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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
 
1. ชื่อหลักสูตร 

(ภาษาไทย)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(ภาษาอังกฤษ)  Bachelor  of  Engineering  Program  in  Mechanical  Engineering 

            

2. ชื่อปริญญา 
(ช่ือเต็มภาษาไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
(ช่ือยอภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)                      
(ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ) Bachelor  of  Engineering  (Mechanical  Engineering) 
(ช่ือยอภาษาอังกฤษ) B. Eng. (Mechanical  Engineering) 

 

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล    คณะวิศวกรรมศาสตร    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

4.   ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 4.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

วิศวกรรมเครื่องกลเปนสาขาท่ีมีความเกี่ยวของกับวิทยาการหลายแขนง ซ่ึงบัณฑิต
นอกจากจะตองมีความรูพ้ืนฐานทางทฤษฎี และมีทักษะในภาคปฏิบัติเปนอยางดีแลว ยังตอง
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน ท้ังท่ีเปนวิศวกรและบุคคลในวิชาชีพอ่ืนไดเปนอยางดีดวย  ดังนั้น
หลักสูตรนี้จึงมุงเนนการพัฒนาทักษะ ความรู ความเขาใจพ้ืนฐาน และเนนการบูรณาการความรู
ตางๆ เพ่ือใหสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานจริงได นอกจากนี้ยังมุงพัฒนาทักษะดานการ
ส่ือสารและการทํางานเปนกลุม โดยอยูบนพ้ืนฐานของคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

(1) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู และความสามารถในการประกอบอาชีพทางดาน
วิศวกรรมเครื่องกล และสามารถติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดเปนอยางด ี

(2) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะ และความพรอมในการรับการถายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีระดับสูง 

(3) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความใฝรู หม่ันแสวงหาความรูดวยตนเอง และมีความคดิ
สรางสรรค 

(4) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม คํานึงถึงสังคม และสวนรวม 
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5. กําหนดการเปดสอน 
ปการศึกษา 2552  เปนตนไป 

 
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
การศึกษาช้ันปริญญาตร ีฉบับ พ.ศ. 2540 ขอ 7 

 
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

การคัดเลือกผูเขาศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษา
ในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการ
คัดเลือกตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

 
8.   ระบบการศึกษา 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใชระบบทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในปหนึ่งๆ 
เปนสองภาคการศึกษาปกติ  ซ่ึงเปนภาคการศึกษาท่ีบังคับ คือภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษา
หนึ่งๆ มีระยะเวลาสิบหกสัปดาหและอาจเปดภาคฤดูรอนได โดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวาหก
สัปดาห แตใหเพ่ิมช่ัวโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ  

การคิดหนวยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนดังนี้ 
1.  วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ช่ัวโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
2.  วิชาฝกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ช่ัวโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
3.  การฝกงานหรือฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานอาชีพ) ใชเวลาฝก 3-6 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม 45-90 ช่ัวโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
4.  Special Project นักศึกษาใชเวลาฝกปฏิบัติ (ภายใตการควบคุมของอาจารย) 3 ช่ัวโมง

ตอสัปดาห ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม 45 ช่ัวโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 

9.   ระยะเวลาการศึกษา 
หลักสูตรการศึกษาช้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในภาคปกติเปนหลักสูตร 4 ป  

นักศึกษาจะตองใชระยะเวลาในการศึกษาอยางมากไมเกิน 7 ปการศึกษา  และใชระยะเวลาศึกษา     
อยางนอย  7  ภาคการศึกษาปกต ิ  
    

10.   การลงทะเบียนเรียน 
การลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตร ี พ.ศ. 2540 ขอ 10 
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11.   การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตร ีพ.ศ.2540 

ขอ 11, 12,13,14,15 และ 22 
การวัดผลการศึกษาแบงเปน 8 ระดับ มีช่ือและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต ดังนี ้

ระดับ A B+ B C+ C D+ D F 
คาระดับ 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1 0 

 
12. อาจารยผูสอน 
 12.1 รายนามและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิสูงสุด/สาขาวิชา 

ผูชวยศาสตราจารย เกียรติขจร สุเวทเวทิน วศ.ม. (เครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

รองศาสตราจารย พินัย   ทองสวัสดิ์วงศ M. Eng. (Agricultural Engineering), 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

ผูชวยศาสตราจารย ดุลยโชติ  ชลศึกษ Ph.D. (Mechanical Engineering), 
M.S. (Mechanical Engineering), 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

ผูชวยศาสตราจารย วิโรจน  ล่ิมตระการ วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

ผูชวยศาสตราจารย วาทิต   ภักดี Ph.D. (Mechanical Engineering), 
M.S. (Mechanical Engineering),  
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

ลําดับท่ี 1 –  3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  

 12.2 รายนามอาจารยผูสอน/รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามภาคผนวก 
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13.   จํานวนนักศึกษา 
 จํานวนนักศึกษาจําแนกตามช้ันปในแตละปการศึกษามีดังตอไปนี ้ 

 
นักศึกษา 

ปการศึกษา 
2552 2553 2554 2555 2556 

ช้ันปท่ี 1 60 60 60 60 60 
ช้ันปท่ี 2  60 60 60 60 
ช้ันปท่ี 3   60 60 60 
ช้ันปท่ี 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
จํานวนท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 60 60 
 
 
14.   สถานที่และอุปกรณการสอน 
 ใชสถานท่ีและอุปกรณการสอนท่ีมีอยูแลว ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
 

15.    หองสมุด 
 หองสมุดศูนยรังสิต และ Resource Center ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต  มีหนังสือ ตํารา และวารสารวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร และวิทยาศาสตร ดังนี้ 

 
หองสมุดศูนยรังสิต 
- หนังสือสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มีจํานวนรวมท้ังหมด  39,967  เลม 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ รวม 
1.  คณิตศาสตรและสถิติ 1,538 3,530 5,068 
2.  เทคโนโลยีการเกษตร 3,837 1,624 5,461 
3.  คอมพิวเตอรศาสตร 6,977 4,913 11,890 
4.  เทคโนโลยีชีวภาพ 3,314 3,696 7,010 
5.  ฟสิกส 1,388 2,054 3,442 
6.  เคมี 1,131 1,308 2,439 
7.  เทคโนโลยีชนบท 1,238 540 1,778 
8.  วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 837 856 1,693 
9.  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 902 284 1,186 

รวม 21,162 18,805 39,967 
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- หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร   มีจํานวนรวมท้ังหมด  15,807  เลม 
สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ รวม 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 2,057 2,559 4,616 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1,340 677 2,017 
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2,302 2,660 4,962 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 68 87 155 
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1,906 2,151 4,057 

รวม 7,673 8,134 15,807 
 

- วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีจํานวน 491  ช่ือเรื่อง 
สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 

วิศวกรรมศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

269 222 

 

- ฐานขอมูออนไลน      จํานวน 23 ฐาน  
 

Resource Center ของ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
- หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร   มีจํานวนรวมท้ังหมด  9,213  เลม 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ รวม 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 248 796 1,044 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 207 463 670 
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 374 549 923 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 140 542 682 
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 275 607 882 
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 302 511 813 
7. โครงงานสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 1,196 762 1,958 
8.  อ่ืนๆ 1,837 404 2,241 

รวม 4,579 4,634 9,213 
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- วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร   มีจํานวนรวมท้ังหมด  143  เลม 
สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ รวม 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 24 51 75 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 14 - 14 
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 7 2 9 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 3 2 5 
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 7 2 9 
6. วิศวกรรมท่ัวไป 31 - 31 

รวม 86 57 143 
 

16.    งบประมาณ 
 ใชงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดประจําปของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
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17. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
17.1  โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร 

นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไมนอยกวา  145  หนวยกิต      โดย
ไดศึกษารายวิชาตาง ๆ  ครบตามโครงสรางองคประกอบและขอกําหนดของหลักสูตรดังนี้ 

1.  วิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
2.  วิชาเฉพาะ 109 หนวยกิต 

2.1   วิชาแกน 27 หนวยกิต 
2.1.1  วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 

 และวิทยาศาสตร 17 หนวยกิต 
2.1.2 วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 10 หนวยกิต 

2.2   วิชาเฉพาะสาขา 82 หนวยกิต 
2.2.1  วิชาบังคับ 70 หนวยกิต 
2.2.2  วิชาเลือก 12 หนวยกิต 

3.  วิชาเลือกเสรี   6 หนวยกิต 
 

17.2  ขอกําหนดหลักสูตร 
 1.  วิชาศึกษาทั่วไป      30 หนวยกิต 

 นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป รวมแลวไมนอยกวา 30  หนวย
กิต ตามโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป ซ่ึงแบงเปน 2   สวน คือ 

  1.1  สวนท่ี    1    รวม    21   หนวยกิต 
 หมวดมนุษยศาสตร    บังคับ 1 วิชา  3  หนวยกิต 
  มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร     3  หนวยกิต 
  TU 110 Integrated Humanities 
 หมวดสังคมศาสตร    บังคับ 1 วิชา  3  หนวยกิต 
 มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร    3  หนวยกิต 

 TU 120 Integrated Social Sciences 
 หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
 : วิทยาศาสตร      บังคับ 1 วิชา 3 
 หนวยกิต 
 มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  3  หนวยกิต 
 TU 130 Integrated Sciences and Technology 
 : คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร   บังคับ 1 วิชา  3  หนวยกิต  
 มธ. 156  คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน  3  หนวยกิต 
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 TU156 Introduction to computers and programming 
หมวดภาษา  
ท. 161 การใชภาษาไทย       3  หนวยกิต 
TH 161 Thai Usage  
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1     0 หนวยกิต 
EL 070 English Course 1 
สษ.171 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2      3  หนวยกิต 
EL 171 English Course 2 
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3      3 หนวยกิต 
EL 172 English Course 3 

  1.2  สวนท่ี     2    รวมไมนอยกวา   9   หนวยกิต 
  นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาตางๆ ตามเง่ือนไขรายวิชาท่ีคณะฯ กําหนดไวดังนี ้คือ 

วท. 123  เคมีพ้ืนฐาน  3  หนวยกิต 
SC 123   Fundamental Chemistry 
วท. 173  ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน  1   หนวยกิต 
SC 173   Fundamental Chemistry Laboratory 
สษ. 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน   3   หนวยกิต 
EL 202 English  For Work 

 และบังคับเลือก 1   วิชา ไมนอยกวา 2  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี ้
วค. 106  ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน  3   หนวยกิต 
AE 106  Sustainability of Natural Resources and Energy 
วย. 106   เทคนิคในการส่ือสารและการนําเสนอ  2 หนวยกิต 
CE 106  Communication and Presentation Technique  
น. 209   หลักกฎหมายแพงและพาณิชย  3 หนวยกิต 
LA209 Civil and Commercial  Law 
น. 246   ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา  3   หนวยกิต 
LA246 Introduction to Intellectual Property 
พบ. 291  ธุรกิจเบ้ืองตน  3   หนวยกิต 
BA 291 Introduction of Business 
ทอ. 201  หลักการบริหาร  3   หนวยกิต 
HO 201 Principles of Management 
ศ. 213   เศรษฐศาสตรจุลภาคเบ้ืองตน  3  หนวยกิต 
EC 213 Introductory Microeconomics 



 

 9

 

2.  วิชาเฉพาะ        109 หนวยกิต 
 

2.1   วิชาแกน       27 หนวยกิต 
   2.1.1 วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  17 หนวยกิต 
   ศึกษาวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรท่ีคณะกําหนด ดังตอไปนี ้

 วท. 133  ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1  3  หนวยกิต 
 SC 133   Physics for Engineers I 
 วท. 134  ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2  3   หนวยกิต 
 SC 134   Physics for Engineers 2 
 วท. 183  ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1  1   หนวยกิต 

SC 183  Physics for Engineers Laboratory I 
 วท. 184  ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2  1   หนวยกิต 

SC 184   Physics for Engineers Laboratory II 
 ค.  111   แคลคูลัสพ้ืนฐาน  3   หนวยกิต 

MA111 Fundamentals of Calculus       
ค.  112  เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต  3   หนวยกิต 
MA112  Analytic Geometry and Applied Calculus     
ค.  214 สมการเชิงอนุพันธ     3   หนวยกิต 

 MA214 Differential Equation    
  

 2.1.2 วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  10 หนวยกิต 
   ศึกษาวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรท่ีคณะกําหนด ดังตอไปนี ้

วก. 100  กราฟกวิศวกรรม                    3   หนวยกิต 
ME 100  Engineering  Graphics 
วย. 100  จริยธรรมสําหรับวิศวกร  0   หนวยกิต 
CE 100  Ethics for Engineers 
วย. 101   ความรูเบ้ืองตนทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร  1   หนวยกิต 
CE 101  Introduction to Engineering Profession    
วอ. 121 วัสดุวิศวกรรม      3   หนวยกิต 
IE 121  Engineering Materials  
วอ. 261 สถิติวิศวกรรม  3   หนวยกิต 
IE 261   Engineering Statistics 
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2.2  วิชาเฉพาะสาขา      82 หนวยกิต 
นักศึกษาตองศึกษาวิชาเฉพาะสาขา  รวม  82 หนวยกิต ดังตอไปนี ้

2.2.1   วิชาบังคับ      70 หนวยกิต 
วิชาบังคับในสาขา      57 หนวยกิต 
วก. 200  การเขียนแบบเครื่องกล     2  หนวยกิต 
ME 200  Mechanical Drawing 
วก. 210   กลศาสตรวัสดุ         3 หนวยกิต 
ME 210  Mechanics of Materials   
วก. 220   กลศาสตรวิศวกรรม – พลศาสตร  3  หนวยกิต 
ME 220  Engineering  Mechanics - Dynamics 
วก. 230   พลศาสตรความรอนเบ้ืองตน  3  หนวยกิต 
ME 230  Fundamental of Thermodynamics 
วก.  231  พลศาสตรความรอนสําหรับวิศวกรเครื่องกล  3  หนวยกิต 
ME 231  Thermodynamics  for Mechanical  Engineers 
วก. 240   กลศาสตรของไหล     3  หนวยกิต 
ME 240  Mechanics  of  Fluids   
วก. 300   ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1       2 หนวยกิต 
ME 300  Mechanical  Engineering  Laboratory  I 
วก. 310   การออกแบบเครื่องกล 1         3  หนวยกิต 
ME 310  Mechanical  Design I  
วก. 311   การออกแบบเครื่องกล 2         3  หนวยกิต 
ME 311  Mechanical  Design II 
วก. 320   กลศาสตรเครื่องจักรกล    3  หนวยกิต 
ME 320  Mechanics  of  Machines 
วก. 321   การวัดและเครื่องมือการวัด   3  หนวยกิต 
ME 321  Measurement and Instrumentation    
วก. 322   การส่ันสะเทือนเชิงกล      3   หนวยกิต 
ME 322  Mechanical  Vibrations 
วก. 323   เมคาทรอนิกส  3  หนวยกิต 
ME 323  Mechatronics 
วก. 330  เครื่องยนตสันดาปภายใน               3   หนวยกิต 
ME 330  Internal  Combustion  Engines 
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วก. 331   การถายเทความรอน     3   หนวยกิต 
ME 331  Heat  Transfer 
วก. 350   ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกร  3  หนวยกิต 
ME 350  Numerical Method for Engineers   
วก. 380   การฝกงานในอุตสาหกรรม       0  หนวยกิต 
ME 380  Industrial  Training 
วก. 400   ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2        2   หนวยกิต 
ME 400   Mechanical  Engineering  Laboratory  II 
วก. 420   ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ          3   หนวยกิต 
ME 420  Automatic  Control  System 
วก. 430   การทําความเย็นและการปรับอากาศ  3 หนวยกิต 
ME 430  Refrigeration  and  Air  Conditioning 
วก. 480   สัมมนาโครงงาน    0   หนวยกิต 
ME 480  Projects  Seminar 
วก. 481   โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล          3   หนวยกิต 
ME 481  Mechanical  Engineering  Project 

 
วิชาบังคับนอกสาขา      13  หนวยกิต 
ค. 131   พีชคณิตเชิงเสนประยุกต  3   หนวยกิต 
MA 131  Applied Linear Algebra     
วฟ.203 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน  1 

 หนวยกิต 
LE 203 Introduction to Electrical Engineering Laboratory 
วฟ.209 วิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน  3  หนวยกิต 
LE  209   Introduction to Electrical Engineering 
วอ.251 กรรมวิธีการผลิตสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3  หนวยกิต          
IE 251     Manufacturing Processes for Mechanical Engineering                                    
วย. 202 กลศาสตรวิศวกรรม - สถิตยศาสตร          3 หนวยกิต 
CE 202  Engineering Mechanics - Statics 
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2.2.2  วิชาเลือก       12 หนวยกิต 
 วิชาเลือกในสาขา 

 เลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 
วก. 325   นิวเมติกสและไฮดรอลิกส  3  หนวยกิต 
ME 325  Pneumatics and Hydraulics 
วก. 344   กลศาสตรของไหลขั้นสูง          3   หนวยกิต 
ME 344  Advance Mechanics  of  Fluids  
วก. 354   การใชคอมพิวเตอรชวยงานทางวิศวกรรม 3  หนวยกิต 
ME 354  Computer Aided Engineering 
วก. 364  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ  3  หนวยกิต 
ME 364  Integrated Product Design and Development 
วก. 374    เทคโนโลยียานยนต  3 หนวยกิต 
ME 374 Automotive Technology  
วก. 414  การเสียหายของวัสดุทางวิศวกรรม      3   หนวยกิต 
ME 414  Failure of Engineering Materials 
วก. 415  การออกแบบแบบเหมาะสมท่ีสุด  
               ของช้ินสวนเครื่องจักรกล   3  หนวยกิต 
ME 415  Optimal Designs of Machine Elements 
วก. 424   หุนยนตเบ้ืองตน  3  หนวยกิต 
ME 424  Introduction to Robotics 
วก. 434   เทคโนโลยีการปรับอากาศและการ 
                อนุรักษพลังงานระบบปรับอากาศ  3  หนวยกิต 
ME 434  Air conditioning Technology and Energy Conservation  
 in Air Conditioning System  
วก. 435   วิศวกรรมโรงไฟฟา  3   หนวยกิต 
ME 435  Power  Plant  Engineering 
วก. 436  กังหันกาซ  3  หนวยกิต 
ME 436  Gas Turbine 
วก. 437  การทําความเย็นและการปรับอากาศช้ันสูง     3 หนวยกิต 
ME 437   Advanced Refrigeration and Air Conditioning 
วก. 438  การแปลงพลังงานโดยตรง       3  หนวยกิต 
ME 438  Direct Energy Conversion 
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วก. 439  การจัดการพลังงานในอาคาร  3   หนวยกิต 
                และอุตสาหกรรม   
ME 439   Energy  Management  in  Building and Industry 
วก. 444  การออกแบบระบบทอทางวิศวกรรม      3   หนวยกิต 
ME 444  Engineering  Piping  System  Design 
วก. 445  วิศวกรรมทางน้ําเบ้ืองตน  3  หนวยกิต 
ME 445  Introduction to Marine Engineering 
วก. 446  วิศวกรรมอากาศยานเบ้ืองตน  3  หนวยกิต 
ME 446  Introduction to Aeronautical Engineering 
วก. 447  เครื่องจักรกลของไหล            3  หนวยกิต 
ME 447  Fluid  Machinery 
วก. 454  วิธีการไฟไนตเอลิเมนตเบ้ืองตน  3  หนวยกิต 
ME 454  Introduction to Finite Element Method 
วก. 455  วิธีบาวนดะรีเอลิเมนตเบ้ืองตน  3  หนวยกิต 
ME 455  An Introduction to Boundary Element Method 
วก. 464  วิศวกรรมโรงงาน  3  หนวยกิต 
ME 464   Plant Engineering 
วก. 465  การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ  3  หนวยกิต 
               และการผลิต    
ME 465  CAD CAM 
วก. 474  เครื่องจักรกลการเกษตร                 3   หนวยกิต 
ME 474   Agricultural  Machinery 
วก. 475  ไบโอเมคานิกสเบ้ืองตน  3  หนวยกิต 
ME 475  Introduction to Biomechanics 
วก. 476  การใหความรอนดวยไมโครเวฟเบ้ืองตน 3  หนวยกิต 
ME 476  Introduction to Microwave Heating 
วก. 477 การเผาไหมเบ้ืองตน และการประยุกต  3  หนวยกิต 
ME 477  Introduction to Combustion and Applications 
วก. 484  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 1      3  หนวยกิต 
ME 484  Special  Topics  in  Mechanical  Engineering I 
วก. 485  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 2     3  หนวยกิต 
ME 485 Special  Topics  in  Mechanical  Engineering II 
 



 

 14

วก. 486  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 3       3  หนวยกิต 
ME 486  Special  Topics  in  Mechanical  Engineering III 
วก. 487  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 4      3  หนวยกิต 
ME 487  Special  Topics  in  Mechanical  Engineering IV 
วก. 488  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 5      3   หนวยกิต 
ME 488  Special  Topics  in  Mechanical  Engineering V 
วก. 489  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 6     3  หนวยกิต 
ME 489  Special  Topics  in  Mechanical  Engineering VI 
 
วิชาเลือกนอกสาขา 
เลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 
วอ. 405  การบริหารโครงการ  3   หนวยกิต 
IE  405   Project Management  
วอ. 445  การยศาสตรอุตสาหกรรม   3   หนวยกิต 
IE  445  Industrial Ergonomics 

 
3.  วิชาเลือกเสรี        6  หนวยกิต 

 นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ไดท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร         
เปนวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต  “ยกเวนวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทุก
วิชา และวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป สวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 ท่ีใชรหัสยอ มธ. ทุก
วิชา”  ท้ังนี ้ควรเลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาเลือกเสรีอยางนอย 3 หนวยกิต 
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17.3  หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา     
คณะวิศวกรรมศาสตรมีหลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ดังนี้ 
1.  กําหนดรหัสไว  5  ตัว  โดยท่ี  2  ตัวแรกเปนตัวอักษร  3   ตัวหลังเปนตัวเลข 
2.  ตัวอักษร  2  ตัวแรก  จะแสดงถึงสาขาวิชา  ใช  "วก."  (ME)  แทนวิศวกรรมเครื่องกล 
3.  ตัวเลข  3  ตัวหลัง  มีหลักเกณฑดังนี ้

หลักรอย หมายถึง  ช้ันป  คือ  วิชาท่ีมีความยากงายตามลําดับในหลักสูตร 
     ช้ันปริญญาตรี  จะมีเลข  1,  2,  3  และ  4 

หลักสิบ    หมายถึง    หมวดวิชา 
  โดยแบงออกเปนหมวดตาง ๆ   ดังนี ้
 

เลข ความหมาย 
0 หมวดวิชาปฏิบัติการ และวิชาเขียนแบบ  
1 หมวดวิชากลศาสตรของแข็ง 
2 หมวดวิชาพลศาสตร และการควบคุมอัตโนมัต ิ
3 หมวดวิชาพลศาสตรความรอน และ พลังงาน 
4 หมวดวิชากลศาสตรของไหล  
5 หมวดวิชาวิศวกรรมการคํานวน 
6 หมวดวิชาเกี่ยวกับการประยุกตเชิงอุตสาหกรรม 
7 หมวดวชิาสหวิทยาการและอ่ืนๆ 
8 หมวดวิชาพิเศษ 
9 หมวดวิชาซ่ึงจัดสอนใหสาขาวิชาอ่ืนเทานั้น  

 
หลักหนวย    หมายถึง  ตัวเลขลําดับรายวิชาในแตละหมวดวิชา  โดย 
      0-3  หมายถึง  วิชาบังคับของสาขาวิชา 
     4-9  หมายถึง  วิชาเลือก 
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17.4  รายวิชาที่สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเปดสอนมีดังนี ้
                      (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
 วก. 100  

ME 100   
กราฟกวิศวกรรม 
Engineering Graphics   

3(2-3-4) 
 

 วก. 200   
ME 200   

การเขียนแบบเคร่ืองกล    
Mechanical Drawing 

2(1-3-2) 

 วก. 210  
ME 210    

กลศาสตรวัสดุ 
Mechanics of Materials   

3(3-0-6) 

 วก. 220  
ME 220    

กลศาสตรวิศวกรรม –พลศาสตร    
Engineering Mechanics –Dynamics 

3(3-0-6) 

 วก. 230   
ME 230   

พลศาสตรความรอนเบื้องตน   
Fundamental of Thermodynamics 

3(3-0-6) 

 วก. 231 
ME 231 

พลศาสตรความรอนสําหรับวิศวกรเคร่ืองกล   
Thermodynamics for Mechanical Engineers  

3(3-0-6) 

 วก. 240   
ME 240 

กลศาสตรของไหล  
Mechanics of Fluids  

3(3-0-6) 

 วก. 290   
ME 290 

กลศาสตรของไหลเบื้องตน 
Introduction to Mechanics  of  Fluids 

3(3-0-6) 

 วก. 300 
ME 300   

ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 1   
Mechanical Engineering Laboratory I 

2(0-4-2) 

 วก. 310 
ME 310   

การออกแบบเคร่ืองกล  1   
Mechanical Design  I 

3(3-0-6) 

 วก. 311 
ME 311   

การออกแบบเคร่ืองกล  2   
Mechanical Design  II 

3(3-0-6) 

 วก. 320 
ME 320   

กลศาสตรเคร่ืองจักรกล     
Mechanics of Machines 

3(3-0-6) 

 วก. 321 
ME 321   

การวัดและเคร่ืองมือการวัด  
Measurement  and Instrumentation 

3(2-3-4) 

 วก. 322 
ME 322   

การส่ันสะเทือนเชิงกล          
Mechanical Vibrations 

3(3-0-6) 

 วก. 323  
ME 323 

เมคาทรอนิกส      
Mechatronics 

3(2-3-4) 
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        (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)
 วก. 325 

ME 325   
นิวเมติกสและไฮดรอลิกส                  
Pneumatics and Hydraulics 

3(2-3-4) 

 วก. 330 
ME 330   

เคร่ืองยนตสันดาปภายใน         
Internal Combustion Engines 

3(3-0-6) 

 วก. 331 
ME 331   

การถายเทความรอน          
Heat Transfer 

3(3-0-6) 

 วก. 344   
ME 344   

กลศาสตรของไหลขั้นสูง     
Advance Mechanics of Fluids 

3(3-0-6) 

 วก. 350   
ME 350 

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกร 
Numerical Method for Engineers   

3(3-0-6) 

 วก. 354 
ME 354   

การใชคอมพิวเตอรชวยงานทางวิศวกรรม 
Computer Aided Engineering 

3(2-3-4) 

 วก. 364 
ME 364 

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ    
Integrated Product Design and Development 

3(3-0-6) 
 

 วก. 374 
ME 374 

เทคโนโลยียานยนต  
Automotive Technology 

3(2-3-4) 

 วก. 380 
ME 380   

การฝกงานในอุตสาหกรรม   
Industrial Training 

0(ไมนอยกวา 6 สัปดาห 
     หรือ 240 ชั่วโมง) 

 วก. 400 
ME 400   

ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 2          
Mechanical Engineering Laboratory II 

2(0-4-0) 

 วก. 414   
ME 414   

การเสียหายของวัสดุทางวิศวกรรม 
Failure of Engineering Materials 

3(3-0-6) 

 วก. 415   
 
ME 415   

การออกแบบแบบเหมาะสมที่สุดของชิ้นสวน
เคร่ืองจักรกล 
Optimal Design of Machine Elements 

3(3-0-6) 

 วก. 420 
ME 420 

ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ    
Automatic Control System 

3(3-0-6) 

 วก. 424   
ME 424   

หุนยนตเบื้องตน 
Introduction to Robotics 

3(3-0-6) 
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 วก. 430 
ME 430   

การทําความเย็นและการปรับอากาศ  
Refrigeration and Air Conditioning 

3(3-0-6) 
 
 

        (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)
 วก. 434 

 
ME 434   

เทคโนโลยีการปรับอากาศและการอนุรักษพลังงานใน
ระบบปรับอากาศ 
Air conditioning Technology and Energy Conservation 
in Air Conditioning System  

3(3-0-6) 

 วก. 435 
ME 435   

วิศวกรรมโรงไฟฟา    
Power Plant Engineering 

3(3-0-6) 

 วก. 436 
ME 436   

กังหันกาซ   
Gas Turbine 

3(3-0-6) 

 วก. 437 
ME 437 

การทําความเย็นและการปรับอากาศขั้นสูง        
Advanced Refrigeration and Air Conditioning 

3(3-0-6) 

 วก. 438 
ME 438   

การแปลงพลังงานโดยตรง       
Direct Energy Conversion 

3(3-0-6) 

 วก. 439 
ME 439   

การจัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม 
Energy Management in Building and Industry 

3(3-0-6) 
 

 วก. 444 
ME 444   

การออกแบบระบบทอทางวิศวกรรม  
Engineering Piping System Design 

3(3-0-6) 

 วก. 445 
ME 445   

วิศวกรรมทางน้ําเบื้องตน   
Introduction to Marine Engineering 

3(3-0-6) 

 วก. 446 
ME 446 

วิศวกรรมอากาศยานเบื้องตน                 
Introduction to Aeronautical Engineering 

3(3-0-6) 

 วก. 447 
ME 447 

เคร่ืองจักรกลของไหล                       
Fluid Machinery 

3(3-0-6) 

 วก. 454 
ME 454   

วิธีการไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน  
Introduction to Finite Element Method  

3(3-0-6) 

 วก. 455 
ME 455   

วิธีบาวนดะรีเอลิเมนตเบื้องตน 
An Introduction to Boundary Element Method 

3(3-0-6) 

 วก. 464   
ME 464   

วิศวกรรมโรงงาน 
Plant Engineering 

3(3-0-6) 
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 วก. 465   
ME 465   

การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต 
CAD CAM 

3(3-0-6) 
 
 

   (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
 
 

วก. 474 
ME 474 

เคร่ืองจักรกลการเกษตร               
Agricultural Machinery 

3(3-0-6) 

 วก. 475 
ME 475   

ไบโอเมคานิกสเบื้องตน                 
Introduction to Biomechanics 

3(3-0-6) 

 วก. 476 
ME 476   

การใหความรอนดวยไมโครเวฟเบื้องตน                
Introduction to Microwave Heating 

3(3-0-6) 

 วก. 477 
ME 477 

การเผาไหมเบื้องตน และการประยุกต  
Introduction to Combustion and Applications 

3(3-0-6) 

 วก. 480   
ME 480   

สัมมนาโครงงาน         
Projects Seminar 

0(0-3-0) 

 วก. 481 
ME 481   

โครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล    
Mechanical Engineering Project 

3(0-6-3) 

 วก. 484   
ME 484   

หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 1      
Special Topics in Mechanical Engineering I 

3(3-0-6) 

 วก. 485   
ME 485   

หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 2      
Special Topics in Mechanical Engineering II 

3(3-0-6) 

 วก. 486   
ME 486   

หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 3      
Special Topics in Mechanical Engineering III 

3(3-0-6) 

 วก. 487   
ME 487   

หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 4      
Special Topics in Mechanical Engineering IV 

3(3-0-6) 

 วก. 488   
ME 488   

หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 5      
Special Topics in Mechanical Engineering V 

3(3-0-6) 

 วก. 489  
ME 489   

หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 6      
Special Topics in Mechanical Engineering VI 

3(3-0-6) 
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17.5  แผนการศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดวางแผนการจัดรายวิชาสําหรับหลักสูตรวิศวกรรม 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ไวดังนี ้
 

ปการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

วก.  100 
มธ. 156 

กราฟกวิศวกรรม  หรือ 
คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรม
เบ้ืองตน 

3 หนวยกิต 
3 หนวยกิต 

วก.  100 
มธ. 156 

กราฟกวิศวกรรม  หรือ 
คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรม
เบ้ืองตน 

3 หนวยกิต 
3 หนวยกิต 

วย. 100  จริยธรรมสําหรับวิศวกร 0 หนวยกิต วอ. 121 วัสดุวิศวกรรม  3 หนวยกิต 
 ค.  111 แคลคูลัสพื้นฐาน  3 หนวยกิต วย.  101 ความรูเบ้ืองตนทางวิชาชีพ

วิศวกรรมศาสตร 
1 หนวยกิต 

วท. 123 เคมีพื้นฐาน  3 หนวยกิต  ค.  112 เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัส
ประยุกต  

3 หนวยกิต 

วท. 133  ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1  3 หนวยกิต วท. 134 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2 3 หนวยกิต 
วท. 173  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน  1 หนวยกิต วท. 184  ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2  1 หนวยกิต 
วท. 183  ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 1 หนวยกิต มธ. 130   สหวิทยาการวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี
3 หนวยกิต 

 ท.  161  การใชภาษาไทย  3 หนวยกิต สษ. xxx ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3 หนวยกิต 
สษ. xxx ภาษาอังกฤษพื้นฐาน   3 หนวยกิต    
รวม  20 หนวยกิต รวม  20 หนวยกิต 

 
ปการศึกษาที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
ค. 214 สมการเชิงอนุพันธ            3 หนวยกิต ค.   131  พีชคณิตเชิงเสนประยุกต  3 หนวยกิต 
วฟ. 203 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟา

เบ้ืองตน  
1 หนวยกิต วอ. 251 กรรมวิธีการผลิตสําหรับ

วิศวกรรมเครื่องกล       
3 หนวยกิต 

วฟ. 209 วิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน 3 หนวยกิต วก. 210 กลศาสตรวัสดุ       3 หนวยกิต 
วย. 202 กลศาสตรวิศวกรรม – สถิตยศาสตร       3 หนวยกิต วก. 220 กลศาสตรวิศวกรรม – พลศาสตร 3 หนวยกิต 
วอ. 261 สถิติวิศวกรรม    3 หนวยกิต วก. 240 กลศาสตรของไหล           3 หนวยกิต 
วก. 200 การเขียนแบบเครื่องกล       2 หนวยกิต วก. 231 

  
พลศาสตรความรอนสําหรับ
วิศวกรเครื่องกล         

3 หนวยกิต 

วก. 230 พลศาสตรความรอนเบ้ืองตน 3 หนวยกิต    
รวม  18 หนวยกิต รวม  18 หนวยกิต 
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ปการศึกษาที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
วก. 310 การออกแบบเครื่องกล 1     3 หนวยกิต วก. 300 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1    2 หนวยกิต 
วก. 320 กลศาสตรเครื่องจักรกล   3 หนวยกิต วก. 311 การออกแบบเครื่องกล 2         3 หนวยกิต 
วก. 321 การวัดและเครื่องมือการวัด 3 หนวยกิต วก. 322 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3 หนวยกิต 
วก. 330 เครื่องยนตสันดาปภายใน 3 หนวยกิต วก. 323 เมคาทรอนิกส 3 หนวยกิต 
วก. 350 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับ

วิศวกร 
3 หนวยกิต วก. 331  การถายเทความรอน     3 หนวยกิต 

มธ. 110 วิชาพื้นฐานทางสังคมศาสตร หรือ
มนุษยศาสตร 

3 หนวยกิต วก. xxx วิชาเลือกในสาขา 3 หนวยกิต 

    มธ. 120  วิชาศึกษาท่ัวไปทางสังคมศาสตร 
หรือมนุษยศาสตร  

3 หนวยกิต 

      
รวม  18 หนวยกิต รวม  20 หนวยกิต 

     
ภาคฤดูรอน ปการศึกษาที่ 3 

วก. 380 การฝกงานในอุตสาหกรรม   0 หนวยกิต 
(ไมนอยกวา  240 ช่ัวโมง) 

รวม  0 หนวยกิต 
 

ปการศึกษาที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

วก. 400 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2        2 หนวยกิต วก. 483 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล    3 หนวยกิต 
วก. 481 สัมมนาโครงงาน   0 หนวยกิต วก. xxx วิชาเลือกในสาขา  3 หนวยกิต 
วก. 420 ระบบควบคุมอัตโนมัติ       3 หนวยกิต xx. xxx   วิชาเลือกเสรี    3 หนวยกิต 
วก. 430   การทําความเย็นและการปรับอากาศ 3 หนวยกิต xx. xxx   วิชาเลือกเสรี    3 หนวยกิต 
วก. xxx   วิชาเลือกในสาขา  3 หนวยกิต xx. xxx วิชาเลือกศึกษาท่ัวไปสวนท่ี 2  

(เลือก 1 วิชา จาก  พบ. 291  น. 
246  
น. 209 ศ. 213 ทอ. 201  วค.106 
วย. 106) 

ไมนอยกวา 
วก. xxx วิชาเลือกในสาขา  3 หนวยกิต  2 หนวยกิต 
สษ. 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน 3 หนวยกิต   

     

รวม  17 หนวยกิต รวม 14 หนวยกิต
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17.6  คําอธิบายรายวิชา 
 17.6.1  รายวิชาบังคับ 
วก. 100  กราฟกวิศวกรรม           3 (2-3-4) 
ME 100  Engineering  Graphics 

วิชาบังคับกอน : - 
ความสําคัญของการเขียนแบบ เครื่องมือและวิธีใช การเขียนเสนและตัวอักษร การเตรียม

งานเขียนแบบ เรขาคณิตประยุกต การระบุขนาดและรายละเอียด  การเขียนภาพออโธกราฟก  
ภาพพิคทอเรียล การเขียนภาพดวยมือเปลา การเขียนภาพตัด การใชคอมพิวเตอรชวยในงานเขียน
แบบ 
 The significance of drawing.  Instruments and their uses.  Lining and lettering.  Work 
preparation. Applied geometry. Dimensioning and description. Orthographic drawing.  Pictorial 
drawing. Freehand sketching.  Sectioning.  Computer aided drawing. 

 
วก. 200 การเขียนแบบเคร่ืองกล         2 (1-3-2) 
ME 200  Mechanical Drawing 

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 100 
กราฟฟกเชิงเรขาคณิต การเขียนรอยตัด รอยตอ แผนคล่ี ระบบสัญลักษณตางๆ ในการ

เขียนแบบเครื่องกล การเขียนแบบระบบทอ การเขียนแบบแนวเช่ือม การเขียนแบบช้ินสวน
เครื่องจักรกล การกําหนดความละเอียดของพ้ืนผิว การกําหนดความคลาดเคล่ือนและขนาดเผ่ือ 
การเขียนแบบภาพประกอบและภาพรายละเอียด   การใชคอมพิวเตอรชวยในงานเขียนแบบ 

Basic descriptive geometry. Intersection and development of surfaces. Symbols in 
mechanical drawing.  Piping drawing. Welding drawing. Drawing of machine elements. 
Specification of surface finish. Allowance and tolerance. Assembly and detailed drawing.  
Computer aided drawing. 
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วก. 210 กลศาสตรวัสดุ                   3 (3-0-6) 
ME 210 Mechanics of Materials   

วิชาบังคับกอน : สอบได วย. 202 
 แรงและความเคน ทบทวนเรื่องวัสดุทางวิศวกรรม ความสัมพันธระหวางความเคนและ

ความเครียด ความเคนในคาน ไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนตดัด การโกงของคาน การบิด การ
โกงเดาะของเสา ความเคนในภาชนะความดัน วงกลมของมอรและความเคนรวม ระบบท่ีมีความ
ซํ้าซอน กฎของฮุค พลังงานความเครียด เกณฑการวิบัติของวัสด ุ แนะนําวิธีการไฟไนตเอลิเมนต 
การวัดความเคน 

Forces and stresses. Review of engineering  materials. Stresses and strains relationship. 
Stresses in beams Shear force and bending moment diagrams. Deflection of beams. Torsion. 
Buckling of columns. Stresses in pressure vessels. Mohr's circle and combined stresses. Statically 
indeterminate systems. Hooke's law. Strain energy. Failure criterion. Introduction to finite 
elements. Stress measurement. 
 
วก. 220  กลศาสตรวิศวกรรม – พลศาสตร     3 (3-0-6) 
ME 220  Engineering  Mechanics - Dynamics 

วิชาบังคับกอน : สอบได วย. 202 
ทบทวนกฎเบ้ืองตน เกี่ยวกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ  จลนคณิตศาสตรของอนุภาค และวัตถุ

ทรงรูป  ไดแก   การขจัด  ความเร็ว  และความเรง  การเคล่ือนท่ีแบบสัมบูรณ และสัมพัทธ 
จลนศาสตรของอนุภาค และวัตถุทรงรูป ไดแก  กฎขอท่ีสองของนิวตัน แรง มวล และความเรง  
งาน และพลังงาน  การกระทบและโมเมนตัม การเคล่ือนท่ีโดยแรงสูศูนยกลางความดึงดูด ความรู
เบ้ืองตนเกี่ยวกับการส่ันสะเทือน 
 Reviews of 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. Newton's second law of motion.  Force mass and acceleration. 
Work and energy. Impulse and momentum.  Centripetal motion.  Introduction to vibration. 



 

 24

วก. 230  พลศาสตรความรอนเบื้องตน     3 (3-0-6) 
ME 230  Fundamental of Thermodynamics 

วิชาบังคับกอน : สอบได วท. 133 
คุณสมบัติของสสารบริสุทธ์ิ สมการของกาซในอุดมคต ิ และกาซจริง การใชแผนภูมิและ

ตารางทางพลศาสตรความรอน  กฏขอท่ีหนึ่งของพลศาสตรความรอน กฏขอท่ีสองของพลศาสตร
ความรอน  วัฏจักรของคารโนต, พลังงาน เอนโทรป การถายเทความรอน การแปรรูปพลังงาน 
 Properties of pure substances. Equation of state for ideal and real gas. 
Thermodynamics diagrams and tables. First law of thermodynamics. Second law of 
thermodynamics.  Carnot cycle. Energy. Entropy. Heat transfer. Energy conversion.   

 
วก. 231  พลศาสตรความรอนสําหรับวิศวกรเคร่ืองกล          3 (3-0-6) 
ME 231  Thermodynamics  for Mechanical  Engineers 

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 230 
กระบวนการยอนกลับได และอะเวลละบิลิตี้ วัฏจักรกําลัง และวัฏจักรทําความเย็น 

ความสัมพันธเชิงพลศาสตรความรอน ของผสมและสารละลาย  กระบวนการสันดาป และการ
วิเคราะหผลิตผลท่ีไดจากการสันดาป 
 Irreversibility and availability. Power cycles and refrigeration cycles. 
Thermodynamics relation. Mixtures and solutions. Combustion processes and analysis of 
combustion products.  
 
วก. 240  กลศาสตรของไหล         3 (3-0-6) 
ME 240  Mechanics  of  Fluids   

วิชาบังคับกอน : สอบได วท. 133 
คุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตรของของไหล การลอยตัว สมการโมเมนตัม สมการ

พลังงาน สมการโมเมนตัมเชิงมุม จลนศาสตรของการไหลท่ีอัดตัวไมได และไมมีความหนืด  การ
วิเคราะหมิติและความเหมือนกัน  การไหลท่ีอัดตัวไมไดและมีความหนืด การไหลในทอ การวัด
การไหล ทฤษฎีบาวนดะรีเลเยอรเบ้ืองตนและการไหลแบบปนปวนเบ้ืองตน 

Properties of fluids.  Fluid statics.  Buoyancy.  Momentum equation. Energy equation. 
Angular momentum equation and its application to turbo machinery.  Kinematics of 
incompressible and non-viscous fluid flow. Control voluME Dimensional analysis and 
similitude.  Incompressible and viscous fluid flow.  Flow in pipes. Fluid measurement.  
Introduction to boundary layer theory. Introduction to turbulent flow. 
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วก. 290  กลศาสตรของไหลเบื้องตน     3 (3-0-6) 
ME 290  Introduction to Mechanics  of  Fluids  

วิชาบังคับกอน : สอบได วท. 133 
คุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตรของของไหล การลอยตัว สมการโมเมนตัม สมการ

พลังงาน จลนศาสตรของการไหลท่ีอัดตัวไมได และไมมีความหนืด การวิเคราะหมิติและความ
เหมือนกันการวัดการไหล การไหลในทอ และการออกแบบระบบทอเบ้ืองตน 

Properties of fluids. Fluid statics. Buoyancy. Momentum equation. Energy equation. 
Kinematics of incompressible and non-viscous fluid flow. Dimensional analysis and similitude. 
Incompressible and viscous fluid flow. Fluid measurement. Flow in pipes. Introduction to design 
of piping system. 

 
วก. 300  ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 1         2 (0-4-2) 
ME 300  Mechanical  Engineering  Laboratory  I 

วิชาบังคับกอน :  สอบได วก. 220, วก. 230, วก. 240, วก. 210  หรือไดรับอนุมัติจาก  
                            อาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
การใชเครื่องมือวัดพ้ืนฐานทางดานวิศวกรรมเครื่องกล การวัดขนาด ความเร็วเชิงเสนและ

เชิงมุม อัตราการไหล แรง ความเคน ความเครียด ความดัน อุณหภูมิ การวิเคราะหความผิดพลาดใน
การทดลอง การวิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการทดลอง ปฏิบัติการเบ้ืองตนเกี่ยวกับกลศาสตร
ของไหล พลศาสตรความรอน จลนศาสตร และกลศาสตรของแข็ง การเขียนรายงานทางวิศวกรรม 
 Basic measuring instruments for mechanical engineering applications. Measurement of 
dimension, linear and angular velocities, flow rate, force, stress, strain, pressure and temperature. 
Error analysis. Analysis of data and presentation of result. Basic experiments in mechanics of 
fluids, thermodynamics, kinetics and mechanics of solids. Engineering report preparation. 
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วก. 310  การออกแบบเคร่ืองกล 1            3 (3-0-6) 
ME 310  Mechanical  Design I  

วิชาบังคับกอน : สอบได  วก. 210 
หลักการ และความสําคัญของการออกแบบ ปรัชญา และวิธีการ  สวนสําคัญตางๆ ท่ีมี

ผลกระทบตอการออกแบบ  ทฤษฎีการวิบัติของวัสด ุ อิทธิพลของจุดรวมความเคน  การออกแบบ
ประยุกตช้ินสวนเครื่องจักรกลอยางงาย  เชน สปริง สลักเกลียวสงกําลัง รอยตอแบบตาง ๆ เพลา 
ล่ิม ลอตุนกําลัง ขอตอประกบ เปนตน แนะนําการใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและ
วิเคราะหทางวิศวกรรม 
 Principles and significance of design. Design philosophy and methods. Factors 
affecting design. Theory of failure. Stress concentration. Failure under unsteady load. Design of 
simple machine elements i.e. spring, power screws, joints, shafts, keys, flywheels, couplings, 
etc. Introduction to computer aided design and engineering. 
 
วก. 311   การออกแบบเคร่ืองกล 2            3 (3-0-6) 
ME 311  Mechanical  Design II 

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 310 
การออกแบบช้ินสวนเครื่องกล  ท่ีเกี่ยวของกับการสงกําลังตาง ๆ เชน คลัทช เบรก ลูกปน 

สายพาน โซ เฟองและลูกเบ้ียว การฝกหัดออกแบบอุปกรณช้ินสวนเครื่องจักรกล และระบบเชิงกล
ตาง ๆ การออกแบบเพ่ือการผลิตและการประกอบ กรณีศึกษาวิศวกรรมยอนกลับ การใช
คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ   

Fundamental of mechanical design; pholosophy, factor affecting design, properties of 
materials, theories of failure; design of simple machine elements, rivets, screw fasteners, keys 
and pins, shafts, springs, power screws, coupling etc.; design project. Introduction to computer-
aided design. 



 

 27

วก. 320  กลศาสตรเคร่ืองจักรกล        3 (3-0-6) 
ME 320  Mechanics  of  Machines 

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 220 
กลไก และคําจํากัดความเบ้ืองตน จลนคณิตศาสตรของวัตถุทรงรูป การเคล่ือนท่ีสัมพัทธ  

การใชวิธีคํานวณ และวิธีกราฟในการวิเคราะหจลนคณิตศาสตรของเฟองชุด ลูกเบ้ียว กลไก แขน
ตอและกลไกสงกําลังบางชนิด จลนศาสตรของวัตถุทรงรูป หลักการของคาลอมแบร  การวิเคราะห
แรงในกลไก การปรับสมดุลของเครื่องจักรกล ลอตุนกําลัง ไจโรสโคป แนะนําวิธีการแกปญหา
ทางจลนคณิตศาสตรวิธีเชิงตัวเลข 

Basic mechanisms and terminology. Kinematics of rigid bodies. Relative motion. 
Mathematical and graphical analyses of kinematics of gear trains, cams, linkages, and some 
power transmission mechanisms. Kinetics of rigid bodies. D'Alembert's principle. Analysis of 
forces in mechanisms. Balancing of machinery. Flywheel. Gyroscope. Introduction to numerical 
solution of kinematics problems. 
 
วก. 321   การวัดและเคร่ืองมือการวัด           3(2-3-4) 
ME 321   Measurement and Instrumentation    
 วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 210 และ วก. 230 และ วก. 240 และ วฟ. 209  
 พ้ืนฐานการวัด ความแมนยํา ความไว ความผิดพลาด และเลขนัยสําคัญ การประยุกตใช
หลักทางสถิติในการวิเคราะหและปรับปรุงขอมูล การสอบเทียบเครื่องมือวัด ทบทวนพ้ืนฐานการ
วัดทางไฟฟา หลักการทํางานและการประยุกตใชเครื่องมือวัดและอุปกรณจับสัญญาณ ทาง
วิศวกรรมเครื่องกลเชน การวัดระยะทาง ความเร็วเชิงเสนและเชิงมุม ความเรงและการส่ันสะเทือน 
การวัดอุณหภูมิ ความช้ืน พลังงาน และการถายเทความรอน การวัดแรง แรงบิด ความเคน และ
ความเครียด การวัดความหนืดของของไหล ความเร็วในการไหล อัตราการไหล และความดัน เปน
ตน 
 Fundamental of measurement: resolution, sensitivity, errors and significant digits. 
Statistical methods for data analysis and data improvement. Calibration. Review of basic 
measurement in electricity. Principles and applications of measuring instruments and sensors in 
mechanical engineering such as measurement of distance, linear and angular velocity, 
acceleration and vibration; measurement of temperature, humidity, energy and heat transfer; 
measurement of force, torque, stress and strain; measurement of viscosity, flow velocity, flow 
rate and pressure; etc.  
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วก. 322  การส่ันสะเทือนเชิงกล          3 (3-0-6) 
ME 322  Mechanical  Vibrations 

วิชาบังคับกอน : สอบได   วก. 220  และ  ค. 214  
พฤติกรรมของระบบแบบรวมมวลชนิดท่ีมี หนึ่งองศาของความอิสระ ความถ่ีธรรมชาต ิ

และผลของการสูญเสียพลังงานกล หลักการการกันสะเทือน และเครื่องมือวัดการส่ันสะเทือน 
ระบบแบบรวมมวลชนิดท่ีมี สององศาของความอิสระ ความถ่ีธรรมชาติ โหมด และรูปทรงของ
โหมด  หลักการไดนามิคแอ็บชอบเบอร ระบบแบบรวมมวลชนิดท่ีมีหลายองศาของความอิสระ 
การควงของเพลา  แนะนําระบบแบบกระจายมวล และระบบท่ีไมเปนแบบเชิงเสน แนะนําวิธีการ
แกปญหาการส่ันสะเทือนดวยวิธีเชิงตัวเลข 

The behavior of lumped systems with single degrees of freedom. Natural frequency and 
damping effects. Principles of vibration isolation and vibration measuring instruments. Lumped 
systems with two degrees of freedom: natural frequencies, modes, and mode shapes. Principle of 
dynamics vibration absorbers. Lumped systems with several degrees of freedom. Whirling of 
shafts. Introduction to distributed parameter systems. Introduction to non-linear systems. 
Introduction to numerical solution of vibration problems 
 
วก. 323  เมคาทรอนิกส                     3 (2-3-4) 
ME 323  Mechatronics 

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 321  
ทบทวนหลักการทํางานและสวนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร วงจรอิเล็กทรอนิกส

เบ้ืองตน การติดตอระหวางคอมพิวเตอรกับโลกภายนอก การแปลงสัญญาณอนาล็อกและดิจิตอล 
ประเภทและหลักการทํางานของเซ็นเซอรทางวิศวกรรมเครื่องกล การนําขอมูลการตรวจวัดจาก
เซ็นเซอรประเภทตางเขาสูคอมพิวเตอร  การสงสัญญาณไฟฟาเพ่ือควบคุมเครื่องจักร  ทฤษฎีการ
ควบคุมเบ้ืองตน การใชเซ็นเซอรในการควบคุมอัตโนมัติ การใชงานพีแอลซี  

การใชเครื่องมือวัดทางอิเลคทรอนิคส การตอวงจรไฟฟาเบ้ืองตน การควบคุมมอเตอร การ
ใชเซ็นเซอรตางๆ การใชชุดไมโครคอนโทลเลอร ระบบไฮดรอลิกและระบบนิวเมติกเบ้ืองตน 

Review of principle and fundamental components of computers. Basic electronic 
circuits. Interfacing computers to the real world. Conversion between digital and analog signals. 
Types and principles of sensors for mechanical engineering applications. Data acquisition from 
sensors to computers. Use of electrical signals to control machines. Basic control theory. Sensors 
in automatic control. PLC. Basic experiment in mechatronics. 
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วก. 330 เคร่ืองยนตสันดาปภายใน                  3 (3-0-6) 
ME 330  Internal  Combustion  Engines 

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 231 
สวนประกอบของเครื่องยนต พลศาสตรความรอนของเครื่องยนตท่ีจุดระเบิดดวยประกาย

ไฟ และท่ีอัดระเบิด กระบวนการเผาไหม กําลังงานท่ีได  ขีดจํากัดของควัน  การวิเคราะหไอเสีย
และ การควบคุมมลภาวะท่ีเกิดจากไอเสีย แผนภูมิสมดุล  น้ํามันเช้ือเพลิง  ระบบการจายเช้ือเพลิง
แบบคาบิวเรเตอร และหัวฉีด กระบวนการไอดีไลไอเสีย การหลอล่ืนและระบายความรอน วัฏจักร
เช้ือเพลิง-อากาศประเภทตางๆ เทคนิคการเพ่ิมสมรรถนะของเครื่องยนต เชน การซุปเปอรชารจ 
เปนตน การทดสอบและวิเคราะหสมรรถนะของเครื่องยนต การออกแบบเครื่องยนต แนะนํา
เทคโนโลยีเครื่องยนตรวมสมัย 

Internal combustion engine fundamentals. Engine components. Thermodynamics of 
spark ignition and compression ignition engines. Combustion processes. Power output. Smoke 
limit. Exhaust gas analysis and pollution control. Equilibrium charts. Fuels, carburetion and 
injection systems. Scavenging process. Lubrication. Fuel-air cycles. Engine performance 
improvement techniques such as supercharging, etc. Engine performance testing and analysis. 
Engine design. Introduction to current engine technology. 

 

วก. 331  การถายเทความรอน         3 (3-0-6) 
ME 331  Heat  Transfer 

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 230  และ วก. 240 
การนําความรอนในสภาวะสมํ่าเสมอแบบหนึ่ง และสองมิติ การนําความรอนในสภาวะ         

ไมสมํ่าเสมอแบบหนึ่งมิติ  การวิเคราะหเชิงมิติในการพาความรอน การพาความรอนแบบ
ธรรมชาติบนแผนระนาบ และผิวของทรงกระบอก การพาความรอนแบบบังคับบนทอกลม แผน
ระนาบ และภายในทอรูปตาง ๆ การวิเคราะหการพาความรอนในกรณีงาย ๆ  ความสัมพันธ
ระหวางการถายเทความรอน และความเสียดทาน การควบแนน และการเดือด คุณสมบัติในการ
ดูดกลืนและการแผกระจายความรอนของผิว การแผรังสีของวัตถุดําและวัตถุเทา เครื่องมือ
แลกเปล่ียนความรอน แนะนําวิธีการแกปญหาการถายเทความรอนดวยวิธีเชิงตัวเลข 

Conduction : steady state. One and two-dimensional heat conduction. One dimensional 
unsteady state conduction. Convection: dimensional analysis in convection heat transfer. Natural 
convection on plane and cylindrical surfaces. 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. Angle factor. Radiation of black and gray bodies. Heat exchangers. Introduction 
to numerical methods for solution of heat transfer problems. 
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วก. 350  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกร    3 (3-0-6) 
ME 350  Numerical Method for Engineers   

วิชาบังคับกอน : สอบได  มธ.156 ค.131 และ ค.214 
แนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การประมาณการและการวิเคราะหหาคา

ความคลาดเคล่ือน ระบบสมการพีชคณิตท้ังเชิงเสนและไมเชิงเสน และการแกกลุมสมการพีชคณิต 
สมการอนุพันธแบบตาง ๆ  ท้ังปญหาหนึ่งมิต ิและหลายมิติ  การอินทิเกรตเชิงตัวเลข  วิธีดิสครีไต
เซช่ัน สมการอนุพันธรูปแบบตาง ๆ โดยวิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนส การพัฒนาอัลกอริทึมและ
โปรแกรมคอมพิวเตอรในการแกปญหาในทางปฏิบัติ 

Fundamental of numerical method. Numerical approximation and error analysis. 
Numerical solutions of system of linear and non linear equations. Numerical integration. Finite 
difference approximation of derivatives.  Discretization of differential equations. Development of 
algorithm and computer programs for practical applications. 
 
วก. 380  การฝกงานในอุตสาหกรรม                0 (ไมนอยกวา 6 สัปดาห) 
ME 380  Industrial  Training 

วิชาบังคับกอน :   มีสถานะเทียบเทานักศึกษาช้ันปท่ี 3 ท่ีมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ตามท่ีภาคฯ กําหนด 

นักศึกษาจะตองฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรม  หรือหนวยงานท่ีเทียบเทา  เปนเวลาไม
นอยกวา 6 สัปดาหติดตอกัน (ไมนอยกวา 240 ช่ัวโมง)โดยทํารายงานเสนอตอภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล พรอมท้ังมีใบรับรอง  ผลการปฏิบัติงานจากผูควบคุม วัดผลดวยระดับ S หรือ 
U 

Students must be trained at least six consecutive weeks (not less than 240 hours) in 
industries or similar sectors. Submissions of reports are required together with comments or 
certifications from the trainers. 
 
วก. 400  ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 2          2 (0-4-0) 
ME 400  Mechanical  Engineering  Laboratory  II 

วิชาบังคับกอน :  สอบได วก. 300, วก. 322, วก. 330  หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
  และหัวหนาภาควิชาฯ 
การทดลองเพ่ิมเติมทางดาน วิศวกรรมโรงไฟฟา การถายเทความรอน ระบบควบคุม

อัตโนมัติ การส่ันสะเทือนเชิงกล และพลศาสตรของกาซ 
Additional experiments in the fields of power plant engineering, heat transfer, automatic 

control system, mechanical vibrations and gas dynamics. 
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วก. 420  ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ             3 (3-0-6) 
ME 420  Automatic  Control  System 

วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 214 
แนะนําระบบควบคุม สวนประกอบพ้ืนฐานของระบบ ระบบเชิงเสน และการปอนกลับ 

การตั้งแบบจําลองเชิงคณิตศาสตรของระบบ   การหาการตอบสนอง   และคุณลักษณะการ
ตอบสนองของระบบ พฤติกรรมในภาวะแปรตัว และเกณฑสมรรถนะ เสถียรภาพของระบบ 
สัมประสิทธ์ิคาผิดพลาดและเกณฑคาผิดพลาด  การวิเคราะหระบบควบคุมแบบเชิงเสนโดยวิธี        
รูทโลคัส  และวิธีการการตอบสนองตอความถ่ีกิริยาควบคุมพ้ืนฐาน  การปรับปรุงสมรรถนะของ
ระบบโดยใชเทคนิคการชดเชย  แนะนําการวิเคราะหโดยใชวิธีตัวแปรแสดงสภาวะ 

Introduction to control systems. Basic system components. Linear systems and 
feedbacks. Mathematical modeling of systems. Response solutions and response characteristics 
of systems. Transient behavior and performance criteria. Stability of systems. Error coefficients 
and error criteria. Analysis of linear control systems by the root-locus and the frequency-
response methods. Basic control actions. Improving system performance using compensation 
techniques. Introduction to the state variable method of analysis. 
 
วก. 430  การทําความเย็นและการปรับอากาศ                 3 (3-0-6) 
ME 430  Refrigeration  and  Air  Conditioning 

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 331 
ทบทวนหลักการทางพลศาสตรความรอน หลักการทําความเย็น และระบบทําความเย็น

แบบตาง ๆ การทําความเย็นแบบอัดไอโดยวิธีกล แบบการอัดช้ันเดียวและหลายช้ัน อุปกรณหลัก
ของระบบทําความเย็น เชน เครื่องอัดไอ เครื่องควบแนน เครื่องทําระเหย อุปกรณควบคุมการไหล
ของสารทําความเย็น และอุปกรณประกอบอ่ืนๆ สารทําความเย็น ไซโครเมตริก  แนะนํา
เทคโนโลยีรวมสมัยดานการทําความเย็น และ การปรับอากาศ การออกแบบระบบปรับอากาศ การ
ออกแบบทอลม การออกแบบการกระจายลม หลักการเลือกหัวจายลมเย็น 

Reviews of thermodynamics principles. Principles of refrigeration and various 
refrigeration systems. Single stage and two stages mechanical vapor compression refrigeration 
cycles. Main components such as compressor, condenser, evaporator, refrigerant flow control 
equipment. Auxiliary equipment. Refrigerants. Psychrometrics. Air conditioning system design. 
Introduction to current refrigeration and air conditioning technology. Cooling load calcutation 
for refrigeration and air conditioning systems. Duct design. Principles of air distribution and 
diffuser selection. 
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วก. 480  สัมมนาโครงงาน      0 (0-3-0) 
ME 480  Projects  Seminar 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชาแกนทุกวิชา และมีสถานะเทียบเทานักศึกษาช้ันปท่ี 4  
หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 

วิชานี้จัดขึ้นควบคูกับวิชา วก. 481 เพ่ือฝกฝนใหรูจักการคนควา เขียนรายงาน  และวิธี
เสนอรายงานตอท่ีประชุม  นักศึกษาจะตองสงรายงานเปนรูปเลมและนําเสนอตอท่ีประชุม โดย
เนนการใชภาษาไทยท่ีถูกตองตามหลักไวยากรณและหลักการเขียนรายงานท่ีถูกตอง รายงาน
จะตองมีเนื้อหาเกี่ยวของกับโครงงานท่ีจะทําในวิชา วก. 481 วัดผลดวยระดับ S หรือ U 

This course is concurrent with ME 481 Students will be trained in researching, report 
writing and presenting technical reports to an audience. Written report and oral presentations are 
required which aim to develop Thai usage and sound engineering report writing skills. The report 
must be related to the work in ME 481  
 
วก. 481  โครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล             3 (0-6-3) 
ME 481  Mechanical  Engineering  Project 

วิชาบังคับกอน : สอบได วก.480 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
โครงงานเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกลเพ่ือฝกฝน ทําการทดลอง คนควาวิจัย พัฒนา หรือ

ศึกษาในเรื่องหนึ่งเรื่องใดดวยตัวนักศึกษาเอง  โดยมีอาจารยเปนท่ีปรึกษาแนะนํา  เม่ือจบโครงงาน
นักศึกษาจะตองจัดทํารายงานเปนรูปเลม และทําการนําเสนอผลงานดวยการบรรยาย 

Project related to mechanical engineering for students to self-practice in conducting 
experiment, research, development or study in specific topics under advisement of faculty 
members. Written report and oral presentations are required upon completion of the project.  
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 17.6.2  รายวิชาเลือก 
 

วก. 325  นิวเมติกสและไฮดรอลิกส     3 (2-3-4) 
ME 325  Pneumatics and Hydraulics 

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 240 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
หลักการเบ้ืองตนของระบบของไหลสงกําลัง และการประยุกตใชงาน วงจรระบบไฮดรอ

ลิกและระบบนิวเมติก  โครงสรางและหลักการทํางานของระบบ ไฮดรอลิกและนิวเมติก การ
ออกแบบและเขียนแบบ วงจรพ้ืนฐาน วงจรเคสแคต การควบคุมของไหลกําลังดวยไฟฟา                                    
แลดเดอไดอะแกรม วงจร พีแอลซี การเลือกใชอุปกรณตาง ๆ   เชน   เครื่องอัดอากาศ ถังเก็บความ
ดัน วาลวควบคุม กระบอกสูบ เปนตน ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ  การติดตั้ง ดูแล 
บํารุงรักษา การตรวจสอบและการแกไขปญหา   และการประยุกตใชในอุตสาหกรรม  

Fundamental of fluid power systems and their applications. Pneumatic and hydraulic 
circuit. Structure and principle of pneumatic and hydraulic systems. Design and drawing of the 
circuits. Basic circuit. Cascade circuit. Flow control with electric. Ladder diagram. PLC. 
Selection of equipments such as air-compressor, pressure tank, control valves, actuator etc. 
Efficiency. Installation, maintenance and trouble shooting. Application to industry. 
 

วก. 344  กลศาสตรของไหลขั้นสูง             3 (3-0-6) 
ME 344  Advance Mechanics  of  Fluids  

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 240 หรือไดรับอนุมัติจาก อาจารยผูสอน 
                            และหัวหนาภาควิชาฯ 
จลนคณิตศาสตรของการไหล  การไหลแบบอยูตัว และไมอยูตัว  การไหลแบบเอกรูป  

และไมเอกรูป เสนสายธาร เสนวิถี และ ฟงกช่ันสายธาร ความเครียดและอัตราการหมุน ตาขายการ
ไหล การหมุนเวียน และการไหลวน การไหลในแนวรัศมี สมการการเคล่ือนท่ี และสมการพลังงาน  
การไหลแบบราบเรียบในชองทางไหล ความเคนเฉือนในการไหลแบบปนปวน การกระจายของ
ความเร็ว การวิเคราะหช้ันขอบเขตแบบราบเรียบ และแบบปนปวน การไหลผานวัตถุรูปทรงตาง ๆ 
การแยกตัว การหมุนเวียน แรงตานและแรงยก แนะนําวิธีการแกปญหาทางกลศาสตรของไหลดวย
วิธีเชิงตัวเลข 

Kinematics of fluid flow. Steady and unsteady. Uniform and non uniform flows. 
Streamlines. Path lines and stream function. Fluid strain and rotation. Flownets. Circulation and 
rotational flow. Radial flow. Equations of motion and energy. Laminar flows in closed conduits. 
Shear stresses in turbulent flows. Velocity distribution. Laminar and turbulent boundary layers. 
Flow past submerged bodies. Separation, circulation drag force and lift force. Introduction to 
numerical solution of fluid flow problems. 
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วก. 354  การใชคอมพิวเตอรชวยงานทางวิศวกรรม    3 (2-3-4) 
ME 354  Computer Aided Engineering 

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 350 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
หลักการพ้ืนฐานและสวนประกอบของคอมพิวเตอร การใชคอมพิวเตอรชวยในการ

แกปญหาทางวิศวกรรม ทบทวนวิธีการเชิงตัวเลข และการประยุกตใชในการแกปญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล เชน ปญหาการไหล, การถายเทความรอน และความเคน เปนตน เทคนิคการหา
จุดท่ีเหมาะสม การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบทางเรขาคณิต การใชคอมพิวเตอรชวยใน
การคํานวณเชิงสัญลักษณ การบันทึกขอมูล การวิเคราะหขอมูล แผนภูมิประเภทตางๆสําหรับการ
นําเสนอขอมูลผลการคํานวณและผลการทดลอง 

Fundamental and component of computers. Uses of computer for solutions of 
engineering problems. Reviews of numerical methods and their applications to mechanical 
engineering problems such as fluid flow, heat transfer and stress analysis problems, etc. 
Optimization techniques. Computer aided geometric design. Computer aided symbolic 
computation. Data acquisition. Data analysis. Graphs and charts for presentation of 
computational and experimental data. 

 
วก. 364  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ    3 (3-0-6) 
ME 364  Integrated Product Design and Development 

วิชาบังคับกอน :สอบได วอ.251 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
การออกแบบผลิตภัณทโดยคํานึงถึงหลักทางวิศวกรรม การออกแบบเพ่ือผลิตในเชิง

อุตสาหกรรม และ โอกาสทางธุรกิจสําหรับผลิตภัณทใหม วิธีการออกแบบ การสรางแบบจําลอง 
การตัดสินใจ ความเส่ียง ราคา วัสดุและการเลือกวิธีการผลิตเชิงอุตสาหกรรม การทํางานเปนทีม 
ความคิดสรางสรรค การสรางนวัตกรรมใหม 

Product design under engineering principles. Design for manufacturing. Business 
opportunity for new product. Design method. Modeling. Decision making. Risk. Pricing. 
Selections of materials and manufacturing process. Team working. Creavitiy and innovation. 
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วก.374 เทคโนโลยียานยนต       3 (2-3-4) 
ME 374 Automotive Technology  

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 220 หรือไดรับอนุมัติจาก อาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชา
ฯ 

หลักการพ้ืนฐานและช้ินสวนของเครื่องยนตเผาไหมภายใน ชนิดของยานยนต ตัวถังและ
โครงรถ ระบบบังคับเล้ียว ระบบหามลอ ระบบรองรับการส่ันสะเทือน ระบบสงถายกําลัง ระบบ
ไฟฟาเบ้ืองตน ระบบระบายความรอน เทคโนโลยีดานความปลอดภัย ของยานยนต แนะนํายาน
ยนตท่ีใชอยูในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 

ช่ัวโมงปฏิบัติการครอบคลุม  การถอดและประกอบเครื่องยนต   การทดสอบระบบตาง ๆ 
ของยานยนต การทดสอบสมรรถนะ 

Basic principle and components of internal combustion engines. Type of automobiles. 
Bodies and frames. Steering systems. Braking systems. Suspension systems. Power transmission 
systems. Basic automotive electronics. Cooling system. Automotive safety tectnologies. 
Introduction to current automotive technologies and future trend.  

Laboratory sessions cover disassembly and assembly of engine, testing of various 
systems in automobiles. Performance testing. 
 
วก. 414  การเสียหายของวัสดุทางวิศวกรรม              3 (3-0-6) 
ME 414  Failure of Engineering Materials 

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 210  และ วอ. 121 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
                           และหัวหนาภาควิชา 
สาเหตุ และประเภทของความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับช้ินสวนทางวิศวกรรม โดยเนนการ

เปล่ียนแปลงรูปรางของวัสดุ และการแตกหักของวัตถุท่ีมีรอยราว   พฤติกรรมและกลไกของความ
เสียภายใตภาระคงท่ี และภาระแบบไมคงท่ี (การลา)  การเกิดและขยายของรอยราวลา การสึกหรอ 
การกัดกรอน การทดสอบวัสดุ  

Introduction of material failures. Fracture and deformation of materials. Behaviors and 
mechanisms of failure under static and repeated loads. Fatigue crack initiation and fatigue crack 
growth. Wear. Corrosion. Material testings. 
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วก. 415 การออกแบบแบบเหมาะสมที่สุดของชิ้นสวนเคร่ืองจักรกล   3 (3-0-6) 
ME 415 Optimal Designs of Machine Elements 

วิชาบังคับกอน : สอบได วก.310 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชา  
การออกแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด และการออกแบบเพ่ือเสถียรภาพ การแทนรูปรางอิสระดวย

สมการทางคณิตศาตร โดยใช NURBS การตั้งคาตัวแปร ฟงกช่ันเปาหมาย และ ฟงกช่ันขอจํากัด 
การปรับเปล่ียนคาตัวแปรเพ่ือใหไดฟงกช่ันเปาหมายท่ีตองการโดยวิธีการหาคาเหมาะสมท่ีสุดแบบ
ตางๆ และการประยุกตใชในการออกแบบแบบเหมาะสมท่ีสุดของช้ินสวนเครื่องจักรกล 

Optimum and robust design. Mathematical representation of free form shape with 
NURBS. Selection of design variables, objective functions and constraints. Adjustment of design 
variables to achieve optimum value of objective functions using various optimization techniques.   
Applications in design of mechanical parts 

 
วก. 424  หุนยนตเบื้องตน      3 (3-0-6) 
ME 424  Introduction to Robotics 

วิชาบังคับกอน :  สอบไดหรือศึกษาพรอมกับ วก. 420 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
และหัวหนาภาควิชาฯ 

ทบทวนทฤษฎีบทเมตริกซ การวิเคราะหการเคล่ือนท่ีของหุนยนตประเภทตาง ๆ การ
วิเคราะหโหลดของหุนยนต การวิเคราะหความแข็งแรงของโครงสรางและกลไก การเลือกใช
เซ็นเซอรประเภทตาง ๆ การควบคุมหุนยนตเบ้ืองตน การมองเห็นของและการคิดของหุนยนต  
ปฏิบัติการออกแบบ สราง และควบคุมหุนยนต การใชหุนยนตในอุตสาหกรรม เยี่ยมชมโรงงานท่ี
ใชหุนยนตในการผลิต 

Review of matrix calculus. Motion analysis of robots. Load analysis. Strength analysis of 
structure and mechanism. Selection of sensors. Basic robot control. Robot vision and artificial 
intelligence. Laboratory hours cover design, construction and control of robot. Trips to robot-
assembly plants. 
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วก. 434 เทคโนโลยีการปรับอากาศและการอนุรักษพลังงานในระบบปรับอากาศ 3 (3-0-6) 
ME 434 Air conditioning Technology and Energy Conservation in Air Conditioning System  

วิชาบังคับกอน : สอบไดวก.430 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
การคํานวณภาระความรอนผานกรอบอาคาร (OTTV) และหลังคา (RTTV) ระบบปรับ

อากาศแบบตางๆ ในอาคารพาณิชยขนาดใหญ ระบบทําความเย็นแบบศูนยกลาง ระบบปริมาตร
อากาศแปรผัน (VAV) ระบบกักเก็บความเย็น (Thermal Energy Storage System) ระบบการทํา
ความเย็นแบบ             ดูดซึม ระบบการแผรังสีความเย็น ทอความรอน (Heat Pipes) และลอความ
รอน (Heat Wheel) การควบคุมความเร็วของมอเตอร (VSD) ระบบจัดการพลังงานในอาคาร 
(BMS) การออกแบบระบบ          ปรับอากาศเพ่ือความสบายของมนุษย (Thermal comfort design) 
การออกแบบหองสะอาด 

Calculations of overall thermal transfer value (OTTV) and roof thermal transfer value 
(RTTV) Types of air conditioning in commercial buildings, Central hydronic system vaiable air 
volumn system (VAV), Thermal energy storage system (TES), Absorption refigeration system, 
Radiant cooling system, Heat pipes and heat wheel, Variable speed drive (VSD), Building 
management system (BMS),  Thermal comfort design,. Clean room design 
 
วก. 435  วิศวกรรมโรงไฟฟา            3 (3-0-6) 
ME 435  Power  Plant  Engineering 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวก.231 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
ชนิดและลักษณะของโรงไฟฟา การคํานวณโหลด โรงไฟฟาพลังน้ํา โรงไฟฟาดีเซล 

โรงไฟฟาพลังความรอน เครื่องกังหันไอน้ํา หมอไอน้ํา เครื่องควบแนน เครื่องอุนน้ําปอน และ
อุปกรณเสริม โรงไฟฟากังหันกาซ โรงไฟฟาพลังความรอนรวม โรงไฟฟานิวเคลียร แนะนํา
เทคโนโลยีรวมสมัยท่ีเกี่ยวกับโรงไฟฟา 

Types and characteristics of power plants. Load calculation. Hydro power plant. Diesel 
power plant. Steam power plant. Steam turbine. Boiler. Condenser. Feed water heater and 
auxiliary equipment. Gas turbine power plant. Combined cycle power plant. Nuclear power 
plant. Introduction to current power plant technology. 
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วก. 436  กังหันกาซ       3 (3-0-6) 
ME 436  Gas Turbine 

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 240 และ วก. 231 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
                           และหัวหนาภาควิชาฯ 
วัฏจักรกังหันกาซ การเพ่ิมสมรรถนะ ระบบกังหันกาซท่ีใชขับเคล่ือนเครื่องบิน เครื่องอัด

กาซ ระบบเผาไหม สวนประกอบของเครื่องยนตกังหันกาซ วัสดุท่ีใช ระบบการหลอล่ืน ระบบ
ระบายความรอน การวิเคราะหหาสมรรถภาพท่ีสภาวะตาง ๆ แนะนําเทคโนโลยีรวมสมัยเกี่ยวกับ
เครื่องยนตกังหันกาซ 

Gas turbine cycle. Performance improvement. Aircraft gas turbines. Compressors. 
Components of gas turbine engine. Materials. Lubrication and cooling system. Performance 
analysis at various operating conditions. Introduction to current gas turbine technology.  
 
วก. 437  การทําความเย็นและการปรับอากาศชั้นสูง       3 (3-0-6) 
ME 437  Advanced Refrigeration and Air Conditioning 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวก.430 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
สารทําความเย็น การวิเคราะหระบบทําความเย็นท่ีอัดกาซหลายช้ัน การออกแบบหองเย็น 

การทําความเย็นท่ีอุณหภูมิต่ํามาก ๆ การออกแบบระบบทําความเย็นสําหรับอุตสาหกรรมและ
อาคารพาณิชยขนาดใหญ การทําอากาศเหลว การควบคุมระบบทําความเย็น การออกแบบระบบ
ปรับอากาศในอาคารประเภทตางๆ ระบบทอ การระบายอากาศ การกําจัดควันและฝุนจากอากาศ 
การควบคุมเสียงและการส่ันสะเทือนจากระบบปรับอากาศ การประหยัดพลังงานในระบบทําความ
เย็นและปรับอากาศ การบํารุงรักษา แนะนําเทคโนโลยีรวมสมัยดานการทําความเย็นและการปรับ
อากาศ การออกแบบหอผ่ึงลมเย็น การออกแบบหองสะอาด 

Refrigerants. Analysis of multi-stages vapor compression cycles. Design of cold storage. 
Cryogenics. Refrigeration system design for industry and large commercial buildings.  Air 
liquefaction. Refrigeration system control. Air conditioning system design in various types of 
building. Piping system. Ventilation. Smoke and dust removing. Noise and vibration control of 
air conditioning system. Energy saving in refrigeration and air conditioning system. Introduction 
to current refrigeration and air conditioning technology. Cooling tower design 
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วก. 438  การแปลงพลังงานโดยตรง          3 (3-0-6) 
ME 438  Direct Energy Conversion 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวก.231 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
การแปลงพลังงานรูปตาง ๆ เชน พลังงานเคมี พลังงานแสงอาทิตย พลังงานความรอน และ

พลังงานลมเปนพลังงานไฟฟาโดยตรงและไมใชวัฏจักรกําลังงาน ทฤษฎีและการประยุกตใชระบบ
การแปลงพลังงานโดยตรง เชน เซลเช้ือเพลิง เซลแสงอาทิตย เทอรโมอิเล็กทริกส กังหันลม และ
ระบบท่ีนาสนใจอ่ืน ๆ 

Various methods to convert chemical energy, solar energy, heat and wind energy to 
electricity directly without mechanical power cycles. Theory and applications of direct energy 
conversion systems, such as fuel cell, solar cell, thermoelectric, wind turbine, etc. 

 
วก. 439  การจัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม   3 (3-0-6) 
ME 439  Energy  Management  in  Building and Industry 

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 230, วก. 231 และ วก. 331 หรือไดรับอนุมัติจาก 
                            อาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
ตรวจสอบการใชพลังงานของอาคารและอุตสาหกรรม การออกแบบอาคาร และระบบทาง

กลภายในอาคาร  เพ่ือการใชสอยอยางประหยัดพลังงาน การสมดุลพลังงานของอุปกรณตาง ๆ ใน
อุตสาหกรรม วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ วิธีการนําความรอนท่ีสูญเสียในอุตสาหกรรมกลับมา
ใชประโยชน การวิเคราะหกฎขอท่ีสองของพลศาสตรความรอน การจัดการพลังงาน แนะนํา
พระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับการใชพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม แนะนําเทคโนโลยีรวม
สมัยในการจัดการพลังงาน และ การอนุรักษพลังงาน  

Energy auditing program for buildings and industries. Design of building and related 
mechanical systems for optimization of energy consumed. Energy balance of various equipments 
in industry. Efficiency improvement. Waste heat recovery methods. Analysis of second law of 
thermodynamics. Energy management. Introduction to local legislation related to energy usage 
in building and industry. Introduction to current energy management and energy saving 
technology 
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วก. 444 การออกแบบระบบทอทางวิศวกรรม            3 (3-0-6) 
ME 444  Engineering  Piping  System  Design 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวก.240 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
การกําหนดขนาด และออกแบบระบบทอตางๆ เชน ทอน้ํารอนและน้ําเย็น ทอสําหรับ

อากาศอัด และกาซชนิดตาง ๆ  การออกแบบทอน้ําท้ิง และทอระบายอากาศ  การออกแบบระบบ
ทอไอน้ํา และน้ําท่ีไดจากการควบแนน การใชตัวดักไอน้ํา การลดความดันในทอ การเลือกใช
อุปกรณและสวนประกอบในระบบทอ เชน วาลวประเภทตางๆ ทอและขอตอ กรอง อุปกรณแขวน
ทอ ฉนวน เปนตน  เทคนิคการติดตั้งระบบทอ การตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบทอ 

Design and specification of various piping systems such as hot and chilled water piping, 
compressed air and gas piping, drainage and vent piping, steam and condensate piping, steam 
trapping, pressure reduction in pipes. Selection of equipment and accessories in piping system 
such as various types of valves, pipes and fittings, strainer, pipe hanger, insulation etc. 
Installation techniques. Inspection and maintenance of piping systems. 
 
วก. 445  วิศวกรรมทางน้ําเบื้องตน     3 (3-0-6) 
ME 445  Introduction to Marine Engineering 

วิชาบังคับกอน :  สอบได วก. 240 และ วย. 202 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
                           และหัวหนาภาควิชาฯ 
ทบทวนหลักการทางกลศาสตรของไหล แรงลอยตัวและเสถียรภาพ สภาพแวดลอมในน้ํา

ท่ีมีผลตอโครงสราง เชน การกัดกรอน การสึกกรอน การคํานวณโหลดท่ีกระทําตอโครงสรางทาง
น้ํา วัสดุท่ีใชในโครงสรางทางน้ํา การออกแบบโครงสรางท่ีอยูในน้ํา เชน ตัวเรือ อูลอย แทนขุด
เจาะน้ํามัน เปนตน คําศัพททางเรือ สวนประกอบท่ีสําคัญของเรือเดินสมุทร การออกแบบเรือ
เบ้ืองตน กรรมวิธีการสรางเรือ วิธีการบํารุงรักษาและตรวจสอบโครงสรางทางน้ํา วิธีการการ
ปองกันการ   กัดกรอน แนะนําหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทางน้ํา แนะนําเทคโนโลยี
รวมสมัย เยี่ยมชมอูตอเรือและอูซอมเรือ 

Reviews of principle of fluid mechanics. Buoyancy and stability. Environmental effects 
on marine structures such as corrosion and erosion. Load in marine structures. Marine grade 
materials. Design of marine structures such as hull, floating dock, oil rig etc. Marine glossary. 
Major components in ship. Introduction to ship design, Ship building process. Maintenance and 
inspection of marine structures. Corrosion prevention methods. Introduction to organizations 
related to marine industry. Introduction to current marine technology. Trips to ship building and 
repairing yard. 
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วก. 446  วิศวกรรมอากาศยานเบื้องตน     3 (3-0-6) 
ME 446  Introduction to Aeronautical Engineering 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวก.240 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
ประวัติศาสตรการบิน หลักการอากาศพลศาสตรเบ้ืองตน แรงตานและแรงยกในวัตถุท่ี

เคล่ือนท่ีในอากาศ สภาพของช้ันบรรยากาศท่ีระดับความสูงในการบิน วัสดุท่ีใชในเครื่องบินยุค
ใหม สวนประกอบ และ ระบบตางๆ ของเครื่องบินประเภทตางๆ การออกแบบโครงสรางของ
เครื่องบิน ระบบขับเคล่ือนแบบตางๆ เช้ือเพลิง คําศัพททางดานการบิน การควบคุมการบิน                
การคํานวณเสนทางการบิน วิศวกรรมอวกาศเบ้ืองตน  

History of flight. Fundamental of aerodynamics. Drag and lift on object traveling in air. 
Atmospheric condition at flight altitude. Materials used in modern aircraft. Component and 
systems in various types of aircrafts. Design of aircraft structure. Propulsion systems. Fuels. 
Aeronautic glossary. Flight control. Calculation of flight trajectories. Introduction to aerospace 
engineering. 
 
วก. 447  เคร่ืองจักรกลของไหล               3 (3-0-6) 
ME 447  Fluid  Machinery 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวก.240 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
หลักการของกลศาสตรของไหล เม่ือประยุกตใชกับเครื่องจักรกลของไหล การจําแนก

เครื่องสูบน้ํา เครื่องอัด และพัดลม ทฤษฎีเครื่องสูบแบบแทนท่ีแนนอน  และคุณลักษณะของ
สมรรถนะ  การวิเคราะหเชิงมิต ิและสมรรถนะโดยท่ัวไปของเครื่องจักรกลของไหลแบบหมุนวน 
การคํานวณออกแบบตัวถัง  ใบพัด  และวงจรทอตางๆ ทฤษฎีเครื่องจักรกลของไหลแบบไหล            
ในแนวแกน แนะนําเทคโนโลยีรวมสมัยท่ีเกี่ยวกับเครื่องจักรกลของไหล 

Principles of fluid mechanics when applied to fluid machinery. Classification of fluid 
machines: fan, pumps and compressors. Theory of positive displacement pumps and 
performance characteristics. Dimensional analysis and characteristic performance of turbo 
machines. Design of impeller casing and piping circuits. Theory of axial-flow machines. 
Introduction to current fluid machinery technology.  
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วก. 454  วิธีการไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน     3 (3-0-6) 
ME 454  Introduction to Finite Element Method 

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 350 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
คณิตศาสตรพ้ืนฐานและเมตริกซ  ลําดับขั้นตอนในการใชวิธีการไฟไนตเอลิเมนต  การ

ประดิษฐสมการของเอลิเมนตโดยการใชวิธีการแบบโดยตรง  วิธีการแปรผันและวิธีการถวง
น้ําหนักเศษตกคาง  ลักษณะของไฟไนตเอลิเมนตแบบตาง ๆ ในหนึ่ง  สอง  สามมิติ  และฟงกชัน
การประมาณคาภายใน  การนําวิธีการไฟไนตเอลิเมนตไปประยุกตแกปญหาท่ีเกี่ยวกับโครงสราง  
การถายเทความรอนและการไหลของของไหล 

Mathematical preliminaries and matrices, general procedure of the finite element 
method, derivation of finite element equations using; direct approach, variational approach, and 
method of weighted residuals, finite element types in one, two, and three dimensions, and their 
interpolation functions, applications to structural, heat transfer, and fluid flow problems. 
 
วก. 455  วิธีบาวนดะรีเอลิเมนตเบื้องตน     3 (3-0-6) 
ME 455  An Introduction to Boundary Element Method 

วิชาบังคับกอน :  สอบได วก.350 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
                           และหัวหนาภาควิชาฯ 
พ้ืนฐานคณิตศาสตรของวิธีบาวนดะรีเอลิเมนต  การหาปริพันธเชิงตัวเลข การสรางช้ิน

ประกอบ การแกปญหาการนําความรอนและปญหาสภาพยืดหยุนดวยวิธีบาวนดะรีเอลิเมนต การ
ประยุกตใชวิธีบาวนดะรีเอลิเมนตสําหรบัปญหาอ่ืน ๆ  

Mathematical background of the boundary element method. Numerical Integration. Grid 
generation. Solutions of heat transfer and elasticity problems with boundary element method.  
Applications of boundary element method to various problems. 
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วก. 464  วิศวกรรมโรงงาน      3 (3-0-6) 
ME 464  Plant Engineering 

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 230, วก. 231 และ วก. 310 หรือไดรับอนุมัติจาก 
                           อาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
ท่ีตั้ง และแผนผังโรงงาน การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบํารุงรักษา  ระบบตาง ๆ เชน 

ระบบไฟฟา ระบบน้ํารอน น้ําเย็น ไอน้ํา ระบบอากาศอัด ระบบกาซ และระบบดับเพลิง  หลักการ
ทํางานของ อุปกรณท่ัวไปในอุตสาหกรรม เชน มอเตอร, ปมพ, เครื่องอัดอากาศ, พัดลม, ระบบ
สายพานลําเลียง, วาลว, เมคานิคัลซีล เปนตน การบํารุงรักษาเชิงปองกัน วิศวกรรมคุณคา ทดสอบ
แบบไมทําลาย  เยี่ยมชมโรงงาน 

Plant location and layout. Design, installation, control and maintenance of various 
systems such as electrical system, hot water system, chilled water system, steam system, 
compressed air, gas system and fire protection system. Principle of typical equipment in industry 
such as motors, pumps, compressors, fans, conveyor systems, valves, mechanical seals etc. 
Preventive maintenance. Value engineering. Non-destructive testing. Trips to factories. 
 
วก. 465 การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ และการผลิต  3 (3-0-6) 
ME 465 CAD CAM 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวก.310 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
การใชคอมพิวเตอรชวยในขั้นตอนตาง ๆ ของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ ตั้งแตการ

ออกแบบการวิเคราะหทางวิศวกรรม และการผลิตช้ินงานตนแบบ เบ้ืองหลังของโปรแกรม
สําเร็จรูปทางดาน CAD การใช NURBS แทนรูปรางอิสระ หลักการสรางแบบจําลองสามมิติใน
คอมพิวเตอร เบ้ืองหลังของโปรแกรมสําเร็จรูปทางดาน CAM การออกแบบเสนทางของเครื่องมือ
ตัด และ การใชภาษาจี การวัดขนาดและรูปรางของช้ินงาน 

Applications of computer in various stages of product development from design to 
analysis and protyping. Principles behind the CAD software such as freeform shape 
representation with NURBS and solid modeling. Principles behind CAM software such as tool 
path generation and G-code. Measurement of size and shape. 
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วก. 474  เคร่ืองจักรกลการเกษตร                    3 (3-0-6) 
ME 474  Agricultural  Machinery 

วิชาบังคับกอน :  สอบได วก. 210 และ วก. 240 หรือ ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและ
หัวหนาภาควิชาฯ 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับชนิด ลักษณะโครงสราง การใชงาน และการบํารุงรักษา
เครื่องจักรกลการเกษตร การเลือกใชอุปกรณ และการทดสอบสมรรถนะ คุณสมบัติทางกลของ
วัสดุทางการเกษตร เชน ดิน ผลิตผลทางการเกษตร เปนตน  การออกแบบ การวิเคราะหความ
แข็งแรง และ การวิเคราะหการเคล่ือนท่ี ของเครื่องจักรกลการเกษตร ศึกษารายละเอียด
เครื่องจักรกลพ้ืนฐานบางชนิด 

Basic knowledge of agricultural machinery: types, structure, operation and maintenance. 
Selection and performance testing. Mechanical properties of agricultural material such as soil, 
agricultural products etc. Design, strength and motion analysis of agricultural machinery. Detail 
study of some basic machinery. 
 
วก. 475  ไบโอเมคานิกสเบื้องตน      3 (3-0-6) 
ME 475  Introduction to Biomechanics 

วิชาบังคับกอน :  สอบได วก. 210 และ วก. 220 หรือไดรับอนุมัติจาก 
                           อาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
ศัพททางการแพทยท่ีเกี่ยวของ คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุชีวภาพ เชน เนื้อเยื่อ กลามเนื้อ 

กระดูก ของเหลวตางๆ ในสัตวเล้ียงลูกดวยนม โครงสรางของแมลง และ โครงสรางของพืช เปน
ตน สมดุลสถิตย และการเคล่ือนท่ีของส่ิงมีชีวิต ระบบตรวจวัดและควบคุมในส่ิงมีชีวิต การอธิบาย
เหตุผลในการออกแบบของธรรมชาติดวยทฤษฎีทางดานวิศวกรรมเครื่องกล วิธีการตรวจวัด
คุณสมบัติทางกลของวัสดุชีวภาพ แนะนําการทดลองในส่ิงมีชีวิต การออกแบบอวัยวะเทียม 

Related medical terms. Mechanical properties of biomaterials such as tissue, muscles, 
bones and fluids in mammals and structures of insect and trees etc. Static equilibrium and motion 
of the livings. Design of artificial organ. Measurement of mechanical properties in organs. 
Introduction to in vivo study. Explanation of reasons behind nature’s design with theories in 
mechanical engineering. Neural synapse. Vision and object recognitions. 
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วก. 476  การใหความรอนดวยไมโครเวฟเบื้องตน    3 (3-0-6) 
ME 476  Introduction to Microwave Heating 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวก.331 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
บทนําเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทําความรอนดวยไมโครเวฟ  องคประกอบพ้ืนฐานของระบบ 

ทําความรอนดวยไมโครเวฟ   คาสมบัติไดอิเลกตริกของวัสดุ  การพัฒนาแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร  การวิเคราะหกระบวนการถายเทความรอนในวัสดุท่ีมีขนาดกึ่งอนันตโดยใชกฎของ              
แลมเบิรท  การวิเคราะหกระบวนการถายเทความรอนในวัสดุท่ีมีขนาดจํากัดโดยใชสมการ             
แมกซเวลล  การสรางแบบจําลองโดยใชคอมพิวเตอรชวย  การออกแบบระบบทําความรอนดวย
ไมโครเวฟสําหรับอุตสาหกรรม 

Introduction to microwave heating technology. Basic components of microwave heating. 
Dielectric property of materials. Development of mathematical model. Analysis of semi-infinite 
bodies with Lambert law. Analysis of heat transfer in finite bodies with Maxwell equation. 
Computer aided modeling. Design of microwaving heating for industries.   

 
 

วก. 477  การเผาไหมเบื้องตน และการประยุกต     3 (3-0-6) 
ME 477  Introduction to Combustion and Applications 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวก.330 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
เนื้อหาครอบคลุม ท้ังทางทฤษฎีพ้ืนฐานดานการเผาไหม และการประยุกต ซ่ึง

ประกอบดวยหลักการของการเผาไหม กระบวนการการเกิดการเผาไหม ประเภทของการเผาไหม 
การวิเคราะหกาซท่ีเกิดจากการเผาไหม การคํานวณอัตราสวนอากาศเช้ือเพลิง อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี การทําสมดุลความรอน วิธีการเผาไหมและอุปกรณการเผาไหมประเภทตางๆ 

Basic theory and applications of combustion: principle of combustion; combustion 
process; types of combustion; analysis of exhaust gas; calculation of air-fuel ratio; chemical 
reaction rate; heat balance; combustion methods and equipments; its industrial applications.  
 
วก. 484  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 1               3 (3-0-6) 
ME 484  Special  Topics  in  Mechanical  Engineering I 

วิชาบังคับกอน : ไดรับอนมัุติจากอาจารยผูสอน 
วิทยาการใหมๆ  ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล  ท่ีนาสนใจเปนพิเศษ 

 The new technology of special interest in mechanical engineering. 
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วก. 485  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 2               3 (3-0-6) 
ME 485  Special  Topics  in  Mechanical  Engineering II 

วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
วิทยาการใหมๆ  ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล  ท่ีนาสนใจเปนพิเศษ 

 The new technology of special interest in mechanical engineering. 
 

วก. 486  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 3               3 (3-0-6) 
ME 486  Special  Topics  in  Mechanical  Engineering III 

วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
วิทยาการใหมๆ  ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล  ท่ีนาสนใจเปนพิเศษ 

 The new technology of special interest in mechanical engineering. 
 

วก. 487  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 4              3 (3-0-6) 
ME 487  Special  Topics  in  Mechanical  Engineering IV 

วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
วิทยาการใหมๆ  ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล  ท่ีนาสนใจเปนพิเศษ 

 The new technology of special interest in mechanical engineering. 
 

วก. 488  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 5             3 (3-0-6) 
ME 488  Special  Topics  in  Mechanical  Engineering V 

วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
วิทยาการใหมๆ  ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล  ท่ีนาสนใจเปนพิเศษ 

 The new technology of special interest in mechanical engineering. 
 

วก. 489  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 6              3 (3-0-6) 
ME 489  Special  Topics  in  Mechanical  Engineering VI 

วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
วิทยาการใหมๆ  ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล  ท่ีนาสนใจเปนพิเศษ 

 The new technology of special interest in mechanical engineering. 
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18.  แนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
แนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลใหเปนไป

ตามกระบวนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตร ประกอบดวย 4 ประเด็นหลักดังตอไปนี ้

 
1. การบริหารหลักสูตร 

1.1. การบริหารจัดการ 
§ มีการกําหนดปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
§ มีการกําหนดโครงสรางการบริหารและการจัดการท่ีคลองตัว 
§ มีระบบการสรรหาท่ีโปรงใส 
§ มีการกําหนดอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของผูบริหารอยางชัดเจน 
§ มีการกําหนดนโยบาย ทิศทาง วางแผน การจัดการเรียนการสอน จัดหา

อาจารยผูสอน ทําแผนพัฒนาอาจารยในหลักสูตร สรรหาทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการศึกษา ติดตามและประเมินผลหลักสูตร ตลอดจนพัฒนากลไก
การควบคุมคุณภาพหลักสูตร 

§ มีการจัดวางระบบขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือการดําเนินงาน การวางแผน และ
การตัดสินใจอยางมีระบบ 

§ เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร 
§ มีการวิเคราะหและจัดทําแผนงานอยางเปนลายลักษณอักษร 
§ มีการดําเนินการตามแผนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
§ มีการประเมินแผนงานและโครงการเปนระยะ ๆ และมีการปรับปรุงแผนงาน

และโครงการใหสอดคลองและทันตอการเปล่ียนแปลง 
 

1.2. การบริหารหลักสูตร 
§ หลักสูตรทุกหลักสูตรสอดคลองกับปณิธาน และวัตถุประสงคของคณะ 
§ มีการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 
§ มีการกําหนดปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตร และคุณสมบัติของนักศึกษา

อยางชัดเจน 
§ โครงสรางหลักสูตรและรายวิชาของหลักสูตรตอบสนองตอวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 
§ ในการเปดหลักสูตรจะตองมีความพรอมของบุคลากรเชิงวิชาการและเชิง

บริหารหลักสูตร 
§ มีบุคลากรรับผิดชอบในการดําเนินงานดานหลักสูตร 
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§ มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรใหมและการ
ปรับปรุง 

§ หลักสูตรเกา ควรมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมเปนกรรมการ หรือควร
พิจารณาความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกดวย 

§ มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเปนระยะตามรอบของมหาวิทยาลัย 
(ภายใน 2-5 ป) 

§ มีการจัดทําเอกสารหลักสูตร คูมือและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ ตลอดจน
ประชาสัมพันธและใหขอมูลท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับหลักสูตรแกบุคลากรภายใน
และภายนอกสถาบัน 

§ นักศึกษามีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของอาจารยและส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู 

§ บัณฑิตจบการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนการศึกษา 
 

1.3. การเงินและงบประมาณ 
§ มีการจัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายท่ีชัดเจน 
§ มีการแสวงหาแหลงทุนตาง ๆ เพ่ิมเติม 
§ มีการจัดสรรงบประมาณการใชจายในหมวดงบลงทุน งบดําเนินการ และเงิน

อุดหนุนท่ัวไปอยางมีเหตุผล และสอดคลองกับงบประมาณรายรับ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการสอนและการวิจัย ตามวัตถุประสงค
และแผนงาน 

§ มีการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณใหมีความคลองตัวและตรวจสอบ
ได 

§ มีระบบบัญชีท่ีเปนปจจุบันและตรวจสอบได 
 

1.4. การประกันคุณภาพ 
§ มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพหลักสูตรท่ีชัดเจน 
§ มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
- มีการกําหนดดัชนีบงช้ีวัดผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
- มีการกําหนดวิธีการควบคุมคุณภาพภายใน 
- มีการจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง/รายงานการประเมินตนเองอยางนอย

ปละ 1 ครั้ง 
§ มีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
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§ มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพใหเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ 
§ มีการวางแผน และดําเนินการตรวจสอบคุณภาพภายใน 
§ มีการจัดระบบประกันคุณภาพท่ีเอ้ือตอการตรวจสอบคุณภาพโดยหนวยงานภายนอก  
§ มีการจัดเก็บรายงานการตรวจติดตามเพ่ือการปรับปรุงแกไขใหการปฏิบัติงานดีขึ้น 

 
2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 

2.1. อาจารย 
§ มีการกําหนดคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
§ มีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ การมอบหมายงานและคิดภาระงานให

อาจารยอยางเหมาะสมชัดเจน 
§ มีการประเมินการสอนของอาจารยและนําผลการประเมินมาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนทุกวิชา 
§ มีการสอนแบบทีมหรือมีการเชิญวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิมาจากภายนอกตาม

ความจําเปน 
2.2. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

§ มีการจัดปจจัยเกื้อหนุนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาอยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

§ มีการจัดทําเคาโครงการสอนโดยกําหนดวัตถุประสงค เนื้อหา ส่ือ วิธีการ และ
การประเมินผล 

§ มีตํารา/เอกสารประกอบการเรียนการสอน/เอกสารคําสอนครบถวน ถูกตอง
ทันสมัย เขาใจงาย 

§ จัดใหมีอาคารสถานท่ี ท่ีเอ้ืออํานวยตอการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย 
อันไดแก หองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองประชุม/สัมมนา หองน้ํา อยาง
เหมาะสมและเพียงพอ พรอมท้ังมีการบํารุงรักษาท่ีด ี

§ จัดใหมีหองสมุดท่ีมีตํารา หนังสือ ส่ิงพิมพ วารสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
ทรัพยากรสารสนเทศ และเอกสารอางอิงตาง ๆ ท่ีทันสมัยอยางเพียงพอ 

§ จัดใหมีคอมพิวเตอร ส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและวัสดุอุปกรณท่ีเอ้ือ 
อํานวยตอการสืบคน ท่ีทันสมัยอยางเพียงพอ พรอมท้ังมีการบํารุงรักษาท่ีด ี

§ จัดใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ไดแก การจัดหองบัณฑิต 
§ จัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา 
§ มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสในการศึกษาคนควาในสาขาวิชาตามหลักสูตร 
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3. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

§ จัดใหมีระบบใหคําแนะนําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษา และการปฐมนิเทศนแก
นักศึกษา เพ่ือใหความรูความเขาใจแกนักศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาท่ี
ถูกตองตามหลักวิชาการ และแนวทางการเรียนการสอนของแตละหลักสูตร 

§ มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติและประสบการณจริง 

§ มีระบบการส่ือสารขอมูลใหเขาถึงนักศึกษาอยางท่ัวถึง เชน การส่ือสารผาน  
 Website หรือ E-mail เปนตน 
§ มีการสนับสนุนใหนักศึกษาไดแลกเปล่ียนทางดานวิชาการกับตางประเทศ 
§ มีการแนะนําหลักสูตร การบริการขอมูลทางวิชาการ การรับคํารองของ

นักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
§ มีระบบการติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

 
4. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

§ มีการสํารวจหรือรวบรวมขอมูล เพ่ือวิเคราะหความตองการของตลาดแรงงาน 
สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

§ มีการนําเอาขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค 

§ มีการกําหนดกลุมเปาหมายของผูสนใจเขามาศึกษา 
§ มีการจัดทําแผนกลยุทธ 
- เพ่ือใหไดนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ และเปนไปตามเปาหมายท่ีวางแผนไว 
- เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย และสอดคลองตอความตองการของ

ตลาดแรงงาน และสังคม 
 
19.  การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  แสดงการปรับปรุง
ดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ ทุกๆ 5 ป และมีการประเมิน เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป กําหนดการประเมินครั้งแรกป พ.ศ. 2556 
 ดัชนีบงช้ีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรนี ้  
  19.1 รอยละระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย 
   และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
  19.2 รอยละของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนการศึกษา 
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  19.3 รอยละของอัตราการแขงขันในการสอบคัดเลือกเขาศึกษา 
  19.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
  19.5 ผลงานวิชาการตออาจารยประจําทุกระดับ 
  19.6 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา   
 
20.  เงื่อนไขอื่นๆ 
  เง่ือนไขอ่ืนๆ นอกจากท่ีระบุไวในหลักสูตรนี้ใหเปนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตร ีพ.ศ. 2540 รวมท้ังระเบียบและประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป) ของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
1. ผูชวยศาสตราจารย เกียรติขจร สุเวทเวทิน 

บทความ 
วิโรจน จินดารัตน , เกียรติขจร สุเวทเวทิน และ ผดุงศักดิ ์รัตนเดโช, 2551 , “ การวิเคราะหการ
ใชพลังงานในกระบวนการอบแหงวัสดุพรุนหลายช้ันโดยใชัไมโครเวฟรวมกับลมรอนภายใน
ทอนําคล่ืนรูปทรงส่ีเหล่ียม” , การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศ
ไทยครั้งท่ี 22 , จังหวัดปทุมธาน ี
 
สมศักดิ์ วงษประดับชัย , เกียรติขจร สุเวทเวทิน , ณัฐวุฒ ิสุวรรณภูมิ และ ผดุงศักดิ ์รัตนเดโช, 
2551 , “ การวิเคราะหกระบวนการอบแหงวัสดุพรุนหลายช้ันดวยคล่ืนไมโครเวฟรวมกับการ
พาความรอนโดยใชทอนําคล่ืนรูปทรงส่ีเหล่ียม” , การประชุมวิชาการเครือขาย
วิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งท่ี 22 , จังหวัดปทุมธาน ี 
 

2. รองศาสตราจารย พินัย   ทองสวัสดิ์วงศ 
1. พินัย ทองสวัสดิ์วงศ, สุรเวทย กฤษณะเศรณี และสนอง อมฤกษ. 2547. การพัฒนาอุปกรณ

หยอดขาวแบบแผนเอียง. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย (สวกท.)  ปท่ี 
11 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-ธันวาคม), หนา 72-79 

2. พินัย ทองสวัสดิ์วงศ, สุรเวทย กฤษณะเศรณี. 2547. หนวยท่ี 11 หลักการจัดการ
เครื่องจักรกลเกษตร. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา หลักการจัดการการผลิตพืช; หนวยท่ี 8 – 
15 (ISBN 974-645-688-1). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หนา185 – 260. 

3. สุรเวทย กฤษณะเศรณี, พินัย ทองสวัสดิ์วงศ,. 2547. หนวยท่ี 3 ตอนท่ี 3.2 ธุรกิจ
เครื่องจักรกลเกษตร. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร 
(ฉบับปรับปรุง) ; หนวยท่ี 1 – 7 (ISBN 974-645-615-6). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
หนา 174-219. 

4. Suraweth Krishnasreni, Pinai Thongsawatwong. 2004. Status and Trend of Farm 
Mechanization in Thailand. AMA (Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin 
American. Vol.35, No. 1, Winter: pp 59-66 
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3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดุลยโชต ิ ชลศึกษ 
ตํารา 
ดุลยโชต ิชลศึกษ  2551 ตําราเรื่อง  การออกแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดของช้ินสวนทางกล   
 
งานวิจัย 
ดุลยโชต ิชลศึกษ  2548 งานวิจัยเสริมหลักสูตร เรื่องการออกแบบรูปรางท่ีเหมาะสมท่ีสุดของ
ช้ินสวนทางกลดวยการกระจายวัสดุท่ีเหมาะสม   
 
บทความ 
พงศสินธุ ธนวัฒนเสรี และ ดุลยโชต ิชลศึกษ 2551  การศึกษาการคํานวณกําลังบงช้ีจาก
เครื่องยนตสเตอลิงแบบเบตากระบอกสูบเดียว  การประชุมวิชาการเครือขาย
วิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งท่ี 22 บทความหมายเลข CST022 

ธนพล จูนจีน และ ดุลยโชต ิชลศึกษ 2551 การออกแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดแบบพาเรโตของแผน
เหล็กลอนเพ่ือใหมีอัตราสวนความแข็งแรงตอน้ําหนักสูงสุด โดยใชกระบวนการขั้นตอนวิธี
เชิงพันธุกรรม การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งท่ี 22 
บทความหมายเลข CST028 
 

ดุลยโชต ิชลศึกษ 2549 การออกแบบรูปรางของช้ินสวนทางกลท่ีรับภาระไมคงท่ีดวยการ
กระจายวัสดุท่ีเหมาะสม  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้ง
ท่ี 20 บทความหมายเลข CST002   
 

Cholaseuk, D., 2006. A Stress-Based Material Distribution Method for Optimum Shape 
Design of Mechanical Parts.  Thammasat International Journal of Science and Technology, 
Vol. 11, No. 3, July-September 2006. 
 
ดุลยโชต ิชลศึกษ  2548 การออกแบบคานท่ีทําจากวัสดุเชิงประกอบแบบเสนใยตอเนื่องทิศทาง
เดียว โดยการวางเสนใยตามแนวเสนทางของความเคนหลัก วารสารวิทยาศาสตร และ 
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปท่ี 13 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2548 
 
ดุลยโชต ิชลศึกษ 2546  การออกแบบรูปรางท่ีเหมาะสมของช้ินสวนเครื่องจักรกลสําหรับ
หลายจุดทํางาน  การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งท่ี 17 
บทความหมายเลข MM001 
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4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิโรจน  ลิ่มตระการ 
     รางวัล 

Outstanding Technologist Year 2007 by Foundation for the Promotion of Science 
and Technology under the Patronage of His Majesty the King 
 
Outstanding Technologist Year 2008 by Foundation for the Promotion of Science 
and Technology under the Patronage of His Majesty the King 
 
เผยแพรทางวารสารวิชาการ(ระดับนานาชาต)ิ 

Limtrakarn, W. and Dechaumphai, P.  “Computations of High–Speed Compressible Flows 
with Adaptive Cell–Centered Finite Element Method.” Journal of the Chinese Institute of 
Engineers, 2003, 26:553∼563., (impact factor 0.172) 
 
Limtrakarn, W. and Dechaumphai, P.  “Adaptive Finite Element Method for High–Speed 
Flow–Structure Interaction.” ACTA MECHANICA SINICA, 2004., (impact factor 0.734) 
 
Limtrakarn, W. and Dechaumphai, P.  “Interaction of High–Speed Compressible Viscous 
Flow and Structure by Adaptive Finite Element Method”, KSME International Journal, 
2004., (impact factor 0.249) 
 
Kanchanomai, C., Limtrakarn, W. and Mutoh, Y., “Fatigue Crack Growth Behavior in Sn-
Pb Eutectic Solder/Copper Joint Under Mode I Loading”, Mechanics of Materials, Vol. 37, 
2005, pp. 1166-1174. (impact factor 1.045) 
 
Limtrakarn, W., “Comparison in the Stress Analysis of 2D Solid Mechanics Problems of 
Finite Element Method and Photoelasticity”, KMUTT Research and Development Journal, 
Vol. 28 (1), 2005. 
 

Limtrakarn, W., “Stress Analysis on Crack Tip Using Q8 and Adaptive Meshes”, 
Thammasat International Journal of Science and Technology, Vol. 10 (1), 2005. 
 
Limtrakarn, W., “Nodeless Finite Element Method for 2D Potential Flow Problems”, 
Thammasat International Journal of Science and Technology, Vol. 10 (4), 2005. 
 



 57

Limtrakarn, W., Dechapanichkul, B., Olarnrithinum, S.,  Jirathearanat, S., and Jirathearnart, 
“Comparison of Finite Element Solution and Photoelastic Results for 2–D Contact Mechanics 
Problems”, KMUTT Research and Development Journal, Vol. 29 (3), 2006. 
 
Kanchanomai, C. and Limtrakarn, W., “Effect of Residual Stress on Fatigue Failure of 
Carbonitrided Low-Carbon Steel”, Journal of Materials Engineering and Performance, 2008. 
(In press, impact factor = 0.378) 
 
Limtrakarn, W., “Nodeless Variables Finite Element Method for 2D Heat Transfer 
Problems”, KMUTT Research and Development Journal, Vol. 31 (3), 2008. 
 
Limtrakarn, W., Yodsangkham, A., and Dechaumphai, P., “Determination of KI, KII and 
Trajectory of Initial Crack by Adaptive Finite Element Method and Photoelastic Technique”, 
Experimental Techniques, 2008. (Submitted)  
 
Limtrakarn, W., Reepolmaha, S., and Dechaumphai, P., “Anterior Chamber’s Transient 
Temperature Response in Different Solution Filled during Performing Ophthalmic 
Phacoemulsification”, Journal of Refractive Surgery, 2008. (Submitted) 

 
เผยแพรทางการประชุมทางวิชาการ 
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5.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. วาทิต   ภักด ี
งานวิจัย 
การวิเคราะหพฤติกรรมการถายเทความรอนและการไหลวัสดุพรุนอ่ิมตัวแบบหลายช้ันท่ีไดรับ
พลังงานความรอนจากคล่ืนไมโครเวฟโดยใชทอนําคล่ืนทรงส่ีเหล่ียม” ไดรับทุนสนับสนุนการ
วิจัยจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)  (2551-2553) 
 
“การวิเคราะหพฤติกรรมการถายเทความรอนในชองวัสดุพรุนท่ีไดรับพลังงานความรอนจาก
คล่ืนไมโครเวฟโดยใชทอนําคล่ืนทรงส่ีเหล่ียม (เชิงทฤษฎีและการทดลอง)” ไดรับทุน
สนับสนุนการวิจัยจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)  (2548-2550) 
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เลขท่ีบทความ AEC035. 
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ภาคผนวก 2 ขอมูลอาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศาสตร 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
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6. นายกริช เจียมจิโรจน อาจารย วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ), 
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วศ.บ. (วิศวกรรรมเครื่องกล),  
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วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
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ลําดับที ่ ชื่อ ตําแหนง 
ทางวิชาการ คุณวุฒ ิ
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วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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วศ.ม. (วิศวกรรมเครือ่งกล), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

15. นายวาทิต ภักด ี ผศ. Ph.D. (Mechanical Engineering), 
University of Colorado, U.S.A. 
M.S. (Mechanical Engineering),  
University of Colorado, U.S.A. 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

16. นายวิโรจน ล่ิมตระการ ผศ. วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

17. นายอิศเรศ ธุชกัลยา อาจารย วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี 
วศ.บ. (วิศวกรรรมเครื่องกล),  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ลาศึกษาตอป.เอก ท่ี University of Manchester Institute 
of Science and Technology, UK 
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ภาคผนวก 3  อาจารยพิเศษ และผูทรงคุณวุฒิท่ีรวมสอนในหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ใชอาจารยประจําเพียงอยางเดียว 
 
ภาคผนวก 4  ภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร 
 

ลําดับ รายนามอาจารย 

ภาระงานสอนกอนเปดหลักสูตร ภาระงานสอนหลังเปดหลักสูตร 
ช่ัวโมง: สัปดาห ช่ัวโมง: สัปดาห 

ป.
ตรี 

ประกาศฯ  ป.
โท 

ป.
เอก รวม 

ป.
ตรี 

ประกาศฯ  ป.
โท 

ป.
เอก รวม บัณฑิต บัณฑิต 

1. ผศ. เกียรติขจร สุเวทเวทิน 6    6 6    6 
2. รศ. พินัย   ทองสวัสดิ์วงศ 3  3 3 9 3  3 3 9 
3. ผศ. ดร.ดุลยโชติ  ชลศึกษ 3  3 3 9 3  3 3 9 
4. ผศ. ดร.วิโรจน  ล่ิมตระการ 3  3 3 9 3  3 3 9 
5. ผศ. ดร.วาทิต   ภักด ี 3  3 3 9 3  3 3 9 

           
** ภาระงานโดยเฉลี่ยภาระงานสอนกอนเปดหลักสูตร 8.4 ชั่วโมง/สัปดาห 
** ภาระงานโดยเฉลี่ยภาระงานสอนหลังเปดหลักสูตร  8.4 ชั่วโมง/สัปดาห 
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ภาคผนวก   5  แบบฟอรมรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร  
 

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ฉบับป พ.ศ. 2547  เพ่ือใชในปการศึกษา 2552 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
------------------------------------------------ 

1. หลักสูตรฉบับดังกลาว (ฉบับ พ.ศ. 2547) นี้ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2549 

2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุมครั้งท่ี
....................../........................ เม่ือวันท่ี..................................................................................... 

3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี ้เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2552 ตั้งแตภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2552 เปนตนไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุง 
  เพ่ือปรับปรุงวิชาเฉพาะดานของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ใหสอดคลองกับ
ขอบังคับสภาวิศวกรและระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยรายวิชาและวิศวกรรมหลัก
เฉพาะของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ท่ีสภาวิศวกรจะใหการรับรองประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร
เทียบเทาปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร 
  

5. สาระในการปรับปรุงแกไข 
5.1 ปรับปรุงโครงสรางและองคประกอบหลักสูตร 

5.1.1 ลดจํานวนหนวยกิตรวม จาก 148 หนวยกิตเปน 145 หนวยกิต 
5.1.2 ลดจํานวนหนวยกิตวิชาศึกษาท่ัวไป จาก 48 หนวยกิตเปน 30 หนวยกิต 
5.1.3 เปลี่ยนแปลงลักษณะวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ดังนี ้

1) เปลี่ยนวิชา วท. 124   เปน วท. 123  
2) เปลี่ยนวิชา วท. 174   เปน วท. 173  
3) เปลี่ยนวิชา วพ. 208   เปน มธ. 156 
4) ยายวิชา  ค. 131 เปนวิชาบังคับนอกสาขา  
5) ตัดวิชา   ค. 251  
6) ยายวิชา วท. 133, วท. 183, วท. 134, วท. 184, ค. 111, ค. 112 และ ค. 214  

ไปเปนวิชาแกน 
7) กําหนดใหเลือก 1 วิชา จาก พบ. 291, น. 209, น. 246, ศ. 213, ทอ. 210 วย.106 

และ วค. 106 
8) เพ่ิมรายวิชา สษ. 202 
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5.1.4 ปรับจํานวนหนวยกิตวิชาแกนจาก 11 หนวยกิต เปน 27 หนวยกิต โดยแบงเปน  
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  17  หนวยกิต และพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  10 
หนวยกิต 

5.1.5 ลดจํานวนหนวยกิตวิชาบังคับจาก 71 หนวยกิต เปน 70 หนวยกิต  
5.1.6 วิชาเลือกเปลี่ยนแปลงเปนวิชาเลือกในสาขาและวิชาเลือกนอกสาขา รวม 12 หนวยกิต 

และยกเลิกการกําหนดใหตองเลือกวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาเลือกนอกสาขา 
 
 

5.2 ปรับเปลี่ยนการกําหนดรหัสวิชาตามหมวดใหม ในหลักสิบ และหลักหนวย 
หลักสิบ หมายถึง หมวดวิชา โดยแบงออกเปนหมวดตาง ๆ   ดังนี ้

 
เลข หลักสูตร 2547 หลักสูตร 2552 
0 หมวดวิชาปฏิบัติการ  หมวดวิชาปฏิบัติการ และวิชาเขียนแบบ  
1 หมวดวิชาเขียนแบบและออกแบบ หมวดวิชากลศาสตรของแข็ง 
2 หมวดวิชากลศาสตรของแข็ง และ พลศาสตร  หมวดวิชาพลศาสตร และการควบคุมอัตโนมัติ 
3 หมวดวิชาพลศาสตรความรอน และ พลังงาน หมวดวิชาพลศาสตรความรอน และ พลังงาน 
4 หมวดวิชากลศาสตรของไหล  หมวดวิชากลศาสตรของไหล  
5 หมวดวิชาการควบคุม และ ระบบอัตโนมัติ หมวดวิชาวิศวกรรมการคํานวน 
6 หมวดวิชายานพาหนะ  หมวดวิชาเกี่ยวกับการประยุกตเชิงอุตสาหกรรม 
7 หมวดวิชาอื่นๆ หมวดวิชาสหวิทยาการและอื่นๆ 
8 หมวดวิชาพิเศษ  หมวดวิชาพิเศษ  
9 หมวดวิชาซึ่งจัดสอนใหสาขาวิชาอื่นเทานั้น  หมวดวิชาซึ่งจัดสอนใหสาขาวิชาอื่นเทานั้น  

หลักหนวย หมายถึง ตัวเลขลําดับรายวิชาในแตละหมวดวิชาโดย 
หลักสูตร2547 หลักสูตร2552 

วิชาบังคับของสาขาวิชา    0 – 4         0 - 3 
วิชาเลือก      4 – 9         4 - 9  

 
5.3 เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน  36  วิชา  ไดแก  วก.100, วก.200, วก.220, วก.231, วก.240, วก.300, 

วก.310, วก.311,  วก.320, วก.322, วก.323, วก.325, วก.331, วก.330, วก.344, วก.354, วก.374, 
วก.380, วก.400,  วก.414, วก.420, วก.424, วก.430, วก.444, วก.445, วก.446, วก.454, วก.464, 
วก.474, วก.475, วก.480, วก.481, วก. 484 , วก.485, วก.486 และ วก.487 

5.4 แกไขวิชาบังคับกอน จํานวน 32 วิชา ไดแก วก.200, วก.300, วก.310, วก.354, วก.320, วก.322, 
วก.331, วก.330, วก.344, วก.323, วก.325, วก.380, วก.400, วก.311, วก.444, วก.464,  วก.414, 
วก.474, วก.430, วก.435, วก.436, วก.437, วก.438, วก.439, วก.447,  วก.424, วก.446, วก.445,  
วก.454, วก.475, วก.480 และ วก.481 

5.5 เพ่ิมวิชาบังคับกอน จํานวน 1 วิชา คือ วก.374 
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5.6 เปลี่ยนชื่อวิชา จํานวน 6  วิชา  ไดแก วก.240, วก.310, วก.311,วก.344, วก.436 และ วก.438  
5.7 ปรับปรุงเนื้อหา จํานวน 9 วิชา ไดแก วก.240,  วก.311,  วก.380,  วก.414,  วก.430,  วก.437,  

วก.438, วก.474  และ วก.480  
5.8 เปลี่ยนจากวิชาเลือกเปนวิชาบังคับ จํานวน 1 วิชา คือ วก.311 
5.9 เปลี่ยนจากวิชาบังคับเปนวิชาเลือก จํานวน 1 วิชา คือ วก.435 
5.10 ตัดวิชาออก  จํานวน  3  วิชา  ไดแก  วก.322, วก.396, วก.466 
5.11 เปดวิชาเพ่ิม  จํานวน  13  วิชา  ไดแก   
วก. 210  กลศาสตรวัสด ุ                     3 (3-0-6) 
ME 210  Mechanics of Materials   
วก. 290   กลศาสตรของไหลเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
ME 290  Introduction to Mechanics of Fluids 
วก. 321 การวัดและเครื่องมือการวัด 3(2-3-4) 
ME 321   Measurement and Instrumentation   
วก. 350   ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
ME 350 Numerical Method for Engineers   
วก. 364 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 3(3-0-6) 
ME 364  Integrated Product Design and Development 
วก. 415  การออกแบบแบบเหมาะสมท่ีสุดของช้ินสวนเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
ME 415   Optimal Design of Machine Elements 
วก. 434 เทคโนโลยีการปรับอากาศและการอนุรักษพลังงาน 3(3-0-6) 
 ในระบบปรับอากาศ 
ME 434   Air conditioning Technology and Energy Conservation in  
 Air Conditioning System  
วก. 455 วิธีบาวนดะรีเอลิเมนตเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
ME 455   An Introduction to Boundary Element Method 
วก. 465   การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต 3(3-0-6) 
ME 465   CAD CAM 
วก. 476  การใหความรอนดวยไมโครเวฟเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
ME 476   Introduction to Microwave Heating 
วก. 477  การเผาไหมเบ้ืองตน และการประยุกต 3(3-0-6) 
ME 477   Introduction to Combustion and Applications 
วก. 488  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 5      3(3-0-6) 
ME 488  Special  Topics  in  Mechanical  Engineering V 
วก. 489  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 6     3(3-0-6) 
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ME 489  Special  Topics  in  Mechanical  Engineering VI 
 

6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข  เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิมและเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2548  ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี ้

หมวดวิชา เกณฑ สกอ. โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 48 30 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ 84 94 109 
     2.1   วิชาแกน  11 27 
     2.2   วิชาเฉพาะสาขา  83 82 

2.2.1  วิชาบังคับ  71 70 
2.2.2  วิชาเลือก  12 12 

3.  หมวดเลือกเสร ี 6 6 6 
หนวยกิตรวมไมนอยกวา 120  148 145 

 



 71

ภาคผนวก   6   ตารางเปรียบเทียบโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร  พ.ศ. 2547 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 
หลักสูตร  พ.ศ. 2547 หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ. 2552) 

ปรัชญาของหลักสูตร  ปรัชญาของหลักสูตร  
-  วิศวกรรมเคร่ืองกลเปนสาขาท่ีมีความเก่ียวของกับ

วิทยาการหลายแขนง ซึ่งบัณฑิตนอกจากจะตองมีความรูพื้นฐาน
ทางทฤษฎี และมีทักษะในภาคปฏิบัติเปนอยางดีแลว  ยังตอง
สามารถทํางานรวมกับผูอื่น ท้ังท่ีเปนวิศวกรและบุคคลในวิชาชีพ
อื่นได เปนอยางดีดวย  ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุงเนนการพัฒนา
ทักษะ ความรู ความเขาใจพื้นฐาน และเนนการบูรณาการความรู
ตางๆ เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานจริงได 
นอกจากนี้ยังมุงพัฒนาทักษะดานการสื่อสารและการทํางานเปน
กลุม โดยอยูบนพื้นฐานของคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

วัตถุประสงคของหลักสูตร  วัตถุประสงคของหลักสูตร  
1. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู และความสามารถ 
    ในการประกอบวิชาชีพทางดานวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู และความสามารถในการประกอบ    
    วิชาชีพทางดานวิศวกรรมเคร่ืองกลและสามารถติดตอสื่อสาร 
    กับผูอื่นไดเปนอยางดี 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะ และความพรอมในการ   
    รับการถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง 

 2. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะ และความพรอมในการ   
    รับการถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง 

 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความใฝรู และมีความคิดสรางสรรค 3. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความใฝรู หมั่นแสวงหาความรูดวย 
     ตนเอง   และมีความคิดสรางสรรค   

 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม      4.  เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม คํานึงถึง
สังคม และสวนรวม 

 

โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร  โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร  
    นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม      นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม  
นอยกวา 148 หนวยกิต โดยไดศึกษารายวิชาตาง ๆ   นอยกวา 145 หนวยกิต โดยไดศึกษารายวิชาตาง ๆ   
ครบตามโครงสรางองคประกอบและขอกําหนดของ  ครบตามโครงสรางองคประกอบและขอกําหนดของ  
หลักสูตร  หลักสูตร  
องคประกอบของหลักสูตร  องคประกอบของหลักสูตร  
1. วิชาศึกษาทั่วไป                        48  หนวยกิต  1. วิชาศึกษาทั่วไป                        30  หนวยกิต  
    โครงสรางหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป  
     แบงออกเปน 2 สวน คือ 

     โครงสรางหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป  
     แบงออกเปน 2 สวน คือ 

 

   1.1 สวนท่ี 1    ศึกษารายวิชาตามหลักสูตรท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดรวม  21  หนวยกิต 

    1.1 สวนท่ี 1    ศึกษารายวิชาตามหลักสูตรท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดรวม  21  หนวยกิต 

 

    - หมวดมนุษยศาสตร                                    3     - หมวดมนุษยศาสตร                                    3 
    - หมวดสังคมศาสตร                                     3     - หมวดสังคมศาสตร                                     3 
    - หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร           6     - หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร               6 
                วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี                     3                    วิทยาศาสตร                                             3     
                คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร                   3                  คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร                   3  
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หลักสูตร  พ.ศ. 2547 หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ. 2552) 
    - หมวดภาษา                                               9     - หมวดภาษา                                               9 
                ภาษาไทย                                                   3                   ภาษาไทย                                                   3   
                ภาษาอังกฤษ                                              6                  ภาษาอังกฤษ                                              6  
1.2  สวนท่ี 2  ศึกษาหลักสูตรท่ีคณะกําหนดรวม   27  
หนวยกิต 

 1.2  สวนท่ี 2    ศึกษารายวิชาตามท่ีคณะฯ กําหนดไวใน
หลักสูตร ไมนอยกวา  9  หนวยกิต 

 

2. วิชาเฉพาะ                                  94  หนวยกิต  2. วิชาเฉพาะ                                  109  หนวยกิต  
    2.1 วิชาแกน                                         11     2.1 วิชาแกน                                         27 
    2.2 วิชาเฉพาะสาขา                              83     2.2 วิชาเฉพาะสาขา                              82 
         - วิชาบังคับ                                                    71           - วิชาบังคับ                                                     70  
         - วิชาเลือก                                                      12           - วิชาเลือก                                                       12   
3.  วิชาเลือกเสร ี                               6  หนวยกิต  3.  วิชาเลือกเสร ี                                     6  หนวยกิต  
    
ขอกําหนดหลักสูตร  ขอกําหนดหลักสูตร  
1. วิชาศึกษาท่ัวไป                   48    หนวยกิต  1. วิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา                 30    หนวยกิต  

นักศึกษาจะตองศึกษาวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษา
ท่ัวไป (สวนท่ี 1) หมวดมนุษยศาสตร หมวดสังคมศาสตร 
หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และหมวดภาษา รวม 
21 หนวยกิต  และ ตองศึกษา (สวนท่ี 2) จํานวน 27 
หนวยกิต ดังน้ี 

 นักศึกษาจะตองศึกษาวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป 
(สวนท่ี 1)   หมวดมนุษยศาสตร   หมวดสังคมศาสตร 
หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และหมวดภาษา รวม 21 
หนวยกิต  และ ตองศึกษารายวิชาท่ีคณะฯ กําหนดไว 
(สวนท่ี 2) รวมไมนอยกวา 9 หนวยกิต ดังน้ี 

 

    1.1  สวนท่ี  1      1.1  สวนท่ี  1  
-  หมวดมนุษยศาสตร  บังคับ 1 วิชา    ( 3 หนวยกิต)  -  หมวดมนุษยศาสตร  บังคับ 1 วิชา    ( 3 หนวยกิต)  
      มธ. 110  สหวิทยาการมนุษยศาสตร            (3)             มธ. 110  สหวิทยาการมนุษยศาสตร             (3) 
- หมวดสังคมศาสตร บังคับ 1 วิชา       (3 หนวยกิต)  - หมวดสังคมศาสตร บังคับ 1 วิชา       (3 หนวยกิต)  
      มธ. 120  สหวิทยาการสังคมศาสตร             (3)            มธ. 120  สหวิทยาการสังคมศาสตร             (3) 
- หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  - หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
      รวม 2 วิชา                                     ( 6  หนวยกิต)          รวม 2 วิชา                                     ( 6  หนวยกิต)    
      วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
      บังคับ  1  วิชา (3  หนวยกิต) 

       วิทยาศาสตร  
      บังคับ  1  วิชา (3  หนวยกิต) 

 

      มธ. 130   สหวิทยาการวิทยาศาสตร 
                      และเทคโนโลย ี                               

(3)       มธ. 130   สหวิทยาการวิทยาศาสตร 
                        และเทคโนโลย ี                               

(3) 

      คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร  
 

       คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร  
      บังคับ  1  วิชา (3  หนวยกิต) 

 

      วพ. 208  การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน  (3)    มธ. 156  คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน (3) 
-  หมวดภาษา รวม 3 วิชา                      (9 หนวยกิต)  -  หมวดภาษา รวม 3 วิชา                      (9 หนวยกิต)  
      ภาษาไทย บังคับ 1 วิชา                  (3 หนวยกิต)        ภาษาไทย บังคับ 1 วิชา                  (3 หนวยกิต)  
      ท. 161    การใชภาษาไทย  1                       (3)       ท. 161    การใชภาษาไทย                         (3) 
      ภาษาอังกฤษ บังคับ 2 วิชา (6 หนวยกิต)        ภาษาอังกฤษ บังคับ 2 วิชา (6 หนวยกิต)  
      สษ. 070   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  1                (0)       สษ. 070   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  1                (0) 
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      สษ. 171   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  2                     (3)       สษ. 171   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  2                     (3) 
      สษ. 172   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3                (3)       สษ. 172   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3                (3) 
   1.2 สวนท่ี 2 รายวิชาท่ีคณะกําหนดไวในหลักสูตร 27    1.2 สวนท่ี 2 รายวิชาตามท่ีคณะฯ กําหนดไวใน

หลักสูตรรวม ไมนอยกวา 9 หนวยกิต ดังน้ี 
 

      วท. 124  เคมีสําหรับวิศวกร                              (3)      วท. 123 เคมีพื้นฐาน (3) 
      วท. 174  ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร              (1)      วท. 173  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน (1) 
      วท. 133  ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1                       (3) ยายไปเปนหมวดวิชาแกน พฐ. คณิตศาสตรและ  
      วท. 183  ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1      (1) วิทยาศาสตร  
       สษ. 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน (3) 
  เลือก (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) จาก รายวิชาตอไปนี้  
  วค. 106  ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน (3) 
  วย. 106  เทคนิคในการสื่อสารและการนําเสนอ (2) 
  น. 209   หลักกฎหมายแพงและพาณิชย (3) 
  น. 246   ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา (3) 
  พบ. 291  ธุรกิจเบ้ืองตน (3) 
  ทอ. 201  หลักการบริหาร (3) 
  ศ. 213   เศรษฐศาสตรจุลภาคเบ้ืองตน (3) 
      วท. 134  ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2                       (3)      เปลี่ยนเปนวิชาแกน  
      วท. 184  ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2      (1)      เปลี่ยนเปนวิชาแกน  
         ค. 111  แคลคูลัสพื้นฐาน                                (3)      เปลี่ยนเปนวิชาแกน  
         ค. 112  เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต             (3)      เปลี่ยนเปนวิชาแกน  
         ค. 131  พีชคณิตเชิงเสนประยุกต                            (3)      เปลี่ยนเปนวิชาบังคับนอกสาขา  
         ค. 214  สมการเชิงอนุพันธ                                (3)      เปลี่ยนเปนวิชาแกน  
         ค. 251  วิธีและการประยุกตใชเชิงตัวเลข      (3)      ตัดออก  
    

2. วิชาเฉพาะ                                   94  หนวยกิต  2. วิชาเฉพาะ                                     110  หนวยกิต  
    2.1 วิชาแกน                                11  หนวยกิต                     2.1 วิชาแกน                                    27  หนวยกิต                  
             2.2.1  พื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร                

17  หนวยกิต 
 

           วท. 133  ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1                       (3) 
           วท. 183  ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1      (1) 
           วท. 134  ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2                       (3) 
           วท. 184  ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2      (1) 
           ค. 111  แคลคูลัสพื้นฐาน                                (3) 
           ค. 112  เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต  (3) 
           ค. 214  สมการเชิงอนุพันธ                              (3) 
  2.2.2  พื้นฐานทางวิศวกรรม     10 หนวยกิต  
วย.100 จริยธรรมสําหรับวิศวกร     )0(           วย.100 จริยธรรมสําหรับวิศวกร     )0(  
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วอ.121 วัสดุวิศวกรรม 1                                           (3) วอ.121 วัสดุวิศวกรรม                                        (3) 
วอ. 261 สถิติวิศวกรรม                                           (3) วอ. 261 สถิติวิศวกรรม                                   (3) 
วย. 101 ความรูเบ้ืองตนทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร           )2(  วย. 101 ความรูเบ้ืองตนทางวิชาชีพ

วิศวกรรมศาสตร            
(1) 

วก. 111 กราฟกวิศวกรรม                                    (3)     วก. 100 กราฟกวิศวกรรม                                    (3) 
  2.2  วิชาเฉพาะสาขา                    83 หนวยกิต  2.2  วิชาเฉพาะสาขา                    82 หนวยกิต  
    2.2.1 วิชาบังคับ                               71 หนวยกิต  2.2.1 วิชาบังคับ          70  หนวยกิต  

วิชาบังคับในสาขา  วิชาบังคับในสาขา  
วก.212  การเขียนแบบเครื่องกล (2) วก.200  การเขียนแบบเครื่องกล (2) 
  วก.210  กลศาสตรวัสดุ  (3) 
วก.221 กลศาสตรวิศวกรรม – พลศาสตร (3) วก.220 กลศาสตรวิศวกรรม – พลศาสตร (3) 
วก.230  พลศาสตรความรอนเบ้ืองตน (3) วก.230  พลศาสตรความรอนเบ้ืองตน (3) 
วก.241 กลศาสตรของไหล 1 (3) วก.240 กลศาสตรของไหล (3) 
วก.301 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 (2) วก.300 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 (2) 
วก.313  การออกแบบเครื่องกล  (3) วก.310  การออกแบบเครื่องกล 1 (3) 
  วก.311  การออกแบบเครื่องกล 2 (3) 
วก.322  กลศาสตรของแข็ง 2                  (3) ตัดออกจากหลักสูตร  
วก.323  กลศาสตรเครื่องจักรกล                       (3) วก.320  กลศาสตรเครื่องจักรกล                       (3) 
  วก.321  การวัดและเครื่องมือการวัด (3) 
วก.324   การสั่นสะเทือนเชิงกล                       (3) วก.322  การสั่นสะเทือนเชิงกล                       (3) 
  วก.323  เมคาทรอนิกส (3) 
วก.331 พลศาสตรความรอนสําหรับวิศวกร เครื่องกล (3) วก. 231 พลศาสตรความรอนสําหรับวิศวกรเครื่องกล                 (3) 
วก.332  การถายเทความรอน (3) วก.331  การถายเทความรอน (3) 
  วก.350 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกร (3) 
วก.333  เครื่องยนตสันดาปภายใน      (3) วก.330  เครื่องยนตสันดาปภายใน      (3) 
วก.381  การฝกงานในอุตสาหกรรม                                           (0) วก.380  การฝกงานในอุตสาหกรรม                                           (0) 
วก.402 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 (2) วก.400 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 (2) 
วก.451  ระบบควบคุมอัตโนมัติ                      (3) วก.420  ระบบควบคุมอัตโนมัติ                      (3) 
วก.434  การทําความเย็นและการปรับอากาศ                           (3) วก.430  การทําความเย็นและการปรับอากาศ                           (3) 
วก.435 วิศวกรรมโรงไฟฟา                       (3) ยายไปเปนวิชาเลือก   
วก.482  สัมมนาโครงงาน                                                         (0) วก.480  สัมมนาโครงงาน                                                                                         (0) 
วก.483  โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล                                             (3) วก.481  โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล                                             (3) 
                วิชาบังคับนอกสาขา                       วิชาบังคับนอกสาขา  
วฟ.220  การวิเคราะหวงจรไฟฟา                     (3) ตัดออกจากหลักสูตร    
วฟ.201  การออกแบบงานพื้นฐานทางวิศวกรรม 

        ไฟฟา  1          
(2) ตัดออกจากหลักสูตร    

วฟ.202 การออกแบบงานพื้นฐานทางวิศวกรรม 
            ไฟฟา 2 

(2) ตัดออกจากหลักสูตร    
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วฟ.221 อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน          (3) ตัดออกจากหลักสูตร    
วฟ.230 เครื่องจักรกลไฟฟา 1 (3) ตัดออกจากหลักสูตร    

  วฟ.209 วิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน (3) 
  วฟ.203 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน (1) 

  ค. 131  พีชคณิตเชิงเสนประยุกต                                      (3) 
วอ.358 กรรมวิธีการผลิตสําหรับวิศวกรรม       

   เครื่องกล 
(3) วอ.251 กรรมวิธีการผลิตสําหรับวิศวกรรม       

  เครื่องกล 
(3) 

วอ. 359 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตสําหรับ 
         วิศวกรรมเครื่องกล 

(1)   

วย.202 กลศาสตรวิศวกรรม – สถิตยศาสตร (3) วย.202 กลศาสตรวิศวกรรม – สถิตยศาสตร (3) 
วย.221 กลศาสตรของแข็ง 1     (3) ยายไปเปนวิชาบังคับในสาขา (วก.210)  
      2.2.2  วิชาเลือก                            12 หนวยกิต        2.2.2  วิชาเลือก                            12 หนวยกิต  
     วิชาเลือกในสาขา                            9 หนวยกิต                         วิชาเลือกในสาขา  
วก.316 การใชคอมพิวเตอรชวยงานทางวิศวกรรม (3) วก.354 การใชคอมพิวเตอรชวยงานทางวิศวกรรม (3) 
  วก.364 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ (3) 
วก.346 กลศาสตรของไหล 2 (3) วก.344 กลศาสตรของไหลข้ันสูง (3) 
วอ.356 เมคาทรอนิกส (3) ยายไปเปนวิชาบังคับ (วก. 323)  
วก.357 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส (3) วก.325 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส (3) 
วก.369 เทคโนโลยียานยนต    (3) วก.374 เทคโนโลยียานยนต    (3) 
วก.417 การออกแบบเครื่องกลข้ันสูง (3) ยายไปเปนวิชาบังคับ (วก. 311) (3) 
วก.418 การออกแบบระบบทอทางวิศวกรรม                 (3) วก.444  การออกแบบระบบทอทางวิศวกรรม                  (3) 
วก.419 วิศวกรรมโรงงาน                                            (3) วก.464 วิศวกรรมโรงงาน                                            (3) 
วก.426 การเสียหายของวัสดุทางวิศวกรรม (3) วก.414 การเสียหายของวัสดุทางวิศวกรรม (3) 
  วก.415 การออกแบบแบบเหมาะสมท่ีสุดของช้ินสวน

เครื่องจักรกล 
(3) 

วก.427  เครื่องจักรกลการเกษตร                                       (3) วก.474  เครื่องจักรกลการเกษตร                                        (3) 
  วก.434  เทคโนโลยีการปรับอากาศและการอนุรักษ

พลังงานในระบบปรับอากาศ 
(3) 

  วก.435  วิศวกรรมโรงไฟฟา                       (3) 
วก.436  เครื่องยนตกังหันกาซ                            (3) วก.436  กังหันกาซ                            (3) 
วก.437 การทําความเย็นและการปรับอากาศช้ันสูง (3) วก.437 การทําความเย็นและการปรับอากาศช้ันสูง (3) 
วก.438  แหลงพลังงานและการแปลงรูปพลังงาน (3) วก.438  การแปลงพลังงานโดยตรง (3) 
วก.439  การจัดการพลังงานในอาคารและ 
              อุตสาหกรรม 

(3) วก.439  การจัดการพลังงานในอาคารและ 
              อุตสาหกรรม 

(3) 

วก.447  เครื่องจักรกลของไหล                       (3) วก.447  เครื่องจักรกลของไหล                       (3) 
วก.458 หุนยนตเบ้ืองตน (3) วก.424  หุนยนตเบ้ืองตน (3) 
วก.466 วิศวกรรมยานยนต                          (3) ตัดออกจากหลักสูตร  
วก.467 วิศวกรรมอากาศยานเบ้ืองตน (3) วก.446  วิศวกรรมอากาศยานเบ้ืองตน (3) 
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หลักสูตร  พ.ศ. 2547 หลักสูตรปรับปรุง  (พ.ศ. 2552) 
วก.468 วิศวกรรมทางน้ําเบ้ืองตน (3) วก.445  วิศวกรรมทางน้ําเบ้ืองตน (3) 
วก.476 วิธีการไฟไนตเอลิเมนตเบ้ืองตน (3) วก.454  วิธีการไฟไนตเอลิเมนตเบ้ืองตน (3) 
  วก.455  วิธีบาวนดะรีเอลิเมนตเบ้ืองตน (3) 
  วก.465  การใชคอมพิวเตอรชวยในการ (3) 
   ออกแบบและการผลิต  
วก.477 ไบโอเมคานิกสเบ้ืองตน (3) วก.475 ไบโอเมคานิกสเบ้ืองตน (3) 
  วก.476 การใหความรอนดวยไมโครเวฟเบ้ืองตน (3) 
  วก.477 การเผาไหมเบ้ืองตน และการประยุกต (3) 
วก.486 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 1                   (3) วก.484 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 1                    (3) 
วก.487 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 2         (3) วก.485 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 2         (3) 
วก.488 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 3      (3) วก.486 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 3      (3) 
วก.489 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 4      (3) วก.487 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 4      (3) 
  วก.488 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 5                    (3) 
  วก.489 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 6                    (3) 
    

วิชาเลือกนอกสาขา                       3  หนวยกิต                    วิชาเลือกนอกสาขา  
  วอ. 406 การจัดการทางวิศวกรรม (3) 
  วอ. 445 การยศาสตรอุตสาหกรรม (3) 
        
    เลือกศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษท่ีเปดสอนโดย  ยายไปหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (สษ. 202)  
    สถาบันภาษา                                  3  หนวยกิต    
3.  วิชาเลือกเสร ี                                 6 หนวยกิต  3.  วิชาเลือกเสร ี                                 6 หนวยกิต  
     นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ไดท่ีเปดสอนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    เปนวิชาเลือกเสรี  
6 หนวยกิต  ท้ังนี้ควรเลือกศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ 
ท่ีเปดสอนโดยสถาบันภาษาอยางนอย  3 หนวยกิต  

 นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได ท่ี เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เปนวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต  
“ยกเวนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทุกวิชา 
และวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป สวนท่ี 1 และสวน
ท่ี 2 ท่ีใชรหัสยอ มธ. ทุกวิชา” ท้ังนี้ ควรเลือกศึกษาวิชา
ภาษาอังกฤษเปนวิชาเลือกเสรีอยางนอย 3 หนวยกิต 
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ภาคผนวก   7  ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 พ.ศ. 2547  กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 
  

หลักสูตรปจจุบัน  (พ.ศ. 2547) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552) สรุปการเปล่ียนแปลง 
รายวิชาที่ไมมีการเปล่ียนแปลง         
วก.230  พลศาสตรความรอนเบ้ืองตน (3) วก.230  พลศาสตรความรอนเบ้ืองตน (3)  
     

รายวิชาที่มีการเปล่ียนแปลง       
วก.111 กราฟกวิศวกรรม  (3) วก.100 กราฟกวิศวกรรม  (3) เปล่ียนรหัสวิชา 
วก.212 การเขียนแบบเคร่ืองกล (2) วก.200 การเขียนแบบเคร่ืองกล (2) เปล่ียนรหัสวิชา แกไขวิชาบังคับ

กอนจาก สอบได วก. 111 เปน สอบ
ไดวก.100   

วก.221 กลศาสตรวิศวกรรม-พลศาสตร  (3) วก.220 กลศาสตรวิศวกรรม-พลศาสตร (3)  เปล่ียนรหัสวิชา 
วก.241 กลศาสตรของไหล 1 (3) วก.240 กลศาสตรของไหล (3) เปล่ียนรหัสวิชา เปล่ียนชื่อวิชา

เล็กนอย และปรับปรุงเนื้อหา 
วก.301 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 1  (2) วก.300 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 1  (2) เปล่ียนรหัสวิชา และแกไขวิชาบังคับ 
                              กอนจาก สอบได วก. 221, วก. 230, 

วก. 241, วย. 221  หรือไดรับอนุมัติ
จากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชา
ฯ เปน สอบได วก. 220, วก. 230, วก. 
240, วก. 210  หรือไดรับอนุมัติจาก 
อาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 

วก.313 การออกแบบเคร่ืองกล  (3) วก.310 การออกแบบเคร่ืองกล 1 (3) เปล่ียนรหัสวิชา เปล่ียนชื่อวิชา
เล็กนอย และแกไขวิชาบังคับกอน
จาก สอบได  วก. 212  และ  
วก. 322   เปน สอบได  วก. 210 

วก.316 การใชคอมพิวเตอรชวย  (3) วก.354 การใชคอมพิวเตอรชวย  (3)  เปล่ียนรหัสวิชาและแกไขวิชา 
            งานทางวิศวกรรม              งานทางวิศวกรรม  บังคับกอนจากสอบได วพ. 208, 

วอ. 261  และ  ค. 251  เปน สอบได 
วก. 350 หรือไดรับอนุมัติจาก 
อาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 

วก.323 กลศาสตรเคร่ืองจักรกล (3) วก.320 กลศาสตรเคร่ืองจักรกล (3) เปล่ียนรหัสวิชา แกไขวิชาบังคับ
กอนจากสอบได วก. 221 เปน สอบ
ได วก. 220 

วก.324 การสั่นสะเทือนเชิงกล (3) วก.322 การสั่นสะเทือนเชิงกล (3) เปล่ียนรหัสวิชา แกไขวิชาบังคับกอน
จากสอบได วก. 221  และ  ค. 214  เปน 
สอบได วก. 220  และ  ค. 214 

วก.331 พลศาสตรความรอน   (3) วก.231 พลศาสตรความรอน   (3)  เปล่ียนรหัสวิชา 
             สําหรับวิศวกรเคร่ืองกล               สําหรับวิศวกรเคร่ืองกล   
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หลักสูตรปจจุบัน  (พ.ศ. 2547) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552) สรุปการเปล่ียนแปลง 
วก.332 การถายเทความรอน (3) วก.331 การถายเทความรอน (3) เปล่ียนรหัสวิชา แกไขวิชาบังคับกอน

จากสอบได วก. 230  และ วก. 241 เปน 
สอบได วก. 230  และ วก. 240 

วก.333 เคร่ืองยนตสันดาปภายใน (3) วก.330 เคร่ืองยนตสันดาปภายใน (3) เปล่ียนรหัสวิชา และแกไขวิชาบังคับ
กอนจาก สอบได วก. 331 เปน สอบ
ได วก. 231 

วก.346 กลศาสตรของไหล 2 (3) วก.344 กลศาสตรของไหลข้ันสูง (3) เปล่ียนรหัสวิชา เปล่ียนชื่อวิชาและ
แกไขวิชาบังคับกอนจากสอบได 
วก. 241 เปน สอบได วก. 240 หรือ
ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและ
หัวหนาภาควิชาฯ 

วก.356 เมคาทรอนิกส (3) วก.323 เมคาทรอนิกส (3) เปล่ียนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหาและ
แกไขวิชาบังคับกอนจากสอบได 
วฟ. 221, วพ. 208 และ วก. 301 เปน 
สอบได วก. 321 และเปล่ียนจากวิชา
เลือกเปนวิชาบังคับ 

วก.357 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส (3) วก.325 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส (3) เปล่ียนรหัสวิชาและแกไขวิชาบังคับ
กอนจากสอบได วก. 241 และ 
วพ. 208 เปน สอบได วก. 240 หรือ
ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและ
หัวหนาภาควิชาฯ 

วก.369 เทคโนโลยียานยนต   (3) วก.374 เทคโนโลยียานยนต   (3) เปล่ียนรหัสวิชา   และเพิ่มวิชาบังคับ
กอนเปนสอบได วก. 220  และ วย.
202 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารย
ผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 

วก.381 การฝกงานในอุตสาหกรรม (0) วก.380 การฝกงานในอุตสาหกรรม (0) เปล่ียนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหาและ
แกไขวิชาบังคับกอนจาก มีสถานะ
เทียบเทานักศึกษาชั้นปท่ี 3 เปน มี
สถานะเทียบเทานักศึกษาชั้นปท่ี 3 ท่ี
มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามท่ี
คณะฯ กําหนด 

วก.402 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 2 (2) วก.400 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 2 (2)  เปล่ียนรหัสวิชา และแกไขวิชาบังคับ 
                              กอนจาก สอบได วก. 301, วก. 324, วก. 

332 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
และหัวหนาภาควิชาฯ เปน สอบได วก. 
300, วก. 322, วก. 330  หรือไดรับ
อนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนา
ภาควิชาฯ 
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หลักสูตรปจจุบัน  (พ.ศ. 2547) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552) สรุปการเปล่ียนแปลง 
วก.417 การออกแบบเคร่ืองกลข้ันสูง (3) วก.311  การออกแบบเคร่ืองกล 2 (3) เปล่ียนรหัสวิชา , เป ล่ียนชื่อวิชา , 

ปรับปรุงเนื้อหาและแกไขวิชาบังคับ
กอนจากสอบได วก. 313 เปน สอบ
ได วก. 310  และเปล่ียนจากวิชา
เลือกเปนวิชาบังคับ 

วก.418 การออกแบบระบบทอทาง  (3) วก.444 การออกแบบระบบทอทาง  (3)  เปล่ียนรหัสวิชา และแกไขวิชา 
            วิศวกรรม              วิศวกรรม  บังคับกอนจากสอบได วก. 241 เปน 

สอบไดวก.240 หรือไดรับอนุมัติจาก
อาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 

วก.419 วิศวกรรมโรงงาน (3) วก.464 วิศวกรรมโรงงาน (3) เปล่ียนรหัสวิชาและแกไขวิชาบังคับ
กอนจากสอบได วก. 230, วก. 313 และ 
วก. 331 เปน สอบได วก. 230, วก. 231 
และ วก. 310 หรือไดรับอนุมัติจาก
อาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 

วก.426 การเสียหายของวัสดุ  (3) วก.414 การเสียหายของวัสดุ  (3)  เปล่ียนรหัสวิชา, ปรับปรุงเนื้อหา 
            ทางวิศวกรรม              ทางวิศวกรรม  และแกไขวิชาบังคับกอนจากสอบ

ได วก. 322  และ วอ.121 เปนสอบ
ได วก. 210  และ วอ.121 หรือไดรับ
อนุมัติจากอาจารยผูสอน และ
หัวหนาภาควิชา 

วก.427 เคร่ืองจักรกลการเกษตร (3) วก.474 เคร่ืองจักรกลการเกษตร (3) เปล่ียนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหา 
และแกไขวิชาบังคับกอนจากไดรับ
อนุมัติจากอาจารยผูสอน เปน 
สอบได วก. 210 และ วก. 240 หรือ 
ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและ
หัวหนาภาควิชาฯ 

วก.434 การทําความเย็นและการ  (3) วก.430 การทําความเย็นและการ  (3) เปล่ียนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหา และ 
            ปรับอากาศ              ปรับอากาศ  แกไขวิชาบังคับกอนจาก สอบได 
    วก. 332 เปน สอบได วก. 331 
วก.435 วิศวกรรมโรงไฟฟา (3) วก.435 วิศวกรรมโรงไฟฟา (3) เปล่ียนจากวิชาบังคับเปนวิชาเลือก  

และแกไขวิชาบังคับกอน 
        จากสอบได วก. 331 เปน สอบได

วก.231  หรือไดรับอนุมัติจาก
อาจารยผูสอนและหัวหนภาควิชาฯ 

วก.436 เคร่ืองยนตกังหันกาซ (3) วก.436 กังหันกาซ (3) เปล่ียนชื่อวิชา และแกไขวิชาบังคับ
กอนจาก สอบได วก. 241 และ วก. 
331 เปน สอบได วก. 240 และ วก. 
231 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารย
ผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
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หลักสูตรปจจุบัน  (พ.ศ. 2547) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552) สรุปการเปล่ียนแปลง 
วก.437 การทําความเย็นและการ (3) วก.437 การทําความเย็นและการ (3) ปรับปรุงเนื้อหา และแกไขวิชาบังคับ  
            ปรับอากาศชั้นสูง               ปรับอากาศชั้นสูง    กอนจาก สอบได วก. 434 เปน สอบ

ไดวก.430 หรือไดรับอนุมัติจาก
อาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 

วก.438 แหลงพลังงานและการ               
             แปลงรูปพลังงาน 

(3) วก.438 การแปลงพลังงานโดยตรง (3) เปล่ียนชื่อวิชา, ปรับปรุงเนื้อหาและ
แกไขวิชาบังคับกอนจากสอบได 

                    วก. 331 เปนสอบได วก.231 หรือ
ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและ
หัวหนาภาควิชาฯ 

วก.439 การจัดการพลังงานใน               
            อาคารและอุตสาหกรรม 

(3) วก.439 การจัดการพลังงานใน              
            อาคารและอุตสาหกรรม 

(3) แกไขวิชาบังคับกอนจาก สอบได 
วก. 230, วก. 331 และ วก. 332 หรือ
ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน เปน 
สอบได วก.230, วก. 231 และ วก. 
331 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารย
ผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 

วก.447 เคร่ืองจักรกลของไหล (3) วก.447 เคร่ืองจักรกลของไหล (3) แกไขวิชาบังคับกอนจาก สอบได 
วก. 241  เปน สอบได วก.240 หรือ
ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและ
หัวหนาภาควิชาฯ 

วก.451 ระบบควบคุมอัตโนมัติ (3) วก.420 ระบบควบคุมอัตโนมัติ (3) เปล่ียนรหัสวิชา 
วก.458 หุนยนตเบ้ืองตน (3) วก.424 หุนยนตเบ้ืองตน (3) เปล่ียนรหัสวิชา  และแกไขวิชาบังคับ

กอนจากสอบได ค. 131, วก. 313,    
วก. 323, วก. 356 และสอบไดหรือ
ศึกษาพรอม กับ วก. 451 หรือไดรับ
อนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนา
ภาควิชาฯ เปนสอบไดหรือศึกษา
พรอมกับ วก. 420 หรือไดรับอนุมัติ
จากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชา
ฯ 

วก.467 วิศวกรรมอากาศยานเบ้ืองตน (3) วก.446 วิศวกรรมอากาศยานเบ้ืองตน (3) เปล่ียนรหัสวิชา และแกไขวิชา 
                            บังคับกอนจากสอบได วก. 346 เปน 

สอบได วก.240 หรือไดรับอนุมัติจาก
อาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 

วก.468 วิศวกรรมทางน้ําเบ้ืองตน        (3) วก.445 วิศวกรรมทางน้ําเบ้ืองตน        (3) เปล่ียนรหัสวิชา  และแกไขวิชาบังคับ
กอนจากสอบได วก. 241 และ วย. 202 
เปน สอบได วก. 240 และ วย.202 หรือ
ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน    และ
หัวหนาภาควิชาฯ 
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วก.476 วิธีการไฟไนตเอลิเมนตเบ้ืองตน  (3) วก.454 วิธีการไฟไนตเอลิเมนตเบ้ืองตน  (3)  เปล่ียนรหัสวิชา และแกไขวิชา 
                              บังคับกอนจากสอบได ค. 251 เปน 

สอบได วก. 350 หรือไดรับอนุมัติจาก
อาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 

วก.477 ไบโอเมคานิกสเบ้ืองตน (3) วก.475 ไบโอเมคานิกสเบ้ืองตน (3) เปล่ียนรหัสวิชา  และแกไขวิชา
บังคับกอนจากสอบได วก. 221 และ 
วย. 221 เปนสอบได วก. 210 และ 
วก. 220  หรือไดรับอนุมัติจาก 
อาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 

วก.482 สัมมนาโครงงาน (0) วก.480 สัมมนาโครงงาน (0) เปล่ียนรหัสวิชา  ปรับปรุงเนื้อหา
เล็กนอย และแกไขวิชาบังคับกอน
จากสอบไดวิชาพื้นฐานท่ัวไปและ
วิ ช า แกนทุกวิ ช าและมี สถ านะ
เทียบเทานักศึกษาชั้นปท่ี 4 หรือ
ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและ
หัวหนาภาควิชาฯ เปน สอบไดวิชา
แกนทุกวิชา และมีสถานะเทียบเทา
นักศึกษาชั้นปท่ี 4 หรือไดรับอนุมัติ
จากอาจารยผู สอนและหัวหน า
ภาควิชาฯ 

วก.483 โครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล (3) วก.481 โครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล (3) เปล่ียนรหัสวิชา และแกไขวิชาบังคับ
กอนจากสอบได วก.482 หรือไดรับ
อนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนา
ภาควิชาฯ เปนสอบได วก.480 หรือ
ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและ
หัวหนาภาควิชาฯ 

วก.486 หัวขอพิเศษทาง                    (3) วก.484 หัวขอพิเศษทาง                    (3) เปล่ียนรหัสวิชา 
            วิศวกรรมเคร่ืองกล 1               วิศวกรรมเคร่ืองกล 1     
วก.487 หัวขอพิเศษทาง                    (3) วก.485 หัวขอพิเศษทาง                    (3) เปล่ียนรหัสวิชา 
            วิศวกรรมเคร่ืองกล 2               วิศวกรรมเคร่ืองกล 2     
วก.488 หัวขอพิเศษทาง                    (3) วก.486 หัวขอพิเศษทาง                    (3) เปล่ียนรหัสวิชา 
            วิศวกรรมเคร่ืองกล 3               วิศวกรรมเคร่ืองกล 3     
วก.489 หัวขอพิเศษทาง                    (3) วก.487 หัวขอพิเศษทาง                    (3) เปล่ียนรหัสวิชา 
            วิศวกรรมเคร่ืองกล 4               วิศวกรรมเคร่ืองกล 4     
รายวิชาที่เปดเพิ่ม        
  วก.210 กลศาสตรวัสดุ (3)  
    วก.290 กลศาสตรของไหลเบ้ืองตน (3)  
    วก.321 การวัดและเคร่ืองมือการวัด (3)  
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 รายวิชาที่เปดเพิ่ม (ตอ)   วก.350 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (3)  
                สําหรับวิศวกร     
    วก.364 การออกแบบและพัฒนา (3)  
                 ผลิตภัณฑ    
    วก.415 การออกแบบแบบเหมาะสม (3)  
                 ท่ีสุดของชิ้นสวนเคร่ืองจักรกล  
   วก.434 เทคโนโลยีการปรับอากาศและ (3)  
   การอนุรักษพลังงานในระบบ 

ปรับอากาศ 
   

   วก.455 วิธีบาวนดะรีเอลิเมนตเบ้ืองตน (3)  
   วก. 465 การใชคอมพิวเตอรชวยในการ (3)  
    ออกแบบและการผลิต   
   วก.476 การใหความรอนดวย (3)  
               ไมโครเวฟเบ้ืองตน    
    วก.477 การเผาไหมเบ้ืองตน และการ

ประยุกต 
(3)  

    วก.488 หัวขอพิเศษทาง                    (3)  
                วิศวกรรมเคร่ืองกล 5    
    วก.489 หัวขอพิเศษทาง                    (3)  
                วิศวกรรมเคร่ืองกล 6     
รายวิชาที่ตัดออก         
วก.322 กลศาสตรของแข็ง 2 (3)      
วก.396 หลักการวิศวกรรมเคร่ืองกล (3)      
วก.466 วิศวกรรมยานยนต (3)      
          

 


