
 

 
 

 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
และ 

สถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตทางอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร(RDiPT ) 
 

ประกาศรับสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท  (ภาคพิเศษ) 
โครงการหลักสูตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 

(Master of Engineering (Industrial  Production Technology) 
 
หลักสูตร  2  ป  :  เรียนเฉพาวันเสาร และอาทิตย ระหวางเวลา 8.00-18.00 น. 
 
คุณสมบัติของผูสมัคร : 

 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ทกุสาขาวิชา หรือ  
      สาขาวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) ทุกสาขาวิชา  หรือสาขาวิชาอื่นที่เกีย่วของ 

 มีประสบการณทํางานในสาขาทีเ่กี่ยวของกับหลักสูตรฯ  ไมนอยกวา 3 ป (สอบสมัภาษณอยางเดียว
ไมตองสอบขอเขียน) 
 มีประสบการณทํางานในสาขาทีเ่กี่ยวของกับหลักสูตรฯ นอยกวา 3 ป (สอบขอเขยีน และ 

     สอบสัมภาษณ) 
 
คาใชจายในการศึกษา  :  ระบบเหมาจายภาคการศึกษา 56,000 บาท (รวมคาอาหาร  และคาเอกสาร/ตํารา   
                                        เรียน) 
 
กําหนดการแจกจาย (Download) ใบสมคัร  :  19 มกราคม 2551 – 18 เมษายน 2551 
 
กําหนดการรบัสมัคร  :  1  กุมภาพันธ   – 18 เมษายน 2551 
 
การคัดเลือก  :  สอบขอเขียน  และ/หรือ  สอบสัมภาษณ  (โดยดูรายละเอียดของการคัดเลือก และกําหนดการ 
                         สอบขอเขียน  และ/หรือ  สอบสัมภาษณ  ไดจากวิธกีารคัดเลือก) 
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กําหนดการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ  :   
 ขอใหผูสมัครทุกทานมาสอบคัดเลือก  ในวันเสารที ่19 เมษายน  2551  โดยมกีําหนดการดังนี ้
   (ชวงเชา) 9-00 -12.00 น.   -   สอบขอเขียน   
                        (ชวงบาย)        13.00 น. เปนตนไป -   สอบสัมภาษณ  

(โดยสามารถดูรายละเอียดของวิธีการคัดเลือก,  กาํหนดการ  และสถานที่สอบไดจากวธิีการคัดเลือก) 
 
วิธีการคัดเลอืก  :  วิธีการคัดเลือกแบงเปน 2 กรณี คือ 
 กรณีที ่1   สําหรับผูสมัครทีม่ีคุณสมบัติ มปีระสบการณในสาขาที่เกีย่วของกับหลักสูตรฯ  
นอยกวา 3 ป 
     ขอใหผูสมัครทุกคนที่มีคุณสมบัติอยูในกรณีนี้มาทําการสอบขอเขียน  และสอบสมัภาษณ ใน
วันเสารที ่19 เมษายน 2551 โดยมีกาํหนดการดังนี ้
 
   9-00 -12.00 น.   -   สอบขอเขียน  ณ หองประชุมใหญ 101 (ชั้นลาง) 
                 สถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยกีารผลติทางอุตสาหกรรม (RDiPT)  
                                         (ตึก RDiPT (หรือเรียกวาตกึ CNC)  อยูดานซายของอาคารสารนิเทศ 50 ป) 
13.00 น. เปนตนไป -   สอบสัมภาษณ ณ หองอเนกประสงค ชัน้ 4 สถาบนัคนควาและพัฒนา 
                                         เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT)  (ตึก RDiPT (หรือเรียกวาตึก CNC)  
                                         อยูดานซายของอาคารสารนิเทศ 50 ป) 
 
 กรณีที ่2   สําหรับผูสมัครทีม่ีคุณสมบัติมีประสบการณทํางานในสาขาที่เกี่ยวของกบัหลักสูตรฯ 
มากกวา 3 ป 
      ขอใหผูสมคัรทุกคนที่มีคุณสมบัติอยูในกรณีนี้มาทําการสอบสัมภาษณอยางเดียว 
ในวนัเสารที่ 19 เมษายน 2551 โดยมีกาํหนดการดังนี ้
 
13.00 น. เปนตนไป -   สอบสัมภาษณ ณ หองอเนกประสงค  ชัน้ 4  สถาบันคนควาและพัฒนา- 
                                          เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT)   (ตึก RDiPT (หรือเรียกวา 
                                          ตึก CNC)  อยูดานซายของอาคารสารนเิทศ 50 ป) 
 
 โดยขอใหผูที่สมัครเขาเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ)  (Master of Engineering (Industrial Production Technology)) ทุกคนเขารับ 
การสอบขอเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ ในวนั-เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน  และขอใหผูเขารับการสอบขอเขียน 
และ/หรือ สอบสัมภาษณมากอนเวลาสอบ 15 นาท ี พรอมทั้งนําใบเสร็จรับเงินในการสมัครเขาเรียนและบัตรประจําตัว
ผูสมัครมาแสดงในวนัสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณดวย 
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หมายเหต ุ:   ในสวนของผูที่สมัครเขาเรียนในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
ทางอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ)   (Master of Engineering (Industrial Production Technology)  ที่ยงัยืน่เอกสารในการ
สมัครไมครบถวน  โปรดยืน่เอกสารดังกลาวใหเจาหนาทีก่อนทําการสอบขอเขียน 
 
สามารถติดตอสอบถาม และสมัครไดที ่: 
***   คุณพรปวีณ  เกิดกอ ,คุณวรารัตน  ศรีวิเศษ  สถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
       (RDiPT)  โทร. 0-2942-8567-70 ตอ 507 ,0-2940-5822  โทรสาร 0-2940-5823 
       โดยสมัครไดในวันจันทร – ศุกร ในเวลาราชการ 8.30 -16.30 น. และวันเสาร ใน เวลา 9.00 -16.00 น. และ 
***  คุณเพ็ญสุดา  โหมลา   หนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
        โทร. 0-2942-8555 ตอ 1137  (โดยสมัครไดในวันจันทร – ศุกร ในเวลาราชการ 8.30 -16.30 น.)  และ 
***   โดยสามารถดูรายละเอียดตางๆ ของโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตทาง    
       อุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) ไดที่  www.meipt.ku.ac.th   หรือ  www.eng.ku.ac.th 
 
 

**************************************** 
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***   โดยทานสามารถ Download  ใบสมัคร , แบบฟอรมตางๆที่ใชในการสมัคร 

และรายละเอียดเอกสารที่ตองใชในการสมคัร, 
โดยทานสามารถดูรายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติทางอุตสาหกรรม  (ภาคพิเศษ) 
และตัวอยางขอสอบขอเขยีนของหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติทางอุตสาหกรรม 
ไดจากขอมูลดานลางนี ้ ***



                                                        
                                                                                               ใบสมัคร                                           
                                                          โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต                        เลขที่ผูสมัคร             

สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

      
 
 
 
 

1. คํานําหนาชื่อ    นาย    นาง    นางสาว    อื่นๆ ........................................................................................................................................................ 
ชื่อ – นามสกุล (ไทย) ...................................................................................................................................................(ชื่อเลน).......................................... 

 Complete Legal Name   Mr.    Mrs.    Ms.    Other................................................................................................................................................ 
 Name – Sumame (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................(กรุปเลือด)........................................ 

2. วัน  เดือน  ปเกิด .................................................................................................... เลขประจําตัวประชาชน - - - -  
3. ที่อยูที่สามารถติดตอได ........................................................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท.........................................................................  โทรสาร....................................................................................................................................... 
E – mail................................................................................................................................................................................................................................. 
สถานที่ทํางานปจจุบน........................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท.........................................................................  โทรสาร........................................................................................................................................ 
ตําแหนง ................................................................................................................................................................................................................................ 
รายไดตอเดือน 

  นอยกวา  10,000  บาท     10,001  - 20,000  บาท 
  20,001 – 40,000  บาท     มากกวา 40,000  บาท 

4. ประวัติการทํางาน 
ชื่อสถานที่ทํางาน ตําแหนง เร่ิม – สิ้นสุด (พ.ศ.) 

   
   
   
   
 

5. ประวัติการศึกษา 
ระดับ สถาบัน คุณวุฒ ิ ปที่สําเร็จ คะแนนเฉลีย่ 

อุดมศึกษา     
อนุปริญญา     
มัธยมศึกษาตอนปลาย     

                                                                                                                                                         
 
 

                    หนา  1  จาก  2  หนา 



 6
 

 
 

ใบสมัคร 
 

6. ในกรณีถาทานไดรับการคัดเลือกเขาศกึษาตอในหลักสูตรนี้  ทานไดรับการสนับสนุนทางการเงินในการเขาศึกษาตอในหลักสูตรนี้จากแหลงใด 
  สนับสนุนตนเอง      จากบิดา  มารดา  หรือครอบครัว 
  จากหนวยงานตนสังกัด     อื่นๆ........................................................................... 

7. ประสบการณที่เกี่ยวของกับงานดานเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ( เขียนในเอกสารแนบเพิ่ม ถาพื้นที่ดานลางไมเพียงพอ ) 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 

8. เคยไดรับทุน  รางวลั  เกียรติบัตร  หรืองานวิจัยอะไรบาง 
............................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................... 

9. ทานมีความคาดหวงัในการนําเอาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรมเขาไปใชในองคกรหรืองานสวนตัวของทาน อยางไรบาง  ถาทานไดศึกษาจบใน
หลักสูตรนี้แลว (เขยีนในเอกสารแนบเพิ่ม  ถาพื้นที่ดานลางไมเพียงพอ) 
............................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
      ลงชื่อผูสมัคร.............................................................................. 
            (...................................................................) 
             วันที่.......................................................... 
 
 
 

 
 
                                                                        

                                                                                      หนาที่  2  จาก  2  หนา 
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                                                              บัตรประจําตัวผูสมัคร 

 
 

บัตรประจําตัวผูสมัคร 
   ปริญญาโท  สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
                                                     
                                               เลขที่ผูสมัคร............................... 
                                                นาย     นาง   นางสาว 
                                                อื่นๆ....................................... 
                                              ชื่อ.................................................. 
                                              สกุล............................................... 
                                                               (ตัวบรรจง) 
ลายมือชื่อผูสมัครสอบ.................................................................. 
                                    (.............................................................) 
 

บัตรติดที่นั่งสอบ 
   ปริญญาโท  สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
                                                     
                                               เลขที่ผูสมัคร............................... 
                                                นาย     นาง   นางสาว 
                                                อื่นๆ....................................... 
                                              ชื่อ.................................................. 
                                              สกุล............................................... 
                                                               (ตัวบรรจง) 
ลายมือชื่อผูสมัครสอบ.................................................................. 
                                    (.............................................................) 

 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ  : ติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว หนาตรง ไมสวมหมวก ถายไมเกิน 6 เดือน พรอมกรอกขอมูลตางๆใหครบ  
                    ตัดแยกจากกัน กอนยืน่ใหเจาหนาที่ในวนัรับสมัคร แลวรอรับบัตรประจําตัวผูสมัครคืน เพื่อนํามาแสดง 
                   ในวันสอบสัมภาษณ 
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                                                                                                                                                     ฉบับท่ี  1 
    

      
                                                                                  
 

หนังสือรับรอง 
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 

 
 
   ขาพเจา    นาย      นาง     นางสาว    อ่ืนๆ............................................................................................................... 
   ตําแหนง.................................................................สถานที่ทํางาน........................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................. 
  .....................................................โทรศัพท.........................Email........................................................................................ 
  เกี่ยวของกับผูสมัครโดยเปน   ............................................................................................................................................... 
  ขอรับรอง    นาย      นาง      นางสาว     อ่ืนๆ......................................................................................................... 
   ซ่ึงประสงคจะสมัครเขาศึกษาในโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาเทคโนโลยีการผลิต 
   ทางอุตสาหกรรม ในดานตางๆดังนี้ (โปรดประเมินผูสมัครในดานตางๆ เชนบุคลิกภาพ ความสามารถในการ 
   ปฏิบัติงานในหนาทีแ่ละความรับผิดชอบความประพฤติ  ความสามารถ ในการทํางานรวมกับผูอ่ืนๆมนุษย 
   สัมพันธและอื่นๆ)ลงในที่วางดานลางนี ้
   ........................................................................................................................................................... .................................................................................................. 
   .......................................................................................................................................................... ................................................................................................... 
   ........................................................................................................................................................... .................................................................................................. 
   .......................................................................................................................................................... ................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................... ....................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................... ......................................................................................................... 
   ....................................................................................................................................................... ...................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................. ........................................................................................................... 
   ........................................................................................................................................................ ..................................................................................................... 
   ........................................................................................................................................................ ..................................................................................................... 
   .......................................................................................................................................................... ................................................................................................... 
   ........................................................................................................................................................ ..................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................... ......................................................................................................... 
 
       ลงนาม............................................................ 
                                                                                                           (...........................................................) 
                                                                                                                      ........./................/........... 
 
 

(โปรดผนึกซอง และเซ็นกํากบัที่ซองแลวใหผูสมัครเปนผูนําสงพรอมใบสมัคร) 
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                                                                                                                                                                   ฉบับท่ี  2 
     

      
                                                                                  
 

หนังสือรับรอง 
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 

 
 
   ขาพเจา    นาย      นาง     นางสาว    อ่ืนๆ............................................................................................................... 
   ตําแหนง.................................................................สถานที่ทํางาน........................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................................................... 
  .....................................................โทรศัพท....................................Email............................................................................. 
  เกี่ยวของกับผูสมัครโดยเปน   ............................................................................................................................................... 
  ขอรับรอง    นาย      นาง      นางสาว     อ่ืนๆ......................................................................................................... 
   ซ่ึงประสงคจะสมัครเขาศึกษาในโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาเทคโนโลยีการผลิต 
   ทางอุตสาหกรรม ในดานตางๆดังนี้ (โปรดประเมินผูสมัครในดานตางๆ เชนบุคลิกภาพ ความสามารถในการ 
   ปฏิบัติงานในหนาทีแ่ละความรับผิดชอบความประพฤติ  ความสามารถ ในการทํางานรวมกับผูอ่ืนๆมนุษย 
   สัมพันธและอื่นๆ)ลงในที่วางดานลางนี ้
   .................................................................................................................................................... ......................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................... ......................................................................................................... 
   ........................................................................................................................................................... .................................................................................................. 
   ......................................................................................................................................................... .................................................................................................... 
   ........................................................................................................................................................ ..................................................................................................... 
   .......................................................................................................................................................... ................................................................................................... 
   ............................................................................................................................................................. ................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................... .................................................................................................. 
   .......................................................................................................................................................... ................................................................................................... 
   ........................................................................................................................................................... .................................................................................................. 
   .............................................................................................................................................................. ............................................................................................... 
. 
 
       ลงนาม................................................................ 
                                                                                                           (...........................................................) 
                                                                                                                      ........./................/........... 
 
 

(โปรดผนึกซอง และเซ็นกํากบัที่ซองแลวใหผูสมัครเปนผูนําสงพรอมใบสมัคร) 
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                                                                                                                                                     ฉบับท่ี  3 
     

      
                                                                                  
 

หนังสือรับรอง 
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 

 
 
   ขาพเจา    นาย      นาง     นางสาว    อ่ืนๆ............................................................................................................... 
   ตําแหนง.................................................................สถานที่ทํางาน........................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................................................... 
  .....................................................โทรศัพท......................................Email........................................................................... 
  เกี่ยวของกับผูสมัครโดยเปน  ................................................................................................................................................ 
  ขอรับรอง    นาย      นาง      นางสาว     อ่ืนๆ......................................................................................................... 
   ซ่ึงประสงคจะสมัครเขาศึกษาในโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาเทคโนโลยีการผลิต 
   ทางอุตสาหกรรม ในดานตางๆดังนี้ (โปรดประเมินผูสมัครในดานตางๆ เชนบุคลิกภาพ ความสามารถในการ 
   ปฏิบัติงานในหนาทีแ่ละความรับผิดชอบความประพฤติ  ความสามารถ ในการทํางานรวมกับผูอ่ืนๆมนุษย 
   สัมพันธและอื่นๆ)ลงในที่วางดานลางนี ้
   ............................................................................................................................................... .............................................................................................................. 
   ....................................................................................................................................................... ...................................................................................................... 
   ........................................................................................................................................................ ..................................................................................................... 
   .......................................................................................................................................................... ................................................................................................... 
   ............................................................................................................................................................ ................................................................................................. 
   .................................................................................................................................................. ........................................................................................................... 
   ............................................................................................................................................... .............................................................................................................. 
   ................................................................................................................................................. ............................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................ ..................................................................................................... 
   ....................................................................................................................................................... ...................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................... .......................................................................................................... 
   ................................................................................................................................................... .......................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................. ........................................................................................................... 
 
       ลงนาม................................................................. 
                                                                                                           (...........................................................) 
                                                                                                                      ........./................/........... 
 
 

(โปรดผนึกซอง และเซ็นกํากบัที่ซองแลวใหผูสมัครเปนผูนําสงพรอมใบสมัคร) 
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หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
 

 
1. บัตรประจําตัวผูสมัคร  พรอมปดรูปถายสี  หนาตรง  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนดํา ขนาด 1 นิว้ 

ถายไมเกิน  6  เดือน   จํานวน  4  ใบ 
2. คาธรรมเนียมการสมัครเปนเงินสด  จํานวน  500  บาท 
3. ใบสมัคร พรอมปดรูปถาย (รูปเดียวกับบัตรประจําตัวผูสมคัร) 
4. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับสภามหาวทิยาลัยอนุมัตปิริญญา (ฉบับระบุช่ือปริญญา พรอม 

วันที่อนุมัติปริญญา) จํานวน  2 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  (พรอมทั้งนําใบแสดงผลการเรียน
(Transcript)  ตัวจริงมาแสดงในวนัที่สมัคร) 

5. หนังสือรับรอง (Recommendation ) ตามแบบฟอรมของโครงการ จํานวน  3  ฉบับ (จากผูรับรอง 3 คน) 
(สําหรับผูที่ยังมิไดทํางานใหอาจารยผูเคยสอนเปนผูรับรอง  สวนผูที่ทํางานแลวใหอาจารยผูเคยสอนหรือ
ผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง) 

6. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชือ่ – สกุล เชนทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชือ่ ฯลฯ สําหรับผูสมัครที่มี 
       ช่ือ – สกุล  ไมตรงกับใบคะแนน จํานวน 2 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี) 
7. สําเนาบัตรประชาชน หรือบตัรอื่นที่เทียบเทา 2 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
8. สําเนาทะเบยีนบาน  2 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 
 
 

************************************** 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หลักสูตรใหม พ.ศ.2546 
 
1. ชื่อหลักสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
 Master of Engineering Program in Industrial Production Technology 
 
2. ชื่อปริญญา 
 2.1  ช่ือเต็ม    : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม) 
 2.2  ช่ือเต็ม    : วศ.ม. (เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม) 
 2.3  ช่ือเต็ม    : Master of Engineering (Industrial Production Technology) 
 2.4  ช่ือยอ     : M.Eng. (Industrial Production Technology) 
 
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ   
  สถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร  และบัณฑติวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
4. ปรัชญาและวตัถุประสงคของหลักสูตร 
  เทคโนโลยีในการผลิตทางอุตสาหกรรม ไดมีววิัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางรวดเร็วโดย 
มุงเนนในดานการแขงขันเชงิคุณภาพ  บริการ และการตลาด เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคดังกลาว ปจจุบันไดม ี
การนําเอาคอมพิวเตอรมาเชื่อมตอเพื่อสรางระบบควบคุมและตัดสินใจใหทันเวลาในดานการผลิตแบบครบวงจรตั้งแตการ
ออกแบบ  จัดซื้อ  ผลิต  ตรวจสอบ  บรรจุ  สงมอบ  และบริการหลังการขาย  ทําใหวสัดุ  อุปกรณทีถู่กออกแบบ 
และใชงานปฏิบัติการระบบมีความสามารถที่หลากหลายขึ้นกับซอฟตแวรและฮารดแวรของคอมพิวเตอรที่ถูกนาํมากํากับ 
งานดังกลาว การเชื่อมโยงดังกลาวทําใหเกดิการประสานองคความรูในศาสตรตางๆ เพื่อทําใหเปาหมายบรรลุผล เชน  
งานออกแบบที่เหมาะสมทางวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟา การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม 
และการพัฒนาซอฟตแวรและฮารดแวรสําหรับคอมพิวเตอร ฯลฯ 
  ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดทําหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภายใตความรวมมือระหวางภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  สถาบันคนควา 
และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมวีัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
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(1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูในเชิงลึก และความเขาใจในสหวิทยาการสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม 

(2) เพื่อตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยการผสมผสานองคความรูทองถ่ิน 
          และองคความรูสากล 
(3) เพื่อตอบสนองนโยบายคณะวิศวกรรมศาสตรในการมุงเนนพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

 
5. กําหนดการเปดสอน 
  ปการศึกษา 2547 
 
6. คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา 

 ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวของและมคีุณสมบัติ 
ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
7.  วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา 
  ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
8. ระบบการศึกษา 
  ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
9. ระยะเวลาการศึกษา 
  ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑติศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
10. การลงทะเบียนเรียน 
  ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
  ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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12. อาจารยผูสอน 
 12.1  อาจารยประจําหลักสตูร 
ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนง-คุณวฒุิ 
ผลงานทางวชิาการ ภาระงานสอน 

ในปจจุบัน 
ภาระงานสอน 
ในหลักสูตรใหม 

1 นายเกียรติยทุธ  กวีญาณ 
ผูชวยศาสตราจารย 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)  
            เกียรตนิิยมอันดับ 2 
M.S. (Electrical Engineering) 
Ph.D. (Electrical Engineering) 

งานแตงเรียบเรียง 
การวิเคราะหวงจรไฟฟา 
งานวิจัย 
1. ฮารโมนิคในระบบไฟฟากําลัง 
2. การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง 

205597 
205599 

 

220512 
220595 

 

2 นายชัยวัฒน  ชัยกุล 
รองศาสตราจารย 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 

งานวิจัย 
1. เครื่องวัดสัญญาณรบกวน 
2. เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพนัธุ 

205514 
205597 
205599 

220531 
220552 
220595 
220599 

3 นายชูเกียรติ  การะเกต ุ
อาจารย 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 
M.Sc. (Microelectronics Systems  
            Design) 
Ph.D. (Electronics and Computer  
            Science) 

งานวิจัย 
1. VLSI Design and  
    Microprocessors 
2. Microelectronic Systems 

205523 
205532 
205599 

220542 
220595 
220599 

 
 
 

 
4 นายธัญญะ  เกยีรติวัฒน 

รองศาสตราจารย 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
M.S. (Agricultural Engineering) 
Ph.D. (Agricultural Engineering) 

งานวิจัย 
1. การพัฒนาการเก็บเกีย่วและการ 
    แปรรูปมันสําปะหลัง 
2. การพัฒนาการเก็บเกีย่วขาวโพด 
3. การพัฒนาการแปรรูปดอกไม 
    แหงเพื่อการสงออก 

208514 
208522 
208561 
208599 

220541 
220591 
220595 
220599 
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ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนง-คุณวฒุิ 
ผลงานทางวชิาการ ภาระงานสอน 

ในปจจุบัน 
ภาระงานสอน 
ในหลักสูตรใหม 

5 นายนนทวัฒน  จันทรเจริญ 
อาจารย 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
 

งานวิจัย 
การพัฒนาและจัดเก็บ         
พจนานกุรมศพัท 
อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร 
อังกฤษ-ไทยดวยคอมพวิเตอร 

 220512 
220595 
220596 

 

6 นายพีรวัฒน  วัฒนพงศ 
อาจารย 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
M.S. (Computer Science) 
Ph.D. (Computer Science) 
 

งานวิจัย 
Neural Networks for Fault   
Tolerant Systems 

204564 
204571 

 

220512 
220596 
220595 
220599 

7 นายสัจจาทพิย  ทัศนียพนัธ 
ผูชวยศาสตราจารย 
B.S. (Electrical Engineering) 
M.S. (Electrical Engineering) 
M.S. (Mechanical Engineering) 
 

งานแตงเรียบเรียง 
1. การสั่นสะเทือนทางกลชั้นสูง 
2. การสั่นสะเทือนตามขวาง 
    ของคาน 
3. การสั่นสะเทือนแบบอิสระ 
    และแบบบังคับ 

208512 
208599 

220532 
220541 
220595 

 

8 นายอนนัต  มุงวัฒนา 
อาจารย 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
M.S. (Industrial Engineering) 
Ph.D. (Industrial and Systems          

Engineering) 

งานวิจัย 
1. การออกแบบการผลิตแบบกลุม 
2. การจัดลําดบังานสําหรับเตาอบ 
3. การวางแผนสําหรับหนวยกิต 
    และหนวยประกอบ 

206551 
206554 
206564 

220511 
220521 
220522 
220595 
220599 
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12.2 อาจารยสนับสนุนหลักสูตร 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนง-คุณวฒุิ 

ผลงานทางวชิาการ ภาระงานสอน 
ในปจจุบัน 

ภาระงานสอน 
ในหลักสูตรใหม 

1 นายกรรมมันต  ชูประเสริฐ 
อาจารย 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
M.Eng. (Manufacturing Systems  
              Engineering) 
 

งานแตงเรียบเรียง 
 งานแปลหนังสือ Machine 
  Design ของ Schaum’s 
งานวิจัย 
1. Development of Water Tunnel 
2. Industrial Robot Applications 

208597 220511 
220513 
220595 

 

2 นายทวีเดช  ศริิธนาพิพัฒน 
อาจารย 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
M.S. (Mechanical Engineering) 
Ph.D. (Mechanical Engineering) 
 

งานวิจัย 
1. Applied Control Theory 
2. Design and Analysis of  
    Electromechanical System 
3. CAD/CAM/CAE 
4. CNC Retrofitting 

 220513 
220551 
220591 
220595 
220599 

 
3 นางสาวประไพศรี  สุทัศน ณ อยุธยา 

ผูชวยศาสตราจารย 
สต.บ.  (สถิติ) เกียรตินยิมอันดับ 2 
M.S. (Statistics) 
M.S. (Industrial Engineering) 
Ph.D. (Industrial and  
           Manufacturing Engineering) 

งานแตงเรียบเรียง 
สถิติประยุกตในงานควบคุมคุณภาพ 
งานวิจัย 
การประยกุตใชเทคนิคของสถิติช้ันสูง
ในการปรับปรงุคุณภาพ  

206221 
206542 
206543 

220542 
220551 
220595 
220599 

 
 
 

4 นายภุชงค  อุทโยภาศ 
ผูชวยศาสตราจารย 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
M.S. (Computer Engineering) 
Ph.D. (Computer Engineering) 
 

งานวิจัย 
1. การพัฒนาโปรแกรมออกแบบ 
    อักขระภาษาไทยบนระบบ X 
2. การออกแบบและสรางตูโทรศัพท 
    อัตโนมัติ ขนาดใหญ 
3. การพัฒนาโปรแกรมจําลองการ 
    ส่ือสารขอมูลบนระบบ UNIX 
 

204574 
204581 

220512 
220599 
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ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนง-คุณวฒุิ 
ผลงานทางวชิาการ ภาระงานสอน 

ในปจจุบัน 
ภาระงานสอน 
ในหลักสูตรใหม 

5 นายสมพงษ  พิเชษฐภิญโญ 
รองศาสตราจารย 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
M.Eng. (Energy Technology) 
 

งานแตงเรียบเรียง 
1. กลศาสตรวิศวกรรม I 
2. ไฮดรอลิกและนิวแมติก 
    อุตสาหกรรม 
3. การอนุรักษพลังงานความรอนใน 
    อาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 

208554 
208599 

 

220541 
220595 
220599 

6 นายเสรี  เศวตเศรนี 
ผูชวยศาสตราจารย 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 
เกียรตินยิมอันดับ 1 
M.Eng. (Industrial Engineering  
              and Management) 
D.Eng. (Industrial Engineering  
             and Management) 

งานวิจัย 
1. การวางแผนการผลิตในโรงงาน 
2. การจัดระดบัการใชทรัพยากร 
    ในโครงงานโดยใชโครงขายงาน 
3. ระบบสารสนเทศในการศกึษา 
4. ระบบสารสนเทศของหองสมุด 
 

206321 
206361 
206524 
216512 

220512 
220595 
220599 
220551 

7 นายวโรดม  ตูจินดา 
อาจารย 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
Ph.D. (Mechanical Engineering) 

งานวิจัย 
ระบบควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 

 220531 
220533 
220595 
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12.3 อาจารยพิเศษ 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนง-คุณวฒุิ 

ผลงานทางวชิาการ ภาระงานสอน 
ในหลักสูตรใหม 

1. นายสุศักดิ์  ทองธรรมชาติ 
รองศาสตราจารย 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
M.S. (Electrical Engineering) 
Ph.D. (Electrical Engineering) 

งานแตงเรียบเรียง 
ตําราคณิตศาสตรสําหรับ
วิศวกรรม 
 

220542 
220596 

2. นายสุขสันต  พรหมบัณพงษ 
อาจารย 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
M.S. (Industrial Engineering) 
Ph.D. (Industrial Engineering) 

งานวิจัย 
การประยกุตใช
คอมพิวเตอรชวยในการ
ออกแบบและผลิต 
 

220513 

3. นายกอเกียรติ  เกงสกุล 
รองศาสตราจารย 
Ph.D. (Industrial Engineering) 

งานวิจัย 
แบบโครงขายนิวรอล 
เพื่อการตัดสินใจ 

220591 
220596 

 
13. จํานวนนิสติ 

ปการศึกษา จํานวนนิสติท่ีจะรับ จํานวนบัณฑติท่ีคาดวาจะจบ 
 แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข 

2546 10 40 - - 
2547 10 40 10 40 
2548 10 40 10 40 
2549  10  40 10 40 
2550 10 40 10 40 

 
14. สถานที่และอุปกรณการสอน 
  ใชครุภัณฑหองปฏิบัติการ หองเรียนตางๆ ที่มีอยูในสถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และในหนวยงานอืน่ๆ ที่เกี่ยวของ 
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15. หองสมุด 
  ใชหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร สํานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
และหองสมุดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
 
16. งบประมาณ 
  ตามที่ไดรับจดัสรรจากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
17. โครงสรางหลักสูตร  
 17.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก (2) 

จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  36  หนวยกิต 
  ก. วิชาเอกไมนอยกวา       24  หนวยกติ 
       สัมมนา                2 หนวยกิต 
      วิชาเอกบังคบั               10 หนวยกิต 
      วิชาเอกเลือกไมนอยกวา             12 หนวยกิต 
  ข. วิทยานพินธไมนอยกวา      12  หนวยกติ 
 17.1.1 รายชื่อวิชาเอก 

รายวิชาเอกไมนอยกวา       24  หนวยกติ 
  ก. สัมมนา                 2 หนวยกิต 
220597* สัมมนา        1,1 
  (Seminar) 
  ข. วิชาเอกบังคับ    10 หนวยกิต 
220511* การผลิตแบบผสมผสานดวยคอมพิวเตอร    3(3-0) 
  (Computer Integrated Manufacturing) 
220512* งานวิศวกรรมใชคอมพิวเตอรชวย     3(3-0) 
  (Computer Aided Engineering) 
220513*  การออกแบบและการผลิตใชคอมพิวเตอรชวย   3(3-0) 
  (Computer Aided Designs and Manufacturing)  
220591* ระเบียบวิจยัทางเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรรม  1(1-0) 
  (Research Methods in Industrial Production Technology) 
 
 
______________________ 
* วิชาเปดใหม 
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  ค. วิชาเอกเลือกไมนอยกวา  12 หนวยกิต 
220521* ระบบการผลิตแบบยืดหยุน     3(3-0) 
  (Flexible Manufacturing Systems) 
220522* ระบบสนับสนุนลอจิสติกแบบยืดหยุน    3(3-0) 
  (Flexible Logistics Support Systems) 
220531* การควบคุมเชงิตัวเลขดวยคอมพิวเตอร    3(3-0) 
  (Computerized Numerical Control) 
220532* วิทยาการหุนยนตอุตสาหกรรม     3(3-0) 
  (Industrial Robotics) 
220533* การออกแบบระบบควบคุมขัน้สูงสําหรับเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 3(3-0) 
  (Advanced Control System Design for Industrial Machines) 
220541* กลศาสตรเชิงคํานวณเพื่อการออกแบบการผลิต   3(3-0) 
  (Computational Mechanics for Manufacturing Designs) 
220542* ระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนกิสเชิงคํานวณ    3(3-0) 
  (Computational Electrical and Electronic Systems) 
220551* การออกแบบเหมาะที่สุดในการผลิต    3(3-0) 
  (Optimal Designs in Manufacturing) 
220552* การควบคุมการผลิตเหมาะทีสุ่ด     3(3-0) 
  (Optimal Control in Manufacturing) 
220596* เร่ืองเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลติทางอุตสาหกรรม  3(3-0) 
  (Selected Topics in Industrial Production Technology) 
220598* ปญหาพิเศษ       1-3 
  (Special Problems) 

17.1.2 วิทยานิพนธ 
- แผน ก แบบ ก (2) 
วิทยานิพนธไมนอยกวา   12 หนวยกิต 

220599* วิทยานิพนธ       1-12 
  (Thesis) 
 
 
 
______________________ 
* วิชาเปดใหม 
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17.2  หลักสูตร แผน ข 
จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 36  หนวยกิต 

  ก. วิชาเอกไมนอยกวา        30  หนวยกิต 
       สัมมนา      2 หนวยกิต 
      วิชาเอกบังคบั    10 หนวยกิต 
      วิชาเอกเลือกไมนอยกวา  18 หนวยกิต 
  ข. การศึกษาคนควาอิสระ         6  หนวยกติ 

17.2.1 รายชื่อวิชาเอก 
รายวิชาเอกไมนอยกวา   30 หนวยกิต 

  ก. สัมมนา      2 หนวยกิต 
220597* สัมมนา        1,1 
  (Seminar) 
  ข. วิชาเอกบังคับ    10 หนวยกิต 
220511* การผลิตแบบผสมผสานดวยคอมพิวเตอร    3(3-0) 
  (Computer Integrated Manufacturing) 
220512* งานวิศวกรรมใชคอมพิวเตอรชวย     3(3-0) 
  (Computer Aided Engineering) 
220513*  การออกแบบและการผลิตใชคอมพิวเตอรชวย   3(3-0) 
  (Computer Aided Designs and Manufacturing)  
220591* ระเบียบวิธีวิจยัทางเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรรม  1(1-0) 
  (Research Methods in Industrial Production Technology) 
  ค. วิชาเอกเลือกไมนอยกวา  18 หนวยกิต 
220521* ระบบการผลิตแบบยืดหยุน     3(3-0) 
  (Flexible Manufacturing Systems) 
220522* ระบบสนับสนุนลอจิสติกแบบยืดหยุน    3(3-0) 
  (Flexible Logistics Support Systems) 
220531* การควบคุมเชงิตัวเลขดวยคอมพิวเตอร    3(3-0) 
  (Computerized Numerical Control) 
 
 
 
______________________ 
* วิชาเปดใหม 
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220532* วิทยาการหุนยนตอุตสาหกรรม     3(3-0) 
  (Industrial Robotics) 
220533* การออกแบบระบบควบคุมขัน้สูงสําหรับเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 3(3-0) 
  (Advanced Control System Design for Industrial Machines) 
220541* กลศาสตรเชิงคํานวณเพื่อการออกแบบการผลิต   3(3-0) 
  (Computational Mechanics for Manufacturing Designs) 
220542* ระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนกิสเชิงคํานวณ    3(3-0) 
  (Computational Electrical and Electronic Systems) 
220551* การออกแบบเหมาะที่สุดในการผลิต    3(3-0) 
  (Optimal Designs in Manufacturing) 
220552* การควบคุมการผลิตเหมาะทีสุ่ด     3(3-0) 
  (Optimal Control in Manufacturing) 
220596* เร่ืองเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม  3(3-0) 
  (Selected Topics in Industrial Production Technology) 
220598* ปญหาพิเศษ       1-3 
  (Special Problems) 
 
 17.2.2 การศึกษาคนควาอิสระ 
  - แผน ข 
  การศึกษาคนควาอิสระ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
220595* การศึกษาคนควาอิสระ      3,3 
  (Independent Study) 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
* วิชาเปดใหม 
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 17.4 ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
เลขสามตัวหนา (220) หมายถึง วิชาในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม  
เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี ้
 เลขตัวหนา หมายถึง  ระดบัชั้นป 
 เลขตัวกลาง มีความหมายดงัตอไปนี ้  

  1 หมายถึง  หมวดวิชาพืน้ฐาน 
  2 หมายถึง  หมวดวิชาระบบการผลิตทันสมัย 
  3 หมายถึง  หมวดวิชาฮารดแวรการผลิต 
  4 หมายถึง  หมวดวิชาซอฟตแวรการผลิต 
  5 หมายถึง  หมวดการหาคาเหมาะที่สุดในการผลิต 
  9 หมายถึง  หมวดงานวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24
 

17.5 ตัวอยางแผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก (2) 
  ปท่ี 1 ภาคตน     จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบตัิการ) 
220511  การผลิตแบบผสมผสานดวยคอมพิวเตอร  3(3-0) 

  220512  งานวิศวกรรมใชคอมพิวเตอรชวย   3(3-0) 
    วิชาเอกเลือก     6(  -  ) 
                     12(  -  ) 
 

  ปท่ี 1 ภาคปลาย    จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิการ) 
  220513  การออกแบบและการผลิตใชคอมพิวเตอรชวย 3(3-0) 
  220597  สัมมนา      1 
    วิชาเอกเลือก     6(  -  ) 
                     10(  -  ) 

 

  ปท่ี 2 ภาคตน     จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิการ) 
  220591  ระเบียบวิธีวิจยัทางเทคโนโลยีการผลิต  1(1-0) 
    ทางอุตสาหกรรม 
  220597  สัมมนา      1 
  220599  วิทยานิพนธ     6 

              8( -  ) 
 

ปท่ี 2 ภาคปลาย    จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิการ) 
  220599  วิทยานิพนธ     6 

              6 
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17.6 ตัวอยางแผนการศึกษา 
แผน ข  
  ปท่ี 1 ภาคตน     จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิการ) 
220511  การผลิตแบบผสมผสานดวยคอมพิวเตอร  3(3-0) 

  220512  งานวิศวกรรมใชคอมพิวเตอรชวย   3(3-0) 
    วิชาเอกเลือก     6(  -  ) 
                     12(  -  ) 
 

  ปท่ี 1 ภาคปลาย    จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิการ) 
  220513  การออกแบบและการผลิตใชคอมพิวเตอรชวย 3(3-0) 
  220597  สัมมนา      1 
    วิชาเอกเลือก     6(  -  ) 
                     10(  -  ) 

 
  ปท่ี 2 ภาคตน     จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิการ) 

  220591  ระเบียบวิธีวิจยัทางเทคโนโลยีการผลิต  1(1-0) 
    ทางอุตสาหกรรม 
  220595  การศึกษาคนควาอิสระ    3 
  220597  สัมมนา      1 
    วิชาเอกเลือก     3(  -  ) 

              8(  -  ) 
 
  ปท่ี 2 ภาคปลาย    จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิการ) 

  220595  การศึกษาคนควาอิสระ    3 
  วิชาเอกเลือก     3(  -  ) 
        6(  -  ) 
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17.7 คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
220511*  การผลิตแบบผสมผสานดวยคอมพิวเตอร                  3(3-0) 

  (Computer Integrated Manufacturing) 
  การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย  การสรางแบบจําลองทางเรขาคณิต   การวางแผน 

กระบวนการใชคอมพิวเตอรชวย  การควบคุมระบบการผลิตดวยคอมพวิเตอร ระบบการเคลื่อนยาย 
และคนคืนอัตโนมัติ  ระบบหุนยนต  วิศวกรรมคุณภาพ  วิศวกรรมคูขนาน  ระบบการผลิตแบบ 
ยืดหยุน  เทคโนโลยีกลุมและระบบการผลติแบบเซลลูลาร  และการบูรณาการเชิงระบบ 

  Computer-aided design, geometric modeling, computer-aided process planning, computer  
control of manufacturing systems, automated material handling and retrival systems, robotic  
systems, quality engineering, concurrent engineering, flexible manufacturing systems, group  
technology and cellular manufacturing system and system integration. 

 

220512*  งานวิศวกรรมใชคอมพิวเตอรชวย       3(3-0) 
  (Computer-Aided Engineering) 

  กระบวนการการออกแบบทางวิศวกรรม แบบจําลองทางคณิตศาสตรเพือ่การวิเคราะหและ 
สังเคราะหวิธีเชิงตัวเลขเพื่อจาํลองพฤติกรรมระบบ วิธีทางคอมพิวเตอรเพื่อประมวลผลขอมูล         
การวิเคราะหและออกแบบผลิตภัณฑเชิงวศิวกรรมโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป การ 
วิเคราะหความไว และการออกแบบเหมาะทีสุ่ด 

  Engineering design processes, mathematical models for analysis and synthesis, numerical  
methods for system behavior simulation, computer methods for data processing, engineering  
analysis and designs of manufacturing product using computer softwares, sensitivity analysis and  
optimal designs. 

 

220513*  การออกแบบและการผลิตใชคอมพิวเตอรชวย      3(3-0) 
 (Computer-Aided Designs and Manufacturing) 

  กระบวนการการออกแบบและการผลิต ซอฟตแวรชวยการออกแบบ การวิเคราะห 
ความซับซอนของตนแบบ การสรางตนแบบอยางรวดเรว็ การจําลองผลเชิงตัวเลขเพื่อประเมินคุณภาพ 
ทางวิศวกรรม   การวางแผนการดําเนนิงานและการควบคุมโดยใชคอมพิวเตอรชวย  การพัฒนา 
ระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร 
 
 
 
______________________ 
* รายวิชาเปดใหม 
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  Designs and manufacturing process, software-aided designs, analysis of prototype  
complexities, rapid prototyping, numerical simulation for engineering quality evaluation,  
software-aided process and operation planning and control, development of computer methods. 

 

220521*  ระบบการผลิตแบบยืดหยุน        3(3-0) 
(Flexible Manufacturing Systems) 

แนวคดิพื้นฐานของระบบอัตโนมัติยืดหยุน ระบบควบคมุเชิงตัวเลข อุปกรณและผังงานระบบ  
แบบจําลองทางคณิตศาสตรของการผลิต แบบยืดหยุนภายใตทฤษฎีเครือขายแถวคอยและกําหนดการเชิง 
คณิตศาสตร  การประยกุตในการวางแผนควบคุมและการออกแบบ 

  Basic concepts of flexible automation systems, numerical control systems, equipment and  
system layouts, mathematical models of flexible manufacturing under theories of queuing networks  
and mathematical programming  applications in planning control and designs. 

 

220522*  ระบบสนับสนุนลอจิสติกแบบยดืหยุน       3(3-0) 
  (Flexible Logistics Support Systems) 

  อุปกรณและฮารดแวรสําหรับกิจกรรมลอจิสติกแบบยืดหยุน รถขนถายวัสดุอัตโนมตัิ ระบบ 
การเรียกใชและจัดเก็บอัตโนมัติ  การวางแผนกําลังการบริการ  การออกแบบเสนทางเคลื่อนยายงาน  
การกําหนดตําแหนงงานเพื่อลดการเคลื่อนยายวัสดุ  การออกแบบผังงานจัดเก็บ  สายการถายโอนเพื่อ 
การสงมอบ และระบบสายงานถายโอนอัตโนมัติ 

  Equipment and hardware for flexible logistic activities, automated guided vehicles,  
automated retrieval and storage systems, service capacity planning, routing designs of job handling,  
determining  job locations for material handling reductions, storage layout designs, transfer lines for  
delivery and automated transfer line systems. 
 

220531*  การควบคุมเชิงตัวเลขดวยคอมพวิเตอร       3(3-0) 
 (Computerized Numerical Control) 

  แนวคดิพื้นฐานการผลิตใชคอมพิวเตอรชวย เครื่องควบคมุเชิงตัวเลขเพือ่ใชในงานเปลี่ยน 
แปรรูปวัสดุ ระบบควบคุมทีโ่ปรแกรมได การควบคุมเชงิตัวเลขทางคอมพิวเตอร ระบบการเปลี่ยน 
เครื่องมืออัตโนมัติ โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการควบคมุเชิงตัวเลข การวางแผนกระบวนการเพื่อลด 
รอบเวลาการผลิต และกรณีศกึษา 
 
 
 
______________________ 
* รายวิชาเปดใหม 
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  Basic concepts of computer aided manufacturing, numerical control machines for material  
deformations, programmable control systems, computer numerical control, automated tool change  
system, computer programs for numerical control, process planning for reductions of production cycle time  
and case studies. 

 

220532*  วิทยาการหุนยนตอุตสาหกรรม        3(3-0) 
  (Industrial Robot) 

  ประวัติการพฒันาวิทยาการหุนยนตเพื่ออุตสาหกรรม  กลศาสตรของวิทยาการหุนยนตใน 
หนึ่ง สองและสามมิติ  ทฤษฎีการควบคุมเชิงอิเล็กทรอนิกส  ช้ินประกอบของวิทยาการหุนยนต 
อุตสาหกรรมและการใชงาน การควบคุมการปฏิบัติการปฏิบัติงานของระบบหุนยนต และการพัฒนา 
สมรรถภาพในการเรียนรูและความฉลาดของหุนยนต 

  History of robotics development for industry, mechanics of robotics in one two and three  
dimensions, electronic control theory of  robotics, elements of industrial robotics and their usages,  
operational control of robotic systems and learning capability and intelligence developments of  
robots. 

 

220533*  การออกแบบระบบควบคุมขั้นสูงสําหรับเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม   3(3-0) 
    (Advanced Control System Design for Industrial Machines) 

 พื้นฐานของการควบคุมเครื่องจักรกล   หนาที่และการดําเนินงานของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ  
สวนประกอบทางไฟฟา  การวิเคราะหเสถียรภาพ  การควบคุมปอนกลับและการทํางาน  ระเบียบวธีิทาง 
โดเมนเวลาและความถี่  การแทนปริภูมิสถานะ  ตัวควบคมุแบบพีไอดี  การออกแบบตัวควบคุมสมยัใหม   
การชี้บงระบบ การวิเคราะหความคงทน  การออกแบบตวัควบคุมโดยใชเครื่องมือทางซอฟตแวร   
การสังเคราะหตัวควบคุม ระบบควบคุมดิจทิัล  การควบคุมการเคลื่อนที่หลายแกน  การนําตัวควบคมุมา 
ใชงาน 

Industrial machine control fundamentals, functions and operations of automatic machines,  
electrical components, feedback control stability and performance analysis, time and frequency domain 
methods, state-space representations, PID controllers, modern control design, system identification,  
robustness analysis, control design using software tools, controller synthesis, digital control, multi-axis  
motion control, controller implementation 

 
 
 

______________________ 
* รายวิชาเปดใหม 
 



 29
 

220541*  กลศาสตรเชิงคํานวณเพื่อการออกแบบการผลติ      3(3-0) 
 (Computational Mechanics for Manufacturing Designs) 

  กลศาสตรคลาสสิก กลศาสตรของผลิตภัณฑ  สมการแปรรูปพลังงานเพื่อวิเคราะห และ 
ออกแบบพฤตกิรรมเชิงกลของผลิตภัณฑ เทคนิคเชิงตัวเลขสําหรับการแกสมการ การพัฒนา 
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อชวยสนับสนนุงานคํานวณกรณีศึกษา 

  Classical mechanics,  mechanics of product, energy conversion equations for analysis and  
designs of mechanical product behavior, numerical techniques for equation solving, computer  
program development for computing support, case study. 
 

220542*  ระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเชิงคํานวณ      3(3-0) 
  (Computational Electrical and Electronic Systems) 

  พื้นฐานทางวงจรไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส เทคนิคการวิเคราะหและการคํานวณวงจร 
อิเล็กทรอนิกส และวงจรไฟฟาสมมูลขนาดใหญ   การจาํลองดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม 
สําเร็จรูป เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑในอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

  Fundamentals of electrical and electronic circuits, techniques for analysis and computations  
of large scale electronic circuits and equivalent electrical circuits, computers simulation using  
software packages for product designs in electronic industry. 

 
220551*  การออกแบบเหมาะที่สุดในการผลิต       3(3-0) 

 (Optimal Designs in Manufacturing) 
  ทฤษฎีการออกแบบเหมาะทีสุ่ด   การชี้บงและสรางแบบจําลองระบบ   แบบจําลองทาง 

คณิตศาสตรเพือ่การสังเคราะห   การวางแผนการผลิต   การประมาณคาพารามิเตอรการออกแบบ  
พลศาสตรของการออกแบบ   การออกแบบความคลาดเคลื่อนยินยอมและควบคุมความไมแนนอน 

  Theory of optimal designs, system identifications and modeling, mathematical models for  
synthesis, manufacturing planning, design parameter estimations, design dynamics, tolerance  
designs and uncertainty control. 
 
 
 
 
 
______________________ 
* รายวิชาเปดใหม 
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220552*  การควบคุมการผลิตเหมาะที่สุด        3(3-0) 
  (Optimal Control in Manufacturing) 

  ทฤษฎีการควบคุมเหมาะที่สุด  การควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรมและอุตสาหกรรม  การ 
ควบคุมพัสดุคงคลังและงานระหวางกระบวนการ    การออกแบบระบบปอนกลับและการชดเชยเพื่อ 
ควบคุมระบบ 

  Theory of optimal control, engineering and industrial quality control, inventory and work in  
process control, design of feedback system and compensation for  system control. 

 
220591* ระเบียบวิธีวจิัยทางเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม     1(1-0) 

(Research Methods in Industrial Production Technology) 
หลักการและระเบียบวิธีวจิัยทางเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม  การวิเคราะหปญหา 

เพื่อกําหนดหวัของานวจิัย วธีิรวบรวมขอมูลเพื่อการวางแผนการวจิัย การกําหนดตวัอยางและเทคนิค 
วิธีการ  การวเิคราะห  แปลผล  และการวจิารณผลการวิจยั  การจัดทํารายงานเพื่อการนําเสนอในการ 
ประชุมและการตีพิมพในวารสารวิชาการ  

  Research principles and methods in Industrial Production Technology, problem analysis for  
research topic identification, data collecting for research planning, identification of samples and  
techniques.  Research analysis, result explanation and discussion, report writing, presentation and  
preparation for journal publication. 

 
220595*  การศึกษาคนควาอสิระ         3,3 
   (Independent Study) 

การศึกษาคนควาอิสระ  ในหวัขอที่นาสนใจในระดับปรญิญาโท  เรียบเรียงเปนรายงานและ 
นําเสนอในการสอบสัมภาษณขั้นสุดทายของปริญญาโทแผน ข 

  Independent study on interesting topic at the master’s degree level, compile into a report  
and present in the final oral examination. 

 
 
 
 

 
 
 

______________________ 
* รายวิชาเปดใหม 
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220596*  เร่ืองเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม     1-3 
  (Selected Topics in Industrial Production Technology) 

เร่ืองเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ในระดับปริญญาตรี หัวขอเร่ือง 
 เปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา 

Selected topics in Industrial Production Technology at the master’s degree level. Topics  
are subject to change each semester. 
 

220597*  สัมมนา          1 
  (Seminar) 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรมในระดับ 
ปริญญาโท 
 Presentation and discussion on current interesting topics in Industrial Production  
Technology at the master’s degree level. 

 
220598*  ปญหาพิเศษ          1-3 

  (Special Problems) 
  การศึกษาคนควาทางดานเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท  

และเรียบเรยีงเขียนเปนรายงาน 
Study and research in Industrial Production Technology at the master’s degree level  

and compiled into a written report. 
 
220599*  วิทยานิพนธ          1-12 

  (Thesis) 
วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรยีงเขยีนเปนวิทยานพินธ 

  Research at the master’s degree level and compiled into a thesis. 
 

 
 
 
 
 

______________________ 
* รายวิชาเปดใหม 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑติศึกษา 

       จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ช่ัวโมงปฏิบัติการ) 
1. รหัสวิชา  220511      3(3-0) 
 ชื่อภาษาไทย  การผลิตแบบผสมผสานดวยคอมพิวเตอร 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Computer Integrated Manufacturing 
 วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

2. เหตุผลในการขอเปดรายวชิาใหม 
  หลักการผลิตแบบผสมผสานเปนวิชาแกนหลักของหลักสูตร มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูถึงกลไก  
องคประกอบและวิวัฒนาการของการใชคอมพิวเตอรผสมผสานไปกับเทคโนโลยีการผลิตในภาพรวมอันจะไดมี 
การแตกแขนงการศึกษาตอไปในรายวิชาอื่น 
 

3. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในวิชาระดับบัณฑิตศกึษา ดังนี ้
 (   ) วิชาเอกในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
  (   ) วิชาเอกบังคับ 
  (        ) วิชาเอกเลือก 
 (   ) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
 (        ) อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………………………….. 
 

4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย  การสรางแบบจําลองทางเรขาคณิต   การวางแผนกระบวนการ 

ใชคอมพิวเตอรชวย  การควบคุมระบบการผลิตดวยคอมพิวเตอร ระบบการเคลื่อนยายและคนคืนอัตโนมัติ   
ระบบหุนยนต  วิศวกรรมคุณภาพ  วิศวกรรมคูขนาน  ระบบการผลิตแบบยืดหยุน  เทคโนโลยีกลุมและ 
ระบบการผลิตแบบเซลลูลาร  และการบูรณาการเชิงระบบ 

Computer-aided design, geometric modeling, computer-aided process planning, computer  
control of manufacturing systems, automated material handling and retrival systems, robotic systems, quality  
engineering, concurrent engineering, flexible manufacturing systems, group technology and cellular manufacturing  
system  and system integration. 
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5. เคาโครงรายวชิา (Course Outline) 
หัวขอ     จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

  1.  การบูรณาการการผลิต      3 
  2. การออกแบบทางวิศวกรรม     3 
  3. การออกแบบโดยใชคอมพวิเตอร     3 
  4. การวางแผนกระบวนการและการดําเนินงาน   3 
  5. การวางแผนการผลิต      3 
  6. การควบ คุมการผลิต      3 
  7. การใชคอมพิวเตอรเพื่อวางแผนและควบคมุการดําเนนิงาน  3 
  8. หลักพื้นฐานของระบบการผลิตแบบยืดหยุน   3 
  9. การใชงานหุนยนตอุตสาหกรรม     3 
  10. ระบบการเคลื่อนยายและจดัเก็บอัตโนมัต ิ    3 
  11. หลักวิศวกรรมคุณภาพ      3 
  12. หลักวิศวกรรมคูขนาน      3 
  13. ระบบการผลิตแบบเซลลูลาร     3 
  14. หลักเทคโนโลยีกลุม      3 
  15. การรวมกันขององคประกอบเพื่อสรางระบบ   3 
      รวม                45   
          
         วันที่  22  กนัยายน  2546 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑติศึกษา 

       จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ช่ัวโมงปฏิบัติการ) 
1. รหัสวิชา  220512      3(3-0) 
 ชื่อภาษาไทย  งานวิศวกรรมใชคอมพิวเตอรชวย 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Computer-Aided Engineering 
 วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร 
 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวชิาใหม 
  เพื่อใหนิสิตมีพื้นฐานการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชในงานวิเคราะหและสังเคราะหทางวิศวกรรม และ 
เปนความรูเบือ้งตนเพื่อใชในการศึกษาตอในรายวิชาเอกเลือกของหลักสูตร วศ.ม. (เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม) 
 
3. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในวิชาระดับบัณฑิตศกึษา ดังนี ้
 (   ) วิชาเอกในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
  (   ) วิชาเอกบังคับ 
  (        ) วิชาเอกเลือก 
 (   ) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
 (        ) อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………………………….. 
 
4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

กระบวนการการออกแบบทางวิศวกรรม แบบจําลองทางคณิตศาสตรเพือ่การวิเคราะหและ 
สังเคราะห วิธีเชิงตัวเลขเพื่อจําลองพฤติกรรมระบบ วิธีทางคอมพิวเตอรเพื่อประมวลผลขอมูล การวิเคราะห 
และออกแบบผลิตภัณฑเชิงวิศวกรรมโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป การวิเคราะหความไว และการออกแบบ 
เหมาะที่สุด 
  Engineering design processes, mathematical models for analysis and synthesis, numerical methods  
for system behavior simulation, computer methods for data processing, engineering analysis and designs of  
manufacturing product using computer softwares, sensitivity analysis and optimal designs. 
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5. เคาโครงรายวชิา (Course Outline) 
หัวขอ     จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

  1.  กระบวนการออกแบบทางวศิวกรรมโดยใชคอมพิวเตอร  3 
  2. แบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อการวิเคราะหทางวิศวกรรม  3 
  3. แบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อการสังเคราะหทางวิศวกรรม  3 
  4. หลักพื้นฐานของขั้นตอนวิธี     3 
  5. หลักพื้นฐานของวิธีเชิงตัวเลขของวิศวกรรม   3 
  6. ขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขเพื่อการวิเคราะหทางวศิวกรรม  3 
  7. ขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขเพื่อการสังเคราะหทางวิศวกรรม  3 
  8. ตัวอยางการวิเคราะหการแปรรูปผลิตภัณฑดวยกลศาสตรของแข็ง 3 
   เชิงคํานวณ 
  9. ตัวอยางการวิเคราะหการขึ้นรูปผลิตภัณฑดวยพลศาสตรของไหล 3 
   เชิงคํานวณ 
  10. การวิเคราะหความไวของพารามิเตอร    3 

11. การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรมเพือ่หาคาเหมาะที่สุด  3 
  12. การออกแบบจําลองเพื่อหาคาเหมาะที่สุด    3 
  13. การออกแบบเหมาะที่สุด      3 
  14. ตัวอยางการออกแบบเหมาะที่สุดในการแปรรูปผลิตภัณฑ  3 
  15. ตัวอยางการออกแบบเหมาะที่สุดในการขึน้รูปผลิตภัณฑ  3 
     รวม                 45  
 

วันที่  22 กนัยายน  2546 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑติศึกษา 

       จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ช่ัวโมงปฏิบัติการ) 
1. รหัสวิชา  220513      3(3-0) 
 ชื่อภาษาไทย  การออกแบบและการผลิตใชคอมพิวเตอรชวย 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Computer-Aided Designs and Manufacturing 
 วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร 
 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวชิาใหม 
  เพื่อใหนิสิตมีพื้นฐานดานการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชในการชวยตดัสินใจออกแบบและ 
ผลิตงานเชิงอุตสาหกรรม  และเปนความรูเบื้องตนสําหรับการศึกษาตอในรายวิชาเอกเลือกของหลักสูตร  
วศ.ม. (เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม) 
 
3. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในวิชาระดับบัณฑิตศกึษา ดังนี ้
 (   ) วิชาเอกในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตทางอุตสาหกรรม 
  (   ) วิชาเอกบังคับ 
  (        ) วิชาเอกเลือก 
 (   ) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
 (        ) อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………………………….. 
 
4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

กระบวนการการออกแบบและการผลิต ซอฟตแวรชวยการออกแบบ การวิเคราะห 
ความซับซอนของตนแบบ การสรางตนแบบอยางรวดเรว็ การจําลองผลเชิงตัวเลขเพื่อประเมินคุณภาพทางวิศวกรรม    
การวางแผนการดําเนินงานและการควบคุมโดยใชคอมพวิเตอรชวย   การพัฒนาระเบยีบวิธีทางคอมพิวเตอร 
  Designs and manufacturing process, software-aided designs, analysis of prototype complexities,  
rapid prototyping, numerical simulation for engineering quality evaluation, software-aided process and  
operation planning and control, development of computer methods. 
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5. เคาโครงรายวชิา (Course Outline) 
หัวขอ     จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

  1.  ทบทวนกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ    3 
  2. ทบทวนกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม   3 
  3. ตัวอยางการใชงานซอฟตแวรชวยการออกแบบ   3 
  4. ความซับซอนของตนแบบผลิตภัณฑ    3 
  5. การสรางตนแบบอยางรวดเร็ว     3 
  6. การปรับปรุงตนแบบอยางรวดเร็ว     3 
  7. ตัวอยางการประเมินผลทางคุณภาพเชิงวิศวกรรม   3 
  8. การจําลองผลเชิงตัวเลขของคุณภาพเชิงวิศวกรรม   3 
  9. ตัวอยางการใชงานซอฟตแวรชวยวางแผนการผลิตและ  6 
   การดําเนนิงาน 
  10. ตัวอยางการใชงานซอฟตแวรชวยควบคุมการผลิตและ  6 

การดําเนนิงาน   
  11. วิธีทางคอมพิวเตอรเพื่อชวยวางแผนและควบคุมกระบวนการ 6 
  12. ตัวอยางการสรางวิธีทางคอมพิวเตอรเพื่อชวยงานวางแผนและ 3 
   ควบคุมกระบวนการ 
     รวม                 45  
 
          วันที่  22  กนัยายน  2546 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑติศึกษา 

       จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ช่ัวโมงปฏิบัติการ) 
1. รหัสวิชา  220521      3(3-0) 
 ชื่อภาษาไทย  ระบบการผลิตแบบยืดหยุน 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Flexible Manufacturing Systems 
 วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร 
 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวชิาใหม 
  เพื่อใหเขาใจหลักการของระบบการผลิตแบบยืดหยุน  องคประกอบและปญหาการตัดสินใจในบริบท 
เชิงอุตสาหกรรม 
 
3. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในวิชาระดับบัณฑิตศกึษา ดังนี ้
 (   ) วิชาเอกในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
  (        ) วิชาเอกบังคับ 
  (   ) วิชาเอกเลือก 
 (   ) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
 (        ) อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………………………….. 
 
4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

แนวคดิพื้นฐานของระบบอัตโนมัติยืดหยุน  ระบบควบคุมเชิงตัวเลข  อุปกรณและผังงานระบบ   
แบบจําลองทางคณิตศาสตรของการผลิตแบบยืดหยุนภายใตทฤษฎีเครอืขายแถวคอยและ กําหนดการเชิงคณิตศาสตร   
การประยกุตในการวางแผนควบคุมและการออกแบบ 
  Basic concepts of flexible automation systems, numerical control systems, equipment and  
system layouts, mathematical models of flexible manufacturing under theories of queuing networks and  
mathematical programming, applications in planning control and designs. 
 
 
 
 
 



 39
 

5. เคาโครงรายวชิา (Course Outline) 
หัวขอ     จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

  1.  ระบบอัตโนมตัิทางอุตสาหกรรม     3 
  2. ระบบอัตโนมตัิแบบโปรแกรมได     3 
  3. ระบบควบคุมเชิงตัวเลข      3 
  4. สายพานเคลื่อนยายงานอัตโนมัติ     3 
  5. อุปกรณเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ     3 
  6. อุปกรณขนถายงานอัตโนมัต ิ     3 
  7. ระบบการจัดเก็บและเรยีกใชแบบอัตโนมตัิ    3 
  8. การจัดผังงานระบบการผลิตแบบยืดหยุน    3 
  9. การกําหนดระดับทรัพยากรการผลิตในระบบที่เหมาะสม  3 
  10. การกําหนดขนาดรุนของงานในระบบ    3 
  11. การจัดลําดับงานในระบบ      3 
  12. การควบคุมงานเคลื่อนยายงานระหวางกระบวนการ   3 
  13. การควบคุมการเรียกใชและจดัเก็บ     3 
  14. การควบคุมคณุภาพในระบบ     3 
  15. การตัดสินใจเชิงเศรษฐศาสตรในการคัดเลือกระบบ   3 
     รวม                 45 
 
          วันที่  22  กนัยายน 2546 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑติศึกษา 

       จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ช่ัวโมงปฏิบัติการ) 
1. รหัสวิชา  220522      3(3-0) 
 ชื่อภาษาไทย  ระบบสนับสนุนลอจิสติกสแบบยืดหยุน 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Flexible Logistics Support Systems 
 วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร 
 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวชิาใหม 
  เพื่อใหไดเรียนรูและเขาใจถึงระบบลอจิสติกสและหวงโซอุปทานที่เกิดขึ้น เมื่อมกีารนําเอาคอมพิวเตอร 
มาสนับสนุนการดําเนินงานของระบบ  
 
3. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในวิชาระดับบัณฑิตศกึษา ดังนี ้
 (   ) วิชาเอกในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
  (        ) วิชาเอกบังคับ 
  (   ) วชิาเอกเลือก  
 (   ) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
 (        ) อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………………………….. 
 
4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

อุปกรณและฮารดแวรสําหรับกิจกรรมลอจิสติกแบบยืดหยุน รถขนถายวัสดุอัตโนมตัิ ระบบ 
การเรียกใชและจัดเก็บอัตโนมัติ การวางแผนกําลังการบริการ การออกแบบเสนทางเคลื่อนยายงาน การกําหนด 
ตําแหนงงานเพื่อลดการเคลื่อนยายวัสดุ การออกแบบผังงานจัดเก็บ สายการถายโอนเพื่อการสงมอบ และระบบ 
สายการถายโอนอตัโนมัต ิ
  Equipment and hardware for flexible logistic activities, automated guided vehicles, automated  
retrieval and storage systems, service capacity planning, routing designs of job handling, determining job locations  
for material handling reductions, storage layout designs, transfer lines for delivery and automated transfer line systems. 
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5. เคาโครงรายวชิา (Course Outline) 
หัวขอ     จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

  1.  กิจกรรมลอจิสติกสในงาน     3 
  2. อุปกรณและฮารดแวรในงานลอจิสติกส    3 
  3. ระบบงานลอจสิติกสที่โปรแกรมได    3 
  4. รถขนถายวัสดอัุตโนมัติ      3 
  5. การออกแบบเชิงระบบของรถขนถาย    3 
  6. การวางแผนงานบริการของรถขนถาย    3 
  7. การจําลองระบบงานรถขนถาย     3 
  8. ระบบลําเลียงงานเขา-ออกแบบอัตโนมัติ    3 
  9. ระบบการจัดเก็บพัสดุคงคลังแบบยืดหยุน    3 
  10. การกําหนดตําแหนงงานภายในที่จัดเก็บ    3 
  11. การออกแบบผังการจัดเกบ็งานแบบยดืหยุน   3 
  12. การจัดลําดับการลําเลียงงานเพื่อสงมอบ    3 
  13. การจัดระบบแถวคอยในระบบโลจิสติกแบบยืดหยุน  3 
  14. การกําหนดปรมิาณการกระจายงานภายในระบบ   3 
  15. การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรเพื่อการคัดเลือกระบบ  3 
     รวม                 45  
 

วันที่  22  กนัยายน  2546 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑติศึกษา 

       จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ช่ัวโมงปฏิบัติการ) 
1. รหัสวิชา  220531      3(3-0) 
 ชื่อภาษาไทย  การควบคุมเชงิตัวเลขดวยคอมพิวเตอร 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Computerized Numerical Control 
 วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร 
 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวชิาใหม 
  เพื่อใหเขาใจถงึอุปกรณที่ถูกควบคุมเชิงตัวเลขคํานวณและการประยุกตใชงานอยางเกดิสมดุลระหวาง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
3. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในวิชาระดับบัณฑิตศกึษา ดังนี ้
 (   ) วิชาเอกในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
  (        ) วิชาเอกบังคับ 
  (   ) วิชาเอกเลือก 
 (   ) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
 (        ) อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………………………….. 
 
4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

แนวคดิพื้นฐานการผลิตใชคอมพิวเตอรชวย เครื่องควบคมุเชิงตัวเลขเพือ่ใชในงานเปลี่ยนแปรรูปวสัดุ  
ระบบควบคุมที่โปรแกรมได การควบคุมเชิงตัวเลขทางคอมพิวเตอร ระบบการเปลีย่นเครื่องมืออัตโนมัติ โปรแกรม 
คอมพิวเตอรเพื่อการควบคมุเชิงตัวเลข การวางแผนกระบวนการเพื่อลดรอบเวลาการผลิต และกรณีศึกษา 
  Basic concepts of computer-aided manufacturing, numerical control machines for material  
deformations, programmable control systems, computer numerical control, automated tool change system, 
computer programs for numerical control, process planning for reductions of production cycle time and case studies. 
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5. เคาโครงรายวชิา (Course Outline) 
หัวขอ     จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

  1.  เครื่องจักรแบบโปรแกรมได     3 
  2. เครื่องควบคุมเชิงตัวเลข      3 
  3. ระบบควบคุมที่โปรแกรมได     3 
  4. คอมพิวเตอรควบคุมเชิงตัวเลข     3 
  5. การประยกุตเครื่องควบคุมเชิงตัวเลขในงานแปรรูปวัสด ุ  3 
  6. ระบบเปลี่ยนเครื่องมือและอุปกรณอัตโนมตัิ   3 
  7. ภาษาและรหัสคอมพิวเตอรเพื่อใชควบคุมเครื่องจักรกล  3 
  8. การวิเคราะหเพื่อแตกงานยอยภายในรอบการผลิต   3 
  9. การวางแผนกระบวนการเพือ่กําหนดมาตรฐานรอบเวลาการผลิต 6 
  10. การจัดลําดับและกําหนดเวลากิจกรรมเพื่อครอบเวลาการผลติ 6 
  11. การควบคุมรอบเวลาการปฏิบัติงานภายใตทรัพยากรจํากดั  6 
  12. กรณีศึกษาและปฏิบัติการ      3 
     รวม                 45  
 

วันที่  22  กันยายน  2546 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑติศึกษา 

       จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ช่ัวโมงปฏิบัติการ) 
1. รหัสวิชา  220532      3(3-0) 
 ชื่อภาษาไทย  วิทยาการหุนยนตอุตสาหกรรม 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Industrial Robot 
 วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร 
 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวชิาใหม 
  เพื่อใหเขาใจถงึวิวัฒนาการของหุนยนตที่ปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรม ทั้งในเชิงทฤษฎีและการประยุกต 
ใชงาน 
 
3. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในวิชาระดับบัณฑิตศกึษา ดังนี ้
 (   ) วิชาเอกในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
  (        ) วิชาเอกบังคับ 
  (   ) วิชาเอกเลือก 
 (   ) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
 (        ) อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………………………….. 
 
4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ประวัติการพฒันาวิทยาการหุนยนตเพื่ออุตสาหกรรม กลศาสตรของวิทยาการหุนยนตในหนึ่ง สองและ 
สามมิติ ทฤษฎีการควบคุมเชงิอิเล็กทรอนิกส ช้ินประกอบของวิทยาการหุนยนตอุตสาหกรรม และการใชงาน   
การควบคุมการปฏิบัติการปฏิบัติงานของระบบหุนยนต  การพัฒนาสมรรถภาพในการเรียนรูและความฉลาดของหุนยนต 

History of robotics development for industry; mechanics of robotics in one, two and three  
dimensions; electronic control theory of robotics; elements of industrial robotics and their usages; operational  
control of robotic systems; learning capability and intelligence developments of robots. 
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5. เคาโครงรายวชิา (Course Outline) 
หัวขอ     จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

  1.  ประวัติศาสตรหุนยนตอุตสาหกรรม    3 
  2. องคประกอบของหุนยนตอุตสาหกรรม    3 
  3. การวิเคราะหทางกลศาสตรภาคสถิตย    3 
  4. การวิเคราะหกลศาสตรภาคสถิตยของหุนยนต   3 
  5. การวิเคราะหกลศาสตรภาคสถิตยห ุ นยนตสามมิติ   3 
  6. พลศาสตรของหุนยนตอุตสาหกรรม    6 
  7. การควบคุมเชงิกลของหุนยนตอุตสาหกรรม   3 
  8. แบบจําลองการควบคุมหุนยนตอุตสาหกรรม   3 
  9. การควบคุมแบบปอนกลับในหุนยนตอุตสาหกรรม   3 
  10. การประยกุตใชความฉลาดเทียมในการควบคุมหุนยนต  3 
  11. ตัวอยางและปญหาการใชงานหุนยนตอุตสาหกรรม   3 
  12. ระบบการเรียนรูและพัฒนาหุนยนต    3 
  13. การพัฒนาสมรรถภาพในการเรียนรูของหุนยนต   3 
  14. การพัฒนาฐานความรูเพื่อควบคุมการทํางานของหุนยนต  3 
     รวม                 45  
 

วันที่  22  กันยายน  2546 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑติศึกษา 

       จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ช่ัวโมงปฏิบัติการ) 
1. รหัสวิชา  220533      3(3-0) 
 ชื่อภาษาไทย  การออกแบบระบบควบคุมขัน้สูงสําหรับเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Advanced Control System Design for Industrial Machines 
 วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

2. เหตุผลในการขอเปดรายวชิาใหม 
  เพื่อใหนิสิตไดศึกษาการออกแบบและปรับแตงระบบควบคุมโดยคอมพิวเตอรสําหรับเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
ประเภทตางๆ ที่ใชในงานอุตสาหกรรม 
 

3. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในวิชาระดับบัณฑิตศกึษา ดังนี ้
 (   ) วิชาเอกในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
  (        ) วิชาเอกบังคับ 
  (   ) วิชาเอกเลือก 
 (   ) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
 (        ) อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………………………….. 
 

4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 พื้นฐานของการควบคุมเครื่องจักรกล  หนาที่และการดําเนินงานของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ สวนประกอบ 

ทางไฟฟา   การวิเคราะหเสถียรภาพการควบคุมปอนกลับและการทํางาน  ระเบียบวิธีทางโดเมนเวลาและความถี่ การแทน 
ปริภูมิสถานะ ตัวควบคุมแบบพีไอดี การออกแบบตวัควบคุมสมัยใหม การชี้บงระบบ การวิเคราะหความคงทน  
การออกแบบตัวควบคุมโดยใชเครื่องมือทางซอฟตแวร การสังเคราะหตัวควบคุม ระบบควบคุมดจิิทัล การควบคุม 
การเคลื่อนที่หลายแกน การนําตัวควบคุมมาใชงาน 

Industrial machine control fundamentals, functions and operations of automatic machines, electrical  
components, feedback control stability and performance analysis, time and frequency domain methods, state-space 
 representations, PID controllers, modern control design, system identification, robustness analysis, control design using  
software tools, controller synthesis, digital control, multi-axis motion control, controller implementation. 
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5. เคาโครงรายวชิา (Course Outline) 
หัวขอ     จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

1. Introduction to industrial machine control     3 
2. Basic functions and operations of automatic machines  3 
3. Electronics, sensors, servo motors and drives   3 
4. Review of control system theory     3  
5. Stability and performance of feedback control systems  3 
6. Time and frequency domain methods    3 
7. State-space representations     3 
8. PID controller design and tuning     3 
9. Modern control design and identification of machine parameters 3 
10. Robustness analysis      3 
11. Control design using software tools    3 
12. Controller synthesis      3 
13. Digital control systems      3 
14. Multi-axis motion control     3 
15. Controller implementation     3 

     รวม                 45  
 

วันที่  22  กันยายน  2546 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑติศึกษา 

       จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ช่ัวโมงปฏิบัติการ) 
1. รหัสวิชา  220541      3(3-0) 
 ชื่อภาษาไทย  กลศาสตรเชิงคํานวณเพื่อการออกแบบการผลิต 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Computational Mechanics for Manufacturing Designs 
 วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร 
 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวชิาใหม 
  เพื่อใหเรียนรูถึงวิธีกลศาสตรเชิงคํานวณทีจ่ําเปนตองนําเอาคอมพิวเตอรมาชวยประมวลผลและตีความ 
โดยประยุกตใชงานอุตสาหกรรมแบบตางๆ 
 
3. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในวิชาระดับบัณฑิตศกึษา ดังนี ้
 (   ) วิชาเอกในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
  (        ) วิชาเอกบังคับ 
  (   ) วิชาเอกเลือก 
 (   ) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
 (        ) อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………………………….. 
 
4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

กลศาสตรคลาสสิก  กลศาสตรของผลิตภัณฑ  สมการแปรรูปพลังงานเพื่อวิเคราะหและออกแบบ 
พฤติกรรมเชิงกลของผลิตภัณฑ   เทคนิคเชิงตัวเลขสําหรับการแกสมการ  การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อชวย 
สนับสนุนงานคํานวณ  กรณีศึกษา 
  Classical mechanics, mechanics of product, energy conversion equations for analysis and  
designs of mechanical product behavior, numerical techniques for equations solving, computer program  
development for computing support, case study. 
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5. เคาโครงรายวชิา (Course Outline) 
หัวขอ     จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

  1.  ทบทวนทฤษฎีกลศาสตร      3 
  2. แบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่ออธิบายพฤติกรรมทางกล  3 
  3. กลศาสตรในผลิตภัณฑอุตสาหกรรม    3 
  4. การวิเคราะหกลศาสตรของแข็งดวยระเบยีบวิธีช้ินประกอบอันตะ 6 
  5. การวิเคราะหกลศาสตรของไหลดวยระเบยีบวิธีปริมาตรอันตะ 6 
  6. การวิเคราะหความสั่นสะเทือนดวยวิธีเชิงตวัเลข   3 
  7. การวิเคราะหการไหลของความรอนดวยวิธีเชิงตัวเลข  6 
  8. ซอฟตแวรสําหรับกลศาสตรเชิงคํานวณ    3 
  9. การประยกุตใชในงานในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ   3 
  10. การประยกุตใชในงานวิเคราะหความคงทนของผลิตภัณฑ  3 
  11. การประยกุตในงานวเิคราะหความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑ  3 
  12. การประยกุตในงานเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของการผลิต 3 
     รวม                 45  
 

วันที่  22  กนัยายน  2546 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑติศึกษา 

       จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ช่ัวโมงปฏิบัติการ) 
1. รหัสวิชา  220542      3(3-0) 
 ชื่อภาษาไทย  ระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนกิสเชิงคํานวณ 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Computational Electrical and Electronic Systems 
 วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร 
 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวชิาใหม 
  เพื่อใหไดเรียนรูถึงการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชในการวิเคราะหและออกแบบผลิตภัณฑในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส 
 
3. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในวิชาระดับบัณฑิตศกึษา ดังนี ้
 (   ) วิชาเอกในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
  (        ) วิชาเอกบังคับ 
  (   ) วิชาเอกเลือก 
 (   ) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
 (        ) อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………………………….. 
 
4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

พื้นฐานทางวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   เทคนิคการวิเคราะห   และการคํานวณวงจรอิเล็กทรอนิกส 
และวงจรไฟฟาสมมูลขนาดใหญ   การจําลองดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ 
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

Fundamentals of electrical and electronic circuits, techniques for analysis and computations of large  
scale electronic circuits and equivalent electrical circuits, computers simulation using software packages for product  
designs in electronic industry. 
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5.   เคาโครงรายวิชา (Course Outline) 
หัวขอ     จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

  1.  ทบทวนการวิเคราะหวงจรไฟฟาเบื้องตน    3 
  2. ทบทวนอุปกรณอิเล็กทรอนกิส     3 
  3. ทบทวนหลกัวงจรสมมูล      3 
  4. การวิเคราะหวงจรกระแสตรงแบบเมตริกซ    3 
  5. การวิเคราะหวงจรกระแสสลับแบบเมตริกซ   3 
  6. การวิเคราะหสภาวะชั่วคราว     3 
  7. การวิเคราะหผลตอบสนองเชิงความถี่    3 
  8. การประมวลผลสัญญาณแอนาล็อก    3 
  9. การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล     3 
  10. วิธีแกสมการเชิงเสนขนาดใหญและไมหนาแนน   3 
  11. วิธีแกสมการไมเปนเชิงเสนขนาดใหญและไมหนาแนน  3 
  12. วิธีเชิงตัวเลขเพื่อแกสมการอนุพันธ    3 
  13. วิธีการคอมพิวเตอรเพื่อวิเคราะหวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3 
  14. การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อวิเคราะหวงจรไฟฟา  3 

และอิเล็กทรอนิกส  
  15. การประยกุตใชงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส   3 
     รวม                 45  
 

วันที่  22  กนัยายน  2546 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑติศึกษา 

       จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ช่ัวโมงปฏิบัติการ) 
1. รหัสวิชา  220551      3(3-0) 
 ชื่อภาษาไทย  การออกแบบเหมาะที่สุดในการผลิต 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Optimal Designs in Manufacturing  
 วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร 
 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวชิาใหม 
  เพื่อใหเรียนรูถึงหลักการออกแบบเหมาะทีสุ่ดที่สามารถนํามาประยกุตใชไดจริงในงาน 
อุตสาหกรรมแบบตางๆ 
 
3. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในวิชาระดับบัณฑิตศกึษา ดังนี ้
 (   ) วิชาเอกในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
  (        ) วิชาเอกบังคับ 
  (   ) วิชาเอกเลือก 
 (   ) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
 (        ) อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………………………….. 
 
4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ทฤษฎีการออกแบบเหมาะทีสุ่ด การชี้บงและสรางแบบจาํลองระบบ แบบจําลองทาง 
คณิตศาสตรเพือ่การสังเคราะห การวางแผนและควบคุมการผลิต การประมาณคาพารามิเตอรการออกแบบ พลศาสตร 
ของการออกแบบ การออกแบบความคลาดเคลื่อนยินยอมและควบคุมความไมแนนอน 
  Theory of optimal designs, system identifications and modeling, mathematical models for  
synthesis, manufacturing planning and control, design parameter estimations, design dynamics, tolerance designs  
and uncertainty control. 
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5.   เคาโครงรายวิชา (Course Outline) 

หัวขอ     จํานวนชั่วโมงบรรยาย 
  1.  การสังเคราะหทางวิศวกรรม     3 
  2. แบบจําลองเพือ่การออกแบบทางวิศวกรรม    3 
  3. การออกแบบการทดลองทางสถิติ     3 
  4. การชี้บงปจจัยที่มีผลตอคุณภาพทางวิศวกรรม   3 
  5. การประเมินคาํนวณมิเตอรแสดงความสัมพันธ   6 
  6. การวินจิฉัยผลการออกแบบ     6 
  7. การวางแผนการผลิตสินคาตนแบบ    3 
  8. การวางแผนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม    3 
  9. การวางแผนคณุภาพทางอุตสาหกรรม    3 
  10. การกําหนดคณุสมบัติผลผลิตเชิงวิศวกรรม    3 
  11. พลศาสตรของการออกแบบ     3 
  12. เทคนิคการออกแบบคาเผื่อ     3 
  13. การกําหนดมาตรฐานความไมแนนอน    3 
     รวม                 45  

 
วันที่  22  กนัยายน  2546 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑติศึกษา 

       จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ช่ัวโมงปฏิบัติการ) 
1. รหัสวิชา  220552      3(3-0) 
 ชื่อภาษาไทย  การควบคุมการผลิตเหมาะทีสุ่ด 

ชื่อภาษาอังกฤษ  Optimal Control in Manufacturing 
 วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร 
 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวชิาใหม 
  เพื่อวางพืน้ฐานดานการประยุกตทฤษฎกีารควบคุม  และการควบคุมคณุภาพเชิงอุตสาหกรรมตองาน 
ควบคุมการผลิตเชิงวิศวกรรมทั้งในดานเชงิปริมาณและเชิงคุณลักษณะ 
 
3. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในวิชาระดับบัณฑิตศกึษา ดังนี ้
 (   ) วิชาเอกในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
  (        ) วิชาเอกบังคับ 
  (   ) วิชาเอกเลอืก 
 (   ) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
 (        ) อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………………………….. 
 
4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
  ทฤษฎีการควบคุมเหมาะที่สุด   การควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรมและอุตสาหกรรม   การควบคุมพัสดุ 
คงคลังและงานระหวางกระบวนการ   การออกแบบระบบปอนกลับและการชดเชยเพื่อควบคุมระบบ 
  Theory of optimal control, engineering and industrial quality control, inventory and work in process  
control, design of feedback system and compensation for system control. 
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5.   เคาโครงรายวิชา (Course Outline) 
หัวขอ     จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

  1.  ทบทวนทฤษฎีการควบคุม     3 
  2. การควบคุมเหมาะที่สุด      3 
  3. การออกแบบพารามิเตอรของตัวควบคุม    3 
  4. การควบคุมคณุภาพทางวิศวกรรม     3 

5. การควบคุมคณุภาพทางอุตสาหกรรม    3 
  6. ระบบควบคุมคุณภาพทางวศิวกรรมและอตุสาหกรรม  3 
  7. การกําหนดปรมิาณการผลิตอยางเหมาะสม    3 
  8. การควบคุมปริมาณการผลิต     3 
  9. การควบคุมพสัดุคงคลัง      6 
  10. การควบคุมงานระหวางกระบวนการ    3 
  11. ระบบควบคุมแบบปอนกลับ     3 
  12. ระบบควบคุมแบบกําหนดคาชดเชย    3 
  13. ระบบการเรยีนรูเพื่อควบคมุ     3 
  14. ระบบควบคุมแบบฟซซี-ลอจิกเพื่อการปอนกลับและปรบัชดเชย 3 
   คาความคลาดเคลื่อน 
     รวม                 45  
 

วันที่  22  กนัยายน  2546 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑติศึกษา 

       จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ช่ัวโมงปฏิบัติการ) 
1. รหัสวิชา  220591      1(1-0) 
 ชื่อภาษาไทย  ระเบียบวิธีวิจยัทางเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Research Methods in Industrial Production Technology 
 วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร 
 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวชิาใหม 
  เพื่อใหเรียนรูถึงกระบวนการดําเนินงานวจิัยที่สามารถนําไปประยกุตใชในการทําวิทยานิพนธได 
 
3. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในวิชาระดับบัณฑิตศกึษา ดังนี ้
 (   ) วิชาเอกในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
  (   ) วิชาเอกบังคับ 
  (        )   วิชาเอกเลือก 
 (   ) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
 (        ) อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………………………….. 
 
4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
  หลักการและระเบียบวิธีวจิัยทางเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม  การวิเคราะหปญหา 
เพื่อกําหนดหวัของานวจิัย วธีิรวบรวมขอมูลเพื่อการวางแผนการวจิัย การกําหนดตวัอยางและเทคนิค 
วิธีการ  การวเิคราะห  แปลผล  และการวจิารณผลการวิจยั  การจัดทํารายงานเพื่อการนําเสนอในการ 
ประชุมและการตีพิมพในวารสารวิชาการ  
  Research principles and methods in Industrial Production Technology, problem analysis for  
research topic identification, data collecting for research planning, identification of samples and techniques.   
Research analysis, result explanation and discussion, report writing, presentation and preparation for journal publication. 
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5.   เคาโครงรายวิชา (Course Outline) 
หัวขอ     จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

  1.  กําหนดหวัขอขอบเขตการวจิัยและทบทวนเอกสารที่เกีย่วของ 3 
  2. การวางแผนการวิจัย      3 
  3. การประเมินผลการวิจัยและการรางขอเสนอโครงการวิจยั  3 
  4. การดําเนนิงานวิจยัและการสรุปผลการวิจัย    3 
  5. การสรุปผลงานวิจยัเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง   3 
     รวม                 15  

 
วันที่  22  กนัยายน 2546 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58
 

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑติศึกษา 

       จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ช่ัวโมงปฏิบัติการ) 
1. รหัสวิชา  220595      3,3 
 ชื่อภาษาไทย  การศึกษาคนควาอิสระ     
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Independent Study 
 วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร 

   
2. เหตุผลในการขอเปดรายวชิาใหม 
  สําหรับการดําเนินงานแกปญหาทั้งทางทฤษฎีและเชิงปฏิบัติอยางเปนระบบใชในหลักสูตรแผน ข. เทานั้น 
 

3. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในวิชาระดับบัณฑิตศกึษา ดังนี ้
 (   ) วิชาเอกในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
  (   ) วิชาเอกบังคับ 
  (        )   วิชาเอกเลือก 
 (   ) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
 (        ) อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………………………….. 
 

4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
การศึกษาคนควาอิสระ  ในหวัขอที่นาสนใจในระดับปรญิญาโท  เรียบเรียงเปนรายงานและ 

นําเสนอในการสอบสัมภาษณขั้นสุดทายของปริญญาโทแผน ข 
  Independent study on interesting topic at the master’s degree level, compile into a report  
and present in the final oral examination. 

 
5.   เคาโครงรายวิชา (Course Outline) 

- 
 
วันที่  22   กนัยายน  2546 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑติศึกษา 

       จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ช่ัวโมงปฏิบัติการ) 
1. รหัสวิชา  220596      1-3 
 ชื่อภาษาไทย  เร่ืองเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม    
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Selected Topics in Industrial Production Technology 
 วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

2. เหตุผลในการขอเปดรายวชิาใหม 
  สําหรับนําเสนอความรูสมัยใหมและทนัตอสถานการณดานเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม  
โดยเนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมในแตละภาคการศึกษา 
 

3. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในวิชาระดับบัณฑิตศกึษา ดังนี ้
 (   ) วิชาเอกในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
  (        ) วิชาเอกบังคับ 
  (   ) วิชาเอกเลือก 
 (   ) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
 (        ) อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………………………….. 
 

4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
  เร่ืองเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ในระดับปริญญาตรี หัวขอเร่ืองเปลี่ยนไป 
ในแตละภาคการศึกษา 

Selected topics in Industrial Production Technology at  the  master’s degree level. Topics  
are  subject to change each semester. 
 
5. เคาโครงรายวชิา (Course Outline) 
   - 

วันที่  22  กนัยายน  2546 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑติศึกษา 

       จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ช่ัวโมงปฏิบัติการ) 
1. รหัสวิชา  220597      1 
 ชื่อภาษาไทย  สัมมนา   
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Seminar 
 วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

2. เหตุผลในการขอเปดรายวชิาใหม 
  เปนรายวิชาเอกบังคับเพื่อใหนิสิตนําเสนอผลงานทางวิชาการที่ดําเนนิการภายในหลักสูตร  
และผลความกาวหนาในการดําเนินโครงการวิทยานพินธ 
 

3. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในวิชาระดับบัณฑิตศกึษา ดังนี ้
 (   ) วิชาเอกในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
  (    ) วิชาเอกบังคับ 
  (         ) วิชาเอกเลือก 
 (        ) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
 (        ) อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………………………….. 
 

4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรมในระดับ 

ปริญญาโท 
 Presentation and discussion on current interesting topics in Industrial Production  

Technology at the master’s degree level. 
 

5.  เคาโครงรายวชิา (Course Outline) 
   - 

วันที่  22  กนัยายน  2546 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑติศึกษา 

       จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ช่ัวโมงปฏิบัติการ) 
1. รหัสวิชา  220598      1-3 
 ชื่อภาษาไทย  ปญหาพิเศษ 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Special Problems 
 วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร 
 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวชิาใหม 

เพื่อทําการศึกษารายละเอยีดของปญหาเฉพาะทางดานเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรมที่ 
กําลังเปนที่สนใจและมีความสําคัญทั้งในทางวิชาการและทางปฏิบัติ 
 
3. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในวิชาระดับบัณฑิตศกึษา ดังนี ้
 (   ) วิชาเอกในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
  (         ) วิชาเอกบังคับ 
  (    ) วิชาเอกเลือก 
 (   ) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
 (        ) อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………………………….. 
 
4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
  การศึกษาคนควาทางดานเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท  
และเรียบเรยีงเขียนเปนรายงาน 
  Study and research in Industrial Production Technology at the master’s degree level and compiled 
 into a written report. 
 
5.   เคาโครงรายวิชา (Course Outline) 
   - 

วันที่  22 กนัยายน 2546 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับบัณฑติศึกษา 

       จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ช่ัวโมงปฏิบัติการ) 
1. รหัสวิชา  220599      1-12 
 ชื่อภาษาไทย  วิทยานิพนธ 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Thesis 
 วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร 
 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวชิาใหม 
  สําหรับการดําเนินงานวิจยัเพือ่พัฒนาและคนหาความรูเชงิวิชาการดานเทคโนโลยีการผลิตทาง 
อุตสาหกรรม 
 
3. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในวิชาระดับบัณฑิตศกึษา ดังนี ้
 (   ) วิชาเอกในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
  (    ) วิชาเอกบังคับ 
  (         ) วิชาเอกเลือก 
 (        ) วิชารอง สําหรับนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
 (        ) อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………………………….. 
 
4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
  วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขยีนเปนวิทยานพินธ 
  Research at the master’s degree level and compiled into a thesis. 
 
5.   เคาโครงรายวิชา (Course Outline) 
   - 
 

วันที่  22  กนัยายน  2546 
 



 63
 

ตัวอยางขอสอบขอเขียนของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม  (ภาคพิเศษ) 

 
1. ในการสรางสกรู  ควรใชเครือ่งมือชนิดใดในการสราง 
 

                                              
 

1. เครื่องกลงึ    2.  เครื่องไส 
3. เครื่องกัด    4. เครื่องเจีย 
 

      2.    รูปในขอใดเมื่อนําไปซอนกับรูป A แลวจะไดออกมาเปนรูป B 
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      3.      จงระบุภาพฉายดานหนาและดานบนของภาพสามมิติที่เกดิจากการประกอบชิ้นสวน A, B และ C ตามทิศทาง 
               ดังรูป 
 

 
 

 
 
       4.    ขอใดตอไปนี้จัดเปนอุปกรณแสดงผลจากการคาํนวณโดยคอมพิวเตอร 

  ก. โมเด็ม (Modem)   ข. เครื่องพมิพ (Printer) 
  ค. แขนกลของหุนยนต (Robot Arm) ง. เมาส (Mouse) 
  จ. จอภาพ (Screen) 
  1. ข  จ     2.  ก  ง  จ 
  3.  ข  ค  จ    4.  ก  ข  ง  จ 
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      5.     ในการตัดแผนเหลก็รูปส่ีเหลี่ยม ABCD ดวยเครื่องตัดพลาสมาจากเหลก็แผนรูปวงกลมเสนผาศนูยกลาง  

          8 เมตร โดยรูปส่ีเหลีย่ม ABCD นี ้สามารถวางลงใน Quardrant  ที่ 2 ของแผนโลหะไดพอดีดังรูป  
          จงหาระยะ BD 

 

 
 

 1.   8  เมตร    2.   4  เมตร 
 3.  34 เมตร  4.   ขอมูลไมเพียงพอที่จะตอบ 

 
 
      6.     จาก Block  Diagram (บล็อคไดอะแกรม) ดังรูป 
 

 
        ถา                                                                                   โดย  C = AB 
 
        และ                     โดย  C = A – B  
 
 
        จงหา  C   จากรูปบล็อคไดอะแกรมตอไปนี้ 
                  R 

 
 
 1.     GH     2.               G 
        1 – GH 

3.     G     4.               GH 
1 + GH      1 + GH  
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      7.      X, Y, Z เปนแผนวัตถุ 3 ชนิด  ที่ทาํใหมีประจุไฟฟาโดยการถู  ซึง่ไดผลดังนี ้
   X  และ Y ดูดกัน  แต Y  และ Z ผลักกนั  จงพิจารณาขอความตอไปนี ้

1. X  และ Z มีประจุบวก  แต  Y มีประจุลบ 
2. X  และ Y  มีประจุลบ   แต  Z  มีประจุบวก 
3. Y  และ Z  มีประจุลบ   แต  X  มีประจุบวก 
คําตอบขอใดถูกตอง 

       1.  ขอ 1     2.  ขอ 2 
       3.  ขอ  3                4.  มคํีาตอบที่ถูกตองมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
      8.                                                          จากภาพฉายทีก่ําหนด จะเปนภาพสามมิติในรูปใด 

 
 
 

1.      2.     
 
 
 

 
 
 3.      4.    
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       9.     จงหาคาความตางศักย V1 

 

    
 

   1.  0  V     2.  5 V 
   3.  10 V     4.  ไมมีคําตอบที่ถูกตอง 
 

      10.   แผนโลหะทรงกรวยมีแผนปดฐาน  เมื่อคลี่ออกมาจะเปนรูปใด 
 

    
 
   1.  A     2.  B 
   3.  C.     4.  D 
 
      11.   กระดาษรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมดีานประกอบมุมฉากยาว 3 และ 4 เซนติเมตร สามารถตัดเปน 
              รูปส่ีเหลี่ยมผนืผาที่ใหญที่สุดไดกี่ตารางเซนติเมตร 
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      12.   บานหลังหนึง่มกีราฟลักษณะการใชไฟฟาในวนัหนึง่ เปนดังรูป 
 

                         
 
                ถาอัตราคาไฟฟาเปนดังตาราง ในวนัดังกลาวบานนี้จะเสยีคาไฟฟาเทาไร 
 

เวลา ราคาไฟฟา หนวยละ 
(บาท) 

0:00 – 8:00 1.50 
8:00 – 12:00 2.00 
12:00 – 16:00 2.50 
16:00 – 20:00 3.00 
20:00 – 24:00 2.00 

  
                               1.  80  บาท     2.  85  บาท 

                                3.  90  บาท     4.  95  บาท 
 
      13.    เครื่องจักรใดไมใชหลักการคอย ๆ กัดเซาะเนื้อวัสดุออกจนไดชิ้นงานตามตองการ 
 
    1.  เครื่องเพรส    2.  เครื่องกลึง 
   3.  เครื่องไส    4.  เครื่องเจียระไน 
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     14.    จากภาพสามมิติทีก่ําหนดให  ขอใดแสดงภาพฉายตามทิศทางการมองของลูกศรไดถูกตอง 
 

                                                                 
                1.     2. 
   

                  
                                         3.              4. 
  
      15.    ขอใดไมใชรูปภาพฉายของวัตถุตามทิศการมองทั้งสี ่
 

   
 

                    
                   1.                      2. 
 

                       
                   3.           4. 
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      16.   จงคํานวณหาปริมาตรบรรจุของไซโลเก็บผลิตภัณฑผงที่มีขนาดตามรูป 
 

        
 

1.    95 π  ลูกบาศกเมตร   2.    53 π   ลูกบาศกเมตร 

        48                        12 
 3.   263 π ลูกบาศกเมตร   4.    95 π    ลูกบาศกเมตร 
                     48            12 

 

      17.   ตองการปูกระเบื้องขนาด  10 cm  x  10 cm  ในพืน้ที่ส่ีเหลีย่มคางหม ู ดังรูป  จะใชกระเบื้องนอยที่สุดกี่แผน 

 

    
 1.  240      2.  245 

 3.  250     4.  255 
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      18.   ภาพใดคือคําตอบที่ถูกตองของภาพลายเทาแขน (Bracket)  ที่มองจากดานหนา  หรือดานบน 
 

    
 

1.     2.  
 
 
  
 3.       4.    
 
 
     19.      รูปดานขวาของวัตถุที่กําหนดรูปดานบนและดานหนาให คือรูปใด 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72
 
     20.   จากภาพสามมิติทีก่ําหนดให  ขอใดแสดงภาพตามทิศทางการมองตามลกูศรไดถูกตอง 
 

     
 
 
      21.     แผนเหล็กแผนหนึ่งถูกตัดออกตามรูป  เมื่อพับแผนเหล็กมาเชื่อมตอกันตามรอยตัด  จะไดรูป 
 
 

                      
 
 

     1. รูปกรวย     2. รูปทรงกระบอก   3. รูปกรวยตดั    4. รูปทรงกลม 
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     22.    เครือ่งมือวัด 2 ชนิด  A  และ  B  ถูกนํามาใชทดลองวัดเสนผานศนูยกลางของชิ้นงานรปูทรงกระบอก  ขอมูล 
              จากการวัดแสดงความเสนโคงการกระจายตามรูป  ในฐานะวิศวกรประจาํโรงงานแหงนี้  ทานจะตัดสินใจ 
              อยางไร 
 

 
 
 1.  เลือกใชทัง้ A  และ B  ได   2.  เลือกใชเครื่องมือ  A 
 3.  เลือกใชเครื่องมือ  B    4.  ไมสามารถตัดสินใจได 
 
     23.    จากรูปชิ้นงานในลกัษณะ  3 มิติดานลาง  ขอใดแสดงภาพตามทิศทางการมองตามลกูศรไดถูกตอง 
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     24.    โรงงานผลิตถวยแกวแหงหนึง่มกีารควบคุมคุณภาพแบบสุมตรวจ  ระดับคุณภาพของโรงงานอยูที่ความ
ผิดพลาดหรือขอบกพรองของผลิตภัณฑ  ( เชน บ่ิน  เบีย้ว  ผิดขนาด ฯลฯ)  ไมเกินรอยละ  5  ดังนัน้  ในการผลิตถวยแกว  
1,500  ใบ จะตองสุมตรวจกีใ่บเมื่อไมพบขอบกพรองเลย  และสามารถยอมรับไดตามเกณฑระดับคุณภาพดังกลาว 
 
   1.  75  ใบ    2.  74  ใบ 
   3.  19  ใบ    4.  20  ใบ 
 
 
      25.   เมือง A  และ B อยูหางกนั 20  กิโลเมตร  ดําออกเดินทางจากเมือง A  ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนอื  แดง
ออกเดินทางจากเมือง B  ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนอื เมือง C  อยูระหวางทางในแนวทางเดนิของดํากับแดง  เมือง C 
อยูหางจากเมอืง A เทาไร 
 

     
 
   1.  10.00  กโิลเมตร   2. 210  กิโลเมตร 
   3.  310  กิโลเมตร       4.   20.00  กิโลเมตร 
 
 
     26. 
  
 
 
    กําหนดภาพของดานวัตถุให  2  ภาพที่ถกูตองของภาพที่เหลือ 
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   ทานสามารถติดตามรายละเอียดตางๆ ของโครงการฯไดท่ี 
http://www.eng.ku.ac.th   ในเร็วๆนี้                      
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