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ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย:  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 

ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering  

(International Program) 

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

  ชื่อเต็ม:   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 

  ชื่อยอ:   วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

      B.Eng. (Mechanical Engineering) 

หลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 148 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 

 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 1) กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

 2) กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

 3) กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา  5 หนวยกิต 

 4) กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร   13 หนวยกิต 

 5) กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

     

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 112 หนวยกิต 

 1) วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน   49 หนวยกิต 

  - กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 21 หนวยกิต 

  - กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม   28 หนวยกิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลกัสตูรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  
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 2) วิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา  63 หนวยกิต 

  - กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม   45 หนวยกิต 

  - กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไมนอยกวา  18 หนวยกิต 

     

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

รายวิชา 

 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  

 1) กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา  6 หนวยกิต  

  01175XXX กิจกรรมพลศึกษา 

(Physical Education Activity) 

1(0-2-1) 

และใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยู ดีมีสุข ไมนอยกวา 5       

หนวยกิต 

 2) กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา  3 หนวยกิต  

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา   

3 หนวยกิต 

 3) กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา  5 หนวยกิต  

  01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 

(Knowledge of the Land) 

2(2-0-4) 

และใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก      

ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

 4) กลุมสาระภาษากับการส่ือสาร   13 หนวยกิต  

  01355XXX ภาษาอังกฤษ 

(English) 

9(  - -  ) 

 วิชาภาษาไทย 3(  - -  ) 

 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1(  - -  ) 

 5) กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา  3 หนวยกิต  

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
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 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  112 หนวยกิต  

 1) วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน   49 หนวยกิต  

- กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 21 หนวยกิต  

  01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป 

(Laboratory in Fundamentals of General Chemistry) 

1(0-3-2) 

  01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป 

(Fundamentals of General Chemistry) 

3(3-0-6) 

  01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I 

(Engineering Mathematics I) 

3(3-0-6) 

  01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II 

(Engineering Mathematics II) 

3(3-0-6) 

  01417267 คณิตศาสตรวิศวกรรม III 

(Engineering Mathematics III) 

3(3-0-6) 

  01420111 ฟสิกสท่ัวไป I 

(General Physics I) 

3(3-0-6) 

  01420112 ฟสิกสท่ัวไป II 

(General Physics II) 

3(3-0-6) 

  01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I 

(Laboratory in Physics I) 

1(0-3-2) 

  01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II 

(Laboratory in Physics II) 

1(0-3-2) 

- กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 28 หนวยกิต  

  01204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 

(Computers and Programming) 

3(2-3-6) 

  01205201 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน 

(Introduction to Electrical Engineering) 

3(3-0-6) 

  01205202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา I 

(Electrical Engineering Laboratory I) 

 

1(0-3-2) 
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  01206311 กระบวนการผลิต I 

(Manufacturing Process I) 

3(3-0-6) 

  01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม 

(Engineering Drawing) 

3(2-3-6) 

  01208221 กลศาสตรวิศวกรรม I 

(Engineering Mechanics I) 

3(3-0-6) 

  01208223 กลศาสตรของวัสดุ 

(Mechanics of Materials) 

3(3-0-6) 

  01208241 อุณหพลศาสตร I 

(Thermodynamics I) 

3(3-0-6) 

  01208242 กลศาสตรของไหล 

(Fluid Mechanics) 

3(3-0-6) 

01213211 วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกร 

(Materials Science for Engineers) 

3(3-0-6) 

 

 2) วิชาเฉพาะดาน   63 หนวยกิต  

- กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 45 หนวยกิต  

  01208211 การออกแบบวิศวกรรมและการสรางแบบจําลอง 

(Engineering Design and Modeling) 

3(2-3-6) 

  01208222 กลศาสตรวิศวกรรม II 

(Engineering Mechanics II) 

3(3-0-6) 

  01208271 วิธีการคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 

(Computer Methods for Mechanical Engineering) 

3(2-3-6) 

  01208281 การฝกงานโรงงาน 

(Workshop Practice) 

1(0-3-2) 

  01208311 การออกแบบเครื่องจักรกล 

(Machine Design) 

3(3-0-6) 

  01208321 กลศาสตรของเครื่องจักรกล 

(Mechanics of Machinery) 

 

3(3-0-6) 
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  01208322 การสั่นเชิงกล 

(Mechanical Vibrations) 

3(3-0-6) 

  01208331 เทคโนโลยียานยนต 

(Automotive Technology) 

3(3-0-6) 

  01208341 อุณหพลศาสตร II 

(Thermodynamics II) 

3(3-0-6) 

  01208342 วิศวกรรมโรงงานผลิตกําลัง 

(Power Plant Engineering) 

3(3-0-6) 

  01208351 การถายโอนความรอน 

(Heat Transfer) 

3(3-0-6) 

  01208352 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 

(Refrigeration and Air Conditioning) 

3(3-0-6) 

  01208371 การควบคุมอัตโนมัติ 

(Automatic Control) 

3(3-0-6) 

  01208381 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล I 

(Mechanical Engineering Laboratory I) 

1(0-3-2) 

  01208382 การฝกปฏิบัตงิานเครื่องกล 

(Mechanical Workshop Practice) 

1(0-3-2) 

  01208399 การฝกงาน 

(Internship) 

1 

  01208481 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล II 

(Mechanical Engineering Laboratory II) 

1(0-3-2) 

  01208495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 

(Mechanical Engineering Project Preparation) 

1(0-3-2) 

  01208497 สัมมนา 

(Seminar) 

1 

  01208499 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 

(Mechanical Engineering Project) 

 

2(0-6-3) 
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- กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไมนอยกวา  18 หนวยกิต  

 ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 18 หนวยกิต โดยเลือกรายวิชาจากกลุมวิชาชีพกลุมใดกลุมหนึ่ง จํานวน

ไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ/หรือเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี ้

  01208490 สหกิจศึกษา 

(Co-operative Education) 

6 

  01208496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 

(Selected Topics in Mechanical Engineering) 

1-3 

  01208498 ปญหาพิเศษ 

(Special Problems) 

1-3 

  - กลุมวิชาชีพวิศวกรรมยานยนต (Automotive Engineering) 

  01208421 วิธีสมาชิกจํากัดเบื้องตน 

(Introduction to Finite Element Methods) 

3(3-0-6) 

  01208431 การออกแบบยานยนตใชคอมพิวเตอรชวย 

(Computer-aided Automotive Design) 

3(2-3-6) 

  01208432 พลศาสตรของยานยนต 

(Automotive Vehicle Dynamics) 

3(3-0-6) 

  01208433 พลังงานทางเลือกสําหรับยานยนต 

(Alternative Energy for Vehicles) 

3(3-0-6) 

  01208434 เครื่องยนตเผาไหมภายใน 

(Internal Combustion Engines) 

3(3-0-6) 

  01208435 

 

การควบคุมมลพิษทางอากาศจากรถยนต 

(Control of Air Pollution from Automobile) 

3(3-0-6) 

  01208436 ระบบแบตเตอรียานยนตและเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน 3(3-0-6) 

 (Automotive Battery System and Energy Storage Technologies) 

  01208437 การหลอลื่น 

(Lubrication) 

3(3-0-6) 

  01208438 การรวมระบบยานยนต 

(Vehicle System Integration) 

 

3(3-0-6) 
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  01208439 เทคโนโลยีการผลิตยานยนต 

(Automotive Manufacturing Technology) 

3(1-4-4) 

  01208471 การวัดทางวิศวกรรม 

(Engineering Measurements) 

3(3-0-6) 

 

  - กลุมวิชาชีพวิศวกรรมระบบอาคาร (Building System Engineering) 

  01208422 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณเบื้องตน 

(Introduction to Computational Fluid Dynamics) 

3(3-0-6) 

  01208426 เครื่องจักรกลของไหล 

(Fluid Machinery) 

3(3-0-6) 

  01208451 การประยุกตใชงานระบบทําความเย็น 

(Applications in Refrigeration System) 

3(3-0-6) 

  01208452 อุปกรณควบคุมและการประยุกตใชงานในระบบปรับอากาศ 3(3-0-6) 

 (Control Elements and Applications in Air Conditioning System) 

  01208453 การออกแบบระบบทอภายในอาคาร 

(Plumbing System Design) 

3(3-0-6) 

  01208454 การระบายอากาศในอุตสาหกรรม 

(Industrial Ventilation) 

3(3-0-6) 

  01208455 หองสะอาดและการประยุกตใชงานระบบปรับอากาศ 3(3-0-6) 

 (Clean Room and Applications in Air conditioning system) 

  01208461 หลักการปองกันอัคคีภัย 

(Principles of Fire Protection) 

3(3-0-6) 

  01208462 กฎหมายควบคุมอาคารและมาตรฐานการปองกันอัคคีภัย 

(Building Codes and Fire Codes) 

3(3-0-6) 

  01208463 ทฤษฎีและการออกแบบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

 (Theory and Design of Automatic Fire Suppression Systems) 

  01208464 ระบบแจงเหตุเพลิงไหมและระบบควบคุมควันไฟ 

(Fire Alarm and Smoke Control Systems) 

 

3(3-0-6) 
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  01208465 การวิเคราะหความเสี่ยงภัยในเชิงวิศวกรรมการปองกันอัคคีภัย 

(Risk Analysis in Fire Protection Engineering) 

3(3-0-6) 

  01208466 ปรากฏการณอัคคีภัยเบื้องตน 

(Introduction to Fire Phenomena) 

3(3-0-6) 

  - กลุมวิชาชีพวิศวกรรมพลังงาน (Energy Engineering) 

  01206221 

 

ความนาจะเปนและสถิติประยุกตสําหรับวิศวกร  

(Applied Probability and Statistics for Engineers) 

3(3-0-6) 

  01206251 

 

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

(Engineering Economics ) 

3(3-0-6) 

  01208441 

 

การเผาไหม 

(Combustion) 

3(3-0-6) 

  01208442 การจัดการและเศรษฐศาสตรของพลังงาน 

(Energy Management and Economics) 

3(2-3-6) 

  01208443 วิศวกรรมกาซ 

(Gas Engineering) 

3(3-0-6) 

  01208444 วิศวกรรมรังสีอาทิตยเบื้องตน 

(Introduction to Solar Engineering) 

3(3-0-6) 

  01208445 เครื่องยนตกังหันกาซ 

(Gas Turbine) 

3(3-0-6) 

  01208446 การออกแบบระบบทางความรอน 

(Thermal System Design) 

3(3-0-6) 

  01208447 พลศาสตรของกาซ 

(Gas Dynamics) 

3(3-0-6) 

  01208448 พลังงานทดแทนเบื้องตน 

(Introduction to Renewable Energy) 

3(3-0-6) 

  01208449 การตรวจสอบพลังงาน 

(Energy Audits) 

 

 

3(2-3-6) 
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  - กลุมวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกล การผลิต และเมคคาทรอนิกส  

  (Machinery, Manufacturing and Mechatronics Engineering) 

  01208411 กระบวนการออกแบบทางเครื่องกล 

(Mechanical Design Processes) 

3(3-0-6) 

  01208412 การพัฒนาผลิตภัณฑ 

(Product Development) 

3(3-0-6) 

  01208413 การเปนเจาของธุรกิจสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 

(Entrepreneurship for Mechanical Engineering) 

3(3-0-6) 

  01208414 แคด/แคม สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 

(CAD/CAM for Mechanical Engineering) 

3(3-0-6) 

  01208415 เครื่องจักรกลซีเอ็นซีและการเขียนโปรแกรม 

(CNC Machine and Programming) 

3(3-0-6) 

  01208416 การออกแบบและกระบวนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑจากพอลิเมอร 3(3-0-6) 

 (Design and  Manufacturing Processes for Polymer Products) 

  01208417 การออกแบบและกระบวนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑจากโลหะ 3(3-0-6) 

 (Design and Manufacturing Processes for Metal Products) 

  01208418 การออกแบบแบบหลอสําหรับผลิตภัณฑยาง 

(Mould Design for Rubber Products) 

3(3-0-6) 

  01208419 ระบบการผลติยางลอ 

(Tire Manufacturing System) 

3(3-0-6) 

  01208421 วิธีสมาชิกจํากัดเบื้องตน 

(Introduction to Finite Element Methods) 

3(3-0-6) 

  01208422 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณเบื้องตน 

(Introduction to Computational Fluid Dynamics ) 

3(3-0-6) 

  01208423 วิศวกรรมชวีกลศาสตร 

(Biomechanics Engineering) 

3(3-0-6) 

  01208424 วัสดุประกอบทางวิศวกรรมเบื้องตน 

(Introduction to Engineering Composite Materials) 

 

3(3-0-6) 
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  01208425 กลศาสตรยางลอ 

(Tire Mechanics) 

3(3-0-6) 

  01208426 เครื่องจักรกลของไหล 

(Fluid Machinery) 

3(3-0-6) 

  01208427 เครื่องจักรกลกอสราง 

(Construction Machinery) 

3(3-0-6) 

  01208428 การจัดการดานเครื่องจักรกล 

(Equipment Management) 

3(3-0-6) 

  01208471 การวัดทางวิศวกรรม 

(Engineering Measurements) 

3(3-0-6) 

  01208472 การออกแบบการควบคุมระบบเชิงกล 

(Design of Mechanical System Control) 

3(3-0-6) 

  01208473 การประยุกตอิเล็กทรอนิกสในวิศวกรรมเครื่องกล 

(Electronic Application in Mechanical Engineering) 

3(3-0-6) 

  01208474 กําลังของของไหล 

(Fluid Power) 

3(3-0-6) 

  01208475 การจําลองพลวัตของระบบ 

(System Dynamics Simulation) 

3(3-0-6) 

  01208476 ระบบการควบคุมแผนใหม 

(Modern Control Systems) 

3(3-0-6) 

  01208477 หุนยนตอุตสาหกรรมเบื้องตน 

(Introduction to Industrial Robots) 

3(3-0-6) 

  01208478 การตรวจสอบและวิเคราะหการสั่น 

(Vibration Monitoring and Analysis) 

3(3-0-6) 

  01208479 เสียงวิศวกรรม 

(Engineering Acoustics) 

3(3-0-6) 

  - กลุมวิชาชีพวิศวกรรมระบบราง (Rail Engineering) 

  01200431 หลักการวิศวกรรมระบบราง 

(Principles of Rail Engineering) 

3(3-0-6) 
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  01200432 เทคโนโลยีหัวรถจักรและรถไฟฟา 

(Rolling Stock Technology) 

3(3-0-6) 

  01200433 ระบบอาณัติสัญญาณ และโทรคมนาคม 

(Signalling and Telecommunication Systems) 

3(3-0-6) 

  01200434 โครงสรางพ้ืนฐานระบบราง 

(Rail Infrastructure) 

3(3-0-6) 

  01200435 การปฏิบัติการและการซอมบํารุงระบบราง 

(Rail System Operation and Maintenance) 

3(3-0-6) 

  01208421 วิธีสมาชิกจํากัดเบื้องตน 

(Introduction to Finite Element Methods) 

3(3-0-6) 

  01208471 การวัดทางวิศวกรรม 

(Engineering Measurements) 

 

3(3-0-6) 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6 หนวยกิต  
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ตัวอยางแผนการศึกษา 

 

(1) สําหรับนิสิตท่ีไมเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I 3(3-0-6) 

01420111 ฟสิกสท่ัวไป I 3(3-0-6) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I 1(0-3-2) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( -  -  ) 

 วิชาภาษาไทย 3( -  -  ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระศาสตรแหง

ผูประกอบการ 

3( -  -  ) 

 รวม 21( -  -  ) 

 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 3(2-3-6) 

01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป 1(0-3-2) 

01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II 3(3-0-6) 

01420112 ฟสิกสท่ัวไป II 3(3-0-6) 

01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II 1(0-3-2) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( -  -  ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3( -  -  ) 

 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1( -  -  ) 

 รวม 21( -  -  ) 
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ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01205201 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน 3(3-0-6) 

01208211 การออกแบบวิศวกรรมและการสรางแบบจําลอง 3(2-3-6) 

01208221 กลศาสตรวิศวกรรม I 3(3-0-6) 

01213211 วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

01417267 คณิตศาสตรวิศวกรรม III 3(3-0-6) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( -  -  ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและ

พลเมืองโลก 

3( -  -  ) 

 รวม 21( -  -  ) 

 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01205202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา I 1(0-3-2) 

01208222 กลศาสตรวิศวกรรม II 3(3-0-6) 

01208223 กลศาสตรของวัสดุ 3(3-0-6) 

01208241 อุณหพลศาสตร I 3(3-0-6) 

01208242 กลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 

01208271 วิธีการคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-3-6) 

01208281 การฝกงานโรงงาน 1(0-3-2) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 2( -  -  ) 

 รวม 20( -  -  ) 
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ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01206311 กระบวนการผลิต I 3(3-0-6) 

01208321 กลศาสตรของเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 

01208322 การสั่นเชิงกล 3(3-0-6) 

01208341 อุณหพลศาสตร II 3(3-0-6) 

01208351 การถายโอนความรอน 3(3-0-6) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( -  -  ) 

 รวม 18( -  -  ) 

 

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01208311 การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 

01208331 เทคโนโลยียานยนต 3(3-0-6) 

01208342 วิศวกรรมโรงงานผลิตกําลัง 3(3-0-6) 

01208352 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 3(3-0-6) 

01208371 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

01208381 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล I 1(0-3-2) 

01208382 การฝกปฏิบัติงานเครื่องกล 1(0-3-2) 

 รวม 17(  - -  ) 
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ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01208499 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2(0-6-3) 

01208497 สัมมนา  1 

 วิชาเฉพาะเลือก 9(  - -  ) 

 วิชาเลือกเสร ี 3(  - -  ) 

 รวม 15(  - -  ) 

 

  

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01208399 การฝกงาน  1 

01208481 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล II 1(0-3-2) 

01208495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-2) 

 วิชาเฉพาะเลือก 9(  - -  ) 

 วิชาเลือกเสร ี 3(  - -  ) 

 รวม 15(  - -  ) 
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(2)  สําหรับนิสิตท่ีเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I 3(3-0-6) 

01420111 ฟสิกสท่ัวไป I 3(3-0-6) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I 1(0-3-2) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( -  -  ) 

 วิชาภาษาไทย 3( -  -  ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหง

ผูประกอบการ 

3( -  -  ) 

 รวม 21( -  -  ) 

 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 3(2-3-6) 

01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป 1(0-3-2) 

01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II 3(3-0-6) 

01420112 ฟสิกสท่ัวไป II 3(3-0-6) 

01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II 1(0-3-2) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( -  -  ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3( -  -  ) 

 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1( -  -  ) 

 รวม 21( -  -  ) 
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ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01205201 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน 3(3-0-6) 

01208211 การออกแบบวิศวกรรมและการสรางแบบจําลอง 3(2-3-6) 

01208221 กลศาสตรวิศวกรรม I 3(3-0-6) 

01213211 วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

01417267 คณิตศาสตรวิศวกรรม III 3(3-0-6) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( -  -  ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและ

พลเมืองโลก 

3( -  -  ) 

 รวม 21( -  -  ) 

 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01205202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา I 1(0-3-2) 

01208222 กลศาสตรวิศวกรรม II 3(3-0-6) 

01208223 กลศาสตรของวัสดุ 3(3-0-6) 

01208241 อุณหพลศาสตร I 3(3-0-6) 

01208242 กลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 

01208271 วิธีการคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-3-6) 

01208281 การฝกงานโรงงาน 1(0-3-2) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 2( -  -  ) 

 รวม 20( -  -  ) 
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ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01206311 กระบวนการผลิต I 3(3-0-6) 

01208321 กลศาสตรของเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 

01208322 การสั่นเชิงกล 3(3-0-6) 

01208341 อุณหพลศาสตร II 3(3-0-6) 

01208351 การถายโอนความรอน 3(3-0-6) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3( -  -  ) 

 วิชาเลือกเสร ี 3( -  -  ) 

 รวม 21( -  -  ) 

 

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01208311 การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 

01208331 เทคโนโลยียานยนต 3(3-0-6) 

01208342 วิศวกรรมโรงงานผลิตกําลัง 3(3-0-6) 

01208352 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 3(3-0-6) 

01208371 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

01208381 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล I 1(0-3-2) 

01208382 การฝกปฏิบัตงิานเครื่องกล 1(0-3-2) 

01208495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-2) 

01208497 สัมมนา  1 

 รวม 19( -  -  ) 
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ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01208399 การฝกงาน  1 

01208481 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล II 1(0-3-2) 

01208499 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2(0-6-3) 

 วิชาเฉพาะเลือก 12(  - -  ) 

 วิชาเลือกเสร ี 3(  - -  ) 

 รวม 19(  - -  ) 

 

 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01208490 สหกิจศึกษา  6 

 รวม  6 
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คําอธิบายรายวิชา 

 
 

01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม 

(Engineering Drawing) 

3(2-3-6) 

เทคนิคการเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนรูปทรงเรขาคณิตประยุกต การเขียนภาพออรโธ

กราฟฟก การเขียนภาพสามมิติ การใหขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน การเขียนภาพตัด วิวชวย การหาแผนคลี่ 

เทคนิคการเขียนภาพราง การเขียนแบบแสดงรายละเอียดและการเขียนแบบการประกอบ การเขียนแบบใช

คอมพิวเตอรชวยเบื้องตน 

Lettering techniques, applied geometry drawing, orthographic drawing, pictorial 

drawing, dimensioning and tolerancing, sectional view drawing, auxiliary views, development, 

sketching techniques, detail and assembly drawings, introduction to computer-aided drawing. 

 

01208211 การออกแบบวิศวกรรมและการสรางแบบจําลอง 

(Engineering Design and Modeling) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208111 

3(2-3-6) 

กระบวนการออกแบบทางเครื่องกล การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย การจัดการขอมูลผลิตภัณฑ 

วิศวกรรมยอนรอย การออกแบบเกณฑความคลาดเคลื่อน การเขียนแบบเพ่ือการออกแบบและการผลิต 

Mechanical design process, computer aided design, product data management, 

reverse engineering, tolerancing design, design and production drawing. 

 

01208221 กลศาสตรวิศวกรรม I 

(Engineering Mechanics I) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01417167 

3(3-0-6) 

การวิเคราะหแรง สมดุล การประยุกตสมการสมดุลกับโครงสรางและเครื่องจักรกล  เซนทรอยด  

ทฤษฎีของแปปปส คาน แผนผังแรงเฉือนและโมเมนตดัด เคเบิ้ล ความเสียดทานแหง ลิ่ม สกรูและสายพาน งาน

เสมือน เสถียรภาพของสมดุล โมเมนตความเฉ่ือยของพ้ืนท่ี พลศาสตรเบื้องตน 

Force analysis, equilibrium, application of equilibrium equations to frames and 

machines, centroid, theorem of Pappus, beams, shear and bending moment diagrams, cable, dry 

friction, wedges, screws and belts, virtual work, stability of equilibrium, area moment of inertia, 

introduction to dynamics. 
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01208222 กลศาสตรวิศวกรรม II 

(Engineering Mechanics II) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208221 

3(3-0-6) 

โมเมนตความเฉ่ือยของมวล  กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็งท่ีเคลื่อนท่ีในระนาบ สมการเคลื่อนท่ี 

หลักของอิมพัลสและโมเมนตัม หลักของงานและพลังงาน การกระแทก หลักเบื้องตนของการเคลื่อนท่ีในระวางท่ี 

Mass moment of inertia, mechanics of particle and rigid body in plane motion, 

equation of motion, principle of impulse and momentum, principle of work and energy, impact, 

fundamental of space motion. 

 

01208223 กลศาสตรของวัสดุ 

(Mechanics of Materials) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208221 

3(3-0-6) 

สมดุลของวัตถุท่ีเสียรูปได แนวคิดของความเคนและความเครียด ความสัมพันธระหวางความเคนและ

ความเครียด ความเคนและความเครียดตั้งฉากในชิ้นสวนรับแรงตามแนวแกน ความเคนและความเครียดเฉือนในเพลา

หนาตัดกลมรับแรงบิด ความเคนดัดและความเคนเฉือนในคาน การโกงตัวของคาน ความเคนภายใตแรงผสม วงกลม

มอร การโกงเดาะของเสา 

Equilibrium of deformable body, concept of stresses and strains, stresses and strains 

relationship, normal stress and strain in axially loaded member, shearing stress and strain in circular 

shaft subjected to torsion, bending and shearing stresses in beams, deflection of beams, stresses 

under combined loading, Mohr’s circle, buckling of columns. 
 

01208241 อุณหพลศาสตร I 

(Thermodynamics I) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01417167 

3(3-0-6) 

สมบัติของสารบริสุทธิ์ งานและความรอน กาซอุดมคติ  กฎขอท่ีหนึ่งและขอท่ีสองของอุณหพลศาสตร 

โรงจักรพลังไอน้ําและวัฏจักรการทําความเย็นอยางงาย เอนโทรป การถายโอนความรอนและการแปลงผันพลังงาน

เบื้องตน 

Properties of pure substances, work and heat, ideal gas,  first and second laws of  

thermodynamics, simple steam power plant and refrigeration cycle, entropy, basic heat transfer 

and energy conversion. 
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01208242 กลศาสตรของไหล 

(Fluid Mechanics) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01417168 

3(3-0-6) 

สมบัติของไหล สถิตยศาสตรของไหล สมการความตอเนื่อง สมการโมเมนตัม สมการพลังงาน 

พลศาสตรของการไหลของของไหลท่ีไมยุบตัวและไมมีความหนืด การวิเคราะหมิติและความคลายคลึง การไหลท่ีไม

ยุบตัวและมีความหนืด การไหลในทอ แรงฉุดและแรงยก 

Fluid properties, fluid statics, continuity equation, momentum equation, energy 

equation, dynamics of incompressible and inviscid fluid flow, dimensional analysis and similitude, 

incompressible and viscous flow, flow in pipes, drag force and lift force. 

 

01208271 วิธีการคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 

(Computer Methods for Mechanical Engineering) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01417267 

3(2-3-6) 

วิธีเชิงตัวเลขในการแกปญหาทางวิศวกรรม  การสรางแบบจําลองคณิตศาสตรและการจําลองปญหา

ทางวิศวกรรมเครื่องกล การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล 

Numerical methods in engineering problems solving. Mathematical modeling and 

simulations of mechanical engineering problems. Use of computer for design and analysis of 

mechanical engineering problems. 

 

01208281 การฝกงานโรงงาน 

(Workshop Practice) 

1(0-3-2) 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการใชเครื่องมือวัด เครื่องมือชาง เครื่องมือไฟฟา วัสดุ อุปกรณ สําหรับงานทางกล 

งานเชื่อม งานกลึง งานกัด งานเคลือบผิว งานไม งานระบบทอ งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และความปลอดภัยใน

การใชงาน 

Practices in the use of measurement devices, hand tools, power tools, materials and 

accessories in mechanical works, welding, machining, wood works, piping system, electrical and 

electronics works, and safety. 
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01208311 การออกแบบเครื่องจักรกล 

(Machine Design) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208223 

3(3-0-6) 

หลักมูลของการออกแบบทางเครื่องกล คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบชิ้นสวน

เครื่องจักรกลอยางงาย หมุดย้ํา การเชื่อม ตัวยึดแบบเกลียว ลิ่ม และสลัก เพลา สปริง เกียร สกรูกําลัง ชุดตอประกบ 

ตลับลูกปน เบรก คลัตช สายพาน โซ 

Fundamental of mechanical design, properties of materials, theories of failure, design 

of simple machine elements, rivets, welding, screw fasteners, keys and pins, shafts, springs, gears, 

power screws, couplings, bearings, brakes, clutches, belts, chains. 

 

01208321 กลศาสตรของเครื่องจักรกล 

(Mechanics of Machinery) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208222 

3(3-0-6) 

กลไกตาง ๆ และการวิเคราะหการขจัด  ความเร็วและความเรงของชิ้นสวนของกลไก  การวิเคราะห

แรงและการเคลื่อนท่ีท่ีเกิดข้ึนในเครื่องจักรกล  การถวงใหเกิดดุลในมวลท่ีหมุนและในมวลท่ีเคลื่อนท่ีกลับไปกลับมา 

Mechanisms and the analysis of displacements, velocity and acceleration of their 

members, analysis of forces and motions in machines, balancing of rotation and reciprocation 

masses. 

 

01208322 การส่ันเชิงกล 

(Mechanical Vibrations) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01417267 

3(3-0-6) 

ทฤษฎีของการสั่นแบบอิสระและแบบถูกแรงกระทําของระบบหนึ่ง  ระดับข้ันความเสรีและหลายระดับ

ข้ันความเสรี  การหมุนท่ีไมไดดุล  การควงของเพลา  เครื่องมือวัดการสั่น การแยกการสั่นและการดูดกลืนการสั่น  การ

ประยุกตทางอุตสาหกรรม 

Theory of free and forced vibration of systems with one and more than one degree of 

freedom,  unbalanced rotation, whirling of shaft, vibration measuring instruments, vibration isolation 

and absorption, and industry applications. 
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01208331 เทคโนโลยียานยนต 

(Automotive Technology) 

3(3-0-6) 

ตัวถังและโครงสรางของรถยนต การทํางานของเครื่องยนต ระบบหลอลื่น ระบบหลอเย็น ระบบจาย

เชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบสตารทและชารจ ระบบสงกําลัง ระบบชวงลาง ระบบหามลอ และระบบบังคับเลี้ยว 

Automotive body and frame, engine operation, lubrication systems, cooling systems, 

fuel delivery systems, ignition systems, starting and charging systems, power train systems, 

suspension systems, braking, and steering systems. 

 

01208341 อุณหพลศาสตร II 

(Thermodynamics II) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208241 

3(3-0-6) 

สภาพยอนกลับไมไดและสภาพการใชประโยชนได วัฏจักรกําลังไอ วัฏจักรกําลังกาซ วัฏจักรทําความ

เย็น ความสัมพันธทางอุณหพลศาสตร กาซผสม ปฏิกิริยาเคมี 

Irreversibility and availability, vapor power cycles, gas power cycles, refrigeration 

cycles, thermodynamics relations, gas mixtures, chemical reaction. 

 

01208342 วิศวกรรมโรงผลิตกําลัง 

(Power Plant Engineering) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208341 

3(3-0-6) 

หลักการแปลงผันพลังงานและแนวคิดสภาพพรอมใชงาน การวิเคราะหเชื้อเพลิงและการเผาไหมและ

การศึกษาองคประกอบของไอน้ํา โรงงานผลิตกําลังกังหันกาซและเครื่องยนตเผาไหมภายใน วัฏจักรรวมและโคเจนเนอ

เรชั่น โรงงานผลิตกําลังพลังน้ํา โรงงานผลิตกําลังนิวเคลียร การควบคุมและเครื่องมือ เศรษฐศาสตรโรงงานผลิตกําลัง

และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

Energy conversion principles and availability concept, fuels and combustion analysis 

and component study of steam, gas turbine and internal combustion engine power plants, 

combined cycle and cogeneration, hydro power plant, nuclear power plant, control and 

instrumentation, power plant economics and environmental impacts. 
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01208351 การถายโอนความรอน 

(Heat Transfer) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01417267 

3(3-0-6) 

หลักการของการถายเทความรอนโดยการนํา การพา และการแผรังสี สภาพการถายเทความรอนแบบ

คงท่ีและไมคงท่ีในหนึ่ง สอง หรือสามมิติ อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน การเดือดและการควบแนน 

Principles of heat transfer by conduction, convection and radiation, steady and 

unsteady state condition in one, two or three dimensional heat transfer, heat exchanger, boiling 

and condensation. 

 

01208352 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 

(Refrigeration and Air Conditioning) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208341 และ 01208351 

3(3-0-6) 

พ้ืนฐานความรูของระบบทําความเย็นและสัมประสิทธิ์สมรรถนะ ระบบอัดไอ วงจรการทําความเย็น 

การวิเคราะหสวนประกอบของระบบ สารทําความเย็นและคุณสมบัติ การทําความเย็นแบบระเหยและหอผึ่งน้ํา ระบบ

ทําความเย็นแบบดูดซึม การคํานวณภาระความเย็นของระบบทําความเย็น การแชแข็งอาหาร ระบบปรับอากาศ การ

ประมาณการภาระความเย็นของระบบปรับอากาศ การกระจายตัวของอากาศและการออกแบบระบบทอลม 

Basic knowledge of refrigeration and coefficient of performance, modified vapor 

compression, refrigeration cycles, system components analysis, refrigerant and their properties, 

evaporative cooling and cooling towers, absorption refrigeration, calculation of cooling load of  

refrigeration systems, freezing of foods, air condition, cooling load estimation of air conditioning 

systems, air distribution and duct system design. 

 

01208371 การควบคุมอัตโนมัติ 

(Automatic Control) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01417267 

3(3-0-6) 

การจําลองระบบกายภาพ ฟงกชันการถายโอนและแผนภาพแบบบล็อก การควบคุมแบบเปด-ปด และ

แบบพีไอดี การแกสมการเชิงอนุพันธแบบธรรมดาดวยวิธีการแปลงลาปลาซ การตอบสนองท่ีแปรเปลี่ยนตามเวลา การ

วิเคราะหเสถียรภาพของระบบดวยวิธีทางเดินของราก การตอบสนองตอความถ่ีและแสดงขอมูล  การออกแบบและ

การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบควบคุม ระเบียบวิธีปริภูมิสถานะ 
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Modeling of physical system, transfer function and block diagram, on-off control and 

PID control, solution of ordinary differential equation using Laplace transformation, time variable 

response, analysis of system stability by root-locus method, frequency response and data display, 

design and improvement of control system efficiency, state-space method. 

01208381 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล I 

(Mechanical Engineering Laboratory I) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208201 หรือ 01208221 

1(0-3-2) 

งานทดลองในดานกลศาสตรของเครื่องจักรกล  การควบคุมอัตโนมัติ วัสดุ-วิศวกรรม อุณหพลศาสตร 

และเครื่องยนตเผาไหมภายใน 

Experimental works in the areas of mechanics of machinery, automatic control, 

engineering materials, thermodynamics and internal combustion engines. 

 

01208382 การฝกปฏิบัติงานเครื่องกล 

(Mechanical Workshop Practice) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208281 

1(0-3-2) 

ปฏิบัติการสรางทักษะความชํานาญในการใชเครื่องจักรกล เครื่องมือไฟฟา เครื่องมือชางและเครื่องมือ

วัดหลายชนิด การวางแผนการผลิต การเลือกใชเครื่องมือและเครื่องจักรกล การปฏิบัติการข้ึนรูปชิ้นงานจริงและการ

ประกอบชิ้นงาน 

Skill building practices in the use of machines, power tools, hand tools, various 

measurement devices. Process planning, tools and machines selection, real part fabrication and 

mechanical assembly fitting practices are carried out through term project assignment. 

 

01208399 การฝกงาน 

(Internship) 

1 

การฝกงานในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลในสถานประกอบการเอกชน หนวยงานรัฐบาล หนวยงาน

รัฐวิสาหกิจ หรือ สถานศึกษา โดยมีระยะเวลาเปนจํานวนไมนอยกวา 240 ชั่วโมง และไมนอยกวา 30 วันทําการ 

Internship for mechanical engineering in private enterprises, government agencies, 

government enterprise or academic places at least 240 hours and at least 30 workdays. 
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01208411 กระบวนการออกแบบทางเครื่องกล 

(Mechanical Design Processes) 

3(3-0-6) 

การออกแบบทางเครื่องกล ผูออกแบบ ทีมออกแบบ กระบวนการออกแบบ การวางแผนการออกแบบ 

การสรางแนวคิด การประเมินแนวคิด การสรางผลิตภัณฑ การประเมินผลิตภัณฑ 

Mechanical design, designers, design teams, design process, planning for design, 

concept generation, concept evaluation, product generation, product evaluation. 

 

01208412 การพัฒนาผลิตภณัฑ 

(Product Development) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208311 

3(3-0-6) 

ข้ันตอนในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑประกอบดวย การระบุความตองการ การกําหนดคุณลักษณะ

ของผลิตภัณฑ การออกแบบระดับแนวคิด การออกแบบรายละเอียด การสรางและประเมินตนแบบ การออกแบบ

เพ่ือใหสามารถผลิตและประกอบได การผลิต ตนทุน ทรัพยสินทางปญญา 

Steps in product development process including needs identification, specification, 

conceptual design, detailed design, prototyping and evaluation, design for  manufacture  and  

assembly, production, cost, intellectual property. 

 

01208413 การเปนเจาของธุรกิจสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 

(Entrepreneurship for Mechanical Engineering) 

3(3-0-6) 

การคิดสรางสรรค การพัฒนาผลิตภัณฑ โอกาสทางการตลาด หลักกฎหมายสําหรับเจาของธุรกิจ   การ

จัดการทางการเงิน การจัดการตลาดและการบริหารทรัพยากรมนุษย การบัญชีการเงินเพ่ือการบริหาร 

Creative thinking, product development, market opportunity, legal aspects in 

entrepreneurship, entrepreneurial financial, marketing and human resource  management, financial 

accounting for management. 

 

01208414 แคด/แคม สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 

(CAD/CAM for Mechanical Engineering) 

3(3-0-6) 

ฮารดแวรและซอฟตแวรสําหรับแคด/แคม การสรางแบบจําลองสามมิติของชิ้นสวนและการประกอบ 

การเขียนแบบรายละเอียด การใหขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต ตารางวัสดุ แคมสําหรับงานกลึง

และงานกัด 



Page 28 of 46 

 

 Hardware and software for CAD/CAM, part modeling and assembly, detail drawing, 

geometric dimensioning and tolerancing, bill of materials, CAM for turning and milling. 

 

01208415 เครื่องจักรกลซีเอ็นซีและการเขียนโปรแกรม 

(CNC Machine and Programming) 

3(3-0-6) 

ประเภทของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี  กระบวนการผลิตและการวางแผน เทคโนโลยีการตัดโลหะ การ

เขียนโปรแกรมซีเอ็นซีสําหรับเครื่องกลึงและเครื่องกัด 

Type of CNC machines, manufacturing process and planning, metal cutting 

technology, CNC programming for turning and milling machines. 

 

01208416 การออกแบบและกระบวนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑจากพอลิเมอร 

(Design and Manufacturing Processes for Polymer Products) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208311 

3(3-0-6) 

ชนิดและสมบัติของพอลิเมอร  กระบวนการข้ึนรูปพอลิเมอรจากการฉีด เปาและอัด เกณฑในการ

ออกแบบผลิตภัณฑพอลิเมอร  แมพิมพและเครื่องจักรกลสําหรับการผลิต  การออกแบบและวัสดุสําหรับแมพิมพ   

การทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมการสรางแมพิมพรวดเร็ว 

Types and properties of polymer,  polymer forming process by injection, blow, and 

compression,  design criteria for polymer products,  molds and machines for production,  mold 

design and material,  industrial standard testing, rapid tooling. 

 

01208417 การออกแบบและกระบวนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑจากโลหะ 

(Design and Manufacturing Processes for Metal Products) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208311 

3(3-0-6) 

ชนิดและสมบัติของโลหะ กระบวนการข้ึนรูปโลหะจากการเครื่องจักร การหลอและการทุบโลหะ การ

ออกแบบแผนโลหะ เครื่องจักรกลสําหรับการผลิตแผน โลหะ เกณฑในการออกแบบผลิตภัณฑโลหะ การออกแบบ

แมพิมพและเบาพิมพสําหรับกระบวนการข้ึนรูปโลหะ การสรางแมพิมพรวดเร็ว 

Types and properties of metal, metal forming process by machining, metal casting 

and forging, sheet metal design, machines for sheet metal production, design criteria for metal 

products, mold and die designs for metal forming processes, rapid tooling. 
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01208418 การออกแบบแบบหลอสําหรับผลิตภัณฑยาง 

(Mould Design for Rubber Products) 

3(3-0-6) 

สมบัติของยาง กระบวนการข้ึนรูปยาง การออกแบบและการผลิตแบบหลอยางโดยวิศวกรรมใช

คอมพิวเตอรชวย การควบคุมคุณภาพและการปรับปรุงผลิตภัณฑยาง 

Properties of rubber, rubber forming processes, design and manufacturing of rubber 

moulds using computer-aided engineering, quality control and improvement for rubber products. 

 

01208419 ระบบการผลิตยางลอ 

(Tire Manufacturing system) 

3(3-0-6) 

กระบวนการผลิต การจัดการและการควบคุมคุณภาพ การออกแบบยางลอเพ่ือสิ่งแวดลอม การ

ปรับปรุงผลิตภาพ แนวการบํารุงรักษา 

Production process, quality management and control, environmental friendly tire 

design, productivity improvement, maintenance concept. 

 

01208421 วิธีสมาชิกจํากัดเบ้ืองตน 

(Introduction to Finite Element Methods) 

3(3-0-6) 

แนวคิดของวิธีสมาชิกจํากัด การสรางสูตรปริพันธและวิธีการแปรผัน การสรางสูตรของวิธีสมาชิกจํากัด

สําหรับการวิเคราะหแบบสถิตเชิงเสนของของแข็งและโครงสราง การถายโอนความรอนในของแข็ง และการไหลของ

ของไหล 

Concept of finite element method, integral formulations and variational methods, 

formulation of finite element methods for analysis of linear static solids and structures, heat 

transfer in solids, and fluid flow. 

 

01208422 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณเบ้ืองตน 

(Introduction to Computational Fluid Dynamics) 

3(3-0-6) 

แนวคิดของพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ สมการการนําพาของการไหล วิธีปริมาตรจํากัด การ

ประยุกตซอฟตแวรทางพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณสําหรับการไหลแบบราบเรียบและแบบปนปวนภายในทอ การ

ไหลผานสิ่งกีดขวาง การไหลและการถายโอนความรอนในหองปรับอากาศ การถายโอนความรอนในอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส การสรางแบบจําลองการเกิดเพลิงไหมในหอง 
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Concept of computational fluid dynamics, transport equations of flow, finite volume 

method, application of computational fluid dynamics software for laminar and turbulent flows in a 

pipe, flow over obstacles, flow and heat transfer in an air-conditioned room, heat transfer in an 

electronic equipment, modeling of fire in a room. 

 

01208423 วิศวกรรมชีวกลศาสตร 

(Biomechanics Engineering) 

3(3-0-6) 

กลศาสตรและพลศาสตรของการเคลื่อนท่ีของรางกาย กลามเนื้อ ขอตอและหัวใจ  การวิเคราะหแรง 

ความเคนและความเครียดของกระดูก กลามเนื้อและเนื้อเยื่อ  การประยุกตวิศวกรรมชีวกลศาสตรกับเครื่องมือและ

อุปกรณทางการแพทย 

Mechanics and dynamics of body motion, muscle, joints and heart,  analysis of force, 

stress and strain of bone, muscle and tissue,  applications of biomechanics engineering to medical 

equipment and instrument. 

 

01208424 วัสดุประกอบทางวิศวกรรมเบ้ืองตน 

(Introduction to Engineering Composite Materials) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208223 

3(3-0-6) 

วัสดุประกอบแบบโพลีเมอรเสริมแรงดวยเสนใย กลศาสตรจุลภาคของวัสดุประกอบเสริมแรงดวยเสนใย  

พฤติกรรมทางกลของแผนลามินา  ทฤษฎีของแผนอัดซอน  การวิเคราะหความเคนเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้น  

ความแข็งแรงของแผนอัดซอน  การวิเคราะหเชิงโครงสรางของแผนอัดซอน  วัสดุประกอบเสริมแรงดวยใยผาทอ การ

ออกแบบโครงสรางจากวัสดุประกอบเบื้องตน 

Fiber-reinforced polymeric composites,micromechanics of fiber-reinforced composites, 

mechanical behavior of laminae, classical lamination theory, thermal and hygroscopic stress 

analysis, strength of laminates, structural analysis of laminated plates, fabric-reinforced composites, 

preliminary design of composite structures. 

 

01208425 กลศาสตรยางลอ 

(Tire Mechanics) 

3(3-0-6) 

คุณลักษณะเชิงหนาท่ีของยางลอ โครงสรางและสวนประกอบยางลอ ลักษณะเฉพาะของสถานะเริ่มตน 

การติดตั้งยางลอ การขยายตัวของยางลอ พฤติกรรมทางกลของยางลอในชวงรับภาระและการกลิ้ง 
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Functional specification of tire, tire structure and components, characteristics of initial 

state, tire mounting, tire inflating, mechanical behaviors of tire during load carrying and rolling. 

 

01208426 เครื่องจักรกลของไหล 

(Fluid Machinery) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208242 

3(3-0-6) 

ทฤษฎีและการออกแบบเครื่องจักรกลกังหัน ลักษณะเฉพาะ สมรรถนะและการประยุกตพัดลม เครื่อง

เปา เครื่องอัด และเครื่องสูบ ระบบไฮดรอลิกและนิวแมติก 

Theory and design of turbomachinery, characteristics, performance and application of 

fans, blowers, compressors, and pumps, hydraulic and pneumatic systems. 

 

01208427 เครื่องจักรกลกอสราง 

(Construction Machinery) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208321 

3(3-0-6) 

ชิ้นสวนมูลฐานตาง ๆ ของเครื่องจักรกล  รถแทรกเตอรและอุปกรณ ท่ีเก่ียวของ รถขุด รถขูด  

รถบรรทุก รถเกรดและเครื่องอัด เครื่องอัดอากาศและเครื่องเจาะ การเลือกใชเครื่องจักรกลกอสราง การวางแผนงาน

และการจัดการ 

Basic machine components, tractors and related equipment, excavating  equipment, 

scrapers, trucks, grading and compacting equipment, compressors and drills, selection of 

construction equipment, planning and management. 

 

01208428 การจัดการดานเครื่องจักรกล 

(Equipment Management) 

3(3-0-6) 

หลักการจัดการดานเครื่องจักรกล การวางแผน การควบคุมและการประเมินผลการใชงาน การ

บํารุงรักษาและการซอมแซม การควบคุมดานอะไหล 

Principles of equipment management, planning, control and evaluation of equipment 

utilization, maintenance and repair, spare parts control. 
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01208431 การออกแบบยานยนตใชคอมพิวเตอรชวย 

(Computer-aided Automotive Design) 

3(2-3-6) 

การเขียนแบบรางดวยคอมพิวเตอร การสรางรูปทรงเรขาคณิตในสามมิติ การออกแบบชิ้นสวนรูปทรง

ตัน การออกแบบรูปทรงผิวโคง การสรางรูปทรงปริมาตร การประกอบชิ้นสวน การสรางแบบสั่งงานสองมิต ิ

Computer sketching, 3-dimensional geometrical object construction, solid part design, 

surface object design, volume object construction, part assembly, 2-dimensional working drawing. 

 

01208432 พลศาสตรของยานยนต 

(Automotive Vehicle Dynamics) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208222 

3(3-0-6) 

หนวยมาตรฐาน แรงตานตอยานยนต แรงขับเคลื่อน ความเรงของยานยนต การเบรก สมรรถนะของ

เครื่องยนตและยานยนต การเลือกอัตราทดเกียร ลักษณะเฉพาะของเสถียรภาพการบังคับรถยนต 

Standard units, vehicle resistances, traction force, acceleration of vehicles, braking, 

engine and vehicle performance, gear ratio selection, vehicle handling characteristics. 

 

01208433 พลังงานทางเลือกสําหรับยานยนต 

(Alternative Energy for Vehicles) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208331 

3(3-0-6) 

เครื่องยนตรถยนต ระบบกาซธรรมชาติสําหรับรถยนต ระบบกาซปโตรเลียมเหลว มาตรฐานความ

ปลอดภัย ระบบไฮบริด รถยนตไฟฟา แบตเตอรี่รถยนต มอเตอรไฟฟา เซลลเชื้อเพลิง ระบบรองรับเซลลเชื้อเพลิง 

เครื่องยนตเชื้อเพลิงหลายเชื้อเพลิง 

Automotive engines, automotive natural gas system, liquefied petroleum gas system, 

safety standard, hybrid systems, electric vehicles, automotive batteries, electric motors, fuel cells, 

fuel cell supporting systems, flexible fuel engines. 
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01208434 เครื่องยนตเผาไหมภายใน 

(Internal Combustion Engines) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208341 

3(3-0-6) 

ประเภทและหลักการทํางานของเครื่องยนต พารามิเตอรของการออกแบบและการทํางาน เชื้อเพลิง

และการเผาไหม วัฏจักรการทํางานของเครื่องยนตอุดมคติ กระบวนการแลกเปลี่ยนกาซ  การเผาไหมในเครื่องยนตจุด

ระเบิดดวยประกายไฟและจุดระเบิดดวยการอัด การเกิดมลพิษ มาตรฐานและการควบคุมมลพิษ เทคโนโลยีข้ันสูง

สําหรับเครื่องยนตเผาไหมภายใน 

Engine types and operation, engine design and operating parameters, fuels and 

combustion, ideal engine operating cycles, gas exchange processes, combustion in spark-ignition 

and compression-ignition engines, pollutant formation, emission standards and control, advanced 

technologies for internal combustion engines. 

 

01208435 การควบคุมมลพิษทางอากาศจากรถยนต 

(Control of Air Pollution from Automobile) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208331 และ 01208341  

3(3-0-6) 

มลพิษทางอากาศจากเครื่องยนตเบนซินและเครื่องยนตดีเซล กฎหมายควบคุมมลพิษทางอากาศ 

ผลกระทบของมลพิษทางอากาศแตละชนิดตอระบบนิเวศวิทยา กาซเรือนกระจก อุปกรณควบคุมมลพิษทางอากาศ

จากยานยนต 

Air pollution from spark-ignition and diesel engines, emission regulations for air 

pollution, impacts of each air pollution species on ecology system, greenhouse gases, control 

devices of air pollution from automobile. 

 

01208436 ระบบแบตเตอรี่ยานยนตและเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน 3(3-0-6) 

 (Automotive Battery System and Energy Storage Technologies) 

วัสดุสําหรับการแปลงพลังงานและกักเก็บพลังงาน อุณหพลศาสตรและกระบวนการถายโอนของ

เซลลไฟฟาเคมี การทดสอบแบตเตอรี่ การสรางแบบจําลองแบตเตอรี่ การเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ ระบบบริหาร

จัดการแบตเตอรี่ ระบบบริหารจัดการอุณหภูมิ การควบคุมระบบแบตเตอรี่ การผลิตชุดแบตเตอรี่ 
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Materials for energy conversion and storage, thermodynamics and transport processes 

of electrochemical cell, battery testing, battery modelling, battery degradation, battery 

management systems, thermal management systems, control of battery systems, battery pack 

manufacturing. 

 

01208437 การหลอล่ืน 

(Lubrication) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208242 

3(3-0-6) 

ความหนืด สมการของเรยโนลน การหลอลื่นแบบไฮโดรไดนามิก แบริ่งแบบแผน เจอนัลแบริ่ง การหลอ

ลื่นแบบไฮโดรสแตติก การหลอลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิก 

Viscosity, Reynolds equation, hydrodynamic lubrication, pad bearing, journal bearing, 

hydrostatic lubrication, elastohydro dynamics lubrication. 

 

01208438 การรวมระบบยานยนต 

 (Vehicle System Integration) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208331 และ 01208371 

3(3-0-6) 

การพัฒนาดวยรูปแบบวี การสรางแบบจําลองและการจําลองการทํางาน การออกแบบท่ีมีแบบจําลอง

เปนฐาน ระบบวงจรจําลองการพัฒนาซอฟแวร ระบบวงจรจําลองฮารดแวร การตรวจสอบและการประเมินระบบ ชุด

ควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส เครือขายตัวควบคุม 

V-model development, system modeling and simulation, model-based design, 

software-in-the-loop, hardware-in-the-loop, system verification and validation, electronic control 

unit, controller area network. 

 

01208439 เทคโนโลยีการผลิตยานยนต 

(Automotive Manufacturing Technology) 

3(1-4-4) 

กระบวนการผลิตตัวถัง กระบวนการผลิตชิ้นสวนโลหะ พลาสติก และยางในยานยนต มีการศึกษานอก

สถานท่ี 

Automotive body production, metal, plastic and rubber parts manufacturing process, 

field trip required. 
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01208441 การเผาไหม 

(Combustion) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208341 

3(3-0-6) 

การเผาไหมและอุณหเคมี ประเภทและสมบัติของเชื้อเพลิง จลนศาสตรเคมีเบื้องตน การจุดระเบิด 

เปลวไฟแบบผสมลวงหนาและไมผสมลวงหนา เปลวไฟแบบราบเรียบและปนปวน การควบคุมมลพิษและผลท่ีมีตอ

สิ่งแวดลอม 

Combustion and thermochemistry, fuel types and properties, introduction to chemical 

kinetics, ignition, premixed and non-premixed flames, laminar and turbulent flames, control of 

pollution and environmental effects. 

 

01208442 การจัดการและเศรษฐศาสตรของพลังงาน 

(Energy Management and Economics) 

3(2-3-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208241 หรือ 01202221  

และ 01205201 หรือ 01205211 

สถานการณพลังงานและแนวคิดของการอนุรักษพลังงาน เทคนิคการตรวจวัดและวิเคราะหการใช

พลังงาน  การคํานวณคาการถายเทความรอนรวมของอาคารและหลังคา  การอนุรักษพลังงานในระบบความรอนและ

ไฟฟา  การจัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม  การวิเคราะหเศรษฐศาสตรพลังงานและสิ่งแวดลอมดานการใช

พลังงาน 

Energy situation and concepts of energy conservation, energy audits, calculation of 

the overall thermal transfer value and the roof thermal transfer value, energy conservation in 

thermal and electrical system, energy management in buildings and industry, energy economics 

analysis and energy usage environment. 

 

01208443 วิศวกรรมกาซ 

(Gas Engineering) 

3(3-0-6) 

สมบัติของกาซและระบบการกลั่น การแยกและกระบวนการแยกกาซ การอัดกาซ การวัดกาซ การ

คํานวณเก่ียวกับการไหลในทอของกาซ 

Properties of gases and distillation system, gas separation and process, gas 

compression, gas measurement, calculation of gas flow in pipe. 
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01208444 วิศวกรรมรังสีอาทิตยเบ้ืองตน 

(Introduction to Solar Engineering) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208351 

3(3-0-6) 

การคํานวณตําแหนงของดวงอาทิตย  การคํานวณรังสีอาทิตย  ตัวเก็บรังสีอาทิตยและอุปกรณสะสม

พลังงาน  การประเมินศักยภาพทางวิศวกรรมและทางเศรษฐศาสตร  การแปลงพลังงาน  การออกแบบระบบและการ

ประยุกตใชพลังงานแสงอาทิตย 

The sun’s position calculation, solar radiation calculation, solar collector and energy 

storage, feasible study in engineering and economics, energy conversion, system design and 

applications of solar energy. 

 

01208445 เครื่องยนตกังหันกาซ 

(Gas Turbine) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208341 

3(3-0-6) 

ชนิดของเครื่องยนตและการทํางาน  วฎัจักรการทํางานของกังหันกาซ  การปรับปรุงประสิทธิภาพของ

กังหันกาซ  เครื่องยนตกังหันกาซท่ีใชกับเครื่องบิน  สวนควบของเครื่องยนตกังหันกาซ 

Types of engine and working, gas turbine cycle, improve of gas turbine performance, 

gas turbine for airplane, gas turbine accessory. 

 

01208446 การออกแบบระบบทางความรอน 

(Thermal System Design) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208351 

3(3-0-6) 

แนวความคิดเบื้องตนของอุณหพลศาสตร การประยุกตใชกฎขอท่ีหนึ่งและกฎขอท่ีสองของอุณหพล

ศาสตรกับระบบทางความรอน  การถายเทความรอน การออกแบบใหระบบใชงานไดซ่ึงเก่ียวของกับวัฎจักรการทํางาน

ของกลจักรความรอน ระบบทําความเย็น กังหันไอน้ํา กังหันกาซ เครื่องควบแนนและเครื่องยนตแบบลูกสูบชัก การ

วิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร การสรางสมการจากขอมูล การจําลองระบบและการออกแบบใหเหมาะท่ีสุด 

Basic concepts of thermodynamics, application of first and second law of 

thermodynamics with thermal systems, heat transfer, workable design of heat engines, heat pumps, 

steam turbine, gas turbine, condensers and reciprocating engines, economic analysis, equation 

fittings, modeling thermal equipment, system simulation and optimized design. 
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01208447 พลศาสตรของกาซ 

(Gas Dynamics) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208341 

3(3-0-6) 

การไหลแบบยุบตัวได  การไหลไอเซนทรอปก คลื่นช็อกปกติ  การไหลท่ีมีความเสียดทาน การไหลท่ีมี

การถายเทความรอน การไหลท่ัวไปในหนึ่ง สองและสามมิติ คลื่นช็อกเฉียง 

Compressible flow, isentropic flow, normal shock wave, flow with friction, flow with 

heat transfer, generalized one, two and three dimensional flow, oblique shock waves. 

 

01208448 พลังงานทดแทนเบ้ืองตน 

(Introduction to Renewable Energy) 

3(3-0-6) 

แหลงและชนิดของพลังงานทดแทน กระบวนการเปลี่ยนรูปพลังงานและวิธีการเก็บ อุปกรณและการทํา

ใหเกิดผลในกระบวนการเปลี่ยนรูปพลังงาน การประเมินแหลงพลังงานทดแทน 

Sources and types of renewable energy, energy conversion processes and storage 

methods, equipments and implementations in energy conversion processes, evaluation of 

renewable energy sources. 

 

01208449 การตรวจสอบพลังงาน 

(Energy Audits) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208241 

3(2-3-6) 

การวิเคราะหและการวัดสมรรถนะในระบบปรับอากาศ ระบบทําความเย็น ระบบแสงสวางและระบบ

ทําน้ํารอนในอาคารพาณิชยและโรงงาน เทคนิคการวัดสําหรับการตรวจสอบพลังงาน การอนุรักษพลังงาน 

Analysis and measurement of performance for heating, ventilating, and air 

conditioning systems, refrigeration systems, lighting and hot water systems in commercial and 

industrial buildings, measurement techniques for energy audits, energy conservation. 
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01208451 การประยุกตใชงานระบบทําความเย็น 

(Applications in Refrigeration System) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208352 

3(3-0-6) 

น้ํายาทําความเย็น น้ํามันหลอลื่น อุปกรณลดความดัน ระบบควบคุมแบบไฟฟา ระบบตรวจวัด      

การออกแบบ ระบบทอและถัง ระบบความเย็นแบบหลายระดับความดัน หองเย็น การถนอมอาหารโดยการทําใหเย็น 

ไครโอจีนิกส  ความรอนไฟฟา  ระบบความเย็นแบบเจ็ทไอน้ํา วัฎจักรอากาศและวอรเท็กซทิวซ การออกแบบระบบทํา

ความเย็นและการติดตั้ง 

Refrigerant, lubricating oil, expansion device, electrical control, monitoring systems, 

refrigerant piping and vessel design, multi-pressure refrigeration process, cold storage, food 

preservation by cooling, cryogenic, thermal-electric, steam jet refrigeration system, air cycle and 

vortex tube, design of refrigeration system and installation. 

 

01208452 อุปกรณควบคุมและการประยุกตใชงานในระบบปรับอากาศ 

(Control Elements and Applications in Air Conditioning Systems) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208352 

3(3-0-6) 

หนาท่ีของการควบคุมตัวแปรท่ีใชควบคุม  จุดประสงคของการควบคุม  วิธีการควบคุม  การควบคุม

การไหลของของเหลว  การควบคุมการไหลของอากาศ  การควบคุมอุณหภูมิ  การควบคุมความชื้น อุปกรณควบคุม

ตาง ๆ ในระบบปรับอากาศ ศึกษาการใชเครื่องมือ  ฝกการติดต้ัง  ฝกการบํารุงรักษาและปฏิบัติการพรอมการเขียน

รายงานประกอบ 

Function of control variable, control purpose, control methods, control of liquid flow, 

air flow, temperature, humidity, control elements in air conditioning system. Study in use of 

instruments, installation practice, operation and maintenance, compilation into written reports. 

 

01208453 การออกแบบระบบทอภายในอาคาร 

(Plumbing System Design) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208242 

3(3-0-6) 

เกณฑและมาตรฐานของระบบทอ  ระบบทอประปาสําหรับอาคาร  การเพ่ิมความดันของน้ําในระบบ

ทอ  หลักการคํานวณหาขนาดของเครื่องสูบน้ําหมุนเวียน การออกแบบระบบทอระบายน้ําและทออากาศ  การ

ออกแบบทอน้ํารอน  การออกแบบระบบดับเพลิง 
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Plumbing code and standards, plumbing system for building, increasing water head in 

plumbing system, guiding rule for finding the circulator, drainage system and vent pipe design, 

design of hot-water pipe line, fire protection system. 

 

01208454 การระบายอากาศในอุตสาหกรรม 

(Industrial Ventilation) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208242 

3(3-0-6) 

หลักการระบายอากาศ การเจือจาง การควบคุมความรอน การออกแบบฮูด ฮูดสําหรับงานเฉพาะอยาง  

การออกแบบระบบระบายอากาศ  อากาศเติมและอากาศหมุนเวียน  การกําหนดรายการรายละเอียด  การทดสอบ

ระบบระบายอากาศ  อุปกรณทําความสะอาด 

Principle of ventilation, dilution ventilation, ventilation for heat control, hood design, 

specific operations, design procedure, make-up and recirculated air, construction specifications, 

testing of ventilation systems, air cleaning devices. 

 

01208455 หองสะอาดและการประยุกตใชงานระบบปรับอากาศ 

(Clean Room and Applications in Air Conditioning System) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208352 

3(3-0-6) 

การควบคุมสภาพแวดลอมในหอง หลักการกรองอากาศ การเลือกและการใชกรองอากาศ  พ้ืนฐานของ

หองสะอาด  ความสกปรกในภาวะแวดลอม  ชนิดของหองสะอาด  การออกแบบหองสะอาด  การประหยัดพลังงาน  

การควบคุมการไหลของอากาศ หองสะอาดสําหรับงานชีววิทยา  มาตรการการปองกันอันตรายจากงานดานชีววิทยา 

Controlling room environment, principle of air filtration, selection and application of 

air filter, introduction to clean room, environmental pollution,clean room type, clean room design, 

energy savings, control of air flow, biological clean room, countermeasures for biological hazards. 

 

01208461 หลักการปองกันอัคคีภัย 

(Principles of Fire Protection) 

3(3-0-6) 

หลักการปองกันอัคคีภัย  ประเภทของอัคคีภัยและการเลือกสารดับเพลิง พฤติกรรมของมนุษยใน

เหตุการณเพลิงไหม  ความปลอดภัยของชีวิตดานอัคคีภัย หลักการปองกันอัคคีภัยแบบพาสซีฟและแอกทีฟ  ทฤษฎี

ระบบดับเพลิงเบื้องตน การออกแบบอาคารใหปลอดภัยจากอัคคีภัย  การจัดแผนปองกันอัคคีภัย  การตรวจสอบความ

ปลอดภัยจากอัคคีภัย การวิเคราะหอันตรายจากอัคคีภัย 
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Principles of fire protection, fire classifications and selection of extinguishers, human 

behavior in fires, safety to life from fire, principles of passive and active fire protection, fundamental 

of fire suppression systems, building fire safety design, fire safety planning, fire safety inspection, fire 

hazard analysis. 

 

01208462 กฎหมายควบคุมอาคารและมาตรฐานการปองกันอัคคีภัย 

(Building Codes and Fire Codes) 

3(3-0-6) 

กฎหมายควบคุมอาคารและมาตรฐานการปองกันอัคคีภัย  การวิเคราะหจุดประสงค และการบังคับใช

กฎหมายควบคุมอาคาร  การวิเคราะหมาตรฐานการปองกันอัคคีภัยสากลและของประเทศไทย  ขอบังคับและกฎหมาย

ทองถ่ินอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับกฎหมายควบคุมอาคาร พัฒนาการของกฎหมายและมาตรฐานการปองกันอัคคีภัยใน

ประเทศไทย 

Building codes and fire codes, analysis of the purpose and enforcement of building 

codes, analysis of international and local fire codes, regulations and local laws relating to building 

codes, development of  building codes and fire codes in Thailand. 

 

01208463 ทฤษฎีและการออกแบบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ                                     3(3-0-6) 

(Theory and Design of Automatic Fire Suppression Systems) 

ทฤษฎีและมาตรฐานของระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบตาง ๆ  การวิเคราะหและการเลือกระบบหัว

กระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติและอุปกรณประกอบ  การออกแบบระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ  ระบบกาซ

ดับเพลิง  ระบบโฟม และสารเคมีแหงดับเพลิง 

Theory and approval standards of automatic fire suppression systems, analysis and 

selection of automatic sprinkler systems and their components, design of automatic sprinkler 

systems, gaseous fire suppression systems, foam and dry chemical fire suppression systems. 

 

01208464 ระบบแจงเหตุเพลิงไหมและระบบควบคุมควันไฟ 

(Fire Alarm and Smoke Control System) 

3(3-0-6) 

หลักการของระบบแจงเหตุเพลิงไหมและอุปกรณตรวจจับไฟและควันไฟ การวิเคราะหวงจรแจงเหตุ

เพลิงไหมและอุปกรณประกอบ มาตรฐานและการออกแบบระบบแจงเหตุเพลิงไหมและระบบควบคุมควันไฟ หลักและ

การออกแบบระบบควบคุมควันไฟและระบบอัดอากาศ แบบจําลองเพลิงไหมสําหรับระบบควบคุมควันไฟ 
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Principles of fire alarm system and smoke and fire detectors, analysis of fire alarm 

circuits and components, standards and design of fire alarm and smoke control systems, principles 

and design of smoke control and air pressurized system, fire model for smoke control system. 

 

01208465 การวิเคราะหความเส่ียงภัยในเชิงวิศวกรรมการปองกันอัคคีภัย 

(Risk Analysis in Fire Protection Engineering) 

3(3-0-6) 

ทฤษฎีและหลักการวิเคราะหความเสี่ยงภัยในเชิงวิศวกรรมการปองกันอัคคีภัย การวัดและการจําแนก

ความเสี่ยงภัย  การบริหารความเสี่ยงภัยดวยการประกัน เครื่องมือและวิธีการกําจัดความเสี่ยงเชิงวิศวกรรม การ

จัดเตรียมการปรับความสูญเสีย การวิเคราะหและการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงภัย 

Theory and concept of risk analysis in fire protection engineering, risk identification 

and measurement, risk management by insurance method, risk tools, risk engineering methods, 

preparation for loss adjustments, risk management analysis and planning. 

 

01208466 ปรากฏการณอัคคีภัยเบ้ืองตน 

(Introduction to Fire Phenomena) 

3(3-0-6) 

ธรรมชาติการเผาไหมของอัคคีภัย การถายโอนความรอนของอัคคีภัย การจุดติดไฟ การลามไฟและ

อัตราการเผาไหม กลุมควันและควันไหลใตเพดาน ผลิตภัณฑการเผาไหมในเหตุอัคคีภัย ปรากฏการณอัคคีภัยในพ้ืนท่ี

ปด 

Combustion in natural fires heat transfer in fire ignition flame spread and burning rate 

fire plume and ceiling jet combustion products in fire enclosure fire phenomena. 

 

01208471 การวัดทางวิศวกรรม 

(Engineering Measurements) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01417267 

3(3-0-6) 

การวัดปริมาณทางวิศวกรรมใหอยูในรูปของสัญญาณไฟฟาเพ่ือใชในการควบคุม ศึกษาและแสดง การ

วัดการเคลื่อนท่ี ความดัน อุณหภูมิ ความเครียด การไหลของของไหล แรงและแรงบิด การตอบสนองทางพลวัติของ

เครื่องมือวัด 

Measuring of engineering quantity in electrical signal for control, study and display, 

measurement of motion, pressure, temperature, strain, fluid flow, forces and torques, dynamic 

response of measuring devices. 
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01208472 การออกแบบการควบคุมระบบเชิงกล 

(Design of Mechanical System Control) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208371 

3(3-0-6) 

แบบจําลองพลศาสตรของระบบเชิงกล การออกแบบระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส ระบบควบคุม

มอเตอรไฟฟา การควบคุมแบบและการออกแบบพีแอลซี การควบคุมโดยใชไมโครโพรเซสเซอรเบื้องตน 

Dynamic model of mechanical systems, electronic control system design,  electric 

motor control system, control and design of PLC, introduction to control using microprocessor. 

 

01208473 การประยุกตอิเล็กทรอนิกสในวิศวกรรมเครื่องกล 

(Electronic Application in Mechanical Engineering) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01205201 

3(3-0-6) 

อุปกรณไฟฟาท่ีใชทางเครื่องกล หลักการทํางานของไดโอด แอลอีดี และทรานซิสเตอร หลักการ

เบื้องตนของวงจรฟลเตอร ไทมเมอร คอมแพเรเตอรและระบบดิจิทัล การนําออฟแอมปและวงจรอินติเกรตมา

ประยุกตใชในการออกแบบวงจรการใชรีเลย การอินเทอรเฟสทรานสดิวเซอร การทํางานของเซอโวแมคคานิซึม 

หลักการทํางานของระบบตาง ๆ ของโรบอติก 

Electrical instruments in mechanical systems, characteristics diodes, LED, and 

transistors, fundamental concepts of filters, time comparators and digital circuits, application and 

design us operational amplifiers, integrated circuits, relays, transdue interfacing and 

servomechanicsm, principles of robotic system. 

 

01208474 กําลังของของไหล 

(Fluid Power) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208242 

3(3-0-6) 

ระบบกําลังของของไหล ทฤษฎีพ้ืนฐานและสัญลักษณในระบบกําลังของของไหล ระบบและการ

ออกแบบวงจรไฮดรอลิก ระบบและการออกแบบวงจรนิวแมติก การตรวจสอบขอขัดของและการบํารุงรักษาระบบ

กําลังของของไหล 

Fluid power systems, basic theory and symbols in fluid power systems, hydraulic 

systems and circuit design, pneumatic systems and circuit design, trouble shooting and 

maintenance in fluid power systems. 
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01208475 การจําลองพลวัตของระบบ 

(System Dynamics Simulation) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01417267 

3(3-0-6) 

นิยามและการจําแนกระบบพลศาสตรและสวนประกอบ แบบคณิตศาสตรชนิด ตัวแปรสถานะและ

แบบจําลองอินพุต-เอาตพุต การสรางแบบจําลองคณิตศาสตรของระบบไฟฟา ระบบทางกล ระบบของไหล ระบบ

ความรอน รวมถึงระบบผสมผสาน ระบบเชิงเสนและการประมาณระบบท่ีไมเชิงเสน การจําลองระบบพลศาสตรดวย

ซอฟตแวรสําเร็จ 

Definition and classification of dynamic systems and components, state-variable and 

input-output models, mathematical modeling of system components of electrical, mechanical, 

fluid, and thermal, modeling of multi-domain systems, nonlinear systems and linear representations 

of nonlinear components, simulation techniques using software package. 

 

01208476 ระบบการควบคุมแผนใหม 

(Modern Control Systems) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208371 

3(3-0-6) 

ปริภูมิเวกเตอร แบบจําลอง แบบจําลองในรูปตัวแปรสภาวะ ผลเฉลยของสมการสภาวะ ความเสถียร 

ระบบท่ีถูกควบคุมได และระบบท่ีถูกสังเกตได การกําหนดโครงสรางลักษณะเฉพาะ ตัวสังเกตตัวแปรสภาวะแบบ

บางสวนและแบบเต็มรูป 

Vector spaces, modeling, state-stead system representations, solution to the state 

equations, stability, controllability and observability, Eigen-structure assignment, partial and full 

order observers. 

 

01208477 หุนยนตอุตสาหกรรมเบ้ืองตน 

(Introduction to Industrial Robots) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208321 

3(3-0-6) 

หุนยนตอุตสาหกรรมเบื้องตน  แกนอางอิงของหุนยนต จลนศาสตรของแขนกลแบบกาวหนา 

จลนศาสตรของแขนกลแบบยอนกลับ จาโคเบียนของแขนกล พลศาสตรของแขนกลและการควบคุมหุนยนตเบื้องตน 

การกําหนดแนววิถี การออกแบบกลไก การควบคุมแบบผสมระหวางแรงและตําแหนงเบื้องตน 
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Introduction to industrial robots, robot reference frames, forwards manipulator 

kinematics, inverse manipulator kinematics, Jacobian of manipulators, manipulator dynamics and 

introduction to robot controls, trajectory generation, mechanism design, introduction to hybrid 

force and position control. 

 

01208478 การตรวจสอบและวิเคราะหการส่ัน 

(Vibration Monitoring and Analysis) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208322 

3(3-0-6) 

การซอมบํารุงแบบคาดการณ  การสั่นเชิงกล  อนุกรมฟูเรียรและการแปลงฟู-เรียรแบบเร็ว   การวัด

และเครื่องมือวัดการสั่น  อาการบกพรองท่ีแสดงจากสัญญาณการสั่นและการวินิจฉัย การกําหนดชวงการเตือน 

Predictive maintenance, mechanical vibration, Fourier series and fast Fourier 

transform, vibration measurement and instrumentation, symptoms of vibration signals, diagnosis, 

setup of alarm band. 

 

01208479 เสียงวิศวกรรม 

(Engineering Acoustics) 

3(3-0-6) 

บทนําสําหรับวิชาวาดวยเสียง บทนําสําหรับการแพรของเสียงจากแหลงกําเนิดเสียง การเคลื่อนท่ีของ

คลื่นเสียงใน 1 มิติ การเคลื่อนท่ีของคลื่นเสียงใน 3 มิติ เสียงในระบบปด การแผรังสีของเสียง แหลงกําเนิดเสียงหลาย

แหลง การสะทอน การสงผาน การหักเหและการลดทอนของเสียง ปฏิบัติการเก่ียวกับเสียง  

Introduction to acoustics, Introduction to the propagation of acoustic disturbances, 

one-dimensional acoustic wave motion, waves in three dimensions, sound in enclosures, sound 

radiation, multipole sources, sound reflection, transmission refraction and attenuation, laboratory 

sessions. 

 

01208481 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล II 

(Mechanical Engineering Laboratory II) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208341 

1(0-3-2) 

งานทดลองในดานการถายเทความรอน การทําความเย็น การปรับอากาศ วิศวกรรมโรงงานตนกําลัง  

การแปลงผันพลังงาน  กลศาสตรของไหลและเครื่องยนตเผาไหมภายใน 
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Experimental works in the areas of heat transfer, refrigeration, air conditioning, power 

plant engineering, energy conversion, fluid mechanics, and internal combustion engines. 

 

01208490 สหกิจศึกษา 

(Co-operative Education) 

6 

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว เพ่ือใหไดประสบการณจากการไป

ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 

On the job training as a temporary employee in order to get experience from the 

assignment. 

 

01208495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 

(Mechanical Engineering Project Preparation) 

1(0-3-2) 

 การจัดเตรียมขอเสนอโครงงาน การตรวจเอกสารและรายงานความกาวหนา 

Preparation of project proposal, literature review and progress report. 

 

01208496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 

(Selected Topics in Mechanical Engineering) 

1-3 

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา 

Selected topics in mechanical engineering at the bachelor’s degree level.  Topics are 

subject to change each semester. 

 

01208497 สัมมนา 

(Seminar) 

1 

การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิศวกรรมเครื่องกลในระดับปริญญาตร ี

Presentation and discussion on current interesting topics in mechanical engineering at 

the bachelor's degree level. 
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01208498 ปญหาพิเศษ 

(Special Problems) 

1-3 

การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมเครื่องกลระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

Study and research in mechanical engineering at the bachelor’s degree level and 

compiled into written reports. 

 

01208499 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 

(Mechanical Engineering Projects) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208495 

2(0-6-3) 

 โครงงานท่ีนาสนใจในแขนงตาง ๆ  ของวิศวกรรมเครื่องกล 

Projects of practical interest in various fields of mechanical engineering. 

 


