
ค าอธิบายรายวชิา 
คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

   
240-101 3(2-2-5) 
แนะน าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
Introduction to Computer Programming 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :   ไม่ม ี
 หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ท า งานร่วมกันของฮาร์ ดแวร์และซอฟต์แวร์  หลักการ
กระบวนการของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หลกัการเบ้ืองตน้ของ
การโปรแกรมแบบเหตุการณ์ขับ หลักการของภาษาชั้ นสูง 
วิธีการออกแบบและพฒันาโปรแกรม ชนิดข้อมูลพ้ืนฐานตัว
แปรค่าคงท่ีตัวด าเนินการและนิพจน์  ประโยคค าสั่งและ
ประโยคค าสั่งเชิงประกอบ  การท างานตามล าดับ การท างาน
แบบทางเลือกและการท างานแบบวนซ ้ า  โปรแกรมย่อยและ
กระบวนการส่งพารามิเตอร์ ขอบเขตการใช้งานของตัวแปร
และโปรแกรมย่อย  ขอ้มูลแบบอาร์เรย ์ขอ้มูลแบบโครงสร้าง
ภาษาการเขียนโปรแกรมปัจจุบนั การฝึกเขียนโปรแกรม 
 Computer concepts, computer components; 
hardware and software interaction; electronic data processing 
concepts; event-driven programming concepts; high-level 
language programming concepts; program design and 
development methodology; data types, constant, operations 
and expression; statement and compound statement, flow 
controls, sequence, alteration and iteration; subprograms and 
parameter passing process; scope of variable and subprogram; 
arrays and data structures; current programming language; 
programming practices 
 
322-171 3(3-0-6) 
คณติศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 1 
Physical Science Mathematics I  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  ไม่ม ี

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและ
ความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพันธ์ 
ปริพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของ
ปริพนัธ์  

Mathematical induction; functions and graphs; limit 
and continuity; derivatives of functions; applications of 

derivatives; integration of functions; improper integrals; 
application of integrals 
 
322-172 3(3-0-6) 
คณติศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 2 
Physical Science Mathematics II  
รายวิชาบังคับเ รียนผ่านก่อน :  322-171 คณิตศาสตร์
วทิยาศาสตร์กายภาพ 1 
 ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง อนุพนัธ์ของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปร สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัอันดับท่ี
หน่ึงและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัเชิงเส้น
อนัดบัท่ีสองท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นค่าคงตวัและการประยุกต ์
ผลการแปลงลาปลาซและการประยกุต ์ระบบพิกดัเชิงขั้ว 
 Sequences and series of real numbers; 
derivatives of functions of several variables; ordinary 
differential equations of first order and first degree; 
second order ordinary differential equations with constant 
coefficients; Laplace transforms and applications; polar 
coordinate system 
 
322-271 3(3-0-6) 
คณติศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 3 
Physical Science Mathematics III  
รายวิชาบังคับเ รียนผ่านก่อน  :  322-172 คณิตศาสตร์
วทิยาศาสตร์กายภาพ 2 
 ปริพนัธ์หลายชั้น เวกเตอร์แคลคูลสั ปริพนัธ์ตาม
เส้นและปริพนัธ์ตามผวิ สมการเชิง อนุพนัธ์สามญัเชิงเส้น
ท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นตัวแปร อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิง
อนุพนัธ์ยอ่ย 
 Multiple integrals; vector calculus; line integrals 
and surface integrals; linear ordinary differential 
equations with variable coefficients; Fourier series; 
partial differential equations 
 



324-103 3(3-0-6) 
เคมทีัว่ไป 
General  Chemistry  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  ไม่ม ี
 ปริมาณสัมพนัธ์ ทฤษฎีอะตอม โครงสร้างอิเล็กตรอน
ของอะตอม สมบติัของธาตุตามตารางธาตุ ธาตเรฟพรีเซนเตทีพ 
อโลหะ และธาตุทรานซิชัน พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์ 
ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง แก๊ส  จลนพลศาสตร์เคมี 
สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน ้า 
 Stoichiometry, basis of atomic theory, electronic 
structures of atoms, periodic properties, representative 
elements, nonmetal and transition metals, chemical bonding, 
thermodynamics, liquid and solution, solid, gas, chemical 
kinetic, chemical equilibrium, ionic equilibrium 
 
325-103 1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารเคมทีัว่ไป 
General Chemistry Laboratory  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  ไม่ม ี
 ความไม่แน่นอนในการชั่งและตวง การหาค่าความ
เป็นกรด-เบสของสารละลายและการหาปริมาณด้วยการ
ไทเทรต เทอร์โมเคมี สมบติัคอลลิเกทีฟของสารละลายอตัรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี การวิเคราะห์แอนไอออนและแคตไอออน
หมู่หน่ึงแบบก่ึงจุลภาค 
 Uncertainty of measurement; pH measurements and 
quantitative analysis by titration; thermochemistry; colligative 
properties of solutions; rate of reactions; semimicro-
qualitative analysis of anions and group I cations 
 
332-103 3(3-0-6) 
ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1 
Physics for Engineers I  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  ไม่ม ี
 หน่วยปริมาณทางฟิสิกส์ และเวกเตอร์ แรงและการ
เคล่ือนท่ี งาน พลังงานและโมเมนตัม ระบบอนุภาค การ
เคล่ือนท่ีของวตัถุแข็ง เกร็ง การเคล่ือนท่ีแบบออสซิเลต การ
เคล่ือนท่ีแบบคล่ืน  อันตรกิริยาโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล 
ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ 

 Units, physical quantities, and vectors; forces 
and motions; work; energy, and momentum; system of 
particles; motion of rigid bodies; oscillatory motion; 
wave motions; gravitational interaction; fluid mechanics; 
heat and thermodynamics 
 
332-104 3(3-0-6) 
ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 
Physics for Engineers II  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  ไม่ม ี
 ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าท่ี
เปล่ียนตามเวลา กระแสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ทฤษฏีสัมพันธภาพพิเศษ 
กลศาสตร์ ควอนตมัเบ้ืองตน้ โครงสร้างอะตอมนิวเคลียส
และอนุภาคมลูฐาน 
 Electrostatics; magnetism; time varying 
electromagnetic field; electric currents and electronics; 
electromagnetic waves; optics; special relativity; 
introduction to quantum mechanics; atomic structure; 
nucleus and particle physics 
 
332-113 1(0-2-1) 
ปฏบิัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1  
Physics Laboratory for Engineers I  
รายวชิาบังคบัเรียนควบกนั: 33 2 -1 03  ฟิ สิ ก ส์ส าห รั บ
วศิวกร 1 
 การใชเ้วอร์เนียคาลิเปอร์และไมโครมิเตอร์ การ
วดัและความผิดพลาด กราฟและสมการ การเคล่ือนท่ีเป็น
วงกลม การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจกไทล์ การชน สมดุลแรง 
สปริงและการสั่น โมเมนต ์ความเฉ่ือย สมดุลสถิตของวตัถุ
แข็งเกร็ง 
 Vernier caliper & micrometer; measurement 
and uncertainty; graph and equation; circular motion; 
projectile motion; collision; force equilibrium; spring & 
oscillation; moment of inertia; static equilibrium of rigid 
bodies 
 
 



332-114 1(0-2-1) 
ปฏบิัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2  
Physics Laboratory for Engineers II  
รายวชิาบังคบัเรียนควบกนั: 332-104 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 
 การใช้อุปกรณ์และมาตรวัดไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง สนามไฟฟ้า การเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า ตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้า การใชอ้อสซิลโลสโคป วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 
พฤติกรรม การก าทอนของวงจรอนุกรม RLC 
 Electronics devices and multimeter; dc circuit; 
electric field; electromagnetic induction; capacitor; 
oscilloscope; ac  circuits; resonance in RLC circuits 
 
200-101 1(1-0-2) 
แนะน าวศิวกรรมศาสตร์ 
Introduction to Engineering  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  ไม่ม ี
 ประวัติความเ ป็นมาของวิศวกรรมศาสตร์ และ
พฒันาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่าง ๆ ส่ิงประดิษฐ์ท่ี
ส าคญัทางวิศวกรรมศาสตร์ในยุคสมยัต่าง ๆ  องค์กรวิชาชีพท่ี
เก่ียวข้อง จรรยาบรรณวิศวกร เทคนิคการวิเคราะห์และการ
แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ เทคนิคการน าเสนอ 
 History of engineering and evolution of various 
fields of engineering; major engineering achievements in each 
historical ages;  some related engineering professional 
organizations; engineering ethics; systematic problem analysis 
and solving; presentation techniques 
 
210-202    1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารวศิวกรรมไฟฟ้าเบือ้งต้น 
Basic Electrical Engineering Laboratory  
รายวชิาบังคบัเรียนร่วม:  210-211 วงจรไฟฟ้า หรือ 

         211-211 หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า 
 การทดลองประมาณ 10 หัวขอ้ เก่ียวกบัวงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์และเคร่ืองมือวดัอยา่งง่าย 
 Approximately 10 laboratory experiments in basic 
electrical circuits, instruments, appliances, and measuring 
instruments 
 
 

211-211 3(3-0-6) 
หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า 
Fundamentals of Electrical Engineering  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  ไม่ม ี
 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ว ง จ ร ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส ต ร ง  
แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และก าลงัไฟฟ้า  กฎของโอห์ม
และกฎของเคอร์ชอฟฟ์   การวิ เคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั   ก  าลงัไฟฟ้าจริงและก าลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ  ตวั
ประกอบก าลัง  การปรับปรุงค่าตวัประกอบก าลงั  ระบบ
ไฟฟ้าสามเฟส การส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า หมอ้แปลงไฟฟ้า 
เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าเบ้ืองต้น เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและ
มอเตอร์ไฟฟ้า เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 
 DC circuit analysis;  voltage , current and 
power; Ohm’s law and Kirchhoff’s law; AC circuit 
analysis; real and reactive power; power factor; power 
factor correction;  three-phase systems; methods of  
power transmission; transformers; introduction to electric 
machinery; generators and motors; basic electrical 
instruments 
 
211-221 3(3-0-6) 
หลกัการเบือ้งต้นของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 
Fundamentals of Electric Machines  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 211-211 หลกัมูล 
วศิวกรรมไฟฟ้า หรือ  210-211 วงจรไฟฟ้า 
 วงจรแม่เหล็กและหมอ้แปลง ฟลกัซ์และวงจรคู่
ควบเชิงแม่เหล็ก หมอ้แปลงอุดมคติและไม่อุดมคติ วงจร
สมมูลของหมอ้แปลง หลักการท างานของเคร่ืองจักรกล
หมุนกระแสตรงและกระแสสลับ การสร้างแรงบิดและ
แรงเคล่ือนไฟฟ้า สนามแม่เหล็กหมุน ฯลฯ  เคร่ืองจกัรกล
ไฟฟ้ากระแสตรง  ทฤษฎี โครงสร้าง การวิเคราะห์ในภาวะ
อยู่ตวัและวงจรสมมูล อาร์เมเจอร์รีแอกชนั คอมมิวเทชัน
และขั้ วแม่เหล็กเสริม การสตาร์ทมอเตอร์และควบคุม
ความเร็ว ความสูญเสีย ความร้อนและพิกัด หลักการ
พ้ืนฐานของมอเตอร์เหน่ียวน าชนิดสามเฟสและเฟสเดียว 
โครงสร้าง การวิเคราะห์ในภาวะอยู่ตัวและวงจรสมมูล 
ลกัษณะเฉพาะของมอเตอร์ การสตาร์ทมอเตอร์และการ
ควบคุมความเร็ว พิกดัและประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้
งาน 



 Magnetic circuits and transformers, flux and 
magnetic coupling circuits, ideal and practical transformers, 
and transformer equivalent circuits; principles of direct 
current and alternative current rotating machines, torque and 
electromotive force, rotating magnetic field, etc; direct current 
machines, theory, structure, steady-state analysis and 
equivalent circuit, armature reaction, commutation and inter-
poles, motor starting and speed control, losses, heat and 
rating; principles of three-phase and single-phase induction 
motors, structures, steady-state analysis and equivalent 
circuits, motor characteristics, motor starting and speed 
control, rating and efficiency, applications 
 
223-462   3(3-0-6) 
การประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
Environmental Impact Assessment 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 223-201 
 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยเน้นหนักดา้น
องค์ประกอบต่าง ๆ ของส่ิงแวดลอ้ม เช่น ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรนิเวศวิทยา คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และ
คุณภาพชีวิต อธิบายและยกตวัอย่างความสัมพนัธ์ระหว่างงาน
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และองค์ประกอบส่ิงแวดล้อม 
มาตรการแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบ การเขียนรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วน
ร่วมของชุมชนและการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ 
 Environmental impact assessment focusing on 
environmental compositions such as physical resources, 
ecological resources, human use values and quality of life; 
explanation and case studies of the relationship between 
engineering frameworks and the compositions of 
environment; prevention and mitigation measures; 
environmental impact monitoring measures; preparation of 
written documentation and report for environmental impact 
assessment; public participation and health impact assessment 
 
 
 
 
 

225-441   3(3-0-6) 
การจัดการธุรกจิส าหรับวศิวกรและการเป็นผู้ประกอบการ                    
Business  Management for Engineer and Entrepreneurship 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  ไม่ม ี
 ประเภทขององค์การธุรกิจ กระบวนการจดัการ 
การวางแผน  การจดัองคก์ร  การบริหารบุคคล  การสั่งการ 
และการควบคุม  หลักการของการตลาด การเ ป็น
ผูป้ระกอบการใหม่  การประเมินศักยภาพในการเป็น
ผูป้ระกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์
ความเป็นไปไดข้องโครงการ แผนธุรกิจและการจดัท าแผน
ธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์เป้าหมาย การส ารวจและ
การวิจัยตลาด กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจใหม่ การ
พยากรณ์ความตอ้งการทางการตลาด เทคนิคการขาย การ
วางแผนการตลาด การบริหารการผลิต การวางแผนการ
ผลิต/บริการ การวางแผนการบริหารองค์กรและทรัพยากร
มนุษย ์ระบบบญัชีผูป้ระกอบการ วิเคราะห์งบการเงิน การ
จดัท าแผนการเงิน การวิเคราะห์ความเส่ียงและความไวใน
การประกอบการธุรกิจ  การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาใน
การประกอบการธุรกิจ  แหล่งเงินทุน ระบบภาษีอากรและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เครือข่ายธุรกิจ  การบริการของภาครัฐ
เพ่ือผูป้ระกอบการจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
 Type of business; management process, 
planning, organizing, staffing, directing, controlling; 
marketing concept, introduction to new entrepreneur 
creation; entrepreneurship appraisal; business  
opportunity  analysis; project feasibility study; business 
plan;  SWOT analysis; market survey and research; 
marketing strategy for new business; business marketing; 
marketing planning;  production management; production 
and service planning; organization and human resource 
management; accounting; financial analysis; financial 
planning; business’s risk analysis; intellectual property 
management; investment funding sources; tax and 
business laws and regulations; business networking; 
public sector’s services and facilities; business ethics 
 
 
 
 



216-111 3(2-3-4) 
เขียนแบบวศิวกรรม 1 
Engineering Drawing I  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  ไม่ม ี
 ความส าคัญของการเขียนแบบวิศวกรรม เคร่ืองมือ
อุปกรณ์และวิธีใช ้การเขียนตวัเลขและตวัอกัษรชนิดของเส้น
และมาตรฐานส าหรับงานเขียนแบบเรขาคณิตประยุกต์ การ
เขียนภาพสามมิติ  ภาพฉายออโธกราฟิก และการเขียนภาพฉาย
ออโธกราฟฟิก การเขียนภาพสเก็ต การเขียนภาพตดั การเขียน
ภาพแยกส่วนและภาพประกอบ การก าหนดขนาด และ
ความคลาดเคล่ือน และรายละเอียดอ่ืนๆ พ้ืนฐานการเขียนแบบ
ดว้ยคอมพิวเตอร์ 
 The importance of engineering drawing; drawing 
instruments and their uses; lettering; line types and standards; 
applied geometry; pictorial drawings, orthographic projection, 
orthographic drawing; freehand sketches; section drawing, 
detail and assembly drawing, dimensioning and tolerancing 
and descriptions; basic computer aided drawings 
 
216-201  3(2-3-4) 
เทคโนโลยยีานยนต์ 1 
Automotive Technology I      
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  ไม่ม ี
 ประวัติความเป็นมาของเคร่ืองยนต์ ประเภทของ
เคร่ืองยนต์ หลกัการท างานและส่วนประกอบของเคร่ืองยนต์
แก๊สโซลีนและดีเซล  ระบบการจุดระเบิด ระบบน ้ามนัเช้ือเพลิง 
ระบบหล่อล่ืน ระบบระบายความร้อน แนวทางการพัฒนา
เคร่ืองยนต์ การดูแลและบ ารุงรักษาเค ร่ืองยนต์ เช้ือเพลิง
ทางเลือกและแนวทางการน ามาใช้ในเคร่ืองยนต์ ปัญหาและ
การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัเคร่ืองยนต์ เคร่ืองมือช่างยนต์และ
การใช้งาน การถอด -ประกอบและตรวจสภาพช้ินส่วน
เคร่ืองยนต์  ตรวจสอบการท างานของระบบต่าง ๆ  การใช้
เคร่ืองมือวิเคราะห์ปัญหาและการปรับแต่งเคร่ืองยนต ์
 History of automobile; engine type; principal and 
components of gasoline and diesel; systems of ignition, fuel 
supply, lubrication, cooling; future trend of engine; 
maintenance; alternative fuel engine; troubleshooting and 
repairs; automotive tools and their uses; practicing in 

disassemble and assemble of engine; performance 
checking and tuning of engine  
 
216-212 3(2-3-4) 
เขียนแบบวศิวกรรม 2 
Engineering Drawing II  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  216-111 เขียนแบบวศิวกรรม 1 
 เรขาคณิตบรรยายเบ้ืองตน้ ภาพช่วยและการหมุน
ภาพ รอยตัดและรอยต่อ ภาพคล่ี การเขียนแบบประกอบ
และแบบละเอียด การก าหนดเกณฑค์วามคลาดเคล่ือนและ
พิกัดเผื่อ การเขียนช้ินส่วนเคร่ืองจักรกล สัญลักษณ์งาน
เ ช่ื อม  ก าร เ ขี ยนแบบระบบท่อ  ก า รใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนแบบสามมิติและการเขียน
แบบเคร่ืองจกัรกลต่างๆ 
 Basic descriptive geometry; auxiliary views and 
rotation; developments and intersections; representation 
and specifications of machine elements; assembly and 
detail drawings;  fits and tolerances;  welding symbols;  
drawing of piping systems;  computer aided drawing 
 
216-221 3(3-0-6) 
กลศาสตร์วศิวกรรม 2 
Engineering Mechanics II  
รายวิชาบั งคับเ รียนผ่านก่อน:  221 -101  กลศาสตร์
วศิวกรรม 1 
  ทบทวนกฎการเคล่ือนท่ีของวตัถุเบ้ืองตน้ ศึกษา
จลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวตัถุแข็งเกร็ง เช่น การขจดั
ความเร็ว ความเร่ง ทั้ งการเคล่ือนท่ีแบบสมบูรณ์และ
สัมพทัธ์  ศึกษาจลนศาสตร์ของอนุภาคและวตัถุแข็งเกร็ง 
เช่น วิธีนิวตัน-ออยเลอร์ วิธีงานและพลังงานและวิธีอิม
พลัส์และโมเมนตมั 
 Revision of basic principles governing the laws 
of motion: Kinematics of particles and rigid bodies: 
displacement, velocity, and acceleration (absolute vs. 
relative motion);   Kinetics of particles and rigid bodies : 
Newton's-Euler Method, Work & Energy Method, and 
Impulse & Momentum Method 
 

 
 



216-222  3(3-0-6) 
กลศาสตร์วสัดุ  
Mechanics of Materials   
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: 221-101 กลศาสตร์วศิวกรรม 1 
 แรงและความเคน้ ความเคน้และความเครียดรูปแบบ
ต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ระหว่างความเคน้และความเครียด ความ
เคน้ในคาน ผงัแรงเฉือน โมเมนต์ดดั การโก่งตวัของคาน การ
โก่งตวัของเสา วงกลมโมร์ ความเคน้ผสม เกณฑก์ารวิบติั 
 Forces and stresses; stresses and strains relationship; 
stresses in beams, shear force and bending moment diagrams; 
deflection of beams, torsion; buckling of columns; Mohr’s 
circle and combined stresses; failure criterion 
 

216-231 3(3-0-6) 
อุณหพลศาสตร์วศิวกรรม 1 
Engineering Thermodynamics I  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  ไม่ม ี
 กฏขอ้ท่ีหน่ึงและสองของอุณหพลศาสตร์   ฟังก์ชั่น
ต่าง ๆ   เชิงอุณหพลศาสตร์และการประยุกต์  งานและความ
ร้อน  สมบติัของสารบริสุทธ์ิ  การหาค่าสมบติัทางอุณหพล
ศาสตร์ของสารต่าง ๆ  จากกราฟ  ตาราง  และสมการสถานะ 
การวิเคราะห์พลงังานของระบบปิดการวิเคราะห์พลังงานของ
ระบบเปิด วฏัจกัรคาร์โนท ์  เอนโทรปี 
 The first and second laws of thermodynamic; 
thermodynamic functions and applications; work and heat; 
properties of pure substances; thermodynamic properties of 
substances from graphs and tables and equations of state; 
energy analysis of closed systems; energy analysis of open 
systems; Carnot cycle; entropy 
 
216-241 3(3-0-6) 
กลศาสตร์ของไหล 1 
Mechanics of Fluids I  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: 332-103 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1  
หรือ 221-101 กลศาสตร์วศิวกรรม 1 
 มโนทศัน์เบ้ืองตน้ มิติและหน่วย สมบติัของของไหล 
สถิตยศาสตร์ของไหล ความดนัและการวดั  แรงกระท าต่อวตัถุ
ในของไหล การทรงตวัของวตัถุลอย และสมดุลสัมพทัธ์ มโน
ทัศน์ของของไหลสมมุติและของไหลจริง การไหลแบบ
ราบเรียบและป่ันป่วน การไหลแบบความหนาแน่นคงท่ีและไม่

คงท่ี สมการต่อเน่ือง สมการโมเมนตมั สมการพลังงาน 
และสมการเบอร์นูลลีกบัการประยกุตก์บัเคร่ืองจกัรกลของ
ไหล  การวิเคราะห์เชิงมิติและการจ าลองแบบ การไหลใน
ท่อ  แรงเสียดทานและความดันลดในท่อ การวิเคราะห์
วงจรท่ออยา่งง่าย การวดัอตัราการไหล 
 Fundamental concepts, dimension and unit; 
fluid properties; fluid statics, pressure and measurements, 
forces on rigid body in fluid; stability of float body and 
relative equilibrium; ideal fluid and real fluid; laminar 
flow and turbulent flow; flow of compressible and 
incompressible fluid; continuity equation, momentum 
equations, energy equation and Bernoullli’s equation 
applied to fluid machinery; dimensional analysis and 
dynamic similarity; flow inside pipe, frictions and 
pressure losses along pipe; basic piping network 
calculation; flow measurement 
  
216-274   3(3-0-6) 
ระเบียบวธิีค านวณเชิงตวัเลขส าหรับวศิวกรรมเคร่ืองกล 
Numerical Methods for Mechanical Engineering 
รายวิชาบังคับเ รียนผ่านก่อน :  322-271 คณิตศาสตร์
วทิยาศาสตร์ กายภาพ 3 
 วิธีเชิงตวัเลขในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม การ
หารากของสมการพหุนามด้วยวิธีนิวตัน ผลเฉลยของ
ระบบสมการเชิงเส้น  การประมาณค่าในช่วงของขอ้มูล 
วิธีการหาปริพนัธ์และการหาอนุพนัธ์เชิงตวัเลข  ผลเฉลย
เชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั ผลเฉลยเชิงตวัเลข
ของสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 
 Numerical methods in engineering problems 
solving; root of polynomial equation determination using 
Newton’s method; solution of linear equation system; 
data interpolation; numerical integration and 
differentiation; numerical solution of ordinary differential 
equation; numerical solution of partial differential 
equation 
 
 
 
 



221-101  3(3-0-6) 
กลศาสตร์วศิวกรรม 1 
Engineering Mechanics I  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  322-171 คณติศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์กายภาพ 1 
 แนวคิดและหลกัการพ้ืนฐานของสถิตยศาสตร์ ระบบ
แรงสองมิติและสามมิติ การรวมและการแยกแรง  โมเมนต์ แรง
คู่ควบ และระบบแรงสมมูล สมดุลของอนุภาคและวตัถุเกร็ง 
แผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะห์โครงข้อหมุน เฟรมและ
เคร่ืองจักรกล แรงเสียดทาน ศูนยถ่์วง เซนทรอยด์ โมเมนต์
ความเฉ่ือยของพ้ืนท่ี วงกลมโมเมนต์ความเฉ่ือยของโมห์ 
หลักการงานเสมือน เสถียรภาพของวตัถุ แนะน าพลศาสตร์
เบ้ืองตน้ 
 Fundamental concepts and principles of statics; two 
and three dimensional force systems; composition and 
resolution of forces; moments, couples and equivalent force 
system; equilibrium of particles and rigid bodies; free body 
diagrams; analysis of trusses, frames and machines;  friction; 
centres of gravity, centroids; moments of inertia of plane 
areas; Mohr's circle of moment of inertia; method of virtual 
work; stability; introduction to dynamics 
225-251 3(3-0-6) 
สถิตวิศิวกรรม 1 
Engineering Statistics I  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  ไม่ม ี
 วิธีการทางสถิติ ลักษณะสมบติัของข้อมูลและการ
วิเคราะห์ ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะ
เป็นแบบช่วง การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง การแจก
แจงของส่ิงตัวอย่าง ทฤษฎีการประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นตรง  สหสัมพนัธ์ 
 Statistical methods; properties of data and analysis; 
probability; random variable; discrete probability distribution 
function; continuous probability distribution function; 
sampling distribution; estimation theory; test of hypothesis; 
analysis of variance; linear regression analysis, correlation 
 
 
 

226-215 2(1-3-2) 
กระบวนการผลติขั้นพืน้ฐาน    
Basic Manufacturing Processes  
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : ไม่ม ี  
 ระบบการผลิต การเลือกกระบวนการผลิต 
เคร่ืองจกัรกล ใบมีด และอุปกรณ์จบัยึดช้ินงานแบบต่าง ๆ 
การกลึงโลหะ การค านวณเวลาท่ีใชใ้นการกลึง ปฏิบติัการ
กลึงโลหะดว้ยเคร่ืองกลึงธรรมดา ชนิดและลกัษณะสมบติั
ของโลหะแผ่น กระบวนการผลิตช้ินงานโลหะแผ่นด้วย
เคร่ืองจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม เคร่ืองจักรกล
ซีเอ็นซีเลขส าหรับงานโลหะแผน่ การเขียนแผน่คล่ี การยึด
โลหะแผ่น ปฏิบัติการโลหะแผ่น หลักการเช่ือมโลหะ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเช่ือม ความปลอดภยัในงานเช่ือม 
กระบวนการเช่ือมโลหะแบบต่างๆ ท่าเช่ือม แนวเช่ือมและ
การตรวจสอบ ปฏิบติัการเช่ือมดว้ยก๊าซออกซีอะเซทิลีน 
และการเช่ือมอาร์ค 
 Manufacturing systems; manufacturing 
processes selection; machine tools and fixtures; metal 
turning, turning time calculation, typical metal turning 
practices, types and characteristics of sheet metals, sheet 
metal forming processes, CNC machines for sheet metal 
forming, sheet metal pattern development, sheet metal 
fastening, sheet metal operation practices; principles of 
metal welding, machines and equipment for welding, 
welding safety, welding processes, welding posture, weld 
and inspection, oxy acetylene welding and arc welding 
practices 
 
238-230 3(3-0-6) 
วสัดุวศิวกรรม   
Engineering Materials  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  ไม่ม ี
 ความสัมพันธ์ ระหว่ า งโครงส ร้ าง  สมบัติ 
กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้ว ัสดุวิศวกรรม 
ได้แ ก่  โลหะ พอ ลิ เมอ ร์  เซรา มิก   ว ัส ดุผสม วัส ดุ
อิเล็กทรอนิกส์ คอนกรีตและไม ้แผนภาพสมดุลเฟสและ
การน าไปใช้ประโยชน์  สมบัติเ ชิงกลของวัสดุ  การ
เส่ือมสภาพของวสัดุ 



 Relationship between structures, properties, 
production processes and applications of engineering 
materials i.e. metals, polymers, ceramics, composites, 
electronic materials, concrete and wood; phase equilibrium 
diagrams and their interpretation; mechanical properties and 
materials degradation 
 
216-304 1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารวศิวกรรมเคร่ืองกล 1 
Mechanical Engineering Laboratory I  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: 216-241 กลศาสตร์ของไหล 1  
และ 216-222 กลศาสตร์วัสดุ  และ 216-231 อุณหพลศาสตร์
วศิวกรรม 1 
 ปฏิบติัการเก่ียวกบั ความแข็งแรงของวสัดุ กลศาสตร์
ของไหล กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกล และอุณหพลศาสตร์  
 Experiments in the fields of strength of materials, 
fluid mechanics, mechanics of machines and thermodynamics 
 
216-313 3(3-0-6) 
กระบวนการผลติ 
Manufacturing Processes  
เงื่อนไข:    ต้องเป็นนักศึกษาทีม่ฐีานะช้ันปีที ่3 ขึน้ไป 
 วิวฒันาการของระบบการผลิต เศรษฐศาสตร์กบัการ
ผลิต แหล่งท่ีมาและสมบติัของวสัดุท่ีใช้ในกระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตต่างๆ เช่น การหล่อโลหะ การข้ึนรูปโลหะ
แบบร้อน และแบบเยน็  การกลึง การไส การกัด การตัดและ
การเช่ือม เป็นตน้ พลาสติกและการข้ึนรูปพลาสติก ยางและการ
ข้ึนรูปยาง    เคร่ืองจักรและวิ ธีการผลิตสมัยใหม่ท่ีใช้ใน
อุตสาหกรรม ระบบอตัโนมติัส าหรับอุตสาหกรรมการผลิต    
 Evolution of the manufacturing system; economic 
system and manufacturing; sources and properties of materials 
used in manufacturing processes; manufacturing processes 
such as casting, hot and cold working, turning, shaping, 
planning, cutting, milling and welding etc; plastic materials 
and processes; modern machines and manufacturing methods 
used in industry today;  industrial automation and equipments 
 
 
 

216-314 3(3-0-6) 
การออกแบบเคร่ืองกล 1 
Mechanical Design I  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  216-222 กลศาสตร์วสัดุ  
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน:  216-111 เขียนแบบวศิวกรรม 1 
 พ้ืนฐานการออกแบบเคร่ืองกล คุณสมบติัของ
วสัดุ ทฤษฎีการวิบติัการวิบติัแบบสถิตและแบบลา้ ผลของ
จุดรวมความเค้นในงานออกแบบเคร่ืองกลการออกแบบ
ช้ินส่วนเคร่ืองกลอย่างง่ายเช่นสปริงขอ้ต่อสลักเกลียวข้อ
ต่อเช่ือมการออกแบบช้ินส่วนส่งก าลงัเช่นเบรคและคลทัช์
สายพานโซ่และสลิงตลับลูกปืนเพลาและอุปกรณ์จับยึด
การหล่อล่ืนการออกแบบรองล่ืนซีลและประเก็น โครงงาน
ออกแบบ 
 Fundamental of mechanical design, properties 
of materials; theories of failure, static and fatigue failures, 
effects of stress concentration in mechanical design; 
design of simple machine elements such as springs, 
bolted joints, welded joints; design of power transmission 
elements such as brakes and clutches, belts, chains and 
wire ropes; rolling contact bearing; shafts and devices; 
lubrication and journal bearings; gaskets and seal; design 
project  
 
216-324 3(3-0-6) 
กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล 
Mechanics of Machinery  
รายวิชาบังคับเ รียนผ่านก่อน  : 216 -221 กลศาสตร์
วศิวกรรม 2 
 มโนทศัน์และค าจ  ากัดความของกลไกพ้ืนฐาน  
การวิเคราะห์จลนศาสตร์ของกลไกดว้ยวิธีค  านวณและวิธี
กราฟิก เช่น กลไกแขนต่อ เฟืองชุด ลูกเบ้ียว และกลไกส่ง
ก าลัง การวิเคราะห์แรงของกลไก  หลักการของดาลอม
แบร์ การปรับสมดุลของเคร่ืองจกัรกล   
 Concept of basic mechanisms and terminology;  
mathematical and graphical analyses of kinematics of 
linkages, gear trains, cams and some power transmission  
mechanisms;  kinetics of rigid bodies; D'Alembert's 
principle; analysis of forces in mechanisms; balancing of 
machinery 



216-332 3(3-0-6) 
อุณหพลศาสตร์วศิวกรรม 2 
Engineering Thermodynamics II  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: 216-231 อุณหพลศาสตร์ 
วศิวกรรม 1 
 ทบทวนเอนโทรปี กระบวนการยอ้นกลับ ศกัยภาพ
ของระบบหรือเอ็กเซอยี่ และประสิทธิภาพตามกฎข้อท่ีสอง 
การวิเคราะห์กฎขอ้ท่ี 1 และกฎขอ้ท่ี 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์
ส าหรับกระบวนการพ้ืนฐาน  วฏัจกัรต่าง ๆ ทางวิศวกรรม วฏั
จกัรอุดมคติและจริงของเคร่ืองต้นก าลังและวฏัจกัรเคร่ืองท า
ความเยน็  สัมพนัธภาพของคุณสมบติัของสาร  ทฤษฎีของของ
ผสมท่ีไม่ท าปฏิกิริยากนั  วิเคราะห์กระบวนการสันดาปเชิงอุณ
หพลศาสตร์ 
 Entropy review, irreversibility, availability or energy 
and second law efficiency; analyses of 1st and 2nd laws of 
thermodynamics for the basic processes; engineering cycles; 
ideal, actual, power and refrigeration; thermodynamic 
relations, mixtures and solutions;  combustion processes and 
analysis of combustion products 

 
216-333 3(3-0-6) 
การถ่ายเทความร้อน 
Heat Transfer  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: 216-241 กลศาสตร์ของไหล 1 
รายวิชาเรียนก่อนหรือเรียนร่วม: 216-274 ระเบียบวิธีค านวณ
เชิงตวัเลขส าหรับวศิวกรรมเคร่ืองกล 
 การน าความร้อน การน าความร้อนในสภาวะคงตัว
แบบ 1 และ 2 มิติ  การน าความร้อนในสภาวะไม่คงตวัแบบมิติ
เดียว  การวิเคราะห์การน าความร้อนโดยวิธีเชิงตวัเลข  การพา
ความร้อน  การวิเคราะห์เชิงมิติในการถ่ายเทความร้อนแบบการ
พา  การพาความร้อนแบบธรรมชาติ  การพาความร้อนแบบ
บงัคบับนผนงัท่อกลม  แผน่เรียบ และภายในท่อรูปต่าง ๆ  การ
วิเคราะห์การพาความร้อนในกรณีง่าย ๆ ความสัมพนัธ์ระหว่าง
การถ่ายเทความร้อนและความเสียดทาน  การควบแน่นและการ
เดือด  การแผ่รังสีความร้อน  สมบติัการดูดกลืนและการเปล่ง
ความร้อน  ตวัประกอบเชิงมุม  การแผรั่งสีของวตัถุด าและวตัถุ
เทา  อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน การเพ่ิมการถ่ายเทความร้อน 
 Conduction; one and two-dimensional steady state 
heat conduction, one dimensional unsteady state conduction; 

numerical analysis of heat conduction; convection; 
dimensional analysis in convection heat transfer, natural 
convection, forced convection on circular pipe, plane 
surface and in conduits, simplified  analysis in convection 
heat transfer; relationship between heat transfer and fluid 
friction; condensation and boiling; radiation; absorption 
and emission characteristics, view factor, radiation of 
black and grey bodies; heat exchangers; heat transfer 
enhancement 
 
216-342 3(3-0-6) 
กลศาสตร์ของไหล 2 
Mechanics of Fluids II  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: 216-241 กลศาสตร์ของไหล 1 
รายวิชาเรียนก่อนหรือเรียนร่วม: 322-271 คณิตศาสตร์
วทิยาศาสตร์กายภาพ 3 
 จลนศาสตร์ของการไหล  การศึกษาการไหลดว้ย
วิธีเชิงทศัน์  สมการความต่อเน่ือง  สมการนาเวียร์สโตกส์  
การวิเคราะห์การไหลแบบไม่หมุนวน  การวิเคราะห์การ
ไหลในชั้นขอบเขตการไหลแบบราบเรียบและป่ันป่วน  
การไหลรอบวตัถุ  การวิเคราะห์แรงยกและแรงฉุดบนวตัถุ  
การไหลแบบอดัตวัไดแ้บบหน่ึงมิติ  แนะน าวิธีการค านวณ
ทางพลศาสตร์ของไหล 
 Kinematics of fluid flow, flow study with 
visualizations techniques; continuity equation; Navier-
Stokes equation; analysis for irrotational flow; analysis 
for boundary layer flow; laminar and turbulent flow; flow 
around object; analysis for lift force and drag force; one-
dimensional compressible flow; introduction to 
computational fluid dynamics 
 
216-343 3(3-0-6) 
ก าลงัของไหลและพีแอลซี 
Fluid Power and Programmable Logic Controller 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  ไม่ม ี
 หลกัการเบ้ืองตน้ของก าลงัของไหล  กฎปาสคาล  
การไหลในท่อ  ระบบท่อจ่าย  ระบบไฮดรอลิก ระบบนิว
แมติก โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและฮาร์ดแวร์ของตวั
ควบคุมตรรกะชนิดท่ีโปรแกรมได ้การเช่ือมต่อพีแอลซีกบั



อุปกรณ์ อินพุต/เอาท์พุต ภาษาของพีแอลซี หลักการเขียน
โปรแกรม การวิเคราะห์ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึน ฟังก์ชัน่บล็อก
มาตรฐาน การประยกุตใ์ชง้านพีแอลซี 
 Principle of fluid power; Pascal’s law, flow in pipe, 
distribution system,  principle of hydraulic and pneumatic 
systems; structure in architecture and hardware of 
programmable logic controller (PLC); interfacing PLC with 
various field input/output devices; PLC language; basic 
principles of PLC programming; error diagnostics; standard 
function blocks; applications of PLC 
 
216-352 3(3-0-6) 
ระบบควบคุมอตัโนมตั ิ
Automatic Control Systems  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: 322-271 คณติศาสตร์วิทยาศาสตร์
กายภาพ 3 และ  216-221 กลศาสตร์วศิวกรรม 2 
 หลักการของระบบควบคุมอัตโนมติั การวิเคราะห์
และจ าลองระบบเชิงเส้น  เสถียรภาพของระบบป้อนกลับเชิง
เส้น  การวิเคราะห์การตอบสนองต่อเวลาและการออกแบบ  
การวิเคราะห์การตอบสนองเชิงความถ่ี  การออกแบบและการ
ชดเชยของระบบควบคุม 
 Automatic control principles, analysis and modeling 
of linear systems, stability of linear feedback systems, time 
domain analysis and design, frequency response analysis, 
design and compensation of control systems 
 
216-400 8(0-40-0) 
สหกจิศึกษา 
Cooperative Education   
เงื่อนไข :   ต้องเป็นนักศึกษาทีม่ฐีานะช้ันปีที ่4 
 การฝึกงานและศึกษาระบบการท างานจริงในสถาน
ประกอบการท่ีเก่ียวกับวิศวกรรมเคร่ืองกล นักศึกษาจะต้อง
ปฏิบติังานในฐานะเสมือนพนักงานของสถานประกอบการ  
เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดการพฒันาทกัษะดา้นอาชีพจากการบูรณา
การความรู้ในห้องเรียนกบัประสบการณ์การท างาน นักศึกษา
จะตอ้งมีชัว่โมงการท างานเต็มเวลาในสถานประกอบการธุรกิจ
รวมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา และการ
ประเมินผลการท างานจะปฏิบติัโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการ เม่ือส้ินสุดการฝึกงาน นกัศึกษาตอ้งรายงาน

และจดัท ารายงานสรุปผล การท างานฉบบัสมบูรณ์ให้กับ
สถานประกอบการ 
 On the job training related to mechanical 
engineering as a full time staff of an approved workplace, 
establishment of a professional skill based on the 
integration of classroom theory and practical work 
experience, at least 16 weeks or a semester in the 
workplace, evaluation carried out by both the project 
advisor and the entrepreneur, oral presentation and final 
report submission to the entrepreneur 
 
216-402 3(2-3-4) 
เทคโนโลยยีานยนต์ 2 
Automotive Technology II  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: 216-201 เทคโนโลยยีานยนต์ 1  
 หลกัการท างานและส่วนประกอบของระบบส่ง
ก าลงั ระบบรองรับน ้าหนกั  ระบบบงัคบัเล้ียว  ระบบเบรก 
ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณรถยนต์  ระบบความ
ปลอดภยัในรถยนต์ การดูแลและบ ารุงรักษาระบบต่าง ๆ  
ปัญหาและการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับระบบต่าง ๆ  
เคร่ืองมือช่างยนต์และการใชง้าน  การถอด-ประกอบและ
ตรวจสอบสภาพช้ินส่วน  ตรวจสอบการท างาน  การ
วิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา 
 Principle and components of transmission, 
suspension, steering, brake, lighting and signals, safety 
systems; maintenance; troubleshooting and repairs; 
automotive tools and their uses; practicing in disassemble 
and assemble; system checking; diagnosis and repair 
  
216-403 3(2-3-4) 
เคร่ืองมอืวดั 
Instrumentation  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  ไม่ม ี
 นิยามของระบบการวดัและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ความไม่แน่นอนของการวัด สถิติส าหรับการวิเคราะห์
ขอ้มูล การวดัทางไฟฟ้า การวดัทางกล ระบบเก็บข้อมูล
อตัโนมติั ปฏิบติัการของการวดัทางวิศวกรรม 
 Definitions of measurement system and related 
standards, measurement uncertainty, statistics for data 



analysis, electrical measurement, mechanical measurement, 
automatic data acquisition system, engineering measurement 
laboratory 
  

216-406 1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารวศิวกรรมเคร่ืองกล 2 
Mechanical Engineering Laboratory II  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: 216 -222 กลศาสตร์วัสดุ  และ  
216-333 การถ่ายเทความร้อน 
 ปฏิบติัการเพ่ิมเติมในสาขาวิชา กลศาสตร์ของไหล  
กลศาสตร์ของแข็ง อุณหพลศาสตร์ และการถ่ายเทความร้อน 
เค ร่ืองยนต์สันดาปภายใน ระบบควบคุมอัตโนมัติ  การ
สั่นสะเทือน และระบบทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 Additional experiments in the fields of fluid 
mechanics, mechanics of solids, thermodynamics, heat 
transfer, internal-combustion engines, automatic controls, 
vibration and systems in mechanical engineering 
 

216-407 2(0-6-0) 
โครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 1 
Mechanical Engineering Project I  
เงื่อนไข:    ต้องเป็นนักศึกษาทีม่ฐีานะช้ันปีที ่4 
 นกัศึกษาจะไดรั้บมอบหมายให้ศึกษาและปฏิบติังาน
จ ริ ง  ในหั ว ข้อ โ คร ง ง าน ท่ี มี ค ว า ม น่ า สน ใจท า งด้ า น
วิศวกรรมเคร่ืองกล  ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาโครงงาน  การทบทวนเอกสาร  เขียนขอ้เสนอโครงการ 
และมีการด าเนินงานการน าเสนอความก้าวหน้า โดยมีการ
ประเมินจากกรรมการประเมินโครงงาน 
 Assigned to study and hand-on project in 
mechanical engineering topics under supervision of advisors 
including; literature reviews, proposal preparation, and 
working on the project; progression presentation; evaluated by 
committees 
 

216-408 2(0-6-0) 
โครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 2 
Mechanical Engineering Project II  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: 216 -407 โครงงานวิศวกรรม 
เคร่ืองกล 1 
 นักศึกษาจะต้องด าเนินงานตามข้อเสนอโครงการท่ี
จดัท าไวใ้นวิชาโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 ให้แล้วเสร็จ 

ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน  
และการให้ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินโครงงาน 
รวมไปถึงนกัศึกษาตอ้งมีการพฒันาศกัยภาพดา้นการเขียน
รายงานฉบบัสมบรูณ์ การเขียนโปสเตอร์สรุปผลงาน และ
การน าเสนอผลงาน 
 Proceed the assigned project as proposed in 
Mechanical Engineering Project I under supervision of 
advisors and suggestions from the committees; submit the 
final project report and poster; present the final work to 
committees for evaluation 
 
216-415 3(2-3-4) 
การออกแบบเคร่ืองกล 2 
Mechanical Design II  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: 2 1 6 -3 1 4  ก า ร อ อ ก แ บ บ
เคร่ืองกล 1 
รายวชิาเรียนก่อนหรือเรียนร่วม: 216-407 โครงงาน
วศิวกรรม เคร่ืองกล 1 
 แนวคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบ การวิบติัของ
วสัดุเน่ืองจากการออกแบบและการเลือกใชว้สัดุกลศาสตร์
การแตกหักเบ้ืองตน้  วิศวกรรมยอ้นรอยในงานออกแบบ  
การพฒันาต่อยอดงานออกแบบ  พิกดัและความเผื่อของ
งานสวม  การออกแบบเพ่ือการผลิต  การออกแบบเพ่ือการ
ประกอบ  การออกแบบเพ่ือป้องกันการกัดกร่อน  การ
ออกแบบเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 
 Creative thinking in design, mechanical failure 
based on designs and materials, fundamental of fracture 
mechanics, reverse engineering for product development,  
inversion design, limits and tolerances, design for 
manufacturing, design for assembling, design against 
corrosion, green product design 
  
216-425 3(3-0-6) 
การส่ันสะเทอืนเชิงกล 
Mechanical Vibrations   
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: 3 2 2 -2 7 1  ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ 
วิทยาศาสตร์กายภาพ 3   และ  216-221 กลศาสตร์
วศิวกรรม 2 



 พฤติกรรมของระบบท่ีมีหน่ึงองศาของความอิสระ 
ความถ่ีธรรมชาติและผลจากความหน่วง การควงของเพลา  
หลกัการของเคร่ืองมือวดัการสัน่สะเทือน  หลกัการกนัสะเทือน 
ระบบท่ีมีสององศาของความอิสระ ได้แก่ โหมดและรูปทรง
ของโหมด หลกัการของไดนามิคแอ็บซอบเบอร์ แนะน าระบบ
ท่ีมีหลายองศาของความอิสระ  
 The behavior of systems with single degree of 
freedom; free updamped vibration, natural frequency and 
damping effects; coss of energy in damped system; whirling 
of shafts; principles of vibration isolation and vibration 
measuring instruments;  lumped systems with two degrees of 
freedom as natural frequencies, modes and mode  shapes;  
principle of dynamic vibration absorbers;  lumped systems 
with several degrees of freedom 
 
216-426 3(3-0-6) 
กลศาสตร์การแตกหัก 
Fracture Mechanics  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: 216-222 กลศาสตร์วสัดุ  
 แบบของการวิบติั ก  าลงัเกาะกนัของวสัดุ ทฤษฎีการ
แตกหัก การวิเคราะห์ความเคน้ท่ีปลายรอยแยก  ความเคน้และ
ความเครียดเชิงระนาบ การแตกหักของวสัดุเหนียว การแตกหัก
ของวัสดุเปราะ การเกิดและการขยายตัวของรอยแยก การ
แตกหักเน่ืองจากรอยแยก ความลา้และความเคน้ในสภาวะกดั
กร่อน การออกแบบป้องกันการแตกหัก  การทดสอบการ
แตกหักของวสัดุเหนียว การทดสอบแบบไม่ท าลาย 
 Modes of failure; adhesive strength of materials;  
theories of fracture; analysis of stress at cleavage;  plane stress 
and plane strain;  ductile fracture;  brittle fracture;  formation 
and propagation of crack;  creep, fatigue and stress-corrosion 
fracture;  design against fracture;  testing of ductile fracture;  
non-destructive testing 
 
216-434 3(3-0-6) 
วศิวกรรมโรงจักร 
Power Plant  Engineering  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: 216-332 อุณหพลศาสตร์วศิวกรรม 2 
 ภาระไฟฟ้าของโรงจักร การวางแผนการ จ่าย
กระแสไฟฟ้า การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และ ผลกระทบต่อ

ส่ิงของแวดลอ้มของการผลิตไฟฟ้าของโรงจกัรแบบต่าง ๆ 
หลักการแปลงพลังงานจากโรงจักรแบบต่าง ๆ ได้แก่  
โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า  โรงจกัรเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน  โรง
จกัรไอน ้ า โรงจักรกงัหันก๊าซ  โรงจกัรวฎัจักรผสม และ
โรงจกัรผลิตพลงัร่วมความร้อนไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบ 
ได้แก่ กังหันไอน ้ า เคร่ืองก าเนิดไอน ้ า เคร่ืองควบแน่น 
หมอ้อุ่นน ้ า แนะน าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อุปกรณ์ควบคุม
และเคร่ืองมือวดั 
 Variable  load  problems; load  distributions  
planning; economics analysis and environmental impacts  
of  electric generation power plants; energy conversion 
principles from hydro power plant, internal combustion 
engine power plant, steam power plant, gas turbine power 
plant; cogeneration and combined-cycle power plant. 
Performance parameters, turbines, boilers, condensers, 
feed water heater. Introduction to nuclear power plants, 
control and instrumentation 
 
216-435 3(3-0-6) 
เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน 
Internal Combustion Engines  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: 216-231 อุณหพลศาสตร์ 
วศิวกรรม 1 
 พ้ืนฐานเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน เคร่ืองยนต์จุด
ระเบิดดว้ยประกายไฟและเคร่ืองยนตจุ์ดระเบิดดว้ยการอดั  
อุณหพลศาสตร์ เค ร่ืองยนต์สันดาปภายใน (วัฎจักร
มาตรฐานอากาศอุดมคติ วฎัจกัรเช้ือเพลิง-อากาศ และวฎั
จกัรเคร่ืองยนต์จริง)  เช้ือเพลิงและการสันดาป ระบบจ่าย
เช้ือเพลิงและอากาศ  ระบบจุดระเบิด  ซุปเปอร์ชาร์จ  เทอร์
โบชาร์จ และการไล่ไอเสีย  การวิเคราะห์ไอเสียและการ
ควบคุมมลภาวะ  สมรรถนะและการทดสอบ  การหล่อล่ืน 
 Internal combustion engine fundamentals; 
spark-ignition and compression-ignition engines; 
thermodynamics of internal combustion engines (ideal air 
standard, fuel-air, and actual cycles); fuels and 
combustion; air and fuel supply systems; ignition 
systems; supercharging, turbocharging, and scavenging; 
exhaust gas analysis and pollution control; performance 
and testing; lubrication 



 
216-436 3(3-0-6) 
กงัหันก๊าซและการขับเคลือ่นอากาศยาน 
Gas Turbine and Aircraft Propulsion  
รายวิชาบั งคับเ รียนผ่านก่อน:216 -332 อุณหพลศาสตร์ 
วศิวกรรม 2 และ 216-342 กลศาสตร์ของไหล 2 
 ทบทวนวฏัจกัรกงัหันก๊าซในอุดมคติ  พฒันาการและ
การแบ่งประเภทของเคร่ืองยนต์กังหันก๊าซ  การวิเคราะห์
สมรรถนะของวฏัจักร กังหันก๊าซท่ีให้ก  าลังการผลิตท่ีเพลา  
การวิเคราะห์วฏัจกัรทางอุณหพลศาสตร์ของระบบกงัหันก๊าซ
ในอากาศยานส าหรับเคร่ืองยนต์เทอร์โบแฟน  เทอร์โบเจ็ท  
เทอร์โบโพรบ  แรมเจ็ทและระบบขับเคล่ือนของจรวด 
หลกัการท างานของเคร่ืองอดัอากาศแบบไหลแนวรัศมีและไหล
แนวแกน  ระบบเผาไหมแ้ละกังหันแบบอิมพลัส์และแบบรี
แอคชัน่ ทางเขา้อากาศ และน็อตเซิล 
 Review of an ideal gas turbine cycle; development 
and classification; analysis of performance of the gas turbine 
cycle producing shaft output; analysis of thermodynamics 
cycles of aircraft propulsion for turbofan, turbojet, turboprop, 
ramjet and rocket propulsion; principles of compressors, 
centrifugal and axial flow; combustion systems; impulse and 
reaction turbine; air inlet and nozzle 
 

216-437 3(3-0-6) 
การท าความเยน็และการปรับอากาศ   
Refrigeration and Air Conditioning   
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: 2 1 6 -3 3 2  อุ ณ ห พ ล ศ า ส ต ร์
วศิวกรรม 2 และ 216-333 การถ่ายเทความร้อน 
 หลักการท าความเย็นและระบบท าความเย็น และ
สัมประสิทธ์ิสมรรถนะ  การท าความเยน็แบบอดัไอโดยวิธีกล
ส าหรับการอดัชั้นเดียวและสองชั้น อุปกรณ์ของระบบท าความ
เยน็  เคร่ืองอดัไอ  เคร่ืองควบแน่น   อีแวปโปเรเตอร์  อุปกรณ์
ควบคุมการไหลของสารท าความเยน็  อุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ  
ชนิดของสารท าความเยน็ ไซโครเมตริก การท าความเยน็แบบ
ระเหย และหอท าความเยน็  การท าความเยน็แบบดูดซึม  การ
แช่แข็งอาหาร การควบคุมเบ้ืองต้นในระบบปรับอากาศ  การ
ค านวณปริมาณความเยน็ท่ีตอ้งการ  ระบบท่อลมและท่อน ้ายา 
 Methods of refrigeration and refrigeration system 
and coefficient of performance; mechanical vapor 
compression  refrigeration  cycle; single stage and two-stages; 

main components, compressor, condenser, evaporator, 
refrigerant flow control; auxiliary equipment, refrigerant, 
psychometrics; evaporative cooling and cooling towers, 
absorption refrigeration, freezing of foods, basic air-
conditioning system control; cooling load estimation, 
design of air distribution system and refrigerant piping  
 
216-462 3(3-0-6) 
พลงังานหมุนเวยีน 
Renewable Energy 
เงื่อนไข:    ต้องเป็นนักศึกษาช้ันปีที ่3  ขึน้ไป 
 การแผ่รังสีจากดวงอาทิตยแ์ละจากบรรยากาศ  
กระบวนการความร้อนจากแสงอาทิตยแ์ละการประยุกต ์
โรงตน้ก าลงัจากความร้อนแสงอาทิตย ์ปรากฏการณ์โฟโต
โวทาอิค ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการ
ออกแบบ  คุณลกัษณะและแหล่งพลังงานลม  กังหันลม
และสมรรถนะ  แหล่งพลังงานน ้ ากังหันน ้ า  โรงจักร
พลงังานน ้า คุณลกัษณะของชีวมวล  ชีวเคมีของการแปลง
ชีวมวล  เคมีความร้อนของการแปลงชีวมวล แหล่ง
พลงังานหมุนเวียนอ่ืน ๆ 
 Solar and atmospheric radiation, solar thermal 
processes and applications, solar thermal power plant; 
photovoltaic effect, solar electricity system and design; 
wind energy characteristics and resources, wind turbines 
and their performances; hydro energy resources, hydro 
turbines, hydropower; biomass characteristics, 
biochemical conversion of biomass, thermo chemical 
conversion of biomass; other renewable energy resources 
 
216-463 3(3-0-6) 
การประหยดัพลงังาน          
Energy Conservation  
เงื่อนไข:    ต้องเป็นนักศึกษาช้ันปีที ่3  ขึน้ไป 
 แนะน าการประหยดัพลงังาน  มโนทศัน์พ้ืนฐาน
เก่ียวกบั  ความร้อน  งาน  และพลงังาน  วิธีการประหยดั
พลงังานในระบบต่าง ๆ  เช่น   อาคาร  ระบบท าความร้อน  
ระบบท าความเยน็  ระบบปรับอากาศ  เคร่ืองตน้ก าลงัชนิด
ต่าง ๆ  ระบบน ้าประปา และระบบแสงสว่าง 



 Introduction to energy conservation; basic concept 
of heat, work, and energy; energy conservation techniques in 
various systems, building, comfort heating system, 
refrigeration system, air-conditioning system, different types 
of power plants, water supply system and lighting system 
  

216-465 3(3-0-6) 
การเผาไหม้ 
Combustion  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  2 1 6 -3 3 2  อุ ณ ห พ ล ศ า ส ต ร์
วศิวกรรม 2 
 ปรากฏการณ์การ เผาไหม้ เ ช้ือ เพลิง  เทอ ร์โม
ไดนามิกส์ของการเผาไหม ้ลักษณะทางกายภาพและเคมีของ
การเผาไหม ้การติดไฟ การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงเหลว การเผาไหม้
เช้ือเพลิงแข็ง การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงแก๊ส เทคโนโลยีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเผาไหม ้
 Combustion phenomena; fuel; thermodynamics of 
combustion; physical and chemistry aspects of combustion; 
ignition; liquid fuel combustion; solid fuel combustion; 
gaseous fuel combustion; technology for enhancing 
combustion efficiency 
 
 

216-475 3(2-3-4) 
แนะน าระเบียบวธิีไฟไนท์เอลลเิมนท์ 
Introduction to Finite Element Method  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  216-222 กลศาสตร์วสัดุ และ 
2 1 6 -2 7 4  ร ะ เ บี ย บ วิ ธี ค า น ว ณ เ ชิ ง ตั ว เ ล ข ส า ห รั บ
วศิวกรรมเคร่ืองกล และ 216-333 การถ่ายเทความร้อน 
 พ้ืนฐานทางด้านทฤษฎีและเก่ียวกับระเบียบวิธีไฟ
ไนทเ์อลลิเมนท ์ การใชว้ิธีการต่าง ๆ ในการสร้างรูปแบบของ
ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลลิเมนท์ เช่น วิธีการโดยตรง วิธีถ่วง
น ้ าหนักเศษตกคา้ง วิธีการแปรผนัแนะน าการใชโ้ปรแกรมไฟ
ไนทเ์อลลิเมนทเ์ชิงพาณิชยส์ าหรับแกปั้ญหาทางกลศาสตร์วสัดุ  
ปัญหาดา้นความร้อน 
 Theoretical and conceptual basis for the finite 
element method (FEM); finite element formulation using 
various techniques, direct approach, method of weighted 
residual and variational approaches; using FEM commercial 
finite element software for solving mechanics of materials and 
heat problems 

 

216-476 3(3-0-6) 
วศิวกรรมยาง 
Rubber Engineering  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  ไม่ม ี
 หลักก า ร เ บ้ื อ ง ต้น ข อ ง วิ ท ย า ศ า สต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยพีอลิเมอร์และยาง การใชง้าน การออกสูตร การ
คอมพาวด์และการวัลคาไนซ์ยาง กระบวนการข้ึนรูป 
สมบติัและการทดสอบ การวิเคราะห์และการออกแบบ 
 Principle of polymer and rubber science and 
technology, application, formulating, compounding and 
vulcanizing of rubbers; rubber processing; properties and 
testing; analysis and design 
 
216-477 3(3-0-6) 
วศิวกรรมระบบล้อเลือ่นรถไฟ 
Rolling Stock Engineering  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  ไม่ม ี
 ระบบรถไฟแบบต่าง ๆ  การออกแบบตูโ้ดยสาร
และระบบภายใน  การออกแบบโบก้ีรถไฟ เทคโนโลยีต่าง 
ๆ ของรถไฟ  ไดนามิกส์รถไฟ  การกระท าระหว่างลอ้กบั
ราง  ช้ินส่วนรถไฟต่าง ๆ  การซ่อมบ ารุง  ระบบลากเล่ือน 
ระบบลากเล่ือนแบบดีเซล ระบบลากเล่ือนแบบไฟฟ้า 
 Various train systems; rolling stock and interior 
design; bogies design; rail vehicle technology; train 
driving dynamic; wheel/rail interaction; rolling stock 
parts; maintenance and repair; traction system; diesel 
traction system, electric traction system 
 
216-481 1-3(x-y-z) 
หัวข้อพิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 1 
Special Topics in Mechanical Engineering I  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: ขึน้อยู่กบัลกัษณะเนือ้หาของวิชา 
 วิ ทย าก า ร ท่ี น่ าสนใจ เ ป็น พิ เ ศษ  และ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา และต้องผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 Valuable special topics and interest in 
mechanical engineering; approved by the board of faculty 
of Engineering 

 



216-482 1-3(x-y-z) 
หัวข้อพิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 2 
Special Topics in Mechanical Engineering II  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: ขึน้อยู่กบัลกัษณะเนือ้หาของวิชา 
 วิทยาการท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษ และเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา และตอ้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 Valuable special topics and interest in mechanical 
engineering; approved by the board of faculty of Engineering 
 

216-483 1-3(x-y-z) 
หัวข้อพิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 3 
Special Topics in Mechanical Engineering III  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: ขึน้อยู่กบัลกัษณะเนือ้หาของวชิา 
 วิทยาการท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษ และเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา และตอ้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 Valuable special topics and interest in mechanical 
engineering; approved by the board of faculty of Engineering 

 
216-484 1-3(x-y-z) 
หัวข้อพิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 4 
Special Topics in Mechanical Engineering IV 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: ขึน้อยู่กบัลกัษณะเนือ้หาของวิชา 
 วิทยาการท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษ และเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา และตอ้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 Valuable special topics and interest in mechanical 
engineering; approved by the board of faculty of Engineering 

 
216-485 1-3(x-y-z) 
หัวข้อพิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 5 
Special Topics in Mechanical Engineering V  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: ขึน้อยู่กบัลกัษณะเนือ้หาของวชิา 
 วิทยาการท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษ และเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา และตอ้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 Valuable special topics and interest in mechanical 
engineering; approved by the board of faculty of Engineering 

 

216-486                                                          1-3(x-y-z) 
หัวข้อพิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 6 
Special Topics in Mechanical Engineering VI 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: ขึน้อยู่กบัลกัษณะเนื้อหาของ
วชิา 
 วิ ทย าก า ร ท่ี น่ าสนใจ เ ป็น พิ เ ศษ  และ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา และต้องผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 Valuable special topics and interest in 
mechanical engineering; approved by the board of faculty 
of Engineering 
 
217-312 3(2-3-4) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวศิวกรรม 
Engineering Software Tools   
รายวิชาบังคับเ รียนผ่านก่อน :   216 -111 เขียนแบบ
วศิวกรรม 1 
 การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับงานออกแบบและ
วิเคราะห์ในงานวิศวกรรมเคร่ืองกล โปรแกรมตาราง
ค านวณส าหรับงานวิศวกรรม  โปรแกรมการจ าลอง
สถานการณ์และออกแบบ ดา้นวิศวกรรมเคร่ืองกลและการ
ประยุกต์งานท่ีเก่ียวข้อง เช่น แมทแลบ หรือ ซายแลบ  
โปรแกรมภาษาสคริป เช่น ไพทอน โปรแกรมเขียนแบบ 3 
มิติ การสร้างช้ินงานดว้ยปรินเตอร์ 3 มิติ 
 Use of computer for design and analysis of 
mechanical engineering problems; Spread sheet software 
for engineering; computer simulation and design of 
mechanical engineering problems and related applications 
software, e.g. Matlab or Scilab; script program language, 
e.g. Python; 3D drawing software; solid modeling by 3D 
printer 
 
217-461 3(2-3-4) 
การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ 
Mechatronic System Design   
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : ไม่ม ี
 แนะน าการออกแบบระบบเมคาทรอนิก ส์ 
แบบจ าลองและการจ าลองสถานการณ์ระบบกายภาพ ตัว
ขับเคล่ือน ตัวตรวจรู้และอุปกรณ์แปลงพลังงาน การ



วิ เ ค ร า ะ ห์ สั ญ ญ า ณ  ไ ม โ ค ร โ พ ร เ ซ ส เ ซ อ ร์ แ ล ะ
ไมโครคอนโทรเลอร์ การเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ การพฒันา
โปรแกรมจริง และแบ่งกลุ่มยอ่ยท าโครงงาน 
 Introduction to mechatronic system design; 
modeling and simulation of physical systems; actuators; 
sensors and transducers; signal analysis; microprocessors and 
microcontrollers; computer interface; program development; 
class projects 
 
216-305                                         ไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง 
การฝึกงาน 
Practical Training  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: 2 1 6 -3 0 4  ป ฏิ บั ติ ก า ร
วศิวกรรมเคร่ืองกล 1   
 นกัศึกษาจะตอ้งฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
หน่วยงานท่ีคล้ายคลึงกัน  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  
หรือไม่นอ้ยกว่า 320 ชัว่โมง ตอ้งเขียนรายงานเสนอภาควิชาฯ  
 A minimum of 8 weeks (320 hours) summer training 
in an industry or department approved institutions; the student 
must submits the training report to the department after 
training 
 
216-391 3(3-0-6) 
หลกัมูลวศิวกรรมเคร่ืองกล 
Fundamentals of Mechanical Engineering  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: 216-241 กลศาสตร์ของไหล 1 
และ 230-212 อุณหพลศาสตร์ 1 หรือ 216-231 อุณหพลศาสตร์
วศิวกรรม 1 
 การวิเคราะห์วฏัจกัรทางอุณหพลศาสตร์ โรงจกัรไอ
น ้ า  โรงจักรกังหันก๊าซ เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน  เคร่ืองท า
ความเยน็  เคร่ืองปรับอากาศ และฮีทป๊ัม   การถ่ายเทความร้อน
เบ้ืองต้น ได้แก่  การน า   การพา และการแผ่ รัง สี  เค ร่ือง
แลกเปล่ียนความร้อน จลนพลศาสตร์เคร่ืองจกัรกล  ไดแ้ก่  การ
เคล่ือนท่ีของวตัถุเกร็ง   การวิเคราะห์กลไก  เช่น  แขนต่อ  
เฟือง  ลูกเบ้ียว และกลไกการส่งก าลงับางชนิด 
 Analysis of thermodynamics cycles; applications to steam power 
plants, gas turbine power plants, internal-combustion engines, 
refrigerating plants, air conditioning and heat  pump;  basic 
heat transfer, conduction, convection, radiation and heat 

exchangers;  kinematics of rigid bodies,  analysis of 
linkages, cams, gear trains and power transmission 
devices 
 
216-392 1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารวศิวกรรมเคร่ืองกลเบือ้งต้น 
Basic Mechanical Engineering Laboratory  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 216-241 กลศาสตร์ของไหล 
1 และ 221-201 กลศาสตร์ของแข็ง 
 ปฏิบัติการเ ก่ียวกับความแข็งแรงของวัส ดุ      
กลศาสตร์ของไหล    กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล  และอุณ
หพลศาสตร์  การน าความร้อน  
 Experiments in the fields of strength of 
materials, fluid mechanics, mechanics of machines, 
thermodynamics and heat conduction 


