักเคมีภาคปฏิบัติ

	 	 การวิเคราะห์ลักษณะของน้ำาและน้ำาเสียในห้องปฏิบัติการ	 ศึกษาพื้นฐานทางเคมีที่เกี่ยวกับ

การบำาบัดน้ำาประปาและน้ำาเสีย	ศึกษาลักษณะทางเคมี	และกายภาพของน้ำาประปาและน้ำาเสีย		วิธีการเก็บ

ตัวอย่างน้ำาและการวิเคราะห์น้ำา	เช่น	ดีโอ	บีโอดี	ซีโอดี	ของแข็ง	ไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส					เป็นต้น		การตีความ

หมายของผลข้อมูลในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวัด				ต่าง	ๆ	การฝึกหัดวิเคราะห์

น้ำาในห้องปฏิบัติการ

ENV 253 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 

  (Environmental Microbiology Laboratory)

	 	 การทดลองเก่ียวกับจุลินทรีย์ต่าง	ๆ	ท่ีมีบทบาทสำาคัญในวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม	เช่น	แบคทีเรีย	รา	

สาหร่าย	โปรโตรซัว		การเพาะเลี้ยงเชื้อ		การย้อมสี		การทดสอบหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียและอีโคไล		การเพาะ

เลี้ยงจุลินทรีย์ในระบบบำาบัดน้ำาเสีย

   

ENV 254 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)

  (Environmental Microbiology)

	 	 เซลและโครงสร้างของเซล	 วิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์จุลินทรีย์ประเภทต่าง	 ๆ	 ที่มีใน

น้ำาและน้ำาเสีย	ปฏิกิริยาย่อยสลายอาหารที่เกิดจากการทำางานของเอนไซม์	ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพลังงาน	

ห่วงโซอาหาร	 การผลิต	 และตัวแปรจำากัดที่เกี่ยวข้อง	 ระบบนิเวศ	 การเจริญเติบโตและการเคลื่อนไหวของ

ประชากรจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อมของการบำาบัดน้ำาเสีย	
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ENV 281    กลศาสตร์วิศวกรรมสำาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

        (Engineering Mechanics for Environmental Engineering)

        วิชาบังคับก่อน : PHY 121 ฟิสิกส์ 1

						 	 	ระบบแรง		การรวมแรง		สมดุลของแรง		สถิตยศาสตร์ของไหล		ความเสียดทาน		ระบบแรง					

และโมเมนต์	 	การวิเคราะห์โครงสร้าง	 	จุดศูนย์กลางของรูปทรงและของมวล	 	 โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่		

เสถียรภาพของโครงสร้าง		หลักการเบื้องต้นของกำาลังวัสดุ

 

EVN   341 ชลศาสตร์สำาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

  (Hydraulics for Environmental Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : ENV 281 กลศาสตร์วิศวกรรมสำาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

	 	 คุณสมบัติของของไหล	 สถิตยศาสตร์ของไหล	 ความดันและแรงลอยตัว	 สมการพลังงาน	 สม

การเบอร์นูลลี	สมการต่อเนื่อง	ของการไหลแบบคงตัว	การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึงของการไหลของ

ของไหล	การไหลคงตัวแบบไม่ยุบในท่อ	ทางน้ำาเปิด	การวัดอัตราการไหล		สมการแฮดซั่น	วิล	เลี่ยม			สมการ

แมนนิ่ง	การคำานวณหาค่าสูญเสียความดัน	ระบบการแจกจ่ายน้ำาประปา

ENV 342 ปฏิบัติการชลศาสตร์สำาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2)  

  (Hydraulics Laboratory for Environmental Engineering)

  รายวิชาบังคับเรียนร่วม : ENV 341 ชลศาสตร์สำาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

	 	 แรงดันน้ำาท่ีกระทำาต่อพ้ืนท่ีผิวท่ีจมน้ำา	แรงลอยตัว	ทฤษฎีของเบอร์นูลี	การไหลผ่านช่องขนาดเล็ก	

การไหลข้ามสันฝายคม	 แรงเสียดทานของการไหลในท่อปิด	 วัดการไหลในท่อ	 สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน

ของแมนนิ่งสำาหรับการไหลในทางน้ำาเปิด

กลุ่มวิชาบังคับ

ENV 252     พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6)

        (Fundamentals to Environmental Engineering)

						 		 พื้นฐานการคำานวณที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 การเปลี่ยนหน่วยต่าง	 ๆ	 	 สมดุลเคมี

สมดุลมวล			หน่วยความเข้มข้น		ความรู้พื้นฐานอุณหพลศาสตร์		การโยกย้ายมวลและพลังงาน	คณิตศาสตร์

ของอัตราการเจริญเติบโตและการตาย	การคาดการณ์ประชากร	คุณภาพน้ำาในแหล่งน้ำาธรรมชาติ	น้ำาผิวดิน

และน้ำาใต้ดิน	 การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ	 	 การคำานวณหาปริมาณน้ำาใช้	 น้ำาเสีย	 และขยะมูลฝอยจาก

ชุมชน
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ENV 345     แบบจำาลองทางด้านสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6)

        (Environmental  Modeling)

        วิชาบังคับก่อน : ENV 250  เคมีสำาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

							 	 แนะนำาปรากฏการณ์การเคลื่อนที่มลพิษ			การเคลื่อนพาสารพิษ			การแพร่					การตกตะกอน									

ระบบกวนสมบูรณ์	 ระบบการไหลแบบตามกัน	 	 ปฏิกิริยาจลนะ	 	 สมการมวลสมดุล	 	 การวิเคราะห์เส้นตก

ท้องช้างออกซิเจนของสตีรทเตอร์-เฟลป์	 	 ยูโทรฟิเคชันของทะเลสาบ	 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	 และแบบ

จำาลองทั่วไปของการไหลเวียน	 แบบจำาลองกล่องคาร์บอนของโลก	 การใช้วิธีสถิติในการแก้ปัญหา	 	 การ

วิเคราะห์สมการถดถอยและสหสัมพันธ์

ENV 365 หน่วยปฏิบัติการและหน่วยกระบวนการสำาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

  (Unit Operations and Processes for Environmental Engineering)

  วิชาบังคับก่อน  :  ENV 250  เคมีสำาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

	 	 พื้นฐานการใช้หน่วยปฏิบัติการทางภายภาพและเคมีในการบำาบัดน้ำาประปา	 และน้ำาเสีย	

ได้แก่		การผสม		การสร้างตะกอน		การตกตะกอน		การลอยตัว		การกรองและการปรับให้เท่า		และการเติม

อากาศ		ปฏิบัติการถ่ายเทมวล		ได้แก่		การดูดซึม		และการดูดซับ	การทำาให้เป็นกลาง		 

 

ENV 366 หน่วยกระบวนการทางชีวภาพ 3(3-0-6)

  (Biological Unit Processes)

  วิชาบังคับก่อน  :  ENV 254  จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

	 	 หลักการพ้ืนฐานของการวิเคราะห์กระบวนการ	ลักษณะเชิงชลศาสตร์ของถังปฏิกรณ์	ถังปฏิกรณ์

แบบไหลตามกัน	 และถังปฏิกรณ์แบบไหลต่อเนื่อง	 การใช้ประโยชน์จากหน่วยปฏิบัติการทางชีววิทยาใน

การบำาบัดน้ำาเสีย	 	 จลนศาสตร์ของระบบชีวเคมี	 แบบจำาลองของถังปฏิกรณ์ชีวเคมี	 ระบบการเติบโตแบบ

แขวนลอยและแบบเกาะติด	กระบวนการบำาบัดน้ำาเสียแบบใช้อากาศและแบบไม่ใช้อากาศ

ENV 367 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   1(0-3-2)

  (Environmental Engineering Laboratory)

  วิชาบังคับก่อน  :  ENV 365  หน่วยปฏิบัติการและหน่วยกระบวนการสำาหรับวิศวกรรมสิ่ง  

  แวดล้อม

  วิชาบังคับเรียนร่วม   :   ENV 366 หน่วยกระบวนการทางชีวภาพ

	 	 การทดลองปฏิบัติการหน่วยทางเคมีและกายภาพในระบบบำาบัดน้ำาและน้ำาเสีย	 ได้แก่	 โคแอ

กกูเลชัน	 การตกตะกอน	 การเติมอากาศ	 	 การดูดซับ	 และการแลกเปลี่ยนประจุ	 	 การทดลองกระบวนการ

หน่วย	ได้แก่	การออกซิเดชันทางชีวภาพ	การไหลแบบทีละเท	และแบบต่อเนื่อง	และการฆ่าเชื้อโรค
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ENV  411 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ 3(3-0-6)

  (Water Supply Engineering and Design)

  วิชาบังคับก่อน : ENV 365 หน่วยปฏิบัติการและหน่วยกระบวนการสำาหรับวิศวกรรม

  สิ่งแวดล้อม  และ

  ENV 341 ชลศาสตร์สำาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

	 	 ความสำาคัญของน้ำา		แหล่งน้ำา		และธรรมชาติของน้ำา			แหล่งน้ำาดิบ	(น้ำาผิวดิน		และน้ำาใต้ดิน)		

การประมาณปริมาณน้ำาใช้	 คุณภาพและมาตรฐานน้ำาต่างๆ	 การออกแบบทางเข้าน้ำาดิบ	 และสถานีสูบน้ำา	

กระบวนการผลิตน้ำาประปาต่าง	ๆ	ถังกวนเร็วและ	ถังกวนช้า	ถังตกตะกอน	การกำาจัดตะกอน	ถังกรอง	ระบบ

ฆ่าเชื้อโรค	ระบบควบคุมรสและกลิ่น	การลดความกระด้าง	การควบคุมการกัดกร่อน	การออกแบบระบบท่อ

จ่ายน้ำาประปา	การดูดซับ		การแลกเปลี่ยนไอออน		การกำาจัดตะกอน

  

ENV  421 วิศวกรรมน้ำาเสียและการออกแบบ 3(3-0-6)

  (Wastewater Engineering and Design)

  วิชาบังคับก่อน : ENV 365 หน่วยปฏิบัติการและหน่วยกระบวนการสำาหรับวิศวกรรม

  สิ่งแวดล้อม  และ

	 	 ENV	366	หน่วยกระบวนการทางชีวภาพ	และ	

	 	 ENV	341	ชลศาสตร์สำาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

	 	 ลักษณะน้ำาเสีย	การวัดอัตราการไหล	มาตรฐานน้ำาทิ้ง		การบำาบัดน้ำาเสียทางกายภาพ		ได้แก่	

ตะแกรง	การกำาจัดตะกอนหนัก	การตกตะกอน	การบำาบัดน้ำาเสียทางเคมี		ได้แก่	การตกตะกอนทางเคมี		ออก

ซิเดชั่น-รีดักชั่น	การบำาบัดน้ำาเสียทางชีววิทยา	ได้แก่	กระบวนการเอเอส	บ่อเติมอากาศ	บ่อผึ่ง		กระบวนการ

ฟิล์มตรึง)	 การออกแบบระบบบำาบัด	 น้ำาเสียทางกายภาพ	 เคมี	 และชีววิทยา	 การกำาจัดตะกอน	 	 (การปรับ

เสถียร	การรีดน้ำา)

ENV  423   การออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ำาเสียและสถานีสูบน้ำา 3(3-0-6)

  (Design of Sewer and Pumping Systems)

  วิชาบังคับก่อน  :  ENV 341 ชลศาสตร์สำาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

	 	 พื้นฐานระบบท่อรวบรวมน้ำาเสีย	 	 ระบบเครื่องสูบน้ำา	 	การไหลภายในท่อและรางเปิด	การวัด

อัตราการไหล		การออกแบบท่อรวบรวมน้ำาเสีย	และอุปกรณ์		การไหลซึมเข้าท่อ		ผลกระทบและการควบคุม

การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาที่เกิดขึ้นภายในท่อน้ำาเสีย		ระบบเครื่องสูบน้ำาและสถานีสูบน้ำา	

ENV  431 การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6) 

    (Hazardous Waste Management)

  วิชาบังคับก่อน  : ENV 365  หน่วยปฏิบัติการและหน่วยกระบวนการสำาหรับ

  	วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
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	 ENV	366	หน่วยกระบวนการทางชีวภาพ

	 ชนิดและลักษณะของของเสียอันตราย	พิษวิทยา	กระบวนการบำาบัดทางกายภาพ-เคมี	 	กระบวนการ

บำาบัดทางชีววิทยา	 การปรับเสถียรและการทำาให้แข็งตัว	 วิธีการใช้ความร้อน	 สถานที่ทำาลายและฝังกลบ

สถานที่เก็บรักษา		การจัดการเชิงปฏิบัติในปัจจุบัน

  

ENV 433 การควบคุมมลพิษทางอากาศและการออกแบบ 3(3-0-6)

  (Air Pollution Control and Design)

  วิชาบังคับก่อน  :  ENV 250  เคมีสำาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

	 	 พื้นฐานการควบคุมมลพิษทางอากาศ	 	แหล่งกำาเนิดและชนิดของมลสารทางอากาศ	 	ผลกระ

ทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม		กฎหมายในการควบคุมมลพิษทางอากาศ		การตรวจวัดและคาดการณ์การ

ปล่อยมลพิษทางอากาศ	 	 อุตุนิยมวิทยา	 	 แบบจำาลองความเข้มข้นมลสารอากาศ	 	 หลักการควบคุมมลพิษ

ทางอากาศ		การออกแบบและควบคุมฝุ่นละอองด้วยห้องตกตะกอนไซโคลน		เครื่องสัมผัสแบบเปียก		เครื่อง

กรองใย		และเคร่ืองตกตะกอนไฟฟ้าสถิตย์		การออกแบบบำารุงรักษาและประเมินประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ	

  

ENV 434 การควบคุมมลพิษน้ำาเสียอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  (Industrial Water Pollution Control)

  วิชาบังคับก่อน  :  ENV 365  หน่วยปฏิบัติการและหน่วยกระบวนการสำาหรับ

  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

	 	 ENV	366	หน่วยกระบวนการทางชีวภาพ

	 	 ENV	421	วิศวกรรมน้ำาเสียและการออกแบบ

	 	 กฎหมายและข้อกำาหนดการควบคุมมลพิษน้ำาจากโรงงานอุตสาหกรรม	 กระบวนการผลิต

และลักษณะของน้ำาเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ	แนวทางการลดปริมาณน้ำาเสียและ

เทคโนโลยีสะอาดที่ใช้ในกระบวนการผลิต	การบำาบัดและกำาจัดน้ำาเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	การควบคุม

และตรวจสอบระบบบำาบัดน้ำาเสีย	การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบำาบัดน้ำาเสียที่มีอยู่	

ENV  436 วิศวกรรมมูลฝอย 3(3-0-6)

  (Solid Waste Engineering)

	 	 วิชาบังคับก่อน	 :	

	 	 ENV	250		เคมีสำาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

	 	 ลักษณะของมูลฝอยชุมชน	 	การจัดเก็บและรวบรวมมูลฝอย	การฝังกลบแบบสุขาภิบาล	 	 เตา

เผามูลฝอย		การทำาปุ๋ย		การลดปริมาณและการนำากลับมาใช้ของมูลฝอย	การแปรรูปมูลฝอยไปเป็นพลังงาน		

การวางแผนจัดการมูลฝอยระดับท้องถิ่นและภูมิภาค		การวิเคราะห์และออกแบบระบบกำาจัดมูลฝอย	ได้แก่	

การฝังกลบแบบสุขาภิบาล		เตาเผามูลฝอย	และการทำาปุ๋ย	การลดปริมาณและการนำากลับมาใช้ของมูลฝอย		
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กระบวนการและการแปรรูปมูลฝอย	 การแปรรูปมูลฝอยไปเป็นพลังงาน	 	 การศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการจัดการมูลฝอย

 

ENV 440 การสุขาภิบาลอาคาร 3(3-0-6)

  (Building Sanitation)

  วิชาบังคับก่อน  :  ENV 341 ชลศาสตร์สำาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

	 	 ระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร	กฎหมายและข้อกำาหนด	ระบบแสงสว่าง	ระบบระบายอากาศ	

หลักการออกแบบและการคำานวณระบบต่าง	ๆ	ได้แก่	ท่อประปา	ท่อน้ำาร้อน	ท่อน้ำาโสโครก	ท่อน้ำาฝน	ท่อน้ำา

ดับเพลิง	เครื่องสูบน้ำาประเภทต่าง	ๆ	ระบบบำาบัดน้ำาเสีย	ระบบจัดการมูลฝอยสำาหรับอาคารทั่วไป		

  

ENV  441 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

  (Environmental Impact Assessment)

  วิชาบังคับก่อน :   ENV 250 เคมีสำาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

	 	 หลักในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	หลักการนิเวศวิทยา	กระบวนการและ

วิธีการ	วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	การวิเคราะห์ด้านทรัพยากรกายภาพ	ทรัพยากรชีวภาพ	

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต	 กรณีศึกษา	 การวางมาตรการในการแก้ไขและป้องกัน	

รวมทั้งการวางแผน	ติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม	

  

ENV 483 การบริหารงานก่อสร้างสำาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม          3(3-0-6)

  (Construction management for Environmental Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : ENV 281 กลศาสตร์วิศวกรรมสำาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

	 	 งานอุตสาหกรรมก่อสร้างสำาหรับหน่วยกระบวนทางสิ่งแวดล้อม	 	 หลักการบิหาร	 	 การจัด

องค์กรในงานก่อสร้าง		สัญญาก่อสร้างและการยื่นซอง			เครื่องมือที่ใช้วางแผนและการควบคุมงานก่อสร้าง		

การศึกษาความเหมาะสม	 	 การวิเคราะห์กระแสเงินสด	 	 กฎหมายก่อสร้าง	 	 กฎระเบียบและมาตรฐานของ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง	 	 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง	 	 การเงินและการบัญชีใน

งานก่อสร้าง	 	 	 กระบวนการพิจารณาตัดสินปัญหาข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง	 	 การขออนุญาตใน

การก่อสร้าง

ENV  490 การฝึกงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  1(0-35-18)

  (Environmental Engineering Training)

  เงื่อนไขของวิชา : หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต

  วิชาบังคับก่อน  :   ENV 365 หน่วยปฏิบัติการและหน่วยกระบวนการสำาหรับ

	 	 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม		และ	
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	 	 ENV	366	หน่วยกระบวนการทางชีวภาพ	

	 	 นักศึกษาทุกคนต้องฝึกงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 ในหน่วยงานที่มีวิศวกรสิ่งแวดล้อม

กำากับและดูแลการฝึกงาน	 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 6	 สัปดาห์ติดต่อกันหรือไม่น้อยกว่า	 210	 ชั่วโมง	 โดย

นักศึกษาต้องทำาบันทึกประจำาวันและรายงานสรุป	การฝึกงาน

ENV  491 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 1(0-3-2)

  (Environmental Engineering Project I)

  เงื่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต  หรือ

	 	 ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหลักสูตร

	 	 กลุ่มที่ทำาโครงงานจะได้รับมอบหมายปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 ให้ทำา	 การศึกษา

วิเคราะห์หรือออกแบบ	 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน	 และ	 /หรือวิศวกรที่ชำานาญงานเป็นผู้ให้คำาปรึกษา

และแนะนำาในเรื่องต่างๆ	 เช่น	การนิยามปัญหา	การประเมินวิธีการแก้ปัญหาแบบ	ต่างๆ	การวางแผนโครง

งาน	การจัดกำาหนดเวลา	การทำารายงานทางวิศวกรรม	การเสนอวิธีการแก้ปัญหา	และการทำารายงานผลการ

ศึกษาวิเคราะห์	 หรือผลการออกแบบ	 เป็นต้น	 กลุ่มจะต้องทำารายงานเสนอวิธีการแก้ปัญหาและเสนอต่อกร

รมการโครงงาน

ENV  492 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  2 2(0-6-3)

  (Environmental Engineering Project II)

  วิชาบังคับก่อน  : ENV 491  โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1

	 	 กลุ่มที่ทำาโครงงาน	ดำาเนินงานตามที่เสนอในวิชาโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	1	จุดประสงค์

หลักของวิชานี้	 เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 ในการ

ศึกษาวิเคราะห์หรือออกแบบ	 และเป็นการฝึกทำางานในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มทำาโครงงาน	 กลุ่มจะ

ต้องทำารายงานฉบับสมบูรณ์และเสนอต่อกรรมการโครงงาน

ENV 495 โครงงานสหกิจสำาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  3(0-9-5)**

  (Cooperative Project for Environmental Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา

	 	 การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	โดยมีอาจารย์

ที่ปรึกษาโครงงานหรือที่ปรึกษาในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสหกิจเป็นผู้ให้คำาปรึกษาและแนะนำา	 นักศึกษา

ต้องจัดทำารายงานฉบับสมบูรณ์ที่แสดงถึงรายละเอียดของการทำาโครงงาน	 ผลการศึกษาและแก้ไขปัญหา	

เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการโครงงานสหกิจ

กลุ่มวิชาเลือก		
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ENV 343 คณิตศาสตร์สำาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)

  (Mathermatics for Environmental Engineering)

  วิชาบังคับก่อน  : MAT 138 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3

	 	 ทบทวนเทคนิคการอินทิเกรตทั้งโดยวิธีวิเคราะห์และวิธีเชิงตัวเลข	 สมการเชิงอนุพันธ์	 	 กำาเนิด

ตัวคงที่ที่คำานวณ	จากเงื่อนไขแรกเริ่ม	และวิธีตรวจสอบผลเฉลย	การแก้สมการเชิงอนุพันธ์อันดับ	1	อันดับ	2	

(เฉพาะกรณีเชิงเส้นและสัมประสิทธิ์คงที่)	และการประยุกต์	การใช้วิธีการเชิงตัวเลขแก้สมการอันดับ	1	และ

อันดับ	2	การแปลง	Laplace	และการประยุกต์	การแปลง	Fourier		แนะนำาสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย	สมการ

คณิตศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	เช่น	มลพิษทางน้ำา	มลพิษทางอากาศ	

ENV 344 สถิติสำาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)

  (Statistics for Environmental Engineering)

  วิชาบังคับก่อน  :  MAT 138 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3   

									 	 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 การวิเคราะห์การกระจายข้อมูล	 การ

ประมาณแบบจำาลอง	และการทดสอบ	การวิเคราะห์การถดถอย		การวิเคราะห์แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์

ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 	 	 การออกแบบการทดลอง	 และขนาดของการทดลอง	 การจัดทำาแบบจำาลอง

ด้วยวิธีอนุกรมเวลาและการคาดการณ์	 เทคนิคการเลียนแบบ	 การประกันคุณภาพของการทดลองปฏิบัติ

ทางสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ENV  412 การบำาบัดน้ำาขั้นสูง  3(3-0-6)

  (Advanced Water Treatment)

  วิชาบังคับก่อน  :  ENV 365  หน่วยปฏิบัติการและหน่วยกระบวนการสำาหรับ

  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

	 	 ENV	366	หน่วยกระบวนการทางชีวภาพ		และ		

	 	 ENV	411	วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ	

	 	 หลักการของวิศวกรรมกระบวนการ	 การสมดุลมวลวัสดุ	 การถ่ายเทมวล	 และก๊าซ	 การกลั่น	

การไล่ก๊าซ	 ออสโมซิสผันกลับ	 การกรองแบบอัลตรา	 การแยกด้วยไฟฟ้าและเยื่อกรอง	 การฆ่าเชื้อโรค	 ด้วย

แสงอัลตราไวโอเลต	 การบำาบัดน้ำาหล่อเย็น	 การบำาบัดน้ำาเค็ม	 การบำาบัดน้ำาของโรงงาน	พลังงานความร้อน	

การเลือกวิธีการบำาบัดต่าง	ๆ

ENV  422 การบำาบัดน้ำาเสียขั้นสูง 3(3-0-6)

  (Advanced Wastewater Treatment)

  วิชาบังคับก่อน  :  ENV 365 หน่วยปฏิบัติการและหน่วยกระบวนการสำาหรับวิศวกรรม

	 	 สิ่งแวดล้อม	
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																			 ENV	366	หน่วยกระบวนการทางชีวภาพ		และ	

	 	 ENV	421	วิศวกรรมน้ำาเสียและการออกแบบ	

	 	 หลักการบำาบัดน้ำาเสียขั้นสูง	 ไนตริฟิเคชั่น	 ดีไนตริฟิเคชั่น	 การกำาจัดฟอสฟอรัสทางชีววิทยา	

การกำาจัดฟอสฟอรัสโดยการตกตะกอนทางเคมี	การกำาจัดไนโตรเจน	และฟอสฟอรัส	การกำาจัดสารประกอบ

ที่เป็นพิษ	 การกำาจัดสารอินทรีย์ที่ย่อยยาก	 และสารอนินทรีย์ละลาย	 การบำาบัดโดยธรรมชาติ	 บึงประดิษฐ์	

การบำาบัดโดยดิน

ENV 435 การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน 3(3-0-6)

  (Noise and Vibration Control)

	 	 ศึกษาถึงพฤติกรรมของคลื่นเสียง	 อุปกรณ์ในการวัด	 กฎเกณฑ์ในการวัด	 ผลกระทบของ

เสียงต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อม	 กฎหมายและข้อบังคับในการควบคุมเสียง	 การใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง

สะท้อน	และการทำานายระดับเสียง

ENV 437  เศรษฐศาสตร์สำาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)  

  (Economics for Environmental Engineering)

	 	 หลักการพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์และการเงินท่ีเก่ียวข้องกับโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	

คุณค่าทางเวลาของเงิน	 การวิเคราะห์การลงทุน	 การเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ	 การประเมินอัตราผล

ตอบแทน	 การเสื่อมราคา	 ดอกเบี้ยและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน	 การวิเคราะห์ราคาต่อกำาไร	 ทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร์ของการควบคุมมลพิษ	 เช่น	 ระบบบำาบัดน้ำาเสียชุมชน	 ระบบจัดการขยะมูลฝอยชุมชน		

เศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน		การใช้กราฟในทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม	และการบริหารโครงการ

ENV 442 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 3(3-0-6)

  (Environmental System and Management)

	 	 หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมในมุมมองของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	การ

วิเคราะห์โปรแกรมการตัดสินด้านการป้องกันสิ่งแวดล้อม	นโยบายสาธารณะ	และการปฏิบัติ	การจัดองค์กร

และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม	 ทั้งด้านโครงสร้างและบทบาท	 การพัฒนานโยบาย	 มุม

มองต่างๆ	ในการจัดการ	และการดำาเนินการโปรแกรม	ตลอดจนกรณีศึกษาด้านการป้องกันสิ่งแวดล้อม

ENV 443 การจัดการคุณภาพน้ำา 3(3-0-6)

  (Water Quality Management)

  วิชาบังคับก่อน  : ENV 250  เคมีสำาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

	 	 วัฎจักรของน้ำา	 การใช้ประโยชน์และเกณฑ์คุณภาพน้ำา	 พารามิเตอร์คุณภาพน้ำา	 มล	 พิษทาง

น้ำา	 การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำาลองคุณภาพน้ำาในแม่น้ำา	 ปากแม่น้ำา	 และทะเลสาบ	 การวิเคราะห์

ข้อมูล	คุณภาพน้ำา	วิธีการควบคุมคุณภาพน้ำา	การจัดการและการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์
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ENV 470 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

  (Environmental Health Engineering)

	 	 ลักษณะของการอนามัยในทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 หลักวิทยาโรคระบาดที่เน้นเป็นพิเศษ

ด้านส่ิงแวดล้อมในชุมชนและในการอาชีพ	 มาตรฐานอนามัยส่ิงแวดล้อมและความจำาเป็นท่ีต้องมีการประยุกต์

หลักทางวิศวกรรมในการป้องกันทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ENV 471 กฎหมายสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)

  (Environmental Law)

	 	 วิวัฒนาการและมูลเหตุที่ต้องใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม	 การใช้กฎหมายควบคุมจัดระเบียบสิ่ง

แวดล้อม	ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป	และขอบเขตของกฎหมายสิ่งแวดล้อม

 

ENV 472 การจัดการความปลอดภัยอุตสาหกรรมสำาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)

  (Industrial Safety Management for Environmental Engineering)

  วิชาบังคับก่อน :   ENV 250 เคมีสำาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

	 	 ลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม	 และในสถานที่บำาบัดมลพิษ	 	 ความจำาเป็นใน

การป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น	ผลกระทบต่อสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมในขณะปฏิบัติงานในงานวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม					การวางแผนสำาหรับการป้องกันอุบัติเหตุ	เช่น	การวางแบบแปลนโรงงานบำาบัดน้ำาเสีย	โรงงาน

ผลิตน้ำาประปา	 โรงกำาจัดขยะมูลฝอย	 การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรกลด้วยการวางเครื่องป้องกันและ

การซ่อมบำารุง		ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม	การบริหารโครงการความปลอดภัย	การฝึกอบรมด้าน

ความปลอดภัยและกรณีศึกษาและการวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว		

ENV   473 เทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพทางชีวภาพ  3(3-0-6)  

  (Bioremediation  Technology)

  วิชาบังคับก่อน  : ENV 250  เคมีสำาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

	 	 กระบวนการทางชีวภาพเพ่ือบำาบัดฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนสารก่อมลพิษให้มีความ

เป็นพิษน้อยลงหรือหมดไป	 	 โดยใช้จุลินทรีย์และพืชในการย่อยสลาย	 	 การเปลี่ยนรูปสารมลพิษ	 	 ประเภท

แหล่งที่มาของสารมลพิษ		หลักการเบื้องต้นของการบำาบัดสารมลพิษทางชีวภาพ		การบำาบัดสารมลพิษตาม

ธรรมชาติ		การบำาบัดสารมลพิษโดยการกระตุ้นทางชีวภาพ	การเติมจุลินทรีย์เพื่อบำาบัดสารพิษ		การใช้พืชใน

การบำาบัดสารมลพิษ	และเทคโนโลยีการบำาบัดสารมลพิษในพื้นที่และนอกพื้นที่

ENV 474 การสำารวจข้อมูลสิ่งแวดล้อมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์             3(3-0-6)  

  (Environmental Data Surveys and Environment Geographic Information System)

	 	 วิธีการสำารวจและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสำารวจสภาพแวดล้อม	ทั้งจากแหล่งข้อมูลปฐม
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ภูมิและทุติยภูมิ	 อาทิ	 รูปถ่ายทางอากาศภาพจากดาวเทียม	 แผนที่ชนิดต่างๆ	 ตลอดจนการสำารวจข้อมูล

ในภาคสนาม	 และการนำาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องต่างๆ	 อาทิ	 การ

จัดการทรัพยากร	 ระบบนิเวศ	 มลภาวะ	 ภัยธรรมชาติ	 การใช้ที่ดิน	 โดยการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

(GIS)	ในการจัดเก็บ	ปรับแก้และวิเคราะห์ประเมินผลออกมาในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่

ENV 475 การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)

  (Environmental Risk Assessment)

	 	 หลักการของการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม	 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอันตราย	 การ

สัมผัส	 และความเสี่ยง	 กระบวนการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม	 วิธีการใช้แบบจำาลองคณิตศาสตร์

ในการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากสารมลพิษท่ีปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมท้ังที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อนามัยของมนุษย์	 และที่มีผลต่อสภาพของระบบนิเวศ	 การอธิบายลักษณะความเสี่ยงอันตรายที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นจากผลการประเมินด้วยแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์	 รวมทั้งใช้การวิเคราะห์ความไม่แน่นอน	 และ

ความแปรปรวนทางสถิติในการประเมินความเสี่ยง	 การประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินความเสี่ยงในการ

จัดการสิ่งแวดล้อม

ENV 476   การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น   3(3-0-3)

         (Environmental Management by Local Wisdom)

	 	 ปรากฏการณ์สิ่งแวดล้อม	 สิ่งแวดล้อมเฉพาะ	 การจัดเรียงสิ่งแวดล้อม	 หลักการจัดการสิ่ง

แวดล้อม	 กระบวนการวิทยาศาสตร์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 เพื่อการ

จัดการสิ่งแวดล้อม	

ENV 496 สหกิจศึกษาสำาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 6(0-35-18) 

               (Cooperative Education for Environmental Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา

	 	 การปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		เสมือนเป็นพนักงานประจำา

ของหน่วยงานน้ันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	16	สัปดาห์ติดต่อกัน		และมีงานเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

ให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาทำางาน	 นักศึกษาต้องทำาบันทึกประจำาวันส่งทุกสัปดาห์และต้องผ่าน

การประเมินของหน่วยงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน

ENV 499 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

  (Special Topics in Environmental Engineering)

  เงื่อนไขของวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน

	 	 การพัฒนาการใหม่	 ๆ	 ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 โดยจะทำาการเลือกหัวข้อที่น่าสนใจ

ในแต่ละภาคการศึกษา
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สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

IEN 221 ความน่าจะเป็นและสถิติสำาหรับวิศวกร 3(3-0-6)

              (Probability and Statistics for Engineers)

	 	 ทฤษฎีความน่าจะเป็น		ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขและทฤษฎีของเบย์		การแจกแจงความ

น่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่องของตัวแปรสุ่ม	 การแจกแจงทวินาม	 การแจกแจงปัวซอง	 และ

การแจกแจงแบบปกติ	 การใช้สถิติเชิงอนุมานที่เกี่ยวข้องกับการสุ่มตัวอย่าง	 การประมาณค่าพารามิเตอร์

และการทดสอบสมมติฐาน	การวิเคราะห์ความแปรปรวน	และ	การวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงเส้น

 

IEN 238  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและสมการเชิงอนุพันธ์  3(3-0-6)

  (Numerical Methods and Differential Equations Modeling)

	 	 ทฤษฎีเบื้องต้นของระเบียบวิธีเชิงตัวเลข	 และการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงาน

วิศวกรรมและการทดลอง	 การประมาณค่าในช่วงและการวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูลต่างๆ	 การสร้าง

แบบจำาลองงานวิศวกรรมด้วยสมการอนุพันธ์แบบ	First	และ	Second	order	การวิเคราะห์ความแม่นยำาของ

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเทียบกับ	Analytical	solution	การ	Integration	ด้วยเทคนิคระเบียบวิธีเชิงตัวเลขต่างๆ	

อาทิเช่น	Newton-Cotes	quadrature	และ	Gaussian	quadrature	การแก้ระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิง

เส้นด้วยเทคนิค	Gauss-Seidel	และ	Conjugate	gradient	method.

 

IEN 361  วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6)

  (Engineering Materials)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 121 หลักเคมี

	 	 ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานวิศวกรรมเช่น	 โลหะ	 โพลิเมอร์	 เซรามิก	 วัสดุผสมและ

วัสดุนาโน	 ตั้งแต่โครงสร้างอะตอมและโครงสร้างผลึกในของแข็ง	 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างจุลภาคและ

การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกล	 กรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กกล้าเจือ	 กลไกของการแพร่	 เหล็กกล้าเจือ	

เหล็กกล้าเครื่องมือ	 เหล็กกล้าไร้สนิม	 เหล็กกล้าทนความร้อน	 เหล็กหล่อและเหล็กหล่อเจือ	 โลหะผสมนอก

กลุ่มเหล็ก	 ชนิดของธาตุเจือ	 หน้าที่ของธาตุเจือ	 ลักษณะโครงสร้าง	 สมบัติและการใช้งานของโลหะผสม

นอกกลุ่มเหล็ก	เช่น	อลูมิเนียมทองแดง	แมกนีเซียม	และการเพิ่มความแข็งด้วยการใช้การตกผลึกของโลหะ

จำาพวกเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก	 การเสื่อมสภาพและการกัดกร่อนในโลหะ	 การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะ

สมกับงาน
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IEN 363 ปฏิบัติการทางกลในอุตสาหกรรม 1(0-3-2)

  (Mechanical Laboratory in Industry)

  วิชาบังคับก่อน : IEN 361 วัสดุวิศวกรรม  และ 

	 	 MEN	340		อุณหพลศาสตร์		

	 	 ปฏิบัติทางด้านกลศาสตร์ของไหลและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น	 ได้แก่	 ความดัน	 	 แรงเสียด

ทานในท่อ	เครื่องสูบในอุตสาหกรรม	การวัดอุณหภูมิ	การถ่ายเทความร้อน	รวมทั้งการทดสอบกลศาสตร์ของ

วัสดุ	เช่น	การทนแรงดึง	การทนต่อแรงกระแทก	การทดสอบค่าความแข็ง	และการทดสอบแบบไม่ทำาลาย

IEN 370 กรรมวิธีการผลิต 3(3-0-6)

  (Manufacturing Processes)

  วิชาบังคับก่อน : IEN 361 วัสดุวิศวกรรม

	 	 วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมการผลิต	การออกแบบและควบคุมระบบการผลิต	กรรมวิธี-

การผลิตและขึ้นรูปโลหะ	พลาสติก	 ไม้	และวัสดุผสม	 เช่น	การดัดงอ	การฉีด	การหล่อ	การตัดปาดผิว	และ

การแต่งผิว	 ความสามารถและข้อจำากัด	 ของกรรมวิธีการผลิตแบบต่าง	 ๆ	 	 หลักเบื้องต้นของการคิดต้นทุน

การผลิต	

วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม

IEN 237 คณิตศาสตร์สำาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6)

  (Mathematics for Industrial Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : MAT 136  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

	 	 หลักการกำาจัดทีละตัวแปรของเก๊าส์		พีชคณิตของแมทริกซ์		ดีเตอร์มีแนนท์และ	กฎของเคร

เมอร์	การหาส่วนกลับของแมทริกซ์		ปริภูมิและอนุปริภูมิเวคเตอร์	ภาวะอิสระเชิงเส้น		ค่ามูลฐาน		มิติ	ระบบ

สมการเชิงเส้น	 รูปแบบของอนุปริภูมิทั้งสี่	 	 การแปลงเชิงเส้น	 ทวิปริภูมิ	 ปริภูมิจากผลคูณภายในค่าไอเก้น

และเวคเตอร์ไอเก้น	และเมทริกซ์เชิงซ้อน

IEN 303 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)

  (Engineering Economics)

  วิชาบังคับก่อน : MAT 136  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

	 	 หลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และการเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการทางวิศวกรรม	 คุณค่า

ทางเวลาของเงิน	 การวิเคราะห์การลงทุน	 การเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ	 การประเมินอัตราผลตอบแทน	

การเสื่อมราคา	 ดอกเบี้ย	 และการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน	 	 การวิเคราะห์ความไวและการตัดสินใจค่าคาดหวัง		

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์หลังหักภาษี	และการประเมินความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
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IEN 341 การศึกษาการทำางาน 3(3-0-6)

  (Work Study)

	 	 ความรู้ในการทำางานด้านการศึกษาเวลาและการเคลื่อนที่	 วิธีปฏิบัติ	 และขั้นตอนในการ

ประยุกต์ใช้หลักการเคลื่อนไหว	 การใช้แผนภูมิกระบวนการผลิต	 แผนภาพการไหล	 แผนภูมิคนและ

เครื่องจักร	 แผนภูมิไซโม	 การศึกษาเวลา	 การคำานวณเวลามาตรฐาน	 การสุ่มงาน	 การประเมินอัตราการ

ทำางาน	ระบบข้อมูลมาตรฐานและการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำางาน

IEN 350 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6)

  (Safety Engineering)

	 	 เงื่อนไขของวิชา	:	ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน

	 	 หลักการป้องกันความเสียหาย	การออกแบบ	การวิเคราะห์และการควบคุมภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

ในสถานปฏิบัติงานหรือพนักงาน	 ศึกษาถึงเทคนิคของระบบความปลอดภัย	 หลักการจัดการความปลอดภัย

และกฎหมายความปลอดภัย

IEN 404 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  (Industrial Cost Analysis)

	 	 นิยามและหลักการเบื้องต้นของต้นทุนอุตสาหกรรม	 ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง	 ต้นทุนค่าแรง

งานทางตรง	 และต้นทุนโสหุ้ยการผลิต	 ระบบต้นทุนงานสั่งทำาและระบบต้นทุนกระบวนการ	 ต้นทุนของเสีย		

ต้นทุนมาตรฐาน	และการจัดสรรต้นทุน	การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-กำาไร	การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน	

งบประมาณการผลิต

IEN 412 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  (Industrial Plant Design)

  วิชาบังคับก่อน : IEN 302  การจัดการสำาหรับวิศวกรอุตสาหการ   และ  

  IEN 341 การศึกษาการทำางาน

	 	 ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบผังโรงงาน	 กระบวนการวิเคราะห์การออกแบบโรงงาน	 	 การ

วางผังและแผนขยายโรงงาน	 	การขนถ่ายวัสดุ	 	การตั้งโจทย์เกี่ยวกับการวางผัง	 	การหาทำาเลโรงงาน	 	การ

วิเคราะห์ตัวผลิตภัณฑ์		การจำาแนกรูปแบบและหน้าที่ของผังโรงงาน		

IEN 423 ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6)

  (Production Planning and Control Systems)

  วิชาบังคับก่อน : IEN 302  การจัดการสำาหรับวิศวกรอุตสาหการ   และ    

     IEN 431 การวิจัยดำาเนินงาน 
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	 ความรู้เบื้องต้นของระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต	 การพยากรณ์	 การวางแผนการผลิต

รวม	การควบคุมวัสดุคงคลัง	การวางแผนความต้องการวัสดุ	กำาลังการผลิต	การจัดลำาดับงานและตารางการ

ผลิต	การจัดสมดุลสายการผลิต	การวางแผนและควบคุมงานโครงการ	และ	การเร่งงานโครงการ

IEN 430 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)

  (Quality Control)

  วิชาบังคับก่อน : IEN 221  ความน่าจะเป็นและสถิติสำาหรับวิศวกร

	 	 เทคนิคการควบคุมคุณภาพ	เช่น	เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ	7	ประการ	แผนภูมิควบคุม

สำาหรับข้อมูลแบบหน่วยวัด	 	 	แผนภูมิควบคุมควบคุมคุณภาพสำาหรับข้อมูลแบบหน่วยนับ	การศึกษาความ

สามารถของกระบวนการ	 การวิเคราะห์ระบบวัด	 	 แผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบหน่วยวัด	 ความ

เชื่อถือได้ในงานสินค้า	และหลักการบริหารคุณภาพ	เช่น		Six-Sigma

IEN 431 การวิจัยดำาเนินงาน 3(3-0-6)

  (Operations Research)

  วิชาบังคับก่อน : IEN 237  คณิตศาสตร์สำาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 

	 	 ความรู้เบื้องต้นในวิธีการวิจัยดำาเนินงานเพื่อแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมสมัยใหม่	 พีชคณิตของ

เมทริกซ์	โดยเน้นการประยุกต์ใช้แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์แทนระบบปัญหา	เช่น	เทคนิคการแก้ไขปัญหา

กำาหนดการเชิงเส้น	 ปัญหาการขนส่ง	 ปัญหาการจัดงาน	 ทฤษฎีเกม	 ทฤษฎีแถวคอย	 ตัวแบบระบบคงคลัง	

และการจำาลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจ

IEN 433 การประกันคุณภาพ 3(3-0-6)

  (Quality Assurance)

	 	 หลักการการประกันคุณภาพ	 ความต้องการและข้อกำาหนดของลูกค้า	 การพัฒนาและการ

จัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์	 การจัดหาแหล่งต้นทางและความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ	 การประกันคุณภาพใน

กระบวนการผลิตหรืองานบริการ	 การบริหารคุณภาพทั้งองค์การ	 ความรับผิดชอบและรับประกันผลิตภัณฑ์	

การตรวจประเมินคุณภาพ	และหลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

IEN 473 วิศวกรรมบำารุงรักษา 3(3-0-6)

  (Maintenance Engineering)

  เงื ่อนไขของวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน

	 	 หลักการบำารุงรักษาและ	 TPM	 ในโรงงานอุตสาหกรรม	 ข้อมูลสถิติของความเสียหาย	 ความ

เชื่อมั่น	การวิเคราะห์ความสามารถในการบำารุงรักษาและความสามารถในการใช้งานได้	การหล่อลื่น	ระบบ

การบำารุงรักษาเชิงป้องกัน	และเงื่อนไขของเทคโนโลยีมอนิเตอริ่ง	ระบบควบคุมการบำารุงรักษาและจัดลำาดับ
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งาน	องค์กรของการบำารุงรักษา	บุคลากรและแหล่งข้อมูล	ระบบการจัดการบำารุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์	การ

จัดการวงจรชีวิต	การรายงานการบำารุงรักษา	และดัชนีวัดประสิทธิภาพ	การพัฒนาระบบการบำารุงรักษา

IEN 479 การเสริมทักษะสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ    2(0-6-3)

  (Industrial Engineering Skill Development)

	 	 เงื่อนไขรายวิชา	:	มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า		70	หน่วยกิต	

	 	 (รวมหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นหรือการโอน)

	 	 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการศึกษางาน	 การวางผังโรงงาน	 การควบคุมคุณภาพ	 การวิจัยการ

ดำาเนินงาน	 การออกแบบชิ้นงานเพื่อการผลิตโดยการใช้ระบบ	 CAD/CAM/CNC	 ปฏิบัติการวิศวกรรม

ปลอดภัย	

IEN 484 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการจำาลองด้วยเรขาคณิต 3(3-0-6)

  (Computer-Aided Design and Geometric Modeling)

	 	 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการจำาลองโมเดลสาม

มิติด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ตั้งแต่รูปทรงเรขาคณิตทั่วไปจนถึง	freeform	surface	และ	solid	modeling	

ผ่านการใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ	 เรียนรู้วิธีการใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ในการสร้าง

คอมพิวเตอร์กรากฟิกส์	 และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม	 การศึกษาการประกอบโมเดลสาม

มิติของชิ้นงานให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานและผลิตได้จริง	 รวมทั้งการสร้างแบบจำาลองการเคลื่อนไหวกลไก

ของชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ	 เพื่อวิเคราะห์การทำางาน	 วิธีแสดงผลทั้งแบบสองและสามมิติและการแปลง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์	เพื่อนำาไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆในการผลิต

IEN 490 การฝึกงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-35-18)

  (Industrial Engineering Training)

  เงื ่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า  100  หน่วยกิต

  วิชาบังคับก่อน : IEN 302  การจัดการสำาหรับวิศวกรอุตสาหการ   และ 

	 	 IEN	341		การศึกษาการทำางาน				

	 	 นักศึกษาทุกคนต้องฝึกงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ	 ในหน่วยงานท่ีมีวิศวกรอุตสาหการกำากับ

และดูแลการฝึกงาน	 เป็นเวลา	 35	 ชั่วโมงต่อสัปดาห์	 และไม่น้อยกว่า	 6	 สัปดาห์ติดต่อกัน	 หรือไม่น้อยกว่า	

210	ชั่วโมง	โดยนักศึกษาต้องทำาบันทึกประจำาวันและทำารายงานสรุปการฝึกงานส่ง
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IEN 491 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 1(0-3-2)

  (Industrial Engineering Project I)

  เงื่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต

 วิชาบังคับก่อน : IEN 490  การฝึกงานวิศวกรรมอุตสาหการ

 นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้รับโจทย์ที่ต่างกัน	 	 นักศึกษาจะต้องแสดงออกถึงความสามารถในการแก้

ปัญหา

IEN 492 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 2(0-6-3)

  (Industrial Engineering Project II)

  วิชาบังคับก่อน : IEN 491  โครงงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม 1

	 	 กลุ่มที่ทำาโครงงาน	ดำาเนินงานตามที่เสนอในวิชาโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ	1	จุดประสงค์

หลักของวิชานี้	 เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ	 ในการ

ศึกษาวิเคราะห์	หรือออกแบบ	และเป็นการฝึกงานในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มทำาโครงงาน	กลุ่มจะต้อง

ทำารายงานฉบับสมบูรณ์และเสนอต่อกรรมการโครงงาน 

IEN 495 โครงงานสหกิจสำาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 3(0-9-5)

  (Cooperative Project for Industrial Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : GEN 494  การเตรียมงานสหกิจศึกษา  

	 	 การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ	 โดยมีอาจารย์

ที่ปรึกษาโครงงานหรือที่ปรึกษาในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสหกิจเป็นผู้ให้คำาปรึกษาและแนะนำา	 นักศึกษา

ต้องจัดทำารายงานฉบับสมบูรณ์ที่แสดงถึงรายละเอียดของการทำาโครงงาน	 ผลการศึกษาและแก้ไขปัญหา	

เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการโครงงานสหกิจ

กลุ่มวิชาเลือก

IEN 302 การจัดการสำาหรับวิศวกรอุตสาหการ 3(3-0-6)

  (Management for Industrial Engineers)

	 	 ประวัติศาสตร์การจัดการอุตสาหกรรม	 	 หลักการจัดการและการตลาด	 การจัดการโครงการ		

การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร	 	การจัดการการผลิต	การวางผังโรงงาน	 	การเลือกกระบวนการผลิต	 	การ

จัดการผลิตภาพ		การบริหารการเงิน	บัญชีบริหาร	และการตัดสินใจในการลงทุน	

IEN 312   การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์                                                  3(3-0-6)

  (Supply Chain and Logistics Management)

							 	 ความรู้เบื้องต้นการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	 	 การจัดการสินค้าคงคลัง	 การจัดการ
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ขนส่ง	ประเภทการขนส่ง		การกระจายสินค้า	การจัดคลังสินค้าและการเก็บรักษา							ผู้ให้บริการทางโล-จิสติ

กส์ที่เป็นบุคคลภายนอก	

IEN 322 การออกแบบการทดลอง 3(3-0-6)

  (Design of Experiment)

  วิชาบังคับก่อน : IEN 221  ความน่าจะเป็นและสถิติสำาหรับวิศวกร

	 	 หลักการเบื้องต้นของการออกแบบการทดลอง	 การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง	 เพื่อ

แก้ปัญหาทางวิศวกรรม	 โดยเน้นวิธีการออกแบบการทดลอง	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน	 สถิติที่ไม่ใช่

พารามิเตอร์	และการประยุกต์ใช้สถิติในเชิงวิศวกรรม

IEN 371 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)

  (Product Design and Development)

  วิชาบังคับก่อน : GEN 133  เขียนแบบวิศวกรรม

	 	 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์				ประมวลความต้องการของลูกค้าและข้อกำาหนด

ของผลิตภัณฑ์	การเลือกวัสดุ	QFD				weighted	decision	matrix			weighted	property	index	วิธีของ	Ta-

guchi	การออกแบบเพื่อให้ขึ้นรูปและประกอบง่าย	และการสร้างต้นแบบ

IEN 402 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 3(3-0-6)

  (Feasibility Study)

	 	 ความหมายของโครงการลงทุน	 	 วิเคราะห์ด้านการตลาด	 การแบ่งส่วนตลาด	 กลยุทธ์ส่วน

ประสมทางการตลาด	 วิเคราะห์ด้านเทคนิค	 การเลือกทำาเลที่ตั้ง	 ผังโรงงานและกระบวนการผลิต	 วิเคราะห์

การเงิน	รายรับ-รายจ่าย	เครื่องมือการตัดสินใจ	ทั้ง	มูลค่าปัจจุบันสุทธิ	อัตราผลตอบแทนภายใน	ระยะเวลา

คืนทุน	และการวิเคราะห์ความไว	

IEN 405 กฎหมายงานวิศวกรรมและจรรยาบรรณ 3(3-0-6)

  (Engineering Law and Ethics)

  เงื ่อนไขของวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน

	 	 หลักการและวิวัฒนาการของกฎหมาย	 สิทธิ	 และหน้าที่	 และความสำาคัญของกฎหมายต่อ

วิชาชีพวิศวกร	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายโรงงาน	 กฎหมายแรงงาน	 กฎหมายส่งเสริมการลงทุน	

กฎหมายศุลกากร	และพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม

IEN 415 การควบคุมมลพิษและการกำาจัดของเสีย 3(3-0-6)

  (Pollution Control and Waste Treatment)

  วิชาบังคับก่อน :  CHM 121  หลักเคมี
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	 	 ลักษณะต่าง	 ๆ	 ของน้ำาเสีย	 มาตรฐานของน้ำา	 และการบำาบัดน้ำาเสีย	 การจัดการการบำาบัด	

และการกำาจัดของเสียที่เป็นของแข็ง	 การจัดการของเสียที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	การควบคุมมลภาวะและ

มาตรฐานของอากาศ

IEN 416 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

  (Environmental Management Systems)

	 	 ความรู้พ้ืนฐานเร่ืองมลสารส่ิงแวดล้อมของชุมชนและอุตสาหกรรม	สาเหตุและผลกระทบของมล

สาร		ต่าง	ๆ	เทคโนโลยีในการบำาบัดน้ำาเสีย	เทคโนโลยีการควบคุมมลภาวะทางอากาศ	เทคโนโลยีการจัดการ

ขยะและของเสียอันตราย	 หลักการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม	 ตามระบบมาตรฐาน	

ISO14000

IEN 442 การยศาสตร์ 3(3-0-6)

  (Ergonomics)

	 	 ศึกษาระบบการเคลื่อนไหวของระบบกระดูกและระบบการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย	

วิเคราะห์และประเมินความสัมพันธ์ในการทำางานระหว่างคน	 เครื่องจักร	 เครื่องมือหรืออุปกรณ์	 และสภาพ

แวดล้อม	การออกแบบเครื่องมือ	อุปกรณ์และเครื่องจักรให้สอดคล้องกับสรีระของมนุษย์

IEN 464 วิศวกรรมเครื่องมือ 3(3-0-6)

  (Tool Engineering)

  วิชาบังคับก่อน :  IEN 370  กรรมวิธีการผลิต 

	 	 วิศวกรรมเคร่ืองมือเบ้ืองต้น	 ค่าเผ่ือพิกัดรูปทรง	 การเลือกวัสดุท่ีใช้ทำาเคร่ืองมือ	 จ๊ิกและฟิกซ์เจอร์	

ประกอบด้วยชนิดและหน้าท่ีของเคร่ืองมือ	การออกแบบ	กำาหนดคุณสมบัติเฉพาะและวิธีการผลิตเคร่ืองมือ	อัน

ประกอปด้วยเครื่องมือคมตัดเดียว	 เครื่องมือหลายคมตัด	 มีดตัดดอกสว่าน	 ดอกกัดสำาหรับงานคว้าน	 ดอก

ต๊าบ	แม่พิมพ์และดาย	พื้นฐานกระบวนการผลิตเครื่องมือ	วัสดุของเครื่องมือ	สมรรถภาพของเครื่องมือและ

ข้อมูลการใช้งานเศรษฐศาสตร์การใช้เครื่องมือ	หลักการออกแบบจับยึดชิ้นงาน

IEN 472 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  (Industrial Automation)

	 	 หลักการพื้นฐานของระบบอัตโนมัติที่ใช้ในอุตสาหกรรม	 ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น	 การ

ใช้คอมพิวเตอร์ประสานการผลิต	 ซึ่งรวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต	 การควบคุมเครื่องจักรกล

อัตโนมัติ	 หุ่นยนต์	 และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนกระบวนการ	 โครงสร้างและหลักการทำางานของ

เครื่องวัดความดัน	 อัตราการไหล	 อุณหภูมิ	 ระบบนิวแมติก	 และ	 ระบบนิวแมติก	 ระบบไฮดรอลิก	 หลักการ

ทำางานของตัวตรวจจับแบบต่างๆ		การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะควบคุมการทำางานของระบบนิวแมติก
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IEN 486 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตและช่วยงานวิศวกรรม 3(3-0-6)

  (Computer-Aided Manufacturing and Engineering)

	 	 ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นเทคนิคระเบียบวิธีผลต่างสืบเนื่อง	 (Finite	 Difference)	 และระเบียบวิธี

ไฟไนต์เอลิเมนต์	(Finite	Element)	ที่ใช้ในการวิเคราะห์การผลิตต้ังแต่การวิเคราะห์โครงสร้างและคุณสมบัติ

ของผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนทางวิศวกรรม	 วิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนและของไหล	 ไปจนถึงวิเคราะห์การ

ผลิตด้วยเครื่องจักรซีเอ็นซี	 เรียนรู้ระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตและวิเคราะห์การผลิต	 (CAM/

CAE)	ศึกษาการทำางานและอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องจักรซีเอ็นซี	วิธีการสร้าง	G-Code	และเทคนิคในการขึ้น

รูปชิ้นงานด้วยเครื่องจักรซีเอ็นซีทั้งแบบเครื่องกัด	3	แกน	(3-Axis	Milling	Machine)	และเครื่องกลึง	(Lathe	

Machine)	

IEN 487 การออกแบบแม่พิมพ์และวิเคราะห์การไหลในกระบวนการฉีดข้ึนรูปพลาสติก 3(3-0-6)

  (Design and Flow Analysis of Plastic Injection Molding)

	 	 ศึกษาทฤษฎีและเทคนิคการออกแบบแม่พิมพ์งานฉีดข้ึนรูปพลาสติกโดยใช้ซอฟแวร์

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและโมเดลทางคณิตศาสตร์	 เรียนรู้คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการทำาแม่

พิมพ์	 คุณสมบัติเบื้องต้นของพอลิเมอร์	 อุปกรณ์	 ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องและกลไกการทำางานของแม่พิมพ์	 เรียน

รู้การออกแบบชิ้นงานพลาสติกที่ผลิตขึ้นได้จริงจากการฉีดขึ้นรูปพลาสติก	 ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ

ฉีดขึ้นรูปพลาสติกด้วยเทคนิคระเบียบวิธีผลต่างสืบเนื่อง	 (Finite	 Difference)	 และการใช้ซอฟแวร์

คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์การผลิต

IEN 488 การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วและวิศวกรรมย้อนกลับ 3(3-0-6)

  (Rapid Prototyping and Reverse Engineering)

	 	 ความรู้เบ้ืองต้นของกระบวนการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ

ทั้งสามประเภทได้แก่	การขึ้นรูปจากของแข็ง	(Solid-based	rapid	prototyping)	ของเหลว	(Liquid-based	

rapid	prototyping)	และแบบผง	(Powder-based	rapid	prototyping)	วิธีการสร้างและแก้ไขไฟล์	STL	และ	

Model	 slicing	 เพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์สามมิติ	 เรียนรู้คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในกระบวนการสร้างต้นแบบ

อย่างรวดเร็ว	 อาทิเช่น	 การถ่ายเทความร้อนและการหดตัวของวัสดุ	 ศึกษากลไกการทำางานของเครื่องพิมพ์

สามมิติ	 การวิเคราะห์และวิธีการแก้ปัญหา	 ศึกษาแนวโน้มของเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติในอนาคตและ

ปัญหาที่ยังต้องพัฒนาต่อไป	 เรียนรู้กระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ	 วิธีการใช้เครื่องสแกนสามมิติและการ

สร้างโมเดลสามมิติจาก	Point	cloud

IEN 496 สหกิจศึกษาสำาหรับวิศวกรรมอุตสาหการ 6(0-35-18)

 (Cooperative Education for Industrial Engineering)

 วิชาบังคับก่อน :  GEN 494  การเตรียมงานสหกิจศึกษา
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 วิชาบังคับร่วม : IEN 495 โครงงานสหกิจสำาหรับวิศวกรรมอุตสาหกรรม

 	 การปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เสมือนเป็นพนักงานประจำา

ของหน่วยงานนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 16	 สัปดาห์ติดต่อกัน	 และมีงานเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากหน่วย

งานให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาทำางาน	 นักศึกษาต้องทำาบันทึกประจำาวันส่งทุกสัปดาห์และต้อง

ผ่านการประเมินของหน่วยงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน

IEN 499 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3(3-0-6)

  (Special Topics in Industrial Engineering)

  เงื ่อนไขของวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหลักสูตร

	 	 เลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ	และเทคโนโลยีใหม่	ๆ		ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	
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สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

MEN 222 พลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)

  (Engineering Dynamics)

  วิชาบังคับก่อน :  CEN 221 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม

	 	 คิเนแมติกส์และคิเนติกส์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง	 กฎข้อที่สองของนิวตัน	 แรง	 มวล	 และ

ความเร่ง	งานและพลังงาน	อิมพัลส์และโมเมนต์ตัม

MEN 323 กลศาสตร์วัสดุ 3(3-0-6)

  (Mechanics of Materials)

  วิชาบังคับก่อน :  CEN 221 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม

	 	 แรงและความเค้น	 ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด	 ความเค้นในคาน	 ผังแรง

เฉือนและโมเมนต์ดัด	 การโก่งของคาน	การบิด	 การเดาะของเสา	 วงกลมโมร์และความเค้นที่รวมกัน	 เกณฑ์

การเกิดความเสียหาย	

MEN 343 อุณหพลศาสตร์  3(3-0-6)

  (Thermodynamics)

	 	 วิชาบังคับก่อน	:	PHY	121	ฟิสิกส์	1		

	 	 กฎข้อที่	 1	 ทางเทอร์โมไดนามิกส์	 กฎข้อที่	 2	 ทางเทอร์โมไดนามิกส์และวัฏจักรคาร์โนต์		

พลังงาน	 เอ็นโทรปี	 วัฏจักรกำาลังก๊าซและไอ	 วัฏจักรทำาความเย็น	 ของผสมก๊าซ-ไอและระบบปรับอากาศ	

ปฏิกิริยาเคมีและการเผาไหม้	

MEN 351 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6)

  (Fluid Mechanics)

  วิชาบังคับก่อน : PHY 121   ฟิสิกส์ 1

	 	 คุณสมบัติของของไหล	 ของไหลสถิตย์	 ของไหลพลวัต	 สมการโมเมนตัมและพลังงาน	 กฎการ

อนุรักษ์ของมวลและสมการความต่อเนื่อง	 การวิเคราะห์เชิงปริมาตรควบคุม	 การวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ใน

ของไหล	 การไหลในสภาวะคงที่แบบอัดตัวไม่ได้	 การไหลภายในท่อที่มีผลของความหนืด	 การไหลแบบราบ

เรียบและปั่นป่วนเต็มท่อ	การวิเคราะห์เชิงมิติและความเหมือน
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MEN 362 กรรมวิธีการผลิต 3(3-0-6)

  (Manufacturing Processes)

  วิชาบังคับก่อน : IEN 361 วัสดุวิศวกรรม 

	 	 ทฤษฎีและแนวคิดของกรรมวิธีการผลิต	ได้แก่	การหล่อ	การขึ้นรูป	การตัดด้วยเครื่องจักรและ

การเชื่อม	 ความสัมพันธ์ของวัสดุและกรรมวิธีการผลิต	 พื้นฐานการคำานวณค่าใช้จ่ายในกรรมวิธีการผลิต		

เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมในการผลิต

 

กลุ่มวิชาบังคับ

MEN 202 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-2)

  (Mechanical Engineering Laboratory I)

  วิชาบังคับร่วม : MEN 361 วัสดุวิศวกรรม                                     

	 	 ปฏิบัติการด้านวัสดุวิศวกรรม	 การทดสอบคุณสมบัติทางกล	 เช่น	 ความแข็งบริเนลล์และ

ร็อคเวล	 ความทนต่อแรงกระแทก	 ความทนแรงเฉือน	 ความทนต่อแรงอัด	 ความทนต่อแรงดึง	 การทดสอบ

การรับภาระของคาน

MEN 231 คอมพิวเตอร์ช่วยงานเขียนแบบ 1(0-3-2)

  (Computer Aided Drawing)

  วิชาบังคับก่อน  : GEN 133   เขียนแบบวิศวกรรม

	 	 แนะนำาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยงานเขียนแบบ	สำาหรับแบบวิศวกรรมเครื่องกล	ใน	2	

และ	3	มิติ	ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบโครงตาข่าย	การสร้างพื้นผิว	การแรเงา	การสร้างแบบสามมิติ	สำาหรับชิ้น

ส่วนทางกลและแบบประกอบ	

MEN 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-2)

  (Mechanical Engineering Laboratory II)

  วิชาบังคับร่วม : MEN 351 กลศาสตร์ของไหล  

	 	 ปฏิบัติการด้านกลศาสตร์ของไหลและอุณหพลศาสตร์	 ได้แก่	 ความดัน	 การสูญเสียแรงเสียด

ทานในท่อ	 แรงกระทบจากโมเมนตัม	 เครื่องสูบน้ำา	 การวัดอุณหภูมิ	 หม้อไอน้ำามาเซ็ต	 การถ่ายเทความร้อน	

วงจรวัดและตัวหยั่งสัญญาณ	

MEN 310 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6)

  (Mechanics of Machinery)

  วิชาบังคับก่อน : MEN 222 พลศาสตร์วิศวกรรม
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	 การวิเคราะห์ความเร็วและความเร่ง	 การวิเคราะห์คิเนแมติกส์และแรงพลศาสตร์ของเครื่องมือทาง

กล	กลไกข้อต่อ	ชุดเฟืองและระบบทางกล	การสมดุลของมวลหมุนและเคลื่อนที่แบบสลับ

MEN 311 การออกแบบเครื่องกล 1           3(3-0-6)

  (Mechanical Design I)

  วิชาบังคับก่อน  :  MEN 323   กลศาสตร์วัสดุ

	 	 ขั้นตอนของการออกแบบ	 ทฤษฎีของความเสียหายที่ใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร

กล	ภายใต้โหลดสถิต	และโหลดเปลี่ยนแปลง	การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกลอย่างง่าย	เช่น	สปริง	เบรกและ

คลัตช์	สกรูส่งกาลังและสกรูยึดชิ้นงาน	รอยเชื่อม

MEN 312  การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 3(2-3-6)

  (Computer Aided Mechanical Engineering Design)

	 	 พื้นฐานความรู้ของวิธีสมาชิกจำากัดและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง,	 การสร้างแบบ

จำาลองสามมิติของชิ้นส่วนและกลุ่มชิ้นส่วนที่มีภาระและเงื่อนไขบังคับต่างๆด้วยคอมพิวเตอร์,	การออกแบบ

จากล่างขึ้นบนและจากบนลงล่าง,	การคำานวณสมบัติเชิงมวลต่างๆและแรงภายในกลุ่มชิ้นส่วน,	การจำาลอง

เชิงตัวเลขสำาหรับความเค้น	 ความเครียด	 และการโก่งงอ,	 การใช้คอมพิวเตอร์สำาหรับการออกแบบด้วยการ

หาค่าเหมาะที่สุด	และการตรวจสอบการทำางานของเครื่องจักร

MEN 352 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6)

  (Heat Transfer)

  วิชาบังคับก่อน : MEN 351 กลศาสตร์ของไหล

	 	 รูปแบบของการถ่ายเทความร้อน	 การนำาความร้อน	 การพาความร้อน	 การแผ่รังสีความร้อน	

และการประยุกต์การถ่ายเทความร้อน	เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน	และเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อน	

การเดือดและการกลั่นตัว

MEN 404 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 1(0-3-2)

  (Mechanical Engineering Laboratory III)

  วิชาบังคับร่วม :  MEN 435  ระบบพลวัตและการควบคุม

		 	 ปฏิบัติการในระบบทางเมคาทรอนิกส์และระบบควบคุม	 เช่น	 ระบบควบคุมกำาลังของไหล	

ระบบควบคุมอัตโนมัติ	 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม	 วงจรวัดและตัวหยั่งสัญญาณ	 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพื่อการวัด
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MEN 412 การออกแบบเครื่องกล 2           3(3-0-6)

  (Mechanical Design II)

  วิชาบังคับก่อน  :  MEN 311   การออกแบบเครื่องกล 1

	 	 ต่อเนื่องจาก	MEN311	โดยเพิ่มชิ้นส่วน	ดังนี้	การออกแบบเฟืองตรง	เฟืองฮีลิก	เฟืองดอกจอก	

และเฟืองเกลียวหนอน	การออกแบบเพลา	การออกแบบตลับลูกปืน	การหล่อลื่น	โครงงานออกแบบ

MEN 434 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6)

  (Mechanical Vibration)

  วิชาบังคับก่อน : MEN 222 พลศาสตร์วิศวกรรม   

	 	 ระบบที่มีการสั่นสะเทือนในหนึ่งดีกรีอิสระ	 การสั่นสะเทือนเชิงบิดตัว	 การสั่นสะเทือนแบบ

อิสระและแบบถูกบังคับ	 วิธีการใช้ระบบเทียบเท่า	 ระบบที่มีการสั่นสะเทือนในหลายดีกรีอิสระ	 วิธีการและ

เทคนิคในการลดและควบคุมการสั่นสะเทือน

MEN 435 ระบบพลวัตและการควบคุม 3(3-0-6)

  (Dynamic Systems and Control)

  วิชาบังคับก่อน :  MEN 222 พลศาสตร์วิศวกรรม 

	 	 ลาปลาสทรานส์ฟอร์ม	 บล็อกไดอะแกรมและแบบจำาลองสเตตวาริเอเบิล	 แบบจำาลองของ

ระบบทางกล	ระบบไฟฟ้า	ระบบของไหล	และระบบความร้อน	การวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นในโดเมนของเวลา

และความถี่	ระบบควบคุมป้อนกลับเบื้องต้น

MEN 471 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3(3-0-6)

  (Internal Combustion Engines)

  วิชาบังคับก่อน : MEN 343 อุณหพลศาสตร์ 

	 	 พื้นฐานเครื่องยนต์สันดาปภายใน	เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล	เชื้อเพลิงที่มีการพัฒนาและ

การเผาไหม้	ระบบจุดระเบิด	วัฏจักรเชื้อเพลิงอากาศอุดมคติ	การทำาซูเปอร์ชาร์จและการไล่ไอเสีย	สมรรถนะ	

การเปรียบเทียบและการทดสอบ	การหล่อลื่น	มลสารในไอเสียและการควบคุม

MEN 473   วิศวกรรมโรงจักรผลิตกำาลัง 3(3-0-6)

  (Power Plant Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : MEN 343 อุณหพลศาสตร์ 

	 	 หลักการการเปล่ียนรูปพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกล	 และแนวคิดส่วนใช้ประโยชน์ได้	 เชื้อ

เพลิงและการวิเคราะห์การเผาไหม้	การศึกษาองค์ประกอบของโรงจักรผลิตกำาลังแบบไอน้ำา	กังหันก๊าซ	และ

โรงจักรผลิตกำาลังแบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน	 วัฏจักรความร้อนร่วมและวัฏจักรผลิตไฟฟ้าและความร้อน
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ร่วม	โรงไฟฟ้าวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์	โรงไฟฟ้านิวเคลียร์		เครื่องมืออุปกรณ์และการควบคุม	เศรษฐศาสตร์

ของโรงจักรผลิตกำาลัง	และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

MEN 490 การฝึกงานวิศวกรรมเครื่องกล   1(0-35-18)

  (Mechanical Engineering Training)

  เงื ่อนไขของวิชา  :  มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต  หรือ

	 		 ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

	 	 นักศึกษาทุกคนต้องฝึกงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล	 ในองค์กรของรัฐหรือเอกชน	 	 ใช้เวลาไม่

น้อยกว่า	6	สัปดาห์ติดต่อกัน	หรือไม่น้อยกว่า	210	ชั่วโมง	โดยนักศึกษาทุกคนต้องทำาบันทึกประจำาวัน	และ

รายงานสรุปการฝึกงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน

MEN 491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1  1(0-3-2)

  (Mechanical Engineering Project I)

  เงื ่อนไขของวิชา  :  มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต  หรือ

	 	 ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

	 	 จัดทำาข้อเสนอโครงงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล	 ที่มีองค์ประกอบของ	 ที่มาและความสำาคัญ	

วัตถุประสงค์	 ขอบเขต	 การสำารวจวรรณกรรม	 ทฤษฎี	 วิธีดำาเนินงาน	 แผนการดำาเนินงาน	 การวางแผนและ

ตารางเวลางาน	 งบประมาณ	 และเอกสารอ้างอิง	 	 รวมทั้งผลการศึกษาวิเคราะห์หรือการออกแบบเบื้องต้น

ของโครงงาน

MEN 492 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 2(0-6-4)

  (Mechanical Engineering Project II)

  วิชาบังคับก่อน : MEN 491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1

	 	 ดำาเนินงานตามที่เสนอในวิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล	 1	 โดยดำาเนินงานตามแผนงานให้

ได้มากที่สุด	ตั้งแต่การจัดหาวัสดุอุปกรณ์	การประกอบหรือจัดสร้างชิ้นส่วน	การทดสอบหรือทดลองและเก็บ

ข้อมูล	 การวิเคราะห์ผลและการปรับปรุงรวมทั้งการแก้ไขแบบ	 มีการรายงานผลความก้าวหน้าอย่างน้อย	 2	

ครั้ง	และการจัดทำารายงานฉบับสมบูรณ์	

MEN 495 โครงงานสหกิจสำาหรับวิศวกรรมเครื่องกล           3(0-9-5) 

  (Cooperative Project for Mechanical Engineering)

  วิชาบังคับก่อน  :   GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา

	 	 การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล	 โดยมีอาจารย์ที่

ปรึกษาโครงงานหรือที่ปรึกษาในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสหกิจเป็นผู้ให้คำาปรึกษาและแนะนำา	 นักศึกษาต้อง
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จัดทำารายงานฉบับสมบูรณ์ที่แสดงถึงรายละเอียดของการทำาโครงงาน	 ผลการศึกษาและแก้ไขปัญหา	 เพื่อ

นำาเสนอต่อคณะกรรมการโครงงานสหกิจ

กลุ่มวิชาเลือก

MEN 356 พลศาสตร์ของไหลเชิงคำานวณ 3(2-3-6)

  (Computational Fluid Dynamics)

	 	 แนะนำาทั่วไปเก่ียวกับการออกแบบและวิเคราะห์งานทางด้านวิศวกรรมรวมถึงผลท่ีได้รับจาก

การใช้หลักพลศาสตร์ของไหลเชิงคำานวณ	 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย	 ทฤษฎีปริมาตรควบคุมเบื้องต้น	 วิธีไฟ

ไนต์ดิฟเฟอร์เรนท์เบื้องต้น	ทฤษฎีพื้นฐาน	การประยุกต์	วิธีคำานวณกับแบบจำาลองที่เกี่ยวข้องกับการไหลของ

ของไหล	และการใช้โปรแกรมวิเคราะห์พลศาสตร์ของการไหล

MEN 420  วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น 3(3-0-6)

  (Introduction to Railway System Engineering)

	 	 ระบบการขนส่งทางราง	 การพัฒนาการขนส่งทางราง	 องค์ประกอบของระบบราง	 มาตรฐาน

ของระบบราง	 องค์ประกอบสถานีระบบราง	 ประเภทของรถไฟ	 เทคโนโลยีการขับเคลื่อนและตัวรถ	 ระบบ

ไฟฟ้าและการส่งจ่าย	การควบคุม	การสื่อสารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	อาณัติสัญญาณ	ระบบป้องกันและ

ความปลอดภัย

MEN 421  ระบบขับเคลื่อนยานพาหนะในระบบราง 3(2-3-6)

  (Rail Propulsion System)

  วิชาบังคับก่อน :  MEN 222 พลศาสตร์วิศวกรรม

	 	 ภาพรวมของระบบขับเคลื่อนยานพาหนะทางราง	 มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องพลศาสตร์ของยาน

พาหนะที่ใช้ราง	ระบบการขับเคลื่อน	และระบบหยุดรถราง	ระบบการขับเคลื่อนที่จะสอนในวิชานี้คือระบบท่ี

ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล	ระบบดีเซลไฮดรอลิคแมคคานิคอล	ระบบดีเซลอีเลคทริค	ระบบอิเลคทริค	(เทรคช่ันมอเตอร์

ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสลับและตรง)	ระบบแบบลิเนียร์ไดร์ฟ	และระบบลอยตัวด้วยสนามแม่เหล็ก	ระบบส่งกำาลัง

และระบบหยุดรางแบบรีเจนเนอร์เรทีฟ

MEN 422 วิศวกรรมล้อเลื่อน                                                                              3(3-0-6)

   (Railway Rolling Stock Engineering)

   วิชาบังคับก่อน :  MEN 222 พลศาสตร์วิศวกรรม และ MEN 323 กลศาสตร์วัสดุ

	 		 การให้ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมของล้อเลื่อนขบวนรถไฟ	 (Railway	 Rolling	 Stock)	

ได้แก่	ส่วนประกอบของล้อเลื่อนขบวนรถไฟ	พื้นฐานการวิเคราะห์เพื่อจัดทำาข้อกำาหนดเกี่ยวกับรูปร่าง	ขนาด	
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และความแข็งแรงวัสดุของส่วนประกอบล้อเลื่อนขบวนรถไฟต่างๆ	 หลักพลศาสตร์ของตัวรถระบบรองรับ

การถ่ายน้ำาหนักแบบต่างๆ	 กำาลังการขับเคลื่อนขบวนรถสินค้าและรถโดยสาร	 ระบบเบรก	 พื้นฐานของรูป

แบบตู้โดยสารและแนวคิดการออกแบบเบื้องต้น

MEN 431  การวัดและเครื่องมือวัด            3(3-0-6)

  (Measurements and Instrumentation)

	 	 หลักการ	 วิธีการใช้และวัด	 มาตรวัด	 ตัวหยั่งสัญญาณในการวัดปริมาณทางกายภาพ	 เช่น	

อุณหภูมิ	 น้ำาหนัก	 การขจัด	 ความเร็ว	 อัตราการไหล	 และความดัน	 วงจรที่ใช้ในการวัดและปรับสภาพ

สัญญาณ	เช่น	บริดจ์	และตัวกรองความถี่แบบต่อเนื่อง	ตัวแปลงข้อมูลแบบอนาลอกเป็นดิจิตอล	และแบบ

ดิจิตอลเป็นอนาลอก	การใช้คอมพิวเตอร์ในการวัด	

MEN 432 การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)

  (Basic Microcontroller Applications) 

	 	 ทบทวนภาษาโปรแกรมโครงสร้างเช่นภาษา	C	 สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรล	 เลอร์สมัย

ใหม่และข้อมูลจำาเพาะ	 การใช้เครื่องมือสำาหรับพัฒนาโปรแกรมด้วยตัวแปลงภาษา	 ทฤษฏีและปฏิบัติการ

เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของช่องสัญญาณเข้าออก	 วงจรตั้งเวลา	 วงจรนับ	 การทำาอินเตอร์รัพ	 การแสดงผล	

การคงข้อมูล	การขยายช่องสัญญาณ	หน่วยความจำา	และการควบคุมแบบโปรแกรมตรรกะ

MEN 433  ระบบควบคุมกำาลังของไหล                                                      3(2-3-6)

  (Fluid Power Control Systems)

  วิชาบังคับก่อน : MEN 351 กลศาสตร์ของไหล  

	 	 คุณสมบัติของน้ำามันไฮดรอลิกและอากาศอัด	 การประยุกต์กลศาสตร์ของไหลกับการทำางาน

ของอุปกรณ์ไฮดรอลิก	และนิวเมติก	อุปกรณ์ส่งสัญญาณและตัวขับเร้า	ระบบควบคุมของไหลแบบวงจรเปิด

และวงจรปิด	การออกแบบวงจรควบคุมตรรกะ	วิธีผังคาร์โนจ์-วิทช์		และตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้		ปฏิบัติ

การเกี่ยวกับระบบนิวเมติก	และไฮดรอลิก

MEN 438  แขนหุ่นยนต์และการใช้งาน                                                                   3(3-0-6)

  (Robotics Arms and Applications)

  วิชาบังคับก่อน : MAT 138  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3

	 	 การประยุกต์ใช้งานแขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม	 ข้อมูลจำาเพาะของแขนหุ่นยนต์ตลอดจนโครงสร้าง

และคุณสมบัติ	 ข้อต่อและการใช้งาน	 การแปลงตำาแหน่งปลายแขนหุ่นยนต์เป็นตำาแหน่งข้อต่อและการ

แปลงตำาแหน่งข้อต่อเป็นตำาแหน่งปลายแขน	เมตริกซ์ของการเปลี่ยนแกนอ้างอิง	ความเร็วและความเร่งของ

อุปกรณ์จับยึดที่ปลายแขน	 สมการการเคลื่อนที่	 การกำาหนดเส้นทางปลายแขน	 	 การควบคุมแขนแบบแยก
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ข้อต่อ	ผลสืบเนื่องของการส่งผ่านแรงและโมเมนต์สำาหรับการควบคุมแบบแยกข้อต่อ	วิธีแปลงระบบเชิงเส้น

โดยใช้การป้อนกลับแรงบิดที่คำานวณได้	การทดลองควบคุมแขนหุ่นยนต์แบบแยกข้อต่อขั้นสูง	

MEN 444 เครื่องจักรกลของไหล 3(2-3-6)

  (Fluid Machinery)

  วิชาบังคับก่อน :  MEN 351 กลศาสตร์ของไหล 

	 	 กลศาสตร์ของไหล	 สำาหรับเครื่องจักรกลของไหลแบบหมุน	 กฎความคล้ายคลึง	 การวิเคราะห์

มิติ	คุณลักษณะของเครื่อง			อัดลม	เครื่องสูบและพัดลม	ทฤษฎีของใบพัด	แผนภูมิสมรรถนะ	และการเลือก

ใช้งานเครื่องจักรกังหันแบบไหลในแนวรัศมีแบบผสม	และแบบแนวแกน	การประยุกต์ใช้กังหันไอน้ำา	 เยี่ยม

ชมโรงงานที่มีการใช้งานเครื่องจักรกลของไหล

MEN 450   แหล่งพลังงานทดแทน                                                                          3(3-0-6)

  (Renewable Energy Resource)

	 	 แนะนำาชนิดของพลังงานทดแทน	 สถานภาพปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต	 หลักการ	 การ

ประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำาวัน	 และศักยภาพของแหล่งพลังงานทดแทนประเภทต่าง	 ๆ	 โดยเน้นพลังงาน

แสงอาทิตย์	พลังงานลม	พลังงานน้ำา	พลังงานใต้พิภพ		พลังงานจากชีวมวล	พลังงานก๊าซชีวภาพ	รวมถึงการ

ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	แผนยุทธศาสตร์พัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย	

MEN 451     การจัดการพลังงาน                                                  3(3-0-6)

  (Energy Management)

	 	 ความสำาคัญของการจัดการพลังงาน	 สถานการณ์	 ปัญหา	 และแนวโน้มของพลังงานโลกและ

ของไทย	 ระบบจัดการพลังงาน	 การสำารวจตรวจวัด	 และวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร	 และในโรงงาน

อุตสาหกรรม	การประเมินศักยภาพพลังงานที่ประหยัด	ระยะเวลาคืนทุน	และผลตอบแทนการลงทุน	 	กรณี

ศึกษาในโรงแรม	โรงพยาบาล	และโรงงานอุตสาหกรรม	วิธีการปรับปรุงระบบและอุปกรณ์	เช่น	ระบบส่งจ่าย	

ระบบปรับอากาศ	ระบบแสงสว่าง	ปั๊ม	มอเตอร์	ลิฟต์	ระบบไอน้ำา	เตาอบ	เตาเผา	เป็นต้น

MEN 452  วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์                                3 (3-0-6)

   (Solar Energy Engineering)

	 	 รังสีแสงอาทิตย์และปริมาณที่ใช้ได้	 ทฤษฎีของตัวเก็บรังสีแบบแผ่นราบ	 สมรรถนะของตัว

เก็บรังสีแบบแผ่นราบ	 ตัวเก็บรังสีแบบรวมรังสี	 	 ระบบเก็บสะสมความร้อน	 ระบบผลิตน้ำาร้อนพลังงานแสง

อาทิตย์	 	 ระบบทำาความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	 	 เครื่องกลั่นน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์	 	 เครื่องอบแห้ง

พลังงานแสงอาทิตย์	 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์	 รวมทั้งการวิเคราะห์ทาง

เศรษฐศาสตร์ของระบบพลังงาน	แสงอาทิตย์
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 MEN 453  พลังงานจากชีวมวลและของเสีย                                                  3(3-0-6)

  (Biomass and Waste to Energy)

	 	 ความสำาคัญที่เพิ่มขึ้นของพลังงานที่ได้จากชีวมวลและของเสีย	 การประมาณค่าพลังงานจาก

ชีวมวลและของเสีย	หลักการแปลงรูปพลังงาน	 	 ระบบการผลิตพลังงานจากชีวมวล	ระบบการผลิตพลังงาน

จากของเสีย	 การผลิตแก๊ส	 การแยกสลายด้วยความร้อน	 การผลิตแก๊สชีวภาพ	 การผลิตเอทานอล	 การ

ประยุกต์ใช้งานพลังงานที่ได้จากชีวมวลและของเสีย	และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการผลิตพลังงาน

 

MEN 462     เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร                             3(2-3-6) 

  (Renewable Energy Technology for Agriculture)

  วิชาบังคับก่อน : MEN 351 กลศาสตร์ของไหล  

	 	 การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในการบริหารจัดการน้ำาเพื่อการเกษตร	 ระบบสูบน้ำาด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์	 ระบบสูบน้ำาโดยใช้พลังงานจากชีวมวล	 ระบบสูบน้ำาแบบตะบันน้ำา	 ระบบสูบน้ำาแบบ

กาลักน้ำา	 ระบบสูบน้ำาด้วยกังหันน้ำา	 	 ระบบสูบน้ำาด้วยกังหันลม	 การเผาถ่านเพื่อเก็บน้ำาส้มควันไม้	 การ

ประยุกต์ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพสำาหรับเครื่องยนต์การเกษตร

MEN 472  วิศวกรรมยานยนต์                                                                  3(2-3-6)

  (Automotive Engineering)

  วิชาบังคับก่อน :  MEN 323 กลศาสตร์วัสดุ และ MEN 434 การสั่นสะเทือนทางกล

	 	 แรงที่กระทำาต่อตัวรถ	 สปริงและความสั่นสะเทือนของรถ	 ระบบรองรับ	 ระบบเบรคและการ

เบรก	 ระบบบังคับเลี้ยวและศูนย์ล้อ	 การเลือกอัตราทดเกียร์	 ระบบเชื้อเพลิง	 การปรับอากาศ	 ระบบบริหาร

เครื่องยนต์ยุคใหม่	ระบบรถไฟฟ้า	ความปลอดภัย	ระบบรักษาเสถียรภาพของรถและเยี่ยมชมโรงงาน

MEN 476 วิศวกรรมการเกษตร             3(3-0-6)

  (Agricultural Engineering)

  วิชาบังคับก่อน : MEN 222 พลศาสตร์วิศวกรรม

	 	 การออกแบบทางวิศวกรรม	 การออกแบบระบบทำางานเครื่องจักรกลการเกษตร	 กลไกใน

เครื่องจักรกลการเกษตร	 การวิเคราะห์ตำาแหน่ง	 ความเร็ว	 และความเร่งของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่	 อัตราทดใน

ชุดฟันเฟือง	ระบบฟันเฟืองของเครื่องจักรกล	กระบวนการสันดาปและวัฏจักรมาตรฐานอากาศ	ระบบการ

หล่อลื่น	ระบบไฟฟ้า	ระบบหล่อเย็น	ระบบส่งถ่ายกำาลัง		และการประยุกต์กลศาสตร์วิศวกรรมกับการทำางาน

ของเทคโนโลยีทางการเกษตร			
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MEN 477  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-2-5)

  (Agricultural Industrial Plant Design) 

  วิชาบังคับก่อน : MEN 362 กรรมวิธีการผลิต 

	 	 หลักการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร	 การวิเคราะห์องค์ประกอบเบื้องต้นของการ

ออกแบบโรงงาน	 ปัญหาในการวางผังโรงงาน	 การวางผังโรงงานและส่วนสนับสนุนการผลิต	 การวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์	 การออกแบบการไหลของวัสดุ	 เทคนิคในการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ	 การขนถ่ายวัสดุ	 การจัด

เก็บ	 การเลือกทำาเลที่ตั้งโรงงาน	 ผลกระทบของมลภาวะที่มีต่อสิ่งแวดล้อม	 มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

ลักษณะและแหล่งที่มาของน้ำาเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	 วิธีการบำาบัดน้ำาเสีย	 ระบบการจัดการสิ่ง

แวดล้อม	ประเด็นด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง	และเยี่ยมชมโรงงาน

MEN 478  เทคโนโลยีการเผาไหม้สำาหรับวิศวกรรมการเกษตร                              3(3-0-6)

     (Combustion Technology for agricultural Engineering)               

     วิชาบังคับก่อน : MEN 343 อุณหพลศาสตร์

	 	 ทฤษฏีการเผาไหม้	สมบัติทางกายภาพของเชื้อเพลิงแข็ง	 	 เชื้อเพลิงเหลว	 เชื้อเพลิงก๊าซ	 	และ

เชื้อ	เพลิง	ชีวมวล	หัวเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลว	และก๊าซ	อุปกรณ์ที่ใช้ในการเผาไหม้		การนำาความร้อนที่ได้จาก

การเผาไหม้				เพื่อใช้ในโรงงานการแปรรูปทางการเกษตร	การประยุกต์ใช้ทฤษฏีการเผาไหม้สำาหรับหม้อต้ม

ไอน้ำาที่ผลิตไอน้ำาอิ่มตัว	 ระบบอบแห้ง	 และระบบการแปรรูปทางการเกษตร	 การควบคุมมลภาวะที่เกิดจาก

การเผาไหม้

MEN 481  วิศวกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและแช่แข็งอาหาร 3(2-2-5)

  (Engineering Process for Agricultural Products and Food Freezing )

  วิชาบังคับก่อน : MEN 343 อุณหพลศาสตร์

	 	 หลัการการแปรรูปผลผลิตการเกษตร	 เทคโนโลยีสำาหรับกระบวนการแปรรูป	 เทคโนโลยีการ

อบแห้ง	 กระบวนการทางความร้อน	 การเก็บในห้องเย็นของผลผลิตการเกษตร	 กระบวนแช่แข็งอาหาร,	

เทคโนโลยีแช่แข็งอาหาร	สมบัติของอาหารแช่แข็ง	ปริมาณความร้อนที่เปลี่ยนไประหว่างแช่แข็ง	การทำานาย

อัตราการแช่แข็งอาหารโดยสมการของแพลงค์	 และสมการอื่น	 ๆ	 การเก็บอาหารแช่แข็ง	 การคืนรูปของ

อาหารแช่แข็ง	

MEN 484  การทำาความเย็น  3(3-0-6)

  (Refrigeration)

  วิชาบังคับก่อน :  MEN 343 อุณหพลศาสตร์ 

	 	 ทบทวนอุณหพลศาสตร์	 คุณสมบัติไซโครเมตริกของอากาศและแนะนำาการทำาความเย็น	

กระบวนการทำาความเย็นในอุดมคติและเป็นจริง	 กระบวนการทำาความเย็นหลายความดัน	 สารทำาความเย็น
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และน้ำามันหล่อล่ืน	 การคำานวณภาระการทำาความย็น	 คอมเพรสเซอร์	 คอนเด็นเซอร์	 อีวาโปเรเตอร์	 อุปกรณ์

ควบคุมการขยายตัว/ตรวจวัด	และควบคุมระดับ	การควบคุมสารทำาความเย็น	ส่วนประกอบของล้ิน	การควบคุม

และติดตามด้วยระบบไฟฟ้า	การออกแบบระบบท่อสารทำาความเย็นและถังความดัน	ความปลอดภัย

MEN 486 การออกแบบระบบอาคารในงานวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-3-6)

  (Building System Design for Mechanical Engineering)

  วิชาบังคับก่อน  :   MEN 352 การถ่ายเทความร้อน

	 	 หลักการไหลในท่อ	 ระบบน้ำาเย็น	 ระบบน้ำาร้อน	 ระบบน้ำาเสีย	 ระบบน้ำาโสโครก	ท่อระบายน้ำา

ฝน		ระบบดับเพลิง	ระบบท่อไอน้ำาและคอนเดนเสท	ระบบขนส่งทางแนวตั้ง		ระบบขนส่งทางแนวราบ	ระบบ

ปรับอากาศ	 การกระจายอากาศ	 ระบบส่งลม	 ระบบระบายอากาศ	 คุณภาพอากาศในอาคาร	 การประหยัด

พลังงานในระบบปรับอากาศ		และเยี่ยมชมสถานที่ติดตั้ง	

MEN 496 สหกิจศึกษาสำาหรับวิศวกรรมเครื่องกล 6(0-35-18)

  (Cooperative Education for Mechanical Engineering)

  วิชาบังคับก่อน	:		GEN	494			การเตรียมงานสหกิจศึกษา

	 	 การปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล	 ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 	 เสมือนเป็นพนักงานประจำา

ของหน่วยงานน้ันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	16	สัปดาห์ติดต่อกัน		และมีงานเฉพาะท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

ให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาทำางาน	 นักศึกษาต้องทำาบันทึกประจำาวันส่งทุกสัปดาห์และต้องผ่าน

การประเมินของหน่วยงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน

MEN 499  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล  3(3-0-6)

  (Special Topics in Mechanical Engineering)

  เงื ่อนไขของวิชา :  ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน

	 	 ศึกษาถึงพัฒนาการใหม่ๆ	ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	โดยจะทำาการเลือกหัวข้อที่น่าสนใจ

ในแต่ละภาคการศึกษา
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สาขาวิชาซ่อมบำารุงอากาศยาน (Aircraft Maintenance)

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

AMT 111 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำาหรับการบิน 1 3(3-0-6)

  (AviationTechnicalEnglish I)

	 	 คำาศัพท์ภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน				โดยใช้เนื้อหาเกี่ยวกับกิจการด้านช่างอากาศยาน	และ

เนื้อหาด้านกิจการการบินในขั้นสูงโดยเน้นการฝึกการพูด		ฟัง		อ่าน	และ	เขียน			

 

AMT 112 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำาหรับการบิน 2 3(3-0-6)

  (AviationTechnicalEnglishII)

  วิชาบังคับก่อน :  AMT111ภาษาอังกฤษเทคนิคสำาหรับการบิน 1

	 	 คำาศัพท์ภาษาอังกฤษเทคนิคการบินซึ่งเป็นคำาศัพท์เฉพาะด้านช่างอากาศยานเน้นการฝึกการ

พูด	 	 ฟัง	 	 อ่านและเขียน	 	 โดยใช้เนื้อหาที่เกี่ยวกับกิจการด้านช่างอากาศยานในขั้นสูงขึ้นกว่าภาษาอังกฤษ

เทคนิคการบินสำาหรับช่างอากาศยาน	1		ซึ่งนักศึกษาจะต้องใช้ทักษะการอ่านแบบสำารวจ		การอ่านแบบข้าม

คำา	การอ่านแบบกวาดสายตา		และการเขียนในรูปแบบต่างๆ	ในอุตสาหกรรมการบิน

AMT 101 แบบงานอากาศยานและการเขียนแบบเชิงเทคนิค 3(2-3-6)

  (AircraftBlueprintandTechnicalDrawing)

	 	 ฝึกการใช้เครื่องมือเขียนแบบ	 การเขียนภาพฉาย	 ออร์โทกราฟิก	 ภาพไอโซเมตริก	 การเขียน

ภาพเรขาคณิต	การเขียนภาพร่าง	การเขียนแบบชิ้นส่วน	ภาพฉายออกซีเลียรี	ภาพฉายแอกโซโนเมตริก	ภา

พออบลิค	วงจรไฟฟ้า	ฝึกการอ่านแบบพิมพ์เขียว	สำาหรับงานซ่อมบำารุงอากาศยาน

วิชาชีพบังคับ 

AMT 201 อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)

  (IntroductiontoAerodynamics)

	 	 การวิเคราะห์การไหลแบบ	2	มิติ	และ	3	มิติ	ทฤษฎีปีกเครื่องบิน	ชั้นการไหลแบบราบเรียบและ

แบบปั่นป่วน	สมรรถนะของเครื่องบิน	เสถียรภาพและการควบคุมของเครื่องบิน	การไหลที่ความเร็วสูง
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AMT 202 พื้นฐานงานปฏิบัติการการซ่อมบำารุงอากาศยาน  2(0-6-4)

  (Fundamental of AircraftMaintenanceWorkshop Practices)

	 	 หลักการใช้เครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือกลต่างๆในโรงซ่อมอากาศยาน	ความปลอดภัย	การ

ใช้เครื่องมือและวินัยในการปฏิบัติงานในโรงซ่อม	ฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานในโรงซ่อม	เช่น	งานตะไบ	งานเจาะ	

งานเครื่องจักรกล	การผลิต	งานท่อและโลหะแผ่น	งานเชื่อม	งานไม้และงานพลาสติก

AMT 203 ระบบไฟฟ้าพื้นฐาน 3(2-3-6)

   (Fundamentals of Electricity)

	 	 วิชาบังคับก่อน	:		PHY137	ฟิสิกส์พื้นฐาน

	 	 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า	 ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ	 การออกแบบวงจรไฟฟ้า	 อุปกรณ์

ตรวจวัด	 หม้อแปลง	 แรงดันไฟฟ้า	 	 กระแสไฟฟ้า	 ความต้านทาน	 ค่าความต้านทานในวงจรกระแสสลับ

อุปกรณ์ควบคุมระดับความดัน	อุปกรณ์คัท-เอาท์	และรีเลย์		เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ	อุปกรณ์อิน

เวอร์เตอร์และคอนเวอร์เตอร์	วงจรไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่างๆ

AMT 204 วัสดุอากาศยานและฮาร์ดแวร์ 3(2-3-6)

  (AircraftMaterialsandHardwares)

	 	 สลัก	 เกลียว	 สกรู	 และตัวจับยึด	 งานจับยึดทางอากาศยาน	 งานท่อและตัวรองรับท่อ	 สปริง	

ตลับลูกปืน	 งานสายสัญญาณและเคเบิล	 งานท่อ	 วัสดุทางอากาศยาน	 เช่น	 เหล็ก	 โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก	 วัสดุ

ผสม	การสึกหรอวิธีการป้องกันการผุกร่อน	รวมถึงคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ

AMT 205 ความแข็งแรงและโครงสร้างอากาศยานโลหะ 3(2-3-6)

  (Aircraft Metallic Structures and Strength)

	 	 งานโลหะแผ่น	ทำาความเข้าใจกับโครงสร้างของอากาศยาน	โครงสร้างและหน้าท่ีของอากาศยาน	

ปีก	 ชิ้นส่วนลำาตัวหลัก	 ชิ้นส่วนประกอบ	 การตรวจสอบโครงสร้าง	 ความสมดุลของโครงสร้าง	 การจับยึดชิ้น

ส่วน	การซ่อมแซมชิ้นส่วนโลหะแผ่น	การซ่อมแซมชิ้นส่วนท่อ	การป้องกันและการทาสีพื้นผิว

AMT 206 ระบบไฟฟ้าอากาศยาน 3(2-3-6)

  (General Aviation AircraftElectricalSystems)

  วิชาบังคับก่อน :  AMT 203 ระบบไฟฟ้าพื้นฐาน

	 	 ระบบไฟฟ้าการเดินสายใฟในอากาศยาน	ระบบนำาร่อง	อุปกรณ์หลัก	ระบบสื่อสาร	และระบบ

เครื่องวัดของอากาศยาน	 การติดตั้งและการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	 ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับอากาศยาน	

แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด	 และแบตเตอรี่ชนิดนิเกิล-แคดเมียม	 เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า	 ความ

สามารถในการอ่านและแปลวงจรไฟฟ้าเพื่อการซ่อมบำารุง	 รวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆของ

ระบบไฟฟ้าในการซ่อมบำารุง
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AMT 207 การปฏิบัติการในโรงซ่อมและความปลอดภัยภาคพื้นดิน 2(1-3-4)

  (Repair Station Operations and GroundSafety)

	 	 ข้อแนะนำาด้านความปลอดภัยภายในอากาศยาน	โรงเก็บอากาศยาน	และโรงซ่อมบำารุง	ความ

ปลอดภัยในการใช้งานระบบและโครงสร้างทั้งส่วนอากาศยานและภาคพื้นดินฝึกปฏิบัติการในโรงซ่อม

AMT 208 ระบบเอวิออนิกส์และเครื่องวัดในอากาศยาน 3(2-3-6)

  (Aircraft Avionics and Instrument Systems)

  วิชาบังคับก่อน :  AMT 204 วัสดุอากาศยานและฮาร์ดแวร์

	 	 ระบบเคร่ืองมือวัดทางอากาศยาน	 วิทยุส่ือสาร	 การติดต้ังและการทดสอบอุปกรณ์เคร่ืองมือวัด	

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางอากาศยาน	 เช่น	 ตัววัดความดัน	 อุปกรณ์ช่วยการบิน	 อุปกรณ์ควบคุมทิศทาง	

อุปกรณ์วัดความเร็ว	 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและตัวอ่านอุณหภูมิ	 มาตรวัดระดับเชื้อเพลิง	 ระบบเข็มทิศ	 และ

เครื่องมือเสริมอื่นๆ

AMT 301 ใบพัดอากาศยาน 3(2-3-6)  

  (AircraftPropeller)

  วิชาบังคับก่อน :  AMT 201 อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น

	 	 ใบพัดอากาศยาน	ทฤษฎีใบพัด	ลักษณะและประเภทของใบพัด	โครงสร้างใบพัด	ส่วนประกอบ

และการติดต้ัง	 กลไกการปรับระยะพิตช์	 หลักการทำางานและการผลิต	 เกณฑ์การพิจารณาความเสียหายและ

การซ่อมแซม	งานซ่อมบำารุงใบพัดอากาศยาน

AMT 302 ระบบและเครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน 3(2-3-6)  

  (Aircraft Reciprocating Powerplants and Systems)

	 	 หลักการทำางานและคำาจำากัดความต่างๆ	 ส่วนประกอบของเครื่องยนต์	 วาล์วและกลไก

การทำางานของวาล์ว	 การวัดกำาลังงานของเครื่องยนต์	 ตัวแปรที่มีผลต่อกำาลังงานของเครื่องยนต์	 ทฤษฎี

เครื่องยนต์แบบโรตารี่	การติดตั้งเครื่องยนต์ลูกสูบ	การฝึกปฏิบัติถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ลูกสูบ

AMT 303 ระบบเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอากาศยาน 3(2-3-6)

  (Aircraft Fuel and Lubrication Systems)

	 	 ระบบจ่ายเชื้อเพลิง	การทำางาน	การควบคุม	ระบบควบคุมและวัดปริมาณเชื้อเพลิง	เครื่องยนต์

ลูกสูบ:	 หลักงานจุดระเบิดแบบแม่เหล็ก	 ระบบจุดระเบิด	 ตัวจุดระเบิด	 เครื่องยนต์กังหันก๊าซ:	 การเริ่มเดิน

เครื่องและระบบจุดระเบิด	 คาร์บูเรเตอร์แบบโฟลต์แชมเบอร์	 แบบการส่งจ่ายด้วยความดัน	 ระบบหัวฉีด	

ระบบนำาเชื้อเพลิง	 ระบบไอเสียและหล่อเย็น	 ซูปเปอร์ชาร์ตเจอร์หรือเทอร์โบชาร์ตเจอร์ประเภทของน้ำามัน

หล่อลื่นและเชื้อเพลิง	ระบบหล่อลื่นสำาหรับเครื่องยนต์ลูกสูบ	ประเภทของน้ำามันหล่อลื่นและเชื้อเพลิง	ระบบ
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หล่อลื่นสำาหรับเครื่องยนต์กังหันก๊าซการฝึกปฏิบัติ	 ถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์	 จุดระเบิดแบบแม่เหล็ก	

และคาร์บูเรเตอร์	การปรับตั้งการจุดระเบิด

 

AMT 304 ระบบไฮดรอลิกส์อากาศยาน 3(2-3-6)

  (AircraftHydraulicSystems)

	 	 ระบบไฮดรอลิกส์ระบบนิวมาติกและระบบอากาศอัด	ฐานล้อและส่วนประกอบ	การตรวจสอบ

และซ่อมบำารุง	ระบบบังคับล้อล้อและยางของอากาศยาน

AMT 305 ระบบและเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ 3(2-3-6)

  (Aircraft Gas Turbine Powerplants and Systems)

	 	 หลักการทำางานและการขับเคลื่อน	 ท่อนำา	 เครื่องอัดอากาศแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์	 เครื่องอัด

อากาศแบบแนวแกน	การทำางานของเครื่องอัดอากาศ	ส่วนของการเผาไหม้	 	 ส่วนของกังหันกำาลัง	 ส่วนการ

ระบายไอเสีย	 ตลับลูกปืนและการซีล	 ระบบเครื่องยนต์อากาศ	 ระบบเพิ่มกำาลังงาน	 การควบคุมเครื่องยนต์	

เครื่องยนต์แบบเทอร์โบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์

 

AMT 306 การซ่อมบำารุงรักษาเครื่องยนต์อากาศยาน 3(2-3-6)

  (Powerplant Line Maintenance)

  วิชาบังคับก่อน :  AMT 302  ระบบและเครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน

	 	 AMT	303		ระบบเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอากาศยาน	

	 	 การติดตั้งเครื่องยนต์	 การจัดเก็บและการป้องกันความเสียหาย	 การตรวจสอบเบื้องต้น	 การ

ทดสอบเครื่องยนต์เพื่อหาข้อผิดปกติ	 การติดตั้ง	 จัดเก็บ	 และเคลื่อนย้ายเครื่องยนต์อากาศยาน	 การทำางาน

และการซ่อมบำารุง	 การทดสอบเครื่องภาคพื้นดินในเครื่องยนต์ลูกสูบ	 การติดตั้ง	 จัดเก็บ	 และเคลื่อนย้าย

เครื่องยนต์อากาศยาน	การทำางานและการซ่อมบำารุง	การทดสอบเครื่องภาคพื้นดินในเครื่องยนต์กังหันก๊าซ

AMT 307 การจัดการและระบบขนส่งทางอากาศ 3(3-0-6)

  (Air Transportation Systems and Management)

  วิชาบังคับก่อน :  AMT 111 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำาหรับการบิน 1

	 	 AMT	112	ภาษาอังกฤษเทคนิคสำาหรับการบิน	2

	 	 กฎหมายการบินระหว่างประเทศและภูมิภาค	 ข้อกำาหนดทางด้านการบิน	 ข้อบังคับและแนว

ปฏิบัติของการบินพลเรือน	องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ	ข้อปฏิบัติของการขนส่งทางอากาศ	การ

จัดการองค์กรของผู้ปฏิบัติการ	 การจัดการเชิงเศรษฐศาสตร์สำาหรับการซ่อมบำารุง	 ข้อบังคับของการขอใบ

อนุญาตการจัดการในท่าอากาศยาน	การดำาเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการบิน	การจัดการในสายการบิน

และบริการ	การบริหารงานพนักงานภาคพื้นและภาคอากาศ	การจัดการระบบขนส่งสินค้าทางอากาศ		ระบบ
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การจัดการการซ่อมบำารุงอากาศยานแบบตรวจซ่อมประจำาวันและการตรวจซ่อมใหญ่	 ระบบการจัดการด้าน

ภาคพื้นภายในท่าอากาศยาน	 ระบบการจองตั๋ว	 และราคารวมถึงการจัดการด้านสมภาระผู้โดยสาร	 การ

วางแผนการการบินและข้อมูลด้านการบิน

 

AMT 401 มนุษยปัจจัยในงานซ่อมบำารุงอากาศยาน 2(2-0-4)

  (Human Factor in Aviation Maintenance)

	 	 การสืบหาความจริงของอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องอันเน่ืองมาจากสาเหตุจากการ

ซ่อมบำารุง	 การจัดการทรัพยากรซ่อมบำารุงข้อผิดพลาดอันเกิดจากมนุษย์	 มนุษย์ปัจจัยในสถานประกอบการ

ขีดความสามารถของบุคคล	 ความเครียดและความล้า	 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	 ความเอาใจใส่ต่อ

สถานภาพองค์กรและส่วนตัว	การจัดการความขัดแย้ง	

AMT 402 ระบบในเครื่องบินโดยสาร 3(3-0-6)

  (Transport Category Aircraft Systems)

	 	 ทฤษฎีการทำางาน	 การแก้ไขปัญหา	 การซ่อมบำารุงและตรวจสอบระบบทั้งหมดในเครื่องบิน

โดยสารรวมถึงระบบไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์	ระบบฐานล้อ	ห้ามล้อและระบบป้องกันการลื่นไถลระบบเชื้อ

เพลิงและระบบควบคุมการบินโครงสร้างรับแรงดันบรรยากาศ	การป้องกันการเกิดน้ำาแข็งและฝน	ระบบห้อง

โดยสารและการติดตั้ง	สภาวะแวดล้อม	ระบบปรับอากาศ	ระบบออกซิเจน	ระบบเตือน	ป้องกันและควบคุม

เพลิง	 	 การควบคุมอุณหภูมิและการระบายอากาศ	 ระบบสูญญากาศและความดัน	 ห้องน้ำาและระบบน้ำา

ระบบให้ความบันเทิงบนเครื่องบิน	เช่น	โทรศัพท์	อินเตอร์เน็ต	ฯลฯ

AMT 403 ระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดในเครื่องบินโดยสาร 3(3-0-6)

  (Transport Category Aircraft Electrical and Instrument Systems)

  วิชาบังคับก่อน : AMT 208 ระบบเอวิออนิกส์และเครื่องวัดในอากาศยาน

	 	 ระบบเอวิออนิกส์พื้นฐาน	 ระบบเครื่องมือวัดทางอากาศยาน	 ระบบข้อมูลอากาศ	 ตัวรับรู้และ

ระบบแบบเฉื่อย	ระบบนำาร่อง	เครื่องช่วยลงภาคพื้นดิน	การสื่อสารภาคอากาศ	ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ

อากาศยานตัววัดความดันอุปกรณ์ช่วยการบินซอฟท์แวร์สำาหรับช่วยการแสดงผล	ระบบช่วยเดินอากาศด้วย

ดาวเทียมจีพีเอสระบบการป้องกันชนกันกลางอากาศ	 ระบบการจัดการการบินวิทยาการระบบเอวิออนิกส์

ของสายการบินพาณิชย์การควบคุมการบินแบบ	 ฟลายบายไวร์	 ระบบนักบินอัตโนมัติและระบบการจัดการ

การบิน	

AMT 404 โครงสร้างอากาศยานวัสดุผสม 3(2-3-6)

  (Aircraft Composites Structures)

	 	 โครงสร้างอากาศยานที่สร้างจากวัสดุผสม	 ศึกษาความรู้พื้นฐานของวัสดุผสมวัตถุดิบสำาหรับ
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วัสดุพลาสติกชนิดต่างๆ	 เส้นใยเสริมแรงที่ใช้ในวัสดุผสมกระบวนการผลิตแบบแม่แบบเปิด	 	 และแบบปิด		

การเตรียมแม่แบบ	 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำางานและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย	 วิธีและขั้นตอนการบำารุง

รักษา	การตรวจสอบร่องรอยการชำารุด	และการซ่อมโครงสร้างอากาศยานที่ทำาจากวัสดุผสม

AMT 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา 1(0-3-2)

  (Preparation for Cooperative Education)

  เงื่อนไขของวิชา  :   มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต  หรือ

	 	 ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา

	 	 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อการทำางานสหกิจศึกษา	 	 การเยี่ยมชมหน่วยงานที่จะ

ไปปฏิบัติงานอย่างน้อย	 2	 ครั้ง	 พร้อมทั้งปรึกษาปัญหาทางวิศวกรรมที่หน่วยงานต้องการให้ศึกษาวิเคราะห์	

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน	และ/หรือวิศวกรที่หน่วยงานนั้นเป็นผู้ให้คำาปรึกษาและแนะนำาในเรื่องต่างๆ	

เช่น	 การนิยามปัญหา	 การประเมินวิธีการแก้ปัญหาแบบต่างๆ	 การวางแผนโครงงาน	 การจัดกำาหนดเวลา		

นักศึกษาต้องทำารายงานทางวิศวกรรมแสดงถึงการศึกษาเบื้องต้นของหน่วยงาน	 ปัญหาที่จะทำาการศึกษา	

ขอบเขตของการศึกษา	และแนวคิดเบื้องต้นในการแก้ปัญหา	เพื่อนำาเสนอต่อกรรมการโครงงานสหกิจโดยมี

การประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนน	รายละเอียดเป็นไปตามคู่มือสหกิจศึกษาของหลักสูตร

AMT 495 สหกิจศึกษาสำาหรับเทคโนโลยีซ่อมบำารุงอากาศยาน 6(0-35-18)

  (Cooperative Education for Aircraft Maintenance Technology)

  วิชาบังคับก่อน : AMT 494  การเตรียมงานสหกิจศึกษา

	 	 การฝึกงานด้านซ่อมบำารุงอากาศยานในสายการบินหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม

การบิน	 โดยปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานประจำาของหน่วยงานน้ัน	 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 16สัปดาห์ติดต่อกัน	

หรือไม่น้อยกว่า	 420ชั่วโมง	 และมีงานเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายใน

ระยะเวลาฝึกงาน	นักศึกษาต้องทำาบันทึกประจำาวันส่งทุกสัปดาห์	 และต้องผ่านการประเมินของหน่วยงานท่ี

ปฏิบัติงาน	โดยมีการประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนน	รายละเอียดเป็นไปตามคู่มือสหกิจศึกษาของหลักสูตร
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สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

TNG 211 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสำาหรับงานเทคนิค 3(2-2-5)

  (Computer Aided Design for Technical Application)

	 	 ความรู้พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ช่วยงาน	 และการออกแบบทางเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม	 การเขียนแบบและการจำาลองด้วยคอมพิวเตอร์	 การเขียนรายละเอียดงาน	 การ

วิเคราะห์และออกแบบโดยใช้ซอฟต์แวร์

  

TNG 221 กลศาสตร์สำาหรับงานเทคนิค 3(3-0-6)

  (Mechanics for Technical Application)

  วิชาบังคับก่อน : PHY 137 ฟิสิกส์พื้นฐาน

	 	 วิธีแก้ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยการประยุกต์โดยใช้กฎเบื้องต้นทางกลศาสตร์	 การ

รวมแรงและการแยกแรง	โมเมนต์	โมเมนต์คู่ควบ	ระบบแรงและโมเมนต์	สมดุลของแรงที่กระทำา

ต่ออนุภาคและวัถุเกร็ง	 จุดศูนย์กลางของรูปทรงและจุดศูนย์กลางมวล	 โมเมนต์ความเฉื่อยของ

พื้นที่	

 

TNG 252 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับงานเทคนิค                              3(2-2-5) 

  (Computer Programming for Technical Application)

	 	 แนวคิดคอมพิวเตอร์	ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์	ปฏิสัมพันธ์ของซอฟต์แวร์และ

ฮาร์ดแวร์	หลักการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี	การออกแบบ

และพัฒนาโปรแกรม	 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง	 ฝึกปฏิบัติการโปรแกรมในห้อง

ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

 

TNG 282 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)

  (Fundamental Electrical Engineering)

  วิชาบังคับก่อน :  GEN 102 คณิตศาสตร์สำาหรับงานเทคนิค

	 	 พื้นฐานวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ	 แรงดัน	 กระแส	 และ
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กำาลังไฟฟ้า	 หม้อแปลงไฟฟ้า	 เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น	 เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า	 มอเตอร์ไฟฟ้า

และการใช้งาน	ระบบไฟฟ้าสามเฟส	ระบบสายส่ง	เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น

 

TNG 283 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 1(0-3-2)

  (Fundamental Electrical Engineering Laboratory)

  วิชาบังคับร่วม : TNG 282   พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 

	 	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำางานและการนำาไปใช้ของออสซิลโลสโคป	 กฎของโอห์ม	

กฎของเคอร์ชอฟฟ์	 และความเป็นเชิงเส้นของวงจรเชิงเส้น	 หลักการรวมผล	 ทฤษฎีของเธอร์

วิทิน	 วงจรตรรก	 วงจรการจัดรูปคลื่น	 วงจรออปแอมป์พื้นฐาน	 เครื่องกลกระแสตรง	 เครื่องกล

กระแสสลับ	หม้อแปลงไฟฟ้า

 

TNG 361  วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6)

  (Engineering Materials)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 127 เคมีพื้นฐานสำาหรับงานเทคนิค

	 	 วัสดุหลัก	 เช่น	โลหะ	โพลิเมอร์	 เซรามิก	คอมโพสิต	วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	 	วัสดุนาโน	

ในงานวิศวกรรม	 แผนภาพสมดุลของเฟสและการแปลความหมาย	 การศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างโครงสร้างจุลภาคและมหภาค	 กับคุณสมบัติ	 และกระบวนการผลิตของวัสดุ	 การเลือก

ใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงาน	และการป้องกันการเสื่อมสภาพ

 

ENG 339 การเขียนเพื่องานเทคนิคเบื้องต้น 3(2-2-5)

  (Basic Technical Writing)

	 	 พัฒนากลวิธีในการเขียนเพื่อการสื่อสารข้อมูลเชิงเทคนิค	 เน้นการเขียนจดหมาย	

อิเล็คทรอนิกส์	 คำาอธิบายแผนภูมิต่างๆ	 รวมถึงการเขียนบันทึกข้อความรายงานและเค้าโครง

เสนองานวิจัย	

 

ENG 459 ทักษะการนำาเสนอ 3(2-2-5)

  (Presentation Skills)

	 	 พัฒนาทักษะและความสามารถในการพูดในที่ชุมชน	 เน้นการฝึกการพูดต่อหน้า

สาธารณชน	การบูรณาการทักษะทางภาษาทั้งสี่ด้านเพื่อเตรียมข้อมูลและนำาเสนอสุนทรพจน์



1243
Rangsit University Bulletin 2019-2020

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีการศึกษา 2562-2563

วิชาชีพ-บังคับ

RST 301 ปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบราง 1 1(0-3-2)

  (Railway System Technology Laboratory I)

	 	 ปฏิบัติการและศึกษาปัญหาหน้างานจริงเกี่ยวกับ	 คำาสั่ง	 การควบคุม	 และ

อาณัติสัญญาณ	

RST 302 ปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบราง 2 1(0-3-2)

  (Railway System Technology Laboratory II)

	 	 ปฏิบัติการและศึกษาปัญหาหน้างานจริงเกี่ยวกับ	 การจ่ายพลังงานให้กับรถไฟ	

ระบบจ่ายไฟแบบรางท่ีสาม	ระบบจ่ายไฟแบบเหนือหลังคารถไฟ	 เคร่ืองยนต์ดีเซล	 	 อัตราทดเกียร์		

ระบบส่งถ่ายกำาลัง	ระบบการขับเคลื่อนและระบบเบรก		แรงกระทำาที่ล้อและราง

  

RST 311 ระบบรางเบื้องต้น 3(3-0-6)

  (Introduction to Railway System)

	 	 ระบบการขนส่งทางราง	 การพัฒนาการขนส่งทางราง	 องค์ประกอบของระบบราง	

มาตรฐานของระบบราง	 องค์ประกอบสถานีระบบราง	 ประเภทของรถไฟ	 เทคโนโลยีการขับ

เคลื่อนและตัวรถ	ระบบไฟฟ้าและการส่งจ่าย	การควบคุม	การสื่อสารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	

อาณัติสัญญาณ	ระบบป้องกันและความปลอดภัย

  

RST 312 การจัดการระบบรางเบื้องต้น 3(3-0-6)

  (Introduction to Railway System Management)

	 	 การจัดการระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น	 การขนส่งสินค้าและการขนส่งมวลชน	

การจัดการสถานี	 การจัดการเส้นทางและการเดินรถ	 การพัฒนาทรัพยากร	 การวางแผนและ

การบริหารองค์กร	 การตรวจสอบและการวางแผนการบำารุงรักษาในระบบราง	 ผลกระทบด้าน

เศรษฐกิจ	พลังงานสิ่งแวดล้อม	และคุณภาพชีวิตของประชากร
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RST 321 ล้อและระบบรองรับน้ำาหนักของรถไฟ 3(2-2-5)

  (Wheel and Suspension for Train)

	 	 ระบบล้อ	 ระบบรองรับน้ำาหนัก	 หลักการทำางาน	 การจัดประเภทและส่วนประกอบ

ระบบล้อ	 การตรวจสอบและการบำารุงรักษาระบบล้อและระบบรองรับน้ำาหนัก	 มาตรฐานและ

ความปลอดภัยในงานระบบล้อและระบบรองรับน้ำาหนักรถไฟ

  

RST 322 ระบบเบรกรถไฟ 3(2-2-5)

  (Brake System for Train)

	 	 ระบบเบรกรถไฟ	 การจัดประเภทและส่วนประกอบระบบเบรกของรถไฟ	 หลักการ

ทำางาน	 การตรวจสอบและการบำารุงรักษาระบบเบรกรถไฟ	 มาตรฐานและความปลอดภัยใน

งานระบบเบรกของรถไฟ

 

RST 331 ระบบไฟฟ้าเบื้องต้นสำาหรับระบบราง 3(2-2-5)

  (Introduction to Electrical System for Railway System)

	 	 ระบบไฟฟ้าในระบบราง	 ระบบส่งและจำาหน่ายไฟฟ้าสำาหรับสถานี	 ระบบส่งและ

จ่ายไฟฟ้าสำาหรับรถไฟฟ้า	 ระบบไฟฟ้าภายในโบกี้รถดีเซลราง	 ระบบไฟฟ้าภายในโบกี้รถไฟฟ้า	

ระบบขับเคลื่อน	 และควบคุมสำาหรับมอเตอร์ลากจูง	 แนวคิดระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง	 การ

ตรวจสอบและการบำารุงรักษาสำาหรับระบบรางเบื้องต้น

  

RST 332 พื้นฐานอาณัติสัญญาณสำาหรับระบบราง 3(2-2-5)

  (Fundamental of Signaling for Railway System)

	 	 อาณัติสัญญาณในระบบราง	 มาตรฐานอาณัติสัญญาณ	 ระบบควบคุม

อาณัติสัญญาณ	การควบคุมรถไฟอัตโนมัติ	ระบบไฟเตือน	(Track	Circuit)	โปรแกรมเมเบิ้ลลอ

จิกคอนโทรลและระบบควบคุม	 (PLCs	&	SCACA)	 ระบบความปลอดภัย	การซ่อมบำารุงระบบ

อาณัติสัญญาณเบื้องต้น

   

TNG 301 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 3(2-2-5)

  (Electrical Measurements and Instrumentation)

	 	 หน่วยและมาตรฐานการวัด	 ทางไฟฟ้า	 การแบ่งและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด		
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การวิเคราะห์การวัด	 การวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง	 และไฟฟ้ากระแสสลับ	 โดย

ใช้เครื่องวัดแบบอะนาล็อกและดิจิทัล	 การวัดกำาลัง	 ตัวประกอบกำาลัง	 และพลังงาน	 การวัดค่า

ความต้านทาน	ตัวเหนี่ยวนำา	และตัวเก็บประจุ	การวัดความถี่	คาบ/ช่วงเวลา	สัญญาณรบกวน	

ทรานสดิวเซอร์

TNG 360 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(3-0-6)

  (Electrical Machines)

	 	 แหล่งจ่ายพลังงาน	 วงจรแม่เหล็ก	 หลักการแปลงพลังงานของแม่เหล็กไฟฟ้า

และเครื่องกลไฟฟ้า	 พลังงานและพลังงานร่วม	 หลักการของการหมุนของครื่องกล	 เครื่องกล

ไฟฟ้ากระแสตรง	 วิธีการสตาร์ทของมอเตอร์กระแสตรง	 วิธีการควบคุมความเร็วของมอเตอร์

กระแสตรง	 ทฤษฎีและการวิเคราะห์หม้อแปลงไฟฟ้า	 การวิเคราะห์ของเครื่องกลเหนี่ยวนำาและ

เครื่องกลซิงโครนัส

 

RST 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา 1(0-3-2)

  (Preparation for Cooperative Education)

  เงื่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 

	 						หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขา	หรือหัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา	

	 	 การอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา	 ก่อนการไปทำางานสหกิจศึกษาไม่น้อย

กว่า	 30	 ชั่วโมง	 ประกอบด้วยหัวข้อที่สำาคัญ	 ได้แก่	 หลักการ	 แนวคิด	 และกระบวนการของ

สหกิจศึกษา	 ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน	 การสื่อสาร	 และ

มนุษยสัมพันธ์	การพัฒนาบุคลิกภาพ	การเขียนและนำาเสนอรายงาน

  

RST 495 โครงงานสหกิจสำาหรับเทคโนโลยีระบบราง 3(0-9-5) 

  (Cooperative Project for Rail System Technology)

  วิชาบังคับก่อน: RST 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา

	 	 ปัญหา	 และแนวทางการแก้ปัญหาของงานตามท่ีได้กำาหนดไว้ในรายวิชา	 RST	 496	

โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน	 และท่ีปรึกษาในหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานสหกิจเป็นผู้ให้คำาปรึกษา

และแนะนำา	 นักศึกษาต้องจัดทำารายงานปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ท่ีแสดงถึงรายละเอียดการ

ปฏิบัติงานสหกิจ	ผลการศึกษาและแก้ไขปัญหา	เพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการโครงงานสหกิจ
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RST 496  สหกิจศึกษาสำาหรับเทคโนโลยีระบบราง 6(0-35-18)

  (Cooperative Education for Rail System Technology)

  วิชาบังคับก่อน : RST 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา

  วิชาบังคับร่วม : RST 495 โครงงานสหกิจสำาหรับเทคโนโลยีระบบราง

	 	 การฝึกงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีระบบราง	 โดยปฏิบัติงาน

เสมือนเป็นพนักงานประจำาของหน่วยงานนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 16	 สัปดาห์ติดต่อกัน	 และ

มีงานเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาฝึกงาน	

นักศึกษาต้องทำาบันทึกประจำาวันส่งทุกสัปดาห์และต้องผ่านการประเมินของหน่วยงานที่ปฏิบัติ

งาน	โดยมีการประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนน			รายละเอียดเป็นไปตามคู่มือสหกิจศึกษา

 

วิชาชีพ-เลือก

RST 411 การบริหารโครงการระบบราง 3(3-0-6)

  (Railway Project Management)

	 	 การประเมินความเป็นไปได้และสิ่งแวดล้อม			การวางแผนโครงการ	การบริหารทีม

งานและบุคลากร	 การบริหารกำาหนดการต่างๆ	 การจัดระบบการจัดการทรัพยากร	 การจัดการ

ข้อมูลและเอกสาร	 การบริหารความเสี่ยง	 การวิเคราะห์การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงาน

ระบบราง	การประเมินผลงานและผลกระทบ

 

RST 412 การควบคุมและการเดินรถไฟ 3(3-0-6)

  (Train Control and Operation)

	 	 ความรู้พื้นฐานเรื่องการเดินรถไฟ	 การเคลื่อนที่ของขบวนรถไฟ	 โปรไฟล์ความเร็ว

ของขบวนรถ	 การคำานวณตารางระยะทาง-เวลา	 การจัดระยะห่างระหว่างขบวนรถไฟในการ

จัดการเดินรถ	 ระบบอาณัติสัญญาณประเภทต่างๆ	 และผลต่อการจัดระยะห่างระหว่างขบวน

รถ	หลักการของบังคับสัมพันธ์	การวิเคราะห์ความจุของเส้นทางรถไฟ	การจัดตารางเดินรถ	การ

ควบคุมการเดินรถ	 การออกแบบผังทางที่สถานีเพื่อรองรับการเดินรถ	 กรณีศึกษาของการจัด

และการควบคุมการเดินรถของผู้ให้บริการขนส่งระบบราง
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RST 421 วิศวกรรมล้อเลื่อน 3(3-0-6)

  (Railway Rolling Stock Engineering)

	 	 การให้ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมของล้อเลื่อนขบวนรถไฟ	(Railway	Rolling	

Stock)	 ได้แก่	 ส่วนประกอบของล้อเลื่อนขบวนรถไฟ	พื้นฐานการวิเคราะห์เพื่อจัดทำาข้อกำาหนด

เกี่ยวกับรูปร่าง	 ขนาด	 และความแข็งแรงวัสดุของส่วนประกอบล้อเลื่อนขบวนรถไฟต่างๆ	 หลัก

พลศาสตร์ของตัวรถระบบรองรับการถ่ายน้ำาหนักแบบต่างๆ	กำาลังการขับเคลื่อนขบวนรถสินค้า

และรถโดยสาร	ระบบเบรก	พื้นฐานของรูปแบบตู้โดยสารและแนวคิดการออกแบบเบื้องต้น

 

RST 422 ระบบขับเคลื่อนยานพาหนะในระบบราง 3(3-0-6)

  (Rail Propulsion System)

	 	 ภาพรวมของระบบขับเคล่ือนยานพาหนะทางราง	 มีเน้ือหาครอบคลุมเร่ืองพลศาสตร์

ของยานพาหนะที่ใช้ราง	 ระบบการขับเคลื่อน	 และระบบหยุดรถราง	 ระบบการขับเคลื่อนที่จะ

สอนในวิชานี้คือระบบที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล	 ระบบดีเซลไฮดรอลิคแมคคานิคอล	 ระบบดีเซลอี

เลคทริค	ระบบอิเลคทริค	(เทรคช่ันมอเตอร์ท่ีใช้กระแสไฟฟ้าสลับและตรง)	ระบบแบบลิเนียร์ไดร์ฟ	

และระบบลอยตัวด้วยสนามแม่เหล็ก	ระบบส่งกำาลังและระบบหยุดรางแบบรีเจนเนอร์เรทีฟ

 

RST 431 ระบบไฟฟ้าสำาหรับระบบราง 3(3-0-6)

  (Railway Electrification)

	 	 ภาพรวมของระบบจ่ายกำาลังไฟฟ้าสำาหรับรถไฟ	 ระบบจ่ายกำาลังไฟฟ้ากระแสไฟ

ตรงสำาหรับลากจูงรถไฟ	 หลักการและการออกแบบ	 การตั้งค่ารีเลย์ป้องกันและการจัดลำาดับ

ความสัมพันธ์การป้องกัน	 การต่อลงดินและการเชื่อม	 การจำาลองคอมพิวเตอร์ระบบจ่ายกำาลัง

ไฟฟ้าสำาหรับลากจูงรถไฟ	 คุณภาพกำาลังไฟฟ้า	 ระบบควบคุมประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล	

ระบบกำาลังไฟฟ้าเสริมและการซ่อมบำารุง

RST 432 ระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ 3(3-0-6)

  (Railway Traction Systems)

	 	 โครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าสำาหรับจ่ายรถไฟ	 ภาพรวมของระบบไฟฟ้าลากจูง

รถไฟ	 ฟิสิกส์พื้นฐานของการลากจูง	 มอเตอร์กระแสไฟตรงและมอเตอร์กระแสไฟสลับ	 ระบบ

การขับเคลื่อนควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสไฟตรงและมอเตอร์กระแสไฟสลับ	 วงจรขับ
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แปลงกำาลังไฟฟ้า	การมอดูเลทด้วยความกว้างของพัลส์	 ระบบการเบรกทางกล	 ระบบการเบรก

ด้วย	ไดนามิคและรีเยนเนอเรทีฟ	 เทคโนโลยีรถไฟที่ใช้พลังงานจากแรงแม่เหล็กในการเคลื่อนที่	

ประเด็นอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า	และอื่นๆ	เป็นต้น

 

RST 433 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6)

  (Railway Signaling and Control)

	 	 ภาพรวมของระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมสำาหรับรถไฟ	 ระบบป้องกัน

การเดินรถไฟ	 มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ	 กับระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมการเดินรถไฟ	

ระบบอาณัติสัญญาณที่ใช้กับรถไฟเมโทร	 หรือรถไฟในเมืองกับรถไฟทางไกล	 รถสินค้า	 และ/

หรือรถไฟความเร็วสูง	จุดสับราง	ประแจกล	ไฟสัญญาณ	ระบบบังคับสัมพันธ์	ระบบการควบคุม

รถไฟ	 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์	 ระบบอาณัติสัญญาณบนรถไฟและนอกรถไฟ	 ผังระบบ

อาณัติสัญญาณสำาหรับระบบรถไฟ	 การวางแผนการออกแบบและการเลือกเทคโนโลยีระบบ

อาณัติสัญญาณที่เหมาะสมสำาหรับระบบรถไฟแบบต่างๆ

 

RST 441 การซ่อมบำารุงระบบรางเบื้องต้น 3(3-0-6)

  (Introduction to Railway Maintenance)

	 	 แนวคิดพื้นฐานการซ่อมบำารุง	 หลักการซ่อมบำารุงแบบต่างๆ	 การวางแผนการซ่อม

บำารุง	 โรงซ่อมบำารุง	 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้	 คุณภาพและความปลอดภัยในการบำารุงรักษา	

กรณีศึกษา	 อุปกรณ์ระบบตัวรถไฟ	 ต้นกำาลังระบบตัวรถไฟ	 ระบบรางและสถานี	 การเปลี่ยน

ระบบราง	ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร	ระบบไฟฟ้า	สิ่งอำานวยความสะดวก	และรถไฟ

ความเร็วสูง

 

RST 442 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6)

  (Tribology in Railway Engineering)

	 	 ความรู้พ้ืนฐานเรื่องความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง	

หัวข้อหลักคือความเสียดทานและการสึกหรอในส่วนประกอบของเครื่องจักรทางราง	 การสัมผัส

ของของแข็งที่ยืดหยุ่นได้	 ความเสียดทานระหว่างล้อกับรางรถไฟและการปรับเปลี่ยนความ

ต้านทาน	 กลไกการสึกหรอและการหล่อลื่นของพื้นผิวที่หน้าสัมผัสระหว่างล้อกับรางรถไฟ	 การ

คาดคะเนการสึกหรอของอุปกรณ์ต่อเชื่อมไฟฟ้า	 (pantograph)	 ลักษณะการสึกหรอระบบหยุด
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รถราง	 ลักษณะการสึกหรอที่แบริ่ง	 ลักษณะการสึกหรอของตัวลดการสั่นสะเทือน	 ลักษณะการ

สึกหรอของระบบเกียร์และการส่งกำาลัง	 ลักษณะการสึกหรอของแบริ่งที่มอเตอร์แบบเทรคชั่น	

ลักษณะการสึกหรอในส่วนต่างๆของเครื่องยนต์แบบดีเซล

 

RST 499 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีระบบราง 3(3-0-6)

  (Special Topics in Railway System Technology)

  วิชาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน

	 	 พัฒนาการใหม่	ๆ	หรือการประยุกต์ใช้ศาสตร์ในแขนงวิชาเทคโนโลยีระบบราง	โดย

ทำาการเลือกหัวข้อที่น่าสนใจในแต่ละภาคการศึกษา

 

TNG 323 กลศาสตร์วัสดุ 3(3-0-6)

  (Mechanics of Materials)

  วิชาบังคับก่อน :  TNG 221 กลศาสตร์เพื่องานเทคนิค

	 	 แรงและความเค้น	 ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด	 ความเค้นใน

คาน	 ผังแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด	 การโก่งของคาน	 การบิด	 การเดาะของเสา	 วงกลมโมร์และ

ความเค้นที่รวมกัน	เกณฑ์การเกิดความเสียหาย	

 

TNG 351 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6)

  (Fluid Mechanics)

  วิชาบังคับก่อน : PHY 137 ฟิสิกส์พื้นฐาน

	 	 คุณสมบัติของของไหล	ของไหลสถิตย์	สมการโมเมนตัมและพลังงาน	สมการความ

ต่อเนื่องและการเคลื่อนที่	การไหลคงที่แบบอัดตัวไม่ได้

  

ENT 341 การปรับอากาศ 3(3-0-6)

  (Air Conditioning)

  วิชาบังคับก่อน  :   ENT 352 การถ่ายเทความร้อน

	 	 คุณสมบัติไซโครเมตริก	 และกระบวนการของอากาศ	 การประเมินภาระความเย็น	

อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ	 ระบบปรับอากาศชนิดต่าง	 ๆ	 การออกแบบระบบท่อและการกระจา

ยอากาศ	 	 การออกแบบระบบระบายอากาศ	 สารทำางานและการออกแบบท่อสารทำางาน	 การ
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ควบคุมระบบปรับอากาศเบื้องต้น	 ความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ในระบบปรับอากาศ	 คุณภาพ

อากาศในอาคาร	การประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ

  

ENT 343 อุณหพลศาสตร์  3(3-0-6)

  (Thermodynamics)

  วิชาบังคับก่อน : PHY 137 ฟิสิกส์พื้นฐาน  

	 	 กฎข้อท่ี	1	ทางเทอร์โมไดนามิกส์	กฎข้อท่ี	2	ทางเทอร์โมไดนามิกส์และวัฏจักรคาร์โนต์		

พลังงาน	 เอ็นโทรปี	 วัฏจักรกำาลังก๊าซและไอ	 วัฏจักรทำาความเย็น	 ของผสมก๊าซ-ไอและระบบ

ปรับอากาศ	

 

ENT 352 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6)

  (Heat Transfer)

  วิชาบังคับก่อน : TNG 351 กลศาสตร์ของไหล

	 	 รูปแบบของการถ่ายเทความร้อน	 การนำาความร้อน	 การพาความร้อน	 การแผ่รังสี

ความร้อน	 และการประยุกต์การถ่ายเทความร้อน	 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน	 และเพิ่ม

สมรรถนะการถ่ายเทความร้อน	

MCT 312 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6)

  (Mechanics of Machinery)

  วิชาบังคับก่อน : TNG 221 กลศาสตร์สำาหรับงานเทคนิค

	 	 การวิเคราะห์ความเร็วและความเร่ง	 การวิเคราะห์คิเนแมติกส์และแรงพลศาสตร์

ของเครื่องมือทางกล	กลไกข้อต่อ	ชุดเฟืองและระบบทางกล	แนะนำาการสมดุลของมวลหมุน

   

MCT 340 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ 3(3-0-6)

  (Hydraulics and Pneumatics)

	 	 ส่วนประกอบของไฮโดรลิกและนิวแมติก	กระบอกไฮดรอลิกและนิวแมติก	มอเตอร์ไฮ

ดรอลิกและนิวแมติก	วาล์วควบคุมชนิดต่างๆ	สัญลักษณ์และวงจรไฮดรอลิกและนิวแมติก	การ

ออกแบบระบบไฮดรอลิกและนิวแมติก	ไฮดรอลิกและนิวแมติกในระบบอัตโนมัติ	
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MCT 350 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6)

  (Safety Engineering)

	 	 หลักการป้องกันความเสียหาย	 การออกแบบ	 การวิเคราะห์และการควบคุมภัยที่

อาจจะเกิดขึ้นในสถานปฏิบัติงานหรือพนักงาน	ศึกษาถึงเทคนิคของระบบความปลอดภัย	หลัก

การจัดการความปลอดภัยและกฎหมายความปลอดภัย

 

MCT 360 กำาลังของไหลและการควบคุม 3(2-2-5)

  (Fluid Power and Control)

	 	 ระบบกำาลังของไหลและส่วนประกอบ	 เซ็นเซอร์และการควบคุม	 วงจรกำาลัง

ของไหลพื้นฐาน	วงจรอัตโนมัติ	การควบคุมด้วย	พีแอลซี	

 

ATG 303 การวัดในงานเทคโนโลยียานยนต์ 3(2-2-5)

  (Automotive Measurements)

	 	 แนะนำาทฤษฎีการวัดและการประยุกต์ใช้ในงานวัดทางยานยนต์	 การวัดความดัน	

อุณหภูมิ	 อัตราเร็วเชิงเส้นและเชิงมุม	 ความเร่ง	 แรง	 ทอร์ก	 ความเค้น	 ความเครียด	 อัตราการ

ใช้เชื้อเพลิง	 อัตราการไหล	 ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซไอเสีย	 การทดสอบเชื้อเพลิงและสาร

หล่อลื่น	 สมรรถนะเครื่องยนต์	 การวัดแบบสถิตและพลวัต	 ตัวหยั่งสัญญาณ	 การปรับเส้นโค้ง	

ความคลาดเคล่ือนและความน่าจะเป็น	ตัวแปลงสัญญาณ	การวิเคราะห์และการจดบันทึกค่าวัด	

ATG 305   ระบบยานยนต์ 3(2-2-5) 

  (Automotive Systems)

	 	 ส่วนประกอบและระบบพื้นฐานของยานยนต์	ได้แก่	ตัวถัง	แชสซี	เครื่องยนต์	ระบบ

ถ่ายทอดกำาลัง	 ระบบรองรับ	 ล้อและยาง	 ระบบบังคับทิศทาง	 ระบบเบรก	 ระบบปรับอากาศ	

ระบบระบายความร้อน	 ระบบเชื้อเพลิง	 ระบบไฟฟ้า	 ระบบหล่อลื่น	 ระบบไอเสีย	 ระบบป้องกัน

การชน	และระบบควบคุมโดยคอมพิวเตอร์	

 

ATG 307 ระบบกำาลังสำาหรับยานยนต์ 3(2-2-5)

  (Vehicle Power Systems)

	 	 ประเภทของเครื่องยนต์สันดาปภายใน	วาล์ว	และเพลาลูกเบี้ยว	ห้องเผาไหม้	ระบบ
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ประจุไอดีและไอเสีย	ระบบซุปเปอร์ชาร์จเจอร์	และเทอร์โบชาร์จเจอร์	คาร์บูเรเตอร์	ระบบหัวฉีด

เชื้อเพลิง	ระบบจุดระเบิด	ระบบระบายความร้อน	ระบบหล่อลื่น	สมดุลและการสั่นสะเทือนของ

เคร่ืองยนต์	สมรรถนะและการทดสอบเคร่ืองยนต์	การควบคุมมลพิษ	แหล่งพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ

ATG 311 ระบบไฟฟ้ายานยนต์ 3(2-2-5)

  (Automotive Electric Systems)

  วิชาบังคับก่อน : TNG 282 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

	 	 พื้นฐานทฤษฎีทางไฟฟ้า	 ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้า	 แหล่งกำาเนิดไฟฟ้า	

กฎของโอห์มพลังงานไฟฟ้า	 แปลนวงจรไฟฟ้า	 การทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	 และการวิเคราะห์	

การซ่อม	และการเปลี่ยนการเปลี่ยนแบตเตอรี	สตาร์ตเตอร์	และอัลเทอร์เนเตอร์	การชาร์ช	และ

ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

 

ATG 312 สมรรถนะของเครื่องยนต์ 3(2-2-5)

  (Engine Performance) 

  วิชาบังคับก่อน: ATG 471 เครื่องยนต์สันดาปภายใน

  ทฤษฎีการทำางานของเครื่องยนต์	 และพื้นฐานขั้นตอนการวิเคราะห์	 การปรับปรุง	

สมรรถนะของเครื่องยนต์	 เพื่อให้รถยนต์กับเครื่องยนต์สามารถควบคุมระบบ	ส่วนประกอบของ

ระบบการจุดระเบิด	 การจ่ายเชื้อเพลิง	 ส่วนประกอบของระบบการฉีดเชื้อเพลิง	 และอุปกรณ์

ควบคุมมลพิษ 

  

ATG 407 เทคโนโลยียานยนต์ 3(3-0-6)

  (Automotive Technology) 

 	 หัวข้อด้านการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์	 เช่น	 มาตรฐาน

มลพิษ	 การทดสอบสมรรถนะ	 การประหยัดเชื้อเพลิงและสมรรถนะของยานยนต์	 เชื้อเพลิงทาง

เลือกสำาหรับยานยนต์	 คุณสมบัติของเชื้อเพลิง	 แบตเตอรี	 ยานยนต์ไฟฟ้า	 และรถไฟฟ้าไฮบริด	

เทคโนโลยีการออกแบบยานยนต์	 เช่น	 การสร้างแบบจำาลองและการจำาลองสถานการณ์การ

ใช้พลังงานและสมรรถนะของยานยนต์	 การกำาหนดขนาดชิ้นส่วน	 เซลล์เชื้อเพลิงสำาหรับระบบ

ขนส่ง	ยานยนต์น้ำาหนักเบา	และเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต
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ATG 412 ระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)

  (Electronic Engine Control Systems)

  วิชาบังคับก่อน: ATG 311 ระบบไฟฟ้ายานยนต์

 	 หลักการทำางาน	 การตรวจสอบ	 การวิเคราะห์ปัญหา	 การซ่อมและการปรับแต่ง

อุปกรณ์ระบบควบคุมเครื่องยนต์แกสโซลีนและดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์

  

ATG 471 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3(3-0-6)

  (Internal Combustion Engines)

  วิชาบังคับก่อน : ENT 343 อุณหพลศาสตร์ 

  พื้นฐานเครื่องยนต์สันดาปภายใน	 เครื่องยนต์แกสโซลีนและดีเซล	 เชื้อเพลิงและ

การเผาไหม้	 ระบบจุดระเบิด	 วัฏจักรเชื้อเพลิงอากาศอุดมคติ	 การทำาซูเปอร์ชาร์จและการไล่ไอ

เสีย	สมรรถนะและการทดสอบ	การหล่อลื่น	

 

ATG 472 วิศวกรรมยานยนต์                 3(3-0-6)

  (Automotive Engineering)

  แรงที่กระทำาต่อตัวรถ	 สปริงและความสั่นสะเทือนของรถ	 ระบบรองรับ	 ระบบเบรค

และการเบรก	 ระบบบังคับเลี้ยวและศูนย์ล้อ	 การเลือกอัตราทดเกียร์	 ระบบเชื้อเพลิง	 การปรับ

อากาศ	ระบบบริหารเครื่องยนต์ยุคใหม่	ความปลอดภัย	และระบบรักษาเสถียรภาพของรถ

MCT 212 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(3-0-6)

  (Microcontroller)

  สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์	การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี	การ

ติดต่อระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์กับการเชื่อมต่อของอินพุต	 เอาต์พุต	 การประยุกต์ใช้กับ

อุปกรณ์ทางกายภาพ	 เพื่อการควบคุมและสื่อสารข้อมูล	 เช่น	 ข้อมูลเข้าออก	 จังหวะเวลา	 การ

สื่อสาร	และพอร์ตขนาน	การแสดงผลโดย	LED	และการควบคุมมอเตอร์สเต็ปปิง

  

MCT 220 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)

  (Electronic Circuits and Devices)

  วัสดุสารกึ่งตัวนารอยต่อพีเอ็น	ไดโอดชนิดต่างๆ	ทรานซิสเตอร์	ออปแอมป์	อุปกรณ์
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แบบสองขั้วและสามขั้ว	ลักษณะเฉพาะ	โครงสร้าง	การใช้งานและการวิเคราะห์ในการนาไปใช้

ในวงจรที่	ไม่เป็นแบบเชิงเส้นต่างๆ	

 

MCT 231 การออกแบบตรรกดิจิทัล 3(2-3-6)

  (Digital Logic Design)

  ระบบตัวเลขและรหัสมาตรฐาน	 พีชคณิตบูเลียน	 การวิเคราะห์วงจรคอมบิเนชัน	

การออกแบบวงจร	 คอมบิเนชั่น	 การวิเคราะห์วงจรซีเควนเซียลและการออกแบบวงจรซีเควนเซี

ยล	การโปรแกรมอุปกรณ์ลอจิก	การประยุกต์ใช้งานต่าง	ๆ	

 

MCT 411 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 3(2-2-5)

  (Programable Logic Controller) 

  หลักการโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์	

การอินเตอร์เฟส	 การต่ออินพุทและเอาท์พุท	 การเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรมและการเขียน

โปรแกรมรูปแบบต่าง	ๆ	และประยุกต์ใช้ในการควบคุมทางอุตสาหกรรม

 

MCT 435 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6)

  Automatic Control Systems)

  หลักการควบคุมอัตโนมัติ	 การวิเคราะห์และแบบจำาลองของช้ินส่วนควบคุมเชิงเส้น	

แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบพลวัต	 คุณลักษณะของระบบควบคุมป้อนกลับ	 สมรรถนะ

ของระบบควบคุมป้อนกลับ	 เสถียรภาพของระบบป้อนกลับเชิงเส้นระเบียบวิธีรูทโลกัส	 ระเบียบ

วิธีตอบสนองความถ่ี	 เสถียรภาพในโดเมนความถ่ี	 การวิเคราะห์ระบบควบคุมในโดเมนเวลา	 การ

ออกแบบและการชดเชยของระบบควบคุมป้อนกลับ

 

MCT 462 อิเล็กทรอนิกส์กำาลัง 3(3-0-6)

  (Power Electronics)

 	 คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำาลังเช่น	 ไดโอด	 ไทริสเตอร์	 ทรานซิสเตอร์	

มอสเฟต	ไอจีบีที	เป็นต้น	คุณสมบัติของวัสดุแม่เหล็ก	แกนหม้อแปลงกำาลัง	แกนเหล็กเฟอร์ไรท์	

แกนเหล็ก	 การทำางานของวงจรเรียงกระแสแบบ	 ถูกควบคุม	 เทคนิคการหยุดนำากระแสของไท

ริสเตอร์	 การวิเคราะห์	 ตัวควบคุมกำาลังกระแสสลับ	 วงจรดีซีคอนเวอเตอร์	 ไซโคลคอนเวอเตอร์	
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ศึกษาการทำางานของวงจรอินเวอเตอร์	 อุปกรณ์เปลี่ยนความถี่	 ฮาร์โมนิคส์	 แนะนำาการควบคุม

ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า

 

MCT 471 เมคคาทรอนิกส์และการควบคุมดิจิทัล 3(3-0-6)

  (Mechatronics and Digital Control)

 	 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์	 การประยุกต์ใช้ตัวประมวลผล

สัญญาณดิจิทัลและเอฟพีจีเอในระบบเมคคาทรอนิกส์	 ไมโครคอนโทรลเลอร์	 และโปรเซสเซอร์

ขั้นสูงสำาหรับการควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์

  

JPN 151 ภาษาญี่ปุ่น 1 3(2-3-6)

  (Japanese I) 

  ระบบเสียงของภาษาญ่ีปุ่น	ฝึกการฟังและออกเสียง	ฝึกอ่านและเขียนอักษรฮิรางานะ												

คาตากานะและคันจิ		โครงสร้างประโยคขั้นพื้นฐาน	และคำาทักทายที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำาวัน		

เรียนรู้คำาศัพท์ประมาณ		500	คำา	และอักษรคันจิประมาณ	50	ตัว

 

JPN 152 ภาษาญี่ปุ่น 2 3(2-3-6)

  (Japanese II)

  วิชาบังคับก่อน : JPN 151 ภาษาญี่ปุ่น 1

 	 ฝึกทักษะการฟัง	 	 พูด	 	 อ่าน	 	 เขียน	 และศึกษาโครงสร้างประโยคขั้นพื้นฐานที่ใช้

สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ	 เรียนรู้คำาศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ	500	คำา	 และอักษรคันจิเพิ่มขึ้น

อีกประมาณ		100		ตัว

 

CHN 111 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 1 3(2-2-5)

  (Foundation Mandarin I)

 	 ฝึกทักษะฟัง	พูด	อ่าน	 เขียนภาษาจีน	 เรียนรู้คำาศัพท์ประมาณ	300	คำา	 โครงสร้าง

ประโยคพื้นฐาน	 ฝึกพูดบทสนทนาสั้นๆ	 เกี่ยวกับการทักทาย	 การแนะนำาตนเองและสมาชิก

ครอบครัว	การบอกเวลา	เป็นต้น	และฝึกการออกเสียงให้ถูกต้อง
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CHN 112 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 2 3(2-2-5)

  (Foundation Mandarin II)

  วิชาบังคับก่อน : CHN 111 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 1

  ฝึกทักษะฟัง	พูด	 อ่าน	 เขียนภาษาจีน	 เรียนรู้คำาศัพท์ประมาณ	400	คำา	 ฝึกพูดบท

สนทนาที่ยาวขึ้นเกี่ยวกับการบอกเล่าเรื่องราว	 วัฒนธรรมประเพณีจีน	 การเปรียบเทียบสิ่งของ

ต่างๆ	และเรียนรู้โครงสร้างประโยคที่ปรากฏ

 


