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ปรัชญาของหลกัสูตร 
“เรียนรู้ตลอดชีวติ ด้วยหลกัคดิวจิยั ผลติงานสากลตามสมัย ใส่ใจสร้างสรรค์สังคม”  
“เรียนรู้ตลอดชีวติ” คือ ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจศาสตร์พ้ืนฐานและขั้นสูงของวศิวกรรมเคร่ืองกล รวมถึงศาสตร์พ้ืนฐานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งได ้เช่ือมโยงความรู้ใหเ้ขา้กนั มุ่งสู่การแกปั้ญหาอยา่งเขา้ใจและถูกตอ้ง  
“ด้วยหลักคดิวิจยั” คือ ผูเ้รียนมีหลกัการวจิยั มีความเขา้ใจวา่อะไรคือปัญหาท่ีควรแกไ้ขให้เกิดประโยชน์ยิง่ข้ึน และสามารถ
ใชก้ระบวนการวเิคราะห์ใคร่ครวญดว้ยวธีิการคน้ควา้วจิยั มีความสามารถเขา้ถึงเคร่ืองมือ ขอ้มูลและแหล่งความรู้ดว้ยตนเอง
ได ้
“ผลิตงานสากลตามสมัย” คือ ผูเ้รียนสามารถผลิตผลงานวจิยัท่ีประยกุตใ์หเ้ขา้กบัความรู้สมยัใหม่ในยคุท่ีมีการกา้วกระโดด
ทางเทคโนโลย ี(Disruptive Technology) ผลงานท่ีผลิตตอ้งสร้างดว้ยองคค์วามรู้ท่ีเท่าทนัการเปล่ียน แปลงของสงัคมโลก 
“ใส่ใจสร้างสรรค์สังคม” คือ คือ ผลงานและกระบวนการผลิตผลงานนั้ นต้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ สามารถสร้าง
คุณประโยชน์ระดบัชาติชาติและนานาชาติได ้ส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดีของมนุษยแ์ละเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ปรัชญาน้ีคือแนวและวิถียึดร่วมของผูเ้รียนและบุคคลทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและ
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ท่ีตอ้งเขา้ใจร่วมและตรงกนัในการด าเนินงานในหลกัสูตร ซ่ึงปรัชญาของ
หลกัสูตรมีความสอดคลอ้งกบัปรัชญาการศึกษาของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ซ่ึงเนน้ พิพฒันาการนิยม (Progressivism) 
คือการพฒันาผูเ้รียนในทุกดา้น เพ่ือใหพ้ร้อมท่ีจะอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข และปรับตวัไดดี้ตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 
โดยใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผูเ้รียนโดยให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ และพฒันา
จากความตอ้งการของผูเ้รียน ผ่านกระบวนการแกปั้ญหาและคน้ควา้ดว้ยตนเอง กระบวนการท่ีตอ้ง ลงมือปฏิบติัทั้งในและ
นอกหอ้งเรียน ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื และจากแนวคิดท่ีวา่การพฒันาคือการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ไดห้ยดุอยู่
เพียงภายในมหาวิทยาลยัแต่จะด าเนินไปตลอดชีวติ การจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัจึงมุ่งเนน้ถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตดว้ย
โดยเนน้การพฒันาหลกัสูตรดว้ยการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ผลลพัธ์ (Outcome Based Education) และยดึพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระบรมราชชนก“ขอใหถื้อประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง”เป็นแนวทางในการด าเนินการ 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1  แสดงออกถึงการเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย ์
PLO2  ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางวิศวกรรมเคร่ืองกลในการประกอบวิชาชีพหรืองานวิจัยท่ี เก่ียวข้องกับ

อุตสาหกรรมยาง ปาลม์น ้ ามนั และไมย้างพาราหรืออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งพ้ืนท่ีในภาคใต ้
PLO3  ออกแบบและสร้างตน้แบบ ทดสอบ วิเคราะห์ สรุปแนวทางสร้างผลงานวิจัยเชิงวิชาการในระดับชาติ หรือ

นานาชาติได ้
PLO4   แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความเป็นผูน้ า กลา้แสดงความคิดเห็นและท างานเป็นทีมได ้
PLO5   สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการถ่ายทอดความรู้ทางดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกลดว้ยภาษาองักฤษอยา่งถูกตอ้ง 
 

โครงสร้างหลกัสูตร 
โครงสร้างหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 

หมวดวชิา แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 
วชิาบงัคบั - 6 หน่วยกิต 
วชิาเลือก* - 12 หน่วยกิต 
วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
รวมไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

 
หมวดวชิาบังคบั 
 

รหัส รายวชิา หน่วยกติ 
มหาบัณฑิต 
ก1 ก2 

216-601 สมัมนาเชิงปฏิบติัการวจิยัภาคอุตสาหกรรม
ปริญญาโท 
Seminar and Industrial Research Training 
in Master Mechanical Engineering 

4(0-8-4) - A 

216-602 วธีิคณิตศาสตร์ในงานวศิวกรรม  
Mathematical Methods in Engineering 3((3)-0-6) - C 

216-603 ระเบียบวธีิวจิยั 
Research Methodology 3((2)-2-5) - C 

FL28002* English for Academic Purposes 2(2-0-2) - C 
G090510* Introduction to Chinese Culture 2(2-0-3) - C 
G090511* Chinese Language 2(2-0-3) - C 
G071503* Numerical Analysis 3(3-0-6) - C 
G071555* Matrix Theory 3(3-0-6) - C 

 
 
 
 



หมายเหต ุ  
a) รหสัวชิาท่ีระบุดว้ยอกัษร A หมายถึงวชิาบงัคบัแต่ไม่นบัหน่วยกิตสะสมในหลกัสูตร (Audit) นกัศึกษาแต่ละหลกัสูตร

ท่ีระบุไวต้อ้งลงทะเบียนเรียน และตอ้งผ่านการประเมินผลจากผูรั้บผิดชอบ และตอ้งเก็บสะสมจ านวนหน่วยกิตใหไ้ด้
อยา่งนอ้ยตามจ านวนหน่วยกิตท่ีแต่ละหลกัสูตรระบุไว ้

b) รหัสวิชาท่ีระบุดว้ยอกัษร C หมายถึงวิชาบงัคบัและนบัหน่วยกิตสะสมในหลกัสูตร (Credit) นกัศึกษาแต่ละหลกัสูตร
ท่ีระบุไวต้อ้งลงทะเบียนเรียน และตอ้งผา่นการประเมินผลจากผูรั้บผิดชอบ 

c) รหัสวิชาท่ีระบุดว้ยอกัษร (C) หมายถึงรายวิชาท่ีบงัคบัให้นักศึกษาท่ีไม่เคยเรียนผ่าน มาก่อน จะตอ้งลงทะเบียนโดย
นบัใหเ้ป็นหน่วยกิตในหมวดวชิาเลือก 

d) นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตอ้งเขา้ร่วมการรายงานความกา้วหนา้วิทยานิพนธ์ในทุกภาคการศึกษาตามท่ีทาง
กรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนด 

e) *ส าหรับหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิตแบบทวปิริญญา นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนวิชาบงัคบัท่ี Shanghai 
Jiao Tong University ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 
หมวดวชิาเลือก 
1) กลุ่มวชิาคอมพวิเตอร์ช่วยออกแบบทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 
216-611 ระเบียบวธีิไฟไนตดิ์ฟเฟอเรนซ์และไฟไนตโ์วลุม 

Finite Difference and Finite Volume Method 
3((2)-2-5) 

216-612 ระเบียบวธีิไฟไนตเ์อลิเมนต ์
Finite Element Method 

3((2)-2-5) 

216-613 การโปรแกรมแบบจ าลองของระบบและสถานการณ์ 
Programming of System Modeling and Simulation 

3((2)-2-5) 

216-614*  ชุดวชิาคอมพิวเตอร์ช่วยแกปั้ญหาทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 
Module: CAE for Mechanical Engineering 

 9((3)-12-12) 

*รายวชิาโมดูลเฉพาะแผนปริญญาโท ก2 และ Non-degree 
 
2) กลุ่มวชิากลศาสตร์ประยุกต์และวสัดุ 
216-621 การสัน่สะเทือนทางกลขั้นสูง 

Advanced Mechanical Vibrations 
3((3)-0-6) 

216-622 กลศาสตร์วสัดุขั้นสูง 
Advanced Mechanics of Materials 

3((3)-0-6) 

216-623 กลศาสตร์ของวสัดุประกอบ 
Mechanics of Composite Materials 

3((3)-0-6) 

 
3) กลุ่มวชิาอณุหพลศาสตร์และของไหล 
216-631 การถ่ายโอนความร้อนขั้นสูง 

Advanced Heat Transfer 
3((3)-0-6) 

216-632 กงัหนัก๊าซและการประยกุต ์
Gas Turbine and Application 

3((3)-0-6) 

216-633 การเพ่ิมความสามารถการถ่ายโอนความร้อน 
Heat transfer Enhancement 

3((3)-0-6) 



216-634 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง 
Advanced Fluid Mechanics 

3((3)-0-6) 

216-635 วธีิค านวณเชิงตวัเลขทางพลศาสตร์ของไหลขั้นสูง 
Advanced Computational Fluid Dynamics 

3((2)-2-5) 

216-636 วศิวกรรมศาสตร์และวทิยาศาสตร์ของแอโรซอล 
Aerosol Science and Engineering 

3((3)-0-6) 

216-637 วศิวกรรมการไหลของเจ็ท 
Jet Flow Engineering 

3((3)-0-6) 

 
4) กลุ่มวชิาพลงังาน 
216-641 การจดัการพลงังานในอาคาร 

Energy Management in Buildings 
3((3)-0-6) 

216-642 การจดัการพลงังานของอตุสาหกรรมในภาคใต ้
Industrial Energy Management in Southern Region 

3((3)-0-6) 

216-643 พลงังานจากชีวมวลและการแปรรูป 
Energy from Biomass and Conversion 

3((3)-0-6) 

216-644 การเผาไหมข้ั้นสูง 
Advanced Combustion 

3((3)-0-6) 

216-645 วศิวกรรมการอบแหง้ 
Drying Engineering 

3((3)-0-6) 

216-646 เช้ือเพลิงชีวภาพ 
Biofuel 

3((3)-0-6) 

216-647 วศิวกรรมกกัเก็บพลงังาน 
Energy Storage Engineering 
 

3((3)-0-6) 

5) กลุ่มวชิาหุ่นยนต์และระบบอตัโนมตั ิ
216-651 หลกัวทิยาการหุ่นยนต ์

Principles of Robotics 
3((3)-0-6) 

216-652 การควบคุมหุ่นยนต ์
Robot Control 

3((3)-0-6) 

216-653 การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ขั้นสูง 
Advanced Mechatronics System Design 

3((3)-0-6) 

216-654 การติดต่อส่ือสารระหวา่งมนุษยก์บัหุ่นยนต ์ 
Human-Robot Interaction 

3((3)-0-6) 

216-655 ระบบปฏิบติัการหุ่นยนต ์
Robot Operating System 

3((3)-0-6) 

216-656*  ชุดวชิาระบบหุ่นยนตแ์ละการควบคุม 
Module: Robot and Control Systems 

9((3)-12-12) 

*รายวชิาโมดูลเฉพาะแผนปริญญาโท ก2 และ Non-degree 
 
 



6) กลุ่มวชิาปัญญาประดษิฐ์ 
216-661 ระบบผูเ้ช่ียวชาญ 

Expert Systems 
3((3)-0-6) 

216-662 การออกแบบโครงข่ายประสาทและการควบคุมแบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ  Neural 
Network Design and Fuzzy Logic Control 

3((3)-0-6) 

216-663 การเรียนรู้ของเคร่ือง 
Machine Learning 

3((3)-0-6) 

 
7) กลุ่มวชิายานยนต์สมยัใหม่ 
216-671 ระบบขอ้มูลและควบคุมยานยนตไ์ฟฟ้า 

Data and control systems for electric vehicle  
3((3)-0-6) 

216-672 มอเตอร์ตน้ก าลงัยานยนตไ์ฟฟ้า ภาคการจ าลองแบบและการควบคุม 
Motors for electrified-powertrain vehicles: modelling and controls. 

3((3)-0-6) 

216-673 พลศาสตร์ยานยนต ์
Vehicle Dynamics 

3((3)-0-6) 

216-674 การจดัการพลงังานในยานยนตไ์ฟฟ้าและยานยนตล์ูกผสม 
Energy management in electric vehicles and hybrid vehicles 

3((3)-0-6) 

216-675*  ชุดวชิายานยนตไ์ฟฟ้า 
Module: Electric Vehicles 

9((3)-12-12) 

*รายวชิาโมดูลเฉพาะแผนปริญญาโท ก2 และ Non-degree 
 
8) กลุ่มวชิาหัวข้อขั้นสูง 
216-681 หวัขอ้ขั้นสูงในสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 1 

Advanced Topics in Mechanical Engineering I 
3((3)-0-6) 

216-682 หวัขอ้ขั้นสูงในสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 2 
Advanced Topics in Mechanical Engineering II 

3((3)-0-6) 

216-683 หวัขอ้ขั้นสูงในสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 3  
Advanced Topics in Mechanical Engineering III 

3((2)-2-5) 

216-684 หวัขอ้ขั้นสูงในสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 4 
Advanced Topics in Mechanical Engineering IV  

3((2)-2-5) 

 
หมวดวทิยานิพนธ์ 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 
216-691 วทิยานิพนธ์ 

Thesis 
 36(0-108-0) 

216-692 วทิยานิพนธ์ 
Thesis 

 18(0-54-0) 

 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร  

1.  แผนการศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ แผน ก แบบ ก 1 

ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
216-691 วทิยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 216-691 วทิยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
216-691 วทิยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 216-691 วทิยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

รวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกติ 

 
นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตอ้งเขา้ร่วมรายงานความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ทุกภาค การศึกษาและเขา้ร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวชิาการท่ีจดัข้ึนเฉพาะภายในหลกัสูตรในทุกปีการศึกษา 
 
2.  แผนการศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2 

แผน ก 2 กรณีปริญญาสาขาเดยีว 
ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

216-602 วธีิคณิตศาสตร์ในงานวศิวกรรม 3 หน่วยกิต 216-6xx วชิาเลือก*  3 หน่วยกิต 

216-603 ระเบียบวธีิวจิยั 3 หน่วยกิต 216-6xx วชิาเลือก*  3 หน่วยกิต 

216-601 สมัมนาเชิงปฏิบติัการวจิยั
ภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท 

1 หน่วยกิต* 216-6xx วชิาเลือก*  3 หน่วยกิต 

  216-692 วทิยานิพนธ์  3 หน่วยกิต 

  216-601 สมัมนาเชิงปฏิบติัการวจิยั
ภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท 

1 หน่วยกิต* 

รวม 6 หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต 



ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

216-692 วทิยานิพนธ์  6 หน่วยกิต 216-692 วทิยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

xxx-xxx วชิาเลือก 3 หน่วยกิต 216-601 สมัมนาเชิงปฏิบติัการวจิยั
ภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท 

1 หน่วยกิต* 

216-601 สมัมนาเชิงปฏิบติัการวจิยั
ภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท 

1 หน่วยกิต** 
  

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

รวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกติ 

     
    * รายวชิา 216-6xx วชิาเลือก ทั้งหมด 9 หน่วยกิต สามารถลงเรียนเป็นชุดรายวชิา (Module) ได ้
    ** สัมมนาเชิงปฏิบติัการวิจยัภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท เป็นรายวิชาบงัคบัให้นกัศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียน โดยไม่
นบัหน่วยกิตสะสมในหลกัสูตร (Audit) โดยมีการประเมินผลเป็น S (เป็นท่ีพอใจ) หรือ U (ไม่เป็นท่ีพอใจ) โดยนักศึกษา
จะตอ้งได ้S และเก็บหน่วยกิตสะสม ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิตต่อเน่ืองรวมให้ไดจ้ านวน 4 หน่วยกิต ตลอดหลกัสูตร 
นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตอ้งเขา้ร่วมรายงานความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาและเขา้ร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวชิาการท่ีจดัข้ึนเฉพาะภายในหลกัสูตรในทุกปีการศึกษา 

 
กรณีปริญญาทวปิริญญากบั Shanghai Jiao Tong University 

ปีที ่1 ลงทะเบียนเรียนทีม่หาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

216-602 วธีิคณิตศาสตร์ในงานวศิวกรรม 3 หน่วยกิต 216-6xx วชิาเลือก** 3 หน่วยกิต 

216-603 ระเบียบวธีิวจิยั 3 หน่วยกิต 216-6xx วชิาเลือก** 3 หน่วยกิต 

216-601 สมัมนาเชิงปฏิบติัการวจิยั
ภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท 

1 หน่วยกิต* 216-6xx วชิาเลือก** 3 หน่วยกิต 

  216-692 วทิยานิพนธ์  3 หน่วยกิต 

  216-601 สมัมนาเชิงปฏิบติัการวจิยั
ภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท 

1 หน่วยกิต* 

รวม 6 หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต 

 
ปีที ่2 ลงทะเบียนเรียนที ่Shanghai Jiao Tong University 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

FL28002 English for Academic Purposes 2 หน่วยกิต G071503 Numerical Analysis 3 หน่วยกิต 

G090510 Introduction to Chinese Culture 2 หน่วยกิต G071555 Matrix Theory 3 หน่วยกิต 

G090511 Chinese Language 2 หน่วยกิต     

รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต 

 



ปีที ่3 ลงทะเบียนเรียนทีม่หาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

216-692 วทิยานิพนธ์  6 หน่วยกิต 216-692 วทิยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 

xxx-xxx วชิาเลือก 3 หน่วยกิต 216-601 สมัมนาเชิงปฏิบติัการวจิยั
ภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท  

1 หน่วยกิต* 

216-601 สมัมนาเชิงปฏิบติัการวจิยั
ภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท  

1 หน่วยกิต*   

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

รวมตลอดหลกัสูตร 48 หน่วยกติ 

 
*สมัมนาเชิงปฏิบติัการวจิยัภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท เป็นรายวชิาบงัคบัใหน้กัศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียน โดย

ไม่นบัหน่วยกิตสะสมในหลกัสูตร (Audit) โดยมีการประเมินผลเป็น S (เป็นท่ีพอใจ) หรือ U (ไม่เป็นท่ีพอใจ) โดยนกัศึกษา
จะตอ้งได ้S และเก็บหน่วยกิตสะสมภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต รวมใหไ้ดจ้ านวน 4 หน่วยกิต ตลอดหลกัสูตร นกัศึกษาท่ี
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตอ้งเขา้ร่วมรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาและเขา้ร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการท่ีจดัข้ึนเฉพาะภายในหลกัสูตรในทุกปีการศึกษา กรณีนักศึกษาเรียนหลกัสูตรร่วมกบั SJTU ในปีท่ี 2 อนุญาตให้
นกัศึกษากลบัมาลงวชิาน้ีไดใ้นปีท่ี 3 

** นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาโมดูล 1 รายวิชาจากแผน ก2 แบบเรียนโมดูลแทนวิชาเลือกทั้ง 3 วิชาได้



 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 แสดงออกถึงการเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มคีวามรับผดิชอบ
ต่อตนเอง วชิาชีพ และสังคม โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์ 

1) เนน้การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลา
มอบหมายงาน แบบฝึกหดั และให้
นกัศึกษาส่งงานตามเวลาท่ีก าหนด

2) เนน้ขอ้ปฏิบติัและระเบียบกฎ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ เช่น เกณฑก์าร
ลงทะเบียน เกณฑก์ารจบของ
บณัฑิตศึกษา เป็นตน้

3) เนน้ความส าคญัของการเคารพ
ตนเองและผูอ่ื้นในเชิงวชิาการ เช่น
ไม่จา้งหรือรับจา้งบุคคลอ่ืนเพ่ือ
วทิยานิพนธ์  มีระบบการ
ตรวจสอบการลอกผลงานเอกสาร
ตีพิมพ ์เป็นตน้

4) ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการการ
จดัประชุมวชิาการในระดบั
หลกัสูตรประจ าปี  รายงาน
ความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์  

1) ประเมินจากการตรงเวลาของ
นกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน
การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ตามเวลาท่ีก าหนด
การเขา้ร่วมกิจกรรม และความ
รับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายตามวาระโอกาสต่าง
ๆ

2) ประเมินตามสภาพจริงจากการ
ปฏิบติัของนกัศึกษา เช่น การ
ด าเนินเอกสารต่าง ๆ ท่ีถูกตอ้ง
การยืน่เร่ืองผลงานท่ีใชใ้นการ
จบการศึกษา เป็นตน้

3) ผลงานจบของนกัศึกษาเป็นไป
ตามเกณฑข์อ้บงัคบั ไม่มีปัญหา
ร้องเรียนขอ้ซ ้ าซอ้นการคดัลอก
อีกทั้งผลงานวจิยัของนกัศึกษา
ทุกคนตอ้งผา่นระบบการ
ตรวจสอบการลอกผลงาน
เอกสารตีพิมพ ์(Turnitin)

4) จ านวนกิจกรรมท่ีนกัศึกษาคิด
ร่วมกนัเพ่ือพฒันาการเรียน
และการวจิยั และรวมถึง
จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรม

PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะทาง
วศิวกรรมเคร่ืองกลในการประกอบ
วชิาชีพหรืองานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบั
อุตสาหกรรมยาง ปาล์มน า้มนั และไม้
ยางพาราหรืออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่
เกีย่วข้องพืน้ทีใ่นภาคใต้ 

1) เนน้จดัการสอนแบบ Active
learning และเนน้ใหผู้เ้รียน ตั้ง
โจทยปั์ญหา คิด วเิคราะห์และ
แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ

2) จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง เช่น การศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ การฝึกงานช่วงเวลา
สั้น ๆ กบัสถานประกอบการจริง
รวมถึงร่วมศึกษาหาโจทยว์จิยั เป็น
ตน้

3) เชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์
ตรงมาเป็นวทิยากรพิเศษ

4) จดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้
เทคโนโลย ีและเคร่ืองมือทาง
วศิวกรรมเคร่ืองกลท่ีทนัสมยั
ระหวา่งกลุ่มวจิยั โดยเนน้ถ่ายทอด
แบบอบรมปฏิบติัการผา่นวชิา
สมัมนา

1) การประเมินผลการเรียนรู้ใน
หอ้งเรียนของนกัศึกษาจากการ
อภิปรายเน้ือหาหรือหวัขอ้ท่ี
เรียน การสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียนของรายวชิา
ตามหลกัสูตร รวมถึงการ
ทดสอบยอ่ย การท ารายงาน
หรือการน าเสนอรายงาน
โครงงานต่าง ๆ เป็นตน้

2) ประเมินผลจากจ านวน
โครงการ จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้
ร่วมโครงการ และจ านวน
หวัขอ้วจิยัท่ีพฒันาร่วมกนักบั
สถานประกอบการ

3) ประเมินผลจากจ านวน
ผูเ้ช่ียวชาญ หวัขอ้สมันาจาก
วทิยากรภายนอก และจ านวน
นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ



5) หวัขอ้วทิยานิพนธ์และเน้ือหาควร
เป็นองคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์ 
และสามารถน าไปใชใ้นการแกไ้ข
ปัญหาในวชิาชีพอยา่งเหมาะสม  

 

4) ประเมินผลจากจ านวน
โครงการท่ีจดัข้ึนในการ
แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกลุ่ม
วจิยั และจ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรม 

5) ประเมินผลจากโครงร่าง
วทิยานิพนธ์ ผลงานวชิาการ 
และเน้ือหาวทิยานิพนธ์ท่ีใชใ้น
การจบการศึกษา  

PLO3 ออกแบบและสร้างต้นแบบ 
ทดสอบ วเิคราะห์ สรุปแนวทางสร้าง
ผลงานวจิยัเชิงวชิาการในระดบัชาต ิ
หรือนานาชาตไิด้ 

1) จดัการเรียนการสอนโดยเนน้การ
ฝึกกระบวนการคิด สอดแทรก
ความรู้ทางวศิวกรรมเคร่ืองกล
สมยัใหม่และฝึกทกัษะทางดา้น
วศิวกรรมขั้นสูง 

2) จดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้
ระหวา่งกลุ่มวจิยั โดยเนน้ถ่ายทอด
แบบอบรมปฏิบติัการผา่นวชิา
สมัมนา เช่น ความรู้ทางการ
ออกแบบ เทคโนโลยกีารผลิตท่ี
ทนัสมยั และเคร่ืองมือการทดสอ
ทางวศิวกรรมเคร่ืองกล เป็นตน้ 

3) ส่งเสริมการเขา้ร่วมการแข่งขนั
ประกวดผลงานวจิยั การน าเสนอ
ผลงานวชิาการระดบัชาติและ
นานาชาติ รวมถึงการจดัประชุม
วชิาการในระดบัหลกัสูตรประจ าปี  
รายงานความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์  

4) ส่งเสริมการเขา้ร่วมอบรมหรือ
กิจกรรมดา้นการสร้างสรรคผ์ลงาน
นวตักรรม จดัการทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา รวมถึงแนวทางการบ่มเพาะ
ธุรกิจ 

1) ประเมินความทนัสมยัของ
ผลงานวจิยัหรือผลงานวชิาการ
ตามสภาพจริงจากผลงานของ
นกัศึกษา เช่น  ประเมินผลจาก
โครงร่างวทิยานิพนธ์ ผลงาน
วชิาการ และเน้ือหา
วทิยานิพนธ์ท่ีใชใ้นการจบ
การศึกษา รวมถึงตน้แบบท่ี
คิดคน้ไดจ้ากการวจิยั 

2) ประเมินผลจากจ านวน
โครงการท่ีจดัข้ึนในการ
แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกลุ่ม
วจิยั และจ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรม รวมถึงการมี
โปรแกรม เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 
เพียงพอใหน้กัศึกษาเรียนรู้และ
ฝึกทกัษะดว้ยตนเอง 

3) ประเมินผลจากจ านวนผลงาน
ของนกัศึกษาท่ีส่งเขา้ร่วมการ
ประกวดหรือจ านวนผลงาน
วชิาการระดบัชาติและ
นานาชาติ  

4) นกัศึกษามีพ้ืนฐานความรู้และ
เขา้ใจในแนวทางการพฒันาต่อ
ยอด หรือประดิษฐคิ์ดคน้
ผลิตภณัฑใ์หม่จากการเรียนรู้
ขอ้จ ากดัของผลงานเดิม 
ประเมินจากการทดสอบดว้ย
แบบสอบถามหรือสมัภาษณ์ 

PLO4  แสดงออกซ่ึงพฤตกิรรมความ
เป็นผู้น า กล้าแสดงความคดิเห็นและ
ท างานเป็นทมีได้ 

1) นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามีส่วน
ร่วมในการก าหนด และด าเนินการ
ในกิจกรรมทางวชิาการ เช่น การ
ก าหนดหวัขอ้สมัมนาท่ีสนใจ การ
จดัประชุมวชิาการในระดบั
หลกัสูตรประจ าปี  รายงาน
ความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์  เป็นตน้ 

2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้
การท างานเป็นกลุ่มและงานท่ีตอ้งมี
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

3) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ภาคปฏิบติั (WIL) 

 

1) ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนกัศึกษา
ขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 

2) ประเมินจากกิจกรรมและ
จ านวนของนกัศึกษาท่ีคิด
สร้างสรรคร่์วมกนั 

3) ประเมินความสม ่าเสมอการ
เขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

4) ประเมินความรับผิดชอบใน
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  

5) ประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น 



4) จดัอบรม Creative Thinking
สอดแทรกกิจกรรมฝึกความเป็น
ผูน้ า ความรับผดิชอบ การมีมนุษย
สมัพนัธ์ การเขา้ใจวฒันธรรมของ
องคก์ร

5) จดัใหน้กัศึกษารู้จกัการประเมิน
ตนเองและเพื่อนและมีหลกั PDCA
ในการท างานร่วมกนั

PLO5  สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการถ่ายทอดความรู้
ทางด้านวศิวกรรมเคร่ืองกลด้วย
ภาษาองักฤษอย่างถูกต้อง 

1) จดัการเรียนการสอน และฝึกอบรม
ท่ีเนน้การฝึกทกัษะดา้นการ
วเิคราะห์เชิงตรรกะอยา่งเป็นเหตุ
เป็นผล

2) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึก
ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษทั้ง
การพดู การฟัง การเขียน ใน
ระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ

3) จดัหาผูเ้ช่ียวชาญ ผูมี้ประสบการณ์
จากภายนอก ถ่ายทอดเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสารท่ี
หลากหลายและทนัสมยั

4) จดัใหก้ลุ่มนกัศึกษาแลกเเปล่ียน
ประสบการณ์ในเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีตนเองถนดั
แลกเปล่ียนกนัระหวา่งกลุ่มวจิยัใน
วชิาสมัมนา

5) จดัเตรียมโปรแกรม และอปุกรณ์
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเรียนและการวจิยัใหท้นัสมยั
และเพียงพอต่อความตอ้งการของ
นกัศึกษา

6) ส่งเสริมการเขา้ร่วมกิจกรรม
Journal Club

1) ประเมินการวเิคราะห์เชิง
ตรรกะตามสภาพจริงจาก
ผลงานของนกัศึกษา เช่น
ประเมินผลจากโครงร่าง
วทิยานิพนธ์ ผลงานวชิาการ
และวทิยานิพนธ์ท่ีใชใ้นการจบ
การศึกษา

2) ประเมินความสามารถและ
ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ
ตามสภาพจริงจากผลงานและ
การปฏิบติัของนกัศึกษา

3) ประเมินจากผลการจดัหวัขอ้
อบรมพฒันาทกัษะเก่ียวกบัการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศจาก
ผูเ้ช่ียวชาญภายนอก

4) ประเมินทกัษะการน าเสนอโดย
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
รวมถึงการใชท้กัษะทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อ
อธิบาย อภิปรายผลงานการ
วเิคราะห์ขอ้มูล จากการ
น าเสนอความกา้วหนา้
วทิยานิพนธ์

5) ประเมินผลจากจ านวน
โปรแกรมและอุปกรณ์
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
ทนัสมยัทางวศิวกรรม ถูกตอ้ง
ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ และมีงบ
สนบัสนุนการจดัซ้ือครุภณัฑ์
เพื่อการวจิยัท่ีเพียงพอ

6) ผลงานตีพิมพเ์ป็นท่ียอมรับใน
ระดบันานาชาติ และผลคะแนน
การวดัความรู้ทางดา้น
ภาษาองักฤษท่ีพฒันาข้ึน



 
ค าอธิบายรายวชิา 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและเมคาทรอนิกส์ 

ค าอธิบายรายวชิา 
1. หมวดวชิาบังคบั
216-601 สมัมนาเชิงปฏิบติัการวจิยัภาคอุตสาหกรรมปริญญาโท 4(0-8-4) 

Seminar and Industrial Research Training in Master Mechanical Engineering  
ทศันศึกษาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี  ทกัษะสืบคน้ขอ้มูลผลงานวิชาการสิทธิบตัร คน้หาหัวขอ้การวิจยั
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม สัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ ร่วมฝึกงานระยะสั้ นกับภาคอุตสาหกรรม  การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ การจัดประชุมแลกเปล่ียนวิชาการภายในหลกัสูตร การถ่ายทอด
เทคโนโลยสู่ีภาคอุตสาหกรรม 
Industrial site visit in local area; data searching seeking and joint research with industrial part; 
participation and industrial in house training; understanding research work and technology transfer; 
organizing for internal conference in the department 

216-701 สมัมนาเชิงปฏิบติัการวจิยัภาคอุตสาหกรรมปริญญาเอก 6(0-12-6) 
Seminar and Industrial Research Training in Ph.D. Mechanical Engineering 
ทศันศึกษาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี  ทกัษะสืบคน้ขอ้มูลผลงานวิชาการสิทธิบตัร คน้หาหัวขอ้การวิจยั
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม สัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ ร่วมฝึกงานระยะสั้ นกับภาคอุตสาหกรรม  การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ การจัดประชุมแลกเปล่ียนวิชาการภายในหลักสูตร การจัดการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาจากงานวจิยั การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาค อุตสาหกรรม ทกัษะการบ่มเพาะการ
เป็นผูป้ระกอบการ  
Industrial site visit in local area; data searching seeking and joint research with industrial part; 
participation and industrial in house training; understanding in intellectual property from research 
work and technology transfer; organizing for internal conference in the department; attending and 
training on incubation of entrepreneur 

216-602 วธีิคณิตศาสตร์ในงานวศิวกรรม 3((3)-0-6) 

Mathematical Methods in Engineering 

ระเบียบวธีิส าหรับผลเฉลยของสมการอนุพนัธ์สามญัอนัดบัหน่ึงและอนัดบัสอง การเปล่ียนรูปแบบลา
ปลาซ ผลเฉลยอนุกรม ระเบียบวธีิส าหรับผลเฉลยของสมการอนุพนัธ์ยอ่ยอนัดบัหน่ึงและอนัดบัสอง การ
แยกตวัแปรและอนุกรมฟเูรียร์ การเปล่ียนรูปแบบฟเูรียร์ เมตริกซ์ แคลคูลสัของอนุพนัธ์เวกเตอร์ การ
วเิคราะห์เชิงซอ้น การประยกุตค์ณิตศาสตร์กบัโจทยปั์ญหาทางวศิวกรรม 



 Methods of solution of first and second order ordinary differential equations; Laplace transforms, 
series solutions; methods of solution of first and second order partial differential equations; 
separation of variables and Fourier series; Fourier transforms; matrices; vector differential calculus; 
complex analysis; applications of mathematics to problems in engineering 

216-603 ระเบียบวธีิวจิยั 3((2)-2-5) 
 Research Methodology   
 ความหมาย วตัถุประสงคข์องการวิจยั ขอบเขตการวจิยั การก าหนดปัญหา การทบทวนวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้ง วิธีวิจยั วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจยั การวิเคราะห์และแปรผล การน าเสนอผลงานวิจยั 
การเขียนโครงการวจิยัและการเขียนรายงานวจิยั จรรยาบรรณในงานวจิยั   

 Definition, research objectives, scope of research, defining problems, literature review, research 
method; statistical method for research, analysis and interpretation of data; research presentation; 
research proposal and report writing; ethics in research 

216-702 ระเบียบวธีิวจิยั 3((2)-2-5) 
 Research Methodology  
 ความหมาย วตัถุประสงคข์องการวิจยั ขอบเขตการวจิยั การก าหนดปัญหา การทบทวนวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้ง การก าหนดขอ้จ ากดัและต่อยอดงานวิจยัท่ีสูงข้ึน วิธีวิจยั วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจยั 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแปรผล การน าเสนอผลงานวิจยั การเขียนโครงการวิจยัและการเขียน
รายงานวจิยั จรรยาบรรณในงานวจิยั         

 Definition, research objectives, scope of research, defining problems, literature review, research 
gap analysis, identify the enhanced research problem, research method; statistical method for 
research, analysis, synthesis and interpretation of data; research presentation; research proposal and 
report writing; ethics in research 

 
FL28002 

 
English for Academic Purposes  

 
2(2-0-2) 

 This course mainly focuses on academic reading/writing and academic lecturing, and other fields 
such as academic paper reading and writing, international conference, note taking, lecturing etc 



G090510 Introduction to Chinese Culture 2(2-0-3) 
 Introduction to Chinese Culture is a public basis course for all postgraduate oversea students. This 

course introduces China’s traditional culture and modern cultural development status from the 
aspects of literature, history, calligraphy, painting, traditional (Chinese) opera, movie and social 
habits. The purpose of this course is help oversee student to have a general understanding of 
Chinese culture characteristics, to further understand Chinese society, economy and Chinese 
people. At the same time, through analyzing the literature, the students will learn how to appreciate 
Chinese literature 

G090511 Chinese Language 2(2-0-3) 
 This course teaches commonly used words in modern Chinese, grammar, reading techniques, 

listening and speaking ability, writing ability, the course purpose is uplift the Chinese 
comprehensive ability for oversea student as graduate students 

 
G071503 

 
Numerical Analysis 

 
3(3-0-6) 

 This course teaches students to use computer to solve common mathematic problems and related 
mathematics theory and concepts. This course includes basic computational method content such as 
numerical algebra, numerical approximation, numerical solution of ordinary differential equation 
etc. Through this course, students learn the origin of numerical calculation, understand the thought 
and theory of numerical solution and master methods of calculation in order to analyze the reason 
of calculation error and use computer to solves practical problems 
 

G071555 Matrix Theory 3(3-0-6) 

 This course is the bridge of linear algebra in undergraduates and modern matrix analysis and 
Application of modern algebra and other related course in postgraduates. The basic content 
includes matrix algebra, linear space and conversion, inner product space, algebra characteristic 
value problem, Jordan form, special matrix, matrix analysis, matrix decomposition etc. This course 
is the extension of linear algebra. Matrix theory is a must for modern research personal. For 
postgraduates who master linear algebra, they should have a more profound understanding of 
modern algebra 



2. หมวดวชิาเลือก 
กลุ่มวชิาคอมพวิเตอร์ช่วยออกแบบทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 
216-611 ระเบียบวธีิไฟไนตดิ์ฟเฟอเรนซ์และไฟไนตโ์วลุม 3((2)-2-5) 

 Finite Difference and Finite Volume Method  

 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัไฟไนตดิ์ฟเฟอเรนซ์และไฟไนต์โวลุ่ม สมการอนุพนัธ์ย่อย (PDE) ท่ีใชใ้นการ
แก้ปัญหา วิธีการหาค าตอบด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของปัญหาทางพลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์
ของแขง็และความร้อน การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

 Fundamentals of finite difference and finite volume methods; partial differential equation (PDE) for 
solving the problems; the method for solving solutions of fluid dynamics; solid mechanics and 
thermal problems; the basic of using computer program 
 
 

216-612 ระเบียบวธีิไฟไนตเ์อลิเมนต ์ 3((2)-2-5) 
 Finite Element Method  
 พ้ืนฐานทางดา้นทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกบัระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต ์การใชว้ิธีการต่าง ๆ  ใน

การสร้างรูปแบบของระเบียบวธีิไฟไนตเ์อลิเมนต ์วธีิการโดยตรง วธีิการเหวดเตด-เรซซิดวล วธีิการแปร
ผนั การแกปั้ญหาการเปล่ียนรูปเน่ืองจากความเคน้ ชนิดของปัญหาแบบไม่เชิงเส้นของกลศาสตร์ของแข็ง 
วธีิการแกส้มการของระบบแบบไม่เชิงเสน้ แนะน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 Theoretical and conceptual basis for the finite element method; finite element formulation using 
various techniques; direct approach, method of weighted residual and variational approaches; 
application to stress deformation problems; types of nonlinearities solid mechanics; methods of 
solving a nonlinear system of equations, solution steps of nonlinear finite element analysis ; 
introduction to finite element software 
 

216-613 การโปรแกรมแบบจ าลองของระบบและสถานการณ์ 3((2)-2-5) 
 Programming of System Modeling and Simulation  
 การเขียนโปรแกรมเพื่อการหาสภาวะของระบบท่ีมีสภาวะหลายโดเมน การใช้งานโปรแกรมเพื่อการเขียน

แบบจ าลองระบบทางไฟฟ้า ระบบเชิงกล ระบบเมคาทรอนิคส์และระบบพลงังานความร้อน โดยเนน้ระบบท่ี
มีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 
Programming for state-determination of multi-domain system state; using software for modeling of 
electrical, mechanical, mechatronics, and thermal energy domains, and emphasis on multi-domain 
interaction 

 



216-614 
 

ชุดวชิาคอมพิวเตอร์ช่วยแกปั้ญหาทางวศิวกรรมเคร่ืองกล                                                      9((3)-12-12) 
Module: CAE in Mechanical Engineering 
แนะน าหลกัการและวิธีการการค านวณทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น วิธีการไฟไนตเ์อลิเมนตแ์ละไฟ
ไนต์โวลุม  การประยุกต์ใช้โป รแกรม เชิงพานิ ชย์และฟ รีแวร์มาช่วยวิ เคราะห์ ปัญหาท าง
วิศวกรรมเคร่ืองกล เช่น ปัญหาทางกลศาสตร์วสัดุ การวิเคราะห์ความเคน้ความเครียดในเน้ือวสัดุ การ
เปล่ียนรูปของช้ินงาน ปัญหาการสัน่สะเทือน ปัญหาทางดา้นกลศาสตร์ของไหลและความร้อน 
Introduction to CAE, finite element method and finite volume method; applying and using 
commercial and free software; analyzing and solving mechanical engineering problems; studying on 
stress-strain, vibration, flow and heat transfer problems  

 
กลุ่มวชิากลศาสตร์ประยุกต์และวสัดุ 
216-621 การสัน่สะเทือนทางกลขั้นสูง 3((3)-0-6) 

 Advanced Mechanical Vibrations  
 รายวชิาเรียนก่อน: วชิาเก่ียวกบัการสัน่สะเทือนเชิงกลในระดบัปริญญาตรี 

Prerequisite: Related subject to mechanical vibrations in bachelor program   

 ทฤษฎีการแกวง่ขนาดเล็กของระบบดิสคริทไทซดซ่ึ์งมีมิติภาพสูง การตั้งสมการการเคล่ือนท่ีโดยการใช้
สมการลากรองและโดยการใชส้มัประสิทธ์ิอินฟลูเอนซ์ การหาค่าความถ่ีธรรมชาติและโหมดโดยวธีิการ
เชิงตวัเลข ลกัษณะการสั่นแบบธรรมชาติและการสั่นแบบบังคบั การใช้มโนทัศน์ของระบบย่อยมา
ประกอบกนัเป็นระบบใหญ่โดยเทคนิคอิมพีแดนซ์ ทฤษฎีการแกวง่ขนาดเล็กของระบบต่อเน่ือง สมการ
ของเลิฟส าหรับเปลือกบาง  

 Theory of small oscillations of discrete or discretized systems of high dimensional; formulation of 
equations of motion using Lagrange's equation and influence coefficients; natural frequencies and 
modes; numerical methods; free vibrations and forced vibration characteristics; assembly of large 
systems from subsystems concepts by impedance techniques; Theory of small oscillations of 
continuous systems; Love's equations for thin shells 
 

216-622 กลศาสตร์วสัดุขั้นสูง 3((3)-0-6) 
 Advanced Mechanics of Materials   
 รายวชิาเรียนก่อน: วชิาเก่ียวกบักลศาสตร์วสัดุในระดบัปริญญาตรี 

Prerequisite: Related subject to mechanics of Material in bachelor program 



 ความเคน้และความเครียดระนาบปัญหาความเคน้ 2 มิติ และ 3 มิติ การกระจายของคล่ืนความเคน้ใน
วสัดุยืดหยุน่ ความสัมพนัธ์ของความเคน้และความเครียดในช่วงพลาสติก การประยกุตท์ฤษฎีพลาสติก
ซิต้ีกบัการข้ึนรูปช้ินงานและขจดัวสัดุส่วนเกิน ทฤษฎีวิบติัต่าง ๆ ใน 3 มิติ การใชห้ลกัของพลงังานใน
การวิเคราะห์การแตกหัก สนามความเคน้ท่ีปลายรอยแตก โซนพลาสติกท่ีปลายรอยแตก การแตกหัก
เน่ืองจากความลา้ การออกแบบเพ่ือป้องกนัการแตกหกั การวเิคราะห์ความเคน้ของผนงับาง 

 Plane stress and plane strain on two-dimensional and three-dimensional  problems; stress wave 
propagation in elastic solid media; applications of plasticity theory to metal forming and removal; 
three-dimension theories of failure; energy approach analysis of fracture mechanics; stress field in the 
vicinity of crack tip; crack tip plastic zone; Fatigue fracture; design components against fracture; 
stresses in plate and shell 

216-623 กลศาสตร์ของวสัดุประกอบ 3((3)-0-6) 
 Mechanics of Composite Materials  
 รายวชิาเรียนก่อน: วชิาเก่ียวกบักลศาสตร์วสัดุในระดบัปริญญาตรี 

Prerequisite: Related subject to mechanics of material in bachelor program   

 คุณสมบติัและกลศาสตร์ของวสัดุประกอบแบบเป็นขั้นเสริมแรงดว้ยเส้นใย ทฤษฎีการซ้อนกนัเป็นชั้นเชิง
แบบฉบับ กลศาสตร์จุลภาคของวสัดุประกอบเสริมแรงด้วยเส้นใย ความแข็งแกร่ง ความแข็งแรง 
กระบวนการผลิตและการทดสอบ ความเคน้เน่ืองจากภาระทางความร้อน การออกแบบวิเคราะห์ดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 Properties and mechanics of fibrous laminated composites; classical lamination theory; 
micromechanics, stiffness and strength; fabrication and testing; thermal stresses; design, analysis, and 
computerized implementation 

 
กลุ่มวชิาอณุหพลศาสตร์และของไหล 
216-631 การถ่ายโอนความร้อนขั้นสูง 3((3)-0-6) 

 Advanced Heat Transfer  
 รายวชิาเรียนก่อน: วชิาเก่ียวกบัการถ่ายโอนความร้อนระดบัปริญญาตรี 

Prerequisite: Related subject to heat transfer in bachelor program 



 ปัญหาค่าขอบเขตและอนุกรมฟเูรียร์ เทคนิคการแยกตวัแปรส าหรับปัญหาการน าความร้อน ค าตอบของ
สมการการน าความร้อนส าหรับตัวกลางก่ึงอนันต์ และตัวกลางอนันต์  ทฤษฎีดูฮาเมล ทฤษฎีของ
ฟังก์ชนัของกรีน ทฤษฎีของการแปลงลาปลาซ การไหลและทฤษฎีชั้นขอบเขต การเคล่ือนท่ีของความ
ร้อนในการไหล การพาความร้อนชนิดอิสระและบงัคบัในการไหลแบบราบเรียบและป่ันป่วนทั้งการ
ไหลภายนอกและภายใน การพาความร้อนโดยการควบแน่นและการเดือด การออกแบบเคร่ือง
แลกเปล่ียนความร้อน กฎการแผ่รังสี คุณลกัษณะวตัถุด าและวตัถุจริง หลกัการแลกเปล่ียนพลงังานและ
ตวัประกอบทางเรขาคณิต การแลกเปล่ียนพลงังานในภาชนะเทาเม่ือไม่มีก๊าซบรรจุ การวเิคราะห์ระบบ 
nongray ของ non-diffuse การส่งผ่านพลงังานในตวักลางท่ีดูดกลืนและแผ่รังสี อุปกรณ์การแผ่รังสี วิธี
ค  านวณเชิงตวัเลขส าหรับปัญหาการถ่ายโอนความร้อน 

 Boundary value problems and Fourier’s series; separation of variables method for heat conduction; 
solution of heat equation for semi-infinite and infinite domains; use of duhamel theorem; use of 
Green’s function; use of Laplace transform; fluid flow and boundary-layer theory; the transport of 
heat in fluid flow; free and forced convection in laminar and turbulent flow; internal and external 
flow; condensation and boiling heat transfer; heat exchanger design; thermal radiation laws; 
characteristics of black and real bodies; energy exchange concepts and geometric factors; energy 
exchange in gray enclosures without gases; nongray of non-diffuse system analysis; energy transfer in 
absorbing and emitting media; radiation equipment; numerical method 

 
216-632 

 
กงัหนัก๊าซและการประยกุต ์

 
3((3)-0-6) 

 Gas Turbine and Application  

 รายวชิาเรียนก่อน: วชิาเก่ียวกบัอุณหพลศาสตร์ระดบัปริญญาตรี 
Prerequisite: Related subject to thermodynamics in bachelor program 

 หลักการอุณหพลศาสตร์ พลศาสตร์ของไหลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ และออกแบบวฏัจักรกังหันก๊าซ  
ส่วนประกอบและระบบท่ีประยกุตใ์ชก้บัโรงจกัร ยานยนตแ์ละอากาศยาน 

 Principles of thermodynamics, fluid dynamics utilized in analyses and designs of gas-turbine cycles; 
components and systems for power plant; automotive and aircraft applications 
 

216-633 การเพ่ิมความสามารถการถ่ายโอนความร้อน 3((3)-0-6) 

 Heat Transfer Enhancement  

 รายวชิาเรียนก่อน: วชิาเก่ียวกบัการถ่ายโอนความร้อนในระดบัปริญญาตรี 
Prerequisite: Related subject to heat transfer in bachelor program    

 



 แนะน าเก่ียวกบัการเพ่ิมความสามารถในการถ่ายโอนความร้อน เทคนิคการเพ่ิมความสามารถในการถ่าย
โอน ความร้อนแบบแอคทีฟและแพสสีฟ แนวคิดทัว่ไปและนิยามต่าง ๆ ของการถ่ายโอนความร้อน ชั้น
ขอบเขตของความเร็วและชั้นขอบเขตของอุณหภูมิ การไหลแบบราบเรียบและการไหลแบบป่ันป่วนในท่อ 
และช่องแคบ ความดนัลด สมัประสิทธ์ิความเสียดทาน สมัประสิทธ์ิการถ่ายโอนความร้อนในท่อ วธีิเชิง
ทดลองเก่ียวกบัการเพ่ิมความสามารถในการถ่ายโอนความร้อนส าหรับการไหลภายในท่อ การติดตั้ง
เคร่ืองมือ การวดัอุณหภูมิและความดัน ขอ้มูลและการประมวลผลข้อมูล การหาอตัราส่วนการเพ่ิม
ความสามารถการถ่ายโอนความร้อนโดยรวม เกณฑข์องสมรรถนะ 

 Introduction to heat transfer enhancement; active and passive heat transfer enhancement techniques; 
general concepts and definitions for heat transfer; hydrodynamic and thermal boundary layers; 
laminar and turbulent flow in pipes and channels; pressure drop; friction factor; heat transfer 
coefficient in pipes; experimental method for heat transfer enhancement in pipes; experimental set-up; 
measurement of temperature and pressure; data and data processing; determination of overall heat 
transfer enhancement ratio; performance criterion 
 
 

216-634 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง 3((3)-0-6) 

 Advanced Fluid Mechanics  

 รายวชิาเรียนก่อน: วชิาเก่ียวกบักลศาสตร์ของไหลในระดบัปริญญาตรี 
Prerequisite: Related subject to fluid mechanics in bachelor program 

 ปรากฎการณ์ของการไหลแบบเฉือน ล าของไหล การไหลหลงัวตัถุ และการไหลแบบแยกจากผิว การ
ไหลแบบลอ้มรอบและจ ากดัดว้ยผนัง  พ้ืนฐานของการควบคุมการไหล การควบคุมการไหลแบบพาส
ซีฟและแอคทีฟ การประยุกต์ใช้การควบคุมการไหล แนะน าการไหลหลายสถานะ การไหลเกิด
ปฏิกริริยา และการไหลหมุนวน อากาศพลศาสตร์บนยานยนต์ การเกิดเสียงรบกวน การไหลใน
เคร่ืองจกัรกลของไหล การไหลของของไหลระดบัไมโครนาโน 
Phenomena of shear flows, jets, wakes and separated flows, Wall-bounded and confined flows, 
fundamental of flow control, Passive and active flow control, applications for flow control, 
introduction to multiphase flows, reacting flows and vortex flows, vehicle aerodynamics, noise, 
turbomachinery flows, micro-nano fluid flows  



216-635 วธีิการค านวณเชิงตวัเลขทางพลศาสตร์ของไหลขั้นสูง 3((2)-2-5) 

 Advanced Computational Fluid Dynamics   

 การออกแบบโมเดลของปัญหา แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ คุณภาพกริด โมเดลของการไหลแบบป่ันป่วนและ
วธีิการวดัของไหลแบบป่ันป่วน ตวัแปรท่ีมีผลต่อการลู่เขา้ของค าตอบ การไหลแบบคงตวัและแบบไม่
คงตวั การไหลแบบอดัตวั การไหลหลายสถานะ ขอบเขตเชิงสมการก าหนดโดยผูใ้ช ้ปัญหาแบบกริด
เคล่ือนท่ีและกริดยดืหยุน่ได ้ปัญหาของการไหลแบบป่ันป่วน ปัญหาของการเผาไหม ้

 Modeling for 2-dimensional and 3-dimensional problems, grid quality; turbulence model and 
measurement; effectiveness factor for divergence of solutions; steady flow and unsteady flow, 
compressible flow, multiphase flow, user defined function (UDF); movable and flexible grid 
problems, turbulent flow problems, combustion problems 

216-636 วศิวกรรมศาสตร์และวทิยาศาสตร์ของแอโรซอล  3((3)-0-6) 

 Aerosol Science and Engineering  

 ความรู้พ้ืนฐานของแอโรซอล กลศาสตร์ของอนุภาคขั้นพ้ืนฐาน การเคล่ือนท่ีแบบบราวเนียนและการ
แพร่กระจาย การระเหยและการควบแน่น การจบัเป็นกอ้น การกรองอนุภาคโดยใชไ้ซโคลนและตวั
กรองแบบเสน้ใย  

 Fundamentals of aerosol science; elementary particle mechanics; Brownian motion and diffusion; 
evaporation and condensation; coagulation; filtration using cyclone and fiber filter  
 

216-637 วศิวกรรมการไหลของเจ็ท 3((3)-0-6) 
 Jet Flow Engineering  

 พ้ืนฐานของการไหลแบบเจ็ท เจ็ทอิสระ เจ็ทผนงั เจ็ทไหลเกาะติดผนงั เจ็ทไหลปะทะผนงั ความเสถียร
ของเจ็ท การเกิดการสัน่ของล าเจ็ท การผสมของเจ็ทและการควบคุมการไหล การประยกุตก์ารผสมและ
การแพร่ของเจ็ทอิสระ การประยกุตข์องเจ็ทไหลปะทะ เจ็ทท่ีไหลดว้ยความเร็วสูง เจ็ทท่ีมีสองสถานะ 
การศึกษาการไหลของเจ็ทด้วยการทดลองและการจ าลองการไหล แนะน าการประยุกต์ใช้ในงาน
วศิวกรรม 

 Fundamental of jet flow; free jet flow; wall jet flow; jet flow attached on wall; stability of jet flow; 
oscillation in jet flow; mixing in jet flow and flow control; application of mixing and diffusion in free 
jet flow; application of impinging jet; high speed jet flow; two-phase jet flows; experimental and 
numerical studies of jet flow; introduction to engineering applications    

 



กลุ่มวชิาพลงังาน 

216-641 การจดัการพลงังานในอาคาร 3((3)-0-6) 

 

Energy Management in Buildings  

การท าความเยน็สบายและไซโครเมตรี คุณภาพอากาศ และการแลกเปล่ียนอากาศ ความตอ้งการใช้
งาน การใชป้ระโยชน์ เคร่ืองใชใ้นอาคารและความตอ้งการพลงังาน ภาระความร้อนของอาคารและ
แปรเปล่ียนกบัเวลา ความร้อนจากแสงอาทิตยแ์ละการบงัเงา การวดัและควบคุมพลงังาน เคร่ืองมือวดั
และควบคุม 

Comfort cooling and psychrometry; air quality and air change building utility, facility and energy 
requirement; building energy load and thermal dynamics; solar heat gain and shading; 
measurement and control of energy; instrument-tation for measurement and control 

216-642 การจดัการพลงังานของอตุสาหกรรมในภาคใต ้ 3((3)-0-6) 

 

Industrial Energy Management in Southern Region  

การวิเคราะห์ตน้ทุนพลงังานต่อหน่วยผลิตภณัฑ ์การจดัการเพ่ือลดพลงังานต่อ หน่วยผลิตภณัฑ ์การ
วิเคราะห์และการจดัการพลงังานในอุตสาหกรรมยางพารา ยางแผ่น  ยางแท่ง และผลิตภณัฑ์จาก
ยางพารา การวิเคราะห์และการจดัการพลงังานในอุตสาหกรรมอาหารทะเล การแปรรูป การแช่แข็ง 
และการใหค้วามร้อน การวเิคราะห์และการจดัการพลงังานในอุตสาหกรรมสกดัน ้ ามนัปาลม์ดิบ การ
เพ่ิมมูลค่าวตัถุดิบท่ีเหลือจากสกดัน ้ ามนัปาลม์ 

Analysis of energy costs per unit of products; management for energy saving per unit of products; 
energy analysis and management in rubber industry: rubber sheets, rubber blocks and rubber 
products; energy analysis and management in seafood industry: processing, freezing and heating; 
energy analysis and management in palm oil extraction industry; adding value for waste from palm 
oil extraction 
 

216-643 พลงังานจากชีวมวลและการแปรรูป 3((3)-0-6) 

 

Energy from Biomass and Conversion 
ศกัยภาพของชีวมวลท่ีจะใชเ้ป็นพลงังาน แหล่งชีวมวล การผลิตชีวมวล ชนิดและปัญหาในการน าชีว
มวลมาใช ้การแปรรูปชีวมวลโดยกระบวนการความร้อน การสันดาปโดยตรง การเปล่ียนชีวมวลเป็น
ก๊าซเช้ือเพลิง กระบวนการไพโรไรซิส การผลิตพลงังานระดบัก าลงัผลิตสูงจากชีวมวล     การแปรรูปชีว
มวลโดยกระบวนการชีววิทยา การยอ่ยสลายแบบไม่ใชอ้ากาศและผลิตเอทิล-แอลกอฮอล ์ การผลิต
ก๊าซชีวภาพในอุตสาหกรรมและการควบคุมมลภาวะ การใชน้ ้ ามนัพืชเป็นเช้ือเพลิง การใชชี้วมวลเดิน
เคร่ืองยนตแ์บบกงัหนัก๊าซ 

 



Potential of biomass as an energy source; biomass resource, biomass production, forms of biomass 
and problems in recovering of biomass; thermal conversion; direct combustion, gasification, 
pyrolysis, large scale power production from biomass; biological conversion; anaerobic digestion, 
ethanol production and industrial biogas production and pollution control; plant-derived oil as an 
energy source; operation of gas turbine on biomass fuels 

 
216-644 

 
การเผาไหมข้ั้นสูง 

 
3((3)-0-6) 

 

Advanced Combustion  

ลกัษณะทางกายภาพและเคมีของปรากฏการณ์การเผาไหม ้การจ าแนกเปลวไฟ การวดัความเร็วเปลว
ไฟแบบราบเรียบ องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความเร็วของการเผาไหม ้ทฤษฎีของการแพร่กระจาย
ของเปลวไฟ ความสามารถในการติดไฟ ลกัษณะทางเคมีและสมดุลทางเคมี ปฏิกิริยาลูกโซ่ การ
ค านวณและการวดัอุณหภูมิเปลวไฟ การแพร่ของเปลวไฟ เช้ือเพลิง การฉีดเป็นฝอยละอองและการ
ระเหยของเช้ือเพลิงเหลว ทฤษฎีของการจุดระเบิด เสถียรภาพและประสิทธิภาพการเผาไหม ้การใช้
โปรแกรมจ าลองปรากฏการณ์ทางเคมีการเผาไหม ้

Physical and chemical aspects of basic combustion phenomena; classification of flames; 
measurement of laminar flame speed; factors influencing burning velocity; theory of flame 
propagation; flammability; chemical aspects; chemical equilibrium; chain reactions; calculation 
and measurement of flame temperature; diffusion flames; fuels; atomization and evaporation of 
liquid fuels; theories of ignition, stability and combustion efficiency, Programming to simulate 
chemical reaction of combustion 

216-645 วศิวกรรมการอบแหง้ 3((3)-0-6) 

 

Drying Engineering   

ทฤษฎีการอบแหง้ ความช้ืนในก๊าซและของแขง็ ไอโซเทอมความช้ืน สหสมัพทัธ์ของความช้ืนสมดุล 
คุณลกัษณะของเสน้กราฟการแหง้ เสน้กราฟจุดวกิฤต การอบแหง้ผลผลิตทางการเกษตรโดยใชล้มร้อน 
สมดุลความร้อนและสมดุลมวลในกระบวนการอบแห้งแบบแบทซ์และการอบแห้งแบบต่อเน่ือง 
ประเภทของตูอ้บแหง้ แนวทางการเพ่ิมสมรรถนะและประสิทธิภาพของตูอ้บแหง้ ออพติไมเซชัน่การ
ใชพ้ลงังานในการอบแหง้   



Theory of drying; moisture in gases and solids; moisture isotherm; correlation of moisture-
equilibrium data; characteristic drying curve; critical-point curve; drying of agricultural products 
by heated air; heat and mass balances in batch and continuous drying process; types of dryer, 
enhancement techniques for performance and efficiency of dryers;  
energy optimization in drying 
 

216-646 เช้ือเพลิงชีวภาพ 3((3)-0-6) 

 

Biofuel  

สถานการณ์พลงังานทดแทนของประเทศไทยและปัญหาพลงังาน ความเป็นมาของไบโอดีเซลจาก
น ้ ามนัพืช ชนิดของเช้ือเพลิงชีวภาพ ไบโอดีเซล ไพโรไลซิสออยล ์เอทานอล แก๊สโซฮอลดี์โซฮอล 
เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล การประยุกต์ใช้ไบโอดีเซล การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเช้ือเพลิง
ชีวภาพ พ้ืนฐานเคร่ืองยนตท่ี์ใชไ้บโอดีเซล การวเิคราะห์ไอเสียของเคร่ืองยนตท่ี์ใชไ้บโอดีเซล 

Thailand alternative energy situation and energy problems; history of vegetable oil-based diesel 
fuels; types of biofuels: biodiesel, ethanol, gasohol, diesohol, pyrolysis oil; application of biofuel 
production; analysis of fuel properties; basics of diesel engines and diesel fuels; exhaust emissions 
 

216-647 วศิวกรรมกกัเก็บพลงังาน 3((3)-0-6) 

 

Energy Storage Engineering  

หลกัการการกกัเก็บพลงังาน การกกัเก็บพลงังานความร้อน ตวักลางท่ีใชก้กัเก็บพลงังานความร้อน 
การกกัเก็บพลงังานไฟฟ้า เซลลเ์ช้ือเพลิง การสูญเสียพลงังานระหวา่งการกกัเก็บ การออกแบบระบบ
กกัเก็บพลงังาน การประยกุตใ์ช ้

Principles of energy storage; heat storage; media of heat storage; electrical energy storage; fuel 
cell; energy losses during storage; design of heat storage; applications 

 



กลุ่มวชิาหุ่นยนต์และระบบอตัโนมตั ิ

216-651 หลกัวทิยาการหุ่นยนต ์ 3((3)-0-6) 

 Principles of Robotics  

ประวติัและการประยกุตใ์ชง้านหุ่นยนต ์รูปแบบของหุ่นยนต ์การก าหนดพิกดัและการเปล่ียนแปลงของ
วตัถุในสามมิติ สมการคิเนมาติกแบบไปหน้าและแบบผกผนัของหุ่นยนต์ การวางแผนงานและการ
เคล่ือนท่ี การจ าลองและโปรแกรมหุ่นยนตแ์บบออฟไลน์ 

History and applications of robots; robot configurations; spatial descriptions and transformations of 
objects in three-dimensional space; forward and inverse manipulator kinematics; task and trajectory 
planning; simulation and off-line programming 

 
216-652 

 
การควบคุมหุ่นยนต ์

 
3((3)-0-6) 

 Robot Control  

รายวชิาเรียนก่อน:  วชิาเก่ียวกบัหลกัวทิยาการหุ่นยนต ์                                   
Prerequisite: Related subject to principles of robotics 

 

        พลศาสตร์และการควบคุมการท างานของหุ่นยนต ์เมทริกซ์จาโคเบียนของความเร็วและแรงแบบ
สถิตย ์ความสัมพนัธ์ของความเร่งเชิงเส้นและความเร่งเชิงมุม พลศาสตร์ของตวัท างานของหุ่นยนต ์การ
ออกแบบกลไลของตวัท างาน การควบคุมแบบเชิงเส้นและแบบไม่เป็นเชิงเส้น การควบคุมแรงของตวั
ท างาน 

        Dynamics and control of robot manipulators; Jacobian matrix relating velocities and static forces; 
linear and angular acceleration relationships; manipulator dynamics; manipulator mechanism design; 
linear and nonlinear control; force control of manipulators 

 
216-653 

 
การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ขั้นสูง 

 
3((3)-0-6) 

 Advanced Mechatronics System Design  

แนะน าระบบเมคาทรอนิกส์และระบบปัญญาประดิษฐ์ แบบจ าลองและการจ าลอง ระบบงานจริง 
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์สมยัใหม่ อุปกรณ์ตวัท างาน ระบบสมองกลฝังตวั ระบบควบคุมอจัฉริยะ
ส าหรับระบบเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น ทิศทางการพัฒนาเมคาทรอนิกส์และเทคโนโลยีนวตักรรมท่ี
เก่ียวขอ้งในอนาคต กรณีศึกษาดา้นการสาธิตและการทดลองระบบเมคาทรอนิกส์ 

 



Introduction to mechatronics and artificial intelligence; modeling and simulation of real systems; 
modern sensors and transducers; actuating devices; embedded system; intelligent control systems for 
linear and nonlinear systems; trends in mechatronics applications and related technology innovation; 
case study: mechatronics demonstrations and experiments 
 

 
216-654 

 
การติดต่อส่ือสารระหวา่งมนุษยก์บัหุ่นยนต ์

 
3((3)-0-6) 

 Human-Robot Interaction  

การแนะน าการติดต่อส่ือสารระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ องค์ประกอบของมนุษย์และโมเดลทาง
คณิตศาสตร์ของมนุษย ์การออกแบบการติดต่อส่ือสารระหวา่งมนุษยแ์ละหุ่นยนต ์ทฤษฎีเบ้ืองตน้และ
การออกแบบอลักอริทึม พ้ืนฐานของการเขียนโปรแกรมการควบคุมหุ่นยนตส์ าหรับการติดต่อส่ือสาร
ระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ การรวบรวม การวิเคราะห์ การประเมินผลข้อมูล การน าเสนอข้อมูล 
กรณีศึกษาทดลองการติดต่อส่ือสารระหวา่งมนุษยก์บัหุ่นยนต ์

Introduction to human-robot interaction; human factors and human mathematical model; human-robot 
interaction design; human-robot interface; aasic theory and design robotic control algorithms for 
human-robot interaction; foundations of computer and robotics interface programming; data gathering; 
data analysis; data evaluation; data interpretation; data presentation; case study: human-Robot 
Interaction demonstrations and experiments 

216-655 ระบบปฏิบติัการหุ่นยนต ์ 3((3)-0-6) 

 Robot Operating System  

ระบบปฏิบติัการหุ่นยนต ์ค าสั่งพ้ืนฐานบนระบบปฏิบติัการ แนวคิดของรอส โหนด หัวขอ้ การรับส่ง
ขอ้มูล ชุดไฟล์ การค านวณเส้นทางและการน าทาง สแลม การเข้าใจเสียง การสังเคราะห์เสียง การ
มองเห็นของหุ่นยนต ์การควบคุมฐานหุ่นยนต ์การควบคุมมอเตอร์เซอร์โว 

Robot operating system; basic commands; ROS concept; node; topic; subscript; package; stack; 
navigation; path planning; SLAM; speech recognition; speech synthesis; robot vision; base control; 
servo motor control 



216-656 
 

ชุดวชิาระบบหุ่นยนตแ์ละการควบคุม                                                          9((3)-12-12) 
Module: Robot and Control Systems 
แนวคิดพ้ืนฐานของระบบควบคุมและระบบหุ่นยนต์ ฟอร์เวิร์ดคิเนเมสิกส์ อินเวิร์ดคิเนเมติกส์ การ
จ าลองและโปรแกรมการท างานของหุ่นยนต์ การออกแบบระบบหุ่นยนต์ แนวคิดและการใช้งาน
ระบบปฏิบติัการหุ่นยนต ์การโปรแกรมระบบยอ่ยพ้ืนฐานของหุ่นยนต ์ 

Basic concept of controlled and robotics systems; forward kinematics; inverse kinematics; simulation 
and programming of robotics operation; design of robotic system; concept and implementation of 
Robot Operating System; programming of robot subsystems 

 
กลุ่มวชิาปัญญาประดษิฐ์ 

216-661 ระบบผูเ้ช่ียวชาญ 3((3)-0-6) 

 Expert Systems  

รายวิชาเรียนก่อน: วิชาเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรี    Prerequisite: 
Related subject to computer programming in bachelor program 

เคร่ืองมือสร้างระบบผูเ้ช่ียวชาญ การบรรจุความรู้ในระบบผูเ้ช่ียวชาญ การให้เหตุผลภายใตภ้าวะไม่
แน่นอน การออกแบบและสร้างระบบผูเ้ช่ียวชาญ การถ่ายความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญสู่การออกแบบระบบ
ผูเ้ช่ียวชาญ การทดสอบและประเมินระบบผูเ้ช่ียวชาญ 

Expert system tools; knowledge representation in expert systems; reasoning under uncertainty; 
designing and building an expert system; expertise transfer for expert system design; testing and 
evaluating of expert systems 
 

216-662 การออกแบบโครงข่ายประสาทและการควบคุมแบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ 3((3)-0-6) 

 Neural Network Design and Fuzzy Logic Control  

การออกแบบโครงข่ายประสาท สถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาท กฎการเรียนรู้เปอร์เซปตรอน การ
เรียนรู้ท่ีมีการดูแลของเฮเบียน สมรรถนะและสมรรถนะท่ีดีท่ีสุด การเรียนรู้ของวิโดร์ฮอฟ การเรียนรู้
แบบแพร่กลบั การควบคุมแบบฟัซซีโลจิก ทฤษฎีฟัซซีเซท การพฒันารูปแบบฟัซซี ระบบควบคุมแบบ
ฟัซซี ดีฟัซซิฟิเคชนั และการประยกุตท์างวศิวกรรมศาสตร์ 

Neural network design; neural networks architecture; perception learning rule; supervised Hebbian 
learning; performance and performance optimization; Widrow-Hoff learning; back propagation; fuzzy 
logic control; fuzzy set theory; fuzzy logic control; developing fuzzy models; defuzzification; 
engineering application 
 



216-663 การเรียนรู้ของเคร่ือง 3((3)-0-6) 

 Machine Learning  

ขั้นตอนการเตรียมขอ้มูล เอกลกัษณ์เด่น การกรองเอกลกัษณ์ ขอ้มูลเชิงสถิติ ทฤษฎีบทเบยส์ การเรียนรู้
ของโปรแกรม การจดจ า การคดัแยก สมการพหุนาม ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้เชิงลึก โครงข่ายใย
ประสาท ระบบการผลิตแบบอตัโนมติั อุตสาหกรรม 4.0 

Pre-processing; feature; feature extraction; static; Bayes theorem; machine learning; recognition; 
classification; polynomial equation; artificial intelligence; deep learning; neural network; automation 
of production; industry 4.0 

 
กลุ่มวชิายานยนต์สมยัใหม่ 

216-671 ระบบขอ้มูลและควบคุมยานยนตไ์ฟฟ้า 3((3)-0-6) 

 Data and control systems for electric vehicle  

ระบบจดัเก็บขอ้มูล อุปกรณ์ตรวจรู้ และ ระบบควบคุม การควบคุมยานยนตส์มยัใหม่ ทบทวนพ้ืนฐาน
ทฤษฎีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทรานซิสเตอร์ เกท ทฤษฎีเครือข่ายยานยนต ์ยานยนตท่ี์มี
ระบบควบคุมอตัโนมติัและระบบส่ือสาร อุปกรณ์ตรวจรู้ อุปกรณ์ขบั ระบบขบัเคล่ือนก าลงัไฟฟ้าและ
ระบบเสริมในยานยนตไ์ฟฟ้า ระบบควบคุมก าลงัไฟฟ้า ความรู้เก่ียวกบัเครือข่ายและการส่ือสารในยาน
ยนตไ์ฟฟ้าสมยัใหม่ 

Data acquisition; sensors, and control systems of modern electric vehicles; board spectrum of control 
systems; a review of electrical and electronics, transistors, gates; vehicle network theory, vehicle 
embedded controllers and communications protocols; sensors, actuators, electric drive or electric 
assist vehicles; electrical power control, networks and communications in modern automotive 
systems 

 
216-672 

 
มอเตอร์ตน้ก าลงัยานยนตไ์ฟฟ้า ภาคการจ าลองแบบและการควบคุม 

 
3((3)-0-6) 

 Motors for electrified-powertrain vehicles: modelling and controls  

แนะน ามอเตอร์ชนิดต่าง ๆ ตน้ก าลงัขบัเคล่ือนยานยนตไ์ฟฟ้า การจ าลองแบบและการควบคุมมอเตอร์
ตน้ก าลงัทั้ งกระแสตรงและมอเตอร์กระแสสลบัในอุตสาหกรรมยานยนต์แหล่งพลงังานไฟฟ้าชนิด
แบตเตอร่ี เซลลเ์ช้ือเพลิง และแหล่งพลงังานไฟฟ้าชนิดผสม 



Introduction to tractive motors for propelling electric vehicles; modelling and controls most off-the-
shelf motors in automotive applications; modelling and controls of DC motors and AC motors; 
important motor parameters, and specific applications in hybrid, battery, and fuel-cell electric 
vehicles 

 
216-673 

 
พลศาสตร์ยานยนต ์

 
3((3)-0-6) 

 Vehicle dynamics  

การวเิคราะห์ แรง การเคล่ือนท่ี อากาศพลศาสตร์ กลไกของระบบส่งก าลงั ระบบช่วงล่าง  ระบบบงัคบั
เล้ียว ลอ้ยาง ระบบกนัสะเทือน การวิเคราะห์การเคล่ือนท่ีในหลายองศาอิสระ การพฒันาตน้แบบทาง
คณิตศาสตร์ของยานยนตเ์พ่ือการควบคุม การวเิคราะห์ การสั่นสะเทือนในยานยนต ์ แนะน าอุปกรณ์ท่ี
ใชใ้นการตรวจวดัและทดสอบการสัน่สะเทือน และการควบคุมและลดการสัน่สะเทือนภายในยานยนต ์

Kinematics and kinetics of vehicle; aerodynamics; suspension system;  steering system; tires and 
wheels; vibration; multi-degree of freedom; mathematical modelling of vehicle control system; 
vibration analysis in vehicle; equipment and vibration measuring; control and optimization of vehicle 
system 
 

216-674 การจดัการพลงังานในยานยนตไ์ฟฟ้าและยานยนตล์ูกผสม 3((3)-0-6) 

 Energy management in electric vehicles and hybrid vehicles  

การจดัการพลงังานและก าลงัไฟฟ้า รูปแบบของระบบขบัเคล่ือน ระบบจ่ายพลงังานไฟฟ้าแบบ ต่าง ๆ 
เซลลเ์ช้ือเพลิง แบตเตอร่ี ระบบจดัการแบตเตอร่ี ระบบประจุไฟฟ้า เคร่ืองแปลงกระแสและความต่าง
ศกัยไ์ฟฟ้า การประยกุตใ์ชก้ริดอฉัริยะ และการประเมินประสิทธิภาพของยานยนต ์เพื่อการเปรียบเทียบ 

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 
 

216-675 
 

ชุดวชิายานยนตไ์ฟฟ้า                                                                                                           9((3)-12-12) 
Module: Electric Vehicle  
การประเมินอตัราส้ินเปลืองพลงังานและเช้ือเพลิงของยานยนต์  การสร้างแบบจ าลองของยานยนต์
ไฟฟ้า ยานยนต์เซลล์เช้ือเพลิง และยานยนต์ไฟฟ้าลูกผสม  แนะน าระเบียบวิธีส าหรับควบคุมการ
ท างานของยานยนต์  เทคโนโลยีแบตเตอรี  และเทคโนโลยีการอดัประจุไฟฟ้า การจดัหาและการจดั
การพลังงานส าหรับรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า การแนะน ายานยนต์สมัยใหม่ หลกัการทาง
เคร่ืองกลและไฟฟ้าท่ีเก่ียวขอ้งกับยานยนต์สมยัใหม่ พลศาสตร์ยานยนต์ ระบบโครงสร้างและการ



ออกแบบยานยนต ์ระบบส่งก าลงั  
Introduction to vehicle energy and fuel consumption; modeling of electric, fuel-cell and hybrid-
electric propulsion systems; supervisory control algorithms; battery technologies, and charging 
technologies; introduction to modern vehicle; basic concept of mechanical system and electrical 
system; vehicle dynamics; frame and structure; vehicle design; drive train 

 
กลุ่มวชิาหัวข้อขั้นสูง 

216-681 หวัขอ้ขั้นสูงในสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 1  3((3)-0-6) 

 Advanced Topics in Mechanical Engineering I 

หวัขอ้เร่ืองปัจจุบนัท่ีเป็นวชิาการขั้นสูงและเป็นท่ีสนใจในสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

Advanced current topics of interest in mechanical engineering 

216-682 หวัขอ้ขั้นสูงในสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 2  3((3)-0-6) 

 Advanced Topics in Mechanical Engineering II 

หวัขอ้เร่ืองปัจจุบนัท่ีเป็นวชิาการขั้นสูงและเป็นท่ีสนใจในสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

Advanced current topics of interest in mechanical engineering 

216-683 หวัขอ้ขั้นสูงในสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 3  3((2)-2-5) 

 Advanced Topics in Mechanical Engineering III 

หวัขอ้เร่ืองปัจจุบนัท่ีเป็นวชิาการขั้นสูงและเป็นท่ีสนใจในสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

Advanced current topics of interest in mechanical engineering 
 

216-684 หวัขอ้ขั้นสูงในสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 4 3((2)-2-5) 

 Advanced Topics in Mechanical Engineering IV 

หวัขอ้เร่ืองปัจจุบนัท่ีเป็นวชิาการขั้นสูงและเป็นท่ีสนใจในสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

Advanced current topics of interest in mechanical engineering 

 
วทิยานิพนธ์ 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 

216-691 วทิยานิพนธ์  36(0-108-0) 

 Thesis  

คน้ควา้วิจยัในหัวขอ้ท่ีสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม ภายใตก้าร



ดูแลและปรึกษาของอาจารยผ์ูค้วบคุม เสนอผลงานต่อท่ีประชุมและการทดสอบความรู้ปากเปล่าทุกภาค
การศึกษาท่ีลงทะเบียน และเขียนวทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 

Research on topics of interest in mechanical engineering related to industrial needs under the 
supervision of advisors; presentation and oral examination every registered semester; preparation of 
thesis in a proper form 

 
216-692 

 
วทิยานิพนธ์                                                                                                                                18(0-54-0) 

 Thesis 

คน้ควา้วิจยัในหัวขอ้ท่ีสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภายใตก้ารดูแลและปรึกษาของอาจารยผ์ู ้
ควบคุม เสนอผลงานต่อท่ีประชุมและการทดสอบความรู้ปากเปล่าทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน และ
เขียนวทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 

Research on topics of interest in mechanical engineering under the supervision of advisors; 
presentation and oral examination every registered semester; preparation of thesis in a proper form 
 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ 

216-791 วทิยานิพนธ์                                                                                                                                 48(0-144-0) 

 Thesis  

คน้ควา้วจิยัในหัวขอ้ท่ีสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม ภายใตก้ารดูแล
และปรึกษาของอาจารย์ผูค้วบคุม เสนอผลงานต่อท่ีประชุมและการทดสอบความรู้ปากเปล่าทุกภาค
การศึกษาท่ีลงทะเบียน และเขียนวทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 

Research on topics of interest in mechanical engineering related to industrial need under the supervision 
of advisors; presentation and oral examination every registered semester; preparation of thesis in a 
proper form 

 
216-792 

 
วทิยานิพนธ์                                                                                                                                 36(0-108-0) 

 Thesis  

คน้ควา้วิจัยในหัวขอ้ท่ีสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภายใตก้ารดูแลและปรึกษาของอาจารยผ์ู ้
ควบคุม เสนอผลงานต่อท่ีประชุมและการทดสอบความรู้ปากเปล่าทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน และเขียน
วทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 
Research on topics of interest in mechanical engineering under the supervision of advisors; presentation 
and oral examination every registered semester; preparation of thesis in a proper form 
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