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ปรัชญาของหลักสูตร 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มุ่งผลิตบณัฑิตที่มีสมรรถนะและ

คุณธรรม ซ่ึงสามารถปฏิบติังานดา้นวิศวกรรมเคร่ืองกลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล โดยจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Conceive design 
implement and operating หรือ CDIO (CDIO-based education framework) ใช้โจทยจ์ากภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในประเทศ โดยเน้นภาคใตเ้ป็นหลกัหรือโจทยจ์ากงานระบบรางมาเป็นฐานในการเรียนรู้ เพื่อ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาและบูรณาการความรู้เชิงทฤษฎีและทกัษะทางวิชาชีพจากการฝึกปฏิบตัิ 
(Work integrated learning: WIL)   

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
PLOs 1  เคารพกติกาของสังคม มีความซ่ือสัตยใ์นวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ และถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง 
PLOs 2 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางวิศวกรรมเคร่ืองกลเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการเทคโนโลยเีคร่ืองจกัรกล
ของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในภาคใตห้รืองานระบบราง 

PLOs 2.1 อธิบายความรู้ทางวศิวกรรมเคร่ืองกลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
PLOs 2.2 ประยกุตค์วามรู้ทางวิศวกรรมเคร่ืองกลในการแกไ้ขปัญหาทางเทคโนโลยเีคร่ืองจกัรกลที่

เก่ียวขอ้งกบัภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในภาคใตห้รืองานระบบราง 
PLOs 3 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศคน้ควา้ความรู้ไดอ้ยา่งมีวจิารณญาณและพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
PLOs 4 มีความเป็นผูน้ า กลา้แสดงออก และสามารถท างานเป็นทีมบนบริบทของสงัคมพหุวฒันธรรม 
PLOs 5 สามารถวิเคราะห์และสรุปเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อการแก้ปัญหาและการตดัสินใจในเชิง
วศิวกรรมได ้



โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  140 หน่วยกิต 

1. หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 

สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  4 หน่วยกิต 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาที่ย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development  
388-100 สุขภาวะเพือ่เพือ่นมนุษย ์
 Health for All  1((1)-0-2) 
215-001 ประโยชน์เพือ่นมนุษย ์
 Benefit of Mankinds  1((1)-0-2) 
 

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  5 หน่วยกิต 
950-102 ชีวติที่ดี  3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life   
895-001 พลเมืองที่ดี  2((2)-0-4) 
 Good Citizens   
 

สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ  1 หน่วยกิต 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship 
  

สาระที่ 4 การอยุ่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทลั  4 หน่วยกิต 
การอยู่อย่างรู้เท่าทนั (บังคบัเลือก) 
142-121 โลกแห่งอนาคต (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 The Future Earth  
200-103 ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว  2((2)-0-4) 
 Modern Life for Green Love  
315-201 ชีวติแห่งอนาคต  2((2)-0-4) 
 Life in the Future  
472-115 ฉนัตอ้งรอด  (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Survival 101  
820-100 รักษโ์ลก รักษเ์รา  2((2)-0-4) 
 Save Earth Save Us  
820-200 เม่ือทะเลป่ันป่วน   2((2)-0-4) 
 Disrupted Sea   



การรู้ดิจิทัล (บังคบัเลือก) 
142-225 ปัจจยัที่ 5 (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ)  2((2)-0-4) 
 The 5th need  
200-107 การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพือ่ชีวติยคุดิจิตลั    2((2)-0-4) 
 Internet of Thing for Digital life  
345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั  2((2)-0-4) 
 Digital Technology Literacy  
472-113 ดาบสองคม (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Black and White    
 

สาระที่ 5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข  4 หน่วยกิต 
การคดิเชิงระบบ (เลือกเรียนจากรายวิชาข้างล่างนี้ 1 รายวิชา) 
142-124 การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค ์(จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Creative Problem Solving  
200-108 โมบาและการพฒันากลยทุธ ์  2((2)-0-4) 
 MOBA and Strategy Development  
315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล   2((2)-0-4) 
 Thinking and Reasoning  
472-114 กบนอกกะลา (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Creative Thinking  
895-011 การคิดเพือ่สร้างสุข   2((2)-0-4) 
 Cultivating Happiness through Positivity  
895-012 การคิดเชิงบวก   2((2)-0-4) 
 Positive Thinking  
การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข  (เลือกเรียนจากรายวิชาข้างล่างนี้ 1 รายวิชา) 
142-129  คิดไปขา้งหนา้ (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Organic Thinking  
315-100 ค านวณศิลป์     2((2)-0-4) 
 The Art of Computing  
472-118  เงินในกระเป๋า (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Pocket Money  
895-010 การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์  2((2)-0-4) 
 Thinking and Predictable Behavior 
  



สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร  4 หน่วยกิต 
ก าหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพทางด้านภาษาองักฤษของนักศึกษา 
คะแนน O-NET ( 0 - 30 ) บังคบัเรียน 
890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Everyday English  
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4) 
 English on the Go 
คะแนน O-NET ( 31 - 50 ) บังคบัเรียน    
890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
 Everyday English    
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4)  
 English on the Go   
คะแนน O-NET ( 51 - 70 ) บังคบัเรียน    
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4)  
 English on the Go  
890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English in the Digital World   
คะแนน O-NET ( 71 ขึน้ไป ) บังคับเรียน    
890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English in the Digital World   
890-005 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ  2((2)-0-4)  
 English for Academic Success   
 

สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา  2 หน่วยกิต 
สุนทรียศาสตร์ (บังคบัเรียน)  1 หน่วยกิต    
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย  1((1)-0-2) 
 Aesthetics of Thai Dance  
142-135 พบัเพยีบเรียบร้อย (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Paper Craft  
142-136 ป้ันดินใหเ้ป็นดาว (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Sculpture  
142-137 ใครๆ ก็วาดได ้(จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Everyone Can Draw 
  



142-138 มนตรั์กเสียงดนตรี (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 The Sound of Musics  
142-139 ท่องโลกศิลปะ (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Through The World of Art  
142-234 โลกสวย (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ)  1((1)-0-2) 
 Life is Beautiful  
142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 The Designers and Their Black Attires  
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ  1((1)-0-2) 
 The Aesthetic in Photography  
472-116 ถกัทอเสน้ใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Local Arts and Fabric  
472-117 สุขภาพดี ชีวมีีสุข* (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
            Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life  
895-020 ขิมไทย  1((1)-0-2) 
 Thai Khim 
895-021 ร้อง เล่น เตน้ร า  1((1)-0-2) 
 Singing, Playing, Dancing  
895-022 จงัหวะจะเพลง  1((1)-0-2) 
 Rhythm and Song  
895-023 กีตาร์  1((1)-0-2) 
 Guitar  
895-024 อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 
 Ukulele  
895-025 ฮาร์โมนิกา  1((1)-0-2) 
 Harmonica  
895-026 ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน  1((1)-0-2) 
 Drama and Self-reflection  
895-027 อรรถรสภาษาไทย  1((1)-0-2) 
 Appreciation in Thai Language  
895-028 การวาดเสน้สร้างสรรค ์  1((1)-0-2) 
 Creative Drawing 
 



กีฬา (บังคบัเรียน)  1 หน่วยกิต    
895-030 วา่ยน ้ า  1((1)-0-2) 
 Swimming  
895-031 เทนนิส  1((1)-0-2) 
 Tennis  
895-032 บาสเกตบอล  1((1)-0-2) 
 Basketball  
895-033 กรีฑา  1((1)-0-2) 
 Track and Field  
895-034 ลีลาศ  1((1)-0-2) 
 Social Dance  
895-035 เปตอง  1((1)-0-2) 
 Petanque 
895-036 ค่ายพกัแรม  1((1)-0-2) 
 Camping  
895-037 แบดมินตนั  1((1)-0-2) 
 Badminton 
895-038 เทเบิลเทนนิส  1((1)-0-2) 
 Table Tennis  
895-039 การออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ  1((1)-0-2) 
 Exercise for Health  
 

วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เรียนไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา) 6 หน่วยกิต 
 วชิาเลือก 6 หน่วยกิต ให้นกัศึกษาเลือกเรียนรายวชิาจากกลุ่มสาระที่ 1- 7 หรือจากรายวชิาเลือกของ
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่างๆ  ทั้ งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป (ไม่นบักลุ่มวชิาภาษาไทยเป็นวชิาเลือก) 
 

หรือสามารถเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
      

เปิดสอนโดยศูนย์อาเซียนศึกษา    
001-101  อาเซียนศึกษา    2((2)-0-4)  
            ASEAN Studies 
   

เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์    
001-131  สุขภาวะกายและจิต    2((2)-0-4)  
             Healthy  Body  and  Mind   



เปิดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)    
142-111 ยกเคร่ืองเร่ืององักฤษ   2((2)-0-4)  
  English Booster   
142-112 องักฤษออนแอร์   2((2)-0-4)  
  English On Air   
142-115 ภาษาองักฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ  1((1)-0-2)  
  English for Basic IT   
142-116 องักฤษจริตจะกา้น  1((1)-0-2)  
  English Pronunciation   
142-211 องักฤษกนัทกุวนั   2((2)-0-4)  
  English Everyday  
142-212 ภาษาองักฤษเพือ่การพฒันาปัจเจกบุคคล  2((1)-2-3)  
 English for Personality Development   
142-214 ภาษาส่ือและศิลปะการเล่าเร่ือง  1((1)-0-2)  
 Media Language and Art of Storytelling  
142-224  ส่ือสร้างสรรคส์ าหรับการน าเสนอผลงานวชิาการ  1((1)-0-2)  
 Creative Medias for Academic Presentation   
142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรคส์ าหรับการประชุมวชิาการและการส่ือสาร 1((1)-0-2) 
 Creative Presentation Design for Conference and Communication   
142-227 ท าเงินดว้ย Youtube  1((1)-0-2)  
  Youtube Marketing and Viral Videography   
142-228 การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการสร้างแบรนด์  1((1)-0-2)  
  Basic (Product Design Branding   
142-229 การจดัการส่ือโฆษณาออนไลน์   1((1)-0-2)  
  Online Advertising Management   
142-238 ตะลอนทวัร์  2((2)-0-4)  
  Learn to Roam 
   

เปิดสอนโดยคณะการแพทย์แผนไทย    
190-404 ธรรมชาติบ  าบดั  2((2)-0-4)  
 Natural Therapy 
   

เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์       
315-103 ความรู้ทัว่ไปทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา    2((2)-0-4)  
  Introduction to Intellectual Property   



348-103 การประยกุตน์าโนเทคโนโลย ี   2((2)-0-4)  
 Applied nanotechnology   
340-103 วทิยาศาสตร์ประยกุตเ์พือ่ชีวติ   2((2)-0-4)  
  Applied Science for Life   
340-151 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
           Science and Technology in Daily Life   
315-203 กุญแจไขธรรมชาติ   2((2)-0-4)  
                 Key to Nature        
336-214 กินดี ชีวติดี     2((2)-0-4)  
 Smart Eating and Being Healthy  
336-215 ชีวติปลอดภยัจากสารพษิ    2((2)-0-4)  
 Safety Life from Toxic Substances   
336-216 ยาและสุขภาพ     2((2)-0-4)  
 Drug and Health 
   

เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ     
472-106 แนวคิดเติบโตส าหรับการน าเสนออยา่งมืออาชีพ  2((2)-0-4)  
 Growth Mindset for Professional Presenter 
    

เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์    
874-192 กฎหมายเพือ่การประกอบอาชีพและการด าเนินชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
   Law relating to Occupations and Everyday Life   
874-193 ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบักฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 2((2)-0-4)  
 General Principles of Law and Judicial Process   
874-194 ภาษีอากรกบัชีวติ   2((2)-0-4)  
            Taxation and Life   
874-195 สิทธิมนุษยชนกบัความเป็นพลเมือง   2((2)-0-4)  
 Human Rights and Citizenship 
   

เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์    
890-010 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Improving English Writing Skills   
890-011 อ่านไดใ้กลต้วั  2((2)-0-4)  
 Reading All Around 
   



890-012 เทคนิคพชิิตการอ่าน   2((2)-0-4)  
            Strategic Reading for Greater Comprehension   
890-013 อ่านงานเขียนเชิงวชิาการส าราญใจ  2((2)-0-4)  
 Better Academic Texts Readers   
890-014 ฝึกส าเนียงผา่นเสียงเพลง  2((2)-0-4)  
 English Pronunciation through Songs   
890-015 ไวยากรณ์องักฤษเพือ่การส่ือสารในชีวติจริง   2((2)-0-4)  
 English Grammar for Real Life Communication   
890-020 การสนทนาภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
 English Conversation  
890-021 ฟังแลว้พดูภาษาองักฤษ   2((2)-0-4)  
 From Listening to Speaking English   
890-022 การน าเสนอและการพดูในที่สาธารณะเป็นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Presentations and Public Speaking in English   
890-023 การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม   2((2)-0-4)  
            Learning English Through Cultures   
890-024 รังสรรคห์นงัสั้นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Creating English Short Films   
890-025 ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพือ่การศึกษาต่อ  2((2)-0-4)  
 Study Skills in English for Higher Studies   
890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ   2((2)-0-4)  
 Reading to Write in English   
890-027 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเชิงวชิาการ     2((2)-0-4)  
 Academic Reading and Writing in English   
890-030 การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ  2((2)-0-4)  
 English Communication for Business   
890-031 ภาษาองักฤษในที่ท  างาน    2((2)-0-4)  
 English in the Workplace   
890-032 ภาษาองักฤษส าหรับนกัท่องเที่ยว  2((2)-0-4)   
            English for Travelers   
890-033 ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4)  
            English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs 
   



890-040 การเขียนเพือ่การสมคัรงาน   2((2)-0-4)  
 Writing for Job Application   
890-041 ภาษาองักฤษเพือ่การสมัภาษณ์งาน  2((2)-0-4)  
 English for Job Interview   
890-050 แปลสิกูเกิล   2((2)-0-4)  
            Google Translate Me   
890-060 ภาษาองักฤษตลอดเวลา   2((2)-0-4)  
 English Twenty-Four/Seven   
890-061 ภาษาองักฤษเพือ่การรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English for Digital Literacy  
890-070 พชิิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพือ่การท างาน    2((2)-0-4)  
 Winning English Test for Employment   
890-071 พชิิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพือ่การศึกษาต่อ   2((2)-0-4)  
 Winning English Test for Higher Studies   
891-010 ภาษาญี่ปุ่ นเบื้องตน้    2((2)-0-4)  
 Basic Japanese  
891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่ นในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Japanese Conversation in Daily Life   
891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่ นในที่ท  างาน   2((2)-0-4)  
 Japanese Conversation in the Workplace   
891-020 ภาษาจีนเบื้องตน้  2((2)-0-4)  
 Basic Chinese   
891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Chinese Conversation in Daily Life   
891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท  างาน   2((2)-0-4)  
 Chinese Conversation in the Workplace   
891-030 ภาษามลายเูบื้องตน้   2((2)-0-4)  
 Basic Malay   
891-031 สนทนาภาษามลายใูนชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Malay Conversation in Daily Life    
891-032 สนทนาภาษามลายเูพือ่การทอ่งเที่ยว   2((2)-0-4)  
 Malay Conversation for Tourism 
   



891-033 ภาษามลายกูลางส าหรับสตัวแพทย ์  2((2)-0-4)  
 Standard Malay for Veterinary Students   
891-034 ภาษามลายถ่ิูนส าหรับสตัวแพทย ์  2((2)-0-4)  
 Malay Dialect for Veterinary Students   
891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องตน้   2((2)-0-4)  
 Basic Korean   
891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
 Korean Conversation in Daily Life   
891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท  างาน  2((2)-0-4)  
 Korean Conversation in the Workplace  
891-050 ภาษาเยอรมนัเบื้องตน้   2((2)-0-4)  
 Basic German   
895-040 จิตวทิยาความรัก  2((2)-0-4)  
 Psychology of Love   
895-041 ปรัชญาจริยะ   2((2)-0-4)  
 Ethical Philosophy  
895-042 ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21  2((2)-0-4)  
 Art of communication in Thai language in the 21st century   
895-043 การใชภ้าษาไทย  2((2)-0-4)  
 Thai Usage   
895-044 ภาษาไทยร่วมสมยั  2((2)-0-4)  
 Contemporary Thai Language   
895-045 ทกัษะการส่ือสาร   2((2)-0-4)  
 Communication Skills   
895-046 ความคิดและการส่ือสาร  2((2)-0-4)  
 Thoughts and Communication   
895-047 ประวตัิศาสตร์ในภาพยนตร์   2((2)-0-4)  
 History in Movies   
895-048 การวาดเสน้และระบายสี  2((2)-0-4)  
 Drawing and Painting   
895-049 ศิลปะกบัความสุข   2((2)-0-4)  
 Art for Happiness 
   



895-050 ศิลปะในสงัคมพหุวฒันธรรม   2((2)-0-4)  
 Arts in Multicultural Society   
895-051 ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั   2((2)-0-4)  
 Contemporary Arts and Culture   
895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค*์   2((2)-0-4)  
 Creative Tourism   
895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา*   2((2)-0-4)  
 Volunteer tourism   
895-054  การเรียนรู้ผา่นการท่องเที่ยวแบบประหยดั  2((2)-0-4)  
 Learning through Backpacking Trips  
895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก   2((2)-0-4)  
 World Heritage Journey   
895-056 สงขลาศึกษา   2((2)-0-4)  
 Songkhla Studies   
895-057  ดนตรีไทย    2((2)-0-4)  
 Thai Classical Music  
895-058 สงัคีตศิลป์ไทย  2((2)-0-4)  
 Thai Music Art   
895-059 ดนตรีตะวนัตก   2((2)-0-4)  
 Western Music   
895-060 การพลศึกษาและนนัทนาการ   2((2)-0-4)  
 Physical Education and Recreation   
895-061 ฟิตและเฟิร์ม   2((2)-0-4)  
 Fit and Firm   
895-062  ลดเวลานัง่ เพิม่เวลายนื   2((2)-0-4)  
 Active Lifestyle   
895-063 อว้นไดก้็ผอมได ้  2((2)-0-4)  
 Fat to Fit   
895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ  2((2)-0-4)  
 Wisdom of Living 
 
 
   
 



2. หมวดวิชาเฉพาะ  104 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์เฉพาะ  30 หน่วยกิต 
200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวศิวกร  3((3)-0-6) 
 Fundamental Mathematics for Engineer  
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวศิวกร    3((3)-0-6) 
 Fundamental Physics for Engineer  
200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวศิวกร   2((2)-0-4) 
 Fundamental Chemistry for Engineer  
215-101 สมการเชิงอนุพนัธส์ามญั  2((2)-0-4) 
 Ordinary Differential Equations  
215-201 สมการเชิงอนุพนัธย์อ่ย  2((2)-0-4) 
 Partial Differential Equations   
215-202 ระเบียบวิธีค  านวณเชิงตวัเลขส าหรับงานวศิวกรรม  2((2)-0-4) 
 Numerical Methods for Engineering  
 

2.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน  40  หน่วยกิต 
200-111 สู่โลกวศิวกรรม   2((2)-0-4) 
 Into Engineering World  
200-115 พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงานวศิวกรรม  3((2)-2-5) 
 Basic Electrical Engineering  
200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับวิศวกร   3((2)-2-5) 
 Basic Engineering Programming  
200-117 เขียนแบบวศิวกรรมพื้นฐาน  2((2)-0-4) 
 Basic Engineering Drawing  
200-411 พื้นฐานระบบราง  3((3)-0-6) 
 Introduction to Railways  
215-102 แนะน าวศิวกรรมเคร่ืองกล   1((1)-0-2) 
 Introduction to Mechanical Engineering  
215-103 เขียนแบบวศิวกรรมเคร่ืองกล  3((2)-3-4) 
 Mechanical Engineering Drawing   
215-121 กลศาสตร์วศิวกรรม: สถิตยศาสตร์  2((2)-0-4) 
 Engineering Mechanics: Statics 
  



215-221 กลศาสตร์วศิวกรรม: พลศาสตร์  3((3)-0-6) 
 Engineering Mechanics: Dynamics  
215-222 กลศาสตร์วสัดุ   3((3)-0-6) 
 Mechanics of Materials  
215-231 ชุดวชิาวศิวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์  6((4)-4-10) 
 Module : Engineering Thermofluids  
215-241 เทคโนโลยยีานยนต ์  3((2)-3-4) 
 Automotive Technology   
215-301 การจดัการและเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม   2((2)-0-4) 
 Engineering Management and Economics   
226-214 กระบวนการผลิตพื้นฐาน  2((1)-3-2) 
 Basic Manufacturing Processes    
237-111 วสัดุวศิวกรรม  2((2)-0-4) 
 Engineering Materials 
  

2.2 กลุ่มวิชาชีพ  50 หน่วยกิต 
      วิชาบังคบั  42 หน่วยกิต 
วิชาปฏิบัติการ โครงงาน และอ่ืน ๆ        5   หน่วยกิต  
215-211 โครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 1   2(0-6-0)  
 Mechanical Engineering Project I   
215-311 โครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 2  2(0-6-0)  
 Mechanical Engineering Project II   
215-312 ปฏิบตัิการวศิวกรรมเคร่ืองกล   1(0-3-0)  
 Mechanical Engineering Laboratory    
วิชาการออกแบบและหัวข้อพิเศษ      7  หน่วยกิต  
215-203 กระบวนการผลิต  2((2)-0-4)  
 Manufacturing Processes   
219-221 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับงานวศิวกรรม  2((2)-3-4)  
 Engineering Software Tools   
219-322 วทิยาการหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ ์  3((3)-0-6)  
 Robotics and Artificial Intelligence  
วิชากลศาสตร์ประยุกต์และการควบคุม   18  หน่วยกิต  
215-251 เคร่ืองมือวดั เซนเซอร์ และอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง 3((3)-0-6)  
 Instrumentation, Sensors, and Internet of Things    



215-321 การสัน่สะเทือนเชิงกล  3((3)-0-6)  
 Mechanical Vibrations   
215-322 กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกล  3((3)-0-6)  
 Mechanics of Machinery   
215-323 การออกแบบเคร่ืองจกัร  3((3)-0-6)  
 Machine Design   
215-341 ยานยนตไ์ฟฟ้าและยานยนตไ์ฟฟ้าไฮบริด  3((3)-0-6)  
 Electric vehicles and hybrid electric vehicles   
215-351 ระบบควบคุมอตัโนมตั ิ  3((3)-0-6)  
 Automatic Control Systems   
วิชาความร้อนของไหล     12  หน่วยกิต  
215-232 การถ่ายเทความร้อน  3((3)-0-6)  
 Heat Transfer   
215-233 เคร่ืองจกัรกลของไหลและระบบท่อ  3((3)-0-6)  
 Fluid Machinery and Plumbing Systems    
215-331 การท าความเยน็และการปรับอากาศ  3((3)-0-6)  
 Refrigeration and Air-conditioning   
215-332 วศิวกรรมโรงจกัรและระบบความร้อน  3((3)-0-6)  
 Power Plant Engineering and Thermal System  
 
วิชาเลือกชีพ     8  หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องเลือกรูปแบบการศึกษาซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ทางเลือก คือ    
1. แผนการศึกษาหลัก 
2. แผนการศึกษาสหกิจศึกษา     

  

ทางเลือกที่ 1 แผนการศึกษาหลัก    
215-300 การฝึกงาน                                      ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 
 Practical Training  
215-411 โครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 3  2(0-6-0) 
 Mechanical Engineering Project III  
วิชาชีพเลือก  6 หน่วยกิต 
 ต้องเลือกเรียนวิชาเลือกในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลหรือวิชาเลือกในงานระบบราง สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือจากรายวิชาอ่ืน ๆ ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เห็นว่าเหมาะสมดังที่แสดงไว้แต่นับได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต   



วิชาเลือกในสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล    
215-421 การใชง้านตลบัลูกปืนลูกกล้ิงในเคร่ืองจกัรกล  3((3)-0-6)  
 Using of Rolling Bearing in Machines   
215-422 แนะน าระเบียบวธีิไฟไนทเ์อลลิเมนท ์  3((2)-3-4)  
 Introduction to Finite Element Method   
215-431 กงัหนัก๊าซและการขบัเคล่ือนอากาศยาน  3((3)-0-6)  
 Gas Turbine and Aircraft Propulsion   
215-432 การประหยดัพลงังาน  3((3)-0-6)  
 Energy Conservation   
215-433 การเผาไหม ้  3((3)-0-6)  
 Combustion   
215-434 พลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานลม  3((3)-0-6)  
 Solar Energy and Wind Energy   
215-435 วศิวกรรมหมอ้ไอน ้ า  3((3)-0-6)  
 Boiler Engineering   
215-441 เคร่ืองยนตส์นัดาปภายใน  3((3)-0-6)  
 Internal Combustion Engines   
215-442 ทฤษฎีและการประยกุตท์างดา้นพลศาสตร์ยานยนต ์ 3((3)-0-6)  
 Theories and applications of vehicle dynamics   
215-443 การจดัการพลงังานในยานยนตไ์ฟฟ้าและยานยนตไ์ฮบริด 3((3)-0-6)  
 Basics in Energy management of electric vehicles and hybrid vehicles   
215-451 ก าลงัของไหลและพแีอลซี   3((3)-0-6)  
 Fluid Power and Programmable Logic Controller   
215-491 หวัขอ้พเิศษทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 1   1-3((x)-y-z)  
 Special Topics in Mechanical Engineering I   
215-492 หวัขอ้พเิศษทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 2  1-3((x)-y-z)  
 Special Topics in Mechanical Engineering II  
215-493 หวัขอ้พเิศษทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 3  1-3((x)-y-z)  
 Special Topics in Mechanical Engineering III   
215-494 หวัขอ้พเิศษทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 4  1-3((x)-y-z)  
 Special Topics in Mechanical Engineering IV   
215-495 หวัขอ้พเิศษทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 5  1-3((x)-y-z)  
 Special Topics in Mechanical Engineering V   



215-496 หวัขอ้พเิศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 6  1-3((x)-y-z)  
 Special Topics in Mechanical Engineering VI  
  

วิชาเลือกในสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์    
219-220 ออกแบบและสร้างหุ่นยนตเ์พือ่แข่งขนั  2((2)-4-0)  
 Robot Design and Competition   
219-321 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส ์  3((2)-3-4)  
 Mechatronic System Design   
219-431 แนะน าระบบปฏิบติัการหุ่นยนต ์  3((3)-0-6)  
 Introduction to Robot Operating System   
219-432 ระบบเรียนรู้อตัโนมตัิส าหรับงานระบบเมคาทรอนิกส์ 3((3)-0-6)  
 Machine Learning for Mechatronics Applications   
219-433 การติดต่อส่ือสารระหวา่งมนุษยก์บัหุ่นยนต ์  3((3)-0-6)  
 Human-Robot Interaction  
  

วิชาเลือกในงานระบบราง สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล    
200-412 พลศาสตร์พาหนะระบบราง  3((3)-0-6)  
 Railway Rolling Stock Systems   
200-413 ระบบขบัเคล่ือนรถไฟ  3((3)-0-6)  
 Railway Traction Systems Design   
200-414 ระบบควบคุมรถไฟ  3((3)-0-6)  
 Railway Control Systems Engineering   
200-415 วสัดุและการขึ้นรูปวสัดุที่ใชใ้นระบบราง  3((3)-0-6)  
 Materials and Processes for Railway 
   

วิชาเลือกในงานระบบราง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา    
200-416 วศิวกรรมธรณีเทคนิคส าหรับการขนส่งทางราง   3((3)-0-6)  
 Railway Geotechnical Engineering  
200-417 การออกแบบโครงสร้างสะพาน  3((3)-0-6)  
 Bridge Structural Design 
   
ทางเลือกที่ 2 สหกิจศึกษา  8  หน่วยกิต  
215-400 สหกิจศึกษา  8(0-48-0) 
 Cooperative Education    
 
 



3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
 

        นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ที่สนใจ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวทิยาลยัอ่ืน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/ภาควชิา 
 

4. หมวดวิชาฝึกงาน   

215-300 การฝึกงาน                                                                                                     ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 
 Practical Training 

 

หมายเหตุ  นักศึกษาที่สนใจงานระบบรางสามารถเลือกเรียนดังนี ้    
1. เรียนรายวิชาเลือกในกลุ่มวชิาชีพ จากรายวิชาเลือกในงานระบบรางสาขาวิชาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต     
2. เรียนวิชาในหมวดวิชาเลือก เสรี ซ่ึงเลือกจากรายวิชาเลือกในงานระบบรางสาขาวิชา

วศิวกรรมเคร่ืองกล ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยนักศึกษาที่เรียนผา่นรายวิชาเลือกในงานระบบราง สาขาวชิา
วศิวกรรมเคร่ืองกล รวมไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต มีสิทธ์ิไดรั้บประกาศนียบตัร  ผูส้ าเร็จวชิางานระบบรางซ่ึง
ออกให้โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยจะมอบประกาศนียบัตรฯ ให้เม่ือ
นกัศึกษายืน่ส าเร็จการศึกษาแลว้ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
และการศึกษาตลอดชีวติ     
   

การเรียนการสอนเป็นกลุ่มสาระ/Module    
ผูส้นใจความรู้ทางวศิวกรรมเคร่ืองกลทั้งที่เป็นและไม่เป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ สามารถ

เลือกในแผนกลุ่มสาระได ้โดยตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ไม่ต ่ากวา่มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
หรือมีประสบการณ์การท างานในอุตสาหกรรมหรือด้านเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 1 ปี (หรือผูส้นใจที่ มี
คุณสมบติัอยูใ่นดุลพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร)    
    

กลุ่มความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์ 6    หน่วยกิต 
215-231 ชุดวชิาวศิวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์         6((4)-4-10)  
 Module : Engineering Thermofluids   
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

ปีที่ 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
200-111 สู่โลกวศิวกรรม 2((2)-0-4) 
200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวศิวกร 3((3)-0-6) 
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวศิวกร 3((3)-0-6) 
200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวศิวกร 2((2)-0-4) 
200-115 พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงานวศิวกรรม 3((2)-2-5) 
200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับวิศวกร 3((2)-2-5) 
200-117 เขียนแบบวศิวกรรมพื้นฐาน 2((2)-0-4) 
890-00x สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร  2((2)-0-4) 
  รวม                                                                                 20((18)-4-38) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
215-101 สมการเชิงอนุพนัธส์ามญั 2((2)-0-4) 
215-102 แนะน าวศิวกรรมเคร่ืองกล 1((1)-0-2) 
215-103 เขียนแบบวศิวกรรมเคร่ืองกล 3((2)-3-4) 
215-121 กลศาสตร์วศิวกรรม: สถิตยศาสตร์ 2((2)-0-4) 
237-111 วสัดุวศิวกรรม 2((2)-0-4) 
226-214 กระบวนการผลิตพื้นฐาน 2((1)-3-2) 
890-xxx สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร  2((2)-0-4) 
950-102 ชีวติที่ดี 3((3)-0-6) 
  รวม                                                                                  17((15)-6-30) 
 
 
 

 
 
 
 
 



ปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาที่ย ัง่ยนื ** 2((2)-0-4)  
215-001 ประโยชน์เพือ่นมนุษย ์** 1((1)-0-2)  
215-201 สมการเชิงอนุพนัธย์อ่ย 2((2)-0-4)  
215-221 กลศาสตร์วศิวกรรม: พลศาสตร์ 3((3)-0-6)  
215-231 ชุดวชิาวศิวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์ 6((4)-4-10)  
215-241 เทคโนโลยยีานยนต ์ 3((2)-3-4)  
215-251 เคร่ืองมือวดั เซนเซอร์ และอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 3((3)-0-6)  
  รวม                                                                                 20((17)-7-36)  
    
** หรือเรียนรายวิชา 003-001 ผู้น าจิตอาสากับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน   
  
    
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
215-202 ระเบียบวิธีค  านวณเชิงตวัเลขส าหรับงานวศิวกรรม 2((2)-0-4) 
215-203 กระบวนการผลิต 2((2)-0-4) 
215-211 โครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 1 2(0-6-0) 
215-222 กลศาสตร์วสัดุ 3((3)-0-6) 
215-232 การถ่ายเทความร้อน 3((3)-0-6) 
215-233 เคร่ืองจกัรกลของไหลและระบบท่อ 3((3)-0-6) 
215-341 ยานยนตไ์ฟฟ้าและยานยนตไ์ฟฟ้าไฮบริด 3((3)-0-6) 
895-001 พลเมืองที่ดี 2((2)-0-4) 
  รวม                                                                                   20(18-6-36) 
 
 
 
 
 

 
 



ปีที่ 3 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 
200-411 พื้นฐานระบบราง 3((3)-0-6) 
215-312 ปฏิบตัิการวศิวกรรมเคร่ืองกล 1(0-3-0) 
215-321 การสัน่สะเทือนเชิงกล 3((3)-0-6) 
215-322 กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกล 3((3)-0-6) 
219-221 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับงานวศิวกรรม 2((2)-3-4) 
219-322 วทิยาการหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ ์ 3((3)-0-6) 
388-100 สุขภาวะเพือ่เพือ่นมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx สาระที่ 4 การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั 2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์ 1((1)-0-2) 
  รวม                                                                                 19((18)-6-36) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
215-301 การจดัการและเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 2((2)-0-4) 
215-311 โครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 2 2(0-6-0) 
215-323 การออกแบบเคร่ืองจกัร 3((3)-0-6) 
215-331 การท าความเยน็และการปรับอากาศ 3((3)-0-6) 
215-332 วศิวกรรมโรงจกัรและระบบความร้อน 3((3)-0-6) 
215-351 ระบบควบคุมอตัโนมตั ิ 3((3)-0-6) 
001-103 ไอเดียสู่ธุรกิจ/สู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx สาระที่ 4 การรู้ดิจิทลั 2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระที่ 7 กีฬา 1((1)-0-2) 
  รวม                                                                                 20((18)-6-36) 
 
ภาคฤดูร้อน 
215-300 การฝึกงาน                                                                                                  ไม่นอ้ยกวา่  320 ชัว่โมง 
 
 
 
 



ปีที่ 4 ส าหรับนักศึกษาทางเลือกปกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 
215-411 โครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 3 2(0-6-0) 
xxx-xxx วชิาเลือกในหมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ  3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกในหมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ  3(x-y-z) 
xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ 2((2)-0-4) 
xxx-xxx หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเลือก  2((x)-y-z) 
  รวม 12(x-y-z) 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
xxx-xxx วชิาในหมวดวิชาเลือกเสรี  3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาในหมวดวิชาเลือกเสรี  3(x-y-z) 
xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4) 
xxx-xxx หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเลือก  2((x)-y-z) 
xxx-xxx หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเลือก  2((x)-y-z) 
  รวม 12(x-y-z) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ปีที่ 4 ส าหรับนักศึกษาทางเลือกสหกิจ 
    
ภาคการศึกษาที่ 1    
215-400 สหกิจศึกษา  8(0-48-0) 
  รวม 8(0-48-0) 
   
  
   
ภาคการศึกษาที่ 2    
xxx-xxx วชิาในหมวดวิชาเลือกเสรี  3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาในหมวดวิชาเลือกเสรี  3(x-y-z) 
xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ 2((2)-0-4) 
xxx-xxx หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเลือก  2((x)-y-z) 
xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4) 
xxx-xxx หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเลือก  2((x)-y-z) 
xxx-xxx หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป วชิาเลือก  2((x)-y-z) 
  รวม 16(x-y-z)  
   



  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 

(PLOs) กลยุทธ์/วธิีการสอน 
กลยุทธ์/วธิีการวดัและ 

การประเมนิผล 

PLO1:  เคารพกติกาของสังคม มีความ 
ซ่ือสัตยใ์นวิชาชีพ มีความรับผดิชอบ และ
ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

การเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน  
(Studio based learning) ซ่ึ งป ระกอบด้ ว ย
กิจกรรมต่อไปน้ี 
1) ปลูกฝังคุณธรรมขั้นพ้ืนฐาน เน้นการเข้า
ชั้นเรียนตรงเวลา และการแต่งกายให้เป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลยั
2) ให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มเพ่ือฝึกความ
รับผดิชอบ
3) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน
4) จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรม ท าประโยชน์ต่อสังคม ผา่นหนา้ส่ือ
สังคมออนไลน์ของภาควิชาฯ

1) ประเมินจากการตรงต่อ เวลาของ
นักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย การเขา้ร่วมกิจกรรม
2) ความมีวินยัและความพร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลกัสูตร
3) ก าร รับผิดชอบในหน้ า ท่ี ท่ี ได้ รับ
มอบหมาย
4) พฤติกรรมในห้องเรียน

PLO2:  ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางวิศวกรรม  
เคร่ืองกลเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการ 
เทคโนโลยเีคร่ืองจกัรกลของภาคการเกษตร 
และอุตสาหกรรมในภาคใตห้รืองานระบบ 
ราง 

2.1 อธิบายความรู้ทางวิศวกรรม 
เคร่ืองกลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.2 ประยกุตค์วามรู้ทางวิศวกรรม 
เคร่ืองกลในการแกไ้ขปัญหาทาง 
เทคโนโลยเีคร่ืองจกัรกลท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาค 
การเกษตรและอุตสาหกรรมในภาคใตห้รือ 
งานระบบราง 

ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ ริ ง 
(Experiential learning)  ซ่ึ งป ระ ก อบ ด้ ว ย
กิจกรรมต่อไปน้ี 
1) เน้นการเรียนการสอนเรียน รู้จากการ
ปฏิบติัจริง
2) มีรายวิชาโครงงานและการฝึกงาน/ใน
สถานประกอบการ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based learning)
1) ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมเยี่ยมชม
โรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ทั้ งใน
เขตภาคใตแ้ละอุตสาหกรรมในภูมิภาคอ่ืน
2) มอบหมายงานโครงงานซ่ึงเป็นโจทย์ท่ี
อาจารยพ์ฒันาข้ึนร่วมกบัอุตสาหกรรมหรือ
ใชโ้จทยว์ิจยั

1) การประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา
2) ก ารป ระ เมิ น ผล ก าร เรี ยน รู้ จ าก
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง
3) ประเมินจากผูใ้ชบ้ณัฑิต
4 )  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร น า เส น อ
ประสบการณ์ทัวร์โรงงานโดยตัวแทน
กลุ่มนกัศึกษา
5) ประเมินสมรรถนะในการด าเนิน
โครงงานและรายงานผลการด าเนินการ

PLO3: สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
คน้ควา้ความรู้ไดอ้ยา่งมีวิจารณญาณและ 
พฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

การเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-
based learning) 
1) เน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ให้ศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง รวมทั้งเขา้ร่วมการสัมมนาและท า
โครงงาน
2) มอบหมายงานโครงงานซ่ึงเป็นโจทย์ท่ี
อาจารยพ์ฒันาข้ึนร่วมกบัอุตสาหกรรมหรือ
ใชโ้จทยว์ิจยั

1) การประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา
2) ก ารป ระ เมิ น ผล ก าร เรี ยน รู้ จ าก
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
3) ประเมินจากผูใ้ชบ้ณัฑิต
4) ประ เมิน จากก ารรายงานผลก าร
ด าเนินงานและการแกปั้ญหา



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วธิีการสอน กลยุทธ์/วธิีการวดัและ 

การประเมนิผล PLO4: มีความเป็นผูน้ า กลา้แสดงออก  
และสามารถท างานเป็นทีมบนบริบทของ 
สังคมพหุวฒันธรรม 

การเรียน รู้โดยใช้กิ จกรรมเป็นฐาน  ซ่ึ ง
ประกอบดว้ยกิจกรรมต่อไปน้ี 
1) การจัดให้ มีรายวิชาฝึกงานและการท า
โครงงาน 
2) การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร
โดยเนน้การท างานเป็นกลุ่ม 

1) ประเมินจากผลการเรียนรู้ในรายวิชา
ฝึกงานและโครงงาน 
2) ประเมินจากการน าเสนอผลงานเป็น
กลุ่มและความสม ่าเสมอในการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 

PLO5: สามารถวิเคราะห์และสรุปเชิง 
ปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือการแกปั้ญหา 
และการตดัสินใจในเชิงวิศวกรรมได ้

การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-
based learning) 
1) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะ
การส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ใน
ระหว่างผูเ้รียน ผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
3) จดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนน าเสนอผลงาน
โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) ทกัษะการพูดในการน าเสนอผลงาน 
2) ทกัษะการเขียนรายงาน 
3) ทกัษะการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4) ความสามารถในการใชท้กัษะทาง
คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืออธิบาย 
อภิปรายผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5) เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาเชิง
ตวัเลข 

 
 



 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล 

200-111 สู่โลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
Into Engineering World 
พฒันาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่าง ๆ องค์กรวิชาชีพวิศวกรรม เส้นทางอาชีพวิศวกร 

จรรยาบรรณวิศวกร ปัญหาทางวศิวกรรม เทคนิคการวเิคราะห์และการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ การท างาน
ร่วมกนัเป็นทีม เทคนิคการน าเสนอ 

Evolution of engineering disciplines; engineering professional organizations; engineering career 
path; engineering ethics; engineering problems; systematic problem analysis and solving; teamwork; 
presentation techniques 

200-112 คณติศำสตร์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
Fundamental Mathematics for Engineer 
อุปนยัเชิงคณิตศาสตร์ ฟังกช์นัและกราฟ ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพนัธข์องฟังก์ชนั การประยกุต์

ของอนุพนัธ ์ปริพนัธข์องฟังกช์นั การประยกุตข์องปริพนัธ ์
Mathematical induction; functions and graphs; limit and continuity; derivatives of functions; 

applications of derivatives; integration of functions; application of integrals 

200-113 ฟิสิกส์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
Fundamental Physics for Engineer 

หน่วยปริมาณทางฟิสิกส์และเวกเตอร์ ระบบแรงและการเคล่ือนที่ งานและโมเมนต ์อนุภาคและวตัถุ
เกร็ง พลงังานและโมเมนตมั 

Units, physical quantities, and vectors; force system and motions; work and moment; particles 
and rigid bodies; energy and momentum 

200-114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 2((2)-0-4) 
Fundamental Chemistry for Engineer 
เคมีพื้นฐานส าหรับวิศกร  สารเคมีในชีวิตประจ าวนัและความปลอดภยั สมบติัทางกายภาพของ

ของแขง็ ของเหลว และแก๊ส  กฎของแก๊ส กฎทรงมวลและปริมาณสารสมัพนัธ ์ ปฏิกิริยาเคมีและสมดุล กรด-
เบส  ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี เทอร์โมไดนามิกส์ 



 Chemical in daily life and safety; physical properties of solid, liquid and gas; gas law; law of 
mass and stoichiometry; reaction and equilibrium; acid-base; electrochemistry; thermodynamics 
 
200-115 พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม 3((2)-2-5) 
 Basic Electrical Engineering  
 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า
เบื้องตน้ กฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ก าลังไฟฟ้าจริงและ
ก าลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ ตวัประกอบก าลัง การปรับปรุงค่าตวัประกอบก าลัง การคิดค่าไฟฟ้าแบบหน่ึงเฟส  
ระบบไฟฟ้าสามเฟส หมอ้แปลงไฟฟ้า เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าเบื้องตน้ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า 
แนะน าเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 
 DC circuit analysis; voltage, current, and power; basic electrical components; Ohm’s law and 
Kirchhoff’s law; AC circuit analysis; real and reactive power; power factor; power factor correction; 
single-phase electricity bill; three-phase systems; transformers; introduction to electric machinery; electric 
generators and motors; introduction to electrical instruments 
 
200-116 พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับวิศวกร  3((2)-2-5) 
 Basic Engineering Programming  
 หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การท างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
หลักการกระบวนการของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักการของภาษาชั้นสูง วิธีการออกแบบและพฒันา
โปรแกรม ชนิดขอ้มูลพื้นฐานตวัแปร ค่าคงที่ ตวัด าเนินการ และนิพจน์  ประโยคค าสัง่และประโยคค าสัง่เชิง
ประกอบ  การท างานตามล าดบั การท างานแบบทางเลือกและการท างานแบบวนซ ้ า การตรวจแกจุ้ดบกพร่อง 
การออกแบบและพฒันาโปรแกรมโดยใชภ้าษาระดบัสูงเพื่อประยกุตใ์ชก้บัปัญหาทางดา้นวศิวกรรม การฝึก
เขียนโปรแกรม 
 Computer concepts, computer components; hardware and software interaction; electronic data 
processing 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; debugging; program design and development with applications 
to engineering problems using a high-level programming language; programming practices 
 
200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐำน 2((2)-0-4) 
 Basic Engineering Drawing  
 ความส าคญัของการเขียนแบบวศิวกรรม เคร่ืองมืออุปกรณ์และวธีิใช ้การเขียนตวัเลขและตวัอกัษร 
ชนิดของเส้นและมาตรฐานส าหรับงานเขียนแบบ เรขาคณิตประยกุต ์การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพออ



บลิก การเขียนภาพไอโซเมตริก การเขียนภาพฉายออโธกราฟฟิก การสเก็ตภาพ การเขียนภาพตดั การก าหนด
ขนาดและรายละเอียดอ่ืน ๆ ในแบบงานเขียนแบบวศิวกรรม  
 The importance of engineering drawing; drawing instruments and their uses; lettering; line types 
and standards; applied geometry; pictorial drawing, oblique drawing, isometric drawings, orthographic 
drawing; freehand sketches; section drawing, dimensioning, and descriptions in engineering drawing 
 
200-411 พื้นฐำนระบบรำง 3((3)-0-6) 
 Introduction to Railways  
 พื้นฐานความรู้ทางโครงสร้างพื้นฐาน ตวัยานพาหนะ ราง ระบบขบัเคล่ือน และอาณัติสัญญาณ 
ความปลอดภยัของระบบราง 
 Basic knowledge in railway systems, railway infrastructure, rolling stock systems, track system, 
traction system, and signaling; safety issues specific in the railway 
 
200-412 พลศำสตร์พำหนะระบบรำง 3((3)-0-6) 

 Railway Rolling Stock Systems  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน : 200-411 พื้นฐำนระบบรำง 
 Prerequisite : 200-411 Introduction to Railways   
 พลศาสตร์ของตวัรถระบบราง อากาศพลศาสตร์ ส่วนประกอบหลกัของรถไฟขนส่งสินคา้ การ
บ ารุงรักษาและการใช้งาน การสัมผสักันระหว่างล้อและราง การล้าเน่ืองจากการหมุนสัมผสั การแตก 
พฒันาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใชโ้จทยว์จิยัซ่ึงพฒันาร่วมกบัอุตสาหกรรมเป็นฐาน  
 Rail vehicle dynamics; aerodynamics; main features of freight vehicles; rolling stock 
maintenance and use; the wheel-rail interface; rolling contact fatigue; gauge corner cracking; WIL 
framework based on research topics developed in collaboration with industry 
 
200-413 ระบบขับเคล่ือนรถไฟ 3((3)-0-6) 
 Railway Traction Systems Design  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน: 200-411 พื้นฐำนระบบรำง 
 Prerequisite: 200-411  Introduction to Railways  
 ระบบขบัเคล่ือนของพาหนะระบบราง เคร่ืองจกัรที่ใชก้ระแสไฟฟ้าสลบัและตรงส าหรับขบัเคล่ือน 
อุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า ระบบขบัเคล่ือนของพาหนะระบบราง ระบบห้ามลอ้ การจดัการการสัมผสั
ระหวา่งลอ้กบัราง พฒันาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใชโ้จทยว์จิยัซ่ึงพฒันาร่วมกบัอุตสาหกรรมเป็นฐาน  



 Railway traction system; AC and DC machine for traction; power electronic controllers and 
power supply; traction systems of different type of railway vehicle; braking system and adhesion 
management; WIL framework based on research topics developed in collaboration with industry 
 
200-414 ระบบควบคุมรถไฟ 3((3)-0-6) 

 Railway Control Systems  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน:  200-411  พื้นฐำนระบบรำง 
 Prerequisite:  200-411  Introduction to Railways  
 พื้นฐานการออกแบบระบบควบคุมรถไฟ การติดตั้งและการบ ารุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณ การ
วางผงัเส้นทางเดินรถ หลกัการป้องกันความผิดพลาด การออกแบบโปรแกรมควบคุมการเดินรถไฟ การ
ออกแบบระบบ interlocking ระบบควบคุมการเดินรถแบบ moving block ระบบการจดัการการเดินรถของ
ยุโรป ( European Rail Traffic Management System, ERTMS) และส่วนประกอบของระบบ ATP ระบบ
ควบคุมรถไฟของยโุรป (European Train Control System, ETCS)  
 Underlying principles in design of railway control systems; signaling installations and 
maintenance; route setting; failsafe principles and software design for operating railway traffic; automatic 
train control (ATP and ATO) and moving block systems; European Rail Traffic Management System 
(ERTMS), and its ATP component, the European Train Control System (ETCS) 
 
200-415 วัสดุและกำรขึน้รูปวัสดุที่ใช้ในระบบรำง 3((3)-0-6) 
 Materials and Processes for Railway  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน:  200-411 พื้นฐำนระบบรำง 
 Prerequisite:  200-411 Introduction to Railways  

วสัดุที่ใชใ้นระบบราง โลหะ ยาง พลาสติกและวสัดุอ่ืน ๆ การขึ้นรูปวสัดุแบบต่าง ๆ เพื่อการผลิต
และการซ่อมบ ารุง การทดสอบสมบติัทางกล ทางเคมี การตรวจสอบแบบไม่ท าลาย 
 Materials for the rail system, metals, rubbers, plastics and others, types of forming for 
manufacturing and maintenance, mechanical testing, chemical testing, non-destructive testing 
 
200-416 วิศวกรรมธรณเีทคนิคส ำหรับกำรขนส่งทำงรำง  3((3)-0-6) 
 Railway Geotechnical Engineering  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน:  200-411 พื้นฐำนระบบรำง 
 Prerequisite:  200-411 Introduction to Railways  
 โครงสร้างฐานรากของรางด้านวสัดุและกลศาสตร์ การระบายน ้ าและเสถียรภาพของลาด การ
ออกแบบและก่อสร้างระบบราง การบริหารจดัการและบ ารุงรักษาระบบราง 



Materials and mechanics for railway track substructure; drainage and slopes stability for railway system; 
design and construction; management and maintenance track substructure 
 
200-417 กำรออกแบบโครงสร้ำงสะพำน 3((3)-0-6) 
 Bridge Structural Design  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน:  200-411 พื้นฐำนระบบรำง 
 Prerequisite:  200-411 Introduction to Railways  
 ชนิดของสะพาน ขอ้ก าหนดการออกแบบและการก าหนดน ้ าหนกับรรทุก การออกแบบโครงสร้าง
ส่วนบนของสะพานเหล็ก คอนกรีต และคอนกรีตอดัแรง การออกแบบโครงสร้างส่วนล่างของสะพานและ
การออกแบบทางรถไฟ 
 Types of bridges; design codes and loading requirements; superstructure design of steel, 
concrete, and prestressed concrete bridges; substructure design; railway structure design 
 
215-101 สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญ 2((2)-0-4) 
 Ordinary Differential Equations   
 สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัอนัดบัที่หน่ึงและอนัดบัที่สอง การแปลงลาปลาซ การประยกุตก์บัโจทย์
ปัญหาทางวศิวกรรม 
 First-order and second-order ordinary differential equations; Laplace transforms; applications in 
engineering problems 
 
215-102 แนะน ำวิศวกรรมเคร่ืองกล  1((1)-0-2) 
 Introduction to Mechanical Engineering  
 แนะน าศาสตร์ทางดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกล อาชีวอนามยั ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม จรรยาบรรณ
วชิาชีพ   
 Introduction to mechanical engineering, occupational health, safety, environment, and 
professional ethics 
 
215-103 เขียนแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล 3((2)-3-4) 
 Mechanical Engineering Drawing   
 เรขาคณิตบรรยายเบื้องตน้ ภาพช่วยและการหมุนภาพ รอยตดัและรอยต่อ ภาพคล่ี มาตรฐานที่
เก่ียวขอ้งส าหรับการเขียนแบบเคร่ืองกล การเขียนแบบประกอบและแบบละเอียด การก าหนดเกณฑ์ความ
คลาดเคล่ือนและพกิดัเผือ่ การเขียนช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล สญัลกัษณ์งานเช่ือม การเขียนแบบระบบท่อ การใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับการเขียนแบบวศิวกรรม 



 Basic descriptive geometry; auxiliary views and rotation; developments and intersections; 
standard in technical drawings; representation and specifications of machine elements; assembly and detail 
drawings; fits and tolerances; welding symbols; drawing of piping systems; computer-aided engineering 
drawing 
 
215-121 กลศำสตร์วิศวกรรม: สถิตยศำสตร์ 2((2)-0-4) 
 Engineering Mechanics: Statics  

ระบบแรง เวกเตอร์ แรง โมเมนต ์แรงคู่ควบ แรงลัพธ์ ผงัแรงอิสระ สมการสมดุลสถิตยศาสตร์ใน
สองและสามมิติ ของอนุภาคและวตัถุแข็งเกร็ง โครงสร้างในระนาบขอ้ต่อหมุน ขอ้ต่อรับโมเมนต ์ช้ินส่วน
เคร่ืองจกัรกล จุดศูนยม์วล จุดศูนยก์ลางแรงโมเมนต ์โมเมนตข์องรูปทรง แรงภายในคาน แผนผงัแรงเฉือน
และโมเมนตด์ดัภายในหนา้ตดัคาน แรงเสียดทาน 
 Force system: vector, force, moment, couple, resultants, free-body diagram and Equilibrium: 
equations of equilibrium in 2D, 3D for particles and rigid-body, Structures: plane trusses, frame, machine, 
Centers: center of mass, centroids, moment of inertia, Internal forces and beams: distributed forces, 
internal forces, shear forces and bending moment diagrams, Friction 
 
215-201 สมกำรเชิงอนุพันธ์ย่อย 2((2)-0-4) 
 Partial Differential Equations  
 สมการอนุพนัธ์ย่อย การแยกตวัแปร อนุกรมฟูเรียร์ การเปล่ียนรูปแบบฟูเรียร์ การประยกุต์กับ
โจทยปั์ญหาทางวศิวกรรม 
 Partial differential equations; separation of variables and Fourier series; Fourier transforms; 
applications in engineering problems  
 
215-202 ระเบียบวิธีค ำนวณเชิงตัวเลขส ำหรับงำนวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
 Numerical Methods for Engineering  
 วิธีเชิงตวัเลขในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่า
ในช่วงของขอ้มูล วิธีการหาปริพนัธแ์ละการหาอนุพนัธเ์ชิงตวัเลข ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์
สามญั ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธย์อ่ย 
 Numerical methods in engineering problems solving; solution of linear equation system; data 
interpolation; numerical integration and differentiation; numerical solution of the ordinary differential 
equation; numerical solution of partial differential equation 
 
 



215-203 กระบวนกำรผลิต 2((2)-0-4) 
 Manufacturing Processes  

วิวฒันาการของระบบการผลิต เศรษฐศาสตร์กับการผลิต แหล่งที่มาและสมบติัของวสัดุที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตต่าง ๆ เช่น การหล่อโลหะ การขึ้นรูปโลหะแบบร้อน และแบบเยน็ การกลึง การไส การกดั 
การตดัและการเช่ือม เป็นตน้ พลาสติกและการขึ้นรูปพลาสติก ยางและการขึ้นรูปยาง เคร่ืองจกัรและวิธีการ
ผลิตสมยัใหม่ที่ใชใ้นอุตสาหกรรม ระบบอตัโนมติัส าหรับอุตสาหกรรมการผลิต พฒันาการเรียนรู้ตามแบบ 
WIL  โดยใชโ้จทยว์จิยัซ่ึงพฒันาร่วมกบัอุตสาหกรรมเป็นฐาน 
 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 
equipment; WIL framework based on research topics developed in collaboration with industry 
 
215-211 โครงงำนวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 2(0-6-0) 
 Mechanical Engineering Project I  
 โครงงานตามกรอบการเรียนแบบ WIL โดยใชโ้จทยว์ิจยัซ่ึงพฒันาร่วมกบัอุตสาหกรรมเป็นฐาน
เพื่อฝึกฝนการคน้ควา้ ทดลองวิจยั การพฒันารูปแบบธุรกิจ หรือศึกษาเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดดว้ยตวันักศึกษาเอง 
โดยมีอาจารยท์ี่ปรึกษา พีเ่ล้ียง หรือผูป้ระกอบการใหค้  าแนะน า หวัขอ้ที่ศึกษาและขอบเขตไดรั้บการเห็นชอบ
จากกรรมการประจ าหลกัสูตร 
 Projects developed under WIL framework; self-practice on review, research, business model 
development or self-interested topic; the study is under supervision of advisors, trainer, or business owner; 
the topic and scope are approved by the curriculum committees 
 
215-221 กลศำสตร์วิศวกรรม: พลศำสตร์ 3((3)-0-6) 
 Engineering Mechanics: Dynamics  
 กฎเบื้องตน้เก่ียวกบัการเคล่ือนที่ของวตัถุ จลนศาสตร์ของอนุภาคและวตัถุเกร็ง ไดแ้ก่ การกระจดั 
ความเร็ว และความเร่ง ในการเคล่ือนที่สัมบูรณ์และสัมพทัธ์ จลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวตัถุแข็งเกร็ง 
ไดแ้ก่ วิธีแรงและความเร่ง วิธีงานและพลงังาน วิธีอิมพลัส์และโมเมนตมั พฒันาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  
โดยใชโ้จทยว์จิยัซ่ึงพฒันาร่วมกบัอุตสาหกรรมเป็นฐาน 
 Basic principles governing the laws of motion; Kinematics of particles and rigid bodies, 
displacement, velocity, and acceleration; absolute and relative motion; Kinetics of particles and rigid 
bodies; force-mass and acceleration method, the principle of work and energy method, the principle of 



impulse and momentum method; WIL framework  based on research topics developed in collaboration 
with industry 
 
215-222 กลศำสตร์วัสดุ  3((3)-0-6) 
 Mechanics of Materials  
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:   215-121 กลศำสตร์วิศวกรรม: สถิตยศำสตร์ 
 Prerequisite:  215-121 Engineering Mechanics: Statics 
 แรงและความเคน้ ความเคน้และความเครียดรูปแบบต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ระหว่างความเคน้และ
ความเครียด ความเคน้ในคาน ผงัแรงเฉือน โมเมนตด์ดั การโก่งตวัของคาน การโก่งตวัของเสา วงกลมโมร์ 
ความเค้นผสม เกณฑ์การวิบัติ  พ ัฒนาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนาร่วมกับ
อุตสาหกรรมเป็นฐาน  
 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; WIL framework based on research topics developed in collaboration with 
industry 
 
215-231 ชุดวิชำวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์ 6((4)-4-10) 
 Module : Engineering Thermofluids  
 สมบติัของของไหล ความดนัและการวดั  แรงกระท าต่อวตัถุในของไหล การไหลแบบต่าง ๆ การ
ไหลในท่อและการวดัอตัราการไหล จลนศาสตร์ของการไหล แนะน าการวิเคราะห์การไหลขั้นสูง กฎขอ้ที่
หน่ึงและสองของอุณหพลศาสตร์ ฟังก์ชนัเชิงอุณหพลศาสตร์และการประยกุต ์งานและความร้อน  สมบติั
ทางอุณหพลศาสตร์ของสาร การวิเคราะห์พลังงานของระบบ กลจกัรความร้อนและเคร่ืองท าความเยน็  
สมัพนัธภาพของคุณสมบติัของสาร กระบวนการปรับอากาศ ปฏิบติัการเบื้องตน้ของการไหลและอุณหพล
ศาสตร์ พฒันาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใชโ้จทยว์จิยัซ่ึงพฒันาร่วมกบัอุตสาหกรรมเป็นฐาน 
 Fluid properties, pressure and measurements, forces on rigid body in fluid, Fluid flow,  flow in 
pipe and flow measurements, kinematics pf fluid flow, Introduction to advance flow analysis, the first and 
second laws of thermodynamics, functions and applications, work and heat, properties of substances, 
energy analysis of differing systems, Heat engines and refrigerator and heat pump, thermodynamic 
relations of substances, air conditioning processes, practical training in Thermofluids, WIL framework 
based on research topics developed in collaboration with industry 
 
 
 



215-232 กำรถ่ำยเทควำมร้อน 3((3)-0-6) 
 Heat Transfer  
 การน าความร้อน การน าความร้อนในสภาวะคงตวัแบบ 1 และ 2 มิติ  การน าความร้อนในสภาวะ
ไม่คงตวัแบบมิติเดียว  การวิเคราะห์การน าความร้อนโดยวิธีเชิงตวัเลข  การพาความร้อน  การวิเคราะห์เชิง
มิติในการถ่ายเทความร้อนแบบการพา  การพาความร้อนแบบธรรมชาติ  การพาความร้อนแบบบงัคบับนผนัง
ท่อกลม  แผ่นเรียบและภายในท่อรูปต่าง ๆ   การวิเคราะห์การพาความร้อนในอย่างง่าย ความสัมพนัธ์
ระหว่างการถ่ายเทความร้อนและความเสียดทาน  การควบแน่นและการเดือด  การแผ่รังสีความร้อน  สมบติั
การดูดกลืนและการเปล่งความร้อน  ตวัประกอบเชิงมุม  การแผ่รังสีของวตัถุด าและวตัถุเทา  อุปกรณ์
แลกเปล่ียนความร้อน การเพิ่มการถ่ายเทความร้อน พฒันาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใชโ้จทยว์ิจยัซ่ึง
พฒันาร่วมกบัอุตสาหกรรมเป็นฐาน  
 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; WIL framework based on research topics 
developed in collaboration with industry 
 
215-233 เคร่ืองจักรกลของไหลและระบบท่อ 3((3)-0-6) 
 Fluid Machinery and Plumbing Systems   
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  215-231 ชุดวิชำวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์ 
 Prerequisite:  215-231 Module : Engineering Thermofluids 
 ช้ินส่วนพื้นฐานของเคร่ืองจกัรกลของไหล ทฤษฎีใบพดั ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกับการไหลใน
แนวแกนและในแนวรัศมี การวเิคราะห์มิติ สมรรถภาพของป๊ัมแบบเหวีย่งหนีศูนย ์กงัหนัน ้ า ความเร็วจ าเพาะ
คาวิเทชัน กังหันไอน ้ า การเลือกป๊ัมส าหรับระบบให้เหมาะสม การเลือกชนิดของป๊ัมส าหรับงานต่าง ๆ  
เกณฑแ์ละมาตรฐานของระบบท่อ ระบบท่อประปาส าหรับอาคาร การเพิม่ความดนัของน ้ าในระบบท่อ  การ
ออกแบบระบบท่อระบายน ้ าและท่ออากาศ การออกแบบระบบดับเพลิง พฒันาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  
โดยใชโ้จทยว์จิยัซ่ึงพฒันาร่วมกบัอุตสาหกรรมเป็นฐาน  
 Basics of fluid machinery; blade theory; radial and axial flow; dimensional analysis; centrifugal 
pump efficiency; turbine, cavitation, design, and pump selection; plumbing code and standards; plumbing 
system for building; increasing water head in plumbing system; guiding rule for finding the circulator; 
drainage system and vent pipe design; design of fire protection system; WIL framework based on research 
topics developed in collaboration with industry 



215-234 อุณหพลศำสตร์วิศวกรรม  3((3)-0-6) 
 Engineering Thermodynamics  
 กฎขอ้ที่หน่ึงและสองของอุณหพลศาสตร์  ฟังก์ชนัเชิงอุณหพลศาสตร์และการประยกุต ์งานและ
ความร้อน  สมบติัของสารบริสุทธ์ิ  การหาค่าสมบติัทางอุณหพลศาสตร์ของสารจากกราฟ  ตาราง  และ
สมการสถานะ การวเิคราะห์พลงังานของระบบปิดและระบบควบคุม สภาพยอ้นกลบัไม่ไดแ้ละศกัยภาพของ
ระบบหรือเอ็กเซอยี  ประสิทธิภาพของกลจักรความร้อนและเคร่ืองท าว ัฏจักรคาร์โนต์ ความเย็น  
สัมพนัธภาพของคุณสมบติัของสารบริสุทธ์ิและของผสมที่ไม่ท าปฏิกิริยากัน  กระบวนการท าความเยน็ 
พฒันาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใชโ้จทยว์จิยัซ่ึงพฒันาร่วมกบัอุตสาหกรรมเป็นฐาน  
 The first and second laws of thermodynamics; 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; irreversibility and availability; thermodynamic efficiencies of heat engines and refrigeration 
cycles; thermodynamic relations of pure substances and non-reaction mixtures; air conditioning processes; 
WIL framework based on research topics developed in collaboration with industry 
 
215-241 เทคโนโลยียำนยนต์   3((2)-3-4) 
 Automotive Technology   
 ประวติัความเป็นมาของเคร่ืองยนต ์ประเภทของเคร่ืองยนต ์หลกัการท างานและระบบต่าง ๆ ของ
เคร่ืองยนต ์แนวทางการพฒันาเคร่ืองยนต ์การดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์  ปฏิบตัิการการใชเ้คร่ืองมือ
เบื้องต้น  การถอด-ประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วนและการท างานของเคร่ืองยนต์ หลักการท างานและ
ส่วนประกอบของระบบส่งก าลงั ระบบรองรับน ้ าหนัก ระบบบงัคบัเล้ียว ระบบเบรก ระบบไฟฟ้ารถยนต ์
การบ ารุงรักษาระบบต่าง ๆ ปฏิบติัการการใชเ้คร่ืองมือเบื้องตน้ การถอด-ประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วนและ
การท างานของระบบต่าง ๆ  
 Engine development timeline; engine types; working principle, and sub- and assisting systems of 
the engines; performance enhancement of modern engines; engine maintenance; practical training in 
tooling, and assembling and inspecting engines; Introduction to operation and components in transmission 
systems, suspensions, steering and braking systems, and assembly and inspection of the components 
 
215-251 เคร่ืองมือวัด เซนเซอร์ และอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง 3((3)-0-6) 
 Instrumentation, Sensors, and Internet of Things  
 นิยามของระบบการวดัและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง ความไม่แน่นอนของการวดั สถิติส าหรับการ
วิเคราะห์ขอ้มูล หลักการและคุณสมบติัของตวัตรวจรู้ การวดัทางไฟฟ้า การวดัทางกล ระบบเก็บขอ้มูล
อตัโนมติั ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเครือข่ายตวัตรวจรู้ ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกับคลาวด์และอินเตอร์เน็ตของ



สรรพส่ิง ปฏิบติัการของการวดัทางวิศวกรรม พฒันาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใชโ้จทยว์ิจยัซ่ึงพฒันา
ร่วมกบัอุตสาหกรรมเป็นฐาน 
 Definitions of a measurement system and related standards; measurement uncertainty; statistics 
for data analysis; sensor fundamentals and characteristics; electrical measurement; mechanical 
measurement; automatic data acquisition system; introduction to sensor networks; Introduction to clouds 
and internet of things; engineering measurement laboratory; WIL framework based on research topics 
developed in collaboration with industry 
 
215-301 กำรจัดกำรและเศรษฐศำสตร์วิศวกรรม  2((2)-0-4) 
 Engineering Management and Economics  
 หลกัการพื้นฐานการจดัการและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม แนวความคิดเก่ียวกบัตน้ทุน ค่าของเงินที่
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน การวิเคราะห์จุดคุม้ทุนการทดแทนทรัพย์สิน ค่าเส่ือม
ราคา การประเมินค่าและการเลือกทางเลือกในการตดัสินใจ มูลค่าปัจจุบนั อัตราผลตอบแทนภายในและ
อตัราผลตอบแทนภายนอก การตดัสินใจภายใตค้วามเส่ียงและความไม่แน่นอน การบริหารการผลิต การ
วางแผนการผลิต/บริการ การวางแผนการบริหารองคก์รและทรัพยากรมนุษย ์
 The principles of economics and management; cost concepts; time value of money; break-even 
analysis; replacement analysis; depreciation; evaluation a single project; comparison and selection among 
alternatives; present worth; benefit-cost ratio analysis; internal rate of return; the external rate of return; 
decision making under uncertainty and risk; production management; production and service planning; 
organization and human resource management 
 
215-300 กำรฝึกงำน                                                                                                   ไม่น้อยกว่ำ 320 ช่ัวโมง  
 Practical Training  
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน: 215-312 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 Prerequisite:  215-312 Mechanical Engineering Laboratory 
 การฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่คลา้ยคลึงกนั  เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 
ตอ้งเขียนรายงานเสนอคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
 A minimum of 8  weeks (3 2 0  hours) summer training in industry or department-approved 
institutions; performance appraisal based on a review of both a mentor’s assessment report and an 
individual training report. 
 
 
 



215-311 โครงงำนวิศวกรรมเคร่ืองกล 2 2(0-6-0) 
 Mechanical Engineering Project II  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน:  215-211  โครงงำนวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 
 Prerequisite:  215-211 Mechanical Engineering Project I  
 โครงงานตามกรอบการเรียนแบบ WIL โดยใชโ้จทยว์ิจยัซ่ึงพฒันาร่วมกบัอุตสาหกรรมเป็นฐาน
เพื่อฝึกฝนการคน้ควา้ ทดลองวิจยั การพฒันารูปแบบธุรกิจ หรือศึกษาเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดดว้ยตวันักศึกษาเอง 
โดยมีอาจารยท์ี่ปรึกษา พีเ่ล้ียง หรือผูป้ระกอบการใหค้  าแนะน า หวัขอ้ที่ศึกษาและขอบเขตไดรั้บการเห็นชอบ
จากกรรมการประจ าหลกัสูตร 
 Projects developed under WIL framework; self-practice on review, research, business model 
development, or self-interested topic; the study is under supervision of the advisor, trainer, or business 
owner; the topic and scope are approved by the curriculum committees.   
 
215-312 ปฏิบตัิการวศิวกรรมเคร่ืองกล  1(0-3-0) 
 Mechanical Engineering Laboratory  
 รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน:  215-222 กลศาสตร์วสัดุ  215-231 ชุดวชิาวศิวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์                
                                                                215-232 การถ่ายเทความร้อน 
 Prerequisite: 215-222 Mechanics of Materials  215-231 Module : Engineering Thermofluids   
                                      215-232 Heat Transfer 
 ปฏิบติัการเก่ียวกบักลศาสตร์วสัดุ กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ ถ่ายเทความร้อน กลศาสตร์
เคร่ืองจกัรกล การสัน่สะเทือน ระบบควบคุมอตัโนมติั ระบบและวฏัจกัรทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 
 Experiments in the fields of mechanics of materials, fluid mechanics, thermodynamics, heat 
transfer, mechanics of machines, vibration, automatic controls, systems, and cycles in mechanical 
engineering 
 
215-319 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเคร่ืองกล  1(0-3-0) 
 Mechanical Engineering Laboratory  
 ปฏิบติัการเก่ียวกบัความแข็งแรงของวสัดุ  กลศาสตร์ของไหล  กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกล  และอุณ
หพลศาสตร์  การน าความร้อน  
 Experiments in the fields of strength of materials, fluid mechanics, mechanics of machines, 
thermodynamics, and heat conduction 
 
 
 



215-321 กำรส่ันสะเทือนเชิงกล 3((3)-0-6) 
 Mechanical Vibrations  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน:  215-201 สมกำรเชิงอนุพันธ์ย่อย   
                                                         215-221 กลศำสตร์วิศวกรรม: พลศำสตร์ 
 Prerequisite:  215-201  Partial Differential Equations  
                                        215-221  Engineering Mechanics: Dynamics 
 พฤติกรรมของระบบที่มีหน่ึงองศาของความอิสระ ความถ่ีธรรมชาติและผลจากความหน่วง การ
ควงของเพลา หลกัการของเคร่ืองมือวดัการสั่นสะเทือน หลกัการกนัสะเทือน ระบบที่มีสององศาของความ
อิสระ ไดแ้ก่ โหมดและรูปทรงของโหมด หลกัการของไดนามิคแอ็บซอบเบอร์ แนะน าระบบที่มีหลายองศา
ของความอิสระ พฒันาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใชโ้จทยว์จิยัซ่ึงพฒันาร่วมกบัอุตสาหกรรมเป็นฐาน  
 The behavior of systems with single degree of freedom; free undamped vibration, natural 
frequency and damping effects; loss 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; WIL framework based on research topics developed in collaboration with 
industry 
 
215-322 กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกล 3((3)-0-6) 
 Mechanics of Machinery  
 รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 215-221  กลศาสตร์วศิวกรรม: พลศาสตร์ 
 Prerequisite:   215-221   Engineering Mechanics: Dynamics 
 มโนทศัน์และค าจ  ากดัความของกลไกพื้นฐาน การวิเคราะห์จลนศาสตร์ของกลไกดว้ยวิธีค  านวณ
และวิธีกราฟฟิก เช่น กลไกแขนต่อ เฟืองชุด ลูกเบี้ ยว และกลไกส่งก าลัง การวิเคราะห์แรงของกลไก 
หลกัการของดาลอมแบร์ การปรับสมดุลของเคร่ืองจกัรกล พฒันาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใชโ้จทยว์จิยั
ซ่ึงพฒันาร่วมกบัอุตสาหกรรมเป็นฐาน  
 Concept of basic mechanisms and terminology; mathematical and graphical analyses of the 
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; WIL 
framework based on research topics developed in collaboration with industry 
 
 
 
 



215-323 กำรออกแบบเคร่ืองจักร 3((3)-0-6) 
 Machine Design  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน:  215-103  เขียนแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล   
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  215-222  กลศำสตร์วัสดุ  
 Prerequisite:  215-103  Mechanical Engineering Drawing  
                         215-222  Mechanics of Materials 
 พื้นฐานการออกแบบเคร่ืองจกัร และระบบเคร่ืองจกัร คุณสมบติัของวสัดุ ทฤษฎีการวบิติั การวบิติั
แบบสถิตและแบบล้า ผลของจุดรวมความเคน้ในงานออกแบบช้ินส่วนเคร่ืองจกัร การออกแบบช้ินส่วน
เคร่ืองจกัรอยา่งง่าย เช่น สกรูส่งก าลงั สปริง ขอ้ต่อสลกัเกลียว ขอ้ต่อเช่ือม การออกแบบช้ินส่วนส่งก าลงั เช่น 
เบรกและคลทัช์ สายพาน โซ่และสลิง  การเลือกใชต้ลบัลูกปืน การออกแบบเพลาและอุปกรณ์จบัยดึ การ
หล่อล่ืน ซีลและประเก็น โครงงานออกแบบเคร่ืองจกัร พฒันาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใชโ้จทยว์จิยัซ่ึง
พฒันาร่วมกบัอุตสาหกรรมเป็นฐาน  
 Fundamental of machine design and machinery systems, properties of materials; theories of 
failure, static and fatigue failures, effects of stress concentration in machine elements design; design of 
simple machine elements such as power screws, springs, bolted joints, welded joints; design of power 
transmission elements such as brakes and clutches, belts, roller chains, and wire ropes; rolling bearing 
selection; shaft and locational device designs; lubrication; gaskets and seals; machine design project; WIL 
framework based on research topics developed in collaboration with industry 
 
215-329 กลศำสตร์วัสดุ  3((3)-0-6) 
 Mechanics of Materials  
 แรงและความเคน้ ความเคน้และความเครียดรูปแบบต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ระหว่างความเคน้และ
ความเครียด ความเคน้ในคาน ผงัแรงเฉือน โมเมนตด์ดั การโก่งตวัของคาน การโก่งตวัของเสา วงกลมโมร์ 
ความเคน้ผสม เกณฑก์ารวบิตัิ 
 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 
 
 
 
 
 
 



215-331 กำรท ำควำมเย็นและกำรปรับอำกำศ 
 Refrigeration and Air-Conditioning 3((3)-0-6) 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน: 215-231  ชุดวิชำวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์   
                                                215-232  กำรถ่ำยเทควำมร้อน 
 Prerequisite:  215-231  Module : Engineering Thermofluids   
                         215-232  Heat Transfer 
 หลกัการท าความเยน็และระบบท าความเยน็ และสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ  การท าความเยน็แบบอดั
ไอโดยวิธีเชิงกลส าหรับการอดัชั้นเดียวและสองชั้น อุปกรณ์ของระบบท าความเยน็  เคร่ืองอัดไอ  เคร่ือง
ควบแน่น   เคร่ืองระเหย  อุปกรณ์ควบคุมการไหลของสารท าความเยน็  อุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ  ชนิดของ
สารท าความเยน็ ไซโครเมตริก การท าความเยน็แบบระเหย และหอท าความเยน็  การท าความเยน็แบบดูดซึม  
การแช่แข็งอาหาร การควบคุมเบื้องตน้ในระบบปรับอากาศ  การค านวณปริมาณความเยน็ที่ตอ้งการ  การ
ออกแบบระบบท่อลมและท่อน ้ ายา พฒันาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใช้โจทยว์ิจยัซ่ึงพฒันาร่วมกับ
อุตสาหกรรมเป็นฐาน  
 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, air distribution system, refrigerant piping; WIL framework based 
on research topics developed in collaboration with industry 
 
215-332 วิศวกรรมโรงจักรและระบบควำมร้อน 3((3)-0-6) 
 Power Plant Engineering and Thermal System  
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน: 215-231 ชุดวิชำวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์   
 Prerequisite:  215-231 Module : Engineering Thermofluids  
 ภาระไฟฟ้าของโรงจกัร การวางแผนการจ่ายกระแสไฟฟ้า การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของการผลิตไฟฟ้าของโรงจกัรแบบต่าง ๆ หลกัการแปลงพลงังานจากโรงจกัรแบบ
ต่าง ๆ ไดแ้ก่  โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า  โรงจกัรเคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน โรงจกัรไอน ้ า โรงจกัรกังหันก๊าซ  โรง
จกัรวฏัจกัรผสม และโรงจกัรผลิตพลังร่วมความร้อนไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ กังหันไอน ้ า เคร่ือง
ก าเนิดไอน ้ า เคร่ืองควบแน่น หม้ออุ่นน ้ า แนะน าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อุปกรณ์ควบคุมและเคร่ืองมือวดั 
กระบวนการออกแบบระบบความร้อน  การพิจารณาดา้นเศรษฐศาสตร์ ในออกแบบระบบความร้อน  การ
เลือกอุปกรณ์ตามความตอ้งการของระบบความร้อน  การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของอุปกรณ์ความ
ร้อน การจ าลองสถานการณ์ พฒันาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใชโ้จทยว์จิยัซ่ึงพฒันาร่วมกบัอุตสาหกรรม
เป็นฐาน  



 Variable load problems; load distributions planning; economics analysis and environmental 
impacts of electric generation powerplants. Energy conversion principles from hydropower plant, internal 
combustion engine power plant, steam power plant, gas turbine power plant; cogeneration and combined-
cycle power plant; performance parameters, turbines, boilers, condensers, feedwater heater. Introduction to 
nuclear power plants, control, and instrumentation; Design of thermal system process, economic 
consideration for thermal system design, selection of thermal system equipment, mathematical model of 
thermal equipment and simulation; WIL framework based on research topics developed in collaboration 
with industry 
 
215-235 กลศำสตร์ของไหล  3((3)-0-6) 
 Mechanics of Fluids  
 สมบติัของของไหล ความดนัและการวดั  แรงกระท าต่อวตัถุในของไหล การไหลแบบต่าง ๆ การ
ไหลในท่อและการวดัอตัราการไหล จลนศาสตร์ของการไหล แนะน าการวเิคราะห์การไหลขั้นสูง 
 Fluid properties, pressure and measurements, forces on rigid body in fluid, Fluid flow,  flow in 
pipe and flow measurements, kinematics pf fluid flow, Introduction to advance flow analysis 
 
215-341 ยำนยนต์ไฟฟ้ำและยำนยนต์ไฟฟ้ำไฮบริด 3((3)-0-6) 
 Electric vehicles and hybrid electric vehicles  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน : 215-241 เทคโนโลยียำนยนต์   
 Prerequisite:  215-241 Automotive Technology  
 พื้นฐานทางดา้นยานยนต์ไฟฟ้า ตน้ก าลงัของยานยนตแ์ละรูปแบบระบบส่งก าลงั ยานยนตไ์ฟฟ้า
และยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด องค์ประกอบของยานยนต์ไฟฟ้าและการท าแบบจ าลองของยานยนต์ไฟฟ้า 
แนะน าการจดัการพลงังานของยานยนตไ์ฟฟ้าเบื้องตน้ แนะน าระเบียบวิธีควบคุมเชิงท านายแบบจ าลองและ
การประยกุตใ์ชง้านในยานยนตไ์ฟฟ้า พฒันาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใชโ้จทยว์ิจยัซ่ึงพฒันาร่วมกับ
อุตสาหกรรมเป็นฐาน 
 Basics in electric vehicles, prime mover, and powertrain topologies; electric vehicles and hybrid 
electric vehicles; essential components in electric vehicles and modeling; Introduction to energy 
management in electric vehicles; Introduction to model predictive control (MPC) and applications of MPC 
in electric vehicles; WIL framework based on research topics developed in collaboration with industry 
 
 
 
 



215-351 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3((3)-0-6) 
 Automatic Control Systems  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน:  215-101 สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญ 
                                                         215-221 กลศำสตร์วิศวกรรม: พลศำสตร์ 
 Prerequisite:  215-101  Ordinary Differential Equations   
                       215-221  Engineering Mechanics: Dynamics 
 หลกัการของระบบควบคุมอตัโนมตัิ  การวิเคราะห์และจ าลองระบบพลวตัเชิงเสน้ เสถียรภาพของ
ระบบป้อนกลับเชิงเส้น การวิเคราะห์การตอบสนองต่อเวลา การวิเคราะห์การตอบสนองเชิงความถ่ี การ
ออกแบบและการชดเชยของระบบควบคุม พฒันาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใช้โจทยว์ิจยัซ่ึงพฒันา
ร่วมกบัอุตสาหกรรมเป็นฐาน  
 Automatic control principles, analysis, and modeling of linear dynamic systems, the stability of 
linear feedback systems, time-domain analysis, frequency response analysis, design and compensation of 
control systems; WIL framework based on research topics developed in collaboration with industry 
 
215-400 สหกิจศึกษำ 8(0-48-0) 
 Cooperative Education  
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน: 215-311 โครงงำนวิศวกรรมเคร่ืองกล 2   
                                               215-312  ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเคร่ืองกล 
     Prerequisite:  215-311  Mechanical Engineering Project II    
                       215-312  Mechanical Engineering Laboratory 
 การฝึกงานและศึกษาระบบการท างานจริงในสถานประกอบการที่เก่ียวกับวิศวกรรมเคร่ืองกล 
นกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติังานในฐานะเสมือนพนกังานของสถานประกอบการ  เพื่อเสริมสร้างใหเ้กิดการพฒันา
ทกัษะดา้นอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกบัประสบการณ์การท างาน นกัศึกษาจะตอ้งมีชัว่โมง
การท างานเต็มเวลาในสถานประกอบการธุรกิจรวมไม่น้อยกวา่ 16 สปัดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา เม่ือส้ินสุด
การฝึกงาน นกัศึกษาตอ้งรายงานและจดัท ารายงานสรุปผล การท างานฉบบัสมบูรณ์ใหก้บัสถานประกอบการ 
อาจารยท์ี่ปรึกษาประเมินผลการปฏิบติังานร่วมกบัสถานประกอบการ 
 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 
 
 
 



215-411 โครงงำนวิศวกรรมเคร่ืองกล 3 2(0-6-0) 
 Mechanical Engineering Project III  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน:  215-311 โครงงำนวิศวกรรมเคร่ืองกล 2 
 Prerequisite:  215-311 Mechanical Engineering Project II 
 โครงงานทางดา้นวิศวกรรมเคร่ืองกลตามความสนใจ ซ่ึงพฒันาตามกรอบการเรียนแบบ WIL การ
เขียนขอ้เสนอโครงการภายใตก้ารใหค้  าปรึกษาของอาจารยท์ี่ปรึกษาโครงงานและขอ้เสนอแนะจากกรรมการ
ประเมินโครงงาน ด าเนินงานตามขอ้เสนอโครงการ การเขียนรายงานฉบบัสมบูรณ์ การน าเสนอผลงาน 
 Independent projects in mechanical engineering developed under WIL framework; short 
proposal development under supervision of advisors and project committees; development of project 
according to the proposal; project report writing, project summary presentation 
 
215-421 กำรใช้งำนตลับลูกปืนลูกกลิง้ในเคร่ืองจักรกล 3((3)-0-6) 
 Using of Rolling Bearing in Machines  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน:  215-324 กำรออกแบบเคร่ืองจักร 
 Prerequisite:  215-324Machine Design  
 พื้นฐานเก่ียวกบัวสัดุและการผลิตตลบัลูกปืน ความเคน้และความเสียหายจากการลา้ในตลบัลูกปืน 
พื้นฐานการหล่อล่ืนและการเลือกสารหล่อล่ืน มาตรฐานที่ใชก้  าหนดตลบัลูกปืนและสารหล่อล่ืน การค านวณ
ภาระแรงและอายกุารใช้งานตลับลูกปืน การติดตั้งและถอดประกอบตลับลูกปืน การติดตามระดับความ
เสียหายและประเมินสภาพตลบัลูกปืน การยดือายกุารใชง้านของตลบัลูกปืน 
 Basic in materials and manufacturing of bearing; stress and fatigue failure in bearing; basic in 
lubrication and lubricant selection; standard of bearing; load and life estimation; mounting and 
dismounting; failure and condition monitoring in bearing; basic in lifespan extension of bearing  
 
215-422 แนะน ำระเบียบวิธีไฟไนท์เอลลิเมนท์ 
 Introduction to Finite Element Method 3((2)-3-4) 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  215-202  ระเบียบวิธีค ำนวณเชิงตัวเลขส ำหรับงำนวิศวกรรม 
                                                 215-222  กลศำสตร์วัสด ุ
                                                 215-232  กำรถ่ำยเทควำมร้อน 
 Prerequisite:  215-202  Numerical Methods for Engineering 
                        215-222  Mechanics of Materials 
                        215-232  Heat Transfer 
 พื้นฐานทางด้านทฤษฎีและเก่ียวกับระเบียบวิธีไฟไนท์เอลลิเมนท์  การใช้วิธีการต่าง ๆ ในการ
สร้างรูปแบบของระเบียบวธีิไฟไนทเ์อลลิเมนท ์เช่น วิธีการโดยตรง วธีิถ่วงน ้ าหนกัเศษตกคา้ง วธีิการแปรผนั



แนะน าการใชโ้ปรแกรมไฟไนทเ์อลลิเมนทเ์ชิงพาณิชยส์ าหรับแกปั้ญหาทางกลศาสตร์วสัดุ  ปัญหาดา้นความ
ร้อน 
 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 
 
215-431 กังหันก๊ำซและกำรขับเคล่ือนอำกำศยำน 3((3)-0-6) 
 Gas Turbine and Aircraft Propulsion  
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  215-231  ชุดวิชำวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์  
 Prerequisite:  215-231  Module : Engineering Thermofluids 
 ทบทวนวฏัจกัรกงัหันก๊าซในอุดมคติ  พฒันาการและการแบ่งประเภทของเคร่ืองยนตก์งัหันก๊าซ  
การวิเคราะห์สมรรถนะของวฏัจกัร กงัหันก๊าซที่ให้ก าลงัการผลิตที่เพลา  การวิเคราะห์วฏัจกัรทางอุณหพล
ศาสตร์ของระบบกงัหันก๊าซในอากาศยานส าหรับเคร่ืองยนตเ์ทอร์โบแฟน  เทอร์โบเจท็  เทอร์โบโพรบ  แรม
เจท็และระบบขบัเคล่ือนของจรวด หลกัการท างานของเคร่ืองอดัอากาศแบบไหลแนวรัศมีและไหลแนวแกน  
ระบบเผาไหมแ้ละกงัหนัแบบอิมพลัส์และแบบรีแอคชัน่ ทางเขา้อากาศ และหวัฉีด 
 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 
 
215-432 กำรประหยัดพลังงำน 3((3)-0-6) 
 Energy Conservation  
 แนะน าการประหยดัพลงังาน  มโนทศัน์พื้นฐานเก่ียวกับ  ความร้อน  งาน  และพลังงาน  วิธีการ
ประหยดัพลงังานในระบบต่าง ๆ  เช่น   อาคาร  ระบบท าความร้อน  ระบบท าความเยน็  ระบบปรับอากาศ  
เคร่ืองตน้ก าลงัชนิดต่าง ๆ  ระบบน ้ าประปา และระบบแสงสวา่ง 
 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 
 
 
 
 



215-433 กำรเผำไหม้ 3((3)-0-6) 
 Combustion  
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  215-231 ชุดวิชำวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์   
 Prerequisite:  215-231  Module : Engineering Thermofluids 
 ปรากฏการณ์การเผาไหม ้เช้ือเพลิง เทอร์โมไดนามิกส์ของการเผาไหม ้ลกัษณะทางกายภาพและ
เคมีของการเผาไหม ้การติดไฟ การเผาไหม้เช้ือเพลิงเหลว การเผาไหม้เช้ือเพลิงแข็ง การเผาไหมเ้ช้ือเพลิง
แก๊ส เทคโนโลยกีารเพิม่ประสิทธิภาพการเผาไหม ้
 Combustion phenomena; fuel; thermodynamics of combustion; physical and chemical aspects of 
combustion; ignition; liquid fuel combustion; solid fuel combustion; gaseous fuel combustion; technology 
for enhancing combustion efficiency 
 
215-434 พลังงำนแสงอำทิตย์และพลังงำนลม 3((3)-0-6) 
 Solar Energy and Wind Energy  
 การแผ่รังสีจากดวงอาทิตยแ์ละจากชั้นบรรยากาศ กระบวนการความร้อนจากแสงอาทิตยแ์ละการ
ประยกุต ์โรงตน้ก าลงัจากความร้อนแสงอาทิตย ์ปรากฏการณ์โฟโตโวทาอิค ระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
และการออกแบบ คุณลักษณะและแหล่งพลังงานลม การประเมินศักยภาพพลังงานลม กังหันลมและ
สมรรถนะ   
 Solar and atmospheric radiation, solar thermal processes, and applications, solar thermal 
powerplant; photovoltaic effect, photovoltaic systems, and designs; wind energy characteristics and 
resources, wind energy potential, wind turbines, and their performances 
 
215-435 วิศวกรรมหม้อไอน ้ำ 3((3)-0-6) 
 Boiler Engineering  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน : 215-231 ชุดวิชำวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์   
 Prerequisite:  215-231  Module : Engineering Thermofluids 
 ประเภทและการใช้งานของหมอ้ไอน ้ า เช้ือเพลิงและการเผาไหมใ้นหม้อไอน ้ า การถ่ายเทความ
ร้อนภายในหมอ้ไอน ้ า การค านวณภาระโหลดของหมอ้ไอน ้ า สมรรถนะและประสิทธิภาพของหมอ้ไอน ้ า 
การปรับสภาพน ้ าที่ใชใ้นหมอ้ไอน ้ า กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัหมอ้ไอน ้ า การตรวจสอบดา้นความปลอดภยั ผู ้
ควบคุมประจ าหมอ้ไอน ้ า การบ ารุงรักษาหมอ้ไอน ้ า เคร่ืองมือวดัส าหรับหมอ้ไอน ้ า มลพษิจากหมอ้ไอน ้ าและ
การควบคุม ผูเ้รียนสามารถควบคุมหมอ้ไอน ้ าใหมี้สมรรถนะและประสิทธิภาพสูง 
 Types and applications of boiler, Fuel and combustion in boiler, Heat transfer in boiler, 
Evaluation of thermal load in boiler, Performance, and efficiency of boiler, Water treatment using in 



boiler, Industrial law relating boiler, Safety inspection, Boiler operator, Boiler maintenance, Instruments 
for boiler, Boiler pollutions and management 
 
215-441 เคร่ืองยนต์สันดำปภำยใน 3((3)-0-6) 
 Internal Combustion Engines  
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  215-231 ชุดวิชำวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์   
 Prerequisite:  215-231 Module : Engineering Thermofluids  
 พื้นฐานเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน เคร่ืองยนตจุ์ดระเบิดด้วยประกายไฟและเคร่ืองยนตจุ์ดระเบิด
ดว้ยการอดั  อุณหพลศาสตร์เคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน (วฏัจกัรมาตรฐานอากาศอุดมคติ วฏัจกัรเช้ือเพลิง-
อากาศ และวฏัจกัรเคร่ืองยนตจ์ริง)  เช้ือเพลิงและการสนัดาป ระบบจ่ายเช้ือเพลิงและอากาศ  ระบบจุดระเบิด  
ซุปเปอร์ชาร์จ  เทอร์โบชาร์จ และการไล่ไอเสีย  การวเิคราะห์ไอเสียและการควบคุมมลภาวะ  สมรรถนะและ
การทดสอบ  การหล่อล่ืน 
 Internal combustion engine fundamentals; spark-ignition and compression-ignition engines; 
thermodynamics of internal combustion engines (ideal air standard, fuel-air, and actual cycles); fuels and 
combustion; air and fuel supply systems; ignition systems; supercharging, turbocharging, and scavenging; 
exhaust gas analysis and pollution control; performance and testing; lubrication 
 
215-442 ทฤษฎีและกำรประยุกต์ทำงด้ำนพลศำสตร์ยำนยนต์ 3((3)-0-6) 
 Theories and Applications of Vehicle Dynamics  
 การวิเคราะห์ แรง การเคล่ือนที่ อากาศพลศาสตร์ กลไกของระบบส่งก าลงั ระบบช่วงล่าง  ระบบ
บงัคบัเล้ียว ลอ้ยาง ระบบกนัสะเทือน การวเิคราะห์การเคล่ือนที่ในหลายองศาอิสระ การพฒันาตน้แบบทาง
คณิตศาสตร์ของยานยนตเ์พื่อการควบคุม การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนในยานยนต ์ แนะน าอุปกรณ์ที่ใชใ้น
การตรวจวดัและทดสอบการสัน่สะเทือน การควบคุมและลดการสัน่สะเทือนภายในยานยนต ์
 Analysis of kinematics and kinetics of vehicle, aerodynamics, powertrain, chassis, steering 
system, tires, and wheels, suspension system; Analysis of multi-degree of freedom movement; 
mathematical modeling of the vehicle control system; vibration analysis; Introduction to equipment for 
vibration measuring; control of vehicle’s vibration 
 
215-443 กำรจัดกำรพลังงำนในยำนยนต์ไฟฟ้ำและยำนยนต์ไฮบริด 3((3)-0-6) 
 Basics in Energy Management of Electric Vehicles and Hybrid Vehicles  
 การจดัการพลงังานและก าลงัไฟฟ้า รูปแบบของระบบขบัเคล่ือน ระบบจ่ายพลงังานไฟฟ้าแบบต่าง 
ๆ เซลล์เช้ือเพลิง แบตเตอร่ี ระบบจดัการแบตเตอร่ี ระบบประจุไฟฟ้า เคร่ืองแปลงกระแสและความต่าง
ศกัยไ์ฟฟ้า การประยกุตใ์ชก้ริดอจัฉริยะ การประเมินประสิทธิภาพของยานยนตเ์พือ่การเปรียบเทียบ 



 Energy and power management in hybrid and electric vehicles; drivetrain topology; overview of 
energy storage systems, fuel-cell stack, battery, battery management; charging management; battery 
charging, power converters, smart grid application, and energy efficiency estimation 
 
215-451 ก ำลังของไหลและพีแอลซี 3((3)-0-6) 
 Fluid Power and Programmable Logic Controller  
 หลกัการเบื้องตน้ของก าลงัของไหล กฎปาสคาล การไหลในท่อ ระบบท่อจ่าย ระบบไฮดรอลิกและ
อุปกรณ์ ไดแ้ก่ ป๊ัม ตวัท างาน ล้ินและอุปกรณ์ควบคุม วงจรไฮดรอลิกพื้นฐานและการประยกุตใ์ชง้าน ระบบ
นิวเมติกและอุปกรณ์ ไดแ้ก่ เคร่ืองอดัอากาศ ตวัท างาน ล้ินและอุปกรณ์ควบคุม วงจรนิวเมติกพื้นฐานและ
การประยกุตใ์ช้งาน การออกแบบวงจรนิวเมติกด้วยวิธีแคสเคด แนะน าระบบควบคุมดว้ยพีแอลซีและการ
ประยุกต์ใช้งานในงานอุตสาหกรรม พฒันาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดยใช้โจทยว์ิจยัซ่ึงพฒันาร่วมกับ
อุตสาหกรรมเป็นฐาน 
 Principle of fluid power; Pascal’s law, flow in pipe, properties of fluid in power transmission,  
principle of hydraulic and pneumatic systems; hydraulic system components; pumps, actuators, valves, and 
control unit; basic hydraulic circuits and maintenance; pneumatic system components; compressors, 
actuators, valves, and control unit; basic pneumatic circuits and applications; pneumatic circuit design 
using Cascade method; introduction to PLC and applying to use in industrial applications; WIL framework 
based on research topics developed in collaboration with industry 
 
215-491 หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเคร่ืองกล 1  1-3((x)-y-z) 
  Special Topics in Mechanical Engineering I  
 วิทยาการที่น่าสนใจเป็นพิเศษ และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และตอ้งผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 Valuable special topics and interest in mechanical engineering; approved by the board of faculty 
of Engineering 
 
215-492 หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเคร่ืองกล 2  1-3((x)-y-z) 
  Special Topics in Mechanical Engineering II  
 วิทยาการที่น่าสนใจเป็นพิเศษ และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และตอ้งผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 Valuable special topics and interest in mechanical engineering; approved by the board of faculty 
of Engineering 
 



215-493 หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเคร่ืองกล 3  1-3((x)-y-z) 
  Special Topics in Mechanical Engineering III  
 วิทยาการที่น่าสนใจเป็นพิเศษ และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และตอ้งผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 Valuable special topics and interest in mechanical engineering; approved by the board of faculty 
of Engineering 
 
215-494 หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเคร่ืองกล 4 1-3((x)-y-z) 
  Special Topics in Mechanical Engineering IV  
 วิทยาการที่น่าสนใจเป็นพิเศษ และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และตอ้งผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 Valuable special topics and interest in mechanical engineering; approved by the board of faculty 
of Engineering 
 
215-495 หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเคร่ืองกล 5 1-3((x)-y-z) 
  Special Topics in Mechanical Engineering V  
 วิทยาการที่น่าสนใจเป็นพิเศษ และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และตอ้งผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 Valuable special topics and interest in mechanical engineering; approved by the board of faculty 
of Engineering 
 
215-496 หัวข้อพิเศษทำงวิศวกรรมเคร่ืองกล 6  1-3((x)-y-z) 
  Special Topics in Mechanical Engineering VI  
 วิทยาการที่น่าสนใจเป็นพิเศษ และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และตอ้งผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 Valuable special topics and interest in mechanical engineering; approved by the board of faculty 
of Engineering 
 
219-220 ออกแบบและสร้ำงหุ่นยนต์เพ่ือแข่งขัน  2((2)-4-0) 
 Robot Design and Competition  
 การแข่งขนัหุ่นยนต์ การออกแบบกติกาการแข่งขนัหุ่นยนต์ การวิเคราะห์กลยุทธ์การแข่งขัน
หุ่นยนต์ กลศาสตร์และกลไกพื้นฐาน การออกแบบช้ินส่วนเคร่ืองกลอย่างง่าย แนะน ามอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง กระบวนการผลิตเบื้องตน้ การท างานเป็นทีม 



 Robot competitions; design of robot contest’s rules; Robot competitive strategies; concept of 
basic mechanics and mechanisms; design of simple machine elements; introduction to DC motors; basic 
manufacturing processes; Teamwork 
 
219-221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนวิศวกรรม 2((2)-3-4) 
 Engineering Software Tools   
 การใช้เทคโนโลยีทางด้านดิจิทลัส าหรับงานออกแบบและวิเคราะห์ในงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 
โปรแกรมตารางค านวณส าหรับงานวิศวกรรม โปรแกรมการจ าลองสถานการณ์และออกแบบด้าน
วศิวกรรมเคร่ืองกลและการประยกุตง์านที่เก่ียวขอ้ง เช่น แมทแลบ (Matlab) หรือ ซายแลบ โปรแกรมภาษา
สคริป เช่น ไพทอน กรอบการเรียนแบบ WIL โดยใชโ้จทยว์จิยัซ่ึงพฒันาร่วมกบัอุตสาหกรรมเป็นฐาน 
 Use of digital technology for design and analysis of mechanical engineering problems; 
Spreadsheet 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; 
WIL framework based on research topics developed in collaboration with industry 
 
219-321 กำรออกแบบระบบเมคำทรอนิกส์  
 Mechatronic System Design 3((2)-3-4) 
 แนะน าการออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ แบบจ าลองและการจ าลองสถานการณ์ระบบกายภาพ 
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องตน้ ตวัขบัเคล่ือน เซนเซอร์และอุปกรณ์แปลงพลงังาน ไมโครโพรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรเลอร์ การเช่ือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กบัระบบกลไฟฟ้า แนะน าระบบไฮดรอลิกส์ ระบบ
นิวเมติก และพีแอลซี การพฒันาโปรแกรมจริง ออกแบบและวิเคราะห์ระบบกายภาพ และแบ่งกลุ่มยอ่ยท า
โครงงาน 
 Introduction to mechatronic system design; modeling and simulation of physical systems; basic 
electronics; actuators; sensors and transducers; microprocessors and microcontrollers; connectivity 
between the computer and electromechanical systems; introduction to hydraulic systems, pneumatic 
systems and Programmable Logic Controller (PLC); program development; analysis and design of 
physical systems; class projects 
 
219-322 วิทยำกำรหุ่นยนต์และปัญญำประดิษฐ์ 3((3)-0-6) 
 Robotics and Artificial Intelligence  
 แนะน าวทิยาการหุ่นยนต ์ประเภทของหุ่นยนต ์เซนเซอร์และตวัท างานของหุ่นยนต ์หลกัการของ
เดนาวิท-ฮาเทนเบิร์กเพื่อก าหนดพารามิเตอร์ของหุ่นยนต ์สมการฟอร์เวิร์ดและสมการอินเวิร์สคิเนเมติกส์ 



แนะน าปัญญาประดิษฐ์ กรณีศึกษาของการน าปัญญาประดิษฐ์ไปใช ้พฒันาการเรียนรู้ตามแบบ WIL  โดย
พฒันาโจทยว์จิยัร่วมกบัอุตสาหกรรม 
 Introduction to robotics; classification of robots; robot sensors and actuators; Denavit-
Hartenberg principles for defining robot parameters; forward and inverse kinematic equations; introduction 
to AI; case studies of AI projects; WIL framework based on research topics developed in collaboration 
with industry 
 
219-431 แนะน ำระบบปฏิบัติกำรหุ่นยนต์ 3((3)-0-6) 
 Introduction to Robot Operating System  
 พื้นฐานของระบบปฏิบติัการอูบนัตู ค  าสัง่พื้นฐานของลินุกซ์ หลกัคิดของระบบปฏิบติัการหุ่นยนต ์
(ROS) การประยกุตใ์ชอุ้ปกรณ์ส่งขอ้มูล (publisher) อุปกรณ์รับขอ้มูล (subscriber)  อุปกรณ์ใหบ้ริการขอ้มูล 
(service) และอุปกรณ์เช่ือมต่อเพื่อรับ-ส่งขอ้มูล (client) การควบคุมหุ่นยนตด์ว้ย ระบบปฏิบติัการหุ่นยนต ์
โครงงานประจ าวชิา 
 Basic Ubuntu, Linux commands; ROS concept; Applications; Publisher; Subscriber, Service; 
Client; Robot control with ROS; Class project 
 
219-432 ระบบเรียนรู้อัตโนมัติส ำหรับงำนระบบเมคำทรอนิกส์  3((3)-0-6) 
 Machine Learning for Mechatronics Applications  
 ขั้นตอนวิธีพื้นฐานที่ใชใ้นกระบวนการเรียนรู้อัตโนมัติได้แก่ การเรียนรู้แบบแผนภูมิตน้ไมก้าร
เรียนรู้แบบเบเซ่ียนและโครงข่ายประสาทเทียม   การประยกุตใ์ชข้ ั้นตอนวธีิการเรียนรู้อตัโนมติักบังานระบบ
เมคาทรอนิกส์ 
 Machine learning introduction; decision tree learning; Bayesian learning; neural networks; 
applications of learning algorithms onto mechatronics system. 
 
219-433 กำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงมนุษย์กับหุ่นยนต์ 3((3)-0-6) 
 Human-Robot Interaction  
 การแนะน าการติดต่อส่ือสารระหว่างมนุษยก์บัหุ่นยนต ์องคป์ระกอบของมนุษยแ์ละแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ของมนุษย ์การออกแบบการติดต่อส่ือสารระหว่างมนุษยแ์ละหุ่นยนต ์การเช่ือมต่อระหว่าง
คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ การออกแบบอัลกอริทึมการควบคุมหุ่นยนตส์ าหรับการติดต่อส่ือสารระหว่าง
มนุษยแ์ละหุ่นยนต ์แนะน าการเขียนโปรแกรมส าหรับการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต ์กรณีศึกษาการ
สาธิตและการทดลองการติดต่อส่ือสารระหวา่งมนุษยก์บัหุ่นยนต ์
 Introduction to human-robot interaction, Human factors, and human mathematical model, 
Human-robot interaction design, Human-robot interface, Design the robotic control algorithms for human-



robot interaction, Introduction to computer and robotics interface programming, case study: Human-Robot 
Interaction demonstrations and experiments 
 
226-214 กระบวนกำรผลิตพื้นฐำน 2((1)-3-2) 
 Basic Manufacturing Processes    
 ระบบการผลิต การเลือกกระบวนการผลิต เคร่ืองจกัรกล ใบมีด และอุปกรณ์จบัยดึช้ินงานแบบต่าง 
ๆ การกลึงโลหะ การค านวณเวลาที่ใช้ในการกลึง ปฏิบตัิการกลึงโลหะด้วยเคร่ืองกลึงธรรมดา ชนิดและ
ลกัษณะสมบติัของโลหะแผน่ กระบวนการผลิตช้ินงานโลหะแผน่ดว้ยเคร่ืองจกัรกลในโรงงานอุตสาหกรรม 
เคร่ืองจกัรกลซีเอ็นซีเลขส าหรับงานโลหะแผ่น การเขียนแผ่นคล่ี การยดึโลหะแผ่น ปฏิบติัการโลหะแผ่น 
หลกัการเช่ือมโลหะ เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเช่ือม ความปลอดภยัในงานเช่ือม กระบวนการเช่ือมโลหะ
แบบต่าง ๆ ท่าเช่ือม แนวเช่ือมและการตรวจสอบ ปฏิบติัการเช่ือมมิก/แมก และการเช่ือมอาร์ค 
 Manufacturing systems; manufacturing processes selection; machine tools and fixtures; metal 
turning, turning time calculation, typical metal turning practices, types and characteristics of sheet metals, 
sheet metal forming processes, CNC machines for sheet metal forming, sheet metal pattern development, 
sheet metal fastening, sheet metal operation practices; principles of metal welding, machines and 
equipment for welding, welding safety, welding processes, welding posture, weld and inspection, mig/mag 
welding and arc welding practices 
 
237-111 วัสดุวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
 Engineering Materials  
 ศึกษาโครงสร้าง สมบติั กระบวนการผลิต และการประยกุตใ์ชว้สัดุวิศวกรรม ไดแ้ก่ โลหะ พอลิ
เมอร์ เซรามิก วสัดุผสม วสัดุอิเลกทรอนิกส์ วสัดุอ่ืน ๆ เฟสไดอะแกรม สมบัติเชิงกลของวสัดุ การ
เส่ือมสภาพของวสัดุ 
 Study of structures, properties, production processes, and applications of engineering materials 
i.e. metals, polymers, ceramics, composites, electronic materials other materials, phase diagrams, 
mechanical properties, and materials degradation 



รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดับปริญญาตรี 

คณะวศิวกรรมศาสตร์   วทิยาเขตหาดใหญ่ 

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 ภาคปกติ                ภาคสมทบ 
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

1. อาจารยส์ราวุธ  โกนสร้าง, วศ.บ.(วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2553
2. รองศาสตราจารย ์ดร.กฤช  สมนึก, ปร.ด.(วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2555
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระยุทธ  หลีวิจิตร, Ph.D. (Energy Technology), มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2550 
4. ดร.กิตตินนัท ์ มลิวรรณ, Ph.D. (Fluid Mechanics), Paul Sabatier University, France, 2547
5. ดร.ฐานนัดร์ศกัด์ิ เทพญา, Ph.D. (Energy Technology), มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 2548


	doc2-2
	doc2-5
	doc2-3
	doc2-4

