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890-101 3(2-2-5) 
กำรฟังและพูดภำษำอังกฤษพื้นฐำน   
Fundamental English Listening and Speaking  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  ไม่มี 
 ทักษะการฟังและพูดในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
การฟังเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียด  ไวยากรณ์และ
ส านวนภาษาที่จ าเป็นส าหรับการส่ือสาร 
  Skills in listening and speaking  on everyday life 
topics; listening for gist and details; grammar and language 
functions necessary for communicative purposes 
 
890-102 3(3-0-6) 
กำรอ่ำนและเขียนภำษำอังกฤษพื้นฐำน   
Fundamental English Reading and Writing  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:           ไม่มี 
 ทั กษะการอ่ าน เพื่ อ เพิ่ มพูน วงศัพท์  ภ าษาและ
วัฒนธรรมจากบทอ่านที่มีหัวข้อหลากหลาย การเขียนข้อความ
ส้ัน ๆ 
  Reading skills to build vocabulary; language and 
culture from reading texts on various topics; writing short 
messages 
 
001-101 3(2-2-5) 
อำเซียนศึกษำ      
ASEAN Studies 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  ไม่มี 
 ประวัติและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ความ
หลากหลายและเอกลักษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน กฎบัตร
อาเซียน สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบท
โลก การปรับและเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 History and development of ASEAN, diversity and 
identity of member countries, ASEAN charters, three pillars 
of ASEAN community, ASEAN in global context, adaptation 
and preparation towards the joining of ASEAN 
 

216-001 1(0-0-3) 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร    
Co-Curricular Activities   
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  ไม่มี 
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้น
ประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง   
ปลูกฝังคุณธรรม    จริยธรรม   จิตส านึกสาธารณะ  การ
ท างานเป็นทีม  ทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่างสาขาวิชา  
ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 Activities integrating body of knowledge 
emphasizing those activities for the benefits of society 
and mankind as first priority; cultivating morals, ethics 
and public mind; team working within and/or across 
disciplines under the supervision of advisors 
 
001-131         3(2-2-5) 
สุขภำวะกำยและจิต    
Healthy Body and Mind  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  ไม่มี 
 สุขภาวะแบบองค์รวม  การดูแลสุขภาพกายและ
จิต  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การเสริมสร้างวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ และสุนทรียารมณ์ 
 Holistic health; physical and mental health care; personality 
development, emotional quotient and aesthetics 
  
874-194 3(3-0-6) 
กฎหมำยเพื่อกำรประกอบอำชีพและกำรด ำเนินชีวติประจ ำวัน 
Law Relating to Occupations and Everyday Life
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  ไม่มี 
 หลักส าคัญของกฎหมาย การบังคับใช้และการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต
ในฐานะพลเมืองของประเทศ เช่น กฎหมายมหาชน
กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ รวมทั้ งความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรม กฎหมายที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ เช่น 



กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ กฎหมาย
เกี่ยวกับสาธารณสุขและความรับผิดทางการแพทย์ กฎหมาย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา กฎหมายส่ิงแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาคมอาเซียน 
 Principles of law; enforcement and compliance with 
the law; Laws relating to citizen’s life such as, public law, 
human rights law, criminal law, civil and commercial law; 
Including an introduction to the judiciary process; Laws 
essential to pursue a career as labor law and business law; 
Law on public health and medical liability; Information and 
Technology law; Intellectual property law; environmental 
law; Including laws relating to ASEAN 
 
895-135    3(2-2-5) 
สุนทรียศำสตร์แห่งชีวิต     
Life Aesthetics  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  ไม่มี 
 สุนทรียศาสตร์ของการด ารงชีวิตที่มีความสุข การ
จัดการความเครียด การสร้างก าลังใจ เสริมสร้างวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ สุนทรียศาสตร์ทางภาษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการ
แสดงออก การดูแลสุขภาพกายและจิต คุณค่าของทัศนศิลป์ 
ความซาบซ้ึงในดนตรีและนาฏศิลป์ ความเข้าใจวัฒนธรรม
ประเพณี และมารยาทสังคมทั้งของไทยและสากล 
 Aesthetics of living happily; stress management; 
willpower creation; promoting emotional maturity; aesthetics 
of language; developing personality and self expression; 
nurturing physical and mental health; value of visual art; 
appreciation of music and performing art; understanding Thai 
and international cultures, traditions, and social etiquettes 
 
895-171 3(2-2-5) 
ภูมิปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต     
Wisdom of Living  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  ไม่มี 
 การคิด การบริหาร และการจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และกระแสสังคมโลก การ
ผสมผสานวิถีไทยกับพหุวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต การมีจิต
สาธารณะ และรักษ์ส่ิงแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี

ความสุขบนพื้ นฐานคุณธรรม  จริยธรรม  และหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 Thinking; life administration and management 
in accordance to changes in Thai and global  society; 
blending Thai way of life with multicultural way of life; 
public mind and environmental conservation; living in the 
society happily based on morality; ethics and sufficiency 
economy 

 
 

240-101 3(2-2-5) 
แนะน ำกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
Introduction to Computer Programming  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  ไม่มี 
 หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ท างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์หลักการ
กระบวนการของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักการเบื้องต้น
ของการโปรแกรมแบบเหตุการณ์ขับ หลักการของภาษา
ช้ันสูง วิธีการออกและพัฒนาโปรแกรมชนิดข้อมูลพ้ืนฐาน 
ตัวแปร ค่าคงที่ ตัวด าเนินการและนิพจน์  ประโยคค าส่ัง
และประโยคค าส่ังเชิงประกอบ  การท างานตามล าดับ การ
ท างานแบบทางเลือกและการท างานแบบวนซ้ า  โปรแกรม
ย่อยและกระบวนการส่งพารามิเตอร์ ขอบเขตการใช้งาน
ของตัวแปรและโปรแกรมย่อย  ข้อมูลแบบอาร์เรย์ ข้อมูล
แบบโครงสร้างภาษาการเขียนโปรแกรมปัจจุบัน การฝึก
เขียนโปรแกรม 
 Computer concepts, computer components; hardware and 
software interaction; electronic data processing concepts; event-driven 
programming concepts; high-level language programming concepts; 
program design and development methodology; data 
types; constant; operations and expression; statement and 
compound statement, flow controls, sequence, alteration 
and iteration; subprograms and parameter passing 
process, scope of variable and subprogram, arrays and 
data structures; current programming language; 
programming practices 
 

 
 
 
 



315-103   3(3-0-6) 
ควำมรู้ทั่วไปทำงด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ  
Introduction to Intellectual Property  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  ไม่มี 
 ความหมาย ความส าคัญ และประวัติความเป็นมาของ
ทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศ
และต่ างประเทศ การสืบค้น  การร่างสิทธิบัตร ลิข สิท ธ์ิ 
เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า ส่ิงบ่ งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ พันธ์ุพืช กระบวนการสร้างสรรค์ คุ้มครอง และใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา บทบาทของทรัพย์สินทาง
ปัญญาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม และการ
น าเสนอโครงการ 
 Definition, importance and history of intellectual 
property; type of intellectual property; organizations 
responsible for intellectual property in the country and 
overseas; patent searching, drafting and filing; copyright; 
trademark; trade secret; geographical indication; plant 
varieties; creation, protection and utilization of intellectual 
property; role for intellectual property in economics, socio 
and industrial developments; mini project 
 
315-201   3(3-0-6) 
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและสังคม    
Science, Technology and Society  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  ไม่มี 
 ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การ
เปลี่ ยนแปลงท างสั งคม   ระบบนิ เวศและ ส่ิ งแวดล้ อม  
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อ สุขภาพ  
ส่ิงแวดล้อมและสังคม  การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อ
การพัฒนาสังคม  การป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมที่ เกิดจาก
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 Progress in science and technology; social 
dynamics; ecosystems and environment; impacts of science 
and technology on health, environment and society; science 
and technology in social development; preventing and solving 
social problems arisen from science and technology impact 
 
 

345-101     3(2-2-5) 
คอมพิวเตอร์และกำรประยุกต์   
Computer and Applications  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  ไม่มี 
 ความ เป็ นมาของเทคโนโลยีคอมพิ ว เตอร์  
ประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์และหลักการท างานทั่วไป อุปกรณ์และส่ือ
บันทึกข้อมูล การแทนข้อมูล ระบบสารสนเทศ การ
ติดต่อส่ือสารและระบบเครือข่าย จริยธรรมและความ
ปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์
กับการใช้งานในปัจจุบัน ศึกษาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับประยุกต์ใช้งานที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของ
นักศึกษา     
 Historical development of computer technology; computer 
system types; computer organization and functions; 
secondary storage devices and media; data representation; 
information systems; communications and networks; 
computer security and ethics; current microcomputer 
usages; studies of application development programs that 
are relevant to students major 
  
345-102    3(2-2-5) 
คอมพิวเตอร์และกำรโปรแกรม   
Computer and Programming   
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
แ ล ะ ส่ื อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล  ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ค อ ม พิ ว เต อ ร์ 
ระบบปฏิบัติการ อินเทอร์เน็ต โครงสร้างและลักษณะของ
ภาษาการโปรแกรม  การประกาศและการก าหนดค่าตัว
แปร นิพจน์ โครงสร้างการควบคุม ตัวอย่างงานประยุกต์
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่เลือกใช้  

Introduction to computer; computer hardware; 
computer software; operating system; internet; structure 
and features of programming language;  declarations and 
assignments expressions; control structure; examples of 
application software with selected computer language. 
 
 
 



322-171 3(3-0-6) 
คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์กำยภำพ 1    
Physical Science Mathematics I  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  ไม่มี 
 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและ
ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพันธ์ 
ปริพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของ
ปริพันธ ์  
 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) 
คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์กำยภำพ 2    
Physical Science Mathematics II  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 322-171 คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์
กำยภำพ 1 
 ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง อนุพัน ธ์ของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปร สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่หนึ่ ง
และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับที่สอง
ที่มีสัมประสิทธ์ิเป็นค่าคงตัวและการประยุกต์ ผลการแปลงลา
ปลาซและการประยุกต์ ระบบพิกัดเชิงขั้ว 
 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) 
คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์กำยภำพ 3    
Physical Science Mathematics III  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  322-172 คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์  
กำยภำพ 2 
 ปริพันธ์หลายช้ัน เวกเตอร์แคลคูลัส ปริพันธ์ตามเส้น
และปริพันธ์ตามผิว สมการเชิง อนุพันธ์สามัญเชิงเส้นที่มี
สัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
 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) 
เคมีท่ัวไป     
General Chemistry  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  ไม่มี 
 ปริมาณสัมพันธ์ ทฤษฎีอะตอม โครงสร้าง 
อิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุ
เรฟ พรีเซนเตทีพ อโลหะ และธาตุทรานซิชัน พันธะเคมี 
เทอร์โมไดนามิกส์ ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง แก๊ส  
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุล เคมี สมดุลไอออนในน้ 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) 
ปฏิบัติกำรเคมีทั่วไป    
General Chemistry Laboratory  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  ไม่มี 
 ความไม่แน่นอนในการช่ังและตวง การหาค่า
ความเป็นกรด-เบสของสารละลายและการหาปริมาณด้วย
การไทเทรต เทอร์โมเคมี สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การวิเคราะห์แอนไอออนและ
แคตไอออนหมู่หนึ่งแบบกึ่งจุลภาค 
 Uncertainty of measurement; pH measurements 
and quantitative analysis by titration; thermo chemistry; 
colligative properties of solutions; rate of reactions; semi 
micro-qualitative analysis of anions and group I cations 
 
332-103 3(3-0-6) 
ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 1    
Physics for Engineers  I  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  ไม่มี 
 หน่วยปริมาณทางฟิสิกส์ และเวกเตอร์ แรงและ
การเคลื่อนที่ งานพลังงานและโมเมนตัม ระบบอนุภาค 



การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็ง เกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิเลต 
การเคลื่อนที่แบบคลื่น  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 ำหรับวิศวกร 2     
Physics for Engineers II  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  ไม่มี 
 ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าที่เปลี่ยน
ตามเวลา กระแสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
ทัศนศาสตร์ ทฤษฏีสัมพันธภาพพิเศษ กลศาสตร์ ควอนตัม
เบื้องต้น โครงสร้างอะตอมนิวเคลียสและอนุภาคมูลฐาน 
 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) 
ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 1    
Physics Laboratory for Engineers I  
รำยวิชำบังคับเรียนควบกัน: 332-103 ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 1 
 การใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์และไมโครมิเตอร์ การวัด
และความผิดพลาด กราฟและสมการ การเคลื่อนที่เป็นวงกลม 
การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ การชน สมดุลแรง สปริงและ
การส่ัน โมเมนต์ ความเฉื่อย สมดุลสถิตของวัตถุแข็งเกร็ง 
 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) 
ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 2    
Physics Laboratory for Engineers II  
รำยวิชำบังคับเรียนควบกัน: 332-104 ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 2 
 การใช้อุปกรณ์และมาตรวัดไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
สนามไฟฟ้า การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า ตัวเก็บประจุไฟฟ้า การใช้

ออสซิลโลสโคป วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ พฤติกรรม การก าทอน
ของวงจรอนุกรม 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 ำวิศวกรรมศำสตร์    
Introduction to Engineering  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  ไม่มี 
 ประวัติความเป็นมาของวิศวกรรมศาสตร์ และ
พัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ ส่ิงประดิษฐ์ที่
ส าคัญทางวิศวกรรมศาสตร์ในยุคสมัยต่าง ๆ   องค์กร
วิชาชีพที่ เกี่ ยวข้อง จรรยาบรรณวิศวกร เทคนิคการ
วิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เทคนิคการ
น 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) 
ปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำเบื้องต้น   
Basic Electrical Engineering Laboratory  
รำยวิชำบังคับเรียนร่วม:  210-211 วงจรไฟฟ้ำ 1 หรือ    
211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
 การทดลองประมาณ 10 หัวข้อ เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า
เบื้องต้น เครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือวัด
อย่างง่าย 
 Approximately 10 laboratory experiments in 
basic electrical circuits, instruments, appliances, and 
measuring instruments 
 

210-211 3(3-0-6) 
วงจรไฟฟ้ำ 1     
Electric Circuits I 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 332-104  ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 2 
 สัญญาณและตัวแบบวงจร องค์ประกอบวงจร 
กฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ วงจรความต้านทาน 
การวิเคราะห์แบบโหนดและแบบเม็ชความเป็นเชิงเส้น



และหลักการซ้อนทับ วงจรสมมูลและทฤษฎีวงจรองค์ประกอบ
สะสมพลังงาน วงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง ผลตอบสนอง
ธรรมชาติและผลตอบสนองตามแหล่งจ่าย ภาวะช่ัวครู่ และ
สถานะอยู่ตัว การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับในสถานะ
อยู่ตัว  ค่าเฉลี่ยและค่าประสิทธิผล  เทคนิคเฟเซอร์ อิมพีแดนซ์
และแอดมิตแตนซ์  การวิเคราะห์ก าลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ การปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลัง วงจรสามเฟส 
ตัวเหนี่ยวน าคู่ควบและหม้อแปลง 
 Signals and models; circuit element; Ohm’s law and 
Kirchhoff’s laws; resistive circuits; nodal and mesh analyses; 
linearity and superposition; equivalent circuits and network 
theorems; energy storage element;  first- and second-order 
circuits; natural and forced responses; transient and steady 
state; AC steady-state analysis; average and effective values; 
phasors;  impedance and admittance; AC circuit power 
analysis;  power factor improvement;  three-phase circuits; 
coupled inductors and transformers 
 
210-292 3(3-0-6) 
ระบบดิจิทัลและกำรออกแบบเชิงตรรกะ    
Digital Systems and Logic Design 
 ระบบจ านวนและรหัส การด าเนินการเชิงตรรกะและ
เกตเชิงตรรกะ พีชคณิตของบูล การเปลี่ยนรูป และการท า
นิพจน์เชิงตรรกะให้เป็นรูปอย่างง่าย วิธีการท าให้มีพจน์น้อย
ที่สุด การใช้แผนผัง การใช้ตาราง วงจรตรรกะเชิงจัดหมู่ ตัว
เข้ารหัสและตัวถอดรหัส มัลติเพลกเซอร์และดีมัลติเพลกเซอร์ 
วงจรตรรกะเชิงล าดับ ฟลิปฟลอป วงจรนับและรีจิสเตอร์ถ่าย
โอน ผังสถานะและตารางสถานะ การวิเคราะห์และออกแบบ
วงจรตรรกะเชิงล าดับ อุปกรณ์สามสถานะ เกตเชิงตรรกะชนิด
อิเล็กทรอนิกส์ 
 Number systems and  codes;  logical  operation  and  
logic  gates;  Boolean  algebra;  logic  simplifications  and  
manipulations;  minimization  aids, mapping  method,  tabular  
method;  combinational  logic  circuits, encoder  and  decoder,  
multiplexer and  demultiplexer;  sequential logic circuits,  
flip-flop circuits,  counters  and  transfer  registers; state 
diagram and state table; analysis and design of sequential 
logic circuits; tri-state devices; electronic logic gates 
 

211-221 3(3-0-6) 
หลักกำรเบื้องต้นของเครื่องจักรกลไฟฟ้ำ  
Fundamentals of Electric Machines   
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
หรือ 210-211 วงจรไฟฟ้ำ 1 
 วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลง ฟลักซ์และวงจรคู่
ควบเชิงแม่เหล็ก หม้อแปลงอุดมคติและไม่อุดมคติ วงจร
สมมูลของหม้อแปลง หลักการท างานของเครื่องจักรกล
หมุนกระแสตรงและกระแสสลับ การสร้างแรงบิดและ
แรงเคลื่อนไฟฟ้า สนามแม่เหล็กหมุน ฯลฯ  เครื่องจักรกล
ไฟฟ้ากระแสตรง  ทฤษฎี โครงสร้าง การวิเคราะห์ในภาวะ
อยู่ตัวและวงจรสมมูล อาร์เมเจอร์รีแอกชัน คอมมิวเทชัน
และขั้วแม่เหล็กเสริม การสตาร์ทมอเตอร์และควบคุม
ความเร็ว ความสูญเสีย ความร้อนและพิกัด หลักการ
พื้นฐานของมอเตอร์เหนี่ยวน าชนิดสามเฟสและเฟสเดียว 
โครงสร้าง การวิเคราะห์ในภาวะอยู่ตัวและวงจรสมมูล 
ลักษณะเฉพาะของมอเตอร์ การสตาร์ทมอเตอร์และการ
ควบคุมความเร็ว พิกัดและประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้งาน 
 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 
 
211-231 3(3-0-6) 
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น    
Basic Electronic Circuits  
รำยวิชำบังคับเรียนร่วม:  210-211 วงจรไฟฟ้ำ 1 
 คุณลักษณะทางกระแสและแรงดันของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน การไบอัส
ทรานซิสเตอร์  วงจรทรานซิสเตอร์สัญญาณขนาดเล็ก การ



วิเคราะห์วงจรขยายป้อนกลับ วงจรขยายเชิงด าเนินการและการ
ประยุกต์ในวงจรเชิงเส้นและวงจรไม่เชิงเส้น วงจรแกว่ง 
วงจรขยายก าลัง แหล่งจ่ายก าลัง แนะน าอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
 Current and voltage characteristics of electronic 
devices; basic electronic circuits; biasing of transistor; small-
signal transistor circuits; analysis of feedback amplifiers; 
operational amplifier and applications in linear and nonlinear 
circuits; oscillators; power amplifiers; power supplies;  
introduction to power electronics 
 
216-111 3(2-3-4) 
เขียนแบบวิศวกรรม 1     
Engineering Drawing I  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  ไม่มี 
 ความส าคัญของการเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องมือ
อุปกรณ์และวิธีใช้ การเขียนตัวเลขและตัวอักษรชนิดของเส้น
และมาตรฐานส าหรับงานเขียนแบบเรขาคณิตประยุกต์ การ
เขียนภาพสามมิติ  ภาพฉายออโธกราฟิก และการเขียนภาพฉาย
ออโธกราฟฟิก การเขียนภาพสเก็ต การเขียนภาพตัด การเขียน
ภาพแยกส่วนและภาพประกอบ การก าหนดขนาด และ
ความคลาดเคลื่อน และรายละเอียดอื่นๆ พ้ืนฐานการเขียนแบบ
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

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 
 
216-221  3(3-0-6) 
กลศำสตร์วิศวกรรม 2                                           
Engineering Mechanics II                                  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  221-101 กลศำสตร์วิศวกรรม 1 

ทบทวนกฎการเคลื่อนที่ของวัตถุเบื้องต้น ศึกษา
จลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง เช่น การขจัด
ความเร็ว ความเร่ง ทั้งการเคลื่อนที่แบบสมบูรณ์และสัมพัทธ์  
ศึกษาจลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง เช่น วิธีนิวตัน-
ออยเลอร์ วิธีงานและพลังงานและวิธีอิมพัลส์และโมเมนตัม 

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) 
กลศำสตร์วัสดุ      
Mechanics of Materials   
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 221-101 กลศำสตร์วิศวกรรม 1 

แรงและความเค้น ความเค้นและความเครียด
รูปแบบต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและ
ความเครียด ความเค้นในคาน ผังแรงเฉือน โมเมนต์ดัด 
การโก่งตัวของคาน การโก่งตัวของเสา วงกลมโมร์ ความ
เค้นผสม เกณฑ์การวิบัติ 

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) 
อุณหพลศำสตร์วิศวกรรม 1    
Engineering Thermodynamics I  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  ไม่มี 
 กฏข้อที่หนึ่ งและสองของอุณหพลศาสตร์  
ฟังก์ช่ันต่าง ๆ   เชิงอุณหพลศาสตร์และการประยุกต์  งาน
และความร้อน  สมบัติของสารบริสุทธ์ิ  การหาค่าสมบัติ
ทางอุณหพลศาสตร์ของสารต่าง ๆ  จากกราฟ  ตาราง  และ
สมการสถานะ   การวิเคราะห์พลังงานของระบบปิด    การ
วิเคราะห์พลังงานของระบบเปิด  วัฏจักรคาร์โนท์   เอน
โทรปี 
 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) 
กลศำสตร์ของไหล 1     
Mechanics of Fluids I  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  332-103 ฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 1 
หรือ 221-101 กลศำสตร์วิศวกรรม 1 

มโนทัศน์เบื้องต้น มิติและหน่วย สมบัติของของไหล 
สถิตยศาสตร์ของไหล ความดันและการวัด  แรงกระท าต่อวัตถุ
ในของไหล การทรงตัวของวัตถุลอย และสมดุลสัมพัทธ์ มโน
ทัศน์ของของไหลสมมุติและของไหลจริง การไหลแบบ
ราบเรียบและปั่นป่วน การไหลแบบความหนาแน่นคงที่และไม่
คงที่ สมการต่อเนื่อง สมการโมเมนตัม สมการพลังงาน และ
สมการเบอร์นูลลีกับการประยุกต์กับเครื่องจักรกลของไหล  
การวิเคราะห์เชิงมิติและการจ าลองแบบ การไหลในท่อ  แรง
เสียดทานและความดันลดในท่อ การวิเคราะห์วงจรท่ออย่างง่าย 
การวัดอัตราการไหล 

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) 
ระเบียบวิธีค ำนวณเชิงตัวเลขส ำหรับวิศวกรรมเครื่องกล  
Numerical Methods for Mechanical Engineering  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 322-271 คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์
กำยภำพ 3 
 วิธีเชิงตัวเลขในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม การหา
รากของสมการพหุนามด้วยวิธีนิวตัน ผลเฉลยของระบบสมการ
เชิงเส้น  การประมาณค่าในช่วงของข้อมูล วิธีการหาปริพันธ์
และการหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการ
เชิงอนุพันธ์สามัญ ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์
ย่อย 

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 
 
217-312 3(2-3-4) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนวิศวกรรม  
Engineering Software Tools 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1 
 การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับงานออกแบบและ
วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมตาราง
ค านวณส าหรับงานวิศวกรรม  โปรแกรมการจ าลอง
สถานการณ์และออกแบบ ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและการ
ประยุกต์งานที่ เกี่ยวข้อง เช่น แมทแลป หรือ ซายแลป  
โปรแกรมภาษาสคริป เช่น ไพทอน โปรแกรมเขียนแบบ 3 
มิติ การสร้างชิ้นงานด้วยปรินเตอร์ 3 มิต ิ
 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  
 
221-101 3(3-0-6) 
กลศำสตร์วิศวกรรม 1    
Engineering Mechanics I  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 322-171 คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์
กำยภำพ 1 

แนวคิดและหลักการพื้นฐานของสถิตยศาสตร์ 
ระบบแรงสองมิติและสามมิติ การรวมและการแยกแรง 
โมเมนต์ แรงคู่ควบ และระบบแรงสมมูล สมดุลของ
อนุภาคและวัตถุเกร็ง แผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะห์
โครงข้อหมุน เฟรมและเครื่องจักรกล แรงเสียดทาน ศูนย์
ถ่วง เซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่  วงกลม
โมเมนต์ความ เฉื่ อยของโมห์  หลักการงาน เสมื อน 
เสถียรภาพของวัตถุ แนะน าพลศาสตร์เบื้องต้น 



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) 
สถิติวิศวกรรม 1      
Engineering Statistics I 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: ไม่มี 
           วิธีการทางสถิติ  ลักษณะสมบัติของข้อมูลและการ
วิเคราะห์ความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุ่มการแจกแจงความน่าจะ
เป็น  แบบช่วงการแจกแจงความน่าจะเป็น  แบบต่อเนื่องการ
แจกแจงของส่ิงตัวอย่างทฤษฎี  การประมาณค่าการทดสอบ
สมมติฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การวิเคราะห์  การ
ถดถอยเชิงเส้นตรงสหสัมพันธ์ 
           Statistical  method; 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) 
กระบวนกำรผลิตขั้นพื้นฐำน     
Basic Manufacturing Processes 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: ไม่มี 
            ร ะ บ บ ก าร ผ ลิ ต  ก าร เลื อ ก ก ร ะบ วน ก าร ผ ลิ ต 
เครื่องจักรกลโรงงานแบบต่าง ๆ เครื่องกลึงใบมีดและการจับ
ยึดช้ินงาน การกลึงโลหะ การค านวณเวลาที่ใช้ในการกลึง
ปฏิบัติ การกลึงโลหะด้วยเครื่องกลึงธรรมดา และสาธิตการใช้
งาน เครื่องกลึ งซี เอ็น ซี  ชนิดและสมบั ติของโลหะแผ่น 
กระบวนการผลิตช้ินงานโลหะแผ่นด้วยเครื่องจักรกลใน
โรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลซีเอ็นซีส าหรับงานโลหะ
แผ่น การเขียนแผ่นคลี่ การยึดโลหะแผ่น ปฏิบัติการโลหะแผ่น 
หลักการเช่ือมโลหะ เครื่องมือและอุปกรณ์การเช่ือม ความ

ปลอดภัยในงานเช่ือม กระบวนการเชื่อมโลหะแบบต่าง ๆ 
ท่าเชื่อมแนวเชื่อมและการตรวจสอบ ปฏิบัติการเชื่อมด้วย
ก๊าซออกซีอะเซทิลีนและการเชื่อมอาร์ค 
            Manufacturing systems; manufacturing processes 
selection; machines, tools, and fixtures; metal turning, 
turning time calculation, typical metal turning practices, 
and CNC turning center demonstration; 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) 
วัสดุวิศวกรรม   
Engineering Materials    
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:       ไม่มี 
            ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ 
กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้วัสดุวิศวกรรม 
ได้ แก่  โลห ะ  พอลิ เมอร์  เซ รามิ ก   วัสดุ ผสม  วัสดุ
อิเล็กทรอนิกส์ คอนกรีตและไม้ แผนภาพสมดุลเฟสและ
การน าไปใช้ประโยชน์  สมบัติ เชิงกลของวัสดุ  การ
เสื่อมสภาพของวัสดุ 
  Study of relationship between structures, 
properties, production processes and applications of 
engineering materials i.e. metals, polymers, ceramics, 
composites, electronic materials, concrete and wood; 
phase equilibrium diagrams and their interpretation; 
mechanical properties and materials degradation. 
 
240-207 3(2-2-5) 
กำรเขียนโปรแกรมและโครงสร้ำงข้อมูล  
Programming and Data Structures 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:   ไม่มี 
 กระบวนทัศน์ของการเขียนโปรแกรมตัวแปร
ชนิดข้อมูลนิพจน์โครงสร้างควบคุมกลยุทธในการแก้
โจทย์ปัญหาอาร์เรย์ข้อความการจัดการหน่วยความจ าแบบ



เฉพาะใช้งานโครงสร้างข้อมูลแบบเช่ือมต่อแถวคอยกองเรียง
ทับซ้อนตารางแฮชกราฟต้นไม้การย้อนรอย 
 Programming paradigms; programming constructs, 
variables, types, expressions, control structures; problem-
solving strategies; array; string; runtime storage management; 
linked structures, queues, stack, hash tables, graphs, trees; 
recursion 
 
210-390 1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรไมโครโปรเซสเซอร์      
Microprocessor Laboratory 
รำยวิชำบั งคับ เรียนควบกัน :  210-391 หลักกำรและกำร
ประยุกต์ใช้งำนไมโครโปรเซสเซอร์ 
 อินพุทดิจิทัล  เอาท์พุทดิจิทัล หน่วยแสดงผล 7 ส่วน 
การสแกนคีย์บอร์ด การส่ือสารแบบยูอาร์ทการแปลงสัญญาณ
แอนาล็อกเป็นดิจิทัล การแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นแอนาล็อก 
การสร้างสัญญาณมอดูเลตความกว้างพัลส์ ตัวนับและจับเวลา 
การขัดจังหวะ หน่วยเวลาจริง การใช้งานตัวจับเวลาจ้องจับผิด 
การใช้งานโมดูลส่ือสารไร้สายผ่านการเชื่อมต่อแบบเอสพีไอ 
 Digital Input; digital output; 7-segment display; 
keyboard scan; universal asynchronous receiver transmitter 
(UART); analog-to-digital conversion (ADC); digital-to-
analog conversion (DAC); pulse width modulator (PWM); 
timer and counter; interrupt; real-time clock (RTC); watchdog 
timer (WDT); wireless module interface via serial peripheral 
interface (SPI) 
 
210-391 3(3-0-6) 
หลักกำรและกำรประยุกต์ใช้งำนไมโครโปรเซสเซอร์   
Microprocessor Principles and Applications 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 210-292  ระบบดิ จิทัลและกำร
ออกแบบเชิงตรรกะ 
รำยวิชำบังคับเรียนควบกัน: 210-390 ปฏิบัติกำรไมโครโปรเซสเซอร์   
 แน วคิ ด เบื้ อ ง ต้ น ข อ งไม โค ร โป ร เซ ส เซ อ ร์ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของ
ไมโครโปรเซสเซอร์ 8 บิต 16 บิต และ 32 บิต การจัดองค์กร
ทางฮาร์ดแวร์ ชุดค าส่ัง เทคนิคการโปรแกรม และการเช่ือม
ประสานอุปกรณ์อินพุทและเอาท์พุท การเช่ือมประสาน
หน่วยความจ า ตัวนับและตัวช้ีเวลาที่สามารถโปรแกรมได้ ตัว

แปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล ตัวแปลงสัญญาณ
ดิจิทัลเป็นแอนะล็อก ตัวสร้างสัญญาณมอดูเลตความกว้าง
พัลส์ การขัดจังหวะ การเช่ือมประสานแบบขนาน การ
เชื่อมประสานแบบอนุกรมแบบต่างๆ   แนะน าการเลือกใช้
ไมโครโปรเซสเซอร์  
 Basic concepts of  microprocessor/microcontroller and 
microcomputer;  architectures  of  8-bit, 16-bit  and  32-bit  
microprocessors;  hardware  organizations;  instruction  set;  
programming  techniques  and I/O  interfacing;  memory 
interfacing; programmable counter/timer; analog to 
digital converter; digital to analog converter; pulse width 
modulator; interrupt; parallel interface; serial interfaces; 
introduction to selection of microprocessors 
 
211-331  3(3-0-6) 
อิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม   
Industrial Electronics  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 211-231 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
 ตัวแปลง วงจรออปแอมป์ในงานอุตสาหกรรม 
วงจรรวมเชิงเส้นส าหรับในงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์
ควบคุมในทางอุตสาหกรรม วงจรควบคุมก าลัง การ
ควบคุมในกระบวนการ โทรมาตรทางอุตสาหกรรมและ
การส่ือสารข้อมูล การควบคุมเป็นล าดับ วงจรควบคุมแบบ
โปรแกรมได้ 
 Transducer; op-amp and linear IC for industrial 
applications; industrial control devices; power control 
circuits; process control; industrial telemetry and data 
communication; sequential control; programmable logic 
controller 
 
211-342 3(3-0-6) 
สัญญำณ ระบบ และตัวรับรู้   
Signals , Systems and Sensors 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 211-231 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
 สัญญาณและระบบเวลาต่อเนื่อง  สัญญาณและ
ระบบเวลาเต็มหน่วย การวิเคราะห์ความถี่ของ สัญญาณ
และระบบเวลาต่อเนื่อง การวิเคราะห์ความถี่ของสัญญาณ
และระบบเวลาเต็มหน่วย การแปลงลาปลาส  การแปลง Z  
แนะน าระบบการวัด ตัวรับรู้แบบความต้านทาน ตัวรับรู้



แบบคลื่นแม่เหล็ก ตัวรับรู้แบบอาศัยการเปลี่ยนแปลงค่ารีแอก
แตนท์  ตัวรับรู้แบบก าเนิดสัญญาณทางไฟฟ้า  ตัวรับรู้แบบ
ดิจิทัล การได้มาของข้อมูลและโทรมาตร 
 Continuous-time signals and systems; discrete-time 
signals and systems; frequency analysis of continuous-time 
signals and systems; frequency analysis of discrete-time 
signals and systems; the Laplace transform; the z-transform; 
introduction to measurement systems; resistive sensors; 
magnetic sensors; reactive sensors; generating sensors; digital 
sensors; data acquisition and telemetry 
 
211-433 3(3-0-6) 
อิเล็กทรอนิกส์ก ำลังและระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ำ   
Power Electronics and Electric Drives 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน:  211-221 หลักกำรเบื้องต้นของ
เครื่องจักรกลไฟฟ้ำ , 211-231 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
และ 216-221  กลศำสตร์วิศวกรรม 2 
 ไดโอดก าลั ง  ไทริส เตอร์  ทราน ซิสเตอร์ก าลั ง 
มอสเฟทก าลัง ไอจีบีที วงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับ-ไฟฟ้า
กระแสตรง  วงจรแปลงผั น ไฟฟ้ ากระแสสลับ -ไฟฟ้ า
กระแสสลับ วงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรง-ไฟฟ้ากระแสตรง  
วงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรง-ไฟฟ้ากระแสสลับ  แหล่งจ่าย
ก าลังไฟฟ้าแบบวิธีสวิตช์ ระบบขับเคลื่อนกระแสตรง ระบบ
ขับเคลื่อนกระแสสลับและลักษณะเฉพาะความเร็ว -แรงบิด
ส าหรับโหลดเชิงกลบางชนิด การควบคุมความเร็วของมอเตอร์
กระแสตรงและกระแสสลับแบบใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 
การควบคุมแบบวงรอบเปิดและวงรอบปิด 
 Power diode; thyristor; power transistor; power 
MOSFETs; IGBT; AC-DC converter; AC-AC converter;  DC-
DC converter; DC-AC converter; switching power supply; 
DC drives; AC drives; speed-torque characteristics of 
mechanical loads; variable speed control of DC motor and ac 
motor by using power electronics circuits; open-loop and 
closed-loop control 
 
 
 
 
 

216-314 3(3-0-6) 
กำรออกแบบเครื่องกล 1   
Mechanical Design I  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 216-222 กลศำสตร์วัสดุ  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1 
 พื้นฐานการออกแบบเครื่องกล คุณสมบัติของ
วัสดุ ทฤษฎีการวิบัติการวิบัติแบบสถิตและแบบล้า ผลของ
จุดรวมความเค้นในงานออกแบบเครื่องกลการออกแบบ
ช้ินส่วนเครื่องกลอย่างง่ายเช่นสปริงข้อต่อสลักเกลียวข้อ
ต่อเชื่อมการออกแบบช้ินส่วนส่งก าลังเช่นเบรคและคลัทช์
สายพานโซ่และสลิงตลับลูกปืนเพลาและอุปกรณ์จับยึด
การหล่อลื่นการออกแบบรองลื่นซีลและประเก็น 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) 
กลศำสตร์เครื่องจักรกล   
Mechanics of Machinery 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  216-221 กลศำสตร์วิศวกรรม 2 
 มโนทัศน์และค าจ ากัดความของกลไกพื้นฐาน  
การวิเคราะห์จลนศาสตร์ของกลไกด้วยวิธีค านวณและวิธี
กราฟิก เช่น กลไกแขนต่อ เฟืองชุด ลูกเบี้ยว และกลไกส่ง
ก าลัง การวิเคราะห์แรงของกลไก  หลักการของดาลอม
แบร์ การปรับสมดุลของเครื่องจักรกล   

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 
 



216-352 3(3-0-6) 
ระบบควบคุมอัตโนมัติ    
Automatic Control Systems  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 322-271 คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์
กำยภำพ 3 และ  216-221 กลศำสตร์วิศวกรรม 2 
 หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์
และจ าลองระบบเชิงเส้น  เสถียรภาพของระบบป้อนกลับเชิง
เส้น  การวิเคราะห์การตอบสนองต่อเวลาและการออกแบบ  
การวิเคราะห์การตอบสนองเชิงความถี่  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 

 
216-425 3(3-0-6) 
กำรสั่นสะเทือนเชิงกล    
Mechanical Vibrations  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  322-271 คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์
กำยภำพ 3 และ  216-221 กลศำสตร์วิศวกรรม 2 

พฤติกรรมของระบบที่มีหนึ่งองศาของความอิสระ 
ความถี่ธรรมชาติและผลจากความหน่วง การควงของเพลา  
หลักการของเครื่องมือวัดการส่ันสะเทือน  หลักการกันสะเทือน 
ระบบที่มีสององศาของความอิสระ ได้แก่ โหมดและรูปทรง
ของโหมด หลักการของไดนามิคแอ็บซอบเบอร์ แนะน าระบบ
ที่มีหลายองศาของความอิสระ  

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 
 

 
 
 
 
 

217-301  1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเมคำทรอนิกส์1   
Mechatronic Engineering Laboratory I 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 216-222 กลศำสตร์วัสดุ 1 และ      
216-241 กลศำสตร์ของไหล 1                                          
          ปฏิบัติการพื้นฐานเกี่ยวกับ ความแข็งแรงของวัสดุ  
กลศาสตร์ของไหล  อุณหพลศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ และ
วงจรตรรกะ  ประกอบภาคทฤษฎีที่เคยเรียนมา โดยมีเวลา
ปฏิบัติการรวมกันไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 
          At least 30 hours experiments in the fields of 
strength of materials; fluid mechanics; thermodynamics; 
electronics; and logic circuits in order for students to be 
familiar with basic instruments; data analysis; and 
discussion of the results compared with the relating 
theory 
 
217-302  1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเมคำทรอนิกส์2   
Mechatronic Engineering Laboratory II 
รำยวิชำบั งคั บเรียนก่ อน:  217-301 ปฏิ บั ติ กำรวิศวกรรม                 
เมคำทรอนิกส ์1 
          ปฏิบัติการเพิ่มเติมเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบเก็บข้อมูลโดยใช้
คอมพิวเตอร์ ระบบกลไกเชิงกล  ก าลังของไหล และการ
ควบคุมเชิงตรรกะ  โดยมีเวลาปฏิบัติการรวมกันไม่น้อย
กว่า 30 ช่ัวโมง 
          At least 30 hours experiments in the fields of 
electronics; computer systems; computer networks; 
database; mechanical mechanisms; fluid power; and logic 
control 
 
217-407  2(0-6-0) 
โครงงำนวิศวกรรมเมคำทรอนิกส์1   
Mechatronic Engineering Project I 
เงื่อนไข: ต้องเป็นนักศึกษำท่ีมีฐำนะชั้นปีที่ 4 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  ไม่มี 

เป็นโครงงานที่ สัมพัน ธ์กับหั วข้อปัญหาที่
น่าสนใจเกี่ยวกับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์  เพื่อฝึกฝนการ



ค้นคว้า  ทดลองวิจัยหรือศึกษาเรื่องหนึ่ งเรื่องใดด้วยตัว
นักศึกษาเอง  โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาแนะน า 

Choosing projects related to mechatronic 
engineering problems approved by the department in which 
their responsibilities are to review literature, develop the 
proposal guided by the advisor and present the progressive 
works to committees and audiences 
 
217-408  2(0-6-0) 
โครงงำนวิศวกรรมเมคำทรอนิกส์2    
Mechatronic Engineering Project II 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  217-407 โครงงำนวิศวกรรม     
เมคำทรอนิกส์ 1  
         เป็นวิชาที่ต่อเนื่องจากวิชาโครงงานวิศวกรรมเมคาทรอ
นิกส์1 
         Continued from the Mechatronic Engineering Project I 
in which the students must study, do experiments and testings 
under the supervision of advisors and staff members; 
evaluation based on project reports and oral examinations 
 
217-461  3(2-3-4) 
กำรออกแบบระบบเมคำทรอนิกส์    
Mechatronic System Design 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :        ไม่มี 
 แนะน าการออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ แบบจ าลอง
และการจ าลองสถานการณ์ระบบกายภาพ วงจรอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น ตัวขับเคลื่อน เซนเซอร์และอุปกรณ์แปลงพลังงาน 
ก า ร วิ เค ร าะ ห์ สั ญ ญ าณ ไม โ ค ร โ พ ร เซ ส เซ อ ร์ แ ล ะ
ไมโครคอนโทรเลอร์ การเช่ือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับ
ระบบกลไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวเมติก พีแอลซี การ
พัฒนาโปรแกรมจริง ออกแบบและวิเคราะห์ระบบกายภาพ 
และแบ่งกลุ่มย่อยท าโครงงาน 
 Introduction to mechatronic system design; 
modeling and simulation of physical systems; basic 
electronics; actuators; sensors and transducers; signal 
analysis; microprocessors and microcontrollers; connectivity 
between computer and electromechanical systems; hydraulic 
systems; pneumatic systems; Programmable Logic Controller 

(PLC); program development; analysis and design of 
physical systems; class projects 
 
217-462  3(3-0-6) 
แนะน ำเทคโนโลยีหุ่นยนต์    
Introduction to Robotic Technology  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  ไม่มี 

ความรู้หุ่นยนต์เบื้องต้นชนิดและประเภทสมการ
จลนศาสตร์และการแก้สมการจลนศาสตร์ตัวตรวจวัด
แนะน าการจ าลองตัวท างานและการใช้ตัวขับเคลื่อน 
เซ็นเซอร์และไมโครคอนโทรเลอร์ในการออกแบบระบบ
เมคาทรอนิกส์ มอเตอร์กระแสตรง มอเตอร์กระแสสลับ 
มอเตอร์สเตปเปอร์ โซลินอยด์ ตัวขับเคลื่อนขนาดเล็ก 
เซ็นเซอร์วัดต าแหน่ง เอ็นโคดเดอร์ โซนาร์ อินฟราเรด 
เซ็นเซอร์พร๊อกซิมิตี้  

Introduction to robotics; classification of robots; 
forward and inverse kinematic equations; introduction to 
modeling and use of actuators; sensors and 
microcontrollers in mechatronics system design; topics 
include electric motors (AC, DC, Stepper), solenoids, 
microactuators, position sensors (Encoders, sonar, 
Infrared), proximity sensor  
 
210-291  3(3-0-6) 
กำรสื่อสำรข้อมูลและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  
Data Communications and Computer Networking 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:    ไม่มี 
 แนะน าระบบเครือข่ายส่ือสารข้อมูล สถาปัตยกรรม
เครือข่ายแบบเป็นช้ัน โพรโทคอลแบบจุดถึงจุดและระบบ
เช่ือมโยง ตัวแบบเวลาหน่วงส าหรับเครือข่ายข้อมูล การ
ควบคุมการเข้าถึงตัวกลาง การควบคุมการไหลของกลุ่ม
ข้อมูล การควบคุมความผิดพลาด เครือข่ายเฉพาะที่ 
เครือข่ายสวิตชิง การจัดเส้นทางในเครือข่ายข้อมูล ความ
มั่นคงของเครือขา่ย สถาปัตยกรรมและระบบเครือข่ายแบบ
กลุ่มเมฆ มาตรฐานการส่ือสาร 
 Introduction to data communications and 
networks; layered network architecture; point-to-point 
protocols and links; delay models in data networks; 
medium access control; flow control; error control; local 



area network; switching network; routing in data networks; 
network security; cloud network, architecture and system; 
standards 
 
210-431 3(3-0-6) 
กำรประมวลสัญญำณดิจิทัล       
Digital Signal Processing  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 210-241 สัญญำณและระบบ หรือ 
211-342 สัญญำณ ระบบ และตัวรับรู้ 
 ทบทวนสัญญาณและระบบเวลาเต็มหน่วยและการ
แปลงแบบแซด (z) การแปลงฟูริเยร์เต็มหน่วย การ แปลงฟูริเยร์
แบบเร็ว ตัวกรองชนิด FIR และ IIR และเทคนิคการออกแบบ 
ผลเนื่องจากค าที่มีความยาวจ ากัด แนะน าสัญญาณสุ่มและ
กระบวนการสโตคาสติก 
 Review of the signals and discrete-time system and 
the z-transform; the discrete fourier transform; the fast fourier 
transform; finite impulse response (FIR) filters and infinite 
impulse response (IIR) filter; design of FIR and IIR filters; 
effects of finite word length; introduction to sampled signals 
and stochastic processes 
 
210-476 3(3-0-6) 
กำรออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้ำ       
Electrical Systems Installation and Design  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:   210-211 วงจรไฟฟ้ำ 1 
 การเขียนสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าก าลังและแผนภาพเส้น
เดี่ยว ข้อก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า แหล่งจ่ายและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าก าลัง การต่อ
ลงดินส าหรับระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า  การเลือกขนาด
สายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย การค านวณกระแสลัดวงจร อุปกรณ์
ป้องกันและการออกแบบให้อุปกรณ์ป้องกันท างานเป็นล าดับ
ขั้น ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน การออกแบบวงจรแสงสว่างและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า การออกแบบวงจรมอเตอร์ การปรับปรุงค่าตัว
ประกอบก าลังและการออกแบบวงจรตัวเก็บประจุ ฮาร์มอนิกส์
ในระบบไฟฟ้า  การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารพาณิชย์ 
โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่อยู่อาศัย 
 Graphical electrical symbols and one-line diagrams; 
study of safety codes; electrical power supply and distribution 
systems; system grounding and equipment grounding; sizing 

wires, cables, and conduits; short circuit calculation; 
protective devices and their coordination; emergency 
power systems; lighting and appliances circuit design; 
motor circuit design; power factor improvement and 
capacitor bank circuit design; harmonics in electrical 
systems; power installation in commercial, industrial, and 
residential buildings 
 
210-552 3(3-0-6) 
กำรประมวลภำพดิจิทัล      
Digital Image Processing  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 210-241 สัญญำณและระบบ 
หรือ 211-342 สัญญำณ ระบบ และตัวรับรู้ 
 แนะน าการประมวลภาพดิจิทัล ระบบสองมิติ
และคณิตศาสตร์เบื้องต้น การรับรู้ภาพ การชักตัวอย่างและ
การควอนไทซ์สัญญาณภาพ การแปลงภาพ การแทนภาพ
ด้วยตัวแบบเฟ้นสุ่ม การปรับปรุงภาพ การกรองภาพ การ
ท าให้ภาพดีดังเดิม การวิเคราะห์ภาพ การสร้างภาพจาก
ภาพฉาย การบีบอัดข้อมูลภาพ 
 Introduction to digital image processing; two  
dimensional  systems  and  mathematical  preliminaries;   
image  perception; image  sampling  and  quantization; 
image  transform; image  representation  by  stochastic  
models; image  enhancement;  image filtering; image 
restoration; image  analysis; image  reconstruction  from  
projections; image  data  compression 
 
216-201  3(2-3-4) 
เทคโนโลยียำนยนต์ 1    
Automotive Technology I  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  ไม่มี 
 ประวัติความเป็นมาของเครื่องยนต์ ประเภทของ
เครื่องยนต์  หลักการท างานและส่วนประกอบของ
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล  ระบบการจุดระเบิด 
ระบบน้ ามันเช้ือเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความ
ร้อน  แนวทางการพัฒนาเครื่ อ งยนต์  การดู แลและ
บ ารุงรักษาเครื่องยนต์ เชื้อเพลิงทางเลือกและแนวทางการ
น ามาใช้ในเครื่องยนต์ ปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับเครื่องยนต์ เครื่องมือช่างยนต์และการใช้งาน การ



ถอด-ประกอบและตรวจสภาพช้ินส่วนเครื่องยนต์  ตรวจสอบ
การท างานของระบบต่าง ๆการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาและ
การปรับแต่งเครื่องยนต์ 
 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  
 
216-313  3(3-0-6) 
กระบวนกำรผลิต                                               
Manufacturing Processes                                                                    
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  ต้องเป็นนักศึกษำที่มีฐำนะชั้นปี
ที่ 3 ขึ้นไป 

วิวัฒนาการของระบบการผลิต เศรษฐศาสตร์กับการ
ผลิต แหล่งที่มาและสมบัติของวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตต่างๆ เช่น การหล่อโลหะ การขึ้นรูปโลหะ
แบบร้อน และแบบเย็น  การกลึง การไส การกัด การตัดและ
การเชื่อม เป็นต้น พลาสติกและการขึ้นรูปพลาสติก ยางและการ
ขึ้นรูปยาง    เครื่องจักรและวิธีการผลิตสมัยใหม่ที่ ใช้ใน
อุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติส 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 
 
216-332 3(3-0-6) 
อุณหพลศำสตร์วิศวกรรม 2     
Engineering Thermodynamics II  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 216-231 อุณหพลศำสตร์วิศวกรรม 1 
 ทบทวนเอนโทรปี กระบวนการย้อนกลับ ศักยภาพ
ของระบบหรือเอ็กเซอยี่ และประสิทธิภาพตามกฎข้อที่สอง 
การวิเคราะห์กฎข้อที่ 1 และกฎข้อที่ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์

ส าหรับกระบวนการพื้นฐาน  วัฏจักรต่าง ๆ ทางวิศวกรรม 
วัฏจักรอุดมคติและจริงของเครื่องต้นก าลังและวัฏจักร
เครื่องท าความเย็น  สัมพันธภาพของคุณสมบัติของสาร  
ทฤษฎีของของผสมที่ ไม่ท าปฏิกิริยากัน   วิ เคราะห์
กระบวนการสันดาปเชิงอุณหพลศาสตร์ 
 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) 
กำรถ่ำยเทควำมร้อน    
Heat Transfer  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 216-241 กลศำสตร์ของไหล 1 
รำยวิชำเรียนก่อนหรือเรียนร่วม: 216-274 ระเบียบวิธี
ค ำนวณเชิงตัวเลขส ำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
 การน าความร้อน การน าความร้อนในสภาวะคง
ตัวแบบ 1 และ 2 มิติ  การน าความร้อนในสภาวะไม่คงตัว
แบบมิติเดียว  การวิเคราะห์การน าความร้อนโดยวิธีเชิง
ตัวเลข  การพาความร้อน  การวิเคราะห์เชิงมิติในการถ่ายเท
ความร้อนแบบการพา  การพาความร้อนแบบธรรมชาติ  
การพาความร้อนแบบบังคับบนผนังท่อกลม  แผ่นเรียบ 
และภายในท่อรูปต่าง ๆ   การวิเคราะห์การพาความร้อนใน
กรณีง่าย ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายเทความร้อนและ
ความเสียดทาน  การควบแน่นและการเดือด  การแผ่รังสี
ความร้อน  สมบัติการดูดกลืนและการเปล่งความร้อน  ตัว
ประกอบเชิงมุม  การแผ่รังสีของวัตถุด าและวัตถุเทา  
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน การเพิ่มการถ่ายเทความร้อน 
 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) 
กลศำสตร์ของไหล 2     
Mechanics of Fluids II  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 216-241 กลศำสตร์ของไหล 1 
รำยวิชำเรียนก่อนหรือเรียนร่วม:  322-271 คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์กำยภำพ 3 
 จลนศาสตร์ของการไหล  การศึกษาการไหลด้วยวิธี
เชิงทัศน์  สมการความต่อเนื่อง  สมการนาเวียร์สโตกส์  การ
วิเคราะห์การไหลแบบไม่หมุนวน  การวิเคราะห์การไหลในชั้น
ขอบเขตการไหลแบบราบเรียบและปั่นป่วน  การไหลรอบวัตถุ  
การวิเคราะห์แรงยกและแรงฉุดบนวัตถุ  การไหลแบบอัดตัวได้
แบบหนึ่งมิติ  แนะน าวิธีการค านวณทางพลศาสตร์ของไหล 
 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 ำลังของไหลและพีแอลซี   
Fluid Power and Programmable Logic Controller 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  ไม่มี  
 หลักการเบื้องต้นของก าลังของไหล  กฎปาสคาล  
การไหลในท่อ  ระบบท่อจ่าย  ระบบไฮดรอลิก ระบบนิวแมติก 
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและฮาร์ดแวร์ของตัวควบคุม
ตรรกะชนิดที่โปรแกรมได้ การเช่ือมต่อพีแอลซีกับอุปกรณ์ 
อินพุต/เอาท์พุต ภาษาของพีแอลซี หลักการเขียนโปรแกรม การ
วิเคราะห์ความผิดปกติที่เกิดขึ้น ฟังก์ช่ันบล็อกมาตรฐาน การ
ประยุกต์ใช้งานพีแอลซี 
 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 
 
216-402 3(2-3-4) 
เทคโนโลยียำนยนต์ 2    
Automotive Technology II  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 216-201 เทคโนโลยียำนยนต์ 1  
 หลักการท างานและส่วนประกอบของระบบส่ง
ก าลัง ระบบรองรับน้ าหนัก  ระบบบังคับเลี้ยว  ระบบเบรก 
ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณรถยนต์  ระบบความ
ปลอดภัยในรถยนต์ การดูแลและบ ารุงรักษาระบบต่าง ๆ      
ปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นกับระบบต่าง ๆ      
เครื่องมือช่างยนต์และการใช้งาน  การถอด-ประกอบและ
ตรวจสอบสภาพช้ินส่วน  ตรวจสอบการท างาน  การ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
 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 
 
216-434 3(3-0-6) 
วิศวกรรมโรงจักร     
Power Plant  Engineering  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 216-332 อุ ณ หพ ลศ ำสต ร์
วิศวกรรม 2 

ภาระไฟฟ้าของโรงจักร การวางแผนการจ่าย
กระแสไฟฟ้ า การวิ เคราะห์ท างเศรษฐศาสตร์และ 
ผลกระทบต่อส่ิงของแวดล้อมของการผลิตไฟฟ้าของโรง
จักรแบบต่าง ๆ หลักการแปลงพลังงานจากโรงจักรแบบ
ต่าง ๆ ได้แก่   โรงไฟฟ้าพลังน้ า  โรงจักรเครื่องยนต์
สันดาปภายใน  โรงจักรไอน้ า โรงจักรกังหันก๊าซ  โรงจักร
วัฎจักรผสม และโรงจักรผลิตพลังร่วมความร้อนไฟฟ้า 
อุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ กังหันไอน้ า เครื่องก าเนิดไอน้ า 
เครื่องควบแน่น หม้ออุ่นน้ า แนะน าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
อุปกรณ์ควบคุมและเครื่องมือวัด 

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) 
เครื่องยนต์สันดำปภำยใน     
Internal Combustion Engines  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 216-231 อุณหพลศำสตร์วิศวกรรม 1 

พื้นฐานเครื่องยนต์สันดาปภายใน เครื่องยนต์จุด
ระเบิดด้วยประกายไฟและเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด  อุณ
หพลศาสตร์เครื่องยนต์สันดาปภายใน (วัฎจักรมาตรฐานอากาศ
อุดมคติ วัฎจักรเช้ือเพลิง-อากาศ และวัฎจักรเครื่องยนต์จริง)  
เชื้อเพลิงและการสันดาป ระบบจ่ายเช้ือเพลิงและอากาศ  ระบบ
จุดระเบิด  ซุปเปอร์ชาร์จ  เทอร์โบชาร์จ และการไล่ไอเสีย  การ
วิเคราะห์ไอเสียและการควบคุมมลภาวะ  สมรรถนะและการ
ทดสอบ  การหล่อลื่น 

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 
 
216-437 3(3-0-6) 
กำรท ำควำมเย็นและกำรปรับอำกำศ      
Refrigeration and Air Conditioning   
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  216-332  อุณหพลศำสตร์วิศวกรรม 2  และ  
216-333  กำรถ่ำยเทควำมร้อน 
 หลักการท าความเย็นและระบบท าความเย็น และ
สัมประสิทธ์ิสมรรถนะ  การท าความเย็นแบบอัดไอโดยวิธีกล
ส าหรับการอัดช้ันเดียวและสองช้ัน อุปกรณ์ของระบบท าความ
เย็น  เครื่องอัดไอ  เครื่องควบแน่น   อีแวปโปเรเตอร์   อุปกรณ์
ควบคุมการไหลของสารท าความเย็น  อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  
ชนิดของสารท าความเย็น ไซโครเมตริก การท าความเย็นแบบ

ระเหย และหอท าความเย็น  การท าความเย็นแบบดูดซึม  
การแช่แข็งอาหาร การควบคุมเบื้องต้นในระบบปรับ
อากาศ  การค านวณปริมาณความเย็นที่ต้องการ  ระบบท่อ
ลมและท่อน้ 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, refrigerant 
piping 
 
2217-400 8(0-40-0) 
สหกิจศึกษำ 
Cooperative Education   
เงื่อนไข:  ต้องเป็นนักศึกษำท่ีมีฐำนะชั้นปีที่ 4 

การฝึกงานและศึกษาระบบการท างานจริงใน
สถานประกอบการที่เกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล นักศึกษา
จะต้องปฏิบัติงานในฐานะเสมือนพนักงานของสถาน
ประกอบการ  เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาทักษะด้าน
อ าชีพ จ ากการบู รณ าก ารค วาม รู้ ใน ห้ อ ง เรี ยน กั บ
ประสบการณ์การท างาน นักศึกษาจะต้องมีช่ัวโมงการ
ท างานเต็มเวลาในสถานประกอบการธุรกิจรวมไม่น้อยกว่า 
16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา และการประเมินผลการ
ท างานจะปฏิบัติโดยอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการ เมื่อส้ินสุดการฝึกงาน นักศึกษาต้องรายงาน
และจัดท ารายงานสรุปผล การท างานฉบับสมบูรณ์ให้กับ
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 



217-431   3(3-0-6) 
องค์ประกอบและระบบเชิงกลและไฟฟ้ำ  
Mechanical and Electrical Components and Systems 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:   ไม่มี 
 ชนิ ดของพลั งงานแหล่งพลั งงานและอุปกรณ์
ปลดปล่อยพลังงานแหล่งพลังงานชนิดต่างๆเช่นสปริงความ
โน้มถ่วงตัวเก็บประจุเชิงกลแดมเปอร์หม้อแปลงเชิงกลตัว
กระท าทางไฟฟ้าตัวเก็บประจุไฟฟ้าและทางกลอุปกรณ์ถ่ายเท
ความร้อนอุปกรณ์สะสมความร้อนตัวเก็บประจุแบบของไหล
ตัวต้านทานของไหลตัวกระท าของไหล 
           Different types of energy; energy sources; electrical 
actuatosr; electro-pneumatic and electro-hydraulic systems; 
mechanical capacitor, electrical capacitor, pneumatic 
capacitor; resistor; spring; damper; heat storage; heat transfer 
devices 
 
217-451  3(3-0-6) 
โปรแกรมเวลำจริง      
Real Time Software 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  ไม่มี 
 ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับระบบเชิงเวลาจริง การ
วิเคราะห์ความต้องการและคุณลักษณะเฉพาะ  พื้นฐานการ
ออกแบบโปรแกรม วิธีการแผนภาพ วิธีการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะแบบมีรูปแบบ  ภาษาส าหรับระบบเชิงเวลาจริง    
ระบบปฏิบัติการส าหรับการประยุกต์ใช้งานเชิงเวลาจริง   การ
วิเคราะห์และออกแบบซอฟท์แวร์ เครื่องมือในการพัฒนา
ซอฟท์แวร์  
            Introduction to real time systems; requirement 
analysis and specification; fundamental of program design; 
block diagramming; formal specification; computer languages 
for real time systems; real time operating systems; software 
analysis and design; tools for software development 
 
217-452  3(3-0-6) 
แนะน ำกำรจ ำลองแบบและกำรจ ำลองสถำนกำรณ์  
Introduction to Modeling and Simulation 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:     ไม่มี 
 พื้ น ฐานการจ าลองแบบและสถานการณ์ ด้ วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคนิคและการใช้งานโปรแกรมเพื่อ

จ าลองแบบและสถานการณ์ส าหรับระบบทางกล ไฟฟ้า เม
คาทรอนิกส์ หุ่นยนต์ 
 Basic of modeling and simulation using 
computer program; mechanical, electrical, mechatronics, 
robotic system modeling and simulation 
 
217-453  3(3-0-6) 
ปัญญำประดิษฐ์และระบบหุ่นยนต์   
Artificial Intelligence and Robotics  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  ไม่มี 

การออกแบบหุ่นยนต์โดยรองรับการตอบสนอง
ต่อส่ิงแวดล้อมภายนอก การหลบหลีกส่ิงกีดขวางการสร้าง
แผนที่ การเรียนรู้ด้ วยตน เองของระบบหุ่นยนต์การ
ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงานออกแบบระบบหุ่นยนต์ 

Introducing artificial intelligence into robotic 
design; robot senses; obstacle avoidance; mapping; 
learning; applications of artificial intelligence-based robot 
control 
 
217-4 3(3-0-6) 
ระบบเรียนรู้อัตโนมัติส ำหรับงำนระบบเมคำทรอนิกส์ 
Machine Learning for Mechatronics Applications 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  ไม่มี 

ขั้นตอนวิธีพื้นฐานที่ใช้ในกระบวนการเรียนรู้
อัตโนมัติได้แก่ การเรียนรู้แบบแผนภูมิต้นไม้การเรียนรู้
แบบเบเซี่ยนและโครงข่ายประสาทเทียม   การประยุกต์ใช้
ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้อัตโนมัติกับงานระบบเมคาทรอนิกส์ 

Machine learning introduction; decision tree 
learning; bayesian learning; neural networks; applications 
of learning algorithms onto mechatronics system. 
 
217-481~3                                        (1~3) 3(x-y-z) 
หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเมคำทรอนิกส์1~3  
Special Topics in Mechanical Engineering 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  ขึ้นอยู่กับลักษณะเนื้อหำของวิชำ 

เป็นวิชาเกี่ยวกับวิทยาการที่น่าสนใจเป็นพิเศษ 
และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และต้องผ่านการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 



The subjects which concern with valuable special 
topics and interest in mechatronics engineering, and must be 
approved by the faculty of engineering 

 
223-462   3(3-0-6) 
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม    
Environmental Impact Assessment 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 223-201 
 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยเน้นหนักด้าน
องค์ประกอบต่าง ๆ ของส่ิงแวดล้อม เช่น ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรนิเวศวิทยา คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ
คุณภาพชีวิต อธิบายและยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างงาน
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และองค์ประกอบส่ิงแวดล้อม 
มาตรการแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบ การเขียนรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม การมีส่วน
ร่วมของชุมชนและการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
 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 
 
225-331    3(3-0-6) 
กำรควบคุมคุณภำพ     
Quality  Control  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  225-251 สถิติวิศวกรรม 1 
 สถิติที่ใช้ในงานควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุม
ส าหรับข้อมูลผันแปร แผนภูมิควบคุมเชิงลักษณะ แผนภูมิ
ควบคุมกระบวนการผลิตชนิดอื่น ๆ แผนการชักส่ิงตัวอย่าง 
เส้นโค้งโอซี แผนการชักส่ิงตัวอย่างเชิงเดี่ยว แผนการชักส่ิง
ตัวอย่างเชิงเดี่ยวแบบมีการกรอง แผนการชักส่ิงตัวอย่างเชิงคู่ 
แผนการชักส่ิงตัวอย่างเชิงคู่แบบมีการกรอง แผนการชักส่ิง
ตัวอย่างแบบต่อเนื่อง แผนการชักส่ิงตัวอย่างเชิงซ้อน แผนการ
ชักส่ิงตัวอย่าง  MIL-STD-105E แผนการชักส่ิงตัวอย่างส าหรับ
ข้อมูลผันแปร ต้นทุนคุณภาพ ทฤษฎีความน่าเช่ือถือ การ

บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ระบบบริหารคุณภาพ  ISO 
9000:2008 รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
 Statistics for quality control, control charts for 
variables, control charts for attributes, other types of 
control charts; acceptance sampling, OC  curve, single 
sampling plan, rectified single sampling plan, double 
sampling plan, rectified double sampling plan, continuous 
sampling plan, multiple sampling plan; military standard  
MIL-STD-105 E (ANSI / ASQC Z 1.4); sampling plan 
for variables; quality cost analysis, reliability theory; total 
quality management (TQM); quality management system, 
ISO 9000:2008, national quality award 
 
225-346 3(3-0-6) 
กำรจัดกำรกำรผลิตและกำรด ำเนินงำน    
Production and Operations Management  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน:   ไม่มี 
 ระบบการด าเนินงาน ประกอบด้วย การจัดการ
การด าเนินงาน กลยุทธ์การด าเนินงาน การพยากรณ์  การ
เลือกท าเลที่ตั้ง  การวางผังโรงงาน การศึกษาการท างาน 
การบริหารโครงการ การวางแผนก าลังผลิต การวางแผน
รวม การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดการพัสดุคง
คลัง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  การบริหารระบบคุณภาพ 
และการควบคุมคุณภาพ  
 Operations system; operations management; 
operations strategy; forecasting; location planning; 
facility layout; work study; project management; capacity 
planning; aggregate planning; material requirements 
planning; inventory management; supply chain 
management; quality management and quality control 
 
225-441 3(3-0-6) 
กำรจัดกำรธุรกิจส ำหรับวิศวกรและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
Business Management for Engineer and Entrepreneurship 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน:   ไม่มี 
 ประเภทขององค์การธุรกิจ กระบวนการจัดการ 
การวางแผน  การจัดองค์กร  การบริหารบุคคล  การส่ังการ 
และการควบคุม   หลักการของการตลาด  การ เป็ น
ผู้ประกอบการใหม่  การประเมินศักยภาพในการเป็น



ผู้ประกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการ แผนธุรกิจและการจัดท าแผน
ธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์เป้าหมาย การส ารวจและการ
วิจัยตลาด กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจใหม่ การพยากรณ์
ความต้องการทางการตลาด เทคนิคการขาย การวางแผน
การตลาด การบริหารการผลิต การวางแผนการผลิต/บริการ 
การวางแผนการบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ระบบบัญชี
ผู้ประกอบการ วิเคราะห์งบการเงิน การจัดท าแผนการเงิน การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและความไวในการประกอบการธุรกิจ  การ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาในการประกอบการธุรกิจ  แหล่ง
เงินทุน ระบบภาษีอากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายธุรกิจ  
การบริการของภาครัฐเพื่อผู้ประกอบการจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจ 
 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 
 
240-211 2(2-0-4) 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์     
Software Engineering 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  ไม่มี 
 แนะน ากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์วงจรชีวิตของ
ซอฟต์แวร์ความต้องการและข้อก าหนดของซอฟต์แวร์ 
วิศวกรรมการค้นหาความต้องการระบบซอฟต์แวร์ของลูกค้า
หลักการออกแบบซอฟต์แวร์การทดสอบและประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของซอฟต์แวร์ มโนทัศน์ของการแปลภาษา มโน
ทัศน์ของการบริหารจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การ
ประกันคุณภาพของซอฟต์แวร์ การคงทนต่อความผิดพลาดของ
ซอฟต์แวร์  วิ วัฒนาการของซอฟต์แวร์  การบ ารุงรักษา

ซอฟต์ แวร์ห ลั งก ารพั ฒ น า แน ะน า เค รื่ อ งมื อและ
ส่ิงแวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 Introduction to software development process; 
software life cycle; software requirement and 
specifications; requirement engineering; software design; 
software testing and validation; concept of language 
translation; the concept of project management; software 
quality assurance; fault tolerance; software evolution; 
software support and maintenance; software tools and 
environments 
 

240-309 3(3-0-6) 
ไมโครคอนโทรลเลอร์และกำรเชื่อมต่อ   
Microcontroller and Interfacing 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:    ไม่มี 
 แนะน าสถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
แนะน าชุดค าส่ังและภาษาแอสเซมบลี้ การเช่ือมต่ออุปกรณ์
รอบข้าง การส่ือสารแบบอนุกรม ไอสแควซี ยูอาร์ท และ
เอสพีไอ เทคนิคการเขียนโปรแกรมภาษา C ในระดับล่าง 
การเรียกใช้อินพุตและเอาท์พุตแบบหน่วยความจ า พูลลิ่ง
และอินเทอร์รัพท์ การเข้าถึงหน่วยความจ าโดยตรง วงจร
ตั้งเวลา การติดต่ออุปกรณ์ภายนอก ได้แก่  ตัวแปลง
สัญญาณระหว่างแอนะล็อก และดิจิทัล หน่วยความจ าแบบ
แฟลชและการแสดงผล ตระกูลตรรกะเพื่อการเช่ือมต่อ
และมาตรฐานบัส และงานประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 Introduction to microcontroller architecture, 
introduction to instruction set and assembly language, 
peripheral interfacing, serial communication I2C UART 
SPI, low-level C programming technique, memory 
mapped I/O, Polling, Interrupt, DMA, timer, external 
interfacing ADC, DAC, flash memory and display, 
Interfacing logic families and standard bus, and 
Microcontroller applications. 
 

240-341  3(3-0-6) 
กำรออกแบบระบบฝังตัว    
Embedded System Design   
รำยวิชำบังคับเรียนร่วม: 240-309 ไมโครคอนโทรลเลอร์
และกำรเชื่อมต่อ 
 ประวัติศาสตร์และภาพรวมของระบบฝังตัว 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้งานในระบบฝังตัว โปรแกรม



ฝังตัว การประมวลผลแบบพลังงานต่ า การออกแบบระบบ
เชื่อถือได้ กระบวนการและการออกแบบ เครือข่ายระบบฝังตัว 
การเชื่อมต่อและระบบสัญญาณแบบผสม 
 History and overview of embedded systems; 
embedded microcontrollers; embedded programs; low-power 
computing; reliable system design; design and methodologies; 
network embedded systems; interfacing and mixed-signal 
systems  
 
240-481    3(3-0-6) 
จักรกลอัจฉริยะ     
Machine Intelligence   
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  ไม่มี 
 แนะน าวิธีการและเทคโนโลยีที่ท าให้เครื่องจักรมี
ความสามารถในการเรียนรู้ การปรับตัว การตัด สินใจ การ
แสดงออกทางพฤติกรรม ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การ
ควบคุมชาญฉลาด ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลชาญฉลาด 
การตัดสินใจแบบหลายเงื่อนไข การรวมข้อมูล ระบบฟัซซ่ี 
เครือข่ายประสาทเทียม เหมืองข้อมูล ทฤษฎีของเบย์ ขั้นตอนวิธี
พันธุกรรม ระบบผู้เชี่ยวชาญและระบบฐานความรู้ 
 Introduction to methods and technologies that make 
machines have ability to learn, adaptation, make decisions, 
display behaviors; decision support systems; intelligent 
control; artificial intelligence; computational intelligence; 
multi-criteria decision making; information fusion; fuzzy 
systems; neural networks; data mining; Bayes' theorem; 
genetic algorithms; expert and knowledge based systems 
 
217-305                                            ไม่น้อยกว่ำ     320 ชั่วโมง 
กำรฝึกงำน      
Practical Training 
เงื่อนไข:  ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และได้เรียนวิชำใน
หลักสูตรของสำขำวิชำวิศวกรรมเมคำทรอนิกส์มำแล้วไม่ น้อย
กว่ำ 88 หน่วยกิต  
 นักศึกษาจะต้องฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
หน่วยงานที่คล้ายคลึงกัน  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8สัปดาห์ 
หรือไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง ต้องเขียนรายงานเสนอภาควิชาฯ 
และมีรายงานผลการปฏิบัติงานจากผู้ควบคุมเป็นที่น่าพอใจ 

 A minimum of 8 weeks (320 hours) summer 
training in an industry or departmental approved 
institutions in which students must submit their training 
reports to the department after completing the training 
 


