
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์  สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 

   
240-101 3(2-2-5) 
แนะน ำกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
(Introduction to Computer Programming) 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  ไม่มี 
 หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ท า งาน ร่วมกั นของฮาร์ดแวร์ และซอฟ ต์ แวร์  ห ลั กก าร
กระบวนการของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักการเบื้องต้นของการ
โปรแกรมแบบเหตุการณ์ขับ หลักการของภาษาชั้นสูง วิธีการ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ชนิดข้อมูลพ้ืนฐานตัวแปรค่าคงที่
ตัวด าเนินการและนิพจน์  ประโยคค าสั่งและประโยคค าสั่งเชิง
ประกอบ  การท างานตามล าดับ การท างานแบบทางเลือกและ
การท างานแบบวนซ้ า  โปรแกรมย่อยและกระบวนการส่ง
พารามิเตอร์ ขอบเขตการใช้งานของตัวแปรและโปรแกรมย่อย  
ข้อมูลแบบอาร์ เรย์ ข้อมูลแบบโครงสร้างภาษาการเขียน
โปรแกรมปัจจุบัน 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) 
คณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์กำยภำพ 1 
(Physical Science Mathematics I)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: ไม่มี 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและ
ความต่อเน่ือง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพันธ์ 
ปริพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของปริพันธ์
  

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 คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์กำยภำพ 1 
 ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปร สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่หน่ึง
และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับที่
สองที่มีสัมประสิทธ์ิเป็นค่าคงตัวและการประยุกต์ ผลการ
แปลงลาปลาซและการประยุกต์ ระบบพิกัดเชิงข้ัว 
 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 คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์กำยภำพ 2 
 ปริพันธ์หลายชั้น เวกเตอร์แคลคูลัส ปริพันธ์ตาม
เส้นและปริพันธ์ตามผิว สมการเชิง อนุพันธ์สามัญเชิงเส้นที่มี
สัมประสิทธ์ิเป็นตัวแปร อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์
ย่อย 
 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) 
เคมีทั่วไป 
(General  Chemistry)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: ไม่มี 
 ปริมาณ สัม พัน ธ์ ทฤษฎี อะตอม โครงสร้าง
อิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตเร
ฟพรีเซนเตทีพ อโลหะ และธาตุทรานซิชัน พันธะเคมี เทอร์
โมไดนามิกส์ ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง แก๊ส  
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี 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 
 ความไม่แน่นอนในการชั่งและตวง การหาค่าความเป็น
กรด-เบสของสารละลายและการหาปริมาณด้วยการไทเทรต 
เทอร์โมเคมี  สมบั ติคอลลิเกทีฟของสารละลายอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี การวิเคราะห์แอนไอออนและแคตไอออนหมู่
หน่ึงแบบกึ่งจุลภาค 
 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 ำหรับวิศวกร 1 
(Physics for Engineers I)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: ไม่มี 
 หน่วยปริมาณทางฟิสิกส์ และเวกเตอร์ แรงและการ
เคลื่อนที่ งาน พลังงานและโมเมนตัม ระบบอนุภาค การเคลื่อนที่
ของวัตถุแข็ง เกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิเลต การเคลื่อนที่แบบ
คลื่น  อันตรกิริยาโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและ
เทอร์โมไดนามิกส์ 
 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 ไฟฟ้าท่ีเปลี่ยนตาม
เวลา กระแสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศน
ศาสตร์ ทฤษฏีสัมพันธภาพพิเศษ กลศาสตร์ ควอนตัมเบื้องต้น 
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 ฟิ สิ กส์ ส ำห รับ
วิศวกร 1 
 การใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์และไมโครมิเตอร์ การวัด
และความผิดพลาด กราฟและสมการ การเคลื่อนที่เป็น
วงกลม การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ การชน สมดุลแรง 
สปริงและการสั่น โมเมนต์ ความเฉ่ือย สมดุลสถิตของวัตถุ
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) 
ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ส ำหรับวิศวกร 2  
(Physics Laboratory for Engineers II)  
รำยวิชำบังคับเรียนควบกัน: 332 -104 ฟิ สิ กส์ ส ำห รับ
วิศวกร 2 
 การใช้อุปกรณ์และมาตรวัดไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง สนามไฟฟ้า การเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า ตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้า การใช้ออสซิลโลสโคป 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 ำวิศวกรรมศำสตร์ 
(Introduction to Engineering)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: ไม่มี 
 ประวัติความเป็นมาของวิศวกรรมศาสตร์ และ
พัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่าง ๆ สิ่งประดิษฐ์ที่
ส าคัญทางวิศวกรรมศาสตร์ในยุคสมัยต่าง ๆ  องค์กรวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณวิศวกร เทคนิคการวิเคราะห์และ
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 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) 
ปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำเบื้องต้น 
(Basic Electrical Engineering Laboratory) 



รำยวิชำบังคับเรียนร่วม:  210-211 วงจรไฟฟ้ำ หรือ 
        211-211 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

 การทดลองประมาณ 10 หัวข้อ เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 
เครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือวัดอย่างง่าย 
 Approximately 1 0  laboratory experiments in 
basic electrical circuits, instruments, appliances, and 
measuring instruments 
 
211-211 3(3-0-6) 
หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
(Fundamentals of Electrical Engineering ) 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: ไม่มี 
 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  แรงดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้า  กฎของโอห์มและกฎของเคอร์
ชอฟฟ์   การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ   ก าลังไฟฟ้าจริง
และก าลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ  ตัวประกอบก าลัง  การปรับปรุงค่าตัว
ประกอบก าลัง  ระบบไฟฟ้าสามเฟส การส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า หม้อ
แปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องก าเนิดไฟฟ้าและ
มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น 
 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) 
หลักกำรเบื้องต้นของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้ำ 
(Fundamentals of Electric Machines)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 211-211 หลักมูล 
วิศวกรรมไฟฟ้ำ หรือ  210-211 วงจรไฟฟ้ำ 
 วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลง ฟลักซ์และวงจรคู่ควบเชิง
แม่เหล็ก หม้อแปลงอุดมคติและไม่อุดมคติ วงจรสมมูลของหม้อ
แปลง หลักการท างานของเครื่องจักรกลหมุนกระแสตรงและ
ก ร ะแส ส ลั บ  ก าร ส ร้ า ง แ ร งบิ ด แ ล ะแ ร ง เค ลื่ อ น ไฟ ฟ้ า 
สนามแม่เหล็กหมุน ฯลฯ  เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง  
ทฤษฎี โครงสร้าง การวิเคราะห์ในภาวะอยู่ตัวและวงจรสมมูล 
อาร์เมเจอร์รีแอกชัน คอมมิวเทชันและข้ัวแม่เหล็กเสริม การ
สตาร์ทมอเตอร์และควบคุมความเร็ว ความสูญเสีย ความร้อน
และพิกัด หลักการพ้ืนฐานของมอเตอร์เหน่ียวน าชนิดสามเฟส
และเฟสเดียว โครงสร้าง การวิเคราะห์ในภาวะอยู่ตัวและวงจร
สมมูล 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 
 
223-462   3(3-0-6) 
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Impact Assessment) 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 223-201 เคมีส ำหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเน้นหนัก
ด้านองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อม เช่น ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรนิเวศวิทยา คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
ม นุษ ย์  และคุ ณ ภ าพ ชี วิต  อ ธิบ ายแล ะยก ตั วอ ย่ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
องค์ประกอบสิ่ งแวดล้อม มาตรการแก้ไขผลกระทบ 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ การเขียนรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชนและการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
 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) 
กำรจัดกำรธุรกิจส ำหรับวิศวกรและกำรเป็นผู้ประกอบกำร                    
(Business  Management for Engineer and 
Entrepreneurship) 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: ไม่มี 
 ประเภทขององค์การธุรกิจ กระบวนการจัดการ 
การวางแผน  การจัดองค์กร  การบริหารบุคคล  การสั่งการ 
และการค วบคุ ม   หลั กการของการตลาด การ เป็ น
ผู้ประกอบการใหม่  การประเมินศักยภาพในการเป็น



ผู้ประกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของโครงการ แผนธุรกิจและการจัดท าแผนธุรกิจ การ
วิเคราะห์สถานการณ์เป้าหมาย การส ารวจและการวิจัยตลาด กล
ยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจใหม่ การพยากรณ์ความต้องการ
ทางการตลาด เทคนิคการขาย การวางแผนการตลาด การ
บริหารการผลิต การวางแผนการผลิต/บริการ การวางแผนการ
บริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ระบบบัญชีผู้ประกอบการ 
วิเคราะห์งบการเงิน การจัดท าแผนการเงิน การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและความไวในการประกอบการธุรกิจ  การจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาในการประกอบการธุรกิจ  แหล่งเงินทุน ระบบภาษี
อากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายธุรกิจ  การบริการของ
ภาครัฐเพ่ือผู้ประกอบการจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
 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) 
เขียนแบบวิศวกรรม 1 
(Engineering Drawing I)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: ไม่มี 
 ความส าคัญของการเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องมือ
อุปกรณ์และวิธีใช้ การเขียนตัวเลขและตัวอักษรชนิดของเส้นและ
มาตรฐานส าหรับงานเขียนแบบเรขาคณิตประยุกต์ การเขียน
ภาพสามมิติ  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 

216-201  3(2-3-4) 
เทคโนโลยียำนยนต์ 1 
(Automotive Technology I)      
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: ไม่มี 
 ประวัติความเป็นมาของเครื่องยนต์ ประเภทของ
เครื่อ งยน ต์  หลั กการท างานและส่ วนประกอบของ
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล  ระบบการจุดระเบิด ระบบ
น้ ามันเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน แนว
ทางการพัฒนาเครื่อ งยนต์  การดูแลและบ ารุ งรักษ า
เครื่องยนต์ เชื้อเพลิงทางเลือกและแนวทางการน ามาใช้ใน
เครื่อ งยนต์ ปัญหาและการแก้ ไขปัญหาที่ เกิด ข้ึนกับ
เครื่องยนต์ เครื่องมือช่างยนต์และการใช้งาน การถอด -
ประกอบและตรวจสภาพชิ้นส่วนเครื่องยนต์  ตรวจสอบการ
ท างานของระบบต่าง ๆ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา
และการปรับแต่งเครื่องยนต์ 
 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) 
เขียนแบบวิศวกรรม 2 
(Engineering Drawing II)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1 
 เรขาคณิตบรรยายเบื้องต้น ภาพช่วยและการหมุน
ภาพ รอยตัดและรอยต่อ ภาพคลี่ การเขียนแบบประกอบ
และแบบละเอียด การก าหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนและ
พิกัดเผื่อ การเขียนชิ้นส่วนเครื่องจักรกล สัญลักษณ์งาน
เชื่ อ ม  ก าร เขี ย นแบ บ ระบ บ ท่ อ  ก าร ใช้ โป ร แก รม 
คอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนแบบสามมิติและการเขียน
แบบเครื่องจักรกลต่างๆ 
 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) 
กลศำสตร์วิศวกรรม 2 
(Engineering Mechanics II)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 221-101 กลศำสตร์
วิศวกรรม 1 



  ทบทวนกฎการเคลื่อนที่ของวัตถุเบื้ องต้น 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 ความเค้นและความเครียดรูปแบบ
ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ความ
เค้นในคาน ผังแรงเฉือน โมเมนต์ดัด การโก่งตัวของคาน การโก่ง
ตัวของเสา วงกลมโมร์ ความเค้นผสม 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 
 กฏข้อที่หน่ึงและสองของอุณหพลศาสตร์   ฟังก์ชั่นต่าง 
ๆ   เชิงอุณหพลศาสตร์และการประยุกต์  งานและความร้อน  
สมบัติของสารบริสุทธ์ิ  การหาค่าสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของ
สารต่าง ๆ  จากกราฟ  ตาราง  และสมการสถานะ การวิเคราะห์
พลังงานของระบบปิดการวิเคราะห์พลังงานของระบบเปิด วัฏจักร
คาร์โนท์   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) 
กลศำสตร์ของไหล 1 
(Mechanics of Fluids I)  

รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 332-103 ฟิสิกส์ส ำหรับ
วิศวกร 1 หรือ 221-101 กลศำสตร์วิศวกรรม 1 
 มโนทัศน์เบื้องต้น มิติและหน่วย สมบัติของของ
ไหล สถิตยศาสตร์ของไหล ความดันและการวัด  แรงกระท า
ต่อวัตถุในของไหล การทรงตัวของวัตถุลอย และสมดุล
สัมพัทธ์ มโนทัศน์ของของไหลสมมุติและของไหลจริง การ
ไหลแบบราบเรียบและปั่นป่วน การไหลแบบความหนาแน่น
คงที่และไม่คงที่ สมการต่อเน่ือง สมการโมเมนตัม สมการ
พลั งงาน และสมการเบอร์ นูลลีกับการประยุก ต์กับ
เครื่องจักรกลของไหล  การวิเคราะห์เชิงมิติและการจ าลอง
แบบ การไหลในท่อ  แรงเสียดทานและความดันลดในท่อ 
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 ำหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล 
(Numerical Methods for Mechanical Engineering) 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 322-271 คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์กำยภำพ 3 
 วิธีเชิงตัวเลขในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม การ
หารากของสมการพหุนามด้วยวิธีนิวตัน ผลเฉลยของระบบ
สมการเชิงเส้น  การประมาณค่าในช่วงของข้อมูล วิธีการหา
ปริพันธ์และการหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข  ผลเฉลยเชิงตัวเลข
ของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการ
เชิงอนุพันธ์ย่อย 
 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) 
กลศำสตร์วิศวกรรม 1 
(Engineering Mechanics I)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 322-171 คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์กำยภำพ 1 
 แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของสถิตยศาสตร์ ระบบ
แรงสองมิติและสามมิติ การรวมและการแยกแรง  โมเมนต์ แรงคู่
ควบ และระบบแรงสมมูล สมดุลของอนุภาคและวัตถุเกร็ ง 
แผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะห์ โครงข้อหมุน เฟรมและ
เครื่องจักรกล แรงเสียดทาน ศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ โมเมนต์ความ
เฉ่ือยของพ้ืนที่ วงกลมโมเมนต์ความเฉ่ือยของโมห์ หลักการงาน
เสมือน 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)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: ไม่มี 
 วิธีการทางสถิติ ลักษณะสมบัติของข้อมูลและการ
วิเคราะห์ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะ
เป็นแบบช่วง การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง การแจก
แจงของสิ่ ง ตัวอย่าง ทฤษฎีการประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นตรง  สหสัมพันธ์ 
 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) 
กระบวนกำรผลิตขั้นพื้นฐำน    
(Basic Manufacturing Processes)  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน :  ไม่มี  
 ร ะ บ บ ก ารผ ลิ ต  ก า ร เลื อ ก ก ร ะ บ วน ก าร ผ ลิ ต 
เครื่องจักรกล ใบมีด และอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานแบบต่าง ๆ การ
กลึงโลหะ การค านวณเวลาที่ใช้ในการกลึง ปฏิบัติการกลึงโลหะ
ด้วยเครื่องกลึงธรรมดา ชนิดและลักษณะสมบัติของโลหะแผ่น 

กระบวนการผลิตชิ้นงานโลหะแผ่นด้วยเครื่องจักรกลใน
โรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลซีเอ็นซีเลขส าหรับงาน
โลหะแผ่น การเขียนแผ่นคลี่ การยึดโลหะแผ่น ปฏิบัติการ
โลหะแผ่น หลักการเชื่อมโลหะ เครื่องมือและอุปกรณ์การ
เชื่อม ความปลอดภัยในงานเชื่อม กระบวนการเชื่อมโลหะ
แบบต่างๆ ท่าเชื่อม แนวเชื่อมและการตรวจสอบ ปฏิบัติการ
เชื่อมด้วยก๊าซออกซีอะเซทิลีน และการเชื่อมอาร์ค 
 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) 
วัสดุวิศวกรรม   
(Engineering Materials)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: ไม่มี 
 ค วาม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง โค ร งส ร้ า ง  ส ม บั ติ 
กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้วัสดุวิศวกรรม ได้แก่ 
โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก  วัสดุผสม วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 
คอนกรีตและไม้ แผนภาพสมดุลเฟสและการน าไปใช้
ประโยชน์ สมบัติเชิงกลของวัสดุ การเสื่อมสภาพของวัสดุ 
 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) 
ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 
(Mechanical Engineering Laboratory I)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 216-241 กลศำสตร์ของไหล 1  
และ 216-222 กลศำสตร์วัสดุ  และ 216-231 อุณหพล
ศำสตร์วิศวกรรม 1 
 ปฏิบั ติการเกี่ ยวกับ  ความแข็งแรงของวัส ดุ 
กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์เครื่องจักรกล และอุณหพล
ศาสตร์  



 Experiments in the fields of strength of 
materials, fluid mechanics, mechanics of machines 
and thermodynamics 
 
216-313 3(3-0-6) 
กระบวนกำรผลิต 
(Manufacturing Processes)  
เง่ือนไข:    ต้องเป็นนักศึกษำที่มีฐำนะชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป 
 วิวัฒนาการของระบบการผลิต เศรษฐศาสตร์กับการ
ผลิต แหล่งที่มาและสมบัติของวัสดุที่ ใช้ในกระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตต่างๆ เช่น การหล่อโลหะ การข้ึนรูปโลหะแบบ
ร้อน และแบบเย็น  การกลึง การไส การกัด การตัดและการ
เชื่อม เป็นต้น พลาสติกและการข้ึนรูปพลาสติก ยางและการข้ึน
รูปยาง    เครื่องจักรและวิธีการผลิตสมัยใหม่ที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
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 
 
216-314 3(3-0-6) 
กำรออกแบบเคร่ืองกล 1 
(Mechanical Design I)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 216-222 กลศำสตร์วัสดุ  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน:  216-111 เขียนแบบวิศวกรรม 1 
 พ้ืนฐานการออกแบบเครื่องกล คุณสมบัติของวัสดุ 
ทฤษฎีการวิบัติการวิบัติแบบสถิตและแบบล้า ผลของจุดรวม
ความเค้นในงานออกแบบเครื่องกลการออกแบบชิ้นส่วน
เครื่องกลอย่างง่ายเช่นสปริงข้อต่อสลักเกลียวข้อต่อเชื่อมการ
ออกแบบชิ้นส่วนส่งก าลังเช่นเบรคและคลัทช์สายพานโซ่และสลิง
ตลับลูกปืนเพลาและอุปกรณ์จับยึดการหล่อลื่นการออกแบบรอง
ลื่นซีลและประเก็น โครงงานออกแบบ 
 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) 
กลศำสตร์เคร่ืองจักรกล 
(Mechanics of Machinery)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 216-221 กลศำสตร์
วิศวกรรม 2 
 มโนทัศน์และค าจ ากัดความของกลไกพ้ืนฐาน  
การวิเคราะห์จลนศาสตร์ของกลไกด้วยวิธีค านวณและวิธี
กราฟิก เช่น กลไกแขนต่อ เฟืองชุด ลูกเบี้ยว และกลไกส่ง
ก าลัง การวิเคราะห์แรงของกลไก  หลักการของดาลอมแบร์ 
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 
 
216-332 3(3-0-6) 
อุณหพลศำสตร์วิศวกรรม 2 
(Engineering Thermodynamics II)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 216-231 อุณหพลศำสตร์ 
วิศวกรรม 1 
 ทบ ทวน เอน โท รปี  ก ระบ วนการ ย้อนกลั บ 
ศักยภาพของระบบหรือเอ็กเซอย่ี และประสิทธิภาพตามกฎ
ข้อที่สอง การวิเคราะห์กฎข้อที่ 1 และกฎข้อที่ 2 ของเทอร์
โมไดนามิกส์ส าหรับกระบวนการพ้ืนฐาน  วัฏจักรต่าง ๆ 
ทางวิศวกรรม วัฏจักรอุดมคติและจริงของเครื่องต้นก าลัง
และวัฏจักรเครื่องท าความเย็น  สัมพันธภาพของคุณสมบัติ
ของสาร  ทฤษฎีของของผสมที่ไม่ท าปฏิกิริยากัน  วิเคราะห์
กระบวนการสันดาปเชิงอุณหพลศาสตร์ 
 Entropy review, irreversibility, availability 
or energy and second law efficiency; analyses of 
1 st and 2 nd 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 ำหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 การน าความร้อน การน าความร้อนในสภาวะคงตัว
แบบ 1 และ 2 มิติ  การน าความร้อนในสภาวะไม่คงตัวแบบ



มิติเดียว  การวิเคราะห์การน าความร้อนโดยวิธีเชิงตัวเลข  การ
พาความร้อน  การวิเคราะห์เชิงมิติในการถ่ายเทความร้อนแบบ
การพา  การพาความร้อนแบบธรรมชาติ  การพาความร้อนแบบ
บังคับบนผนังท่อกลม  แผ่นเรียบ และภายในท่อรูปต่าง ๆ  การ
วิเคราะห์การพาความร้อนในกรณีง่าย ๆ ความสัมพันธ์ระหว่าง
การถ่ายเทความร้อนและความเสียดทาน  การควบแน่นและการ
เดือด  การแผ่รังสีความร้อน  สมบัติการดูดกลืนและการเปล่ง
ความร้อน  ตัวประกอบเชิงมุม  การแผ่รังสีของวัตถุด าและวัตถุ
เทา  อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน การเพ่ิมการถ่ายเทความ
ร้อน 
 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  การศึกษาการไหลด้วยวิธีเชิง
ทัศน์  สมการความต่อเน่ือง  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 ระบบนิว
แมติก โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและฮาร์ดแวร์ของตัว
ควบคุมตรรกะชนิดที่โปรแกรมได้ การเชื่อมต่อพีแอลซีกับ
อุปกรณ์ อินพุต/เอาท์พุต ภาษาของพีแอลซี หลักการเขียน
โปรแกรม การวิเคราะห์ความผิดปกติที่เกิดข้ึน ฟังก์ชั่น
บล็อกมาตรฐาน การประยุกต์ใช้งานพีแอลซี 
 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) 
ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
(Automatic Control Systems)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 322-271 คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์กำยภำพ 3 และ  216-221 กลศำสตร์วิศวกรรม 2 
 หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์
และจ าลองระบบเชิงเส้น  เสถียรภาพของระบบป้อนกลับ
เชิงเส้น  การวิเคราะห์การตอบสนองต่อเวลาและการ
ออกแบบ  การวิเคราะห์การตอบสนองเชิงความถ่ี  การ
ออกแบบและการชดเชยของระบบควบคุม 
 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) 
สหกิจศึกษำ 
(Cooperative Education)   
เง่ือนไข :   ต้องเป็นนักศึกษำที่มีฐำนะชั้นปีที่ 4 
 การฝึกงานและศึกษาระบบการท างานจริงใน
สถานประกอบการที่เกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล นักศึกษา
จะต้องปฏิบั ติงานในฐานะเสมือนพนักงานของสถาน
ประกอบการ  เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาทักษะด้าน
อาชี พ จ าก ก ารบู รณ าก ารค วาม รู้ ใน ห้ อ ง เรี ย น กั บ
ประสบการณ์การท างาน นักศึกษาจะต้องมีชั่ วโมงการ
ท างานเต็มเวลาในสถานประกอบการธุรกิจรวมไม่น้อยกว่า 
16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา และการประเมินผลการ
ท างานจะปฏิบั ติ โดยอาจารย์ที่ ปรึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการ เมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน นักศึกษาต้องรายงาน



และจัดท ารายงานสรุปผล การท างานฉบับสมบูรณ์ให้กับสถาน
ประกอบการ 
 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 1 6  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) 
เทคโนโลยียำนยนต์ 2 
(Automotive Technology II)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 216-201 เทคโนโลยียำนยนต์ 1  
 หลักการท างานและส่วนประกอบของระบบส่งก าลัง 
ระบบรองรับน้ าหนัก  ระบบบังคับเลี้ยว  ระบบเบรก ระบบไฟ
แสงสว่างและไฟสัญญาณรถยนต์  ระบบความปลอดภัยใน
รถยนต์ การดูแลและบ ารุงรักษาระบบต่าง ๆ  ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับระบบต่าง ๆ  เครื่องมือช่างยนต์และการ
ใช้ งาน  การถอด -ประกอบและตรวจสอบสภาพชิ้ นส่วน  
ตรวจสอบการท างาน  การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
 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) 
เคร่ืองมือวัด 
(Instrumentation) 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: ไม่มี 
 นิยามของระบบการวัดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ความ
ไม่แน่นอนของการวัด สถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การวัด
ทางไฟฟ้า การวัดทางกล ระบบเก็บข้อมูลอัตโนมัติ ปฏิบัติการ
ของการวัดทางวิศวกรรม 
 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) 
ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเคร่ืองกล 2 
(Mechanical Engineering Laboratory II)  

รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 216-222 กลศำสตร์วัสดุ 
และ  216-333 กำรถ่ำยเทควำมร้อน 
 ปฏิบัติการเพ่ิมเติมในสาขาวิชา กลศาสตร์ของไหล  
กลศาสตร์ของแข็ง อุณหพลศาสตร์ และการถ่ายเทความ
ร้อน เครื่องยนต์สันดาปภายใน ระบบควบคุมอัตโนมัติ การ
สั่นสะเทือน และระบบทางวิศวกรรมเครื่องกล 
 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) 
โครงงำนวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 
(Mechanical Engineering Project I)  
เง่ือนไข:    ต้องเป็นนักศึกษำที่มีฐำนะชั้นปีที่ 4 
 นักศึ กษ าจะได้รับมอบหมายให้ ศึ กษ าและ
ปฏิบัติงานจริง ในหัวข้อโครงงานที่มีความน่าสนใจทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล  ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงาน  การทบทวนเอกสาร  เขียนข้อเสนอ
โครงการ และมีการด าเนินงานการน าเสนอความก้าวหน้า 
โดยมีการประเมินจากกรรมการประเมินโครงงาน 
 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) 
โครงงำนวิศวกรรมเคร่ืองกล 2 
(Mechanical Engineering Project II)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 216-407 โครงงำนวิศวกรรม 
เครื่องกล 1 
 นักศึกษาจะต้องด าเนินงานตามข้อเสนอโครงการ
ที่จัดท าไว้ในวิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 ให้แล้วเสร็จ 
ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  และ
การให้ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินโครงงาน รวมไป
ถึงนักศึกษาต้องมีการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนรายงาน
ฉบับสมบูรณ์  การเขียนโปสเตอร์สรุปผลงาน และการ
น 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) 
กำรออกแบบเคร่ืองกล 2 
(Mechanical Design II)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 216-314 กำรออกแบบเครื่องกล 1 
รำยวิชำเรียนก่อนหรือเรียนร่วม: 216-407 โครงงำนวิศวกรรม 
เคร่ืองกล 1 
 แนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ การวิบัติของวัสดุ
เน่ืองจากการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุกลศาสตร์การ
แตกหักเบื้องต้น  วิศวกรรมย้อนรอยในงานออกแบบ  การพัฒนา
ต่อยอดงานออกแบบ  พิกัดและความเผื่อของงานสวม  การ
ออกแบบเพ่ือการผลิต  การออกแบบเพ่ือการประกอบ  การ
ออกแบบเพ่ือป้องกันการกัดกร่อน  การออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 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) 
กำรสั่นสะเทือนเชิงกล 
(Mechanical Vibrations)   
รำยวิชำบั งคับ เรียนผ่ ำนก่อน: 322-271 คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์กำยภำพ 3 และ 216-221 กลศำสตร์วิศวกรรม 2 
 พฤติกรรมของระบบที่มีหน่ึงองศาของความอิสระ 
ความถ่ีธรรมชาติและผลจากความหน่วง การควงของเพลา  
หลักการของเครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน  หลักการกันสะเทือน 
ระบบที่มีสององศาของความอิสระ ได้แก่ โหมดและรูปทรงของ
โหมด หลักการของไดนามิคแอ็บซอบเบอร์ แนะน าระบบที่มี
หลายองศาของความอิสระ  
 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) 
กลศำสตร์กำรแตกหัก 
(Fracture Mechanics)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 216-222 กลศำสตร์วัสดุ  
 แบบของการวิบัติ ก าลังเกาะกันของวัสดุ ทฤษฎีการ
แตกหัก การวิเคราะห์ความเค้นที่ปลายรอยแยก  ความเค้นและ
ความเครียดเชิงระนาบ การแตกหักของวัสดุเหนียว การแตกหัก

ของวัสดุเปราะ การเกิดและการขยายตัวของรอยแยก การ
แตกหักเน่ืองจากรอยแยก ความล้าและความเค้นในสภาวะ
กัดกร่อน การออกแบบป้องกันการแตกหัก การทดสอบการ
แตกหักของวัสดุเหนียว 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) 
วิศวกรรมโรงจักร 
(Power Plant  Engineering)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 216-332 อุณหพลศำสตร์
วิศวกรรม 2 
 ภาระไฟฟ้าของโรงจักร การวางแผนการจ่าย
กระแสไฟ ฟ้ า การ วิเคราะห์ ท าง เศ รษฐศ าสตร์แล ะ 
ผลกระทบต่อสิ่งของแวดล้อมของการผลิตไฟฟ้าของโรงจักร
แบบต่าง ๆ หลักการแปลงพลังงานจากโรงจักรแบบต่าง ๆ 
ได้แก่  โรงไฟฟ้าพลังน้ า  โรงจักรเครื่องยนต์สันดาปภายใน  
โรงจักรไอน้ า โรงจักรกังหันก๊าซ  โรงจักรวัฎจักรผสม และ
โรงจักรผลิตพลังร่วมความร้อนไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบ 
ได้แก่ กังหันไอน้ า เครื่องก าเนิดไอน้ า เครื่องควบแน่น หม้อ
อุ่นน้ า แนะน าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อุปกรณ์ควบคุมและ
เครื่องมือวัด 
 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) 
เคร่ืองยนต์สันดำปภำยใน 
(Internal Combustion Engines)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 216-231 อุณหพลศำสตร์ 
วิศวกรรม 1 
 พ้ืนฐานเครื่องยนต์สันดาปภายใน เครื่องยนต์จุด
ระเบิดด้วยประกายไฟและเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด  
อุณหพลศาสตร์เครื่องยนต์สันดาปภายใน (วัฎจักรมาตรฐาน



อากาศอุดมคติ วัฎจักรเชื้อเพลิง-อากาศ และวัฎจักรเครื่องยนต์
จริง)  เชื้อเพลิงและการสันดาป ระบบจ่ายเชื้อเพลิงและอากาศ  
ระบบจุดระเบิด  ซุปเปอร์ชาร์จ  เทอร์โบชาร์จ และการไล่ไอเสีย  
การวิเคราะห์ไอเสียและการควบคุมมลภาวะ  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 
 
216-436 3(3-0-6) 
กังหันก๊ำซและกำรขับเคลื่อนอำกำศยำน 
(Gas Turbine and Aircraft Propulsion)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ ำนก่อน:216-332 อุณหพลศำสตร์ 
วิศวกรรม 2 และ 216-342 กลศำสตร์ของไหล 2 
 ทบทวนวัฏจักรกังหันก๊าซในอุดมคติ  พัฒนาการและ
การแบ่งประเภทของเครื่องยนต์กังหันก๊าซ  การวิเคราะห์
สมรรถนะของวัฏจักร กังหันก๊าซที่ให้ก าลังการผลิตที่เพลา  การ
วิเคราะห์วัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์ของระบบกังหันก๊าซใน
อากาศยานส าหรับเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน  เทอร์โบเจ็ท  เทอร์
โบโพรบ  แรมเจ็ทและระบบขับเคลื่อนของจรวด หลักการ
ท างานของเครื่องอัดอากาศแบบไหลแนวรัศมีและไหลแนวแกน  
ระบบเผาไหม้และกังหันแบบอิมพัลส์และแบบรีแอคชั่น ทางเข้า
อากาศ 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) 
กำรท ำควำมเย็นและกำรปรับอำกำศ   
(Refrigeration and Air Conditioning)   
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 216-332 อุณหพลศำสตร์
วิศวกรรม 2 และ 216-333 กำรถ่ำยเทควำมร้อน 
 หลักการท าความเย็นและระบบท าความเย็น และ
สัมประสิทธ์ิสมรรถนะ  การท าความเย็นแบบอัดไอโดยวิธีกล
ส าหรับการอัดชั้นเดียวและสองชั้น อุปกรณ์ของระบบท าความ
เย็น  เครื่องอัดไอ  เครื่องควบแน่น   อีแวปโปเรเตอร์  อุปกรณ์
ควบคุมการไหลของสารท าความเย็น  อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  

ชนิดของสารท าความเย็น ไซโครเมตริก การท าความเย็น
แบบระเหย และหอท าความเย็น  การท าความเย็นแบบดูด
ซึม  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 and refrigerant piping  
 
216-462 3(3-0-6) 
พลังงำนหมุนเวียน 
(Renewable Energy) 
เง่ือนไข:    ต้องเป็นนักศึกษำชั้นปีที่ 3  ขึ้นไป 
 การแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์และจากบรรยากาศ  
กระบวนการความร้อนจากแสงอาทิตย์และการประยุกต์ โรง
ต้นก าลังจากความร้อนแสงอาทิตย์ ปรากฏการณ์โฟโตโว
ทาอิค ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการออกแบบ  
คุณลักษณะและแหล่งพลังงานลม  กังหันลมและสมรรถนะ  
แหล่งพลังงานน้ ากังหันน้ า  โรงจักรพลังงานน้ า คุณลักษณะ
ของชีวมวล  ชีวเคมีของการแปลงชีวมวล  เคมีความร้อน
ของการแปลงชีวมวล แหล่งพลังงานหมุนเวียนอื่น 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) 
กำรประหยัดพลังงำน          
(Energy Conservation)  
เง่ือนไข:    ต้องเป็นนักศึกษำชั้นปีที่ 3  ขึ้นไป 
 แนะน าการประหยัดพลังงาน  มโนทัศน์พ้ืนฐาน
เก่ียวกับ  ความร้อน  งาน  และพลังงาน  วิธีการประหยัด
พลังงานในระบบต่าง ๆ  เช่น   อาคาร  ระบบท าความร้อน  



ระบบท าความเย็น  ระบบปรับอากาศ  เครื่องต้นก าลังชนิดต่าง 
ๆ  ระบบน้ 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) 
กำรเผำไหม้ 
(Combustion)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 216-332 อุณหพลศำสตร์
วิศวกรรม 2 
 ปรากฏการณ์การเผาไหม้ เชื้อเพลิง เทอร์โมไดนามิกส์
ของการเผาไหม้ ลักษณะทางกายภาพและเคมีของการเผาไหม้ 
การติดไฟ การเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลว การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง 
การเผาไหม้เชื้อเพลิงแก๊ส เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เผาไหม้ 
 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 ำระเบียบวิธีไฟไนท์เอลลิเมนท์ 
(Introduction to Finite Element Method)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 216-222 กลศำสตร์วัสดุ และ 
2 1 6 -2 7 4  ร ะ เบี ย บ วิ ธี ค ำ น ว ณ เชิ ง ตั ว เล ข ส ำ ห รั บ
วิศวกรรมเคร่ืองกล และ 216-333 กำรถ่ำยเทควำมร้อน 
 พ้ืนฐานทางด้านทฤษฎีและเก่ียวกับระเบียบวิธีไฟไนท์
เอลลิเมนท์  การใช้ วิธีการต่าง ๆ ในการสร้างรูปแบบของ
ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลลิเมนท์ เช่น วิธีการโดยตรง วิธีถ่วงน้ าหนัก
เศษตกค้าง วิธีการแปรผันแนะน าการใช้โปรแกรมไฟไนท์เอลลิ
เมนท์เชิงพาณิชย์ส าหรับแก้ปัญหาทางกลศาสตร์วัสดุ  ปัญหา
ด้านความร้อน 
 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) 
วิศวกรรมยำง 
(Rubber Engineering)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: ไม่มี 
 หลักการเบื้องต้นของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พอลิเมอร์และยาง การใช้งาน การออกสูตร การคอมพาวด์
และการวัลคาไนซ์ยาง กระบวนการข้ึนรูป สมบัติและการ
ทดสอบ 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) 
วิศวกรรมระบบล้อเลื่อนรถไฟ 
(Rolling Stock Engineering)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: ไม่มี 
 ระบบรถไฟแบบต่าง ๆ  การออกแบบตู้โดยสาร
และระบบภายใน  การออกแบบโบกี้รถไฟ เทคโนโลยีต่าง ๆ 
ของรถไฟ  ไดนามิกส์รถไฟ  การกระท าระหว่างล้อกับราง  
ชิ้นส่วนรถไฟต่าง ๆ  การซ่อมบ ารุง  ระบบลากเลื่อน ระบบ
ลากเลื่อนแบบดีเซล ระบบลากเลื่อนแบบไฟฟ้า 
 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) 
หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 
(Special Topics in Mechanical Engineering I) 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: ขึ้นอยู่กับลักษณะเน้ือหำของ
วิชำ 
 วิทยาการที่น่าสนใจเป็นพิเศษ และเป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา และต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 Valuable special topics and interest in 
mechanical engineering; approved by the board of 
faculty of Engineering 
 
216-482 1-3(x-y-z) 
หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเคร่ืองกล 2 
(Special Topics in Mechanical Engineering II) 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: ขึ้นอยู่กับลักษณะเน้ือหำของ
วิชำ 



 วิทยาการที่น่าสนใจเป็นพิเศษ และเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา และต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ 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) 
หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเคร่ืองกล 3 
(Special Topics in Mechanical Engineering III)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: ขึ้นอยู่กับลักษณะเน้ือหำของวิชำ 
 วิทยาการที่น่าสนใจเป็นพิเศษ และเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา และต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ 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) 
หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเคร่ืองกล 4 
(Special Topics in Mechanical Engineering IV)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: ขึ้นอยู่กับลักษณะเน้ือหำของวิชำ 
 วิทยาการที่น่าสนใจเป็นพิเศษ และเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา และต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ 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) 
หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเคร่ืองกล 5 
(Special Topics in Mechanical Engineering V)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: ขึ้นอยู่กับลักษณะเน้ือหำของวิชำ 
 วิทยาการที่น่าสนใจเป็นพิเศษ และเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา และต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ 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) 
หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเคร่ืองกล 6 
(Special Topics in Mechanical Engineering VI)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: ขึ้นอยู่กับลักษณะเน้ือหำของ
วิชำ 

 วิทยาการที่น่าสนใจเป็นพิเศษ และเป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา และต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 Valuable special topics and interest in 
mechanical engineering; approved by the board of 
faculty of Engineering 
 
217-312 3(2-3-4) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนวิศวกรรม 
(Engineering Software Tools)   
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน :  216-111 เขียนแบบ
วิศวกรรม 1 
 การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับงานออกแบบและ
วิเคราะห์ในงานวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมตารางค านวณ
ส าหรับงานวิศวกรรม  โปรแกรมการจ าลองสถานการณ์และ
ออกแบบ ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและการประยุกต์งานที่
เก่ียวข้อง เช่น แมทแลบ หรือ ซายแลบ  โปรแกรมภาษา
สคริป เช่น ไพทอน โปรแกรมเขียนแบบ 3 มิติ การสร้าง
ชิ้นงานด้วยปรินเตอร์ 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; 3 D 
drawing software; solid modeling by 3D printer 
 
217-461 3(2-3-4) 
กำรออกแบบระบบเมคำทรอนิกส์ 
(Mechatronic System Design)   
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : ไม่มี 
 แนะน าการออกแบบระบบ เมค าทรอนิกส์ 
แบบจ าลองและการจ าลองสถานการณ์ระบบกายภาพ ตัว
ขับเคลื่อน ตัวตรวจรู้และอุปกรณ์แปลงพลังงาน การ
วิ เค ร า ะ ห์ สั ญ ญ า ณ  ไ ม โ ค ร โพ ร เซ ส เซ อ ร์ แ ล ะ
ไมโครคอนโทรเลอร์ การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ การ
พัฒนาโปรแกรมจริง และแบ่งกลุ่มย่อยท 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                                  ไม่น้อยกว่ำ 320 ชั่วโมง 
กำรฝึกงำน 
(Practical Training)  
รำยวิช ำบั งคั บ เรียนผ่ ำน ก่อน : 216 -304 ปฏิ บั ติ ก ำร
วิศวกรรมเคร่ืองกล 1   
 นักศึกษาจะต้องฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
หน่วยงานที่คล้ายคลึงกัน  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  
หรือไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง ต้องเขียนรายงานเสนอภาควิชาฯ  
 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) 
หลักมูลวิศวกรรมเคร่ืองกล 
(Fundamentals of Mechanical Engineering)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน: 216-241 กลศำสตร์ของไหล 1 
และ 230-212 อุณหพลศำสตร์ 1 หรือ 216-231 อุณหพล
ศำสตร์วิศวกรรม 1 
 การวิเคราะห์วัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์ โรงจักรไอน้ า  
โรงจักรกังหันก๊าซ เครื่องยนต์สันดาปภายใน  เครื่องท าความเย็น  
เครื่องปรับอากาศ และฮีทปั๊ม   การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น 
ได้แก่ การน า  การพา และการแผ่รังสี เครื่องแลกเปลี่ยนความ
ร้อน จลนพลศาสตร์เครื่องจักรกล  ได้แก่  การเคลื่อนที่ของวัตถุ
เกร็ง   การวิเคราะห์กลไก  เช่น  แขนต่อ  เฟือง  ลูกเบี้ยว และ
กลไกการส่งก าลังบางชนิด 
 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) 
ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเคร่ืองกลเบื้องต้น 
(Basic Mechanical Engineering Laboratory)  
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน : 216-241 กลศำสตร์ของไหล 1 
และ 221-201 กลศำสตร์ของแข็ง 
 ป ฏิ บั ติ ก า ร เกี่ ย ว กั บ ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง ข อ ง วั ส ดุ      
กลศาสตร์ของไหล    กลศาสตร์เครื่องจักรกล  และอุณหพล
ศาสตร์  การน าความร้อน  
 Experiments in the fields of strength of 
materials, fluid mechanics, mechanics of machines, 
thermodynamics and heat conduction 


