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หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ  
สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา ศูนยรั์งสิต คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  
 

หมวดที ่1. ข้อมูลทัว่ไป 

1. ช่ือหลกัสูตร  
             ภาษาไทย:  หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

ภาษาองักฤษ:  Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 
  

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา  
(ช่ือเตม็ภาษาไทย) วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคร่ืองกล) 
(ช่ือยอ่ภาษาไทย) วศ.บ. (วศิวกรรมเคร่ืองกล)                      
(ช่ือเตม็ภาษาองักฤษ) Bachelor  of  Engineering  (Mechanical  Engineering) 
(ช่ือยอ่ภาษาองักฤษ)  B. Eng. (Mechanical  Engineering) 
 

3. วชิาเอก  
  -ไม่มี- 
 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

 146 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 
5.1. รูปแบบ  

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 4 ปี 
5.2. ภาษาทีใ่ช้  

หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย  
5.3. การรับเข้าศึกษา  

รับเฉพาะนกัศึกษาไทย 
5.4. ความร่วมมอืกบัสถาบันอืน่  

เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ  
5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
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6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตร  
         6.1  สถานภาพของหลกัสูตร 

-หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  ปรับปรุงจากหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  พ.ศ. 2552 
-กาํหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2556 

     6.2  การพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 
  -ไดพิ้จารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 18/2555 
   เม่ือวนัท่ี  3  เดือน ธนัวาคม    พ.ศ. 2555 
  -ไดพิ้จารณากลัน่กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวทิยาลยัดา้นหลกัสูตรและการจดัการศึกษา   
    ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2555 เม่ือวนัท่ี  4  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2555 
  -ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2555 
    เม่ือวนัท่ี  24  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2555 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี       สาขา
วศิวกรรมศาสตร์  ในปีการศึกษา 2558 

  
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

1. วศิวกรในส่วนต่างๆ ภาคการผลิต 
2. วศิวกรในส่วนต่างๆ ภาคการบริหาร 
3. ผูว้จิยั หรือผูช่้วยวจิยั 
4. นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบการทาํงาน 
5. งานดา้นการวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ 
6. งานทางดา้นการเงิน 
7. งานทางดา้นการวางแผนการผลิต 
 

9.  ช่ือ เลขประจ าตวับัตรประชาชน ต าแหน่งทางวชิาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
 

ที ่
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ 
คุณวุฒ/ิสถาบัน/ปีการศึกษาทีส่ าเร็จ 

1. 5100599145xxx ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

 

เกียรติขจร สุเวทเวทิน วศ.ม. (เคร่ืองกล), มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี, 2532 
วศ.บ. (วศิวกรรมเคร่ืองกล),
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2524 

2. 3130300079xxx ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

สมศกัด์ิ  วงษป์ระดบัไชย Ph.D. (Mechanical Engineering), 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2553 
วศ.ม. (วศิวกรรมเคร่ืองกล), 
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ที ่
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ 
คุณวุฒ/ิสถาบัน/ปีการศึกษาทีส่ าเร็จ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2549 
วศ.บ. (วศิวกรรมเคร่ืองกล), 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2547 

3. 3250800066xxx อาจารย ์ จกัรพนัธ์  ชวนอาษา D.Eng. (Mechanical Engineering), 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 
2557 
M.S. (Mechanical Engineering), Purdue 
University, U.S.A., 2546 
B.S. (Mechanical Engineering), Rensselaer 
Polytechnic Institute,  U.S.A., 2543 

 
10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน  

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ปทุมธานี 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  

11.1.  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ  
       กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 เพ่ือกาํหนด

กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาให้สถาบนัอุดมศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรระดบัปริญญา
ตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึ กษาของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้มี
มาตรฐานเทียบเคียงกนัไดท้ั้งในระดบัชาติและระดบัสากล 

    มาตรฐานฯ ดงักล่าวครอบคลุมทั้งหมด 17 สาขาวิชา มีการกาํหนดองคค์วามรู้ท่ีจาํเป็นไวท้ั้งหมด 8 องคค์วามรู้ ไดแ้ก่ 
องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคณิตศาสตร์ประยกุต ์และการจาํลอง องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองในดา้นกลศาสตร์ องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองทางเคมีและวสัดุ องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองทางพลงังาน องคค์วามรู้ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการบริหารจดัการระบบ และองค์ความรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองทางชีววิทยา 
สุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม  

      ทั้งน้ีในส่วนของสาขาวศิวกรรมเคร่ืองกลนั้น กาํหนดใหต้อ้งมีเน้ือหาความรู้เพ่ือให้มีองคค์วามรู้ตามกรอบมาตรฐาน
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มความรู้ดา้นการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) กลุ่มความรู้ดา้นอุณหศาสตร์และของไหล 
(Thermal Science and Fluid Mechanics) และ กลุ่มความรู้ดา้นระบบพลศาสตร์และการควบคุม (Dynamic systems and Control)  

11.2.  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
        ไม่มี เพราะหลกัสูตรเดิม คือ หลกัสูตรวิศวกรรมเคร่ืองกล ปี 2552 นั้น ไดเ้ร่ิมใชเ้พียง 2 ปี ทาํให้ยงัไม่สามารถ

วเิคราะห์ผลสาํเร็จของหลกัสูตรได ้การปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังน้ีเป็นการปรับหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัประกาศมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 โดยหลกัแลว้จึงอิงตามหลกัสูตร ปี 2552 เป็นหลกั  
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

12.1.  การพฒันาหลกัสูตร 
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       จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพฒันาหลกัสูตรจึงจําเป็นต้องพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกับ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทศัน์ของ
มหาวทิยาลยัดา้นมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการ และการผลิตบณัฑิตท่ีดีและเก่ง มีคุณธรรมและจริยธรรม 

12.2.  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
        จากผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ ท่ีมีต่อพนัธกิจของมหาวทิยาลยัท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง

วชิาการและการวจิยั และการผลิตบณัฑิตท่ีดีและเก่ง มีคุณธรรมและจริยธรรม หากภาควิชาพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัองค์
ความรู้ทั้ ง 8 และมีเน้ือหาวิชาครบ 3 กลุ่มวิชา จะทาํให้สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมีความรู้ความสามารถในระดับ
มาตรฐาน 

13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน  
  13.1.1 รายวชิาทีจ่ดัสอนโดยคณะอืน่    

 มธ. 100 พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม    3 หน่วยกิต 
 TU 100 Civic Aducation 
 มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์     2  หน่วยกิต 
 TU 110 Integrated Humanities 
 มธ. 120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร์     2  หน่วยกิต 
 TU 120 Integrated Social Sciences 
 มธ. 130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   2  หน่วยกิต 
 TU 130 Integrated Sciences and Technology 
 มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้   3 หน่วยกิต 
 TU 156 Introduction to Computers and Programming 
 ท. 161 การใชภ้าษาไทย   3  หน่วยกิต 
 TH 161 Thai Usage  
 สษ. 070 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1  0  หน่วยกิต 
 EL 070 English Course 1 
 สษ.171 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2  3  หน่วยกิต 
 EL 171 English Course 2 
 สษ. 172 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3  3  หน่วยกิต 
 EL 172 English Course 3 
 วท.123 เคมีพ้ืนฐาน 3  หน่วยกิต 
 SC 123 Fundamental Chemistry 
 วท.173 ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน 1  หน่วยกิต 
 SC 173  Fundamental Chemistry Laboratory 
 สษ.202 ภาษาองักฤษสาํหรับการทาํงาน 3  หน่วยกิต 
 EL 202 English for Work 
 น.209 หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 3  หน่วยกิต 
 LA 209 Civil and Commercial  Law 
 น.249 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 3  หน่วยกิต 
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 LA 249 Introduction to Intellectual Property 
 พบ.291 ธุรกิจเบ้ืองตน้ 3  หน่วยกิต 
 BA 291 Introduction of Business 
 ทม.201 หลกัการบริหาร 3  หน่วยกิต 
 HR 201 Principles of Management 
      ศ.213  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้  3 หน่วยกิต 

EC 213  Introductory Microeconomics 
วท. 133  ฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 1 3 หน่วยกิต 
SC 133  Physics for Engineers 1 
วท. 134  ฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 2     3 หน่วยกิต 
SC 134  Physics for Engineers 2 
วท. 183  ปฏิบติัการฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 1    1     หน่วยกิต 

  SC 183  Physics for Engineers Laboratory 1 
  วท. 184   ปฏิบติัการฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 2    1     หน่วยกิต 
  SC 184    Physics for Engineers Laboratory 2 
  ค.  111  แคลคูลสัพ้ืนฐาน      3 หน่วยกิต 
  MA 111  Fundamentals of Calculus 
  ค. 112  เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์   3 หน่วยกิต 
  MA 112  Analytic Geometry and Applied Calculus 
  ค.  214   สมการเชิงอนุพนัธ์     3 หน่วยกิต 
  MA 214  Differential Equations 
 

   13.1.2 รายวชิาท่ีจดัสอนโดยภาควชิาอ่ืนของคณะ 
วย. 100  จริยธรรมสาํหรับวศิวกร     0         หน่วยกิต 
CE 100  Ethics for Engineers  
วย. 101  ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์    1        หน่วยกิต 
CE 101  Introduction to Engineering Profession  
วย.106  เทคนิคในการส่ือสารและการนาํเสนอ  2  หน่วยกิต 
CE 106  Communication and Presentation Technique 
วค.106  ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน 3  หน่วยกิต 
AE 106  Sustainability of Natural Resources and Energy 
วย.202 กลศาสตร์วศิวกรรม – สถิตยศาสตร์    3   หน่วยกิต 
CE 202 Engineering Mechanics – Statics 
วฟ.209 วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้     3     หน่วยกิต 
LE 209 Introduction to Electrical Engineering 
วฟ. 203   ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้   1    หน่วยกิต 
LE 203    Introduction to Electrical Engineering Laboratory 
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วอ.121 วสัดุวศิวกรรม 1      3 หน่วยกิต 
IE 121 Engineering Materials I 
วอ.251 กรรมวธีิการผลิตสาํหรับวศิวกรรมเคร่ืองกล        3     หน่วยกิต 
IE 251 Manufacturing Processes for Mechanical Engineering 
วอ.252 ปฏิบติัการเคร่ืองมือพ้ืนฐานทางวศิวกรรมและการใชง้าน  1     หน่วยกิต 
IE 252 Engineering Tools and Operations Laboratory 
วอ. 261 สถิติวศิวกรรม           3     หน่วยกิต 
IE 261 Engineering Statistics 

 
 13.2 รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน  

วก. 100    กราฟิกวศิวกรรม                                     3       หน่วยกิต 
ME 100   Engineering Graphics   
วก. 200    การเขียนแบบเคร่ืองกล        2           หน่วยกิต 
ME 200   Mechanical Drawing 
วก. 220    กลศาสตร์วศิวกรรม – พลศาสตร์                                  3       หน่วยกิต 
ME 220   Engineering Mechanics – Dynamics 
วก. 290    กลศาสตร์ของไหลเบ้ืองตน้        3       หน่วยกิต 
ME 290   Introduction to Mechanics of Fluids  
วก.291    กลศาสตร์วศิวกรรม         3   หน่วยกิต 
ME 291   Engineering Mechanics   
วก. 390    ปฏิบติัการพ้ืนฐานวศิวกรรมเคร่ืองกล       1  หน่วยกิต 
ME 390   Mechanical Engineering Fundamental Laboratory  
วก. 391    ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล        1  หน่วยกิต 
ME 391   Mechanical Engineering Laboratory 
วก. 392    การออกแบบเคร่ืองจกัรกล         3   หน่วยกิต 
ME 392   Machine Design    
 

 
13.3 การบริหารจดัการ  

  เน่ืองจากรายวิชาท่ีเปิดสอนต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของสภาวิศวกรท่ีกําหนดความรู้ขั้นตํ่าสําหรับหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์ของแต่ละสาขา ดงันั้น เน้ือหาวิชาจะอิงตามท่ีสภาวิศวกรกาํหนด แต่อนุญาตให้นกัศึกษานอกสาขาวิชา/คณะ
สามารถลงทะเบียนเรียนได ้โดยการจดัตารางเรียนและสอบตามกาํหนดท่ีทางมหาวิทยาลยักาํหนด และความสอดคลอ้งกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร์   
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.1. ปรัชญา 

  วศิวกรรมเคร่ืองกลเป็นสาขาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัวิทยาการหลายแขนง ซ่ึงบณัฑิตนอกจากจะตอ้งมีความรู้พ้ืนฐานทาง
ทฤษฎี และมีทกัษะในภาคปฏิบติัเป็นอยา่งดีแลว้ ยงัตอ้งสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ทั้งท่ีเป็นวิศวกรและบุคคลในวิชาชีพอ่ืนได้
เป็นอย่างดีดว้ย  ดงันั้นหลกัสูตรน้ีจึงมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจพ้ืนฐาน และเน้นการบูรณาการความรู้ต่างๆ 
เพ่ือใหส้ามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานจริงได ้นอกจากน้ียงัมุ่งพฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารและการทาํงานเป็นกลุ่ม โดย
อยูบ่นพ้ืนฐานของคุณธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

1.2. วตัถุประสงค์ 
           1.2.1  เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ และความสามารถในการประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล และสามารถ
ติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
           1.2.2  เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะ และความพร้อมในการรับการถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยรีะดบัสูง 
           1.2.3  เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความใฝ่รู้ หมัน่แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค ์
           1.2.4  เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม คาํนึงถึงสงัคม และส่วนรวม 
 
2. แผนพฒันาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน ภายใน 5 ปี 
 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 
- ปรับปรุงหลกัสูตรวศิวกรรม-เคร่ืองกลให้

มีมาตรฐานไม่ตํ่ากวา่ท่ี สกอ. กาํหนด 
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขา

วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
พ.ศ. 2553 

- ติดตามประเมินหลกัสูตรอยา่งสมํ่าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 

- ปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของโรงงานอุตสาหกรรม และ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี

- ติดตามความเปล่ียนแปลงในความตอ้งการของ
ผู ้ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ ก า ร เ ป ล่ี ย น ท า ง ด้ า น
อุตสาหกรรม 

- ผลการประเมินความพึงพอใจใน
ก า ร ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการ  

- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการทาํงานของ
บณัฑิต โดยเฉล่ียในระดบัดี 

- พฒันาบุคลากรดา้นการเรียนการสอนและ
บริการวิชาการ ให้มีประสบการณ์จาก
การทํางานวิจัยและการนําความรู้ไป
ปฎิบติังานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้
ทาํงานบริการวชิาการแก่องคก์รภายนอก 

- บุคลากรสายปฏิบติัการตอ้งมีคุณวฒิุและมีการ
ทาํงานวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาท่ีสอน 

- ป ริ ม า ณ วิ จั ย ต่ อ อ า จ า ร ย์ ใ น
หลกัสูตร 

- ปริมาณงานวิชาการต่อบุคลากร
สายปฏิบติัการ 
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หมวดที ่3. ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 
1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ  
ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวภิาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา

ศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 16 สปัดาห์  และอาจเปิดภาคฤดูร้อนไดโ้ดยใชเ้วลาการศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 6 สปัดาห์ แต่ให้เพ่ิมชัว่โมงการศึกษา
ในแต่ละรายวชิาใหเ้ท่ากบัภาคปกติ การคิดหน่วยกิตของคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นดงัน้ี 

1.  วชิาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห์มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
2.  วชิาฝึกหรือทดลอง (ภาคปฏิบติั) 2 หรือ 3 ชัว่โมงต่อสปัดาห์มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
3.  การฝึกงาน ใชเ้วลาฝึกงานในบริษทั หรือหอ้งปฏิบติังานวจิยั เป็นเวลา 240 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 0 หน่วยกิต 
4. ฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานอาชีพ) ใชเ้วลาฝึก 3-6 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม 45-90 ชัว่โมง มี

ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
5. Senior Project  นักศึกษาใชเ้วลาฝึกปฏิบัติ (ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย)์ 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาค

การศึกษาปกติรวม 45 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
ส่วนการสอนแบบอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์คณะวศิวกรรมศาสตร์กาํหนด 

1.2  การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน  
มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในปีการศึกษาท่ี 3 

1.3  การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค  
ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
 วนั – เวลาราชการปกติ 

ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนมิถุนายน – กนัยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนพฤศจิกายน – กมุภาพนัธ์ 
ภาคฤดูร้อน      เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

 
2.2  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  

คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 
(แกไ้ขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบนั ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2555) ขอ้ 7  

การคดัเลอืกผู้เข้าศึกษา 
การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคดัเลือกเพ่ือเขา้ศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวทิยาลยั  

 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

ปัญหาของนกัศึกษาแรกเขา้ ยงัขาดทกัษะและความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษ ความสามารถ
ปรับตวัเขา้กบัระบบการศึกษาในมหาวทิยาลยั  จึงทาํใหเ้กิดผลการเรียนตํ่า ทาํใหใ้นสถานการณ์ปัจจุบนัมีปัญหาต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน 
ไดแ้ก่ 
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1. นกัศึกษาไม่สามารถปรับตวัเขา้กบัระบบการศึกษาใหม่ เพ่ือนใหม่ การเรียนท่ีมีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมท่ี
คุน้เคย 

2. นกัศึกษามีผลการเรียนรวมเฉล่ียอยูร่ะดบัตํ่ากวา่ 2.00 เป็นจาํนวนมาก และตอ้งพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาก่อน
สาํเร็จการศึกษา 

3. นกัศึกษามีผลการเรียนรายวชิาทางดา้นวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดบัตํ่า มีผลทาํใหต้อ้งเรียนซํ้ าใหม่   
4. นกัศึกษายงัขาดทกัษะและความรู้ทางดา้นภาษาองักฤษ 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 1.  จดัการโครงการอาจารยท่ี์ปรึกษาพบนกัศึกษา เพื่อแนะนาํการวางแผนเป้าหมายชีวติ เทคนิคการเรียน และการ
แบ่งเวลา จดัใหมี้ผูดู้แลช้ีแนะและแกไ้ขปัญหาแก่นกัศึกษาในความดูแลแทนผูป้กครอง การสร้างสมัพนัธภาพและความเขา้ใจ
ระหวา่งอาจารยท่ี์ปรึกษากบันกัศึกษา 

   2. จดัโครงการการระงบัการจดทะเบียนสาํหรับนกัศึกษาท่ีมีสถานภาพทางวชิาการตํ่ากวา่ 2.00 โดยให้อาจารยท่ี์
ปรึกษาเป็นผูมี้สิทธ์ิอนุญาตในการจดทะเบียนไดแ้ต่เพียงผูเ้ดียว โดยกาํหนดนโยบายให้อาจารยท่ี์ปรึกษา ทาํหนา้ท่ีสอดส่อง
ดูแล ตกัเตือน ใหค้าํแนะนาํในการวางแผนการเรียนแก่นกัศึกษา และไดรั้บทราบปัญหาของนกัศึกษาในดา้นต่างๆ เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาอยา่งจริงจงั 
 3.  จดักิจกรรมสอนเสริมวชิาพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยนกัศึกษารุ่นพ่ี  
 4.  จดัหลกัสูตรอบรมเสริมภาษาองักฤษให้แก่นักศึกษาร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดย
คณะฯ สนบัสนุนค่าเรียนใหน้กัศึกษาก่ึงหน่ึง 
 
2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ชั้นปีท่ี 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีท่ี 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีท่ี 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 60 60 
รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 60 60 

 

2.6 งบประมาณตามแผน  
 ใชง้บประมาณแผน่ดินและงบประมาณรายไดป้ระจาํปีของคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ดงัน้ี 

งบบุคลากร   7,667,879 บาท 
1. ค่าจา้งชัว่คราว/เงินเดือน 7,667,879 บาท 
งบด าเนินการ   48,772,410 บาท 

1.หมวดค่าตอบแทนค่าใชส้อย 48,468,410 บาท 

2.หมวดค่าสาธารณูปโภค 304,000 บาท 

งบเงนิอุดหนุน   41,002,500 บาท 

งบรายจ่ายอืน่   2,000,000 บาท 
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งบสวสัดกิาร   2,779,000 บาท 

งบลงทุน   26,313,000 บาท 

1.ครุภณัฑ ์   20,073,000 บาท 

2.ส่ิงก่อสร้าง   6,240,000 บาท 

รวมทั้งส้ิน   128,534,789 บาท 

 ค่าใชจ่้ายต่อหวัในการผลิตบณัฑิตตามหลกัสูตร 38,039 บาทต่อปี โดยมีการบริหารจดัการเป็นโครงการปกติ 
 

2.7  ระบบการศึกษา  
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
   แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
   แบบทางไกลทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
  1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เ ป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แกไ้ขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบนั ฉบบัท่ี 3) ขอ้ 10.10 และ ขอ้ 15  

    2) หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์ และเง่ือนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาขา้มโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาขา้มสถาบนัอุดมศึกษาใน
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2552 

 

3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1.1 จ านวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาศึกษา   
  จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  146  หน่วยกิต 
  ระยะเวลาศึกษา เป็นหลกัสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นกัศึกษาตอ้งใชร้ะยะเวลาการศึกษาตลอดหลกัสูตร อยา่งนอ้ย 7 

ภาคการศึกษาปกติ และอยา่งมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ 
3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร   
  นกัศึกษาจะตอ้งจดทะเบียนศึกษารายวชิา รวมไม่นอ้ยกวา่ 146 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้าง

องคป์ระกอบ และขอ้กาํหนดของหลกัสูตรดงัน้ี 
   1) วชิาศึกษาทัว่ไป         30 หน่วยกติ 
   2) วชิาเฉพาะ        110 หน่วยกติ 
    2.1)  วชิาเฉพาะพ้ืนฐาน       24 หน่วยกิต 
     2.1.1  กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์     17 หน่วยกิต 
     2.1.2  กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม        7 หน่วยกิต 
    2.2)  วชิาเฉพาะดา้น        86 หน่วยกิต 

     2.2.1  กลุ่มวชิาบงัคบัทางวศิวกรรม      74 หน่วยกิต  
     2.2.2  กลุ่มวชิาเลือกทางวศิวกรรม      12 หน่วยกิต 
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   3) วชิาเลอืกเสรี        6 หน่วยกติ 

 
3.1.3 รายวชิา   
  3.1.3.1 รหัสวชิา   

รายวชิาในหลกัสูตรประกอบดว้ย อกัษรยอ่ 2 ตวั และเลขรหสั 3 ตวั โดยมีความหมายดงัน้ี  
 อกัษรยอ่ วก./ME  หมายถึง อกัษรยอ่ของสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

ตวัเลข              มีความหมาย ดงัน้ี 
เลขหลกัหน่วย                             

 เลข 0-3 หมายถึง วชิาบงัคบั 
 เลข 4-9 หมายถึง วชิาเลือก 
     เลขหลกัสิบ                                
 เลข 0 หมายถึง หมวดวชิาปฏิบติัการ และวชิาเขียนแบบ  
 เลข 1  หมายถึง หมวดวชิากลศาสตร์ของแขง็ 
 เลข 2 หมายถึง หมวดวชิาพลศาสตร์ และการควบคุมอตัโนมติั 
 เลข 3 หมายถึง หมวดวชิาพลศาสตร์ความร้อน และ พลงังาน 
 เลข 4 หมายถึง หมวดวชิากลศาสตร์ของไหล  
 เลข 5 หมายถึง หมวดวชิาวศิวกรรมการคาํนวณ 
 เลข 6 หมายถึง หมวดวชิาเก่ียวกบัการประยกุตเ์ชิงอุตสาหกรรม 
 เลข 7 หมายถึง หมวดวชิาสหวทิยาการและอ่ืนๆ 
 เลข 8 หมายถึง หมวดวชิาพิเศษ 
 เลข 9 หมายถึง หมวดวชิาซ่ึงจดัสอนใหส้าขาวชิาอ่ืนเท่านั้น  
 เลขหลกัร้อย                 หมายถึง ชั้นปีท่ีควรเรียน  
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3.1.3.2  รายวชิาและข้อก าหนดของหลกัสูตร 
1)  วชิาศึกษาทัว่ไป          30 หน่วยกติ 
  นักศึกษาจะตอ้งศึกษารายวิชาในหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป รวมแลว้ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและ

องคป์ระกอบของหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที ่1 :  เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจํานวน 21 หน่วยกิต 
ดงัต่อไปน้ี     
     
รหัสวชิา ช่ือวชิา          หน่วยกติ  
 (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
หมวดมนุษยศาสตร์    บงัคบั 1 วชิา 2 หน่วยกิต 
มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์      2 (2-0-4) 
TU 110 Integrated Humanities 
หมวดสังคมศาสตร์    บงัคบั 2 วชิา 5 หน่วยกิต 
มธ. 100 พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม     3 (3-0-3) 
TU 100 Civic Aducation 
มธ. 120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร์      2 (2-0-4) 
TU 120 Integrated Social Sciences 
หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 : วทิยาศาสตร์      บงัคบั 1 วชิา 2 หน่วยกิต 
มธ. 130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี    2 (2-0-4) 
TU 130 Integrated Sciences and Technology 
 : คณิตศาสตร์หรือคอมพวิเตอร์   บงัคบั 1 วชิา 3 หน่วยกิต  
มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้    3 (3-0-6) 
TU 156 Introduction to Computers and Programming 
หมวดภาษา  
ท. 161 การใชภ้าษาไทย          3 (3-0-6) 
TH 161 Thai Usage  
สษ. 070 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1       0 (3-0-6) 
EL 070 English Course 1 
สษ.171 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2        3 (3-0-6) 
EL 171 English Course 2 
สษ. 172 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3       3 (3-0-6) 
EL 172 English Course 3           
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  ส่วนที่ 2 : นกัศึกษาจะตอ้งศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเง่ือนไขรายวิชาท่ีคณะฯ กาํหนดไว ้รวมไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต 
ดงัน้ี     
    1) บงัคบั 3 วชิา  7  หน่วยกิต  

         (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
วท.123 
SC 123   

เคมีพ้ืนฐาน   
Fundamental Chemistry 

3 (3-0-6) 

วท.173 
SC 173   

ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน   
Fundamental Chemistry Laboratory 

1 (0-3-0) 

สษ.202 ภาษาองักฤษสาํหรับการทาํงาน 3 (3-0-6) 
EL 202 English for Work  
 2) บงัคบัเลือก 1 วชิา ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต จากวชิาต่อไปน้ี  
วค.106 
AE 106   

ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน  
Sustainability of Natural Resources and Energy 

3 (3-0-6) 

วย.106 
CE 106   

เทคนิคในการส่ือสารและการนาํเสนอ  
Communication and Presentation Technique 

2 (2-0-4) 

น.209 
LA 209 

หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 
Civil and Commercial  Law 

3 (3-0-6) 

น.249 
LA 249   

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  
Introduction to Intellectual Property 

3 (3-0-6) 

พบ.291 
BA 291   

ธุรกิจเบ้ืองตน้   
Introduction of Business 

3 (3-0-6) 

ทม.201 
HR 201   

หลกัการบริหาร   
Principles of Management 

3 (3-0-6) 

ศ.213 
EC 213   

เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้   
Introductory Microeconomics 

3 (3-0-6) 

 

2)  วชิาเฉพาะ         110 หน่วยกติ 
 2.1) วชิาเฉพาะพืน้ฐาน  24   หน่วยกิต 

  2.1.1) กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์  17  หน่วยกิต  
วท.133 
SC 133 

ฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 1   
Physics for Engineers I 

3 (3-0-6) 

วท.134 
SC 134   

ฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 2   
Physics for Engineers II 

3 (3-0-6) 

วท.183 
SC 183   

ปฏิบติัการฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 1  
Physics for Engineers Laboratory I 

1 (0-3-0) 

วท.184 
SC 184   

ปฏิบติัการฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 2  
Physics for Engineers Laboratory II 

1 (0-3-0) 
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ค.111 
MA 111   

แคลคูลสัพ้ืนฐาน   
Fundamentals of Calculus 

3 (3-0-6) 

ค.112 
MA 112   

เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์ 
Analytic Geometry and Applied Calculus 

3 (3-0-6) 

ค.214 
MA 214   

สมการเชิงอนุพนัธ์   
Differential Equations 

3 (3-0-6) 

 - 2.1.2)  กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม  7  หน่วยกิต  
วก.100 
ME 100   

กราฟิกวศิวกรรม   
Engineering  Graphics 

3 (2-3-4) 

วย.100 
CE 100   

จริยธรรมสาํหรับวศิวกร   
Ethics for Engineers 

0 (0-0-0) 

วย.101 
CE 101   

ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์  
Introduction to Engineering Profession 

1 (0-3-0) 

วอ.121 
IE 121   

วสัดุวศิวกรรม 1   
Engineering Materials I 

3 (3-0-6) 

 2.2) วชิาเฉพาะด้าน                      86           หน่วยกิต 
                2.2.1) กลุ่มวชิาบังคบัทางวศิวกรรม    74 หน่วยกิต 

            2.2.1.1) วชิาบงัคบัในสาขา      57  หน่วยกิต  
วก. 200 การเขียนแบบเคร่ืองกล 2  (1-3-2) 
ME 200 Mechanical Drawing  
วก. 210 กลศาสตร์วสัดุ 3 (3-0-6) 
ME 210   Mechanics of Materials  
วก. 220 กลศาสตร์วศิวกรรม – พลศาสตร์ 3 (3-0-6) 
ME 220   Engineering Mechanics – Dynamics  
วก. 230 พลศาสตร์ความร้อนเบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 
ME 230   Fundamental of Thermodynamics  
วก. 231 พลศาสตร์ความร้อนสาํหรับวศิวกรเคร่ืองกล   3 (3-0-6) 
ME 231 Thermodynamics for Mechanical Engineers  
วก. 240 กลศาสตร์ของไหล    3 (3-0-6) 
ME 240   Mechanics of Fluids  
วก. 300 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 1     2 (0-4-2) 
ME 300   Mechanical Engineering Laboratory  I  
วก. 310 การออกแบบเคร่ืองกล 1    3 (3-0-6) 
ME 310   Mechanical Design I  
วก. 311 การออกแบบเคร่ืองกล 2    3 (3-0-6) 
ME 311    Mechanical Design II  
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วก. 320 กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกล   3 (3-0-6) 
ME 320   Mechanics of Machines  
วก. 321 การวดัและเคร่ืองมือการวดั 3 (2-3-4) 
ME 321   Measurement and Instrumentation  
วก. 322 การสัน่สะเทือนเชิงกล    3 (3-0-6) 
ME 322 Mechanical Vibrations  
วก. 323 เมคาทรอนิกส์    3 (2-3-4) 
ME 323   Mechatronics   
วก. 330 เคร่ืองยนตส์นัดาปภายใน   3 (3-0-6) 
ME 330 Internal  Combustion  Engines           
วก. 331 การถ่ายเทความร้อนสาํหรับวศิวกรรมเคร่ืองกล    3 (3-0-6) 
ME 331  Heat  Transfer for Mechanical Engineering  
วก. 350 ระเบียบวธีิเชิงตวัเลขสาํหรับวศิวกร 3 (3-0-6) 
ME 350   Numerical Method for Engineers  
วก. 380 
ME 380   

การฝึกงานในอุตสาหกรรม     
Industrial Training 

0 (ไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา) 

วก. 400 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 2      2  (0-4-2) 
ME 400   Mechanical Engineering Laboratory II  
วก. 420 ระบบควบคุมอตัโนมติั        3 (3-0-6) 
ME 420   Automatic Control System  
วก. 430 การทาํความเยน็และการปรับอากาศ     3 (3-0-6) 
ME 430   Refrigeration and Air Conditioning  
วก. 431 วศิวกรรมโรงไฟฟ้า    3 (3-0-6) 
ME 431   Power Plant Engineering  
วก. 480 สมัมนาโครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 0 (0-3-0) 
ME 480   Mechanical Engineering Projects  Seminar  

 

  2.2.1.2) วชิาบงัคบันอกสาขา  17  หน่วยกิต  
ค.  131 พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์      3 (3-0-6) 
MA 131   Applied Linear Algebra  
วย. 202 กลศาสตร์วศิวกรรม – สถิตยศาสตร์     3 (3-0-6) 
CE 202 Engineering Mechanics – Statics  
วฟ. 203 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้     1 (0-3-0) 
LE 203  Introduction to Electrical Engineering Laboratory  
วฟ.209 วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้      3 (3-0-6) 
LE 209  Introduction to Electrical Engineering  
วอ.251 กรรมวธีิการผลิตสาํหรับวศิวกรรมเคร่ืองกล      3 (2-3-4) 
IE 251 Manufacturing Processes for Mechanical Engineering  
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วอ.252 ปฏิบติัการเคร่ืองมือพ้ืนฐานทางวศิวกรรมและการใชง้าน 1 (0-3-0) 
IE 252  Engineering Tools and Operations Laboratorty  
วอ. 261 สถิติวศิวกรรม      3 (3-0-6) 
IE 261 Engineering Statistics  

   

 2.2.2) กลุ่มวชิาเลอืกทางวศิวกรรม     12 หน่วยกิต 
             นกัศึกษาตอ้งเลือกศึกษารายวชิาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ดงัน้ี  

  2.2.2.1)  รูปแบบท่ี 1 วชิาโครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล และวชิาเลือก  
 (1) วชิาบงัคบั 3 หน่วยกิต  
วก.481 
ME 481 

โครงงานทางวศิวกรรมวศิวกรรมเคร่ืองกล 
Mechanical Engineering Project 

3 (0-6-3) 

  (2) วชิาเลือกไม่นอ้ยกวา่ 9  หน่วยกิต  
 

  2.2.2.2)  รูปแบบท่ี 2 วชิาสหกิจศึกษา และวชิาเลือก  
 (1) วชิาบงัคบั 9 หน่วยกิต  
วก.482 
ME 482  

เตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
Preparation for  Mechanical Engineering Co-operative Education 

3 (0-9-0) 

วก.483 
ME 483 

สหกิจศึกษาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
Mechanical Engineering Co-operative Education  

6 (ไม่นอ้ยกวา่ 16 สัปดาห์ ใน 1 
ภาคการศึกษา) 

 (2) วชิาเลือกไม่นอ้ยกวา่ 3  หน่วยกิต   
 

                วชิาเลือกทางวศิวกรรมสาํหรับบงัคบัเลือกเฉพาะรูปแบบ  มีดงัน้ี 
วก. 325 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์    3 (3-0-6) 
ME 325   Pneumatics and Hydraulics  
วก. 344 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง       3 (3-0-6) 
ME 344   Advance Mechanics  of  Fluids  
วก. 354 การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยงานทางวศิวกรรม   3 (3-0-6) 
ME 354   Computer Aided Engineering  
วก. 364 การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์  3 (3-0-6) 
ME 364 Integrated Product Design and Development  
วก. 374 เทคโนโลยยีานยนต ์  3 (3-0-6) 
ME 374    Automotive Technology  
วก. 414 การเสียหายของวสัดุทางวศิวกรรม    3 (3-0-6) 
ME 414 Failure of Engineering Materials  
วก. 415 การออกแบบแบบเหมาะสมท่ีสุดของช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล 3 (3-0-6) 
ME 415 Optimal Designs of Machine Elements  
วก. 424  หุ่นยนตเ์บ้ืองตน้    3 (3-0-6) 
ME 424   Introduction to Robotics  
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วก. 434 เทคโนโลยกีารปรับอากาศและการอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ 3 (3-0-6) 
ME 434   Air conditioning Technology and Energy Conservation in  

Air Conditioning System 
 

วก. 435 วศิวกรรมเคร่ืองกงัหนัก๊าซ    3 (3-0-6) 
ME 435 Gas Turbine Engineering   
วก. 436 การทาํความเยน็และการปรับอากาศชั้นสูง    3 (3-0-6) 
ME 436 Advanced Refrigeration and Air Conditioning  
วก. 437 แหล่งพลงังานและการเปล่ียนรูปพลงังาน      3 (3-0-6) 
ME 437 Energy sources and conversion  
วก. 438 การจดัการพลงังานในอาคาร และอุตสาหกรรม      3 (3-0-6) 
ME 438 Energy  Management  in  Building and Industry  
วก. 444 การออกแบบระบบท่อทางวศิวกรรม     3 (3-0-6) 
ME 444 Engineering  Piping  System  Design  
วก. 445 วศิวกรรมทางนํ้ าเบ้ืองตน้     3 (3-0-6) 
ME 445 Introduction to Marine Engineering  
วก. 446 วศิวกรรมอากาศยานเบ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 
ME 446 Introduction to Aeronautical Engineering  
วก. 447 เคร่ืองจกัรกลของไหล     3 (3-0-6) 
ME 447 Fluid  Machinery  
วก. 454 วธีิการไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้     3 (3-0-6) 
ME 454 Introduction to Finite Element Method  
วก. 455 วธีิบาวน์ดะรีเอลิเมนตเ์บ้ืองตน้       3 (3-0-6) 
ME 455  An Introduction to Boundary Element Method  
วก. 464 วศิวกรรมโรงงาน     3 (3-0-6) 
ME 464 Plant Engineering  
วก. 465 การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต   3 (3-0-6) 
ME 465 Computer-Aided Design and Computer-Aided Manufacturing   
วก. 474 เคร่ืองจกัรกลการเกษตร      3 (3-0-6) 
ME 474 Agricultural  Machinery  
วก. 475 ไบโอเมคานิกส์เบ้ืองตน้     3 (3-0-6) 
ME 475 Introduction to Biomechanics  
วก. 476 การใหค้วามร้อนดว้ยไมโครเวฟเบ้ืองตน้     3 (3-0-6) 
ME 476 Introduction to Microwave Heating  
วก. 477 การเผาไหมเ้บ้ืองตน้ และการประยกุต ์    3 (3-0-6) 
ME 477 Introduction to Combustion and Applications  
วก. 484 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 1    3 (3-0-6) 
ME 484 Special  Topics  in  Mechanical  Engineering I  



มคอ.2 

18 

 

วก. 485 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 2  3 (3-0-6) 
ME 485  Special  Topics  in  Mechanical  Engineering II  
วก. 486 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 3 3 (3-0-6) 
ME 486  Special  Topics  in  Mechanical  Engineering III  
วก. 487 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 4 3 (3-0-6) 
ME 487 Special  Topics  in  Mechanical  Engineering IV  
วก. 488 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 5 3 (3-0-6) 
ME 488 Special  Topics  in  Mechanical  Engineering V  
วก. 489 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 6 3 (3-0-6) 
ME 489 Special  Topics  in  Mechanical  Engineering VI  

   

  3)  วชิาเลอืกเสรี         6 หน่วยกติ 
 นกัศึกษาสามารถเลือกศึกษาวชิาใดก็ได ้โดยเป็นวชิา ระดบั 200 ข้ึนไป ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นวชิา
เลือกเสรีไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต ทั้งน้ีใหห้มายรวมถึงวชิาศึกษาทัว่ไป หมวดภาษาต่างประเทศดว้ย  นกัศึกษาจะนาํวิชาเหล่าน้ีมา
นบัเป็นวชิาเลือกเสรีไม่ได ้

1. วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา (รวมทั้งวิชาท่ีไม่ไดก้าํหนดไวใ้นวิชาศึกษาทัว่ไป
ส่วนท่ี 2) 

2. วชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไปทั้งส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ท่ีใชร้หสัยอ่ “มธ.” ทุกวชิา   
3. วชิา ท.162 การเขียนรายงานทางวชิาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อการส่ือสารในองคก์ร 
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  
 

ปีการศึกษาที ่1 
ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต 
วย.100 จริยธรรมสาํหรับวศิวกร 0 
ค. 111 แคลคูลสัพ้ืนฐาน 3 
วก.100 กราฟิกวศิวกรรม 3 
วท. 123 เคมีพ้ืนฐาน 3 
วท. 133 ฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 1 3 
วท. 173 ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน  1 
วท. 183 ปฏิบติัการฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 1 1 
ท. 161 การใชภ้าษาไทย 3 
สษ. xxx ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3 

รวม 20 
ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 
วย. 101   ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์ 1 
สษ. xxx   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3 
MA 112     เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์ 3 
วอ.  121 วสัดุวศิวกรรม 1 3 
วท. 134   ฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 2 3 
วท. 184   ปฎิบติัการฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 2 1 
มธ. 130   สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 
 รวม 16 
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ปีการศึกษาที ่2 
ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต 
ค. 214     สมการเชิงอนุพนัธ์ 3 
วก. 200 การเขียนแบบเคร่ืองกล *1 2 
วอ. 252   ปฏิบติัการเคร่ืองมือพ้ืนฐานทางวศิวกรรมและการใชง้าน *1 1 
วย. 202    กลศาสตร์วศิวกรรม-สถิตยศาสตร์ *1 3 
วฟ. 209   วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้ *3 1 
วฟ. 203   ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้ *3 3 
วก. 230    พลศาสตร์ความร้อนเบ้ืองตน้ *2 3 
มธ. 156     คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ *3 3 

รวม 19 
ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 

ค. 131 พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์  3 
วอ. 251 กรรมวธีิการผลิตสาํหรับวศิวกรรมเคร่ืองกล *1 3 
วก. 210 กลศาสตร์วสัดุ *1 3 
วก. 220 กลศาสตร์วศิวกรรม – พลศาสตร์ *1, *3 3 
วก. 240 กลศาสตร์ของไหล *2 3 
วก. 231 พลศาสตร์ความร้อนสาํหรับวศิวกรเคร่ืองกล *2 3 
วอ. 261 สถิติวศิวกรรม *1 3 

 รวม 21 
 
*1  กลุ่มความรู้ดา้นการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 
*2  กลุ่มความรู้ดา้นอุณหศาสตร์และของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 
*3  กลุ่มความรู้ดา้นระบบพลศาสตร์และการควบคุม (Dynamic systems and Control) 
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ปีการศึกษาที ่3 (กรณีเลือกเรียนวชิาโครงงาน) 

ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต 
วก. 310 การออกแบบเคร่ืองกล 1 *1 3 
วก. 320 กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกล *1 3 
วก. 321 การวดัและเคร่ืองมือการวดั *3 3 
วก. 330 เคร่ืองยนตส์นัดาปภายใน *2 3 
วก. 350 ระเบียบวธีิเชิงตวัเลขสาํหรับวศิวกร *1, *2, *3 3 
มธ. 100 พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม 3 
มธ. 110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ 2 

รวม 20 
ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 

วก. 300 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 1 *1, *2, *3 2 
วก. 311 การออกแบบเคร่ืองกล 2 *1 3 
วก. 322 การสัน่สะเทือนเชิงกล *3 3 
วก. 323 เมคาทรอนิกส์ *3 3 
วก. 331 การถ่ายเทความร้อนสาํหรับวศิวกรรมเคร่ืองกล *2 3 
วก. xxx วชิาเลือกในสาขา 3 
มธ.120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร์  2 

รวม 19 
 
 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที ่3  
 หน่วยกิต 
วก. 380 การฝึกงานในอุตสาหกรรม 

(ไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง) 
0 

 รวม 0 
 
*1  กลุ่มความรู้ดา้นการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 
*2  กลุ่มความรู้ดา้นอุณหศาสตร์และของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 
*3  กลุ่มความรู้ดา้นระบบพลศาสตร์และการควบคุม (Dynamic systems and Control) 
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ปีการศึกษาที ่4 

ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต 
วก. 400 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 2 *1, *2, *3 2 
วก. 480 สมัมนาโครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล *1, *2, *3 0 
วก. 420 ระบบควบคุมอตัโนมติั *3 3 
วก. 430   การทาํความเยน็และการปรับอากาศ *2 3 
วก. 431   วศิวกรรมโรงไฟฟ้า *2 3 
วก. xxx วชิาเลือกในสาขา  3 
สษ. 202 ภาษาองักฤษสาํหรับการทาํงาน 3 

รวม 17 
ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 

วก. 481 โครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล *1, *2, *3 3 
วก. xxx วชิาเลือกในสาขา  3 
xx. xxx   วชิาเลือกเสรี    3 
xx. xxx   วชิาเลือกเสรี    3 
xx. xxx วชิาเลือกศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2   ไม่นอ้ยกวา่ 2 

 รวม 14 
 
*1  กลุ่มความรู้ดา้นการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 
*2  กลุ่มความรู้ดา้นอุณหศาสตร์และของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 
*3  กลุ่มความรู้ดา้นระบบพลศาสตร์และการควบคุม (Dynamic systems and Control) 
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ปีการศึกษาที ่3 (กรณีเลือกเรียนสหกิจศึกษา) 

ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต 
วก. 310 การออกแบบเคร่ืองกล 1 *1 3 
วก. 320 กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกล *1 3 
วก. 321 การวดัและเคร่ืองมือการวดั *3 3 
วก. 330 เคร่ืองยนตส์นัดาปภายใน *2 3 
วก. 350 ระเบียบวธีิเชิงตวัเลขสาํหรับวศิวกร *1, *2, *3 3 
มธ. 100 พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม 3 
มธ. 110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ 2 

รวม 20 
ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 

วก. 300 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 1 *1, *2, *3 2 
วก. 311 การออกแบบเคร่ืองกล 2 *1 3 
วก. 322 การสัน่สะเทือนเชิงกล *3 3 
วก. 323 เมคาทรอนิกส์ *3 3 
วก. 331 การถ่ายเทความร้อนสาํหรับวศิวกรรมเคร่ืองกล *2 3 
วก. xxx วชิาเลือกในสาขา 3 
มธ. 120 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ 2 
xx. xxx วชิาเลือกเสรี    3 

รวม 22 
 
 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที ่3  
 หน่วยกิต 
วก. 380 การฝึกงานในอุตสาหกรรม 

(ไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง) 
0 

 รวม 0 
 
*1  กลุ่มความรู้ดา้นการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 
*2  กลุ่มความรู้ดา้นอุณหศาสตร์และของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 
*3  กลุ่มความรู้ดา้นระบบพลศาสตร์และการควบคุม (Dynamic systems and Control) 
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ปีการศึกษาที ่4 

ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต 
วก. 482    เตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมเคร่ืองกล 3 
วก. 400 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 2 *1, *2, *3 2 
วก. 480 สมัมนาโครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล *1, *2, *3 0 
วก. 420 ระบบควบคุมอตัโนมติั *3 3 
วก. 430   การทาํความเยน็และการปรับอากาศ *2 3 
วก. 431   วศิวกรรมโรงไฟฟ้า *2 3 
สษ. 202 ภาษาองักฤษสาํหรับการทาํงาน 3 

 xx. xxx   วชิาเลือกเสรี    3 
xx. xxx   วชิาเลือกศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2   2 

รวม 22 
ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 
วก. 483 สหกิจศึกษาวศิวกรรมเคร่ืองกล 6 
   

 รวม 6 
 
*1  กลุ่มความรู้ดา้นการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 
*2  กลุ่มความรู้ดา้นอุณหศาสตร์และของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 
*3  กลุ่มความรู้ดา้นระบบพลศาสตร์และการควบคุม (Dynamic systems and Control) 
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3.1.5. ค าอธิบายรายวชิา   
      3.1.5.1   ค าอธิบายรายวชิาภาษาไทย 
วชิาศึกษาทัว่ไป 
ส่วนที ่1 
มธ.100  พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม      3(3-0-6) 
TU 100  Civic Education 
  การเรียนรู้หลกัการพ้ืนฐานของการปกครองในระบบประชาธิปไตย  และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) 
เขา้ใจความหมายของ “พลเมือง”  ในระบอบประชาธิปไตย  ฝึกฝนให้นักศึกษาไดพ้ฒันาตนเองให้เป็น “พลเมือง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยและใหมี้ความรับผิดชอบต่อสงัคม  โดยใชว้ธีิการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบติั (Learning by doing) 
 
มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์       2 (2-0-4) 
TU 110  Integrated Humanities   
 ความเป็นมาของมนุษยใ์นยุคต่างๆ ท่ีไดส้ะทอ้นความเช่ือ ความคิด การพฒันาทางสติปัญญาสร้างสรรค์ของมนุษย ์
ตลอดจนให้รู้จักมีวิธีการคิด วิเคราะห์และมองปัญหาต่าง ๆ ท่ีมนุษยชาติกาํลงัเผชิญอยู่ อาทิ ผลกระทบของการพฒันาทาง
เทคโนโลยี ปัญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่าง ๆ ของโลกเพ่ือท่ีเราจะสามารถดาํเนินชีวิตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของโลกน้ี 
 
มธ.120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร์       2 (2-0-4) 
TU 120   Integrated Social Sciences 
 วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มุ่งแสดงให้เห็นว่าวิชาสังคมศาสตร์มีความหมายต่อมนุษย ์โดยศึกษากาํเนิดของ
สังคมศาสตร์กบัโลกยคุสมยัใหม่ การแยกตวัของสังคมศาสตร์ออกจากวิทยาศาสตร์ การรับเอากระบวนทศัน์ (Paradigm) ของ
วิทยาศาสตร์มาใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทศัน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ 
สาํคญั ๆ ทางสงัคมศาสตร์ โดยช้ีใหเ้ห็นถึงจุดแขง็และจุดอ่อนของสังคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสังคมร่วมสมยัแบบต่าง ๆ 
โดยใชค้วามรู้และมุมมองทางสังคมศาสตร์เป็นหลกัเพ่ือให้เขา้ใจและมองเป็นปัญหานั้น ๆ ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลระดบักลุ่ม 
ระดบัมหภาคทางสงัคม ระดบัสงัคม ท่ีเป็นรัฐชาติและระดบัสงัคมท่ีรวมเป็นระบบโลก 
 
มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     2 (2-0-4) 
TU 130   Integrated Sciences and Technology 
 แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพ้ืนฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมี
ความสาํคญัและมีส่วนเก่ียวขอ้งต่อการดาํเนินชีวติในปัจจุบนั ผลกระทบระหวา่งวทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีบัเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม และศึกษาประเด็นการถกเถียงท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็น
มนุษย ์
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มธ.156   คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้     3 (3-0-6) 
TU 156  Introduction to Computers and Programming 
 หลักการพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการการประมวลผลข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ระบบและ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ขั้นตอนวิธี ผงังาน การแทนข้อมูล วิธีการการออกแบบและพฒันาโปรแกรม การแก้ปัญหาด้วยภาษา
โปรแกรมระดบัสูง 
 
ท.161 การใชภ้าษาไทย         3 (3-0-6) 
TH 161  Thai Usage 

หลกัและฝึกทักษะการใชภ้าษาไทย ดา้นการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยเน้นการจับใจความสําคญั การ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
สษ.070  ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1       0 (3-0-6) 
EL 070  English Course 1 

 วชิาบงัคบัก่อน  :  กาํหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา 
  เป็นวชิาเสริมท่ีมิไดคิ้ดหน่วยกิต  (Non-Credit)    เพ่ือช่วยนกัศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาองักฤษยงัไม่สูงพอท่ีจะเขา้

ศึกษาในระดบัพ้ืนฐานได ้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใชไ้ด ้(S) หรือใชไ้ม่ได ้ (U) และจะไม่นาํไปคิดรวมกบัจาํนวนหน่วยกิต
ทั้งหมด  หรือคาํนวณค่าระดบัเฉล่ีย) 

 หลกัสูตรเบ้ืองตน้เพ่ือเตรียมความพร้อมสาํหรับนกัศึกษา ฝึกทกัษะภาษาองักฤษท่ีใชใ้นชีวิตจริงทั้ง 4 ทกัษะ คือ ฟัง  
พดู อ่าน เขียน 

 
สษ.171  ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2       3  (3-0-6) 
EL 171  English Course 2 
 วิชาบงัคบัก่อน :  สอบได ้สษ. 070 หรือ กาํหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา  
 หลกัสูตรระดบักลางเพ่ือส่งเสริมทกัษะฟัง พูด อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความพร้อมนกัศึกษา
สาํหรับการเรียนภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 
สษ.172  ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3       3  (3-0-6) 
EL 172  English Course 3 
 วิชาบงัคบัก่อน  : สอบได ้สษ. 171 หรือ  กาํหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา   
 หลกัสูตรระดบักลางสูง เพ่ือส่งเสริมใหน้กัศึกษาใชท้กัษะภาษาองักฤษอย่างบูรณาการในระดบัท่ีซบัซอ้นกว่า
ในวิชาภาษาองักฤษระดบักลาง โดยเนน้ทกัษะการพดูและการเขียน 
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ส่วนที ่2 
1) บังคบั 3 วชิา  7 หน่วยกติ 

วท.123  เคมีพ้ืนฐาน        3  (3-0-6) 
SC 123  Fundamental Chemistry 
     โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพนัธ์ พนัธะเคมี สมบติัธาตุเรพิเซนเททีฟและแทรนซิชนั แก๊ส ของเหลวและ
สารละลาย ของแขง็ อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมีและกรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย ์

 
วท.173  ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน       1 (0-3-0) 
SC 173  Fundamental Chemistry Laboratory 
 วชิาบงัคบัก่อน   :  เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกบั วท.123 

ปฏิบติัการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวชิา วท.123 
 

สษ.202 ภาษาองักฤษสาํหรับการทาํงาน      3  (3-0-6) 
EL 202  English for work 
วชิาบงัคบัก่อน:  สอบได ้ สษ. 172 

เตรียมความพร้อมและฝึกฝนนกัศึกษาเพ่ือเขา้สู่การทาํงาน ฝึกใชท้กัษะการฟัง พูด อ่านและ เขียน ในบริบทการ
ทาํงาน 
 

2) บังคบัเลอืก 1 วชิา ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ จากวชิาต่อไปนี ้
วค.106 ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน   3 (3-0-6) 
AE 106  Sustainability of Natural Resources and Energy 

พ้ืนฐานเก่ียวกบันิเวศวิทยา เพ่ือประโยชน์สาํหรับการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลกัษณะของมลพิษ
ส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบต่อสังคม แนวคิดต่างๆ เก่ียวกบัความยัง่ยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน  การวิเคราะห์การ
ตดัสินใจ  จริยธรรมส่ิงแวดลอ้ม การออกแบบท่ีย ัง่ยนื การใชพ้ลงังานของประเทศไทย  การใชพ้ลงังานในภาคการขนส่ง  การใช้
พลงังานในภาคอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจ  แนวทางการพฒันาพลงังานท่ีย ัง่ยืนสาํหรับประเทศไทย  การผลิตไฟฟ้าสาํหรับ
ประเทศไทย  การประหยดัพลงังาน พลงังานทางเลือก  พลงังานแสงอาทิตย ์ ชีวมวลเพื่อพลงังาน  การผลิตเอทานอล  การผลิตไบ
โอดีเซล  เทคโนโลยถ่ีานหินสะอาด  พลงังานนิวเคลียร์  
 
วย.106 เทคนิคในการส่ือสารและการนาํเสนอ   2 (2-0-4) 
CE 106  Communication and Presentation Technique 
 เทคนิคการอ่านจบัใจความ และประเด็นสาํคญั รวมทั้งการสรุป การเขียนรายงาน การเขียนสรุปผลการทดลอง การ
นาํเสนอขอ้มูลในแบบตาราง รูป หน่วย สญัลกัษณ์และสมการทางคณิตศาสตร์ ศพัทบ์ญัญติัและการทบัศพัท ์รูปแบบของรายงาน 
การนาํเสนอผลงานและเทคนิคในการนาํเสนอผลงาน 
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น.209 หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์  3 (3-0-6) 
LA 209  Civil and Commercial  Law 
 ศึกษาหลกัทัว่ไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์นลกัษณะ 1. บุคคล (1. บุคคลธรรมดา-สภาพบุคคล, ความสามารถ, 
สถานะและการจดทะเบียน, ภูมิลาํเนา, การส้ินสภาพบุคคล 2. นิติบุคคล) 2. ทรัพย ์(ประเภทและทรัพยสิทธิ) 3. นิติกรรม (หลกั
ทัว่ไป, การแสดงเจตนา, โมฆะและโมฆียะกรรม, เง่ือนไข, เง่ือนเวลา, ระยะเวลาอายคุวาม) 4. หน้ีและสญัญา 
 
น.249 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา         3 ( 3-0-6 ) 
LA 249 Introduction to Intellectual Property 
 วชิาบงัคบัก่อน : เป็นนกัศึกษาตั้งแต่ชั้นปีท่ี 2 ข้ึนไป 
 ความรู้พ้ืนฐานการให้ความคุม้ครอง "ผลงานสร้างสรรคอ์นัเกิดจากความคิดของมนุษย"์ เหตุผลและความจาํเป็นใน
การให้ความคุม้ครอง ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการคุม้ครอง ตลอดจนการบังคบัสิทธิท่ีเกิดจากการคุม้ครองโดยยกตวัอย่าง
กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีอยู ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจาํวนัของนกัศึกษามากท่ีสุด เช่น กฎหมาย
ลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการคา้ 
 
พบ.291 ธุรกิจเบ้ืองตน้        3 (3-0-3) 
BA 291 Introduction to Business 
 ลกัษณะของธุรกิจสภาพแวดลอ้มและรูปแบบความเป็นเจา้ของธุรกิจ การบริหารธุรกิจกิจกรรมทางธุรกิจดา้นการผลิต
การตลาดการเงินการบญัชีการบริหารสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรมนุษยท์ั้ งน้ีเพ่ือปูพ้ืนฐานแนวความคิดของการ
บริหารธุรกิจ และใหเ้กิดความคิดรวบยอดผา่นการจดัทาํแผนธุรกิจ 

หมายเหต ุ เป็นวชิาสาํหรับนกัศึกษานอกคณะพาณิชยฯ์ท่ีประสงคจ์ะเรียนรายวชิาต่าง ๆ ของคณะฯเป็นวชิาโทควรจะเรียน
วชิา  พบ.291  ก่อนวชิาอ่ืนเพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการเรียนวชิาต่างๆของคณะพาณิชยฯ์  

 

ทม.201   หลกัการบริหาร       3  (3-0-6) 

HR 201   Principles of Management 

 แนวคิดทางการบริหาร  ววิฒันาการทฤษฎีการบริหาร หนา้ท่ีและทกัษะผูบ้ริหารองคก์ร  การวางแผน การจดัองคก์าร 

การเป็นผูน้าํ และการควบคุม การตดัสินใจทางการบริหาร และจริยธรรมการบริหาร 
 

 

ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้       3 (3-0-6) 

EC 213  Introductory Microeconomics 

 (สาํหรับนกัศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์ ) 

 แนวคิดและการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีเศรษฐศาสตร์เก่ียวกบัปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ การทาํงานของกลไกราคา อุป

สงคแ์ละอุปทานของสินคา้ ทฤษฎีเบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค พฤติกรรมการผลิต ตน้ทุนการผลิต การกาํหนดราคาสินคา้

ในตลาดท่ีมีการแข่งขนัสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์รูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจดัสรรทรัพยากรการผลิตในตลาด

แข่งขนัสมบูรณ์และตลาดอ่ืนๆ ทฤษฎีเบ้ืองตน้เก่ียวกบัตลาดปัจจยัการผลิต และความลม้เหลวของตลาด 
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กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
วท.133 ฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 1   3 (3-0-6) 
SC 133  Physics for Engineers I 

วชิาบงัคบัก่อน :- 
การเคล่ือนท่ี แรง ความโนม้ถ่วง งานและพลงังาน การชน  การเคล่ือนท่ีแบบหมนุ  วตัถุในสภาพสมดุล  ความ

ยดืหยุน่และการแตกหกั  ของไหล การแกวง่กวดั คล่ืน เสียงและการประยกุต ์ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของก๊าซ   กฎขอ้ 1  และ 
2  ของอุณหพลศาสตร์ 

 
วท.134 ฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 2   3 (3-0-6) 
SC 134  Physics for Engineers II 

วชิาบงัคบัก่อน : เคยศึกษา วท.133   
 ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า  กฎของเกาส์  ศกัยไ์ฟฟ้า  ความจุไฟฟ้า ไดอิเลก็ตริก กระแสไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้า

กระแสตรงและอุปกรณ์  แม่เหลก็และแม่เหลก็ไฟฟ้า  การเหนียวนาํแม่เหลก็และกฎของฟาราเดย ์  ตวัเหน่ียวนาํ วงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั ทฤษฎีคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าและการประยกุต ์แสง เลนส์และทศันอุปกรณ์ การสะทอ้น การหกัเห การเล้ียวเบน การ
แทรกสอดและโพลาไรเซชนั ฟิสิกส์แผนใหม่ 

 
วท.183 ปฏิบติัการฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 1  1 (0-3-0) 
SC 183  Physics for Engineers Laboratory I 

วชิาบงัคบัก่อน : - 
ปฏิบติัการเก่ียวกบั การวดัและความคลาดเคล่ือน แรงและการเคล่ือนท่ี  พลงังาน โมเมนตมั คล่ืน และความร้อน 
 

วท.184 ปฏิบติัการฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 2 1 (0-3-0) 
SC 184  Physics for Engineers Laboratory II 

วชิาบงัคบัก่อน : - 
ปฏิบติัการเก่ียวกบั สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า วงจรและเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ทศันศาสตร์ และฟิสิกส์แผนใหม่ 

   
ค.111 แคลคูลสัพ้ืนฐาน    3 (3-0-6) 
MA 111 Fundamentals of Calculus 

วชิาบงัคบัก่อน  :  - 
ระบบจาํนวนและฟังกช์นัเบ้ืองตน้ แคลคูลสัอนุพนัธ์และปริพนัธ์ของฟังกช์นัท่ีมีตวัแปรเดียว ลิมิต ความต่อเน่ือง  

อนุพนัธ์ และการประยกุตอ์นุพนัธ์ ปฏิยานุพนัธ์ เทคนิคการหาปริพนัธ์ การประยกุตป์ริพนัธ์ อนุกรม ทฤษฎีบทของเทยเ์ลอร์
และการประยกุต ์

หมายเหต ุ: ไม่นบัหน่วยกิตใหผู้ท่ี้กาํลงัศึกษาหรือสอบได ้ค.211 หรือ ค.216 หรือ ค.218 
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ค.112 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์    3 (3-0-6) 
MA 112 Analytic Geometry and Applied Calculus 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ ค.111 หรือ  ค.113 
 เรขาคณิตวิเคราะห์ในเร่ืองภาคตดักรวยและสมการกาํลงัสอง   เวกเตอร์   การแปลงเชิงพิกดั  พิกดัเชิงขั้วและการร่าง
กราฟ  ฟังกช์นัหลายตวัแปร  อนุพนัธ์ยอ่ย  ปริพนัธ์ฟังกช์นัหลายตวัแปร  สนามสเกลาร์และสนามเวกเตอร์   อนุพนัธ์ของเวกเตอร์    
ปริพนัธ์ในสนามของเวกเตอร์   ทฤษฎีบทของเกาส์  กรีน  และสโตกส์   การวเิคราะห์ฟเูรียร์และลาปลาซและการประยกุต์ 

 
ค.214 สมการเชิงอนุพนัธ์     3 (3-0-6) 
MA 214 Differential Equations 

 วชิาบงัคบัก่อน  :  สอบได ้ค.112 หรือสอบได ้ค.113 
สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัท่ีหน่ึง สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัท่ีสอง สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเสน้เอกพนัธ์ สมการเชิง

อนุพนัธ์เชิงเสน้ไม่เอกพนัธ์ สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัสูง สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเสน้ท่ีมีผลเฉลยเป็นอนุกรม ฟังกช์นัพิเศษ 
สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย การหาผลเฉลยโดยการแปลงลาปลาซและผลการแปลงฟเูรียร์ สมการเชิงอนุพนัธ์ไม่เชิงเสน้เบ้ืองตน้ 
การนาํไปใชแ้กปั้ญหาทางวศิวกรรม 
 
กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรม 
วก. 100  กราฟิกวศิวกรรม      3 (2-3-4) 
ME 100  Engineering  Graphics 

วชิาบงัคบัก่อน : - 
ความสาํคญัของการเขียนแบบ เคร่ืองมือและวธีิใช ้ การเขียนเสน้และตวัอกัษร การเตรียมงานเขียนแบบ เรขาคณิต

ประยกุต ์การระบุขนาดและรายละเอียด  การเขียนภาพออโธกราฟิก  ภาพพิคทอเรียล การเขียนภาพดว้ยมือเปล่า การเขียนภาพ
ตดั การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ 

 
วย. 100 จริยธรรมสาํหรับวศิวกร 0 (0-0-0) 
CE 100  Ethics for Engineers 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 จรรยาบรรณวิศวกรรม ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม ปัญหาและประเด็นทางดา้นจริยธรรมและคุณธรรม แนว
ทางแกไ้ขตลอดจนการป้องกนั เพ่ือไม่ให้เกิดกรณีดงักล่าวกบัลกัษณะงานทางวิศวกรรมดา้นต่างๆ การเขา้ร่วมโครงการอบรม
จริยธรรม เพื่อพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม วดัผลเป็นระดบั S หรือ U 
 (เขา้ร่วมกิจกรรมกบัท่ีทางคณะวศิวกรรมศาสตร์จดัข้ึน) 



มคอ.2 

31 

 

วย.101 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์     1(1-0-2) 
CE 101  Introduction to Engineering Profession 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 วิชาชีพวิศวกรรม  บทบาทและหน้าท่ีของวิศวกร  วิศวกรรมสาขาต่างๆ  หลกัสูตรและการเรียนการสอนด้าน
วศิวกรรมศาสตร์  วชิาพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของวิศวกร วิธีการส่ือสาร
สาํหรับงานทางวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับงานทางวิศวกรรม  การแกปั้ญหาทางวิศวกรรม  ความสําคญัของการ
ทดสอบ การทดลอง และการเสนอผล   กฎหมายเบ้ืองตน้สําหรับวิศวกร วิศวกรกับความปลอดภยั วิศวกรกับสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม  วิศวกรกบัการพฒันาเทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม ความรู้พ้ืนฐานและปฏิบติัการเก่ียวกบัอุปกรณ์  
เคร่ืองมือ  และเคร่ืองจกัร  กรรมวธีิการผลิต  และการใชเ้คร่ืองมือวดัในงานอุตสาหกรรม 
 
วอ.121  วสัดุวศิวกรรม 1   3 (3-0-6) 
IE 121 Engineering Materials I 
 วชิาบงัคบัก่อน  :  -  
  สมบติัและโครงสร้างของวสัดุในงานวิศวกรรมประเภท โลหะ โลหะผสม เซรามิค พลาสติก ยาง ยางมะตอย ไม ้และ
คอนกรีต แผนภูมิสมดุล ลกัษณะและการทดสอบสมบติัวสัดุ ความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างทางจุลภาคและมหภาคกบัสมบติั
ของวสัดุ กรรมวธีิการผลิตของวสัดุแบบต่างๆ ผลของกรรมวธีิทางความร้อนต่อโครงสร้างทางจุลภาคและสมบติัของวสัดุ 
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วชิาทีเ่ปิดสอนโดยภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
 
วก. 100  กราฟิกวศิวกรรม                         3 (2-3-4) 
ME 100  Engineering  Graphics 

วชิาบงัคบัก่อน : - 
ความสาํคญัของการเขียนแบบ เคร่ืองมือและวธีิใช ้ การเขียนเสน้และตวัอกัษร การเตรียมงานเขียนแบบ เรขาคณิต

ประยกุต ์การระบุขนาดและรายละเอียด  การเขียนภาพออโธกราฟิก  ภาพพิคทอเรียล การเขียนภาพดว้ยมือเปล่า การเขียนภาพ
ตดั การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ 

 

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

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วก. 100 
กราฟิกเชิงเรขาคณิต การเขียนรอยตดั รอยต่อ แผน่คล่ี ระบบสญัลกัษณ์ต่างๆ ในการเขียนแบบเคร่ืองกล การเขียน

แบบระบบท่อ การเขียนแบบแนวเช่ือม การเขียนแบบช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล การกาํหนดความละเอียดของพ้ืนผิว การกาํหนด
ความคลาดเคล่ือนและขนาดเผื่อ การเขียนแบบภาพประกอบและภาพรายละเอียด   การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ 

 

วก. 210 กลศาสตร์วสัดุ                    3 (3-0-6) 
ME 210 Mechanics of Materials   

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วย. 202 หรือ วก.291 
 แรงและความเคน้ ทบทวนเร่ืองวสัดุทางวศิวกรรม ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเคน้และความเครียด ความเคน้ในคาน 

ไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนตด์ดั การโก่งของคาน การบิด การโก่งเดาะของเสา ความเคน้ในภาชนะความดนั วงกลมของ
มอร์และความเคน้รวม ระบบท่ีมีความซํ้ าซอ้น กฎของฮุค พลงังานความเครียด เกณฑก์ารวบิติัของวสัดุ แนะนาํวธีิการไฟไนตเ์อ
ลิเมนต ์การวดัความเคน้ 
 

วก. 220  กลศาสตร์วศิวกรรม – พลศาสตร์                   3 (3-0-6) 
ME 220  Engineering  Mechanics - Dynamics 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วย. 202 
ทบทวนกฎเบ้ืองตน้ เก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีของวตัถุ  จลนคณิตศาสตร์ของอนุภาค และวตัถุทรงรูป  ไดแ้ก่   การขจดั  

ความเร็ว  และความเร่ง  การเคล่ือนท่ีแบบสมับูรณ์ และสมัพทัธ์ จลนศาสตร์ของอนุภาค และวตัถุทรงรูป ไดแ้ก่  กฎขอ้ท่ีสอง
ของนิวตนั แรง มวล และความเร่ง  งาน และพลงังาน  การกระทบและโมเมนตมั การเคล่ือนท่ีโดยแรงสู่ศูนยก์ลางความดึงดูด 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการสัน่สะเทือน 

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

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วท. 133 
คุณสมบติัของสสารบริสุทธ์ิ สมการของก๊าซในอุดมคติ และก๊าซจริง การใชแ้ผนภูมิและตารางทางพลศาสตร์ความ

ร้อน  กฏขอ้ท่ีหน่ึงของพลศาสตร์ความร้อน กฏขอ้ท่ีสองของพลศาสตร์ความร้อน  วฏัจกัรของคาร์โนต,์ พลงังาน เอนโทรปี 
การถ่ายเทความร้อน การแปรรูปพลงังาน 
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วก. 231  พลศาสตร์ความร้อนสาํหรับวศิวกรเคร่ืองกล                         3 (3-0-6) 
ME 231  Thermodynamics  for Mechanical  Engineers 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วก. 230 
กระบวนการยอ้นกลบัได ้และอะเวลละบิลิต้ี วฏัจกัรกาํลงั และวฏัจกัรทาํความเยน็ ความสัมพนัธ์เชิงพลศาสตร์ความ

ร้อน ของผสมและสารละลาย  กระบวนการสนัดาป และการวเิคราะห์ผลิตผลท่ีไดจ้ากการสนัดาป 
 
วก. 240  กลศาสตร์ของไหล                       3 (3-0-6) 
ME 240  Mechanics  of  Fluids   

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วท. 133 
คุณสมบติัของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล การลอยตวั สมการโมเมนตมั สมการพลงังาน สมการโมเมนตมั

เชิงมุม จลนศาสตร์ของการไหลท่ีอดัตวัไม่ได ้และไม่มีความหนืด การวเิคราะห์การไหลแบบควบคุมปริมาตรและแบบดิฟเฟอร์
เรนเช่ียล การวเิคราะห์มิติและความเหมือนกนั  การไหลท่ีอดัตวัไม่ไดแ้ละมีความหนืด การไหลในท่อ การวดัการไหล ทฤษฎี
บาวน์ดะรีเลเยอร์เบ้ืองตน้และการไหลแบบป่ันป่วนเบ้ืองตน้ 
 
วก. 290  กลศาสตร์ของไหลเบ้ืองตน้                    3 (3-0-6) 
ME 290  Introduction to Mechanics  of  Fluids  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วท. 133 
คุณสมบติัของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล การลอยตวั สมการโมเมนตมั สมการพลงังาน จลนศาสตร์ของการ

ไหลท่ีอดัตวัไม่ได ้ และไม่มีความหนืด การวเิคราะห์มิติและความเหมือนกนัการวดัการไหล การไหลในท่อ และการออกแบบ
ระบบท่อเบ้ืองตน้ 
 
วก.291  กลศาสตร์วศิวกรรม                 3  (3-0-6) 
ME 291 Engineering Mechanics   

วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้วท. 133 
ระบบแรง แรงลพัธ์ สมดุล แรงกระจาย พลศาสตร์ของอนุภาคและวตัถุแข็งเกร็ง กฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ีสองของนิวตนั 

งานและพลงังาน การกระทบและโมเมนตมั 
 
วก. 300  ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 1                        2 (0-4-2) 
ME 300  Mechanical  Engineering  Laboratory  I 

วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้วก. 220, วก. 230, วก. 240, วก. 210  หรือไดรั้บอนุมติัจาก  
                            อาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้ภาควชิาฯ 

      การใชเ้คร่ืองมือวดัพ้ืนฐานทางดา้นวิศวกรรมเคร่ืองกล การวดัขนาด ความเร็วเชิงเส้นและเชิงมุม อตัราการไหล แรง 
ความเคน้ ความเครียด ความดัน อุณหภูมิ การวิเคราะห์ความผิดพลาดในการทดลอง การวิเคราะห์ขอ้มูลและนาํเสนอผลการ
ทดลอง ปฏิบติัการเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลศาสตร์ของไหล พลศาสตร์ความร้อน จลนศาสตร์ และกลศาสตร์ของแขง็ การเขียนรายงาน
ทางวศิวกรรม 
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วก. 310  การออกแบบเคร่ืองกล 1        3 (3-0-6) 
ME 310  Mechanical  Design I  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ วก. 210 
หลกัการ และความสาํคญัของการออกแบบ ปรัชญา และวิธีการ  ส่วนสาํคญัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการออกแบบ  

ทฤษฎีการวบิติัของวสัดุ  อิทธิพลของจุดรวมความเคน้  การออกแบบประยกุตช้ิ์นส่วนเคร่ืองจกัรกลอยา่งง่าย  เช่น สปริง สลกั
เกลียวส่งกาํลงั รอยต่อแบบต่าง ๆ เพลา ล่ิม ลอ้ตุนกาํลงั ขอ้ต่อประกบ เป็นตน้ แนะนาํการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
และวเิคราะห์ทางวศิวกรรม 
  
วก. 311   การออกแบบเคร่ืองกล 2                           3 (3-0-6) 
ME 311  Mechanical  Design II 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วก. 310 
การออกแบบช้ินส่วนเคร่ืองกล  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งกาํลงัต่าง ๆ เช่น คลทัช์ เบรก ลูกปืน สายพาน โซ่ เฟืองและลูก

เบ้ียว การฝึกหัดออกแบบอุปกรณ์ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล และระบบเชิงกลต่าง ๆ การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ 
กรณีศึกษาวศิวกรรมยอ้นกลบั การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ   
 
วก. 320  กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกล                     3 (3-0-6) 
ME 320  Mechanics  of  Machines 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วก. 220 
กลไก และคาํจาํกดัความเบ้ืองตน้ จลนคณิตศาสตร์ของวตัถุทรงรูป การเคล่ือนท่ีสมัพทัธ์  การใชว้ธีิคาํนวณ และวธีิ

กราฟในการวเิคราะห์จลนคณิตศาสตร์ของเฟืองชุด ลูกเบ้ียว กลไก แขนต่อและกลไกส่งกาํลงับางชนิด จลนศาสตร์ของวตัถุ
ทรงรูป หลกัการของคาลอมแบร์  การวเิคราะห์แรงในกลไก การปรับสมดุลของเคร่ืองจกัรกล ลอ้ตุนกาํลงั ไจโรสโคป แนะนาํ
วธีิการแกปั้ญหาทางจลนคณิตศาสตร์วธีิเชิงตวัเลข 
 
วก. 321   การวดัและเคร่ืองมือการวดั                    3(2-3-4) 
ME 321   Measurement and Instrumentation    
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วท. 133 และ วฟ. 209  
 พ้ืนฐานการวดั ความแม่นยาํ ความไว ความผิดพลาด และเลขนยัสาํคญั การประยกุตใ์ชห้ลกัทางสถิติในการวิเคราะห์
และปรับปรุงขอ้มูล การสอบเทียบเคร่ืองมือวดั ทบทวนพ้ืนฐานการวดัทางไฟฟ้า หลกัการทาํงานและการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือวดั
และอุปกรณ์จบัสญัญาณ ทางวิศวกรรมเคร่ืองกลเช่น การวดัระยะทาง ความเร็วเชิงเส้นและเชิงมุม ความเร่งและการสั่นสะเทือน 
การวดัอุณหภูมิ ความช้ืน พลงังาน และการถ่ายเทความร้อน การวดัแรง แรงบิด ความเคน้ และความเครียด การวดัความหนืดของ
ของไหล ความเร็วในการไหล อตัราการไหล และความดนั เป็นตน้ 



มคอ.2 

35 

 

วก. 322  การสัน่สะเทือนเชิงกล                        3 (3-0-6) 
ME 322  Mechanical  Vibrations 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้  วก. 220 หรือ วก.291  และสอบได ้ ค. 214  
พฤติกรรมของระบบแบบรวมมวลชนิดท่ีมี หน่ึงองศาของความอิสระ การสั่นสะเทือนแบบหมุน การสั่นสะเทือน

แบบอิสระและแบบบงัคบั ระเบียบวธีิของระบบท่ีสมมูลกนั ความถ่ีธรรมชาติ และผลของการสูญเสียพลงังานกล หลกัการการ
กนัสะเทือน และเคร่ืองมือวดัการสั่นสะเทือน ระบบแบบรวมมวลชนิดท่ีมี สององศาของความอิสระ ความถ่ีธรรมชาติ โหมด 
และรูปทรงของโหมด  หลกัการไดนามิคแอ็บชอบเบอร์ ระบบแบบรวมมวลชนิดท่ีมีหลายองศาของความอิสระ การควงของ
เพลา วิธีและเทคนิคการลดและควบคุมการสั่นสะเทือน แนะนําระบบแบบกระจายมวล และระบบท่ีไม่เป็นแบบเชิงเส้น 
แนะนาํวธีิการแกปั้ญหาการสัน่สะเทือนดว้ยวธีิเชิงตวัเลข 

 
วก. 323  เมคาทรอนิกส์                                    3 (2-3-4) 
ME 323  Mechatronics 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วก. 321  
ทบทวนหลกัการทาํงานและส่วนประกอบพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ การติดต่อระหวา่ง

คอมพิวเตอร์กับโลกภายนอก การแปลงสัญญาณอนาล็อกและดิจิตอล ประเภทและหลกัการทาํงานของเซ็นเซอร์ทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล การนาํขอ้มูลการตรวจวดัจากเซ็นเซอร์ประเภทต่างเขา้สู่คอมพิวเตอร์  การส่งสัญญาณไฟฟ้าเพ่ือควบคุม
เคร่ืองจกัร  ทฤษฎีการควบคุมเบ้ืองตน้ การใชเ้ซ็นเซอร์ในการควบคุมอตัโนมติั การใชง้านพีแอลซี  

การใชเ้คร่ืองมือวดัทางอิเลคทรอนิคส์ การต่อวงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ การควบคุมมอเตอร์ การใชเ้ซ็นเซอร์ต่างๆ การใช้
ชุดไมโครคอนโทลเลอร์ ระบบไฮดรอลิกและระบบนิวเมติกเบ้ืองตน้ 

 
วก. 330 เคร่ืองยนตส์นัดาปภายใน                                3 (3-0-6) 
ME 330  Internal  Combustion  Engines 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วก. 231 
ส่วนประกอบของเคร่ืองยนต์ พลศาสตร์ความร้อนของเคร่ืองยนต์ท่ีจุดระเบิดดว้ยประกายไฟ  และท่ีอดัระเบิด 

กระบวนการเผาไหม ้กาํลงังานท่ีได ้ ขีดจาํกดัของควนั  การวิเคราะห์ไอเสียและ การควบคุมมลภาวะท่ีเกิดจากไอเสีย แผนภูมิ
สมดุล  นํ้ามนัเช้ือเพลิง  ระบบการจ่ายเช้ือเพลิงแบบคาบิวเรเตอร์ และหวัฉีด กระบวนการไอดีไล่ไอเสีย การหล่อล่ืนและระบาย
ความร้อน วฏัจกัรเช้ือเพลิง-อากาศประเภทต่างๆ เทคนิคการเพ่ิมสมรรถนะของเคร่ืองยนต ์เช่น การซุปเปอร์ชาร์จ เป็นตน้ การ
ทดสอบและวเิคราะห์สมรรถนะของเคร่ืองยนต ์การออกแบบเคร่ืองยนต ์แนะนาํเทคโนโลยเีคร่ืองยนตร่์วมสมยั 
 
วก. 331  การถ่ายเทความร้อนสาํหรับวศิวกรรมเคร่ืองกล                        3 (3-0-6) 
ME 331  Heat  Transfer for Mechanical Engineering 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วก. 230  และ วก. 240 
การนาํความร้อนในสภาวะสมํ่าเสมอแบบหน่ึง และสองมิติ การนาํความร้อนในสภาวะ         ไม่สมํ่าเสมอแบบหน่ึง

มิติ  การวเิคราะห์เชิงมิติในการพาความร้อน การพาความร้อนแบบธรรมชาติบนแผ่นระนาบ และผิวของทรงกระบอก การพา
ความร้อนแบบบงัคบับนท่อกลม แผ่นระนาบ และภายในท่อรูปต่าง ๆ การวิเคราะห์การพาความร้อนในกรณีง่าย ๆ  
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการถ่ายเทความร้อน และความเสียดทาน การควบแน่น และการเดือด คุณสมบติัในการดูดกลืนและการ
แผ่กระจายความร้อนของผิว การแผ่รังสีของวตัถุดาํและวตัถุเทา เคร่ืองมือแลกเปล่ียนความร้อน แนะนาํวิธีการแกปั้ญหาการ
ถ่ายเทความร้อนดว้ยวธีิเชิงตวัเลข 
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วก. 350  ระเบียบวธีิเชิงตวัเลขสาํหรับวศิวกร                   3 (3-0-6) 
ME 350  Numerical Method for Engineers   

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ มธ.156 ค.131 และ ค.214 
แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบั ระเบียบวิธีเชิงตวัเลข การประมาณการและการวิเคราะห์หาค่าความคลาดเคล่ือน ระบบ

สมการพีชคณิตทั้งเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น และการแกก้ลุ่มสมการพีชคณิต สมการอนุพนัธ์แบบต่าง ๆ  ทั้งปัญหาหน่ึงมิติ และ
หลายมิติ  การอินทิเกรตเชิงตวัเลข  วิธีดิสครีไตเซชัน่ สมการอนุพนัธ์รูปแบบต่าง ๆ โดยวิธีไฟไนตดิ์ฟเฟอเรนส์ การพฒันา
อลักอริทึมและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแกปั้ญหาในทางปฏิบติั 
 
วก. 380  การฝึกงานในอุตสาหกรรม      0 (ไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา) 
ME 380  Industrial  Training 

วชิาบงัคบัก่อน : นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3  ข้ึนไป และผา่นการทดสอบภาษาองักฤษตามท่ีคณะวศิวกรรมศาสตร์กาํหนด 
 นกัศึกษาจะตอ้งฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่า  เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 6 สปัดาห์ติดต่อกนั (ไม่
นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง)โดยทาํรายงานเสนอต่อภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล พร้อมทั้งมีใบรับรอง  ผลการปฏิบติังานจากผูค้วบคุม 
การประเมินผลเป็นระดบัใชไ้ด ้(S) หรือใชไ้ม่ได ้(U) และนกัศึกษาไม่สามารถจดทะเบียนเรียนรายวชิาอ่ืนร่วมดว้ย 
 
วก. 390  ปฏิบติัการพ้ืนฐานวศิวกรรมเคร่ืองกล      1 (0-3-0) 
ME 390  Mechanical Engineering Fundamental Laboratory  

 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วย.221 หรือ วก.210, สอบได ้วค.211 หรือ วก.230, สอบได ้วก.240 หรือ วก.290  หรือ
ไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน  และหวัหนา้ภาควชิาฯ 
 การใชเ้คร่ืองมือวดัพ้ืนฐานทางดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกล การวดัขนาด ความเร็วเชิงเสน้และเชิงมุม อตัราการไหล แรง 
ความเคน้ ความเครียด ความดนั อุณหภูมิ การวเิคราะห์ความผิดพลาดในการทดลอง การวเิคราะห์ขอ้มูลและนาํเสนอผลการ
ทดลอง 
 
วก. 391  ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล       1 (0-3-0) 
ME 391  Mechanical Engineering Laboratory  

 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 เลขนยัสาํคญั การวิเคราะห์ความผิดพลาดในการทดลอง การวิเคราะห์ขอ้มลูและนาํเสนอผลการทดลอง การ
เขียนรายงานทางวิศวกรรม ปฏิบติัการเก่ียวกบักลศาสตร์ของไหล พลศาสตร์ความร้อน จลนศาสตร์ และกลศาสตร์
ของแขง็ 
 
วก. 392   การออกแบบเคร่ืองจกัรกล                           3 (3-0-6) 
ME 392  Machine  Design  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วก. 210 
ขั้นตอนการออกแบบ  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการออกแบบ ตวัประกอบความปลอดภยั ทบทวน กลศาสตร์วสัดุ วสัดุ

ทางวศิวกรรม และทฤษฎีการวบิติัของวสัดุ  อิทธิพลของจุดรวมความเคน้  การออกช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลเพ่ือรับภาระ เช่น คาน 
เพลา สลกัเกลียว และรอยต่อแบบต่าง ๆ ตน้กาํลงัและการส่งกาํลงัเชิงกล การออกแบบช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล เช่น สปริง สลกั
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เกลียวส่งกาํลงั เพลาหมุน ล่ิม ขอ้ต่อประกบ ลอ้ตุนกาํลงั คลทัช ์เบรก ลูกปืน สายพาน โซ่ และเฟือง การออกแบบเคร่ืองจกัรกล 
การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ กรณีศึกษาวศิวกรรมยอ้นกลบั 
 

วก. 400  ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 2                          2 (0-4-0) 
ME 400  Mechanical  Engineering  Laboratory  II 

วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้วก. 300, วก. 322, วก. 330  หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
  และหวัหนา้ภาควชิาฯ 
การทดลองเพ่ิมเติมทางดา้น วศิวกรรมโรงไฟฟ้า การถ่ายเทความร้อน ระบบควบคุมอตัโนมติั การสั่นสะเทือนเชิงกล 

และพลศาสตร์ของก๊าซ 
 

วก. 420  ระบบควบคุมอตัโนมติั            3 (3-0-6) 
ME 420  Automatic  Control  System 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ค. 214 
แนะนาํระบบควบคุม ส่วนประกอบพ้ืนฐานของระบบ ระบบเชิงเส้น และการป้อนกลบั การตั้งแบบจาํลองเชิง

คณิตศาสตร์ของระบบ   การหาการตอบสนอง   และคุณลกัษณะการตอบสนองของระบบ พฤติกรรมในภาวะแปรตวั และ
เกณฑส์มรรถนะ เสถียรภาพของระบบ สมัประสิทธ์ิค่าผิดพลาดและเกณฑค์่าผิดพลาด  การวเิคราะห์ระบบควบคุมแบบเชิงเส้น
โดยวิธีรูทโลคสั  และวิธีการการตอบสนองต่อความถ่ีกิริยาควบคุมพ้ืนฐาน  การปรับปรุงสมรรถนะของระบบโดยใชเ้ทคนิค
การชดเชย  แนะนาํการวเิคราะห์โดยใชว้ธีิตวัแปรแสดงสภาวะ 

 
วก. 430  การทาํความเยน็และการปรับอากาศ                   3 (3-0-6) 
ME 430  Refrigeration  and  Air  Conditioning 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วก. 331 
ทบทวนหลกัการทางพลศาสตร์ความร้อน หลกัการทาํความเยน็ และระบบทาํความเยน็แบบต่าง ๆ การทาํความเยน็

แบบอดัไอโดยวธีิกล แบบการอดัชั้นเดียวและหลายชั้น อุปกรณ์หลกัของระบบทาํความเยน็ เช่น เคร่ืองอดัไอ เคร่ืองควบแน่น 
เคร่ืองทาํระเหย อุปกรณ์ควบคุมการไหลของสารทาํความเยน็ และอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ การทาํความเยน็แบบดูดซึม สารทาํ
ความเยน็ ไซโครเมตริก  แนะนาํเทคโนโลยีร่วมสมยัดา้นการทาํความเยน็ และ การปรับอากาศ การคาํนวณภาระทาํความเยน็
สาํหรับระบบทาํความเยน็และปรับอากาศ การแช่แข็งอาหาร การออกแบบท่อลม การออกแบบการกระจายลม หลกัการเลือก
หวัจ่ายลมเยน็ 

 
วก. 431  วศิวกรรมโรงไฟฟ้า    3 (3-0-6) 
ME 431  Power  Plant  Engineering 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วก.231  
หลกัการแปลงพลงังานและแนวคิดการใชป้ระโยชน์ เช้ือเพลิงและการวิเคราะห์การเผาไหม ้ชนิดและลกัษณะของ

โรงไฟฟ้า การคาํนวณโหลด โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน เคร่ืองกงัหันไอนํ้ า หมอ้ไอนํ้ า เคร่ือง
ควบแน่น เคร่ืองอุ่นนํ้ าป้อน และอุปกรณ์เสริม โรงไฟฟ้ากงัหันก๊าซ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แนะนาํ
เทคโนโลยร่ีวมสมยัท่ีเก่ียวกบัโรงไฟฟ้า การควบคุมและอุปกรณ์ เศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้า และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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วก. 480  สมัมนาโครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล     0 (0-3-0) 
ME 480  Mechanical Engineering Projects  Seminar 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิาแกนทุกวชิา และมีสถานะเทียบเท่านกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  
หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้ภาควชิาฯ 

 วิชาน้ีจดัข้ึนควบคู่กบัวิชา วก. 481 เพื่อฝึกฝนให้รู้จกัการคน้ควา้ เขียนรายงาน  และวิธีเสนอรายงานต่อท่ีประชุม  
นกัศึกษาจะตอ้งส่งรายงานเป็นรูปเล่มและนาํเสนอต่อท่ีประชุม โดยเน้นการใชภ้าษาไทยท่ีถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์และ
หลกัการเขียนรายงานท่ีถูกตอ้ง รายงานจะตอ้งมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัโครงงานท่ีจะทาํในวิชา วก. 481 การประเมินผลเป็นระดบั
ใชไ้ด ้(S) หรือใชไ้ม่ได ้(U) 
 
รายวชิาบังคบัเลอืก และวชิาเลอืก 
วก. 325  นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์    3 (3-0-6) 
ME 325  Pneumatics and Hydraulics 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วก. 240 หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้ภาควชิาฯ 
หลกัการเบ้ืองตน้ของระบบของไหลส่งกาํลงั และการประยุกต์ใช้งาน วงจรระบบไฮดรอลิกและระบบนิวเมติก  

โครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบ ไฮดรอลิกและนิวเมติก การออกแบบและเขียนแบบ วงจรพ้ืนฐาน วงจรเคสแคต การ
ควบคุมของไหลกาํลงัดว้ยไฟฟ้า แลดเดอไดอะแกรม วงจร พีแอลซี การเลือกใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ   เช่น   เคร่ืองอดัอากาศ ถงัเก็บ
ความดนั วาลว์ควบคุม กระบอกสูบ เป็นตน้ ประสิทธิภาพการทาํงานของระบบ  การติดตั้ง ดูแล บาํรุงรักษา การตรวจสอบและ
การแกไ้ขปัญหา   และการประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรม  
 
วก. 344  กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง                           3 (3-0-6) 
ME 344  Advance Mechanics  of  Fluids  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วก. 240 หรือไดรั้บอนุมติัจาก อาจารยผ์ูส้อน 
                            และหวัหนา้ภาควชิาฯ 
จลนคณิตศาสตร์ของการไหล  การไหลแบบอยูต่วั และไม่อยูต่วั  การไหลแบบเอกรูป  และไม่เอกรูป เสน้สายธาร 

เสน้วถีิ และ ฟังกช์ัน่สายธาร ความเครียดและอตัราการหมุน ตาข่ายการไหล การหมุนเวยีน และการไหลวน การไหลในแนว
รัศมี สมการการเคล่ือนท่ี และสมการพลงังาน  การไหลแบบราบเรียบในช่องทางไหล ความเคน้เฉือนในการไหลแบบป่ันป่วน 
การกระจายของความเร็ว การวเิคราะห์ชั้นขอบเขตแบบราบเรียบ และแบบป่ันป่วน การไหลผา่นวตัถุรูปทรงต่าง ๆ การแยกตวั 
การหมุนเวยีน แรงตา้นและแรงยก แนะนาํวธีิการแกปั้ญหาทางกลศาสตร์ของไหลดว้ยวธีิเชิงตวัเลข 
 
วก. 354  การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยงานทางวศิวกรรม    3 (3-0-6) 
ME 354  Computer Aided Engineering 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วก. 350 หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้ภาควิชาฯ 
หลกัการพ้ืนฐานและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการแกปั้ญหาทางวิศวกรรม ทบทวน

วิธีการเชิงตวัเลข และการประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาทางวิศวกรรมเคร่ืองกล เช่น ปัญหาการไหล, การถ่ายเทความร้อน และ
ความเคน้ เป็นตน้ เทคนิคการหาจุดท่ีเหมาะสม การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางเรขาคณิต การใชค้อมพิวเตอร์ช่วย
ในการคาํนวณเชิงสัญลกัษณ์ การบนัทึกขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล แผนภูมิประเภทต่างๆสําหรับการนาํเสนอขอ้มูลผลการ
คาํนวณและผลการทดลอง 
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วก. 364  การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์                                                                   3 (3-0-6) 
ME 364  Integrated Product Design and Development 

วชิาบงัคบัก่อน :สอบได ้วอ.251 หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้ภาควชิาฯ 
การออกแบบผลิตภณัท์โดยคาํนึงถึงหลกัทางวิศวกรรม การออกแบบเพื่อผลิตในเชิงอุตสาหกรรม และ โอกา สทาง

ธุรกิจสาํหรับผลิตภณัทใ์หม่ วธีิการออกแบบ การสร้างแบบจาํลอง การตดัสินใจ ความเส่ียง ราคา วสัดุและการเลือกวิธีการผลิต
เชิงอุตสาหกรรม การทาํงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค ์การสร้างนวตักรรมใหม่ 
 
วก.374 เทคโนโลยยีานยนต ์    3 (2-3-4) 
ME 374 Automotive Technology  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วก. 220 หรือไดรั้บอนุมติัจาก อาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้ภาควชิาฯ 
หลกัการพ้ืนฐานและช้ินส่วนของเคร่ืองยนต์เผาไหมภ้ายใน ชนิดของยานยนต์ ตวัถงัและโครงรถ ระบบบงัคบัเล้ียว 

ระบบห้ามลอ้ ระบบรองรับการสั่นสะเทือน ระบบส่งถ่ายกาํลงั ระบบไฟฟ้าเบ้ืองตน้ ระบบระบายความร้อน เทคโนโลยีดา้น
ความปลอดภยั ของยานยนต ์แนะนาํยานยนตท่ี์ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต 

ชัว่โมงปฏิบติัการครอบคลุม  การถอดและประกอบเคร่ืองยนต ์   การทดสอบระบบต่าง ๆ ของยานยนต ์ การทดสอบ
สมรรถนะ 
 
วก. 414  การเสียหายของวสัดุทางวศิวกรรม               3 (3-0-6) 
ME 414  Failure of Engineering Materials 

วชิาบงัคบัก่อน : เคยเรียน วก. 210 หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้ภาควชิา 
สาเหตุ และประเภทของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัช้ินส่วนทางวิศวกรรม โดยเน้นการเปล่ียนแปลงรูปร่างของวสัดุ 

และการแตกหกัของวตัถุท่ีมีรอยร้าว   พฤติกรรมและกลไกของความเสียภายใตภ้าระคงท่ี และภาระแบบไม่คงท่ี (การลา้)  การ
เกิดและขยายของรอยร้าวลา้ การสึกหรอ การกดักร่อน การทดสอบวสัดุ  
 
วก. 415 การออกแบบแบบเหมาะสมท่ีสุดของช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล                   3 (3-0-6) 
ME 415 Optimal Designs of Machine Elements 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วก.310 หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้ภาควชิา  
การออกแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด และการออกแบบเพ่ือเสถียรภาพ การแทนรูปร่างอิสระดว้ยสมการทางคณิตศาตร์ โดย

ใช ้NURBS การตั้งค่าตวัแปร ฟังก์ชัน่เป้าหมาย และ ฟังก์ชัน่ขอ้จาํกดั การปรับเปล่ียนค่าตวัแปรเพ่ือให้ไดฟั้งก์ชัน่เป้าหมายท่ี
ตอ้งการโดยวิธีการหาค่าเหมาะสมท่ีสุดแบบต่างๆ และการประยุกต์ใช้ในการออกแบบแบบเหมาะสมท่ีสุดของช้ินส่วน
เคร่ืองจกัรกล 

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

วชิาบงัคบัก่อน :  สอบไดห้รือศึกษาพร้อมกบั วก. 420 หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้ภาควชิาฯ 
ทบทวนทฤษฎีบทเมตริกซ์ การวเิคราะห์การเคล่ือนท่ีของหุ่นยนตป์ระเภทต่าง ๆ การวเิคราะห์โหลดของหุ่นยนต ์การ

วเิคราะห์ความแขง็แรงของโครงสร้างและกลไก การเลือกใชเ้ซ็นเซอร์ประเภทต่าง ๆ การควบคุมหุ่นยนตเ์บ้ืองตน้ การมองเห็น
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ของและการคิดของหุ่นยนต ์ ปฏิบติัการออกแบบ สร้าง และควบคุมหุ่นยนต ์การใชหุ่้นยนตใ์นอุตสาหกรรม เยี่ยมชมโรงงานท่ี
ใชหุ่้นยนตใ์นการผลิต 

 
วก. 434 เทคโนโลยกีารปรับอากาศและการอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ  3 (3-0-6) 
ME 434 Air conditioning Technology and Energy Conservation in Air Conditioning System  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ก.430 หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้ภาควชิาฯ 
การคาํนวณภาระความร้อนผ่านกรอบอาคาร (OTTV) และหลงัคา (RTTV) ระบบปรับอากาศแบบต่างๆ ในอาคาร

พาณิชยข์นาดใหญ่ ระบบทาํความเยน็แบบศูนยก์ลาง ระบบปริมาตรอากาศแปรผนั (VAV) ระบบกกัเก็บความเยน็ (Thermal 
Energy Storage System) ระบบการทาํความเยน็แบบดูดซึม ระบบการแผ่รังสีความเยน็ ท่อความร้อน (Heat Pipes) และลอ้ความ
ร้อน (Heat Wheel) การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ (VSD) ระบบจดัการพลงังานในอาคาร (BMS) การออกแบบระบบปรับ
อากาศเพื่อความสบายของมนุษย ์(Thermal comfort design) การออกแบบหอ้งสะอาด 
 
วก. 435  วศิวกรรมเคร่ืองกงัหนัก๊าซ       3 (3-0-6) 
ME 435  Gas Turbine Engineering 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วก. 240 และ วก. 231 หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
                           และหวัหนา้ภาควชิาฯ 
วฏัจกัรกงัหนัก๊าซ การเพ่ิมสมรรถนะ ระบบกงัหนัก๊าซท่ีใชข้บัเคล่ือนเคร่ืองบิน เคร่ืองอดัก๊าซ ระบบเผาไหม ้

ส่วนประกอบของเคร่ืองยนตก์งัหนัก๊าซ วสัดุท่ีใช ้ ระบบการหล่อล่ืน ระบบระบายความร้อน การวเิคราะห์หาสมรรถภาพท่ี
สภาวะต่าง ๆ แนะนาํเทคโนโลยร่ีวมสมยัเก่ียวกบัเคร่ืองยนตก์งัหนัก๊าซ 
 
วก. 436  การทาํความเยน็และการปรับอากาศชั้นสูง                      3 (3-0-6) 
ME 436  Advanced Refrigeration and Air Conditioning 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ก.430 หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้ภาควชิาฯ 
สารทาํความเยน็ การวเิคราะห์ระบบทาํความเยน็ท่ีอดัก๊าซหลายชั้น การออกแบบห้องเยน็ การทาํความเยน็ท่ีอุณหภูมิ

ตํ่ามาก ๆ การออกแบบระบบทาํความเยน็สาํหรับอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ การทาํอากาศเหลว การควบคุม
ระบบทาํความเยน็ การออกแบบระบบปรับอากาศในอาคารประเภทต่างๆ ระบบท่อ การระบายอากาศ การกาํจดัควนัและฝุ่ นจาก
อากาศ การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือนจากระบบปรับอากาศ การประหยดัพลงังานในระบบทาํความเยน็และปรับอากาศ 
การบาํรุงรักษา แนะนาํเทคโนโลยร่ีวมสมยัดา้นการทาํความเยน็และการปรับอากาศ การออกแบบหอผึ่งลมเยน็ การออกแบบห้อง
สะอาด 

 
วก. 437  แหล่งพลงังานและการเปล่ียนรูปพลงังาน     3 (3-0-6) 
ME 437  Energy sources and conversion 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ก.231 หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้ภาควชิาฯ 
แหล่งพลงังานในธรรมชาติ การแปลงพลงังานจากแหล่งต่าง ๆ เช่น พลงังานจากนํ้ าข้ึนนํ้ าลง พลงังานลม และ

พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ เป็นพลงังานกลและพลงังานไฟฟ้า ระบบแมกนิโตไฮโดรไดนามิกส์ เซลลเ์ช้ือเพลิง ศกัยภาพการ
ประยกุตใ์ชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม และพลงังานนํ้ าข้ึนนํ้ าลง การแปลงพลงังานชีวมวล การสะสมพลงังาน พลงังาน
สะอาด 
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วก. 438  การจดัการพลงังานในอาคารและอุตสาหกรรม                   3 (3-0-6) 
ME 438  Energy  Management  in  Building and Industry 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วก. 230, วก. 231 และ วก. 331 หรือไดรั้บอนุมติัจาก 
                            อาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้ภาควชิาฯ 
ตรวจสอบการใชพ้ลงังานของอาคารและอุตสาหกรรม การออกแบบอาคาร และระบบทางกลภายในอาคาร  เพื่อการ

ใชส้อยอยา่งประหยดัพลงังาน การสมดุลพลงังานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม วธีิการปรับปรุงประสิทธิภาพ วธีิการนาํ
ความร้อนท่ีสูญเสียในอตุสาหกรรมกลบัมาใชป้ระโยชน ์การวเิคราะห์กฎขอ้ท่ีสองของพลศาสตร์ความร้อน การจดัการพลงังาน 
แนะนาํพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชพ้ลงังานในอาคารและอุตสาหกรรม แนะนาํเทคโนโลยร่ีวมสมยัในการจดั
การพลงังาน และ การอนุรักษพ์ลงังาน  
 
วก. 444  การออกแบบระบบท่อทางวศิวกรรม             3 (3-0-6) 
ME 444  Engineering  Piping  System  Design 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ก.240 หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้ภาควชิาฯ 
การกาํหนดขนาด และออกแบบระบบท่อต่างๆ เช่น ท่อนํ้ าร้อนและนํ้ าเยน็ ท่อสาํหรับอากาศอดั และก๊าซชนิดต่าง ๆ  

การออกแบบท่อนํ้ าท้ิง และท่อระบายอากาศ  การออกแบบระบบท่อไอนํ้ า และนํ้ าท่ีไดจ้ากการควบแน่น การใชต้วัดกัไอนํ้ า 
การลดความดนัในท่อ การเลือกใชอุ้ปกรณ์และส่วนประกอบในระบบท่อ เช่น วาลว์ประเภทต่างๆ ท่อและขอ้ต่อ กรอง อุปกรณ์
แขวนท่อ ฉนวน เป็นตน้  เทคนิคการติดตั้งระบบท่อ การตรวจสอบและบาํรุงรักษาระบบท่อ 
 
วก. 445 วศิวกรรมทางนํ้ าเบ้ืองตน้                    3 (3-0-6) 
ME 445   Introduction to Marine Engineering 

วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้วก. 240 และ วย. 202 หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
                           และหวัหนา้ภาควชิาฯ 
ทบทวนหลกัการทางกลศาสตร์ของไหล แรงลอยตวัและเสถียรภาพ สภาพแวดลอ้มในนํ้ าท่ีมีผลตอ่โครงสร้าง เช่น 

การกดักร่อน การสึกกร่อน การคาํนวณโหลดท่ีกระทาํต่อโครงสร้างทางนํ้ า วสัดุท่ีใชใ้นโครงสร้างทางนํ้ า การออกแบบ
โครงสร้างท่ีอยูใ่นนํ้ า เช่น ตวัเรือ อู่ลอย แท่นขดุเจาะนํ้ ามนั เป็นตน้ คาํศพัทท์างเรือ ส่วนประกอบท่ีสาํคญัของเรือเดินสมุทร 
การออกแบบเรือเบ้ืองตน้ กรรมวธีิการสร้างเรือ วธีิการบาํรุงรักษาและตรวจสอบโครงสร้างทางนํ้ า วธีิการการป้องกนัการกดั
กร่อน แนะนาํหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมทางนํ้ า แนะนาํเทคโนโลยร่ีวมสมยั เยีย่มชมอู่ต่อเรือและอู่ซ่อมเรือ 
 
วก. 446  วศิวกรรมอากาศยานเบ้ืองตน้                       3 (3-0-6) 
ME 446  Introduction to Aeronautical Engineering 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ก.240 หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้ภาควชิาฯ 
ประวติัศาสตร์การบิน หลกัการอากาศพลศาสตร์เบ้ืองตน้ แรงตา้นและแรงยกในวตัถุท่ีเคล่ือนท่ีในอากาศ สภาพของ

ชั้นบรรยากาศท่ีระดบัความสูงในการบิน วสัดุท่ีใชใ้นเคร่ืองบินยคุใหม่ ส่วนประกอบ และ ระบบต่างๆ ของเคร่ืองบินประเภท
ต่างๆ การออกแบบโครงสร้างของเคร่ืองบิน ระบบขบัเคล่ือนแบบต่างๆ เช้ือเพลิง คาํศพัท์ทางดา้นการบิน การควบคุมการบิน 
การคาํนวณเสน้ทางการบิน วศิวกรรมอวกาศเบ้ืองตน้  
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วก. 447  เคร่ืองจกัรกลของไหล             3 (3-0-6) 
ME 447  Fluid  Machinery 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ก.240 หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้ภาควชิาฯ 
หลกัการของกลศาสตร์ของไหล เม่ือประยกุตใ์ชก้บัเคร่ืองจกัรกลของไหล การจาํแนกเคร่ืองสูบนํ้ า เคร่ืองอดั และพดั

ลม ทฤษฎีเคร่ืองสูบแบบแทนท่ีแน่นอน  และคุณลกัษณะของสมรรถนะ  การวิเคราะห์เชิงมิติ และสมรรถนะโดยทัว่ไปของ
เคร่ืองจกัรกลของไหลแบบหมุนวน การคาํนวณออกแบบตวัถงั  ใบพดั  และวงจรท่อต่างๆ ทฤษฎีเคร่ืองจกัรกลของไหลแบบ
ไหลในแนวแกน แนะนาํเทคโนโลยร่ีวมสมยัท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรกลของไหล 
 
วก. 454  วธีิการไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้      3 (3-0-6) 
ME 454  Introduction to Finite Element Method 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วก. 350 หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้ภาควชิาฯ 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและเมตริกซ์  ลาํดบัขั้นตอนในการใชว้ธีิการไฟไนตเ์อลิเมนต ์ การประดิษฐ์สมการของเอลิเมนต์

โดยการใชว้ธีิการแบบโดยตรง  วธีิการแปรผนัและวธีิการถ่วงนํ้ าหนกัเศษตกคา้ง  ลกัษณะของไฟไนตเ์อลิเมนตแ์บบต่าง ๆ ใน
หน่ึง  สอง  สามมิติ  และฟังก์ชนัการประมาณค่าภายใน  การนาํวิธีการไฟไนตเ์อลิเมนตไ์ปประยกุต์แกปั้ญหาท่ีเก่ียวกบั
โครงสร้าง  การถ่ายเทความร้อนและการไหลของของไหล 
 

วก. 455  วธีิบาวน์ดะรีเอลิเมนตเ์บ้ืองตน้   3 (3-0-6) 
ME 455  An Introduction to Boundary Element Method 

วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้วก.350 หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
                           และหวัหนา้ภาควชิาฯ 
พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ของวธีิบาวน์ดะรีเอลิเมนต ์ การหาปริพนัธ์เชิงตวัเลข การสร้างช้ินประกอบ การแกปั้ญหาการนาํ

ความร้อนและปัญหาสภาพยดืหยุน่ดว้ยวธีิบาวน์ดะรีเอลิเมนต ์การประยกุตใ์ชว้ธีิบาวน์ดะรีเอลิเมนตส์าํหรับปัญหาอ่ืน ๆ  
 

 
วก. 464  วศิวกรรมโรงงาน   3 (3-0-6) 
ME 464  Plant Engineering 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วก. 230, วก. 231 และ วก. 310 หรือไดรั้บอนุมติัจาก 
                           อาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้ภาควชิาฯ 
ท่ีตั้ง และแผนผงัโรงงาน การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบาํรุงรักษา  ระบบต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบนํ้ าร้อน นํ้า

เยน็ ไอนํ้ า ระบบอากาศอดั ระบบก๊าซ และระบบดบัเพลิง  หลกัการทาํงานของ อุปกรณ์ทัว่ไปในอุตสาหกรรม เช่น มอเตอร์, 
ป๊ัมพ,์ เคร่ืองอดัอากาศ, พดัลม, ระบบสายพานลาํเลียง, วาลว์, เมคานิคลัซีล เป็นตน้ การบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั วศิวกรรมคุณค่า 
ทดสอบแบบไม่ทาํลาย  เยีย่มชมโรงงาน 
 

วก. 465 การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และการผลิต                 3 (3-0-6) 
ME 465 Computer-Aided Design and Computer-Aided Manufacturing 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ก.310 หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้ภาควชิาฯ 
การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ์ ตั้งแต่การออกแบบการวิเคราะห์ทาง

วิศวกรรม และการผลิตช้ินงานตน้แบบ เบ้ืองหลงัของโปรแกรมสาํเร็จรูปทางดา้น CAD การใช ้NURBS แทนรูปร่างอิสระ 
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หลกัการสร้างแบบจาํลองสามมิติในคอมพิวเตอร์ เบ้ืองหลงัของโปรแกรมสาํเร็จรูปทางดา้น CAM การออกแบบเส้นทางของ
เคร่ืองมือตดั และ การใชภ้าษาจี การวดัขนาดและรูปร่างของช้ินงาน 
 

วก. 474   เคร่ืองจกัรกลการเกษตร                     3 (3-0-6) 
ME 474  Agricultural  Machinery 

วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้วก. 210 และ วก. 240 หรือ ไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้ภาควชิาฯ 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัชนิด ลกัษณะโครงสร้าง การใชง้าน และการบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกลการเกษตร การเลือกใช้

อุปกรณ์ และการทดสอบสมรรถนะ คุณสมบติัทางกลของวสัดุทางการเกษตร เช่น ดิน ผลิตผลทางการเกษตร เป็นตน้  การ
ออกแบบ การวิเคราะห์ความแข็งแรง และ การวิเคราะห์การเคล่ือนท่ี ของเคร่ืองจกัรกลการเกษตร ศึกษารายละเอียด
เคร่ืองจกัรกลพ้ืนฐานบางชนิด 
 
วก. 475  ไบโอเมคานิกส์เบ้ืองตน้       3 (3-0-6) 
ME 475  Introduction to Biomechanics 

วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้วก. 210 และ วก. 220 หรือไดรั้บอนุมติัจาก 
                           อาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้ภาควชิาฯ 
ศพัทท์างการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง คุณสมบติัเชิงกลของวสัดุชีวภาพ เช่น เน้ือเยื่อ กลา้มเน้ือ กระดูก ของเหลวต่างๆ ในสัตว์

เล้ียงลูกดว้ยนม โครงสร้างของแมลง และ โครงสร้างของพืช เป็นตน้ สมดุลสถิตย ์และการเคล่ือนท่ีของส่ิงมีชีวิต ระบบตรวจวดั
และควบคุมในส่ิงมีชีวิต การอธิบายเหตุผลในการออกแบบของธรรมชาติดว้ยทฤษฎีทางดา้นวิศวกรรมเคร่ืองกล วิธีการ
ตรวจวดัคุณสมบติัทางกลของวสัดุชีวภาพ แนะนาํการทดลองในส่ิงมีชีวติ การออกแบบอวยัวะเทียม 
 
วก. 476  การใหค้วามร้อนดว้ยไมโครเวฟเบ้ืองตน้     3 (3-0-6) 
ME 476  Introduction to Microwave Heating 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ก.331 หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้ภาควชิาฯ 
บทนําเก่ียวกับเทคโนโลยีการทําความร้อนด้วยไมโครเวฟ  องค์ประกอบพ้ืนฐานของระบบทาํความร้อนด้วย

ไมโครเวฟ  ค่าสมบติัไดอิเลกตริกของวสัดุ  การพฒันาแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์  การวิเคราะห์กระบวนการถ่ายเทความร้อน
ในวสัดุท่ีมีขนาดก่ึงอนันต์โดยใชก้ฎของแลมเบิรท์  การวิเคราะห์กระบวนการถ่ายเทความร้อนในวสัดุท่ีมีขนาดจาํกดัโดยใช้
สมการ  แมกซ์เวลล์  การสร้างแบบจาํลองโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วย  การออกแบบระบบทาํความร้อนดว้ยไมโครเวฟสําหรับ
อุตสาหกรรม 
 
วก. 477  การเผาไหมเ้บ้ืองตน้ และการประยกุต ์                  3 (3-0-6) 
ME 477  Introduction to Combustion and Applications 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ก.330 หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้ภาควชิาฯ 
เน้ือหาครอบคลุม ทั้งทางทฤษฎีพ้ืนฐานดา้นการเผาไหม ้และการประยกุต ์ ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัการของการเผาไหม ้

กระบวนการการเกิดการเผาไหม ้ประเภทของการเผาไหม ้การวิเคราะห์ก๊าซท่ีเกิดจากการเผาไหม ้การคาํนวณอตัราส่วนอากาศ
เช้ือเพลิง อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การทาํสมดุลความร้อน วธีิการเผาไหมแ้ละอุปกรณ์การเผาไหมป้ระเภทต่างๆ 
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วก. 481  โครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล           3 (0-6-3) 
ME 481  Mechanical  Engineering  Project 
              วชิาบงัคบัก่อน : เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 และตอ้งผา่นการอบรมโครงการอบรมภาษาองักฤษตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กาํหนด หรือไดรั้บคะแนน TU-GET ไม่ตํ่ากวา่ 300 คะแนน และสอบได ้วก.480 หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อนและหัวหนา้
ภาควชิาฯ 
 โครงงานเก่ียวกบัวศิวกรรมเคร่ืองกลเพ่ือฝึกฝน ทาํการทดลอง คน้ควา้วจิยั พฒันา หรือศึกษาในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดดว้ยตวั
นกัศึกษาเอง  โดยมีอาจารยเ์ป็นท่ีปรึกษาแนะนาํ  เม่ือจบโครงงานนกัศึกษาจะตอ้งจดัทาํรายงานเป็นรูปเล่ม และทาํการนาํเสนอ
ผลงานดว้ยการบรรยาย 
 
วก.482 เตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมเคร่ืองกล      3  (0-9-0) 
ME 482 Preparation for Mechanical Engineering Co-operative Education   

วิชาบงัคบัก่อน : เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ท่ีสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ท่ีภาควิชากาํหนด และตอ้งผ่านการอบรมโครงการ
อบรมภาษาองักฤษตามท่ีคณะวศิวกรรมศาสตร์กาํหนด หรือไดรั้บคะแนน TU-GET ไม่ตํ่ากวา่ 300 คะแนน หรือไดรั้บอนุมติัจาก
อาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้ภาควชิาฯ 
   การศึกษาและแกปั้ญหางานในสถานประกอบการดา้นอุตสาหกรรมเพ่ือผลิตงานวิจยั โดยมีลกัษณะเป็นงานเด่ียวและ
เป็นโครงการท่ีมีลกัษณะหน่ึงหรือหลายลกัษณะดงัน้ี    (1) เป็นการคน้หาส่ิงใหม่ๆ ท่ีสามารถนาํไปผลิตเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ในเชิง
พาณิชย ์ (2) เป็นการแก้ปัญหาทางด้านการผลิต การปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือนําส่วนท่ีเสียหรือไม่ได้คุณภาพไปใช้
ประโยชน์  (3) เป็นการปรับปรุงเทคโนโลยี (เพ่ิมเติมจากการท่ีมีการจดสิทธิบตัรแลว้) รวมถึงการจดัการบริหารและการบริการ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลและทางเลือกท่ีเหมาะสมทางดา้นธุรกิจ  
   วิชาน้ีจะเป็นขั้นตอนของการระบุหัวขอ้วิจยั การศึกษาขอ้มูลและรายละเอียดของปัญหา การกาํหนดวตัถุประสงค ์
ขอบเขตและขั้นตอนการศึกษา ระเบียบวธีิการวจิยั รวมทั้งการศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้จดัทาํเป็นรายงานเพ่ือ
นาํเสนอต่อคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ยอาจารยแ์ละบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมร่วมกนัประเมินผล  
 

วก.483 สหกิจศึกษาวศิวกรรมเคร่ืองกล 6 (ไม่นอ้ยกวา่ 16 สปัดาห์ ใน 1 ภาคการศึกษา) 
ME 483  Mechanical Engineering Co-operative Education  

วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วก.482 
   ดาํเนินโครงการศึกษาและแกปั้ญหางานในสถานประกอบการดา้นอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นการศึกษาต่อจากวิชา วก.482
โดยการศึกษาวชิาน้ีจะเป็นขั้นตอนของการวเิคราะห์ปรับปรุงพฒันางาน ตามระเบียบวธีิวจิยัท่ีไดศึ้กษาในวิชา วก.482 (ปฏิบติั 16 
สปัดาห์) 
 

วก. 484  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 1               3 (3-0-6) 
ME 484  Special  Topics  in  Mechanical  Engineering I 

วชิาบงัคบัก่อน : ไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
วทิยาการใหม่ๆ  ทางดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกล  ท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษ 

 

วก. 485  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 2               3 (3-0-6) 
ME 485  Special  Topics  in  Mechanical  Engineering II 

วชิาบงัคบัก่อน : ไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
วทิยาการใหม่ๆ  ทางดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกล  ท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษ 
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วก. 486  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 3                              3 (3-0-6) 
ME 486  Special  Topics  in  Mechanical  Engineering III 

วชิาบงัคบัก่อน : ไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
วทิยาการใหม่ๆ  ทางดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกล  ท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษ 
 

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

วชิาบงัคบัก่อน : ไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
วทิยาการใหม่ๆ  ทางดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกล  ท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษ 

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

วชิาบงัคบัก่อน : ไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
วทิยาการใหม่ๆ  ทางดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกล  ท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษ 
 

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

วชิาบงัคบัก่อน : ไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
วทิยาการใหม่ๆ  ทางดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกล  ท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษ 
 

ค าอธิบายรายวชิาเฉพาะทีเ่ปิดสอนโดยสาขาวชิาอืน่ และคณะอืน่ 
 

ค. 131     พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์       3 (3-0-6) 
MA. 131  Applied Linear Algebra         

 วชิาบงัคบัก่อน  : - 
ทฤษฎีบทเมทริกซ์  เมทริกซ์เฮอร์มิเทียน    และยนิูแทรีเมทริกซ์ การแยกตวัประกอบแบบแอลย ูปริภูมิเวกเตอร์ อิสระ

เชิงเสน้ มิติ ค่าลาํดบัชั้นของเมทริกซ์ การประยกุตข์องเมทริกซ์ในการแกร้ะบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ผกผนั ดีเทอร์มิแนนต ์
หลกัเกณฑค์ราเมอร์ การแปลงเชิงเส้น ปริภูมิผลคูณภายใน ส่วนเติมเต็มเชิงตั้งฉากและกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด ค่าเฉพาะ เวกเตอร์
เฉพาะ และการประยกุต ์การทาํใหเ้ป็นเมทริกซ์ทแยงมุม เทนเซอร์เบ้ืองตน้  

หมายเหตุ   ไม่นบัหน่วยกิตใหผู้ท่ี้กาํลงัศึกษาหรือสอบได ้ค.236 
 

วย. 202   กลศาสตร์วศิวกรรม - สถิตยศาสตร์  3(3-0-6) 
CE202   Engineering Mechanics - Statics 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ท.133 
 การวเิคราะห์แรงกฏของนิวตนั ผลรวมแรงลพัธ์ สมดุลของแรง การประยกุตส์มการสมดุลกบัโครงสร้างและเคร่ืองจกัร
จุดศูนยถ่์วงทฤษฏีของแปปปัสคานกลศาสตร์ของไหลความฝืดการวเิคราะห์โดยใชห้ลกัของงานเสมือนเสถียรภาพของสมดุล
เคเบิลโมเมนตค์วามเฉ่ือยของพ้ืนท่ีโมเมนตค์วามเฉ่ือยของมวลความรู้เบ้ืองตน้ใน 
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วฟ. 203 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้   1(0-3-0) 
LE  203 Introduction to Electrical Engineering Laboratory 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดห้รือศึกษาพร้อมกบั วฟ.209 
 เน้นฝึกทักษะทางไฟฟ้าขั้นพ้ืนฐาน เรียนรู้หลักการทํางานวิธีใช้งานอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ ในการประกอบ
วงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือใหป้ระกอบวงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ได ้เรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้ ระบบวิเคราะห์และสามารถ
แกปั้ญหาทางวงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้และอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ได ้เรียนรู้วิธีการใชซ้อฟแวร์บางอยา่งในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
อิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 

 (สาํหรับนกัศึกษาสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล เคมี อุตสาหการ โยธา) 
 

วฟ.209 วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้   3(3-0-6) 
LE 209 Introduction to Electrical Engineering 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 

การวิเคราะห์วงจรกระแสตรงและกระแสสลบัเบ้ืองตน้ แรงดัน กระแสและกาํลงังาน หมอ้แปลงไฟฟ้า แนะนํา
เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า อาทิ เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและการนาํไปใชง้าน  สังกปัระบบไฟฟ้าสามเฟสและวิธีการส่งถ่าย
พลงังานไฟฟ้า แนะนาํเคร่ืองมือวดัพ้ืนฐานทางไฟฟ้า  

 (สาํหรับนกัศึกษาสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล เคมี อุตสาหการ) 
 
วอ.251 กรรมวธีิการผลิตสาํหรับวศิวกรรมเคร่ืองกล                                         3  (3-0-6) 
IE 251 Manufacturing Processes for Mechanical Engineering                                    
วชิาบงัคบัก่อน  :  - 
                กรรมวิธีการผลิตแบบต่างๆ เช่น การหล่อ การข้ึนรูป การเช่ือม การใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจกัรในการผลิต  
กรรมวธีิการผลิต และตน้ทุนในการผลิต มาตรฐานการวดัละเอียดทางวิศวกรรม และ ระบบมาตรฐานในเร่ืองความสามารถการ
แลกเปล่ียน ขอ้กาํหนดของพิกดัความเผื่อและหลกัการการทาํงานท่ีปลอดภยั  และการบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรเบ้ืองตน้ รวมทั้ง
ปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตงานโลหะพ้ืนฐาน เคร่ืองจกัรซีเอน็ซี 
 
วอ.252 ปฏิบติัการเคร่ืองมือพ้ืนฐานทางวศิวกรรมและการใชง้าน   1  (0-3-2) 
IE 252 Engineering Tools and Operations Laboratory 
วชิาบงัคบัก่อน  :  - 
  ปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตงานโลหะพ้ืนฐาน เช่น งานร่างแบบ งานโลหะแผ่น งานเช่ือม งานกดั งาน
กลึง งานเจียระไน การใชเ้คร่ืองมือวดัในงานวิศวกรรม เช่น เวอร์เนียร์ไมโครมิเตอร์ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งหลกัการการทาํงานใน
โรงฝึกงานท่ีปลอดภยั และการบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรเบ้ืองตน้ 
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วอ.261 สถิติวศิวกรรม   3  (3-0-6) 
IE 261 Engineering Statistics 
วชิาบงัคบัก่อน  :  - 
     การนาํเสนอและการวเิคราะห์ขอ้มูล ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงทางสถิติ ทฤษฎีการสุ่มตวัอยา่ง การประมาณค่า 
การอนุมานทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวน การวเิคราะห์การถดถอยและสหสมัพนัธ์ การใชว้ธีิการ
ทางสถิติในการแกไ้ขปัญหา การประยกุตส์ถิติในเชิงวศิวกรรม 
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      3.1.5.2   ค าอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษ 
 
วชิาศึกษาทัว่ไป 
ส่วนที ่1 
มธ.100  พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม      3(3-0-6) 
TU 100 Civic Education  
 Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain understanding of the concept 
of ‚citizenship‛ in a democratic rule and will have opportunity for self-development to become a citizen in a democratic 
society and to take responsibility in addressing issues in their society through real-life practices. 
 
มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์       2 (2-0-4) 
TU 110  Integrated Humanities  
 To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas, intellectual and creative 
development.  To instill analytical thinking, with an awareness of the problems that humanities are confronting, such as the 
impacts of: technological development, violence, wars, and various world crises so that we can live well in a changing world. 
 
มธ.120  สหวทิยาการสงัคมศาสตร์       2 (2-0-4) 
TU 120  Integrated Social Sciences 
 This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role for society.     The 
course explains the origins of the social sciences and the modern world, the separation of social sciences from pure sciences, 
and the acceptance of the scientific paradigm for the explanation of social phenomenon. It also involves the analysis of 
important disciplines, concepts, and major theories of social sciences by pointing out strengths and weaknesses of each one. 
Included is the analysis of contemporary social problems, using knowledge and various perspectives—-individual, group, 
macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.  
 
มธ.130  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี      2 (2-0-4) 
TU 130  Integrated Sciences and Technology 
 To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard methods for scientific 
investigations. Important evolutions of science and technology influencing human lives as well as the impacts of science and 
technology on economies, societies and environments.  Current issues involving the impacts of science and technology on 
moral, ethics and human values. 
 
มธ.156   คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้     3 (3-0-6) 
TU 156  Introduction to Computers and Programming 
 Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, system and application software, 
algorithms, flowcharts, data representation, program design and development methodology, problem solving using high-level 
language programming. 
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ท.161     การใชภ้าษาไทย  3 (3-0-6) 
TH 161  Thai Usage 
 Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on drawing the main idea, 
communicating knowledge,  thoughts and composing properly. 
 
สษ.070  ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1       0 (3-0-6) 
EL 070  English Course 1 

Prerequisite  : Language  Institute  placement 
A non-credit course designed for those students with low English command and unable to enroll directly into English 

Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ for Unsatisfactory and will not be counted towards  
the students’ total credits and GPA).   
 A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four basic integrated skills of 
listening, speaking, reading and writing. 

 
สษ.171  ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2       3  (3-0-6) 
EL 171  English Course 2 

Prerequisite  : Have earned credits of  EL 070 or  Language  Institute  placement 
 An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop students’ English proficiency at 
a higher level. 

 
สษ.172  ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3       3  (3-0-6) 
EL 172  English Course 3 

Prerequisite  :  Have earned credits of  EL 171  or  Language  Institute  placement 
 An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more sophisticated level than the 
prior course especially in speaking and writing. 
 
ส่วนที ่2 
วท.123  เคมีพ้ืนฐาน        3  (3-0-6) 
SC 123  Fundamental Chemistry 
 Atomic structure, Stoichiometry, Chemical bonds, Properties of Representative and Transition Elements, Gases, 
Liquids and Solutions, Solids, Thermodynamics, Chemical Kinetics, Chemical Equilibrium and Acid-Base Equilibrium, 
Electrochemistry, Organic Chemistry. 
 
วท.173   ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน       1 (0-3-0) 
SC 173   Fundamental Chemistry Laboratory 

Prerequisite:  Have taken SC 123 or taking SC 123 in the same semester  
 Experiments related to the contents in SC 123 
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สษ.202  ภาษาองักฤษสาํหรับการทาํงาน      3  (3-0-6) 
EL 202   English for work 

Prerequisite: Have earned credits of  EL 172 
Preparing and training students for careers; using business English reading, writing,  

speaking and listening in the work-related contexts. 
 
บังคบัเลอืก 1 วชิา  ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ   
วค.106 ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน   3 (3-0-6) 
AE 106  Sustainability of Natural Resources and Energy 
           Basics of ecology for environment and natural resource conservation. Characterisation of pollutions and their impacts 
on the society. Concepts about sustainability of natural resources and energy. Decision analysis. Environmental ethics. 
Sustainable design. Energy consumption in Thailand. Energy consumption in transportation, industries, and buildings. 
Sustainability of energy for Thailand. Electricity generation in Thailand. Energy conservation. Alternative energy. Solar 
energy. Biomass for energy. Ethanol production. Biodiesel production. Clean coal technology. Nuclear energy. 
 
วย.106 เทคนิคในการส่ือสารและการนาํเสนอ   2 (2-0-4) 
CE 106  Communication and Presentation Technique 
 Proficient reading comprehension techniques: interpret, analyse and summarize reading information. Report writing: 
Style in reports, formats. Methods of compiling data for report-writing in tables and figures. Units, Symbols and Mathematical 
equations. Terminology and transliterate, Presentation skills and techniques for presentation. 
 
น.209 หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์  3 (3-0-6) 
LA 209  Civil and Commercial  Law 
 This course gives an account of general principles in the Civil and Commercial Code in the following Titles: (1) 
Persons  (2) Property (types of property and proprietary rights) (3) Juristic acts (general principles, declaration of will, void 
and voidable acts)  (4) Obligations and contracts 
 
น.249 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา   3 (3-0-6) 
LA 249   Introduction to Intellectual Property 
        This course seeks to provide students with fundamental knowledge in relation to the protection of ‚creation of the 
mind of human-beings‛, justifications and needs for the protection and benefits to be derived from the protection of this kind 
of property, the enforcement of rights flowing from the protection. For this purpose, examples will be drawn from existing 
intellectual property law, in particular, such legislation most central to the daily life of students e.g. the copyright law and the 
trademarks law. 
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พบ.291 ธุรกิจเบ้ืองตน้     3 (3-0-6) 
BA 291  Introduction of Business 

The course aims to provide a comprehensive introduction to the key operations of business, namely finance, 
accounting, marketing, human resource and production management, and management information system, placed within 
organizational, forms of businesses, environmental, legal and managerial context.  Underlying business concepts will be 
discovered through the study of real-world examples and fundamental business plans.   
 

ทม.201 หลกัการบริหาร    3 (3-0-6) 
HR 201 Principles of Management 
 Management concepts, evolution of management, roles and skills of managers, planning, organizing, leading, 
controlling, managerial decision making and ethics 
 

ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้   3 (3-0-6) 
EC 213   Introductory Microeconomics 

 A study of principles of economics regarding an allocation of scarce resources, theory of value and price 

determination. An introduction to the theory of consumption and production leading to the determination of supp ly and 

demand of goods and services. Price determination and allocation efficiency in perfectly and imperfectly competitive 

markets. 
 

2. วชิาเฉพาะ 
          (1.1)  กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
วท.133 ฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 1   3 (3-0-6) 
SC 133  Physics for Engineers I 
            Motion, force, gravity, collisions, rotational motion, bodies in equilibrium, elastic and fractures, fluids, oscillations, 
waves, sound and applications, heat and the kinetic theory of gases, the first and the second laws of thermodynamics. 
 
วท.134 ฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 2   3 (3-0-6) 
SC 134   Physics for Engineers II 

Prerequisite:  :  Have taken SC 133 
Electric charge and electric fields, Gauss’ law, electric potential, capacitance, dielectrics, electric current, DC circuits 

and devices, magnets and electromagnets, magnetic induction and Faraday’s law, inductors, AC circuits, electromagnetic 
theory and applications, light, lenses and optical instruments, reflection, refraction, diffraction, interference and polarization, 
modern physics. 

 
วท.183 ปฏิบติัการฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 1  1 (0-3-0) 
SC 183  Physics for Engineers Laboratory I 
  Laboratory practices involving measurement and errors, force and motion, energy, momentum, waves and heat.  
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วท.184 ปฏิบติัการฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 2      1 (0-3-0) 
SC 184   Physics for Engineers Laboratory II 

Laboratory practices involving electro-magnetic fields, electric circuits and instruments, optics and 
modern physics. 
 
ค.111 แคลคูลสัพ้ืนฐาน     3 (3-0-6) 
MA 111  Fundamentals of Calculus 
   The elecmentary number system and functions, calculus of one variable functions, limit, continuity, the derivative 
and its applications, antiderivatives, techniques of integrations and its applications, series, Taylor’s Theorem and its 
applications 

Note: There no credit for students who studying or passed MA111 or MA216 or MA 218 
 
ค.112 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์  3 (3-0-6) 
MA 112  Analytic Geometry and Applied Calculus 

Prerequisite: Have earned credits of MA111 
 Analytic geometry for conic sections and second degree equations, vectors, transformation of coordinates, polar 
coordinates and graph drawing, functions of several variables, partial derivatives, multiple integrals, scalar fields and vector 
fields, derivative of  vector valued functions, integration in the vector fields, Gauss’s Theorem, Green’s Theorem and Stokes’ 
Theorem, Fourier and Laplace analysis and theirs applications. 
 
ค.214 สมการเชิงอนุพนัธ์      3 (3-0-6) 
MA214 Differential Equations 

Prerequisite: Have earned credits of  MA112 or MA113 
 First order differential equations, second order differential equations, homogeneous linear differential equations, 

nonhomogeneous linear dirrerential equations,s differential equations of higher order, series solution of linear differential 
equations, special functions, partial differential equations, the Laplace transform and Fourier transform, introduction to 
nonlinear differential equations, applications engineering problem solving. 

 
     (1.2)  กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรม 

วก. 100   กราฟิกวศิวกรรม       3 (2-3-4) 
ME 100  Engineering  Graphics 
             Prerequisite : - 
 The significance of drawing.  Instruments and their uses.  Lining and lettering.  Work preparation.  Applied 
geometry.  Dimensioning and description.  Orthographic  drawing.  Pictorial drawing.  Freehand  sketchin.  Sectioning.  
Computer aided  drawing. 
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วย. 100 จริยธรรมสาํหรับวศิวกร  0 (0-0-0) 
CE 100   Ethics for Engineers 
               Prerequisite : - 
   Ethical issues relevant to the engineering profession.  Potential impact of technoloty transfers and implementation 
with respect to society and its members.  Potential problems that may arise are studied along with possible ways to prevent 
them from occurring and ways to deal with them once they occur. 
 
วย.101 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์  1(1-0-2) 
CE 101   Introduction to Engineering Profession 

Engineering profession, Role and responsibility, Engineering fields, Curriculum and courses in engineering, 
Problem solving in engineering, Mathematical and scientific tools, Tests and experiments, Engineers and society and 
environment, Computers in engineering. 
 
วอ.121 วสัดุวศิวกรรม 1 3  (3-0-6) 
IE 121 Engineering Materials I 
Prerequisite  :  - 
  Properties and structure of engineering materials such as metal, alloy, ceramics, plastics, rubber, wood and concrete.  
Phase diagram.  Materials characteristics.  Materials properties testing.  Relation of microstructure and macrostructure with 
material properties.  Manufacturing processes of materials.  Effects of  heat treatment on microstructure and properties of 
material. 
 
วชิาทีเ่ปิดสอนโดยภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
 
วก. 100  กราฟิกวศิวกรรม      3 (2-3-4) 
ME 100  Engineering Graphics 

Prerequisite : - 
 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 

Prerequisite : Have earned credits of ME 100 
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  กลศาสตร์วสัดุ                  3 (3-0-6) 
ME 210  Mechanics of Materials   

Prerequisite : Have earned credits of CE 202 or ME291 
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   กลศาสตร์วศิวกรรม – พลศาสตร์                   3 (3-0-6) 
ME 220   Engineering Mechanics - Dynamics 

Prerequisite : Have earned credits of CE 202 
 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. 
 
วก. 230  พลศาสตร์ความร้อนเบ้ืองตน้                3 (3-0-6) 
ME 230  Fundamental of Thermodynamics 

Prerequisite : Have earned credits of SC 133 
 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  พลศาสตร์ความร้อนสาํหรับวศิวกรเคร่ืองกล                         3 (3-0-6) 
ME 231  Thermodynamics for Mechanical Engineers 

Prerequisite : Have earned credits of ME 230 
 Irreversibility and availability. Power cycles and refrigeration cycles. Thermodynamics relation. Mixtures and 
solutions. Combustion processes and analysis of combustion products.  
 
วก. 240  กลศาสตร์ของไหล    3 (3-0-6) 
ME 240  Mechanics of Fluids   

Prerequisite : Have earned credits of SC 133 
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. Finite control 
volume and differential analysis. 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  กลศาสตร์ของไหลเบ้ืองตน้       3 (3-0-6) 
ME 290  Introduction to Mechanics of Fluids  

Prerequisite : Have earned credits of SC 133 
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.291  กลศาสตร์วศิวกรรม                 3 (3-0-6) 
ME 291 Engineering Mechanics   

Prerequisite : Have earned credits of SC 133 
 Force systems; resultant; equilibrium; kinematics and kinetics of particles and rigid bodies; Newton’s second law of 
motion; work and energy, impulse and momentum.  

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

Prerequisite : Have earned credits of ME 220, ME 230, ME 240, ME 210 or Permission from Instructor and 
Department Head  

 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. 
 
วก. 310  การออกแบบเคร่ืองกล 1        3 (3-0-6) 
ME 310  Mechanical Design I  

Prerequisite : Have earned credits of ME 210 
 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 

Prerequisite : Have earned credits of ME 310 
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. 
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วก. 320  กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกล                     3 (3-0-6) 
ME 320  Mechanics of Machines 

Prerequisite : Have earned credits of ME 220 
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   การวดัและเคร่ืองมือการวดั                  3(2-3-4) 
ME 321   Measurement and Instrumentation    
 Prerequisite : Have earned credits of SC 133 and LE 209  
 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.  
 
วก. 322  การสัน่สะเทือนเชิงกล                       3 (3-0-6) 
ME 322  Mechanical Vibrations 

Prerequisite : Have earned credits of ME 220 or ME291 and MA 214  
The behavior of lumped systems with single degrees of freedom. Torsional vibration. Free and forced vibration. 

Method of equivalent systems. 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. Methods and techniques to reduce and control vibration. Introduction to non-linear systems. 
Introduction to numerical solution of vibration problems 
 
วก. 323  เมคาทรอนิกส์                                  3 (2-3-4) 
ME 323  Mechatronics 

Prerequisite : Have earned credits of ME 321  
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 เคร่ืองยนตส์นัดาปภายใน                                 3 (3-0-6) 
ME 330  Internal Combustion Engines 

Prerequisite : Have earned credits of ME 231 
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  การถ่ายเทความร้อนสาํหรับวศิวกรรมเคร่ืองกล              3 (3-0-6) 
ME 331  Heat  Transfer for Mechanical Engineering 

Prerequisite : Have earned credits of ME 230 and ME 240 
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. 
 
วก. 350  ระเบียบวธีิเชิงตวัเลขสาํหรับวศิวกร  3 (3-0-6) 
ME 350  Numerical Method for Engineers   

Prerequisite : Have earned credits of TU 156, MA 131 and MA 214 
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  การฝึกงานในอุตสาหกรรม                                0 (not less than 240 hours)  
ME 380  Industrial  Training 

Prerequisite : The third-year students or higher having English testing score as Engineering Faculty given. 
 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. This course cannot be 
registered concurrently with other courses. 
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วก. 390  ปฏิบติัการพ้ืนฐานวศิวกรรมเคร่ืองกล      1 (0-3-0) 
ME 390  Mechanical Engineering Fundamental Laboratory  

Prerequisite : Have earned credits of  CE 221 or ME 210, Have earned credits of  AE 211 or ME 230 , Have earned 
credits of  ME 240 or ME 290 or Permission from Instructor and Department Head 

 Applying the basic instrumentation in Mechanical engineering filed such as measurement of distance, linear and 
angular velocity, flow rate, force, stress, strain, pressure, temperature. Error analysis in the experiments. Data analysis and 
presentation. 
 
วก. 391  ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล       1 (0-3-0) 
ME 391  Mechanical Engineering Laboratory  

Prerequisite : - 
 Significant digits. Error analysis of experimental data. Data analysis and presentation. Engineering report writing. 
Experiments involve fluid mechanics, thermodynamics, dynamics and solid mechanics. 
 
วก. 392   การออกแบบเคร่ืองจกัรกล                           3 (3-0-6) 
ME 392  Machine  Design  

Prerequisite : Have earned credits of ME 210 
Design procedure. Factors affecting design. Safety factor. Review of solid mechanics, engineering materials and 

theories of failure. Stress concentration. Design of mechanical parts for load bearing, such as beams, shafts, thread fasteners 
and various types of joints. Power sources and power transmission. Design of basic machine elements such as springs, power 
screws, rotating shafts, keys, couplings, flywheels, clutches, brakes, bearings, chains, belt, gears. Machine design. Design for 
manufacturing and assembly. Reverse engineering. 
 
วก. 400  ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 2       2 (0-4-0) 
ME 400  Mechanical Engineering Laboratory II 

Prerequisite : Have earned credits of ME 300, ME 322, ME 330 or Permission from Instructor and Department 
Head 

Additional experiments in the fields of power plant engineering, heat transfer, automatic control system, 
mechanical vibrations and gas dynamics. 

 
วก. 420  ระบบควบคุมอตัโนมติั          3 (3-0-6) 
ME 420  Automatic Control System 

Prerequisite : Have earned credits of MA 214 
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 
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frequency-response methods. Basic control actions. Improving system performance using compensation techniques. 
Introduction to the state variable method of analysis. 
 
วก. 430  การทาํความเยน็และการปรับอากาศ                                3 (3-0-6) 
ME 430  Refrigeration and Air Conditioning 

Prerequisite : Have earned credits of ME 331 
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. Absorption refrigeration. Refrigerants. Psychrometrics. 
Air conditioning system design. Introduction to current refrigeration and air conditioning technology. Cooling load 
calculation for refrigeration and air conditioning systems. Freezing of foods. Duct design. Principles of air distribution and 
diffuser selection. 
 
วก. 431  วศิวกรรมโรงไฟฟ้า        3 (3-0-6) 
ME 431  Power Plant Engineering 

Prerequisite : Have earned credits of ME231  
Energy conversion principles and availability concept, fuels and combustion analysis. 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. Control and instrumentation, power plant economics and 
environmental impacts. 
 
วก. 480  สมัมนาโครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล      0 (0-3-0) 
ME 480  Mechanical Engineering Projects  Seminar 

Prerequisite : Have earned credits of all Basic and Core Courses and Senior Standing  
 or Permission from Instructor and Department Head 

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  
 

รายวชิาเลอืก 
วก. 325  นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3 (3-0-6) 
ME 325  Pneumatics and Hydraulics 

Prerequisite : Have earned credits of ME 240 or Permission from Instructor and Department Head 
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 
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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  กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง                           3 (3-0-6) 
ME 344  Advance Mechanics of Fluids  

Prerequisite : Have earned credits of ME 240 or Permission from Instructor and Department Head  
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. 
 
วก. 354  การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยงานทางวศิวกรรม                  3 (3-0-6) 
ME 354  Computer Aided Engineering 

Prerequisite : Have earned credits of ME 350 or Permission from Instructor and Department Head 
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  การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์ 3 (3-0-6) 
ME 364  Integrated Product Design and Development 

Prerequisite : Have earned credits of IE251 or Permission from Instructor and Department Head 
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. 
 
วก.374 เทคโนโลยยีานยนต ์                     3 (2-3-4) 
ME 374 Automotive Technology  

Prerequisite : Have earned credits of ME 220 or Permission from Instructor and Department Head  
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. 
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วก. 414  การเสียหายของวสัดุทางวศิวกรรม                            3 (3-0-6) 
ME 414  Failure of Engineering Materials 

Prerequisite : Have taken ME 210 or Permission from Instructor and Department Head 
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. 
 
วก. 415 การออกแบบแบบเหมาะสมท่ีสุดของช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล                    3 (3-0-6) 
ME 415 Optimal Designs of Machine Elements 

Prerequisite : Have earned credits of ME310 or Permission from Instructor and Department Head  
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  หุ่นยนตเ์บ้ืองตน้        3 (3-0-6) 
ME 424  Introduction to Robotics 

Prerequisite : Have earned credits of or currently taking ME 420 or Permission from Instructor and Department 
Head 

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. 
 
วก. 434 เทคโนโลยกีารปรับอากาศและการอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ  3 (3-0-6) 
ME 434 Air conditioning Technology and Energy Conservation in Air Conditioning System  

Prerequisite : Have earned credits of ME430 or Permission from Instructor and Department Head 
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  วศิวกรรมเคร่ืองกงัหนัก๊าซ 3 (3-0-6) 
ME 435  Gas Turbine Engineering 

Prerequisite : Have earned credits of ME 240 and ME 231 or Permission from Instructor and Department Head 
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.  
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วก. 436  การทาํความเยน็และการปรับอากาศชั้นสูง                      3 (3-0-6) 
ME 436  Advanced Refrigeration and Air Conditioning 

Prerequisite : Have earned credits of ME430 or Permission from Instructor and Department Head 
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 
 
วก. 437  แหล่งพลงังานและการเปล่ียนรูปพลงังาน                   3 (3-0-6) 
ME 437  Energy sources and conversion 

Prerequisite: Have earned credits of ME231 or Permission from Instructor and Department Head 
Souces of energy in nature. Conversion to mechanical and electrical energy from various sources such as tidal 

energy, wind energy, and geothermal energy. Magnetohydrodynamic geothermal energy. Magnetohydrodynamic. Potentail 
applications of solar, wind and tidal energy. Energy conversion from biomass. Energy storage. Clean energy. 

 
วก. 438  การจดัการพลงังานในอาคารและอุตสาหกรรม                   3 (3-0-6) 
ME 438  Energy  Management  in  Building and Industry 

Prerequisite : Have earned credits of ME 230, ME 231 and ME 331 or Permission from Instructor and Department 
Head 

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  
 
วก. 444 การออกแบบระบบท่อทางวศิวกรรม                          3 (3-0-6) 
ME 444  Engineering  Piping  System  Design 

Prerequisite : Have earned credits of ME240 or Permission from Instructor and Department Head 
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  วศิวกรรมทางนํ้ าเบ้ืองตน้  3 (3-0-6) 
ME 445  Introduction to Marine Engineering 

Prerequisite : Have earned credits of ME 240 and CE 202 or Permission from Instructor and Department Head 
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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. 
 
วก. 446  วศิวกรรมอากาศยานเบ้ืองตน้                    3 (3-0-6) 
ME 446  Introduction to Aeronautical Engineering 

Prerequisite : Have earned credits of ME240 or Permission from Instructor and Department Head 
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  เคร่ืองจกัรกลของไหล           3 (3-0-6) 
ME 447  Fluid  Machinery 

Prerequisite : Have earned credits of ME240 or Permission from Instructor and Department Head 
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.  
 

วก. 454  วธีิการไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้                    3 (3-0-6) 
ME 454  Introduction to Finite Element Method 

Prerequisite : Have earned credits of ME 350 or Permission from Instructor and Department Head 
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  วธีิบาวน์ดะรีเอลิเมนตเ์บ้ืองตน้                   3 (3-0-6) 
ME 455  An Introduction to Boundary Element Method 

Prerequisite : Have earned credits of ME350 or Permission from Instructor and Department Head 
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  วศิวกรรมโรงงาน 3 (3-0-6) 
ME 464  Plant Engineering 

Prerequisite : Have earned credits of ME 230, ME 231 and ME 310 or Permission from Instructor and Department 
Head 

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 การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และการผลิต                  3 (3-0-6) 
ME 465 Computer-Aided Design and Computer-Aided Manufacturing 

Prerequisite : Have earned credits of ME310 or Permission from Instructor and Department Head 
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. 
 
วก. 474  เคร่ืองจกัรกลการเกษตร                                   3 (3-0-6) 
ME 474  Agricultural  Machinery 

Prerequisite : Have earned credits of ME 210 and ME 240 or Permission from Instructor and Department Head 
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  ไบโอเมคานิกส์เบ้ืองตน้                    3 (3-0-6) 
ME 475  Introduction to Biomechanics 

Prerequisite : Have earned credits of ME 210 and ME 220 or Permission from Instructor and Department Head 
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. 
 
วก. 476  การใหค้วามร้อนดว้ยไมโครเวฟเบ้ืองตน้                 3 (3-0-6) 
ME 476  Introduction to Microwave Heating 

Prerequisite : Have earned credits of ME331 or Permission from Instructor and Department Head 
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.   
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วก. 477  การเผาไหมเ้บ้ืองตน้ และการประยกุต ์                  3 (3-0-6) 
ME 477  Introduction to Combustion and Applications 

Prerequisite : Have earned credits of ME330 or Permission from Instructor and Department Head 
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. 481  โครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล                   3 (0-6-3) 
ME 481  Mechanical Engineering Project 

Prerequisite : The fourth-year students must pass the English Brush-Up training course or hold a TU-GET score of at 
least 300 points, and Pass ME480 or Permission from Instructor and Department Head 

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.  
 
วก.482 เตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมเคร่ืองกล            3  (0-3-0) 
ME 482 Preparation for Mechanical Engineering Co-operative Education   

Prerequisite : The fourth-year students who has credits of all compulsory courses, must pass the English Brush-Up 
training course or hold a TU-GET score of at least 300 points, or Permission from Instructor and Department Head 
  Study and problem solving in industry for the purpose of research and development.  The study is conducted 
individually or in groups not exceeding 3 students and fits the following description (1) a search for invention that can be 
developed into commercialized product, (2) problem solving in manufacturing, process improvement, or utilization of 
defections or rejects, (3) technological improvement (from those granted patent), management of information and servicing for 
business decision making.  The duration of course is not to be less than 4 months and not exceeding 6 months.  It is evaluated 
by committee consisting of lecturers and industrial associates.  Students are required to submit reports and make oral 
presentation.   
 

วก.483 สหกิจศึกษาวศิวกรรมเคร่ืองกล 6  (not less than 16 weeks per semester) 
ME 483 Mechanical Engineering Co-operative Education  

Prerequisite: Have earned credits of ME 482 
  Study and problem solving in industry for the purpose of research and development.  The study is conducted 
individually or in groups not exceeding 3 students and fits the following description (1) a search for invention that can be 
developed into commercialized product, (2) problem solving in manufacturing, process improvement, or utilization of 
defections or rejects, (3) technological improvement (from those granted patent), management of information and servicing for 
business decision making.  The duration of course is not to be less than 4 months and not exceeding 6 months.  It is evaluated 
by committee consisting of lecturers and industrial associates.  Students are required to submit reports and make oral 
presentation.   
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วก. 484  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 1                 3 (3-0-6) 
ME 484  Special  Topics in Mechanical Engineering I 

Prerequisite : Permission from Instructor 
 The new technology of special interest in mechanical engineering. 
 
วก. 485  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 2                 3 (3-0-6) 
ME 485  Special  Topics in Mechanical Engineering II 

Prerequisite : Permission from Instructor 
 The new technology of special interest in mechanical engineering. 

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

Prerequisite : Permission from Instructor 
 The new technology of special interest in mechanical engineering. 

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

Prerequisite : Permission from Instructor 
 The new technology of special interest in mechanical engineering. 
 
วก. 488  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 5                            3 (3-0-6) 
ME 488  Special Topics in Mechanical Engineering V 

Prerequisite : Permission from Instructor 
 The new technology of special interest in mechanical engineering. 

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

Prerequisite : Permission from Instructor 
 The new technology of special interest in mechanical engineering. 
 
วชิาเฉพาะทีเ่ปิดสอนโดยสาขาวชิาอืน่ และคณะอืน่ 
 

ค. 131      พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์        3(3-0-6) 
MA. 131  Applied Linear Algebra          
 Prerequisite : - 
 Theorems of matrices,Hermitian matrices and unitrary matrices, LU-fractorization, vector spaces, linear 
independence, dimensions, rank of matrices, applications of matrices for solving systems of  linear equations, inverse of 
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matrices , determinant, Cramer’s Rule, linear transformations, inner product space, orthogonal complement and  least square, 
eigenvalues and its application, diagonalization of matrices, basic concepts of tensor. 
Note: There is no credit for student who are studying or passed MA236 
 
วย. 202   กลศาสตร์วศิวกรรม - สถิตยศาสตร์  3(3-0-6) 
CE202   Engineering Mechanics - Statics 
 Prerequisite:  Have earned credits of SC 133 

Force analysis; Newton’s law of motion; resultant; Equilibrium of forces; Application of equilibrium equations for 
structures and machines; Center of gravity; Theorems of Pappus. Beams; Friction; Virtual workand stability; Moment of 
inertia of an area, mass; Introduction for bending moment, shear and deflection 
 
วฟ. 203 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้     1(0-3-0) 
LE  203 Introduction to Electrical Engineering Laboratory 
 Prerequisite : Have earned credits or taking LE209  in the same semester 
 This course focuses on practicing skills in basic electrical engineering. Learn how to use equipments and some 
electrical elements. Connect  some electrical circuits. Identify, analyze and solve some basic problems in electrical circuits and 
electronics. Learn how to use basic circuit and electronic software. 
 
วฟ.209 วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้       3(3-0-6) 
LE 209 Introduction to Electrical Engineering 
 Prerequisite : - 
 Basic D.C. and A.C. circuit analysis; voltage; current and power; transformers; introduction to electrical 
machinery; generators, motors and their uses; concepts of three-phase system; method of power transmission; introduction to 
some basic electrical instruments. 

 (This course for students in Mechanical, Chemical, and Industrial Engineering) 
 

วอ.251  กรรมวธีิการผลิตสาํหรับวศิวกรรมเคร่ืองกล                                       3  (2-3-4) 
IE 251  Manufacturing Processes for Mechanical Engineering                                    
   Prerequisite  :  - 
              Manufacturing processes such as casting, forming, machining and welding.  The use of these equipment, tool and 
machineries in manufacturing. Manufacturing processes and cost.  Standards in  engineering metrology and instrumentation. 
Allowances and safety zone rules.  Basic Machine Maintenance. Practices in various fundamental manufacturing processes 
CNC machining, welding, and computer-aided manufacturing. 
 
วอ.252 ปฏิบติัการเคร่ืองมือพ้ืนฐานทางวศิวกรรมและการใชง้าน 1  (0-3-2) 
IE 252 Engineering Tools and Operations Laboratory 
  Prerequisite  :  - 
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  Workshop in basic metl working processes such as bench work, sheet metal working, welding, shaping, turning, 
milling and grinding. Measurement tools such as vernier caliper, micrometer, etc.  Safety principles in workshop operations.  
Basic maintenance of machine tools. 
 
วอ.261 สถิติวศิวกรรม  3  (3-0-6) 
IE 261 Engineering Statistics 
  Prerequisite  :  - 
  Presenting and analyzing data. Probability theory. Statistics distribution. Sampling theory. Estimation theory 
statistical inference. Hypothesis testing. Analysis of variance. Regression analysis and correlation. Using statistical methods as 
the tool in engineering problem solving. 
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3.2. ช่ือ สกลุ เลขประจ าตวับัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1. อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

 

ล าดบัที ่
เลขประจ าตวั 
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ – สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
1. 
 
 

5100599145xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 

เกียรติขจร  สุเวทเวทิน วศ.ม. 
 
วศ.บ. 

วศิวกรรมเคร่ืองกล 
 
วศิวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี  
มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

2532  
 

2524 
2. 3130300079xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ สมศกัด์ิ  วงษป์ระดบัไชย Ph.D. 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

Mechanical Engineering  
วศ.ม. (วศิวกรรมเคร่ืองกล), 
วศ.บ. (วศิวกรรมเคร่ืองกล), 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2553 
2549 
2547 

3. 3250800066xxx อาจารย ์ จกัรพนัธ์  ชวนอาษา D.Eng. 
 
M.S. 
B.S. 

Mechanical Engineering 
 
Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
ธนบุรี 
Purdue University, U.S.A. 
Rensselaer Polytechnic Institute,  
U.S.A. 

2557 
 

2546 
2543 

4. 3720700166xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ อิศเรศ  ธุชกลัยา Ph.D 
วศ.ม. 
 
วศ.บ. 

Mechanical Engineering 
เทคโนโลยพีลงังาน 
 
วศิวกรรมเคร่ืองกล 

University of Manchester, UK 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
ธนบุรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 
 

2553 
2543 

 
2541 
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5. 3720101018xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 

บรรยงค ์รุ่งเรืองดว้ยบุญ Ph.D. 
M.S. 
วศ.บ. 

Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering 
วศิวกรรรมเคร่ืองกล 
 

Lehigh University, U.S.A. 
Lehigh University, U.S.A. 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ 

2546 
2543 
2538 

 

3.2.2. อาจารย์ประจ าทีร่่วมสอนในหลกัสูตร  

 

ล าดบัที ่
เลขประจ าตวั 
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ – สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. 
 
 

3102400556xxx รองศาสตราจารย ์
 

ดุลยโชติ ชลศึกษ ์
 

Ph.D.  
M.S 
วศ.บ. 

Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering 
วศิวกรรมเคร่ืองกล 

Columbia University, U.S.A. 
Columbia University, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2544 
2540 
2535 

2. 5100599145xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 

เกียรติขจร สุเวทเวทิน  
 

วศ.ม. 
 
วศ.บ. 

เคร่ืองกล  
 
วศิวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
มหาวยิาลยัขอนแก่น 

2532 
 

2524 
3. 3191401925xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์

 
วทิวสั ศตสุข 
 

Ph.D.  
 
M.S.  
 
วศ.บ. 

Mechanical Engineering 
 
Mechanical Engineerin  
 
วศิวกรรมเคร่ืองกล 
 
 

Illinois Institute of Technology, U.S.A. 
California State University at Fullerton, 
U.S.A. 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2543 
 

2536 
 

2533 
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ล าดบัที ่
เลขประจ าตวั 
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ – สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

4. 4102000010xxx ศาสตราจารย ์ สมชาติ ฉนัทศิริวรรณ Ph.D. 

M.S.  
 
B.S.  

 

(Mechanical Engineering),  
(Mechanical Engineering),  
 
(Engineering and Applied 
Science) 

University of California at Santa Barbara, 
U.S.A. 
Stanford University, U.S.A. 
California Institute of Technology, U.S.A. 

2539 
2533 

 
2532 

5. 3100601980xxx อาจารย ์ กริช เจียมจิโรจน ์ Ph.D.  
วศ.ม. 
วศ.บ 

Mechanical Engineering  
 เทคโนโลยอีุณหภาพ 
วศิวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร 

University of Nottingham, UK  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

2555 
2544 

2541 
6. 3250800098xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์

 
ฉตัรชยั มานะดี M. Agr. 

B.Agr. 
Agricultural Engineering 
Agricultural Engineering 

Kobe University, Japan 
Kobe University, Japan 

2533 
2531 

7. 3102002252xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 

ชาญณรงค ์อศัวเทศานุภาพ Ph.D.  
วศ.ม.  
วศ.บ. 

Mechanical Engineering  
วศิวกรรรมเคร่ืองกล 
วศิวกรรรมเคร่ืองกล 

University of Southern California, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

2550 
 2548 
2538 

8. 4100500026xxx ศาสตราจารย ์ ชาวสวน กาญจโนมยั D.Eng.  
 

M.S. 
    วศ.บ. 

Mechanical Engineering 
 
Mechanical Engineering 
วศิวกรรมอุตสาหการ 

Nagaoka University of Technology, Japan 
University of  Southern California, U.S.A. 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2545 
 

2537 
 

2534 
9. 3100800100xxx รองศาสตราจารย ์

 
ไชยณรงค ์จกัธรานนท ์ Ph.D. 

วศ.ม. 
วศ.บ. 

Mechanical Engineering 
วศิวกรรมเคร่ืองกล 
วศิวกรรมเคร่ืองกล 

University of Tokyo, Japan 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

2549 
2541 
2536 
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ล าดบัที ่
เลขประจ าตวั 
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ – สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

10. 3540400033xxx รองศาสตราจารย ์
 

ธีร์ เจียศิริพงษก์ลุ Dr.-Ing.  
 

M.Eng 
วศ.บ. 

Mechanics 
 
Mechatronics 
วศิวกรรมเคร่ืองกล 

 

Darmstadt University of Technology, 
Germany 
สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี 

2548 
 

2543 
2540 

11. 3720101018xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 

บรรยงค ์รุ่งเรืองดว้ยบุญ Ph.D. 
M.S. 
วศ.บ. 

Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering 
วศิวกรรรมเคร่ืองกล 
 

Lehigh University, U.S.A. 
Lehigh University, U.S.A. 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ 

2546 
2543 
2538 

12. 3841000014xxx ศาสตราจารย ์  ผดุงศกัด์ิ รัตนเดโช D.Eng. 
 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

Mechanical Engineering 
 
วศิวกรรมเคร่ืองกล 
วศิวกรรมเคร่ืองกล 
 

Nagaoka University of Technology, Japan 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

2544 
 

2538 
2533 

13. 4100200069xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 

มนตช์ยั พฤกษว์ไิลเลิศ D.Eng. 
   วศ.ม. 

วศ.บ. 

Materials Science 
   วศิวกรรมเคร่ืองกล 

วศิวกรรมเคร่ืองกล 

Nagaoka University of Technology, Japan 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2549 
 2541 
2539 

14. 3100601993xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 

วาทิต ภกัดี Ph.D. 
M.S. 
วศ.บ. 

Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering  
วศิวกรรมเคร่ืองกล 

University of Colorado, U.S.A. 
University of Colorado, U.S.A. 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

2546 
2541 
2537 
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ล าดบัที ่
เลขประจ าตวั 
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ – สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

15. 3102400556xxx รองศาสตราจารย ์
 

วโิรจน์ ล่ิมตระการ วศ.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วศิวกรรมเคร่ืองกล  
วศิวกรรมเคร่ืองกล 
วศิวกรรมเคร่ืองกล 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2546 
2538 
2533 

16. 3720700166xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 

อิศเรศ ธุชกลัยา Ph.D. 
วศ.ม. 

 
วศ.บ. 

Mechanical Engineering  
เทคโนโลยพีลงังาน 
 
วศิวกรรรมเคร่ืองกล  

 

University of Manchester, UK 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
ธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ 

2553 
2543 

 
2541 

17. 3130300079xxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ สมศกัด์ิ  วงษป์ระดบัไชย Ph.D. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

Mechanical Engineering  
วศ.ม. (วศิวกรรมเคร่ืองกล), 
วศ.บ. (วศิวกรรมเคร่ืองกล), 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2553 
2549 
2547 

18.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 

สปัปินนัท ์ เอกอาํพล Ph.D. 
 

B.Sc. 

Mechanical Engineering 
 
Mechanical Engineering 

Massachusetts Institute of Technology, 
USA.  
Brown University, USA. 

2551 
 

2545 
19.  อาจารย ์ จิรประภา  กิมสุนทร Ph.D. 

M.Sc. 
B.Eng. 
วศ.บ. 

Renewable Energy 
Environmental Engineering 
Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering 

The University of  Nottingham, UK. 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2551 
2546 
2545 
2545 
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ล าดบัที ่
เลขประจ าตวั 
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ – สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
20. 3250800066xxx อาจารย ์ จกัรพนัธ์  ชวนอาษา D.Eng. 

M.S. 
B.S. 

Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
Purdue University, U.S.A. 
Rensselaer Polytechnic Institute,  U.S.A. 

2557 
 2546 
2543 
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3.2.3. อาจารย์พเิศษ 

ไม่มี 
4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา)  

จากความตอ้งการท่ีบณัฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเขา้สู่การทาํงานจริง ดงันั้นหลกัสูตรไดก้าํหนดรายวิชา
ฝึกงานซ่ึงเป็นวิชาบงัคบั และวิชาสหกิจศึกษา ซ่ึงเป็นวิชาบังคบัเลือก โดยนักศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาไดว้่าตอ้งการ
ประสบการณ์ภาคสนามในรูปแบบใด  

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนกัศึกษา มีดงัน้ี 
(1) ทกัษะในการปฏิบติังานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลกัการ ความจาํเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎี

มากยิง่ข้ึน 
(2) บูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพ่ือนาํไปแกปั้ญหาทางในภาคอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสมัพนัธ์และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
(4) มีระเบียบวนิยั ตรงเวลา เขา้ใจวฒันธรรมและสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานประกอบการได ้
(5) มีความกลา้ในการแสดงออก และนาํความคิดสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในงานได ้

4.2. ช่วงเวลา  
วชิาฝึกงาน ภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีท่ี 3 
วชิาสหกิจศึกษา  ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาชั้นปีท่ี 4 

4.3. การจดัเวลาและตารางสอน  

วชิาฝึกงาน จดัเตม็เวลาในภาคฤดูร้อน  
วชิาสหกิจศึกษา จดัเตม็เวลา 1 ภาคการศึกษา 

5. ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวจิยั  
ขอ้กาํหนดในการทาํโครงงาน ตอ้งเป็นหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวศิวกรรมเคร่ืองกล โดยมีจาํนวนผูร่้วมโครงงาน 2-3 คน และ

มีรายงานท่ีตอ้งนาํส่งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลกัสูตรกาํหนด อยา่งเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานท่ีมุ่งเนน้การสร้างผลงานวจิยั
เพื่อพฒันางานดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกล 

5.1. ค าอธิบายโดยย่อ   
โครงงานเก่ียวกบัวศิวกรรมเคร่ืองกลเพ่ือฝึกฝน ทาํการทดลอง คน้ควา้วจิยั พฒันา หรือศึกษาในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดดว้ย

ตวันกัศึกษาเอง โดยมีอาจารยเ์ป็นท่ีปรึกษาแนะนาํ  เม่ือจบโครงงานนักศึกษาจะตอ้งจดัทาํรายงานเป็นรูปเล่ม และทาํการ
นาํเสนอผลงานดว้ยการบรรยาย 

5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นกัศึกษาสามารถทาํงานเป็นทีม มีความเช่ียวชาญในการประยกตใ์ชค้วามรู้ต่าง ๆ ดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกล หรือโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ทางดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกลในการทาํโครงงาน โครงงานสามารถเป็นตน้แบบในการพฒันาต่อได ้
5.3. ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ของปีการศึกษาท่ี 4 
5.4. จ านวนหน่วยกติ 

3 หน่วยกิต 
5.5. การเตรียมการ  

ปฐมนิเทศนักศึกษา มีการกาํหนดชั่วโมงการให้คาํปรึกษา มีอาจารยผ์ูร้ะบผิดชอบและบุคลากรสนับสนุนท่ีมีหน้าท่ี
ประจาํเพ่ือใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงงาน อีกทั้งมีตวัอยา่งโครงงานใหศึ้กษา 
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5.6. กระบวนการประเมนิผล  
แบ่งการประเมินผลออกเป็น 3 รอบ 
รอบท่ี 1 การประเมินขอ้เสนอโครงร่างโครงงาน เพ่ือระดบัของการศึกษา กาํหนดขอบเขต และพิจารณาความเป็นไปได้

ในการทาํโครงงานในหวัขอ้ท่ีนกัศึกษานาํเสนอ 
รอบท่ี 2 การประเมินผลจากความกา้วหน้าในการทาํโครงงาน ซ่ึงนักศึกษาตอ้งมีการจดัทาํรายงานท่ีแสดงให้เห็นว่า

นกัศึกษาไดท้าํโครงงานโดยมีวธีิการท่ีเป็นเหตุเป็นผล มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวเิคราะห์ผลท่ีถูกตอ้งตามหลกัทางวชิาการ  
รอบท่ี 3 การประเมินผลโครงงาน ซ่ึงนกัศึกษาตอ้งมีการจดัทาํรายงานฉบบัสมบูรณ์ของโครงงาน โดยตอ้งแสดงให้เห็น

วา่นกัศึกษาไดด้าํเนินการทาํโครงงานจนเกิดผลสาํเร็จตามวธีิการดาํเนินการและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
ทั้งน้ีในการประเมินผลแต่ละรอบเป็นการจดัสอบการนาํเสนอท่ีมีอาจารยส์อบไม่ตํ่ากวา่ 3 คน 

หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
ดา้นบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเร่ือง การแต่งกาย การเขา้สังคม เทคนิคการเจรจา 

ส่ือสาร การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และการวางตวัในการทาํงานใน
บางรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนท่ี
นกัศึกษาจะสาํเร็จการศึกษา 

ดา้นภาวะผูน้าํ และความรับผิดชอบตลอดจนมีวินยัใน
ตนเอง 

- กาํหนดให้มีรายวิชาซ่ึงนักศึกษาตอ้งทาํงานเป็นกลุ่ม และมีการ
กาํหนดหวัหนา้กลุ่มในการทาํรายงานตลอดจน กาํหนดใหทุ้กคน
มีส่วนร่วมในการนาํเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกใหน้กัศึกษาได้
สร้างภาวะผูน้าํและการเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี 

- มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเขา้เรียนตรงเวลาเขา้
เรียนอยา่งสมํ่าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกลา้ใน
การแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และขอ้กฎหมายท่ีจาํเป็น
และเกียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม 

 

2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวชิาศึกษาทัว่ไป   

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 (1.1) ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1)  มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 
  (2)  มีความเป็นธรรม 
  (3)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
  (4)  มีวนิยั 
  (5)  มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
  (6)  มีจิตอาสา 
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 (1.2 ) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1)  เรียนจากบทบาทสมมติ และกรณีตวัอยา่งท่ีครอบคลุมประเดน็ปัญหาดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
  (2) อภิปราย และแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
  (3)  กรณีศึกษาและการมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์และใหค้วามเห็นดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
  (4)  การสอดแทรกคุณธรรมในรายวชิาดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
  (5)  จดักิจกรรมเสริมและพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
  (6)   การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
  (7)  จดัโครงการพฒันาแนวคิดดา้นความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
  (8)   จดักิจกรรมส่งเสริมในเร่ืองความรับผิดชอบทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน 
  (9)   แฟ้มสะสมงาน 

(10)  กรณีศึกษาการเป็นแบบอยา่งท่ีดีของวชิาชีพต่างๆ 
(11)  จดัโครงการพฒันาแนวคิดดา้นจิตอาสา 
(12)  กาํหนดชัว่โมงกิจกรรมพฒันาจิตอาสา 

 (1.3)  กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
           (1) การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระยะ  โดยนกัศึกษาประเมินตนเอง เพ่ือน อาจารย ์
   -ก่อนเรียน 
   -ระหวา่งเรียน 
   -หลงัการเรียน/กิจกรรม 
   (2) ประเมินโดยการสะทอ้นความคิดเห็นของตนเองและผูอ่ื้น 
   (3) ประเมินโดยใชแ้บบประเมิน 
   (4) นกัศึกษาทาํบนัทึกประสบการณ์จากการเรียนในชั้นเรียน และประสบการณ์จากสงัคม 
   (5) การมีส่วนร่วมและการพฒันาตนเองก่อนเรียน ระหวา่งเรียน  
   (6) ประเมินจากภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
   (7) ประเมินจากระยะเวลาในส่งงานตามกาํหนด 
   (8) การตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียนและการส่งงานตามกาํหนดระยะเวลา 
   (9)ประเมินโดยใชก้ารสงัเกต 
  (10) ประเมินการมีส่วนร่วมและการพฒันาตนเอง 
2.ความรู้ 
 (2.1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) มีความรู้อยา่งกวา้งขวางในหลกัการและทฤษฎีองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (2) สามารถวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
  (3)  สามารถนาํความรู้ หลกัการ ทฤษฎีไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเเหมาะสม 
  (4)  สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 (2.2 ) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) การสอนโดยใชเ้ทคโนโลยกีารศึกษา 
  (2) การทาํแผนท่ีความคิด 
  (3) ใหมี้การคิดวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหา/คิดวธีิแกปั้ญหา 
  (4) เนน้การสอน การเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
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  (5) การทาํรายงาน/โครงงาน 
  (6) การระดมสมองเพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนการนาํไปประยกุตใ์ช ้
  (7) การศึกษาดว้ยตนเองเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของศาสตร์ต่างๆ 
 (2.3)  กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) การทาํรายงานและการนาํเสนองาน 
  (2) การประเมินผลสมัฤทธ์ิโดยการสอบ 
  (3) การทาํรายงาน/การคน้ควา้ 
  (4) การส่งงานและการนาํเสนองาน 
  (5) การนาํเสนอรายงาน การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
  (6)แบบฝึกหดั 
  (7)การประเมินผลสมัฤทธ์ิ โดยการสอบ การทาํรายงาน 
  (8)ประเมินโดยการสอบ /แนวความคิด และความเขา้ใจ 
  (9)การทาํรายงานและการนาํเสนองาน 
  (10) ประเมินโดยการสอบ /แนวความคิด และความเขา้ใจ 
  (11)การทาํรายงานและการนาํเสนองาน 
  
3.ทกัษะทางปัญญา 
 (3.1) ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  (1)สามารถกาํหนดประเด็นวเิคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
  (2)สามารถวเิคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีการแกไ้ขปัญหาและผลการตดัสินใจไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
  (3)มีความคิดริเร่ิมอยา่งสร้างสรรค ์และมีความคิดในเชิงบวก 
  (4)มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปล่ียนแปลงเพ่ือพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 (3.2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  (1)การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
  (2)กระตุน้ใหผู้เ้รียนสรุปความรู้จากความคิดท่ีไดเ้รียน 
  (3) การระดมสมอง 
  (4)การแสดงบทบาทสมมติ 
  (5)จดักิจกรรรมการเรียนการสอนใหน้กัศึกษาไดฝึ้กวเิคราะห์ 
  (6)ปัญหา และเสนอแนวทางในการแกปั้ญหาอยา่งนอ้ย 1กิจกรรม/วชิา 
  (7)การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
  (8)กระบวนการเรียนการสอนแบบใหส้มัผสัปัญหา (problem- based learning) 

(9)ลงมือปฏิบติัในการแกปั้ญหาดว้ยการใหท้าํโครงงาน (project-based learning) 
(10)จดักิจกรรมส่งเสริมใหมี้ความคิดสร้างสรรค ์
(11)บรรยาย/อภิปราย 
(12)การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในทศันะความคิดเชิงบวกในมุมมองของผูเ้รียน และสงัคม 
(13)การเปิดโอกาสใหมี้การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
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(14)การมอบหมายงาน 
(15)การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

 (3.3) กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  (1)การประเมินการคิดวเิคราะห์ แกไ้ขปัญหา 
  (2)การจดัระบบความคิด 
  (3)การนาํเสนอรายงาน 
  (4)การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
  (5)โครงงาน/ผลงาน 
  (6)การทดสอบ/การสอบเก่ียวกบัระบบความคิด ความเช่ือมโยง และเหตผุล 
  (7)การมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์ปัญหาและการเสนอแนวทาง 
  (8)การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระยะ  โดยนกัศึกษาประเมินตนเอง เพ่ือน อาจารย ์
   -ก่อนเรียน 
   -ระหวา่งเรียน 
   -หลงัการเรียน/กิจกรรม 
  (9)การประเมินจากรายงาน 
  (10)การประเมินจากการนาํเสนอรายงาน/โครงงาน 
 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 (4.1) ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  (1) รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและยอมรับความแตกต่าง 
  (2) มีความเป็นผูน้าํและกลา้ทาํ กลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
  (3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  (4) มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตวั การควบคุมอารมณ์และความอดทน 
  (5) ใชสิ้ทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผูอ่ื้น และมีความเป็นพลเมืองดี 
 (4.2)กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  (1) การมอบหมายงานใหท้าํงาน/โครงงานกลุ่ม 
   (2) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาต่างๆ 
  (3) การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรในเร่ืองภาวะผูน้าํ 
  (4)การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ 
  (5)ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการพ่ึงตนเอง 
  (6)การสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
  (7)การเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น 
  (8)การบรรยาย/การอภิปราย ยกตวัอยา่งผลกระทบในเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ 
  (9)การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาของชุมชนของผูเ้รียน 
  (10)สอนและฝึกปฎิบติัเก่ียวกบัการเคารพสิทธิของผูอ่ื้น ความแตกต่างของบุคคล เคารพหลกัความเสมอภาค 
การเคารพกติกา 
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 (4.3) กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  (1)ประเมินจากการสงัเกต พฤติกรรม 
  (2)ประเมินความสามารถในการแสดงออกในบทบาทภาวะผูน้าํ และผูต้ามในในบทบาทภาวะผูน้าํ และผูต้าม
ในสถานการณ์ต่างๆ 
  (3)นกัศึกษาประเมินตนเอง 
  (4)ประเมินตามใสภาพจริงจากผลงาน 
  (5)ประเมินจากการมีส่วนร่วม การยอมรับการแสดงออกในเร่ืองการใชสิ้ทธิเสรีภาพ 
  (6)ประเมินจากผลงาน/รายงาน/ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
5. ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 (5.1) ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  (1) มีความรู้ทกัษะในการใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
  (2)มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสามารถประยุกต์ใช้ในการส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  (3) มีทกัษะในการคิดคาํนวณ 
  (4) มีทกัษะในการคิดวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวม ขอ้มูลและนาํเสนอขอ้มูล 
 (5.2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  (1) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
  (2) การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
  (3) การนาํเสนอ/รายงานหนา้ชั้น เรียน 
  (4) การนาํเสนองานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารท่ีหลากหลาย 
  (5) การฝึกฝนเทคนิค และทกัษะดา้นการคิดคาํนวณ จากการยกตวัอยา่ง 
  (6) การกาํหนดสถานการณ์จาํลองในการทาํโครงการ 
  (7) การใชก้รณีศึกษาเชิงคณิตศาสตร์ สถิติ เก็บรวบรวมขอ้มูล และการนาํเสนอขอ้มูล 
  (8) การทาํวจิยั 
 (5.3)กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  (1) การประเมินผลงาน/โครงการท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(2) การประเมินทกัษะการส่ือสาร การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน 
(3) การนาํเสนองาน /ทกัษะความเขา้ใจ 
(4) การประเมินผลสมัฤทธ์ิในการสอบ 
(5) การทาํรายงาน/โครงงาน 
 

2.2 การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวชิาเฉพาะ   
2.2.1. คุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
นกัศึกษาตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถดาํเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม นอกจากนั้นยงัมีกฎหมายควบคุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม อาจารยท่ี์สอนในแต่ละวิชาตอ้งพยายามสอดแทรกเร่ืองท่ี
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เก่ียวกับส่ิงต่อไปน้ีทั้ง 5 ขอ้ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพฒันาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ท่ีศึกษา รวมทั้ ง
อาจารยต์อ้งมีคุณสมบติัดา้นคุณธรรม จริยธรรมอยา่งนอ้ย 5 ขอ้ตามท่ีระบุไว ้

(1) เขา้ใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซ่ือสัตย์
สุจริต  

(2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม  
(3) มีภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นหมู่คณะ สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ ตามลาํดบัความสําคญั 

เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร  สังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม  
 (5) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพ รวมถึงเขา้ใจถึงบริบท
ทางสงัคมของวชิาชีพวศิวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  

นอกจากนั้น หลกัสูตรวศิวกรรมเคร่ืองกลมีวชิาเก่ียวกบั จริยธรรมเบ้ืองตน้ของวศิวกรและกฏหมายเก่ียวกบัวิชาชีพ เป็น
วชิาบงัคบั อาจารยท่ี์สอนตอ้งจดัใหมี้การวดัมาตรฐานในดา้นคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งเป็นขอ้สอบ 
อาจใชก้ารสงัเกตพฤติกรรมระหวา่งทาํกิจกรรมท่ีกาํหนด มีการกาํหนดคะแนนในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหน่ึงของ
คะแนนความประพฤติของนกัศึกษา นกัศึกษาท่ีคะแนนความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ ์อาจตอ้งทาํกิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมก่อนจบ
การศึกษา 

2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เน้นการเขา้ชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั นักศึกษาตอ้งมีความ

รับผิดชอบโดยในการทาํงานกลุ่มนั้นตอ้งฝึกใหรู้้หนา้ท่ีของการเป็นผูน้าํกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซ่ือสัตยโ์ดยตอ้งไม่
กระทาํการทุจริตในการสอบหรือลอกการบา้นของผูอ่ื้น  เป็นตน้ นอกจากน้ีอาจารยผ์ูส้อนทุกคนตอ้งสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ งมีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาท่ีทาํดี ทาํ
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

3) กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานตามกาํหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และ

การร่วมกิจกรรม 
(2) ประเมินจากการมีวนิยัและพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
(3) ปริมาณการกระทาํทุจริตในการสอบ 
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.2.2. ความรู้  
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
นกัศึกษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัวศิวกรรมเคร่ืองกล และความรู้เก่ียวกบัสาขาวิชาท่ีศึกษานั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งรู้

เพ่ือใชป้ระกอบอาชีพและช่วยพฒันาสงัคม ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 
(1) มีความรู้และความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือ

การประยกุตใ์ชก้บังานทางดา้นวศิวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง และการสร้างนวตักรรมทางเทคโนโลย ี 
  (2) มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท่ีสาํคญั ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบติั ในเน้ือหาของสาขาวชิาเฉพาะดา้น
ทางวศิวกรรม  
  (3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  



มคอ.2 

82 

 

  (4) สามารถวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือ          ท่ีเหมาะสม 
เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้  
  (5) สามารถใชค้วามรู้และทกัษะในสาขาวชิาของตน ในการประยกุตแ์กไ้ขปัญหาในงานจริงได ้ 

การทดสอบมาตรฐานน้ีสามารถทาํไดโ้ดยการทดสอบจากขอ้สอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาท่ีนกัศึกษาอยู่
ในหลกัสูตร  

2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใชก้ารเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลกัการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฎิบติั ทั้ งน้ีให้เป็นไปตาม

ลกัษณะของรายวชิาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวชิานั้น ๆ นอกจากน้ีควรจดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดู
งานหรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวทิยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง ตลอดจนการฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการ 

3) กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษา ในดา้นต่าง ๆ คือ 

(1) การทดสอบยอ่ย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานท่ีนกัศึกษาจดัทาํ 
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการท่ีนาํเสนอ 
(5) ประเมินจากการนาํเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) ประเมินจากรายวชิาสหกิจศึกษา 

2.2.3 ทกัษะทางปัญญา  
1) ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
นักศึกษาตอ้งสามารถพฒันาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพ่ึงตนเองไดเ้ม่ือจบการศึกษาแลว้ ดังนั้นนักศึกษา

จาํเป็นตอ้งได้รับการพฒันาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เก่ียวกับสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
ในขณะท่ีสอนนักศึกษาอาจารยต์อ้งเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เขา้ใจท่ีมาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแกปั้ญหารวมทั้ ง
แนวคิดดว้ยตนเอง ไม่สอนในลกัษณะท่องจาํ นกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัต่าง ๆ จากการสอนเพ่ือใหเ้กิดทกัษะทางปัญญาดงัน้ี 

(1) มีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 
(3) สามารถคิด วเิคราะห์ และแกไ้ขปัญหาดา้นวศิวกรรมไดอ้ยา่งมีระบบ รวมถึงการใชข้อ้มูล ประกอบการตดัสินใจ

ในการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
(4) มีจินตนาการและความยดืหยุน่ในการปรับใชอ้งคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม ในการพฒันานวตักรรมหรือ

ต่อยอดองคค์วามรู้จากเดิมไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
(5) สามารถสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการ

เปล่ียนแปลงทางองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ  
การวดัมาตรฐานในขอ้น้ีสามารถทาํไดโ้ดยการออกขอ้สอบท่ีใหน้กัศึกษาแกปั้ญหา อธิบายแนวคิดของการแกปั้ญหา และ

วธีิการแกปั้ญหาโดยการประยกุตค์วามรู้ท่ีเรียนมา หลีกเล่ียงขอ้สอบท่ีเป็นการเลือกคาํตอบท่ีถูกมาคาํตอบเดียวจากกลุ่มคาํตอบท่ี
ใหม้า ไม่ควรมีคาํถามเก่ียวกบันิยามต่าง ๆ 

2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1) กรณีศึกษาทางการประยกุตท์างวศิวกรรมเคร่ืองกล 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
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(3) ใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติัจริง 
 

3) กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบติัของนกัศึกษา เช่น ประเมินจากการนาํเสนอรายงานในชั้นเรียน การ

ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสมัภาษณ์ เป็นตน้ 
 

2.2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
1) ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตวับุคคลและความรับผดิชอบ 
นกัศึกษาตอ้งออกไปประกอบอาชีพซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคนท่ีไม่รู้จกัมาก่อน คนท่ีมาจากสถาบนัอ่ืน ๆ และคน

ท่ีจะมาเป็นผูบ้งัคบับญัชา หรือคนท่ีจะมาอยู่ใตบ้งัคบับญัชา ความสามารถท่ีจะปรับตวัให้เขา้กบักลุ่มคนต่าง ๆเป็นเร่ืองจาํเป็น
อยา่งยิ่ง ดงันั้นอาจารยต์อ้งสอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัต่างๆ ต่อไปน้ีให้นกัศึกษาระหวา่งท่ีสอนวิชา หรืออาจให้
นกัศึกษาไปเรียนวชิาทางดา้นสงัคมศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติัต่าง ๆน้ี 

(1) สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใชค้วามรู้ในสาขาวชิาชีพมาส่ือสารต่อสงัคมไดใ้นประเด็นท่ีเหมาะสม  
  (2) สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ งส่วนตวัและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ  
  (3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคลอ้งกบั        ทางวิชาชีพอยา่ง
ต่อเน่ือง 
  (4) รู้จักบทบาท หน้าท่ี และมีความรับผิดชอบในการทาํงานตามท่ีมอบหมาย ทั้ งงานบุคคลและ      งานกลุ่ม 
สามารถปรับตวัและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้าํและผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
ความรับผิดชอบ 
  (5) มีจิตสาํนึกความรับผิดชอบดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน และการรักษาสภาพแวดลอ้ม         ต่อสงัคม  

คุณสมบติัต่างๆ น้ีสามารถวดัระหวา่งการทาํกิจกรรรมร่วมกนั 
2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

ใชก้ารสอนท่ีมีการกาํหนดกิจกรรมให้มีการทาํงานเป็นกลุ่ม การทาํงานท่ีตอ้งประสานงานกบัผูอ่ื้นขา้มหลกัสูตร หรือ
ต้องค้นควา้หาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผูมี้ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวับุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดงัน้ี 

(1) สามารถทาํงานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์รท่ีไปปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
(4) มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป 
(5) มีภาวะผูน้าํ 

 
3) กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการนาํเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสงัเกตจากพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถว้นชดัเจนตรงประเด็นของขอ้มูล 
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2.2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
         นักศึกษาจาํเป็นตอ้งมีทักษะ หรือควรได้รับการพฒันาทักษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข เพ่ือให้สามารถเก็บ

รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลทางวิศวกรรมเคร่ืองกล ซ่ึงจาํเป็นอย่างมากในการนําไปวิจยั หรือใชง้านใน
อุตสาหกรรม รวมทั้งตอ้งมีทกัษะในการส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถจดัการระบบงานท่ีนักศึกษา
จะตอ้งออกไปเผชิญหลงัจากจบการศึกษา ดงันั้นอาจารยต์อ้งสอดแทรกวิธีการเพ่ือให้นกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัต่าง ๆ จากการ
สอนเพ่ือใหเ้กิดทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดงัน้ี 

 (1) มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ สาํหรับการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 
  (2) มีทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยกุตต์่อการแกปั้ญหาท่ี
เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
  (3) สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยัไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
  (4) มีทกัษะในการส่ือสารขอ้มูลทั้งทางการพดู การเขียน และการส่ือความหมายโดยใชส้ญัลกัษณ์ 
  (5) สามารถใชเ้คร่ืองมือการคาํนวณและเคร่ืองมือทางวศิวกรรม เพ่ือประกอบวชิาชีพในสาขาวศิวกรรมท่ีเก่ียวขอ้งได ้

      การวดัมาตรฐานน้ีอาจทาํได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธี
แกปั้ญหา และให้นาํเสนอแนวคิดของการแกปั้ญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนกัศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ใน
เชิงวชิาการระหวา่งอาจารยแ์ละกลุ่มนกัศึกษา 

 2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นกัศึกษาไดว้ิเคราะห์สถานการณ์จาํลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และ
นาํเสนอการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

 3) กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

คณิตศาสตร์และสถิติ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอ้จาํกดั เหตุผลในการเลือกใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ การอภิปราย 

กรณีศึกษาต่าง ๆท่ีมีการนาํเสนอต่อชั้นเรียน 
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  (Curriculum Mapping)  
ผลการเรียนรู้ในตารางมคีวามหมายดงันี ้
3.1 ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวชิาศึกษาทัว่ไป  
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1)  มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 
2)  มีความเป็นธรรม 
3)  มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
4)  มีวนิยั 
5)  มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
6)  มีจิตอาสา 

3.1.2 ความรู้ 
1) มีความรู้อยา่งกวา้งขวางในหลกัการและทฤษฎีองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) สามารถวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
3)  สามารถนาํความรู้ หลกัการ ทฤษฎีไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเเหมาะสม 
4)  สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.1.3 ทกัษะทางปัญญา 
1)  สามารถกาํหนดประเด็นวเิคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
2)  สามารถวเิคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวธีิการแกไ้ขปัญหา 

            และผลการตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3)  มีความคิดริเร่ิมอยา่งสร้างสรรค ์และมีความคิดในเชิงบวก 
4)  มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปล่ียนแปลงเพ่ือพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

3.1.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  1) รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและยอมรับความแตกต่าง 
  2) มีความเป็นผูน้าํและกลา้ทาํ กลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
  3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  4) มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตวั การควบคุมอารมณ์และความอดทน 
  5) ใชสิ้ทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผูอ่ื้น และมีความเป็นพลเมืองดี 
3.1.5 ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1) มีความรู้ทกัษะในการใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
2) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และสามารถประยกุตใ์ชใ้นการส่ือสารไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 3) มีทกัษะในการคิดคาํนวณ 
 4) มีทกัษะในการคิดวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวม ขอ้มูลและนาํเสนอขอ้มูล 
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3.2  ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวชิาเฉพาะ  
 3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

(1) เข้าใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ 
ซ่ือสตัยสุ์จริต  
(2) มีวินยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและ
สงัคม  
(3) มีภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นหมู่คณะ สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ ตามลาํดบั
ความสาํคญั เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็น
มนุษย ์ 
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใชค้วามรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร  สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม  
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพ รวมถึงเขา้ใจถึง
บริบททางสงัคมของวชิาชีพวศิวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  

3.2.2 ความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใชก้บังานทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง และการสร้างนวตักรรมทาง
เทคโนโลย ี 
 (2) มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท่ีสําคญั ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบติั ในเน้ือหาของสาขาวิชา
เฉพาะดา้นทางวศิวกรรม  
 (3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 (4) สามารถวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหา ดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมืท่ีเหมาะสม เช่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้  
 (5) สามารถใชค้วามรู้และทกัษะในสาขาวชิาของตน ในการประยกุตแ์กไ้ขปัญหาในงานจริงได ้

3.2.3 ทกัษะทางปัญญา 
(1) มีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแกไ้ขปัญหาดา้นวิศวกรรมไดอ้ย่างมีระบบ รวมถึงการใชข้อ้มูล ประกอบการ
ตดัสินใจในการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสม ในการพฒันา
นวตักรรมหรือต่อยอดองคค์วามรู้จากเดิมไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
(5) สามารถสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมไดด้ว้ยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงทางองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ  

3.2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(1) สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ สามารถใชค้วามรู้ในสาขาวชิาชีพมาส่ือสารต่อสงัคมไดใ้นประเดน็ท่ีเหมาะสม  
 (2) สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์เชิงสร้างสรรคท์ั้งส่วนตวัและส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวก
ในการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  
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 (3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคลอ้งกบัทางวชิาชีพอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 (4) รู้จกับทบาท หนา้ท่ี และมีความรับผิดชอบในการทาํงานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 
สามารถปรับตวัและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้าํและผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถวางตวัได้
อยา่งเหมาะสมกบัความรับผิดชอบ 
 (5) มีจิตสาํนึกความรับผดิชอบดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน และการรักษาสภาพแวดลอ้มต่อสงัคม  

3.2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1) มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ สาํหรับการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 
 (2) มีทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยกุต ์ ต่อการแกปั้ญหาท่ี
เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
 (3) สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยัไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 (4) มีทกัษะในการส่ือสารขอ้มูลทั้งทางการพดู การเขียน และการส่ือความหมายโดยใชส้ญัลกัษณ์ 
 (5) สามารถใชเ้คร่ืองมือการคาํนวณและเคร่ืองมือทางวศิวกรรม เพือ่ประกอบวิชาชีพในสาขาวศิวกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งได ้
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  (Curriculum Mapping)  ของวชิาศึกษาทัว่ไป  
         ความรับผิดชอบหลกั          ความรับผิดชอบรอง  
 

รายวชิา777 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลขการส่ือสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

ส่วนที ่1                        
-หมวดมนุษยศาสตร์                        
มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์                        
-หมวดสงัคมศาสตร์                        
มธ.100   พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม                        
มธ.120   สหวทิยาการสงัคมศาสตร์                        

-หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือ คอมพิวเตอร์                        
มธ.130  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                        
มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้                        
หมวดภาษา                        

ท.161  การใชภ้าษาไทย                        
สษ. 070   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1                        
สษ.171    ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2                        
สษ. 172   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3                        
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รายวชิา777 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลขการส่ือสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

ส่วนที ่2 
วท.123   เคมีพ้ืนฐาน                        
วท.173   ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน                        

สษ.202  ภาษาองักฤษสาํหรับการทาํงาน                       

วค.106  ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน                        
วย.106   เทคนิคในการส่ือสารและการนาํเสนอ                        

น. 209    หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์                       

น. 249    ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา                       

พบ.291  ธุรกิจเบ้ืองตน้                       

ทม.201 หลกัการบริหาร                       

ศ. 213     เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้                       
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  (Curriculum Mapping)  ของวชิาเฉพาะ : วชิาแกน 
  ความรับผิดชอบหลกั          ความรับผิดชอบรอง 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
วชิาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์                          
วท.133  ฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 1                          
วท.134  ฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 2                          
วท.183  ปฏิบติัการฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 1                          
วท.184  ปฏิบติัการฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 2                          
ค.111  แคลคูลสัพ้ืนฐาน                            
ค.112  เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์                           
ค.214  สมการเชิงอนุพนัธ์                           
วชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรมศาสตร์                          
วก.100  กราฟฟิกวศิวกรรม ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● 
วย.100  จริยธรรมสาํหรับวศิวกร ● ● ● ● ●  ○    ○         ○     ○ 
วย.101  ความรู้เบ้ือตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์     ○ ● ●  ○ ○ ● ● ● ○ ○     ○ ○ ○   ○ 

วอ.121  วสัดุวศิวกรรม 1  ○    ●         ○ ○         ○ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  (Curriculum Mapping)  ของวชิาเฉพาะ : วชิาบังคบั 
  ความรับผิดชอบหลกั          ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวชิา 
1.  

คุณธรรม จริยธรรม 
2.  

ความรู้ 
3.  

ทกัษะทางปัญญา 

4.  
ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
วก. 200  การเขียนแบบเคร่ืองกล     ○  ○ ○    ● ○ ○  ○ ○      ○ ●   ○  
วก. 210  กลศาสตร์วสัดุ         ○    ○ ● ○     ● ○      ○ ○    ● 
วก. 220  กลศาสตร์วศิวกรรม – พลศาสตร์  ○    ○ ● ○     ● ○      ○ ○    ● 
วก. 230  พลศาสตร์ความร้อนเบ้ืองตน้  ○    ○ ● ○     ● ○    ○   ○    ● 
วก.  231  พลศาสตร์ความร้อนสาํหรับวศิวกรเคร่ืองกล  ○    ○ ● ○     ● ○    ○   ○    ● 
วก. 240  กลศาสตร์ของไหล     ○    ○ ● ○     ● ○      ○ ○    ● 
วก. 290  กลศาสตร์ของไหลเบ้ืองตน้  ○    ○ ● ○     ● ○      ○ ○    ● 
วก. 291  กลศาสตร์วศิวกรรม  ○    ○ ● ○     ● ○      ○ ○    ● 
วก. 300  ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 1       ○    ○ ○  ●    ●  ○   ○  ●  ○   ● 
วก. 310  การออกแบบเคร่ืองกล 1         ○     ○ ○  ● ○ ○ ● ○ ○   ○  ● ○    ● 
วก. 311   การออกแบบเคร่ืองกล 2         ○     ○ ○  ● ○ ○ ● ○ ○   ○  ● ○    ● 
วก. 320  กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกล    ○     ○ ○  ●   ● ○ ○   ○  ○ ○    ● 
วก. 321  การวดัและเคร่ืองมือการวดั  ○    ○ ●      ● ○ ○   ○   ○    ● 

วก. 322  การสัน่สะเทือนเชิงกล     
 ○     ● ○ ○    ● ○      ○ ○    ● 
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รายวชิา 
1.  

คุณธรรม จริยธรรม 
2.  

ความรู้ 
3.  

ทกัษะทางปัญญา 

4.  
ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
วก. 323  เมคาทรอนิกส์  ○     ● ○  ○   ● ○ ○   ○  ○ ○    ● 
วก. 330  เคร่ืองยนตส์นัดาปภายใน               ○     ● ○  ○   ● ○    ○  ○ ●    ● 
วก. 331  การถ่ายเทความร้อนสาํหรับวศิวกรรมเคร่ืองกล            ○     ● ○  ○   ● ○    ○  ○ ○    ● 
วก. 350  ระเบียบวธีิเชิงตวัเลขสาํหรับวศิวกร  ○     ○  ● ○   ● ○    ○  ○ ●    ● 
วก. 380  การฝึกงานในอุตสาหกรรม  ○  ○ ●   ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○   ○  ● ●    ● 
วก. 390  ปฏิบติัการพ้ืนฐานวศิวกรรมเคร่ืองกล  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ● ○ ○  ● ○ ○   ○  ● ●    ● 
วก. 391  ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ● ○ ○  ● ○ ○   ○  ● ●    ● 
วก. 392  การออกแบบเคร่ืองจกัรกล         ○     ○ ○  ● ○ ○ ● ○ ○   ○  ● ●    ● 
วก. 400  ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 2        ○    ○ ○  ● ○   ● ○ ○   ○  ● ●    ● 
วก. 420  ระบบควบคุมอตัโนมติั           ○      ○ ○ ●   ● ○ ○   ○  ○ ●    ● 
วก. 430  การทาํความเยน็และการปรับอากาศ  ○     ● ○  ○   ● ○    ○  ○ ●    ● 
วก. 431  วศิวกรรมโรงไฟฟ้า  ○  ○ ●  ● ○  ○   ● ○ ○   ○  ● ○    ● 
วก. 480  สมัมนาวศิวกรรมเคร่ืองกล    ○       ○ ○   ○ ○ ●   ○   ○  ○  ● 
วก. 325  นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์  ○     ○ ○  ●   ● ○    ○  ○ ●    ● 
วก. 344  กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง          ○     ● ○  ○   ● ○    ○   ●    ● 
วก. 354  การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยงานทางวศิวกรรม  ○      ○ ● ○   ○ ●    ○  ○ ●    ● 
วก. 364  การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์  ○  ○ ●   ○ ○ ● ○ ○ ○ ●    ○  ○ ○    ● 
วก. 374   เทคโนโลยยีานยนต ์  ○     ● ○  ○   ● ○    ○  ○ ○    ● 
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รายวชิา 
1.  

คุณธรรม จริยธรรม 
2.  

ความรู้ 
3.  

ทกัษะทางปัญญา 

4.  
ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
วก. 414  การเสียหายของวสัดุทางวศิวกรรม      ○  ○ ●  ● ○  ○   ● ○    ○  ● ○    ● 
วก. 415  การออกแบบแบบเหมาะสมท่ีสุดของช้ินส่วน
เคร่ืองจกัรกล 

 ○  ○ ●   ○ ● ○   ● ○    ○  ● ○    ● 

วก. 424  หุ่นยนตเ์บ้ืองตน้  ○     ○ ○  ●   ● ○ ○   ○  ○ ○    ● 
วก. 434  เทคโนโลยกีารปรับอากาศ และการอนุรักษพ์ลงังาน
ในระบบปรับอากาศ 

 ○  ○    ○ ○ ●   ● ○ ○   ○  ○ ○    ● 

วก. 435 วศิวกรรมเคร่ืองกงัหนัก๊าซ  ○     ● ○  ○   ● ○    ○  ○ ○    ● 
วก. 436  การทาํความเยน็และการปรับอากาศชั้นสูง      ○      ○ ○ ●   ● ○ ○   ○  ○ ○    ● 
วก. 437  แหล่งพลงังานและการเปล่ียนรูปพลงังาน       ○  ○ ○  ● ○  ○   ● ○ ○   ○  ○ ○    ● 
วก. 438  การจดัการพลงังานในอาคารและอุตสาหกรรม    ○ ○   ○ ○ ●   ● ○ ○   ○  ○ ○    ● 
วก. 444  การออกแบบระบบท่อทางวศิวกรรม       ○      ○ ○ ●   ● ○    ○  ○ ○    ● 
วก. 445  วศิวกรรมทางนํ้ าเบ้ืองตน้  ○     ● ○  ○   ● ○    ○  ○ ○    ● 
วก. 446  วศิวกรรมอากาศยานเบ้ืองตน้  ○     ● ○  ○   ● ○    ○  ○ ○    ● 
วก. 447  เคร่ืองจกัรกลของไหล            ○     ● ○  ○   ● ○    ○  ○ ○    ● 
วก. 454  วธีิการไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้  ○     ○  ● ○   ● ○    ○  ○ ○    ● 
วก. 455  วธีิบาวน์ดะรีเอลิเมนตเ์บ้ืองตน้  ○     ○  ● ○   ● ○    ○  ○ ○    ● 
วก. 464  วศิวกรรมโรงงาน  ○  ○ ●   ○ ○ ●   ● ○    ○  ● ○    ● 
วก. 465 การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต  ○      ○ ● ○   ○ ●    ○  ○ ○    ● 
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รายวชิา 
1.  

คุณธรรม จริยธรรม 
2.  

ความรู้ 
3.  

ทกัษะทางปัญญา 

4.  
ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
วก. 474  เคร่ืองจกัรกลการเกษตร                 ○     ● ○  ○   ● ○    ○  ○ ○    ● 
วก. 475  ไบโอเมคานิกส์เบ้ืองตน้  ○     ● ○  ○   ● ○    ○  ○ ○    ● 
วก. 476  การใหค้วามร้อนดว้ยไมโครเวฟเบ้ืองตน้  ○     ● ○  ○   ● ○    ○  ○ ○    ● 
วก. 477  การเผาไหมเ้บ้ืองตน้ และการประยกุต ์  ○     ● ○  ○   ● ○    ○  ○ ○    ● 
วก. 481  โครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล  ○   ●   ○ ○ ●   ● ○ ○   ○  ● ○    ● 
วก. 482 เตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมเคร่ืองกล  ○   ●   ○ ○ ●   ● ○ ○   ○  ● ○    ● 
วก. 483 สหกิจศึกษาวศิวกรรมเคร่ืองกล  ○   ●   ○ ○ ●   ● ○ ○   ○  ● ○    ● 
วก. 484  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 1  ○     ● ○  ○   ● ○    ○  ○ ○    ● 
วก. 485  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 2      ○     ● ○  ○   ● ○    ○  ○ ○    ● 
วก. 486  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 3     ○     ● ○  ○   ● ○    ○  ○ ○    ● 
วก. 487  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 4       ○     ● ○  ○   ● ○    ○  ○ ○    ● 
วก. 488  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 5       ○     ● ○  ○   ● ○    ○  ○ ○    ● 
วก. 489  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 6      ○     ● ○  ○   ● ○    ○  ○ ○    ● 
วชิาบังคบันอกสาขา                          
ค. 131  พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์                                      ● ○   ○      ○   ○    ●  ○     
วย. 202  กลศาสตร์วศิวกรรม – สถิตยศาสตร์  ○    ● ●  ○ ○ ● ● ● ○ ○      ○ ○ ○  ○ 
วฟ. 203 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้                          

วฟ. 209  วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้                          
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รายวชิา 
1.  

คุณธรรม จริยธรรม 
2.  

ความรู้ 
3.  

ทกัษะทางปัญญา 

4.  
ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
วอ.251  กรรมวธีิการผลิตสาํหรับวศิวกรรมเคร่ืองกล ○ ○    ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○     ○ ○    
วอ.252  ปฏิบติัการเคร่ืองมือพ้ืนฐานทางวศิวกรรมและการใช้

งาน  
 ● ○   ○ ●     ●   ○    ● ○   ● ○  

วอ.261  สถิติวศิวกรรม     ○     ●    ○     ○      ● 
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หมวดที ่5. หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
 1.1  การวดัผล ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แกไ้ขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบนั ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2555 ) ขอ้ 12, 13 และ 14  
 1.2  การวดัผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดบั  มีช่ือและค่าระดบัต่อหน่ึงหน่วยกิตดงัต่อไปน้ี 

ระดบั A B+ B C+ C D+ D F 
ค่าระดบั 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.00 

1.3 การวดัผลวชิา วก.380  การฝึกงานในอุตสาหกรรม  และวย.100 จริยธรรมสาํหรับวศิวกร แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ  
 ระดบั S (ใชไ้ด)้ และ U (ยงัใชไ้ม่ได)้ 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 
(1) ให้กาํหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกนัคุณภาพ

ภายในท่ีจะตอ้งทาํความเขา้ใจตรงกนั และนาํไปดาํเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงผูป้ระเมินภายนอกจะตอ้ง
สามารถตรวจสอบได ้

(2) การทวนสอบในระดบัรายวชิาควรใหน้กัศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดบัรายวชิา 
(3) การทวนสอบในระดบัหลกัสูตรสามารถทาํไดโ้ดยมีระบบประกนัคุณภาพภายใน ดาํเนินการทวนสอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้และรายงานผล 
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1) ภาวะการมีงานทาํของบณัฑิต ประเมินจากบณัฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา ในดา้นของระยะเวลาในการหางาน

ทาํ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจของบณัฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
(2) การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึง

พอใจในบณัฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา้ทาํงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีท่ี 1 ปีท่ี 
5 เป็นตน้ 

(3) การประเมินตาํแหน่ง และหรือความกา้วหนา้ในสายงานของบณัฑิต 
(4) การประเมินจากบณัฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาท่ีเรียน รวมทั้งสาขา

อ่ืน ๆ ท่ีกาํหนดในหลกัสูตร ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบอาชีพของบณัฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คิดเห็น
ในการปรับหลกัสูตรใหดี้ยิง่ข้ึนดว้ย 

(5) ความเห็นจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ท่ีมาประเมินหลกัสูตร หรือ เป็นอาจารยพิ์เศษ ต่อความพร้อมของนกัศึกษา
ในการเรียน และสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ และการพฒันาองคค์วามรู้ของนกัศึกษา 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  

 3.1 ไดศึ้กษารายวชิาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลกัสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่ตํ่ากวา่ 146 หน่วยกิต  
 3.2  ไดค้่าระดบัเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 2.00  (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
 3.3  ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์กาํหนด  
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หมวดที ่6. การพฒันาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารยใ์หม่ ให้มีความรู้และเขา้ใจนโยบายของมหาวิทยาลยั/สถาบัน คณะ
ตลอดจนในหลกัสูตรท่ีสอน 

(2) ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจยัอยา่งต่อเน่ือง การ
สนับสนุนดา้นการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพนูประสบการณ์ 

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1. การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมนิผล 

(1) ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจยัอยา่งต่อเน่ืองโดย
ผา่นการทาํวจิยั การสนบัสนุนดา้นการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคก์รต่าง ๆ การประชุม
ทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพนูประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพนูทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้นัสมยั 
2.2. การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอืน่ ๆ 

(1) สนบัสนุนใหอ้าจารยจ์ดัทาํผลงานวชิาการ เพื่อส่งเสริมการมีตาํแหน่งวชิาการท่ีสูงข้ึน 
(2) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ งกลุ่มวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนทางวิชาการ และ

ประสบการณ์ในการวจิยั 
(3) ส่งเสริมการทาํวิจยัสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลกัและเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและมีความเช่ียวชาญในสาขา

วชิาชีพ 

หมวดที ่7. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1. การบริหารหลกัสูตร 
1)  กรรมการวชิาการระดบัคณะดูแลคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรในภาพรวม 
2)  มีคณะกรรมการประจาํหลกัสูตร ทาํหนา้ท่ี วางแผน ดาํเนินการควบคุมคุณภาพการจดัการเรียนการสอนประเมินผล 

ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร  
3)  มีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบขั้นตอนปฏิบติัต่าง ๆ 
4)  มีคณะกรรมการประสานงานภาควิชา ทาํหนา้ท่ีให้คาํแนะนาํในดา้นวางแผนดา้นการเรียนการสอน และการจดัหา

ผูส้อนในแต่ละรายวชิา 
5)  มีอาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา ทาํหนา้ท่ีจดัทาํ มคอ.3 วางแผนการจดัการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ ดาํเนินการ

จดัการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวชิาท่ีรับผิดชอบเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมนิผล 

1. พฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยัโดย
อาจารยแ์ละนกัศึกษาสามารถกา้ว
ทนัหรือสามารถสร้างองคค์วามรู้
ใหม่ๆ ทางดา้น
วศิวกรรมเคร่ืองกล 

 

1.จดัใหห้ลกัสูตรสอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิา
วศิวกรรม เคร่ืองกล พ.ศ. 2553 และขอ้กาํหนด
ของสภาวศิวกร 

2. ปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัโดยมีการพิจารณา
ปรับปรุงหลกัสูตรทุกๆ 5ปี ตามรอบท่ี

- หลกัสูตรท่ีสามารถอา้งอิงกบัมาตรฐานท่ี
กาํหนดโดยหน่วยงานวชิาชีพดา้น
วศิวกรรมเคร่ืองกล มีความทนัสมยัและมี
การปรับปรุงสมํ่าเสมอ 

- จาํนวนวชิาเรียนท่ีมีภาคปฏิบติั และวชิา
เรียนท่ีมีแนวทางใหน้กัศึกษาไดศึ้กษา
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมนิผล 
2. กระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 

มีแนวทางการเรียนท่ีสร้างทั้ง
ความรู้ความสามารถในวชิาการ
วชิาชีพ ท่ีทนัสมยั 

3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลกัสูตร
ใหมี้คุณภาพมาตรฐาน 

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลกัสูตรอยา่งสมํ่าเสมอ 

มหาวทิยาลยักาํหนด 
3. จดัแนวทางการเรียนในวชิาเรียนใหมี้ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั และมีแนวทางการ
เรียนหรือกิจกรรมประจาํวชิาใหน้กัศึกษาได้
ศึกษาความรู้ท่ีทนัสมยัดว้ยตนเอง 

4. จดัใหมี้ผูส้นบัสนุนการเรียนรู้ และหรือ ผูช่้วย
สอน เพ่ือกระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 

5. กาํหนดใหอ้าจารยท่ี์สอนมีคุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่
ปริญญาโทหรือหรือเป็นผูมี้ประสบการณ์หลายปี
มีจาํนวนคณาจารยป์ระจาํไม่นอ้ยกวา่เกณฑ์
มาตรฐาน  

6. สนบัสนุนใหอ้าจารยผ์ูส้อนเป็นผูน้าํในทาง
วชิาการ และหรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางวชิาชีพดา้น
วศิวกรรมเคร่ืองกล หรือในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง 

7. ส่งเสริมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรใหไ้ปดูงานใน
หลกัสูตรหรือวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

8.มีการประเมินหลกัสูตรโดยคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุภายในทุกปี และภายนอกอยา่งนอ้ย
ทุก 5ปี 

9. จดัทาํฐานขอ้มูลทางดา้นนกัศึกษา อาจารย ์
อุปกรณ์ เคร่ืองมือวจิยั งบประมาณ ความร่วมมือ
กบัต่างประเทศ ผลงานทางวชิาการทุกภาค
การศึกษาเพื่อเป็นขอ้มูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ 

คน้ควา้ความรู้ใหม่ไดด้ว้ยตนเอง 
- จาํนวนและรายช่ือคณาจารยป์ระจาํ 

ประวติัอาจารยด์า้นคุณวฒิุประสบการณ์ 
และการพฒันาอบรม ของอาจารย ์

- จาํนวนบุคลากรผูส้นบัสนุนการเรียนรู้ 
และบนัทึกกิจกรรมในการสนบัสนุนการ
เรียนรู้ 

- ผลการประเมินการเรียนการสอนอาจารย์
ผูส้อน และการสนบัสนุนการเรียนรู้ของ
ผูส้นบัสนุนการเรียนรู้ โดยนกัศึกษา 

- ประเมินผลโดยคณะกรรมการท่ี
ประกอบดว้ยอาจารยภ์ายในคณะฯทุก 2 ปี 

- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ทุก ๆ 4 ปี 

- ประเมินผลโดยบณัฑิตผูส้าํเร็จการศึกษา
ทุกๆ 2 ปี 

- ประเมินผลโดยผูป้ระกอบการท่ีรับ
นกัศึกษาเขา้ฝึกงานทุกๆ ปี 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1. การบริหารงบประมาณ 
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้ งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซ้ือตํารา ส่ือการเรียนการสอน 

โสตทัศนูปกรณ์ และ วสัดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดลอ้มให้
เหมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา 

2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่อียู่เดมิ 
คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางท่ีมีหนังสือด้าน

วิศวกรรมเคร่ืองกล และด้านอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงมีฐานขอ้มูลท่ีจะให้สืบคน้ ส่วนระดบัคณะก็มีหนังสือ ตาํราเฉพาะทาง 
นอกจากน้ีคณะมีอุปกรณ์ท่ีใชส้นบัสนุนการจดัการเรียนการสอนอยา่งพอเพียง ดงัน้ี 
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หอ้งสมุดศูนยรั์งสิต 
- หนงัสือสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มีจาํนวนรวมทั้งหมด  39,967  เล่ม 

สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
1.  คณิตศาสตร์และสถิติ 1,538 3,530 5,068 
2.  เทคโนโลยกีารเกษตร 3,837 1,624 5,461 
3.  คอมพิวเตอร์ศาสตร์ 6,977 4,913 11,890 
4.  เทคโนโลยชีีวภาพ 3,314 3,696 7,010 
5.  ฟิสิกส์ 1,388 2,054 3,442 
6.  เคมี 1,131 1,308 2,439 
7.  เทคโนโลยชีนบท 1,238 540 1,778 
8.  วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 837 856 1,693 
9.  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 902 284 1,186 
รวม 21,162 18,805 39,967 

 
- หนงัสือสาขาวศิวกรรมศาสตร์   มีจาํนวนรวมทั้งหมด  15,807 เล่ม 

สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
1. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 2,057 2,559 4,616 
2. สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 1,340 677 2,017 
3. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 2,302 2,660 4,962 
4. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 68 87 155 
5. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 1,906 2,151 4,057 
รวม 7,673 8,134 15,807 

- วารสารวชิาการสาขาวศิวกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจาํนวน 491  ช่ือเร่ือง 
สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
วศิวกรรมศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

269 222 

- ฐานขอ้มูลออนไลน์      จาํนวน 23 ฐาน  
Resource Center ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 
- หนงัสือสาขาวศิวกรรมศาสตร์   มีจาํนวนรวมทั้งหมด  9,213  เล่ม 

สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
1. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 248 796 1,044 
2. สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 207 463 670 
3. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 374 549 923 
4. สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 140 542 682 
5. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 275 607 882 
6. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 302 511 813 
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สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
7. โครงงานสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ 1,196 762 1,958 
8.  อ่ืนๆ 1,837 404 2,241 
รวม 4,579 4,634 9,213 

 
- วารสารวชิาการสาขาวศิวกรรมศาสตร์   มีจาํนวนรวมทั้งหมด  143  เล่ม 

สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
1. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 24 51 75 
2. สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 14 - 14 
3. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 7 2 9 
4. สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 3 2 5 
5. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 7 2 9 
6. วศิวกรรมทัว่ไป 31 - 31 
รวม 86 57 143 

 
2.3. การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เตมิ 

ประสานงานกบัสํานักหอสมุดกลาง ในการจดัซ้ือหนังสือ และตาํราท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือบริการให้อาจารยแ์ละนักศึกษาได้
คน้ควา้ และใชป้ระกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจดัซ้ือหนงัสือนั้น อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาจะมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะรายช่ือหนงัสือ ตลอดจนส่ืออ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็น นอกจากน้ีอาจารยพิ์เศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวชิาและบางหัวขอ้ ก็มีส่วนใน
การเสนอแนะรายช่ือหนงัสือ สาํหรับใหห้อสมุดกลางจดัซ้ือหนงัสือดว้ย 

ในส่วนของคณะจะมีหอ้งสมุดยอ่ย เพ่ือบริการหนงัสือ ตาํรา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะจะตอ้งจดัส่ือการสอนอ่ืน
เพ่ือใชป้ระกอบการสอนของอาจารย ์เช่น เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เคร่ืองฉายสไลด ์
เป็นตน้ 

2.4. การประเมนิความเพยีงพอของทรัพยากร 
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจา้หนา้ท่ีประจาํหอ้งสมุดของคณะ ซ่ึงจะประสานงานการจดัซ้ือจดัหา

หนงัสือเพื่อเขา้หอสมุดกลาง และทาํหนา้ท่ีประเมินความพอเพียงของหนงัสือ ตาํรา นอกจากน้ีมีเจา้หนา้ท่ี ดา้นโสตทศันอุปกรณ์ 
ซ่ึงจะอาํนวยความสะดวกในการใชส่ื้อของอาจารยแ์ลว้ยงัตอ้งประเมินความพอเพียงและความตอ้งการใชส่ื้อของอาจารยด์ว้ย โดย
มีรายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมนิผล 
จัดให้มีห้องเ รียน ห้องปฏิบัติ การ 
ระบบเครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์การ
ทดลอง ทรัพยากร ส่ือและช่องทางการ
เรียนรู้ ท่ีเพียบพร้อม 

1. จดัใหมี้หอ้งเรียนมลัติมีเดีย(มีอุปกรณ์ท่ีจาํเป็น
ต่อการเรียนการสอน เช่น เคร่ืองฉายภาพ 
คอมพิวเตอร์ ระบบโสตทัศนูปกรณ์) ท่ีมี
ความพร้อมใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
การสอน  

- รวบรวมจัดทําสถิติจํานวนเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ ต่อหัวนกัศึกษา ชัว่โมงการใช้
งานห้องปฏิบัติการ และเค ร่ืองมือ 
ความเร็วของระบบเครือข่ายต่อ 
หวันกัศึกษา 

เพ่ือสนบัสนุนทั้งการศึกษาในหอ้งเรียน 
นอกหอ้งเรียน และเพื่อการเรียนรู้ได้

2. จดัเตรียมหอ้งปฏิบติัการทดลองท่ีมีเคร่ืองมือ
ทนัสมยัและเป็นเคร่ืองมือวชิาชีพในระดบั

- จาํนวนนกัศึกษาลงเรียนในวชิาเรียนท่ี
มีการฝึกปฏิบติัดว้ยอุปกรณ์ต่าง ๆ  
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมนิผล 
ดว้ยตนเอง อยา่งเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ  
 

สากล เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถฝึกปฏิบติั สร้าง
ความพร้อมในการปฏิบติังานในวชิาชีพ 

3.จดัใหมี้เครือข่ายและหอ้งปฏิบติัการทดลองเปิด 
ท่ีมีทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์และพ้ืนท่ีท่ีนกัศึกษา
สามารถศึกษา ทดลอง หาความรู้เพ่ิมเติมได้
ดว้ยตนเอง ดว้ยจาํนวนและประสิทธิภาพท่ี
เหมาะสมเพียงพอ 

4. จดัใหมี้หอ้งสมุดใหบ้ริการทั้งหนงัสือตาํรา และ
ส่ือดิจิทลัเพ่ือการเรียนรู้ ทั้งหอ้งสมุดทาง
กายภาพและทางระบบเสมือน 

5. จดัใหมี้เคร่ืองมือทดลอง เช่น ระบบแม่ข่าย
ขนาดใหญ่ อุปกรณ์เครือข่าย เพ่ือใหน้กัศึกษา
สามารถฝึกปฏิบติัการในการบริหารระบบ 

- สถิติของจาํนวนหนงัสือตาํรา และส่ือ
ดิจิทลั ท่ีมีใหบ้ริการ และสถิติการใช้
งานหนงัสือตาํรา ส่ือดิจิทลั  

- ผลสาํรวจความพึงพอใจของนกัศึกษา
ต่อการใหบ้ริการทรัพยากรเพ่ือการ
เรียนรู้และการปฏิบติัการ  

 

 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1. การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยัโดยอาจารยใ์หม่จะตอ้งมีวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.2. การมส่ีวนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลกัสูตร 

คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และผูส้อน จะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการสอน ประเมินผลและ
ใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวชิา เก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือเตรียมไวส้าํหรับการปรับปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ
แนวทางท่ีจะทาํใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร และไดบ้ณัฑิตเป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ 

 
3.3. การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 

สาํหรับอาจารยพิ์เศษถือวา่มีความสาํคญัมาก เพราะจะเป็นผูถ่้ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัมาให้กบันกัศึกษา 
ดงันั้นคณะกาํหนดนโยบายวา่ก่ึงหน่ึงของรายวชิาบงัคบัจะตอ้งมีการเชิญอาจารยพิ์เศษหรือวทิยากร มาบรรยายอยา่งนอ้ยวิชาละ 3
ชัว่โมงและอาจารยพิ์เศษนั้น ไม่วา่จะสอนทั้งรายวชิาหรือบางชัว่โมงจะตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์ตรง หรือมีวฒิุการศึกษาอยา่งตํ่า
ปริญญาโท 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1. การก าหนดคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
บุคลากรสายสนบัสนุนควรมีวฒิุปริญญาตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระงานท่ีรับผิดชอบ และมีความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือเทคโนโลยทีางการศึกษา 
4.2. การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฏิบัตงิาน 

บุคลากรตอ้งเขา้ใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลกัสูตร และจะตอ้งสามารถบริการให้อาจารยส์ามารถใชส่ื้อการสอน
ไดอ้ยา่งสะดวก ซ่ึงจาํเป็นตอ้งใหมี้การฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียมหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ในวชิาท่ีมีการฝึกปฎิบติั 
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1. การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา 
มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนกัศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากบั

อาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการได ้โดยอาจารยข์องคณะทุกคนจะตอ้งทาํหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นกัศึกษา และทุก
คนตอ้งกาํหนดชัว่โมงใหค้าํปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเขา้ปรึกษาไดน้อกจากน้ีตอ้ง มีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้
คาํปรึกษาแนะนาํในการจดัทาํกิจกรรมแก่นกัศึกษา 

5.2. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
5.2.1 กรณีท่ีนกัศึกษามีความสงสัยเก่ียวกบัผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นคาํร้องขอดูกระดาษคาํตอบ 

ตลอดจนดูคะแนนและวธีิการประเมินของอาจารยแ์ต่ละรายวชิาได ้
       5.2.2 การอุทธรณ์ของนกัศึกษา ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา พ.ศ. 2547 หมวด

ท่ี 4 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 มีการสาํรวจหรือรวบรวมขอ้มูล เพื่อวเิคราะห์ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ช้
บณัฑิต 

 มีการนาํเอาขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะห์หาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
 มีการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายของผูส้นใจเขา้มาศึกษา 
 มีการจดัทาํแผนกลยทุธ์ 

- เพื่อใหไ้ดน้กัศึกษาท่ีมีคุณภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางแผนไว ้
- เพ่ือปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั และสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของตลาดแรงงาน และสงัคม 
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7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนนิงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

(1) อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวฒิุ
สาขาวชิา 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

(4) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

(5) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงั
ส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกาํหนดใน
มคอ.3 และ 4 (ถา้มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ี
แลว้ 

 X X X X 

(8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํดา้นการจดัการเรียน
การสอน  

X X X X X 

(9) อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ อยา่ง
นอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

X X X X X 

(10) จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันาวชิาการ และ/
หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร 
เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5  
จากคะแนนเตม็ 5.0 

    X 
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หมวดที ่8. การประเมนิ และปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 
1.1. การประเมนิกลยุทธ์การสอน 

ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยทุธ์การสอนโดยทีมผูส้อนหรือระดบัภาควิชา และ/หรือ การปรึกษา หารือกบั
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรหรือวธีิการสอน ส่วนช่วงหลงัการสอนควรมีการวเิคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนกัศึกษา และการ
วเิคราะห์ผลการเรียนของนกัศึกษา  

ดา้นกระบวนการนาํผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทาํโดยรวบรวมปัญหา/ขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุง และกาํหนด
ประธานหลกัสูตรและทีมผูส้อนนาํไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป  

1.2. การประเมนิทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทกัษะดงักล่าวสามารถทาํโดยการ 

– ประเมินโดยนกัศึกษาในแต่ละวชิา 
– การสงัเกตการณ์ของผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร/ประธานหลกัสูตร และ/หรือทีมผูส้อน  
– ภาพรวมของหลกัสูตรประเมินโดยบณัฑิตใหม่ 
– การทดสอบผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาเทียบเคียงกบัสถาบนัอ่ืนในหลกัสูตรเดียวกนั  

2. การประเมนิหลกัสูตรในภาพรวม  
การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม โดยสาํรวจขอ้มูลจาก 

– นศ.ปีสุดทา้ย/ บณัฑิตใหม่ 
– ผูว้า่จา้ง 
– ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกรวมทั้งสาํรวจสมัฤทธิผลของบณัฑิต 

3. การประเมนิผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
การประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7 โดยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัภาควิชา มีคณะกรรมการประเมินอยา่งนอ้ย 3 คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุใน
สาขา/สาขาวชิาเดียวกนัอยา่งนอ้ย 1 คน 
4. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

• รวบรวมขอ้เสนอแนะ/ขอ้มูล จากการประเมินจากนกัศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต ผูท้รงคุณวฒิุ 
• วเิคราะห์ทบทวนขอ้มูลขา้งตน้ โดยผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร / ประธานหลกัสูตร 
• เสนอการปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยทุธ์ (ถา้มี) 
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก 1 ผลงานทางวชิาการ (ย้อนหลงั 5 ปี) ของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรและอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกยีรตขิจร สุเวทเวทนิ 

บทความ 
วิโรจน์ จินดารัตน์ , เกียรติขจร สุเวทเวทิน และ ผดุงศกัด์ิ รัตนเดโช, 2551 , ‚ การวิเคราะห์การใชพ้ลงังานในกระบวนการ

อบแห้งวสัดุพรุนหลายชั้นโดยใชไัมโครเวฟร่วมกบัลมร้อนภายในท่อนาํคล่ืนรูปทรงส่ีเหล่ียม‛ , การประชุมวิชาการ
เครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 22 , จงัหวดัปทุมธานี 

สมศกัด์ิ วงษป์ระดบัชยั , เกยีรตขิจร สุเวทเวทนิ , ณฐัวฒิุ สุวรรณภูมิ และ ผดุงศกัด์ิ รัตนเดโช, 2551 , ‚ การวเิคราะห์
กระบวนการอบแหง้วสัดุพรุนหลายชั้นดว้ยคล่ืนไมโครเวฟร่วมกบัการพาความร้อนโดยใชท่้อนาํคล่ืนรูปทรงส่ีเหล่ียม‛ 
, การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 22 , จงัหวดัปทุมธานี  
 

2. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  วงษ์ประดบัไชย 

ผลงานวจัิย: 
1. Rattanadecho, P.,  Jindarat, W. and Vongpradubchai, S. ‚The Commercialized Multi-Purpose Drier 

Unit Using a Hybrid Unsymmetrical Multi-Feed Microwave and Hot Air-Continuous Belt System 
(CMCB)‛ 41st International Exhibition of Inventions of Geneva, 2013 
 

2. Rattanadecho, P.,  Jindarat, W. and Vongpradubchai, S. ‚The Commercialized Drier Unit Using a 
Combined Unsymmetrical Multi-Feed Electromagnetic Wave  and Hot Air-Continuous 
Belt  System‛ 40th International Exhibition of Inventions of Geneva, 2012  
 

3. Jindarat, W., Rattanadecho, P.and Vongpradubchai, S.‚Analysis of Energy Consumption in 
Microwave and Convective Drying Process of Multi-Layer Porous Material Inside a Rectangular 
Wave Guide‛, Experimental Thermal and Fluid Science. 35, pp.728-737,2011: Impact factor 1.234  

 
4. Jindarat, W., Rattanadecho, P., Vongpradubchai, S. and Pianroj, Y., ‚Analysis of Energy 

Consumption in Drying Process of Non-Hygroscopic Porous Packed Bed Using a Combined Multi-
Feed Microwave - Convective Air and Continuous Belt System‛, Drying Technology An International 
J., Vol.29(08), pp. 926 - 938, 2011 : Impact factor 1.662 
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5. Vongpradubchai, S. ‚The Drying of Banana Slice by a Combined Multi-Feed Microwave - 
Convective Air and Continuous Belt System‛ 2nd TSME International Conference on Mechanical 
Engineering, 19-21 October, 2011, Krabi 

 
6. ปองพล สุดวไิลพร, ณฐัพงศ ์ พุทธสะแสง และ สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย ‚ระบบการอบแหง้เห็ดหูหนู

ขาวและเห็ดหูหนูดาํโดยใชไ้มโครเวฟกาํลงัตํ่าท่ีป้อนคล่ืนสองตาํแหน่งร่วมกบัระบบสุญญากาศ‚การ
ประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 27 จงัหวดัชลบุรี 

 
7. พทัธ์พิทยา จงัโส   วธู สวา่งเรือง   นพวรรณ ชินารักษ ์  พิเชฐ จินตรัตนวงศ ์  และ สมศักดิ์ วงษ์ประดับ

ไชย ‚การวเิคราะห์เชิงทดลองการอบแหง้ไมย้างพาราดว้ยระบบไมโครเวฟป้อนคล่ืนหลายตาํแหน่งแบบ
สายพานลาํเลียงต่อเน่ือง‛ การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 27 
จงัหวดัชลบุรี 

 
8. ปุณยวร์ี ปฐมโฆษิตเสถียร วโิรจน์ จินดารัตน์  สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย และ ผดุงศกัด์ิ รัตนเดโช ‛การ

พฒันาโปรแกรมเพื่อใชส้าํหรับวเิคราะห์พลงังานและค่าใชจ่้ายในกระบวนการทางวศิวกรรม กรณีศึกษา
วสัดุพรุนแบบไม่อ่ิมตวัโดยใชด้ว้ยระบบไมโครเวฟชนิดป้อนคล่ืนหลายตาํแหน่งท่ีไม่สมมาตรร่วม กบั
ระบบลมร้อนแบบสายพานลาํเลียงอยา่งต่อเน่ือง‛ การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี 27 จงัหวดัชลบุรี 

 
9. อนุชิต จ๋ิวหยี สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย  ผดุงศกัด์ิ รัตนเดโช และสโรชา เจริญวยั ‚การวเิคราะห์

กระบวนการอบแหง้แผน่ช้ินไมอ้ดัจากเปลือกทุเรียนหมอนทองดว้ยไมโครเวฟชนิดสายพานลาํเลียง
แบบต่อเน่ือง‛ การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 26 จงัหวดั
เชียงราย 

 
10. วนัชนะ  ยิง่ยนื  สโรชา เจริญวยั สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชยและผดุงศกัด์ิ รัตนเดโช ‚การวเิคราะห์การใช้

พลงังานในกระบวนการอบแหง้แผน่ช้ินไมอ้ดัจากเปลือกทุเรียนหมอนทองดว้ยไมโครเวฟร่วมกบัลม
ร้อนโดยใชร้ะบบสายพานลาํเลียงต่อเน่ือง‛การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี 26 จงัหวดัเชียงราย 

 
11. ฐิติพนัธ์ สมถวลิ สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย และผดุงศกัด์ิ รัตนเดโช  การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและทดลอง

สาหรับปัญหาการซึมผา่นของนา้ในวสัดุพรุนท่ีไม่อ่ิมตวัใน 1 มิติ การประชุมเครือข่ายวชิาการ
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บณัฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังท่ี 1  1st Conference on Graduate Student Network of Thailand (GS-NETT 
2012) 

 
12. วนัชนะ ยิง่ยนื, สโรชา เจริญวยั, สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย และ ผดุงศกัด์ิ รัตนเดโช  การวเิคราะห์การใช้

พลงังานและประสิทธิภาพในกระบวนการอบแหง้แผน่ช้ินไมอ้ดัจากเปลือกทุเรียนหมอนทองดว้ย
ไมโครเวฟชนิดป้อนคล่ืนหลายตาํแหน่งท่ีไมสมมาตรร่วมกบัระบบลมร้อน และสายพานลาํเลียงอยา่ง
ต่อเน่ือง  การประชุมเครือข่ายวชิาการบณัฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังท่ี 1  1st Conference on Graduate 
Student Network of Thailand (GS-NETT 2012)\ 

 
13. อนุชิต จ๋ิวหยี, สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย, ผดุงศกัด์ิ รัตนเดโช และ สโรชา เจริญวยั การศึกษาเชิงทดลอง

ในกระบวนการอบแหง้แผน่ช้ินไมอ้ดั (แปรรูปมาจากเปลือกทุเรียนหมอนทอง) โดยใชร้ะบบไมโครเวฟ
ชนิดป้อนคล่ืนหลายตาํแหน่งท่ีไม่สมมาตรร่วมกบัระบบลมร้อนและสายพานลาํเลียงอยา่งต่อเน่ือง การ
ประชุมเครือข่ายวชิาการบณัฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังท่ี 1  1st Conference on Graduate Student Network 
of Thailand (GS-NETT 2012) 

 
14. Vongpradubchai, S. and Rattanadecho, P., ‚Microwave and Hot Air Drying of Wood Using a 

Rectangular Waveguide‛, Drying Technology An International J.Vol 29, pp.451-460, 2011: Impact 
factor 2.084 

 
15. Vongpradubchai, S. and Rattanadecho, P.,"The Microwave Processing of Wood Using a Continuous 

Microwave Belt Drier" Chemical Engineering and Processing:Process Intensification , Vol 48(5), pp 
997-1003, 2009 : Impact factor 1.924 

 
16. Klayborworn., S., Pakdee., W., Rattanadecho., P.and Vongpradubchai, S.‚Effects of material 

properties on heating processes in two-layered porous media subjected to microwave energy ‛, 
International Journal of Heat and Mass Transfer, :  Vol.61, pp.397-408, 2013 : Impact factor 2.407  
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3.  อาจารย์ ดร.จกัรพนัธ์ุ  ชวนอาษา 
บทความวจิยั 
จกัรพนัธ์ุ  ชวนอาษา, ภาริส  วงศแ์พทย,์ ปราการเกียรติ  ยงัคง,  2557 ตาํราเร่ือง  Sensible TAB Robotic Device for 
Hemiplegic Shoulder and Arm Function Rehabilitation: Preliminary Clinical Results 

อนุสิทธิบัตร,สิทธิบัตร 

1. จกัรพนัธ์ุ  ชวนอาษา, บรรยงค ์ รุ่งเรืองดว้ยบุญ, 2557  ช่ือบทความ  Home-Auto Lint System v.2.0(HALS) 

2.  จกัรพนัธ์ุ  ชวนอาษา, บรรยงค ์ รุ่งเรืองดว้ยบุญ, 2557  ช่ือบทความ  Home-Auto Lint System v.2.0(HALS 2.0) 

3. จกัรพนัธ์ุ  ชวนอาษา, บรรยงค ์ รุ่งเรืองดว้ยบุญ, 2557  ช่ือบทความ  อุปกรณ์สารพดัประโยชน์เพ่ือใชใ้นการเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 

4. จกัรพนัธ์ุ  ชวนอาษา, บรรยงค ์ รุ่งเรืองดว้ยบุญ, 2557  ช่ือบทความ  Home-Auto Lint System (HALS) 

5. จกัรพนัธ์ุ  ชวนอาษา, บรรยงค ์ รุ่งเรืองดว้ยบุญ, 2557  ช่ือบทความ  Home-Auto Lint System v.2.0 

6. จกัรพนัธ์ุ  ชวนอาษา, จณิพชิญ์  มะมม, บรรยงค ์ รุ่งเรืองดว้ยบุญ, มรรยาท  รุจิวชิชญ,์ 2557  ช่ือบทความ  Autometic 
Re[psotopmomg Bed 

 
 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อศิเรศ  ธุชกลัยา 
     ผลงานทางวชิาการ 

1.      Dhuchakallaya, I., Watkins, A.P., 2010, ‚Application of Spray Combustion Simulation in DI 
Diesel Engine,‛ Applied Energy, Vol. 87, No. 4, pp. 1427-1432. 

2.      Dhuchakallaya, I., Watkins, A.P., 2010, ‚Auto-Ignition of Diesel Spray using the PDF-Eddy 
Break-Up Model,‛ Applied Mathematical Modelling, Vol. 34, pp. 1732-1745. 

3.      Dhuchakallaya, I., Watkins, A.P., 2010, ‚Development and Application of the Drop Number 
Size Moment Modelling to Spray Combustion Simulations,‛ Applied Thermal Engineering, Vol. 30, 
pp. 1215-1224. 

4.      Dhuchakallaya, I., Watkins, A.P., 2011, ‚Numerical Modelling of Diesel Spray Auto-ignition 
and Combustion,‛ International Journal of Engine Research, Vol. 12, pp. 169-180. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TYC-4X7YNN1-2&_user=121749&_coverDate=09%2F17%2F2009&_alid=1056623921&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5615&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=3&_acct=C000024058&_version=1&_urlVersion=0&_userid=121749&md5=390981eca47685ec67595bf12ea84a1b
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TYC-4X7YNN1-2&_user=121749&_coverDate=09%2F17%2F2009&_alid=1056623921&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5615&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=3&_acct=C000024058&_version=1&_urlVersion=0&_userid=121749&md5=390981eca47685ec67595bf12ea84a1b
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5.      Dhuchakallaya, I., 2011, ‚Thermoacoustic Refrigeration,‛ Thai Science and Technology 
Journal, Thammasat University, Vol. 19, No. 3, pp. 97-103. 

6.      Dhuchakallaya, I., 2012, “Experimental Study on a Standing Wave Thermoacoustic Engine,‛ 
KMUTT Research and Development Journal, Vol. 35, No. 3, pp. 323-333. 

7.      Dhuchakallaya, I., 2012, “Development of Flamelet Combustion Model with Reaction Progress 
Variable for Applying in Direct Injection Engines,‛ KMUTT Research and Development Journal, 
Vol. 35, No. 3, pp. 335-347. 

8.      Jongpermwattanaphon, P., Dhuchakallaya, I., Phiromphon, K. and Pragosantang, K., 2012, 
“The Effect of Stack Geometry on the Cooling Performance of Thermoacoustic Refrigerator, ‛ The 
26th Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand, Chaing Rai, 24-27 October 
2012. 

9.      Dhuchakallaya, I. and Rattanadecho, P., 2012, “Prediction of Auto-ignition and Combustion in 
Diesel Spray using Flamelet Model,” The 26th Conference of the Mechanical Engineering Network of 
Thailand, Chaing Rai, 24-27 October 2012. 

10.  Dhuchakallaya, I., Rattanadecho, P. and Watkins, P., 2013, “Auto-ignition and combustion of 
diesel spray using unsteady laminar flamelet model,” Applied Thermal Engineering, Vol. 52, pp. 
420-427. 

11.  Dhuchakallaya, I., 2013, “Optimal Design of the Thermoacoustic Engine,” Thammasat 
Engineering Journal, Vol. 1, pp. 19-28. 

12. Dhuchakallaya, I. and Saechan, P., 2015, “Numerical and Experimental Study on the Stack 
Geometry Affecting on the Cooling Performance of the Thermoacoustic Refrigerator,‛ The Journal of 
KMUTNB, Vol. 25. 
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ผลงานของ ผศ ดร บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ ย้อนหลงั 5 ปี 
 
ประชุมวิชาการ 

1. ธีรพงศ์ สมุทรอัษฎงค์ และ บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ “การออกแบบและพัฒนาเครื่องช่วยเดินแบบปรับ
ยืน” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 24 ( ME-NETT 24 ) วันที่ 
20-22 ตุลาคม 2553 จังหวัดอุบลราชธานี (BME04) 

2. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ, นายพรเจริญ ชนะใหม่ และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช, การศึกษาระบบไมโครเวฟ
ส าหรับบ่มคอนกรีตของผิวจราจร (A STUDY OF MICROWAVE SYSTEM FOR CURING CONCRETE 
PAVEMENT), การประชุมวิชาการ "การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน (ครั้งที่ 
10) ณ.โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ วันที่ 10-11 มีนาคม 2554 

3. พรเจริญ ชนะใหม่ บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และ ผดุงศักดิ์ รตันเดโช "การศึกษาและสร้างอุปกรณ์ต้นแบบส าหรบัการ
บ่มเร่งคอนกรีตของผิวจราจร" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 
วันที่18-21 ตุลาคม 2554 ณ อ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ 

4. เมวลี จิโรจนนุกุล และ บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ “การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยยกขาสาหรับ
เครื่องช่วยเดินในเด็กพิการทางสมอง” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 26 24-27 ตุลาคม 2555 ดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย 

5. ธีรพันธุ์ สอสกุล และ บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ “การออกแบบเครื่องมือ Plate Distraction 
Osteogenesis (PDO) เพ่ือเพ่ิมความสูงของกระดูกขากรรไกรล่างก่อนการปลูกรากฟันเทียม”  การ
ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 24-27 ตุลาคม 2555 ดุสิต ไอส์
แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย 

6. นายอรรถพร ละม้ายขา และ บรรยงค ์รุ่งเรืองด้วยบุญ “การออกแบบอุปกรณ์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพขา สาหรับ
ผู้ปุวยหลอดเลือด สมองในระยะเริ่มต้น” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 26 24-27 ตุลาคม 2555 ดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย 

 
    ๗.๑.๖ การจดสิทธิบัตร/สิ่งประดิษฐ์/รางวัล (ถ้ามี) 
การยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร 

1. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7596 เรื่อง รถเข็นปรับยืนและนอนได้ส าหรับเด็กพิการทางสมอง, กุมภาพันธ์ 2555 
2. เลขที่ค าขอ        1303000910          วันที่ยื่นขอ  14 ส.ค. 2556 

ชื่อสิ่งประดิษฐ์   เครื่องช่วยฝึกเดินส าหรับผู้ปุวยอัมพาต 
ชื่อผู้ประดิษฐ์    ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และคณะ 
ผู้ขอรับสิทธิ      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3. เลขที่ค าขอ       1403000966          วันที่ยื่นขอ  28 ส.ค. 2557 
ชื่อสิ่งประดิษฐ์   เครื่องช่วยฝึกเดินด้วยการพยุงน้ าหนักบางส่วน TU Gait Trainer 
ชื่อผู้ประดิษฐ์    ดร. พัชรี คุณค้ าชู ผศ.ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และคณะ 
ผู้ขอรับสิทธิ      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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รางวัลจากการประกวด 
ระดับนานาชาติ 

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สาขาเทคโนโลยี จากการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและคน
พิการขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ ในงาน International Convention for Rehabilitation Engineering & 
Assistive Technology (i-CREATe) 2014 สิงหาคม 2557 โดยสมาชิกในทีมได้แก่  นางสาวฐิติวรดา เขียว
ประเสริฐ  นายดนูพัฒน์ รัตนบันรินทร์  นายพัชรพล ธรรมรุ่งโรจน์  นายชัชนันท์ ทรัพย์อุดมกุล อาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และ อ.ดร. จักรพันธ์ ชวนอาษา 

2. รางวัลเหรียญทอง จากงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2014 ณ กรุงโซล ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี (พ.ย. 57) จากผลงาน Home-Auto Lift System 2.0 โดย อ.ดร. จักรพันธ์ ชวนอาษา, 
ผศ.ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ, นางสาวฐิติวรดา เขียวประเสริฐ, นายดนูพัฒน์ รัตนบันรินทร์, นายพัชรพล 
ธรรมรุ่งโรจน,์ นายชัชนันท์ ทรัพย์อุดมกุล 

3. รางวัลเหรียญทอง และSpecial Prize จากงาน The 43rd International Exhibition of 
Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 15-16 เมษายน 2558 โดย อ. จิณพิชญ์
ชา  มะมม จาก คณะพยาบาลสาสตร์, อ.ดร. จักรพันธ์ ชวนอาษา และ ผศ.ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ จาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

4. รางวัล First Runner Up และ Best Presentation จากงาน International Convention for 
Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (iCREATe) 2013 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-31 
ส.ค. 2556 ที่ประเทศเกาหลี จากผลงาน HALS 

5 รางวัลเหรียญเงิน จาก 41st International Exhibition of Inventions of Geneva (10-14 เม.ย. 56) 
ในหมวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการกีฬาและสันทนาการ จากผลงาน Amphitrike 

6 รางวัลเหรียญเงิน ในสาขาวิศวกรรมการแพทย์ และ อุปกรณ์ส าหรับคนพิการและรางวัลพิเศษ ( Special 
Award ) จากประเทศไต้หวัน ในงาน 40th International Exhibition of Inventions of Geneva จาก
ผลงาน “ชุดถอดประกอบต้นก าลังส าหรับรถนั่งคนพิการ” 

7 รางวัล Merit Award และรางวัล Peer’s Choice Award จากงาน International Convention for 
Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (iCREATe) 2012 ที่ประเทศสิงคโปร์ จาก
ผลงาน Cp-steper 

8 รางวัล Best poster จากงาน International Convention for Rehabilitation Engineering & 
Assistive Technology (iCREATe) 2012 ที่ประเทศสิงคโปร์ จากผลงาน  IWalk 

9. เหรียญทองแดงจาก Seoul International Invention Fair (SIIF) 2011 ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี (ธ.ค. 54) จากผลงาน Manual Standing Wheelchair for Children with Cerebral Palsy 

10. Grand Prize จาก Seoul International Invention Fair (SIIF) 2011 ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี (ธ.ค. 54) จากผลงาน  Power Added-On Manual Wheelchair 

 
ระดับชาติ 

1. รางวัลชนะเลิศ ทางด้านเครื่องมือทางการแพทย์ งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ IC-HiEd 2014 
(ระดับอุดมศึกษา) จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จากผลงาน Power added-on for Manual 
Wheelchair V2.0 โดย นายอิทธิวัต ศรีสมวัฒน  นายดนูพัฒน์ รัตนบันรินทร์  นายพงษ์สิทธิ์ มิสา อาจารย์ที่
ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ 
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2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทางด้านเครื่องมือทางการแพทย์ งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ IC-HiEd 2014 
(ระดับอุดมศึกษา) จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จากผลงาน Home-Auto Lift System V2.0 โดย 
นางสาวฐิติวรา เขียวประเสริฐ นายพัชรพล ธรรมรุ่งโรจน์ นายชัชนันท์ ทรัพย์อุดมกุล อาจารย์ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ  และ อาจารย์ จักรพันธ์ ชวนอาสา 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ครั้งที่ 5 ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 
31 วันที่ 29 พ.ย. 57 จากผลงาน POWER ASSIST WHEELCHAIR" โดย นส. พรรณพัชร วงศศ์ผั้น ะนายก
ษิดิ์เดช เกษมณี  นายพงษ์สิทธิ์ มิสา และ นายอาทิตย์ บริบูรณ์ศักดิ์ มี ผศ.ดร.บรรยงค์รุ่งเรืองด้วยบุญ และ 
อ. ดร. ธนันต์ ยมจินดา เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2558 
(ก.พ. 2558) จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลงาน “I-walk” โดย น.ส.ฐิติวรดา เขียว
ประเสริฐ, นายอิทธิวัต ศรีสมวัฒน นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล น.ส.กันต์ฤทัย สิริวรศักดิ์, นางสาว
ณัฐสุดา รัตนบุรี, นายฐิติกร จันทาทร นักศึกษาภาควิชากายภาพบ าบัด มี ผศ.ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วย
บุญ  ผศ.ดร. ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ และ อ.ดร. พัชรี คุณค้ าชู เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 

5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการประกวดรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2558 
(ก.พ. 2558) จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลงาน “Power Assisted Wheelchair 
for Rough Terrain”โดย น.ส.พรรณพัชร วงค์ฝั้น , นายกษิดิ์เดช เกษมณี นักศึกษาภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล นายพงษ์สิทธิ์ มิสา และนายอาทิตย์ บริบูรณ์ศักดิ์  นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟูาและ
คอมพิวเตอร์ มี ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ, อ.ดร.ธนันต์ ยมจินดา และ อ.ดร.จักรพันธุ์ ชวนอาษา เป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ รางวัลชมเชย จากงานประกวด Motor Expo Automotive 
Innovation Award 2013 ในงาน Motor Expo 2013 จากผลงาน HALS และ Scooter ส าหรับผู้สูงอายุ 

7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากงานวันนักประดิษฐ์ 2556 (ก.พ. 56) กลุ่มภัยพิบัติ จากผลงาน พาหนะ
สะเทิ้นน้ าสะเท้ินบก (Amphitike) 

8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดแผนธุรกิจโครงการ “เถ้าแก่น้อย S&T” Samart 
Innovation Awars (ก.พ. 56) ในส่วนโครงการ นวัตกรรมทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและยั่งยืน 

9. Silver Awards จาก การประกวด True Innovation awards 2012 มอบรางวัล ประกาศผล มค. 2013 
10. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากงานวันนักประดิษฐ์ 2556 (ก.พ. 56) กลุ่มอุปกรณ์คนพิการ จากผลงาน 

รถเข็นคนพิการแบบปรับระดับสู่พื้นได้ (Lift Wheels) 
11. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากงานวันนักประดิษฐ์ 2556 (ก.พ. 56) กลุ่มอุปกรณ์คนพิการ จากผลงาน

อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ปุวยเอนกประสงค ์
12. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลระดับดี ประจ าปี 2555 ของสภาวิจัยแห่งชาติ มอบในงานวันนัก

ประดิษฐ์ จากผลงานเรื่อง “ชุดถอดประกอบต้นก าลังส าหรับรถนั่งคนพิการ” 
13. รางวัลชนะเลิศ พระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จาก

การประกวด BRAND’s Gen 2010 ฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่ ปี 3 ประเภท Innovation Inventor, ตุลาคม 2553 
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ภาคผนวก 2 ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

ล าดบั รายนามอาจารย์ 

ภาระงานสอนก่อนเปิดหลกัสูตร ภาระงานสอนหลงัเปิดหลกัสูตร 

ช่ัวโมง: สัปดาห์ ช่ัวโมง: สัปดาห์ 

ป.ตรี 

ประกาศฯ 

ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี 

ประกาศฯ 

ป.โท ป.เอก รวม บัณฑิต บัณฑิต 

1. ผศ. เกียรติขจร สุเวทเวทิน 13 - - - 13 13 - - - 13 

2. ผศ.ดร.สมศกัด์ิ  วงษป์ระดบัไชย 15 - - - 15 15 - - - 15 

3. อ.ดร.จกัรพนัธ์ุ  ชวนอาษา 12 - - - 12 12 - - - 12 

4. ผศ.ดร.อิศเรศ  ธุชกลัยา 15 - - - 15 15 - - - 15 

5. ผศ.ดร.บรรยงค ์ รุ่งเรืองดว้ยบุญ 14 - 3 - 17 14 - 3 - 17 
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ภาคผนวก  3            แบบฟอร์มรายละเอยีดในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตร  

การปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
 ฉบับปี พ. ศ. 2552 เพือ่ใช้กบัหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

1. หลกัสูตรฉบบัดงักล่าวน้ีไดรั้บทราบ/รับรองการเปิดสอนจากสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2552 

2. สภามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ไดอ้นุมติัการปรับปรุงแกไ้ขคร้ังน้ีแลว้ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 12/2555 วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2555  

3. หลกัสูตรปรับปรุงแกไ้ขน้ี เร่ิมใชก้บันกัศึกษารุ่นปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นตน้ไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
  เพื่อปรับปรุงวิชาเฉพาะดา้นของสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ให้สอดคลอ้งกบัขอ้บังคบัสภาวิศวกรและ
ระเบียบคณะกรรมการสภาวศิวกร วา่ดว้ยรายวิชาและวิศวกรรมหลกัเฉพาะของสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ท่ีสภาวิศวกรจะให้การ
รับรองประกาศนียบตัรและวฒิุบตัรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวศิวกรรมศาสตร์ 

5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข  

 5.1 ปรับเพ่ิมจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 145 หน่วยกิต เป็น 146 หน่วยกิต 

 5.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  ดงัน้ี 
   5.2.1 วชิาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 1 
   1) ปรับวิชา มธ.100 พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นวิชาบงัคบัเพ่ิมในวิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 1  

และปรับลดจาํนวนหน่วยกิตของวิชามธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์  มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์  และมธ.130
สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากวชิาละ 3 หน่วยกิต เป็นวชิาละ 2 หน่วยกิต 

2) ปรับปรุงเน้ือหาวชิา ในหมวดภาษา 3 วชิา  
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 

สษ.070 ภาษาองักฤษ 1 0 (3-0-6) สษ.070 ภาษาองักฤษ 1 0 (3-0-6) 
วิชา บัง คับ ก่ อ น  :   กํา ห นด จ าก ก าร จัดร ะ ดับ ค วา ม รู้
ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา 

 เป็นการศึกษาเสริมท่ีมิไดห้น่วยกิต  (Non-Credit)    
เพ่ือช่วยนักศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษยงัไม่สูง
พอท่ีจะเขา้ศึกษาในระดบัพ้ืนฐานได ้ (รายงานผลการศึกษา
ระบุเพียงใชไ้ด ้(S) หรือใชไ้ม่ได ้ (U) และจะไม่นาํไปคิดรวม
กบัจาํนวนหน่วยกิตทั้งหมด  หรือคาํนวณค่าระดบัเฉล่ีย) 
ทบทวนความรู้ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน โดยเน้นการทบทวน
ความรู้ทางไวยากรณ์ การฟัง การพูด ระดบัตน้และการอ่าน
บทความสั้นๆ 
 
 
 

วิชาบงัคบัก่อน  :  กาํหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษ
ของสถาบนัภาษา 

เป็นวิชาเสริมท่ีมิได้คิดหน่วยกิต  (Non-Credit)    เพื่อ
ช่วยนกัศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาองักฤษยงัไม่สูงพอท่ีจะเขา้
ศึกษาในระดบัพ้ืนฐานได ้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใชไ้ด ้
(S) หรือใชไ้ม่ได ้ (U) และจะไม่นาํไปคิดรวมกบัจาํนวนหน่วย
กิตทั้งหมด  หรือคาํนวณค่าระดบัเฉล่ีย) 
หลกัสูตรเบ้ืองต้นเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษา ฝึก
ทกัษะภาษาองักฤษท่ีใชใ้นชีวิตจริงทั้ง 4 ทกัษะ คือ ฟัง  พูด อ่าน 
เขียน 
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หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
สษ.171 ภาษาองักฤษ 2 3 (3-0-6) สษ.171 ภาษาองักฤษ 2 3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน : กาํหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษ
ของสถาบนัภาษา หรือสอบ สษ. 070 ไดร้ะดบั S 
 ศึกษาและฝึกฝนภาษาองักฤษทั้งส่ีทกัษะ คือ  ฟัง  พูด  
อ่าน  และเขียนโดยการพดูระดบักลางและ การอ่านบทความ
ท่ีมีความยาวข้ึน 

วิชาบังคบัก่อน : สอบได้  สษ. 070 หรือ กาํหนดจากการจัด
ระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา  

หลกัสูตรระดับกลางเพ่ือส่งเสริมทักษะฟัง พูด อ่าน 
เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้ งเตรียมความพร้อมนักศึกษา
สาํหรับการเรียนภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน 

สษ.172 ภาษาองักฤษ 3 3 (3-0-6) สษ.172 ภาษาองักฤษ 3 3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน  :  กาํหนดจากการจดัระดบัความรู้
ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา  หรือสอบ สษ. 171  ได ้ ไม่
ตํ่ากวา่ระดบั D 
 ศึกษาและฝึกฝนภาษาองักฤษทั้งส่ีทกัษะ โดยเนน้การ
ฝึกฟังข่าว  บทสนทนา  และเน้นการอ่านบทความท่ียากข้ึน  
และฝึกการเขียนระดบัยอ่หนา้ 

วิชาบงัคบัก่อน  : สอบได้ สษ. 171 หรือ  กาํหนดจากการจัด
ระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา   
 หลักสูตรระดับกลางสูง เ พ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาใช้
ทกัษะภาษาองักฤษอย่างบูรณาการในระดบัท่ีซับซ้อนกว่าใน
วิชาภาษาองักฤษระดับกลาง โดยเน้นทักษะการพูดและการ
เขียน 

 
 5.2.2)วชิาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2  

 1) ปรับปรุงเน้ือหาวชิา  2 วชิา   
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 

วท.123  เคมีพ้ืนฐาน         3  (3-0-6) 
SC 123  Fundamental Chemistry 

โครงสร้างอะตอม พนัธะเคมี แก็ส ของแขง็ 
ของเหลว และสารละลาย ปริมาณสมัพนัธ์  อุณหพลศาสตร์
เคมี จลนพลษสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออน เคมีไฟฟ้า 
ตารางธาตุ สารเชิงซอ้น เคมีนิรเคลียร์ เคมีอินทรียเ์บ้ืองตน้ 
(หมู่ฟังชนัทัว่ไป) การเรียกช่ือและการเกิดปฏิกิริยา) เคมี 
ส่ิงแวดลอ้ม 

วท.123  เคมีพ้ืนฐาน                 3 (3-0-6) 
SC 123  Fundamental Chemistry 
  โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพนัธ์ พนัธะเคมี 
สมบติัธาตุเรพิเซนเททีฟและแทรนซิชนั แก๊ส ของเหลวและ
สารละลาย ของแข็ง อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ สมดุล
เคมีและกรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย ์
 

สษ.202 ภาษาองักฤษสาํหรับการทาํงาน          3  (3-0-6) 
EL 202  English for work 
              วชิาบงัคบัก่อน:  สอบได ้ สษ. 172 
              วิชาน้ีมีจุดมุ่งหมายในการพฒันาความสามารถใน
การเขียนจดหมายสมคัรงาน จดหมายธุรกิจ และบนัทึกช่วย
จาํทางธุรกิจ ฝึกฝนการฟังและการพดู ดว้ยการตอบคาํถามใน
การสมัภาษณ์เป็นภาษาองักฤษ 

สษ.202 ภาษาองักฤษสาํหรับการทาํงาน              3(3-0-6) 
EL 202  English for work 
  วชิาบงัคบัก่อน:  สอบได ้ สษ. 172 
เตรียมความพร้อมและฝึกฝนนกัศึกษาเพ่ือเขา้สู่การทาํงาน ฝึก
ใชท้กัษะการฟัง พดู อ่านและเขียน ในบริบทการทาํงาน 
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 2) ปรับปรุงเน้ือหาและปรับอกัษรยอ่ 1 วชิา 

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 

ทอ.201 หลกัการบริหาร             3 (3-0-6) 
HO 201 Principles of Management  
 ศึกษาลกัษณะของการบริหาร วิวฒันาการของ
แนวความคิดและทฤษฎีทางการบริหาร ศึกษาหน้าท่ีการ
บริหาร ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัองคก์าร การนาํหรือการ
บังคับบัญชา และการควบคุม โดยวิชาน้ีจะมุ่งเน้นถึง
ความ สัมพัน ธ์ระห ว่างกันของ หน้า ท่ี ดังกล่ าวแล ะ
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีต่อองค์การ 
แนวโน้มใหม่ๆ ของการบริหาร รวมทั้ ง ศึกษาเ ร่ือง
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสงัคมของนกับริหาร 

ทม.201   หลกัการบริหาร             3  (3-0-6) 
HR 201   Principles of Management 

 แนวคิดทางการบริหาร  วิว ัฒนาการทฤษฎีการ
บริหาร หนา้ท่ีและทกัษะผูบ้ริหารองคก์ร  การวางแผน การจดั
องค์การ การเป็นผูน้ํา และการควบคุม การตดัสินใจทางการ
บริหาร และจริยธรรมการบริหาร 

 

 3) ปรับรหสัวิชาและแกไ้ขวิชาบงัคบัก่อน   1 วชิา  
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 

น.246  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
3 (3-0-6) 

            วิชาบงัคบัก่อน :  เป็นนกัศึกษานอกคณะนิติศาสตร์ 
                                    ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 2 ข้ึนไป 

น.249  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
3 (3-0-6) 

           วชิาบงัคบัก่อน : เป็นนกัศึกษาตั้งแต่ชั้นปีท่ี 2 ข้ึนไป 
            

                    
               5.3 ปรับปรุงวชิาเฉพาะ ดงัน้ี 

  5.3.1 วชิาเฉพาะพ้ืนฐาน ลดจาํนวนหน่วยกิต จาก 27 หน่วยกิต เป็น 24 หน่วยกิต รายละเอียด ดงัน้ี  
 1) กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ปรับปรุงเน้ือหา  2 วชิา      
 

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 
วท.134  ฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 2                      3 (3-0-6) 
SC 134  Physics for Engineers II 
วชิาบงัคบัก่อน : เคยศึกษา วท.133   

  ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า  กฎของเกาสส์  
ศักย์ไฟฟ้า  ความจุไฟฟ้า ไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้า  
กระแสตรงและอุปกรณ์  แม่เหลก็และแม่เหลก็ไฟฟ้า  การ
เหนียวนําแม่เหล็ก และกฎของฟาราเดย์  ตวัเหน่ียวนํา 
วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั ทฤษฎีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและ
การประยกุต ์แสง เลนส์และทศันูปกรณ์ การสะทอ้น การ
หักเหการเล้ียวเบน การแทรกสอดและโพลาไรเซชัน 
ฟิสิกส์ยคุใหม่ 

 
 

วท.134  ฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 2                           3 (3-0-6) 
SC 134  Physics for Engineers II 
วชิาบงัคบัก่อน : เคยศึกษา วท.133   
 ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า  กฎของเกาส์  ศกัยไ์ฟฟ้า  ความ
จุไฟฟ้า ไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
และอุปกรณ์  แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า  การเหนียวนํา
แม่เหล็กและกฎของฟาราเดย์  ตัวเหน่ียวนํา วงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั ทฤษฎีคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าและการประยกุต ์แสง 
เลนส์และทัศนูปกรณ์ การสะท้อน การหักเหการเล้ียวเบน 
การแทรกสอดและโพลาไรเซชนั ฟิสิกส์แผนใหม่ 
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หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 
ค.112 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์ 3(3-0-6) 
MA 112 Analytic Geometry and Applied Calculus 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ ค.111 
เรขาคณิตวิเคราะห์ในเร่ืองภาคตัดกรวยและ

สมการกาํลงัสอง  เวกเตอร์ การแปลงเชิงพิกดั พิกดัเชิงขั้ว
และการร่างกราฟ  ฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพนัธ์ย่อย   
ปริพนัธ์ฟังก์ชนัหลายตวัแปร  ฟีลด์เชิงสเกลาร์  และฟีลด์
เชิงเวกเตอร์ อนุพนัธ์ของเวกเตอร์  ปริพนัธ์ในฟิลด์ของ
เวกเตอร์  ทฤษฎีบทของเกาส์  กรีน  และสโตกส์ การ
วเิคราะห์ฟเูรียร์และลาปลาซและการประยกุต ์

 

ค.112  เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์ 3 (3-0-6) 
MA112 Analytic Geometry and Applied Calculus 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ค.111 
                  เรขาคณิตวิเคราะห์ในเ ร่ืองภาคตัดกรวยและ
สมการกาํลงัสอง   เวกเตอร์   การแปลงเชิงพิกดั  พิกดัเชิงขั้ว
และการร่างกราฟ  ฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย  
ปริพันธ์ฟังก์ชันหลายตัวแปร  สนามสเกลาร์และสนาม
เวกเตอร์   อนุพนัธ์ของเวกเตอร์    ปริพนัธ์ในสนามของ
เวกเตอร์   ทฤษฎีบทของเกาส์  กรีน  และสโตกส์   การ
วเิคราะห์ฟเูรียร์และลาปลาซและการประยกุต ์

        2)  แกไ้ขวชิาบงัคบัก่อนและคาํอธิบายรายวชิา  จาํนวน  1 วชิา 
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 

วท.184 ปฏิบติัการฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 2         1 (0-3-0) 
SC 184  Physics for Engineers Laboratory II 
วชิาบงัคบัก่อน : เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกบั วท.134 
              ปฏิบติัการเก่ียวกบั สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าวงจร  
และเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ทศันศาสตร์ และฟิสิกส์ยคุใหม่ ปฏิบติัการฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 2    1 (0-3-0SC 184  Physics for Engineers Labปฏิบติัการเก่ียวกบั สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า วงจรและเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ทศันศาสตร์ และฟิสิกส์ยคุใหม่ 

วท.184 ปฏิบติัการฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 2             1 (0-3-0) 
SC 184  Physics for Engineers Laboratory II 
วชิาบงัคบัก่อน : - 

ปฏิบัติการเก่ียวกับ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรและ
เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ทศันศาสตร์ และฟิสิกส์แผนใหม่ 

       3)  ปรับวชิาบงัคบัก่อน จาํนวน  1 วชิา 
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 

วท.183  ปฏิบติัการฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 1      1(0-3-0) 

วชิาบงัคบัก่อน : เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกบั วท.133 

 

วท.183  ปฏิบติัการฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 1        1 (0-3-0) 

วชิาบงัคบัก่อน : - 
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4)  แกไ้ขคาํอธิบายรายวชิา (วชิาบงัคบันอกสาขา) จาํนวน 1 วชิา 

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 (ขอแก้ไข) 
ค.131  พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์                            3(3-0-6) 
     ทฤษฏีบทเมทริกซ์ เมทริกซ์เฮอร์มิเทียนและยนิูแทรีเมท
ริกซ์  การแยกตวัประกอบแบบแอลย ูปริภูมิเวกเตอร์ อิสระ
เชิงเสน้ มิติ ค่าลาํดบัขั้นของเมทริกซ์ การประยกุตข์องเมท-
ริกซ์ในการแกร้ะบบสมการเชิงเสน้ เมทริกซ์ผกผนั ดีเทอร์
มิแนนต ์ หลกัเกณฑค์ราเมอร์ การแปลงเชิงเสน้ ปริภูมิผล
คูณภายใน ส่วนเติมเตม็เชิงตั้งฉากและกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 
ค่าลกัษณะเฉพาะ เวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะและการประยกุต ์
การทาํใหเ้ป็นเมทริกซ์ทแยงมุม   เทนเซอร์เบ้ืองตน้  
หมายเหตุ : ไม่นบัหน่วยกิตใหผู้ท่ี้กาํลงัศึกษาหรือสอบได ้
                   ค. 236 

ค.131  พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์                            3(3-0-6) 
     ทฤษฏีบทเมทริกซ์ เมทริกซ์เฮอร์มิเทียน และยนิูแทรีเมท-
ริกซ์  การแยกตวัประกอบแบบแอลย ูปริภูมิเวกเตอร์ อิสระ
เชิงเสน้ มิติ ค่าลาํดบัขั้นของเมทริกซ์ การประยกุตข์องเมท-
ริกซ์ในการแกร้ะบบสมการเชิงเสน้ เมทริกซ์ผกผนั ดีเทอร์
มิแนนต ์ หลกัเกณฑค์ราเมอร์ การแปลงเชิงเสน้ ปริภูมิผลคูณ
ภายใน ส่วนเติมเตม็เชิงตั้งฉากและกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด ค่า
เฉพาะ เวกเตอร์เฉพาะและการประยกุต ์ การทาํใหเ้ป็นเมท
ริกซ์ทแยงมุม เทนเซอร์เบ้ืองตน้  
หมาเหตุ :  ไม่นบัหน่วยกิตใหผู้ท่ี้กาํลงัศึกษาหรือสอบได ้ 
                 ค.236 

 
   2) กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม     

 2.1) ลดหน่วยกิตวชิาพ้ืนฐานวศิวกรรม จาก 10 หน่วยกิต เป็น 7 หน่วยกิต   
 2.2) ยา้ยวชิา วอ.261 สถิติวศิวกรรม 3 หน่วยกิต ไปเป็นวชิาบงัคบันอกสาขา    
 2.3) ปรับช่ือวชิา วอ.121 วสัดุวศิวกรรม เป็น วอ.121 วสัดุวศิวกรรม 1  

 5.3.2 วชิาเฉพาะดา้น ปรับเพ่ิมจาํนวนหน่วยกิต จาก 109 หน่วยกิต เป็น 110 หน่วยกิต รายละเอียด ดงัน้ี  
 1) กลุ่มวชิาบังคบัทางวศิวกรรม  ปรับเพ่ิมหน่วยกิต จาก 70 หน่วยกิต เป็น 74 หน่วยกิต ดงัน้ี 
  1.1) วิชาบงัคบัในสาขา กาํหนดจาํนวนหน่วยกิตวิชาบงัคบัในสาขาไวเ้ท่าเดิม คือ 54 หน่วยกิต แต่มีการ
ปรับปรุงรายวชิา เป็นดงัน้ี  
   1.1.1) ยา้ยวิชา วก.481 โครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล ไปเป็นวิชาบงัคบัเลือก นาํวิชาเลือก วก .431 
วศิวกรรมโรงไฟฟ้า มากาํหนดเป็นวชิาบงัคบั  

   1.1.2) แกไ้ขคาํอธิบายรายวชิา  2  วชิา 
 

 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
วก. 240 กลศาสตร์ของไหล                                3 (3-0-6) วก. 240 กลศาสตร์ของไหล                                 3 (3-0-6) 

           คุณสมบติัของของไหล สถิตศาสตร์ของของไหล 
การลอยตวั สมการโมเมนตมั สมการพลงังาน สมการ
โมเมนตมัเชิงมุม จลนศาสตร์ของการไหลท่ีอดัตวัไม่ได้
และไม่มีความหนืด การวิเคราะห์มิติและความเหมือนกนั 
การไหลท่ีอดัตวัไม่ไดแ้ละมีความหนืด การไหลในท่อ การ
วดัการไหล ทฤษฎีบาวน์ดะรีเลเยอร์เบ้ืองตน้และการไหล
แบบป่ันป่วนเบ้ืองตน้ 

 

            คุณสมบติัของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล 
การลอยตวั สมการโมเมนตมั สมการพลงังาน สมการ
โมเมนตมัเชิงมุม จลนศาสตร์ของการไหลท่ีอดัตวัไม่ได ้และ
ไม่มีความหนืด การวิเคราะห์การไหลแบบควบคุมปริมาตร
และแบบดิฟเฟอร์เรนเช่ียล  การวิเคราะห์มิติและความ
เหมือนกนั  การไหลท่ีอดัตวัไม่ไดแ้ละมีความหนืด การไหล
ในท่อ การวดัการไหล ทฤษฎีบาวน์ดะรีเลเยอร์เบ้ืองตน้และ
การไหลแบบป่ันป่วนเบ้ืองตน้ 
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วก. 430  การทาํความเยน็การปรับอากาศ             3 (3-0-6) วก. 430  การทาํความเยน็การปรับอากาศ                 3 (3-0-6) 
           ทบทวนหลกัการทางพลศาสตร์ความร้อน หลกัการ
ทาํความเยน็ และระบบทาํความเยน็แบบต่าง ๆ การทาํความ
เยน็แบบอดัไอโดยวธีิกล แบบการอดัชั้นเดียวและหลายชั้น 
อุปกรณ์หลกัของระบบทาํความเยน็ เช่น เคร่ืองอดัไอ เคร่ือง
ควบแน่น เคร่ืองทาํระเหย อุปกรณ์ควบคุมการไหลของสาร
ทาํความเยน็ และอุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ สารทาํความเยน็ไซ
โดรเมตริก แนะนาํเทคโนโลยร่ีวมสมยัดา้นการทาํความเยน็ 
และการปรับอากาศ การออกแบบระบบปรับอากาศ การ
ออกแบบท่อลม การออกแบบการกระจายลม หลกัการเลือก
หวัจ่ายลมเยน็ 
 
 

      ทบทวนหลกัการทางพลศาสตร์ความร้อน หลกัการทาํ
ความเยน็ และระบบทาํความเยน็แบบต่าง ๆ การทาํความเยน็
แบบอดัไอโดยวธีิกล แบบการอดัชั้นเดียวและหลายชั้น 
อุปกรณ์หลกัของระบบทาํความเยน็ เช่น เคร่ืองอดัไอ เคร่ือง
ควบแน่น เคร่ืองทาํระเหย อุปกรณ์ควบคุมการไหลของสาร
ทาํความเยน็ และอุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ การทาํความเยน็แบบ
ดูดซึม สารทาํความเยน็ ไซโดรเมตริก แนะนาํเทคโนโลยร่ีวม
สมยัดา้นการทาํความเยน็ และการปรับอากาศ การคาํนวณ
ภาระทาํความเยน็สาํหรับระบบทาํความเยน็และปรับอากาศ 
การแช่แขง็อาหาร การออกบบท่อลม การออกแบบการ
กระจายลม หลกัการเลือกหวัจ่ายลมเยน็      

  1.1.3)  แกไ้ขวชิาบงัคบัก่อนและคาํอธิบายรายวชิา  จาํนวน  1  วชิา 
  

หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2556 
วก. 322  การสัน่สะเทือนเชิงกล                           3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วก. 220 และ ค. 214 

วก. 322  การสัน่สะเทือนเชิงกล                       3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วก. 220 หรือ วก. 291 และสอบได ้
                            ค. 214 

           พฤติกรรมของระบบแบบรวมมวลชนิดท่ีมี หน่ึง
องศาของความอิสระ ความถ่ีธรรมชาติและผลของการ
สูญเสียพลงังานกล หลกัการการกนัสะเทือน และเคร่ืองมือ
วดัการสัน่สะเทือน ระบบแบบรวมมวลชนิดท่ีมี สององศา
ของความอิสระ ความถ่ีธรรมชาติ โหมด และรูปทรงของ
โหมด หลกัการไดนามิคแอบ็ชอบเบอร์ ระบบแบบรวม 
มวลชนิดท่ีมีหลายองศาของความอิสระ การควงของเพลา 
แนะนําระบบแบบกระจายมวล และระบบท่ีไม่เป็นแบบ
เชิงเสน้ แนะนาํวธีิการแกปั้ญหาการสัน่สะเทือนดว้ยวิธีเชิง
ตวัเลข 
 
 
 
 

     พฤติกรรมของระบบแบบรวมมวลชนิดท่ีมี หน่ึงองศา
ของความอิสระ การสั่นสะเทือนแบบหมุน การสั่นสะเทือน
แบบอิสระและแบบบงัคบั ระเบียบวิธีของระบบท่ีสมมูลกนั 
ความถ่ีธรรมชาติและผลของกา รสูญเสียพลังงานกล 
หลกัการการกนัสะเทือน และเคร่ืองมือวดัการสั่นสะเทือน 
ระบบแบบรวมมวลชนิดท่ีมี สององศาของความอิสระ 
ความถ่ีธรรมชาติ โหมด และรูปทรงของโหมด หลกัการได
นามิคแอบ็ชอบเบอร์ ระบบแบบรวมมวลชนิดท่ีมีหลายองศา
ของความอิสระ การควงของเพลา วธีิและเทคนิคการลดและ
ควบคุมการสัน่สะเทือน แนะนาํระบบแบบกระจายมวล และ
ระบบท่ีไม่เป็นแบบเชิงเส้น แนะนําวิธีการแก้ปัญหาการ
สัน่สะเทือนดว้ยวธีิเชิงตวัเลข 
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  1.1.3)  เปล่ียนรหสั, คาํอธิบายรายวชิา และปรับจากวชิาเลือกเป็นวชิาบงัคบั  จาํนวน  1  วชิา 
หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2556 

วก. 435  วศิวกรรมโรงไฟฟ้า                           3 (3-0-6) วก. 431  วศิวกรรมโรงไฟฟ้า                                 3 (3-0-6) 
           ชนิดและลกัษณะของโรงไฟฟ้า  การคาํนวณโหลด 
โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 
เคร่ืองกงัหนัไอนํ้ า หมอ้ไอนํ้ า เคร่ืองควบแน่น เคร่ืองอุ่นนํ้ า
ป้อน และอุปกรณ์เสริม โรงไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ โรงไฟฟ้าพลงั
ความร้อนร่วม โรงไฟฟ้านิวเคลียร์  แนะนาํเทคโนโลยร่ีวม
สมยัท่ีเก่ียวกบัโรงไฟฟ้า 
 

           หลกัการเปล่ียนแปลงพลงังานและแนวคิดการใช้
ประโยชน์ เช้ือเพลิง และการวเิคราะห์การเผาไหม ้ชนิดและ
ลกัษณะของโรงไฟฟ้า การคาํนวณโหลด โรงไฟฟ้าพลงันํ้ า 
โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน เคร่ืองกงัหนัไอนํ้ า 
หมอ้ไอนํ้ า เคร่ืองควบแน่น เคร่ืองอุ่นนํ้ าป้อน และอุปกรณ์ 
เสริมโรงไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์  แนะนาํเทคโนโลยร่ีวมสมยัท่ีเก่ียวกบั
โรงไฟฟ้า การควบคุมและอุปกรณ์ เศรษฐศาสตร์ของ
โรงไฟฟ้า และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

           1.1.4)  แกไ้ขจาํนวนชัว่โมงบรรยายและปฏิบติัการ     2 วชิา  
                                                                          1.1.4.1  จากเดิม     วก. 325  นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์                                              3(2-3-4) 
                                                        แกไ้ขเป็น  วก.325  นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์                                              3(3-0-6) 
                                          1.1.4.2   จากเดิม     วก.354   การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยงานทางวศิวกรรม                     3(2-3-4) 
                                                        แกไ้ขเป็น  วก.354   การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยงานทางวศิวกรรม                     3(3-0-6) 

  1.1.5) ปรับช่ือวชิา    2    วชิา  
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 

วก. 331 การถ่ายเทความร้อน                                     3 
ME 331 Heat Transfer 

วก. 331 การถ่ายเทความร้อนสาํหรับวศิวกรรมเคร่ืองกล    3 
ME 331 Heat Transfer for Mechanical Engineering 

วก. 480 สมัมนาโครงงาน                                        0 
ME 480 Projects Seminar  

วก. 480 สมัมนาโครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล                     0 
ME 480 Mechanical Engineering Projects Seminar 

  1.1.6) ปรับวชิาบงัคบัก่อน  4 วชิา ดงัน้ี  
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 

วก. 210 กลศาสตร์วสัดุ                                       3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วย. 202 

วก. 210 กลศาสตร์วสัดุ                                       3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วย. 202 หรือ วก. 291 

วก. 321 การวดัและเคร่ืองมือการวดั                  3 (3-0-6) วก. 321 การวดัและเคร่ืองมือการวดั                   3 (3-0-6) 

วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วก. 210 และ วก. 230 และ วก. 240 
และ วฟ. 209 

วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วท. 133 และ วฟ. 209 

วก. 390 ปฏิบติัการพ้ืนฐานวศิวกรรมเคร่ืองกล   1 (0-3-0) 
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วย.221, วก. 230, วก.240 หรือ
ไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน  และหวัหนา้ภาควชิาฯ 

วก. 390 ปฏิบติัการพ้ืนฐานวศิวกรรมเคร่ืองกล   1 (0-3-0) 
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วย.221 หรือ วก.210, สอบได ้วค.
211 หรือ วก.230, สอบได ้วก.240 หรือ วก.290  หรือไดรั้บ
อนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน  และหวัหนา้ภาควชิาฯ 

วก. 323  เมคาทรอนิกส์                                       3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน: วย.220 และ วฟ.209 

วก. 323  เมคาทรอนิกส์                                       3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน: วก.321 
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 1.2) วชิาบงัคบันอกสาขา  

    1.2.1) เพ่ิมหน่วยกิต จาก 13 หน่วยกิต เป็น 17 หน่วยกิต  

         1.2.2)  เพ่ิมวชิาใหม่ 1 วชิา  

   วอ.252 ปฏิบติัการเคร่ืองมือพ้ืนฐานทางวศิวกรรมและการใชง้าน  1  (0-3-2) 
 IE 252 Engineering Tools and Operations Laboratory 
 วชิาบงัคบัก่อน  :  - 
 ปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตงานโลหะพ้ืนฐาน เช่น งานร่างแบบ งานโลหะแผ่น งาน

เช่ือม งานกดั งานกลึง งานเจียระไน การใชเ้คร่ืองมือวดัในงานวิศวกรรม เช่น เวอร์เนียร์ไมโครมิเตอร์ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง
หลกัการการทาํงานในโรงฝึกงานท่ีปลอดภยั และการบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรเบ้ืองตน้ 

   1.2.3) ยา้ยวชิา วอ.261 สถิติวศิวกรรม จากวชิาแกนมาเป็นวชิาบงัคบันอกสาขา  

                                               1.2.4)  แกไ้ขคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 วชิา คือ ค. 131 

  2) กลุ่มวชิาเลอืกทางวศิวกรรม  
   2.1) ปรับเป็นวชิาบงัคบัเลือก  
   2.2) ปรับขอ้กาํหนดการศึกษา จาก เลือกวชิาในสาขาและนอกสาขาท่ีกาํหนดให ้เป็น ศึกษาวชิา 
วก.481 โครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 3 หน่วยกิต และวชิาเลือก 9 หน่วยกิต หรือ ศึกษาวชิาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต และวชิาเลือก 
3 หน่วยกิต  ทั้งน้ี 
   2.3) เปิดวชิาใหม่ 2 วชิา   
    วก.482 เตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมเคร่ืองกล    3  (0-9-0) 
                ME 482 Preparation for Mechanical Engineering Co-operative Education   
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วก. 380 
    การศึกษาและแกปั้ญหางานในสถานประกอบการดา้นอุตสาหกรรมเพ่ือผลิตงานวิจยั โดยมีลกัษณะ
เป็นงานเด่ียวและเป็นโครงการท่ีมีลกัษณะหน่ึงหรือหลายลกัษณะดงัน้ี    (1) เป็นการคน้หาส่ิงใหม่ๆ ท่ีสามารถนาํไปผลิตเป็น
ผลิตภณัฑใ์หม่ในเชิงพาณิชย ์ (2) เป็นการแกปั้ญหาทางดา้นการผลิต การปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือนาํส่วนท่ีเสียหรือไม่ได้
คุณภาพไปใชป้ระโยชน์  (3) เป็นการปรับปรุงเทคโนโลย ี(เพ่ิมเติมจากการท่ีมีการจดสิทธิบตัรแลว้) รวมถึงการจดัการบริหารและ
การบริการ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลและทางเลือกท่ีเหมาะสมทางดา้นธุรกิจ  
    วชิาน้ีจะเป็นขั้นตอนของการระบุหวัขอ้วจิยั การศึกษาขอ้มูลและรายละเอียดของปัญหา การกาํหนด
วตัถุประสงค ์ขอบเขตและขั้นตอนการศึกษา ระเบียบวิธีการวิจยั รวมทั้งการศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้จดัทาํ
เป็นรายงานเพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ยอาจารยแ์ละบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมร่วมกนัประเมินผล  

วก.483 สหกิจศึกษาวศิวกรรมเคร่ืองกล             6 (ไม่นอ้ยกวา่ 16 สปัดาห์ ใน 1 ภาคการศึกษา) 
                ME 483 Mechanical Engineering Co-operative Education  

วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วก.482 
    ดาํเนินโครงการศึกษาและแกปั้ญหางานในสถานประกอบการดา้นอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นการศึกษา
ต่อจากวชิา วก.482โดยการศึกษาวชิาน้ีจะเป็นขั้นตอนของการวเิคราะห์ปรับปรุงพฒันางาน ตามระเบียบวิธีวิจยัท่ีไดศึ้กษาในวิชา 
วก.482 (ปฏิบติั 16 สปัดาห์) 
   2.4) ยกเลิกวิชาเลือกนอกสาขา  2 วิชา คือ วอ.406 การจัดการทางวิศวกรรม และวอ. 445  
การยศาสตร์อุตสาหกรรม และปรับเง่ือนไขโดยกาํหนดใหเ้ลือกจากวชิาเลือกในสาขาเท่านั้น 
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                2.5) เปล่ียนรหสัวชิา และช่ือวชิา  1 วชิา     
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 

วก. 436 กงัหนัก๊าซ                               3(3-0-6) วก. 435 วศิวกรรมเคร่ืองกงัหนั                  3(3-0-6) 
       

 2.6) เปล่ียนรหสัวชิา  2 วชิา 
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 

วก.437 การทาํความเยน็และ                 3(3-0-6) 
     การปรับอากาศชั้นสูง 

วก.436 การทาํความเยน็และ                      3(3-0-6) 
     การปรับอากาศชั้นสูง 

วก.439 การจดัการพลงังานในอาคาร    3(3-0-6) 
     และอุตสหากรรม 

วก.438 การจดัการพลงังานในอาคาร        3(3-0-6) 
     และอุตสหากรรม 

                          
2.7) เปล่ียนรหสัวชิา ช่ือวชิา และปรับปรุงเน้ือหา  1 วชิา  

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
วก.438 การแปลงพลงังานโดยตรง                         3(3-0-6) วก.437 แหล่งพลงังานและการเปล่ียนรูปพลงังาน 3(3-0-6)              
           การแปลงพลงังานรูปต่าง ๆ เช่น พลงังานเคมี
พลงังานแสงอาทิตยพ์ลงังานความร้อน และพลงังานลม
เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงและไม่ใช้วฏัจักรกําลังงาน 
ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ระบบการแปลงพลังงาน
โดยตรง เช่น เซลเช้ือเพลิง เซลแสงอาทิตยเ์ทอร์โมอิเล็กท
ริกส์กงัหนัลม และระบบท่ีน่าสนใจอ่ืน ๆ 
 

             แหล่งพลงังานในธรรมชาติ การแปลงพลงังานจาก
แหล่งต่าง ๆ เช่น พลงังานจากนํ้ าข้ึนนํ้ าลง พลงังานลม และ
พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ เป็นพลงังานกลและพลงังาน
ไฟฟ้า ระบบแมกนิโตไฮโดรไดนามิกส์ เซลล์เช้ือเพลิง 
ศกัยภาพการประยุกต์ใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม 
และพลงังานนํ้ าข้ึนนํ้ าลง การแปลงพลงังานชีวมวล การ
สะสมพลงังาน พลงังานสะอาด 

   
                2.8) เปล่ียนช่ือวชิาภาษาองักฤษ 1 วชิา 

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
วก. 465 การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการ    3 (3-0-6) 
              ออกแบบและการผลิต                    
ME 465 CAD/CAM  

วก. 465 การใชค้อมพิเตอร์ช่วยในการ    3 (3-0-6) 
              ออกแบบและการผลิต                    
ME 465 Computer-aided Design and Computer-aided  
              Manufacturing 

                                 
2.9) เปล่ียนแปลงวชิาบงัคบัก่อน  1 วชิา  

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
วก. 414 การเสียหายของวสัดุทางวศิวกรรม       3 (3-0-6) 
    

วก. 414 การเสียหายของวสัดุทางวศิวกรรม       3 (3-0-6) 
 

วชิาบงัคบัก่อน: สอบไดว้ก. 210 และ วอ. 121 หรือไดรั้บ
อนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้ภาควชิา 

วชิาบงัคบัก่อน: เคยเรียน วก. 210 หรือไดรั้บอนุมติัจาก
อาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้ภาควชิา 
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        2.10) เปิดวชิาในหลกัสูตรเพ่ิม   4  วชิา  
วก.291 กลศาสตร์วศิวกรรม       3  (3-0-6) 
ME 291 Engineering Mechanics   
วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้วท. 133 
ระบบแรง แรงลพัธ์ สมดุล แรงกระจาย พลศาสตร์ของอนุภาคและวตัถุแข็งเกร็ง กฎการ

เคล่ือนท่ีขอ้ท่ีสองของนิวตนั งานและพลงังาน การกระทบและโมเมนตมั 
 

วก. 390 ปฏิบติัการพ้ืนฐานวศิวกรรมเคร่ืองกล  1 (0-3-0) 
ME 390  Mechanical Engineering Fundamental Laboratory  
วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วย. 221, วค. 211, วก. 290  หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 

และหวัหนา้ภาควชิาฯ 
การใช้เคร่ืองมือวดัพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล การวดัขนาด ความเร็วเชิงเส้นและ

เชิงมุม อตัราการไหล แรง ความเคน้ ความเครียด ความดนั อุณหภูมิ การวเิคราะห์ความผิดพลาดในการทดลอง การวเิคราะห์ขอ้มูล
และนาํเสนอผลการทดลอง 

 
วก. 391 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล      1 (0-3-0) 
ME 391  Mechanical Engineering Laboratory  
วชิาบงัคบัก่อน : - 
เลขนยัสาํคญั การวิเคราะห์ความผิดพลาดในการทดลอง การวิเคราะห์ขอ้มลูและนาํเสนอ

ผลการทดลอง การเขียนรายงานทางวิศวกรรม ปฏิบติัการเก่ียวกบักลศาสตร์ของไหล พลศาสตร์ความร้อน จลนศาสตร์ 
และกลศาสตร์ของแขง็ 

 
วก. 392 การออกแบบเคร่ืองจกัรกล      3  (3-0-6) 
ME 392 Machine Design   
วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้วก. 210 
ขั้นตอนการออกแบบ  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการออกแบบ ตัวประกอบความปลอดภัย 

ทบทวน กลศาสตร์วสัดุ วสัดุทางวิศวกรรม และทฤษฎีการวิบัติของวสัดุ  อิทธิพลของจุดรวมความเคน้  การออกช้ินส่วน
เคร่ืองจักรกลเพ่ือรับภาระ เช่น คาน เพลา สลกัเกลียว และรอยต่อแบบต่าง ๆ ตน้กาํลงัและการส่งกาํลงัเชิงกล การออกแบบ
ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล เช่น สปริง สลกัเกลียวส่งกาํลงั เพลาหมุน ล่ิม ขอ้ต่อประกบ ลอ้ตุนกาํลงั คลทัช์ เบรก ลูกปืน สายพาน โซ่ 
และเฟือง การออกแบบเคร่ืองจกัรกล การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ กรณีศึกษาวศิวกรรมยอ้นกลบั 

 
  

  5.4 วชิาเลือกเสรี เพ่ิมเติมเง่ือนไขในการเลือกศึกษาวชิาเลือกเสรี โดยกาํหนดใหต้อ้งเป็นวชิาระดบั 200 ข้ึนไป   
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6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดงัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างเดมิ โครงสร้างใหม่ 

1.  วชิาศึกษาทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่ 30 30 30 
2.  วชิาเฉพาะ ไม่นอ้ยกวา่ 84 109 110 

     2.1   วชิาเฉพาะพ้ืนฐาน 
              1)  กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
                    และวทิยาศาสตร์ 
              2)  กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม 

   27 
  17 
 
 10 

  24 
  17 
 
    7 

     2.2   วชิาเฉพาะดา้น                           82                          86 

1) วชิาบงัคบั                            70  

2) กลุ่มวชิาบงัคบัทางวศิวกรรม                                74 

3) วชิาเลือก                             12  

4) กลุ่มวชิาเลือกทางวศิวกรรม                                12 
3.  วชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่ 6 6 6 
หน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 120 145 146 
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ภาคผนวก  4   ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างและองค์ประกอบของหลกัสูตร  พ.ศ. 2552 กบั หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

หลกัสูตร  พ.ศ. 2552 หลกัสูตรปรับปรุง  (พ.ศ. 2556) 

ช่ือหลกัสูตร: 
วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
Bachelor of Engineering  Program in Mechanical 
Engineering 

 ช่ือหลกัสูตร: 
วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
Bachelor of Engineering  Program in Mechanical 
Engineering 

 

ช่ือปริญญา : 
วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคร่ืองกล) 
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 

 ช่ือปริญญา : 
วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคร่ืองกล) 
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 

 

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ และความสามารถในการ

ประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมเคร่ืองกลและ 
สามารถติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

 1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ และความสามารถในการประกอบ    
    วชิาชีพทางดา้นวศิวกรรมเคร่ืองกลและสามารถติดต่อส่ือสาร 
    กบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะ และความพร้อมในการ   
    รับการถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยรีะดบัสูง 

 2. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะ และความพร้อมในการ   
    รับการถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยรีะดบัสูง 

 

3. เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความใฝ่รู้ หมัน่แสวงหาความรู้ดว้ย 
     ตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค ์  

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความใฝ่รู้ หมั่นแสวงหาความรู้ 
    ดว้ยตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค ์  

 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
   คาํนึงถึงสงัคม และส่วนรวม     

 4.  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม คาํนึงถึงสังคม 
และส่วนรวม 

 

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลกัสูตร  โครงสร้างและองค์ประกอบของหลกัสูตร  
    นกัศึกษาจะตอ้งจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่นอ้ยกว่า 
145 หน่วยกิต โดยไดศึ้กษารายวชิาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้าง
องคป์ระกอบและขอ้กาํหนดของหลกัสูตร 

    นกัศึกษาจะตอ้งจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่นอ้ยกวา่ 146 หน่วย
กิต โดยไดศึ้กษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและ
ขอ้กาํหนดของหลกัสูตร 

องค์ประกอบของหลกัสูตร  องค์ประกอบของหลกัสูตร  
1. วชิาศึกษาทัว่ไป                        30  หน่วยกติ  1. วชิาศึกษาทัว่ไป                        30  หน่วยกติ  
    โครงสร้างหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป  
     แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

     โครงสร้างหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป  
     แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 

   1.1 ส่วนท่ี 1    ศึกษารายวิชาตามหลักสูตรท่ี
มหาวทิยาลยักาํหนดรวม  21  หน่วยกิต 

    1.1 ส่วนท่ี 1    ศึกษารายวิชาตามหลกัสูตรท่ีมหาวิทยาลยั
กาํหนดรวม  21  หน่วยกิต 

 

    - หมวดมนุษยศาสตร์                                    3     - หมวดมนุษยศาสตร์                                    2 
    - หมวดสงัคมศาสตร์                                     3     - หมวดสงัคมศาสตร์                                     5 
    - หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์           6     - หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์               5 
                วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                     3                     วทิยาศาสตร์                                                 2  
                คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์                   3                  คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์                      3  
    - หมวดภาษา                                               9 

 
    - หมวดภาษา                                               9 
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                ภาษาไทย                                                   3                   ภาษาไทย                                                   3   
                ภาษาองักฤษ                                              6                  ภาษาองักฤษ                                              6  
1.2  ส่วนท่ี 2    ศึกษารายวิชาตามท่ีคณะฯ กาํหนดไวใ้น
หลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต 

 1.2  ส่วนท่ี 2    ศึกษารายวชิาตามท่ีคณะฯ กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
ไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต 

 

2. วชิาเฉพาะ                                  109  หน่วยกติ  2. วชิาเฉพาะ                                  110  หน่วยกติ  
    2.1 วชิาแกน                                         27     2.1 วชิาเฉพาะพ้ืนฐาน                                       24 
    2.2 วชิาเฉพาะสาขา                              82     2.2 วชิาเฉพาะดา้น                             86 
         - วชิาบงัคบั                                                    70           - กลุ่มวชิาบงัคบัทางวศิวกรรม                              74  
         - วชิาเลือก                                                      12           - กลุ่มวชิาเลือกทางวศิวกรรม                               12   
3.  วชิาเลอืกเสรี                                6  หน่วยกิต  3.  วชิาเลอืกเสรี                                      6  หน่วยกิต  
    
ข้อก าหนดหลกัสูตร  ข้อก าหนดหลกัสูตร  
1. วชิาศึกษาทัว่ไป                   30    หน่วยกิต  1. วชิาศึกษาทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่                 30    หน่วยกิต  
นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาวิชาในหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป (ส่วนท่ี 
1)   หมวดมนุษยศาสตร์   หมวดสงัคมศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ และหมวดภาษา รวม 21 หน่วยกิต  และ ตอ้ง
ศึกษารายวิชาท่ีคณะฯ กาํหนดไว ้ (ส่วนท่ี 2) รวมไม่นอ้ยกวา่ 9 
หน่วยกิต ดงัน้ี 

นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาวิชาในหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป (ส่วน
ท่ี 1)   หมวดมนุษยศาสตร์   หมวดสังคมศาสตร์  หมวด
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และหมวดภาษา รวม 21 หน่วยกิต  
และ ตอ้งศึกษารายวิชาท่ีคณะฯ กาํหนดไว ้(ส่วนท่ี 2) รวมไม่นอ้ย
กวา่ 9หน่วยกิต ดงัน้ี 

 

    1.1  ส่วนท่ี  1      1.1  ส่วนท่ี  1  
-  หมวดมนุษยศาสตร์  บงัคบั 1 วชิา    ( 3 หน่วยกิต)  -  หมวดมนุษยศาสตร์  บงัคบั 1 วชิา    ( 3 หน่วยกิต)  
    มธ. 110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์              (3)             มธ. 110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์                 (2) 
- หมวดสังคมศาสตร์ บงัคบั 1 วชิา       (3 หน่วยกิต)  - หมวดสังคมศาสตร์ บงัคบั 2 วชิา       (5 หน่วยกิต)  
    มธ. 100  พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม  หรือ  (3)            มธ.100 พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม (3) 
    มธ. 120  สหวทิยาการสงัคมศาสตร์             (3)            มธ. 120  สหวทิยาการสงัคมศาสตร์             (2) 
- หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  - หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
      รวม 2 วชิา                                     (6  หน่วยกิต)          รวม 2 วชิา                                     ( 5  หน่วยกิต)    
  วทิยาศาสตร์  
      บงัคบั  1  วชิา (3  หน่วยกิต) 

    วทิยาศาสตร์  
   บงัคบั  1  วชิา (2  หน่วยกิต) 

 

 มธ. 130  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                               (3)   มธ. 130   สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                               (2) 
   คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์  
 บงัคบั  1  วชิา (3  หน่วยกิต) 

    คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์  
   บงัคบั  1  วชิา (3  หน่วยกิต) 

 

 มธ. 156  คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ (3)    มธ. 156  คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ (3) 
- หมวดภาษา รวม 3 วชิา                      (9 หน่วยกิต)  -  หมวดภาษา รวม 3 วชิา                      (9 หน่วยกิต)  
    ภาษาไทย บงัคบั 1 วชิา                  (3 หน่วยกิต)      ภาษาไทย บงัคบั 1 วชิา                  (3 หน่วยกิต)  
ท. 161    การใชภ้าษาไทย                         (3) ท. 161    การใชภ้าษาไทย                         (3) 
      ภาษาองักฤษ บงัคบั 2 วชิา (6 หน่วยกิต)        ภาษาองักฤษ บงัคบั 3 วชิา (6 หน่วยกิต)  
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สษ. 070   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  1                (0) สษ. 070   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  1                (0) 
สษ. 171   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  2                     (3) สษ. 171   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  2                     (3) 
สษ. 172   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  3                (3) สษ. 172   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  3                (3) 
   1.2 ส่วนท่ี 2 รายวิชาตามท่ีคณะฯ กําหนดไวใ้น
หลกัสูตรรวม ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต ดงัน้ี 

    1.2 ส่วนท่ี 2 รายวชิาตามท่ีคณะฯ กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรรวม 
ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต ดงัน้ี 

 

วท. 123 เคมีพ้ืนฐาน (3) วท. 123 เคมีพ้ืนฐาน (3) 
วท. 173  ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน (1) วท. 173  ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน (1) 
สษ. 202 ภาษาองักฤษสาํหรับการทาํงาน (3) สษ. 202 ภาษาองักฤษสาํหรับการทาํงาน (3) 
เลือก (ไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต) จาก รายวชิาต่อไปน้ี  เลือก (ไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต) จาก รายวชิาต่อไปน้ี  
วค. 106  ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและ
พลงังาน 

(3) วค. 106  ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน      (3) 

วย. 106  เทคนิคในการส่ือสารและการนาํเสนอ (2) วย. 106  เทคนิคในการส่ือสารและการนาํเสนอ (2) 
น. 209   หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ (3) น. 209   หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ (3) 
น. 246   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (3) น. 249   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (3) 
พบ. 291  ธุรกิจเบ้ืองตน้ (3) พบ. 291  ธุรกิจเบ้ืองตน้ (3) 
ทอ. 201  หลกัการบริหาร (3) ทม. 201  หลกัการบริหาร (3) 
ศ. 213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ (3) ศ. 213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ (3) 
    

2. วชิาเฉพาะ                                   109  หน่วยกิต  2. วชิาเฉพาะ                                     110  หน่วยกิต  
    2.1 วชิาแกน                                27  หน่วยกติ                       2.1 วชิาเฉพาะพืน้ฐาน                     24  หน่วยกติ                   
           2.2.1  พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                

17  หน่วยกติ 

            2.2.1 กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์               
17  หน่วยกติ 

 

วท. 133  ฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 1                       (3) วท. 133  ฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 1                       (3) 
วท. 183  ปฏิบติัการฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 1      (1) วท. 183  ปฏิบติัการฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 1      (1) 
วท. 134  ฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 2                       (3) วท. 134  ฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 2                       (3) 
วท. 184  ปฏิบติัการฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 2      (1) วท. 184  ปฏิบติัการฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 2      (1) 
ค. 111  แคลคูลสัพ้ืนฐาน                                (3) ค. 111  แคลคูลสัพ้ืนฐาน                                (3) 
ค.112เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์ (3) ค. 112  เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์ (3) 
ค. 214  สมการเชิงอนุพนัธ์                              (3) ค. 214  สมการเชิงอนุพนัธ์                              (3) 
      2.2.2  พืน้ฐานทางวศิวกรรม     10 หน่วยกติ         2.2.2  กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรม     7 หน่วยกติ  
วย.100 จริยธรรมสาํหรับวศิวกร     (0) วย.100 จริยธรรมสาํหรับวศิวกร     (0) 
วอ.121 วสัดุวศิวกรรม                                            (3) วอ.121 วสัดุวศิวกรรม 1                                       (3) 
วอ. 261 สถิติวศิวกรรม                                           (3)   
วย. 101 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์            (2) วย. 101 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์            (1) 
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วก. 100 กราฟิกวศิวกรรม                                    (3) วก. 100 กราฟิกวศิวกรรม                                    (3) 
 
 

  2.2  วชิาเฉพาะสาขา                    82 หน่วยกติ  2.2  วชิาเฉพาะด้าน                                    86 หน่วยกติ  
    2.2.1 วชิาบงัคบั                               70 หน่วยกิต      2.2.1 กลุ่มวชิาบงัคบัทางวศิวกรรม         74  หน่วยกิต  

วชิาบังคบัในสาขา (57) วชิาบังคบัในสาขา (57) 
วก.200  การเขียนแบบเคร่ืองกล (2) วก.200  การเขียนแบบเคร่ืองกล (2) 
วก.210  กลศาสตร์วสัดุ  (3) วก.210  กลศาสตร์วสัดุ  (3) 
วก.220 กลศาสตร์วศิวกรรม – พลศาสตร์ (3) วก.220 กลศาสตร์วศิวกรรม – พลศาสตร์ (3) 
วก.230  พลศาสตร์ความร้อนเบ้ืองตน้ (3) วก.230  พลศาสตร์ความร้อนเบ้ืองตน้ (3) 
วก.240 กลศาสตร์ของไหล (3) วก.240 กลศาสตร์ของไหล (3) 
วก.300 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 1 (2) วก.300 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 1 (2) 
วก.310  การออกแบบเคร่ืองกล 1 (3) วก.310  การออกแบบเคร่ืองกล 1 (3) 
วก.311  การออกแบบเคร่ืองกล 2 (3) วก.311  การออกแบบเคร่ืองกล 2 (3) 
วก.320  กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกล                       (3) วก.320  กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกล                       (3) 
วก.321  การวดัและเคร่ืองมือการวดั (3) วก.321  การวดัและเคร่ืองมือการวดั (3) 
วก.322  การสัน่สะเทือนเชิงกล                       (3) วก.322  การสัน่สะเทือนเชิงกล                       (3) 
วก.323  เมคาทรอนิกส์ (3) วก.323  เมคาทรอนิกส์ (3) 
วก. 231 พลศาสตร์ความร้อนสาํหรับวศิวกรเคร่ืองกล                  (3) วก. 231 พลศาสตร์ความร้อนสาํหรับวศิวกรเคร่ืองกล                  (3) 
วก.331  การถ่ายเทความร้อน (3) วก.331  การถ่ายเทความร้อนสาํหรับวศิวกรรมเคร่ืองกล        (3) 
วก.350 ระเบียบวธีิเชิงตวัเลขสาํหรับวศิวกร (3) วก.350 ระเบียบวธีิเชิงตวัเลขสาํหรับวศิวกร (3) 
วก.330  เคร่ืองยนตส์นัดาปภายใน      (3) วก.330  เคร่ืองยนตส์นัดาปภายใน      (3) 
วก.380  การฝึกงานในอุตสาหกรรม                                            (0) วก.380  การฝึกงานในอุตสาหกรรม                                            (0) 
วก.400  ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 2 (2) วก.400  ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 2 (2) 
วก.420  ระบบควบคุมอตัโนมติั                      (3) วก.420  ระบบควบคุมอตัโนมติั                      (3) 
วก.430  การทาํความเยน็และการปรับอากาศ                            (3) วก.430  การทาํความเยน็และการปรับอากาศ                            (3) 
  วก.431  วศิวกรรมโรงไฟฟ้า (3) 
วก.480  สมัมนาโครงงาน                                                                                          (0) วก.480  สมัมนาวศิวกรรมเคร่ืองกล   (0) 
วก.481  โครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล                                              (3)   
                วชิาบังคบันอกสาขา (13)                      วชิาบังคบันอกสาขา (17) 
ค. 131  พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์ (3) ค. 131  พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์ (3) 
วฟ.209 วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้ (3) วฟ.209 วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้ (3) 
วฟ.203 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้ (1) วฟ.203 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้ (1) 
วอ.251 กรรมวธีิการผลิตสาํหรับวศิวกรรม       

  เคร่ืองกล 
(3) วอ.251 กรรมวธีิการผลิตสาํหรับวศิวกรรม       

  เคร่ืองกล 
(3) 

วย.202 กลศาสตร์วศิวกรรม – สถิตยศาสตร์ (3) วย.202 กลศาสตร์วศิวกรรม – สถิตยศาสตร์ (3) 
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  วอ.252  ปฏิบติัการเคร่ืองมือพ้ืนฐานทางวศิวกรรมและ 

การใชง้าน 
(1) 

  วอ. 261  สถิติวศิวกรรม (3) 
      2.2.2  วชิาเลือก                            12 หน่วยกิต        2.2.2  กลุ่มวชิาเลือกทางวศิวกรรม           12 หน่วยกิต  
  นักศึกษาตอ้งเลือกศึกษารายวิชาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 

ดงัน้ี 
 

  1) วชิาโครงงานวศิวกรรม และวชิาเลือก  
  วก. 481  โครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล (3) 
  2) วชิาเลือก (9) 
  หรือ  
  1) วชิาสหกิจศึกษา และวชิาเลือก  
  วก. 482 เตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมเคร่ืองกล (3) 
  วก. 483 สหกิจศึกษาวศิวกรรมเคร่ืองกล (6) 
  2) วชิาเลือก (3) 
                             วชิาเลือกในสาขา                                                                วชิาเลือกในสาขา  
วก.354 การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยงานทางวศิวกรรม (3) วก.354 การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยงานทางวศิวกรรม (3) 
วก.364 การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์ (3) วก.364 การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์ (3) 
วก.344 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง (3) วก.344 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง (3) 
วก.325 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ (3) วก.325 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ (3) 
วก.374 เทคโนโลยยีานยนต ์   (3) วก.374 เทคโนโลยยีานยนต ์   (3) 
วก.444  การออกแบบระบบท่อทางวศิวกรรม                  (3) วก.444  การออกแบบระบบท่อทางวศิวกรรม                  (3) 
วก.464 วศิวกรรมโรงงาน                                            (3) วก.464 วศิวกรรมโรงงาน                                            (3) 
วก.414 การเสียหายของวสัดุทางวศิวกรรม (3) วก.414 การเสียหายของวสัดุทางวศิวกรรม (3) 
วก.415 การออกแบบแบบเหมาะสมท่ีสุดของช้ินส่วน

เคร่ืองจกัรกล 
(3) วก.415 การออกแบบแบบเหมาะสมท่ีสุดของช้ินส่วน

เคร่ืองจกัรกล 
(3) 

วก.474  เคร่ืองจกัรกลการเกษตร                                        (3) วก.474  เคร่ืองจกัรกลการเกษตร                                        (3) 
วก.434 เทคโนโลยกีารปรับอากาศและการอนุรักษ์

พลงังานในระบบปรับอากาศ 
(3) วก.434  เทคโนโลยกีารปรับอากาศและการอนุรักษพ์ลงังาน

ในระบบปรับอากาศ 
(3) 

วก.435  วศิวกรรมโรงไฟฟ้า                       (3)   
วก.436  กงัหนัก๊าซ                            (3) วก.435  วศิวกรรมเคร่ืองกงัหนัก๊าซ                            (3) 
วก.437 การทาํความเยน็และการปรับอากาศชั้นสูง (3) วก.436 การทาํความเยน็และการปรับอากาศชั้นสูง (3) 
วก.438  การแปลงพลงังานโดยตรง (3) วก.437  แหล่งพลงังานและการเปล่ียนรูปพลงังาน (3) 
วก.439  การจดัการพลงังานในอาคารและ 
              อุตสาหกรรม 

(3) วก.438  การจดัการพลงังานในอาคารและ 
              อุตสาหกรรม 

(3) 

วก.447  เคร่ืองจกัรกลของไหล                       (3) วก.447  เคร่ืองจกัรกลของไหล                       (3) 
วก.424  หุ่นยนตเ์บ้ืองตน้ (3) วก.424  หุ่นยนตเ์บ้ืองตน้ (3) 
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วก.446  วศิวกรรมอากาศยานเบ้ืองตน้ (3) วก.446  วศิวกรรมอากาศยานเบ้ืองตน้ (3) 
วก.445  วศิวกรรมทางนํ้ าเบ้ืองตน้ (3) วก.445  วศิวกรรมทางนํ้ าเบ้ืองตน้ (3) 
วก.454  วธีิการไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้ (3) วก.454  วธีิการไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้ (3) 
วก.455  วธีิบาวน์ดะรีเอลิเมนตเ์บ้ืองตน้ (3) วก.455  วธีิบาวน์ดะรีเอลิเมนตเ์บ้ืองตน้ (3) 
วก.465  การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการ (3) วก.465  การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการ (3) 

 ออกแบบและการผลิต   ออกแบบและการผลิต  
วก.475 ไบโอเมคานิกส์เบ้ืองตน้ (3) วก.475 ไบโอเมคานิกส์เบ้ืองตน้ (3) 
วก.476 การใหค้วามร้อนดว้ยไมโครเวฟเบ้ืองตน้ (3) วก.476 การใหค้วามร้อนดว้ยไมโครเวฟเบ้ืองตน้ (3) 
วก.477 การเผาไหมเ้บ้ืองตน้ และการประยกุต ์ (3) วก.477 การเผาไหมเ้บ้ืองตน้ และการประยกุต ์ (3) 
วก.484 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 1                    (3) วก.484 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 1                    (3) 
วก.485 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 2         (3) วก.485 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 2         (3) 
วก.486 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 3      (3) วก.486 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 3      (3) 
วก.487 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 4      (3) วก.487 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 4      (3) 
วก.488 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 5                    (3) วก.488 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 5                    (3) 
วก.489 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 6                    (3) วก.489 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 6                    (3) 
    
                  วชิาเลือกนอกสาขา    
วอ. 406 การจดัการทางวศิวกรรม (3)   
วอ. 445 การยศาสตร์อุตสาหกรรม (3)   
        
3.  วชิาเลือกเสรี                                  6 หน่วยกิต  3.  วชิาเลือกเสรี                                  6 หน่วยกิต  
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ท่ี เปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  เป็นวิชาเลือกเสรี 6 หน่วย
กิต  “ยกเวน้วิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ทุกวิชา และวิชาในหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป ส่วนท่ี 1 
และส่วนท่ี 2 ท่ีใชร้หัสยอ่ มธ. ทุกวิชา” ทั้งน้ี ควรเลือก
ศึกษาวิชาภาษาองักฤษเป็นวิชาเลือกเสรีอย่างน้อย 3 
หน่วยกิต 

 นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ โดยเป็นวิชา 
ระดับ 200 ข้ึนไป ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั-ธรรมศาสตร์ 
เป็นวชิาเลือกเสรีไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต ทั้งน้ีให้หมายรวมถึง
วิชาศึกษาทัว่ไป หมวดภาษาต่างประเทศดว้ย  นักศึกษาจะนาํ
วชิาเหล่าน้ีมานบัเป็นวชิาเลือกเสรีไม่ได ้

1. วชิาพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวชิา 
(รวมทั้งวชิาท่ีไม่ไดก้าํหนดไวใ้นวชิาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2) 

2.  วชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไปทั้งส่วนท่ี 1 และ
ส่วนท่ี 2 ท่ีใชร้หสัยอ่  “มธ.” ทุกวิชา  วิชา ท.162 การเขียน
รายงานทางวชิาการ และ ท.163  

3. การเขียนเพื่อการส่ือสารในองคก์ร 
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ภาคผนวก  5  ตารางเทยีบรายวชิาในหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
 พ.ศ. 2552  กบั หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
รายวชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนท่ี 1 

หลกัสูตรเดมิ (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 

รายวชิาทีไ่ม่มกีารเปลีย่นแปลง      
มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม

เบ้ืองตน้ 
(3) มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม

เบ้ืองตน้ 
(3)  

ท.161  การใชภ้าษาไทย  (3) ท.161  การใชภ้าษาไทย  (3)  
รายวชิาทีม่กีารเปลีย่นแปลง      
มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ (3) มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ (2) ลดหน่วยกิต 
มธ.100 พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม     (3)  มธ.100 พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม (3) ปรับจากวิชาบังคับเลือก 

เป็นวชิาบงัคบั 
มธ.120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร์ (3) มธ.120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร์ (2) ลดหน่วยกิต 
มธ.130 ส ห วิ ท ย า ก า ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลย ี
(3) มธ.130 ส ห วิ ท ย า ก า ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

เทคโนโลย ี
(2) ลดหน่วยกิต 

สษ.070 ภาษาองักฤษ 1 (0) สษ.070 ภาษาองักฤษ 1 (0) ปรับคาํอธิบายวชิา 
สษ.171 ภาษาองักฤษ 2 (3) สษ.171 ภาษาองักฤษ 2 (3) ปรับคาํอธิบายวชิา 
สษ.172 ภาษาองักฤษ 3 (3) สษ.172 ภาษาองักฤษ 3 (3) ปรับคาํอธิบายวชิา 
 
รายวชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนท่ี 2  

หลกัสูตรเดมิ (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 

รายวชิาทีไ่ม่มกีารเปลีย่นแปลง      
วท. 173 ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน              (1) วท. 173 ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน              (1)  
วค. 106 ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติ    (3) วค. 106 ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติ    (3)  
              และพลงังาน                และพลงังาน   
วย. 106  เทคนิคในการส่ือสารและการนาํเสนอ (2) วย. 106  เทคนิคในการส่ือสารและการนาํเสนอ (2)  
น. 209  หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ (3) น. 209  หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ (3)  
พบ. 291 ธุรกิจเบ้ืองตน้  (3) พบ. 291 ธุรกิจเบ้ืองตน้  (3)  
ศ. 213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ (3) ศ. 213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ (3)  
รายวชิาทีม่กีารเปลีย่นแปลง      
วท. 123 เคมีพ้ืนฐาน                              (3) วท. 123 เคมีพ้ืนฐาน                              (3) ปรับคาํอธิบายวชิา 
น.  2 4 6  ค วา ม รู้ เ บ้ื อ ง ต้น เ ก่ี ย วกับ ท รั พ ย์สิน 
           ทางปัญญา 

(3) น .  2 4 9 ค วา ม รู้ เ บ้ื อ ง ต้น เ ก่ี ย วกับ ท รั พ ย์สิ น 
           ทางปัญญา 

(3) ปรับรหสัวชิาและแกไ้ข
วชิาบงัคบัก่อน 

ทอ. 201 หลกัการบริหาร (3) ทม. 201 หลกัการบริหาร (3) ปรับคาํอธิบายวชิาและ
ปรับอกัษรยอ่ 

สษ. 202 ภาษาองักฤษสาํหรับการทาํงาน  (3) สษ. 202 ภาษาองักฤษสาํหรับการทาํงาน  (3) ปรับคาํอธิบายวชิา 
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รายวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์        
หลกัสูตรเดมิ (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 

รายวชิาทีไ่ม่มกีารเปลีย่นแปลง      
วท. 133 ฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 1 (3) วท. 133 ฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 1 (3)  
ค. 111 แคลคูลสัพ้ืนฐาน          (3) ค. 111 แคลคูลสัพ้ืนฐาน (3)  

ค. 214 สมการเชิงอนุพนัธ์ 
 

(3) ค. 214  สมการเชิงอนุพนัธ์ 
 

(3)  

      
รายวชิาทีม่กีารเปลีย่นแปลง      
วท. 134 ฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 2 
วท. 183  ปฏิบติัการฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 1           

(3) 
(1) 

วท. 134 ฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 2 
วท. 183 ปฏิบติัการฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 1 

(3) 
(1) 

ปรับคาํอธิบายวชิา 
แกไ้ขวชิาบงัคบัก่อน 

วท. 184 ปฏิบติัการฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 2 (1) วท. 184 ปฏิบติัการฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 2 (1) ปรับคําอธิบายวิชา และ
แกไ้ขวชิาบงัคบัก่อน 

ค. 112 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลลูลสั 
           ประยกุต ์
   
 
 

(3) 
 
  
 
 

ค. 112 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลลูลสั 
            ประยกุต ์
 
 

(3) 
 
  
 
 

ปรับคาํอธิบายวชิา 
 
 

     
 
รายวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม  

หลกัสูตรเดมิ (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 

รายวชิาทีไ่ม่มกีารเปลีย่นแปลง      
วย.100 จริยธรรมสาํหรับวศิวกร     )0(  วย.100 จริยธรรมสาํหรับวศิวกร     )0(   
วย. 101 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพ
วศิวกรรมศาสตร์            

(1) วย. 101 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพ
วศิวกรรมศาสตร์            

(1)  

วก. 100 กราฟิกวศิวกรรม                                    (3) วก. 100 กราฟิกวศิวกรรม                                    (3)  
รายวชิาทีม่กีารเปลีย่นแปลง      
วอ.121 วสัดุวศิวกรรม                             (3) วอ.121 วสัดุวศิวกรรม 1                             (3) ปรับช่ือวชิา 
รายวชิาทีต่ดัออก      
-     
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รายวชิาท่ีเปิดสอนโดยภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
  

หลกัสูตรปัจจุบนั  (พ.ศ. 2552) หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 

รายวชิาทีไ่ม่มกีารเปลีย่นแปลง         
     
วก. 100 กราฟิกวศิวกรรม              (3) วก. 100 กราฟิกวศิวกรรม              (3)  
วก.200  การเขียนแบบเคร่ืองกล (2) วก.200  การเขียนแบบเคร่ืองกล (2)  
วก.220 กลศาสตร์วศิวกรรม –  
             พลศาสตร์ 

(3) วก.220 กลศาสตร์วศิวกรรม –   
             พลศาสตร์ 

(3)  

วก.230  พลศาสตร์ความร้อนเบ้ืองตน้ (3) วก.230  พลศาสตร์ความร้อนเบ้ืองตน้ (3)  
วก. 231 พลศาสตร์ความร้อนสาํหรับ 
             วศิวกรเคร่ืองกล                  

(3) วก. 231 พลศาสตร์ความร้อนสาํหรับ 
             วศิวกรเคร่ืองกล                  

(3)  

วก.300 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 1 (2) วก.300 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 1 (2)  
วก.310  การออกแบบเคร่ืองกล 1 (3) วก.310  การออกแบบเคร่ืองกล 1 (3)  
วก.311  การออกแบบเคร่ืองกล 2 (3) วก.311  การออกแบบเคร่ืองกล 2 (3)  
วก. 320  กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกล (3) วก. 320  กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกล (3)  
วก.330  เคร่ืองยนตส์นัดาปภายใน      (3) วก.330  เคร่ืองยนตส์นัดาปภายใน      (3)  
วก.344 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง (3) วก.344 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง (3)  
วก.350 ระเบียบวธีิเชิงตวัเลขสาํหรับ 
             วศิวกร 

(3) วก.350 ระเบียบวธีิเชิงตวัเลขสาํหรับ 
            วศิวกร 

(3)  

วก.364 การออกแบบและพฒันา 
            ผลิตภณัฑ ์

(3) วก.364 การออกแบบและพฒันา 
             ผลิตภณัฑ ์

(3)  

วก.374 เทคโนโลยยีานยนต ์  (3) วก.374 เทคโนโลยยีานยนต ์  (3)  
วก.380  การฝึกงานในอุตสาหกรรม                                            (0) วก.380  การฝึกงานในอุตสาหกรรม                                            (0)  
วก.400 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 2 (2) วก.400 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 2 (2)  
วก.415 การออกแบบแบบเหมาะสมท่ีสุด

ของช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล 
(3) วก.415 การออกแบบแบบเหมาะสม

ท่ีสุดของช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล 
(3)  

วก.420  ระบบควบคุมอตัโนมติั                      (3) วก.420 ระบบควบคุมอตัโนมติั                      (3)  
วก.424  หุ่นยนตเ์บ้ืองตน้ (3) วก.424 หุ่นยนตเ์บ้ืองตน้ (3)  
วก.434  เทคโนโลยกีารปรับอากาศและ
การอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ 
                        
                 

(3) วก.434  เทคโนโลยกีารปรับอากาศและ
การอนุรักษพ์ลงังานในระบบ
ปรับอากาศ       

(3)  
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หลกัสูตรปัจจุบนั  (พ.ศ. 2552) หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 

วก.444  การออกแบบระบบท่อทาง 
             วศิวกรรม                  

(3) วก.444  การออกแบบระบบท่อทาง 
             วศิวกรรม                  

(3)  

วก.445  วศิวกรรมทางนํ้ าเบ้ืองตน้ (3) วก.445  วศิวกรรมทางนํ้ าเบ้ืองตน้ (3)  
วก.446  วศิวกรรมอากาศยานเบ้ืองตน้ (3) วก.446  วศิวกรรมอากาศยานเบ้ืองตน้ (3)  
วก.447  เคร่ืองจกัรกลของไหล                       (3) วก.447  เคร่ืองจกัรกลของไหล                       (3)  
วก.454  วธีิการไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้ (3) วก.454  วธีิการไฟไนตเ์อลิเมนต ์

              เบ้ืองตน้ 
(3)  

วก.455  วธีิบาวน์ดะรีเอลิเมนตเ์บ้ืองตน้ (3) วก.455  วธีิบาวน์ดะรีเอลิเมนต ์
              เบ้ืองตน้ 

(3)  

วก.464 วศิวกรรมโรงงาน                                            (3) วก.464 วศิวกรรมโรงงาน                                            (3)  
วก.474  เคร่ืองจกัรกลการเกษตร                                        (3) วก.474  เคร่ืองจกัรกลการเกษตร                                        (3)  
วก.475 ไบโอเมคานิกส์เบ้ืองตน้ (3) วก.475 ไบโอเมคานิกส์เบ้ืองตน้ (3)  
วก.476 การใหค้วามร้อนดว้ยไมโครเวฟ 
             เบ้ืองตน้ 

(3) วก.476 การใหค้วามร้อนดว้ย 
            ไมโครเวฟเบ้ืองตน้ 

(3)  

วก.477 การเผาไหมเ้บ้ืองตน้ และการ 
            ประยกุต ์

(3) วก.477 การเผาไหมเ้บ้ืองตน้ และการ 
            ประยกุต ์

(3)  

วก.484 หวัขอ้พเิศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 1                    (3) วก.484 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 1                    (3)  
วก.485 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 2         (3) วก.485 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 2         (3)  
วก.486 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 3      (3) วก.486 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 3      (3)  
วก.487 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 4      (3) วก.487 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 4      (3)  
วก.488 หวัขอ้พเิศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 5                    (3) วก.488 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 5                    (3)  
วก.489 หวัขอ้พเิศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 6                    (3) วก.489 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 6                    (3)  
รายวชิาทีม่กีารเปลีย่นแปลง       
วก. 210  กลศาสตร์วสัดุ 
 
วก.240 กลศาสตร์ของไหล 
วก.322 การสัน่สะเทือนเชิงกล 
 
วก.325 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์   
 
วก.354 การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยงานทาง 
            วศิวกรรม 
วก.430 การทาํความเยน็การปรับอากาศ 
วก.435  วศิวกรรมโรงไฟฟ้า                            

(3) 
 
(3) 
(3) 
 
(3) 
 
(3) 
 
(3) 
(3) 
 

วก. 210  กลศาสตร์วสัดุ     
 
วก.240 กลศาสตร์ของไหล 
วก.322 การสัน่สะเทือนเชิงกล 
 
วก.325 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
 
วก.354 การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยงานทาง 
             วศิวกรรม 
วก.430 การทาํความเยน็การปรับอากาศ 
วก. 431 วศิวกรรมโรงไฟฟ้า     

(3) 
 
(3) 
(3) 
 
(3) 
 
(3) 
 
(3) 
(3) 

แกไ้ขวชิาบงัคบัก่อน จาก สอบได ้วย.
202 เป็น สอบได ้วย.202 หรือ วก.291 
แกไ้ขคาํอธิบายรายวชิา 
แกไ้ขคาํอธิบายรายวชิา และวชิา 
บงัคบัก่อน 

แกไ้ขจาํนวนชัว่โมงบรรยายและ 
ปฏิบติัการ 
แกไ้ขจาํนวนชัว่โมงบรรยายและ 
ปฏิบติัการ 
แกไ้ขคาํอธิบายรายวชิา 
เปล่ียนรหสัวชิา เปล่ียนจากวชิาเลือกมา 
เป็นวชิาบงัคบั และคาํอธิบายรายวชิา 
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หลกัสูตรปัจจุบนั  (พ.ศ. 2552) หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 

     
วก.436 กงัหนัก๊าซ                            (3) วก.435 วศิวกรรมเคร่ืองกงัหนัก๊าซ                            (3) เปล่ียนรหสัวชิา  และ เปล่ียนช่ือวชิา 
วก.437 การทาํความเยน็และการปรับ 
             อากาศชั้นสูง 

(3) วก.436 การทาํความเยน็และการปรับ 
             อากาศชั้นสูง 

(3) เปล่ียนรหสัวชิา   

วก.438 การเปล่ียนพลงังานโดยตรง (3) วก.437 แหล่งพลงังานและการเปล่ียน 
             รูปพลงังาน 

(3) เปล่ียนรหสัวชิา  ช่ือวชิา  และ คาํอธิบาย
รายวชิา 

วก.439 การจดัการพลงังานในอาคาร 
             และอุตสาหกรรม 

(3) วก.438 การจดัการพลงังานในอาคาร 
              และอุตสาหกรรม 

(3) เปล่ียนรหสัวชิา 

วก.321  การวดัและเคร่ืองมือการวดั (3) วก.321  การวดัและเคร่ืองมือการวดั (3) แกไ้ขวชิาบงัคบัก่อนจาก สอบได ้วก. 
210 และ วก. 230 และ วก. 240 และ 
วฟ. 209   เป็น วท. 133 และ วฟ. 209 

วก.323  เมคาทรอนิกส์ (3) วก.323  เมคาทรอนิกส์ (3) แกไ้ขวชิาบงัคบัก่อนจาก สอบได ้ วก. 
220 และ วฟ. 209 เป็น วก.321 

วก.331  การถ่ายเทความร้อน 
 
วก.390 ปฏิบติัการพ้ืนฐาน 
             วศิวกรรมเคร่ืองกล 

(3) 
 
(1) 

วก.331  การถ่ายเทความร้อน 
              สาํหรับวศิวกรรมเคร่ืองกล 
วก. 390 ปฏิบติัการพ้ืนฐาน 
              วศิวกรรมเคร่ืองกล   

(3) 
 
(1) 

เปล่ียนช่ือวชิา 
 

แกไ้ขวชิาบงัคบัก่อน จาก สอบได ้

วย.221, วก.230, วก.240 หรือได ้

รับอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน และ
หวัหนา้ภาควชิา  เป็น สอบได ้

วย. 221 หรือ วก. 210, สอบได ้วค.211 
หรือ วก.230, สอบได ้วก.240 หรือ วก.
290 หรือไดรั้บอนุมติัจาก 

อาจารยผ์ูส้อน และหวัหนา้ภาควชิา 
วก.414 การเสียหายของวสัดุทาง 
             วศิวกรรม 

(3) วก.414 การเสียหายของวสัดุทาง 
             วศิวกรรม 

(3) แกไ้ขวชิาบงัคบัก่อนจาก สอบได ้ วก. 
210  และวอ. 121 หรือไดรั้บอนุมติัจาก
อาจารยผ์ูส้อน และหวัหนา้ภาควชิา  
เป็น เคยเรียน วก. 210 หรือไดรั้บ
อนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้
ภาควชิา 

วก.465  การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการ 
              ออกแบบและการผลิต 

(3) วก.465  การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการ 
              ออกแบบและการผลิต 

(3) เปล่ียนช่ือวชิาภาษาองักฤษ จาก 
CAD/CAM เป็น Computer-aided 
Design and Computer-aided 
Manufacturing 

วก.480  สมัมนาโครงงาน                                                                                          (0) วก.480  สมัมนาวศิวกรรมเคร่ืองกล   (0) เปล่ียนช่ือวชิา 
วก.481  โครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล (3) วก.481  โครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล (3) 

 
ยา้ยจากวชิาบงัคบั เป็น วชิาบงัคบัเลือก 
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หลกัสูตรปัจจุบนั  (พ.ศ. 2552) หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 

รายวชิาทีเ่ปิดเพิม่        

  วก. 291 กลศาสตร์วศิวกรรม (3)  
  วก. 390  ปฏิบติัการพ้ืนฐาน

วศิวกรรมเคร่ืองกล 
(1)  

  วก. 391  ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล  (1)  
  วก. 392 การออกแบบเคร่ืองจกัรกล (3)  
  วก. 482 เตรียมสหกิจศึกษา

วศิวกรรมเคร่ืองกล 
(3)  

    วก. 483 สหกิจศึกษา
วศิวกรรมเคร่ืองกล 

(6)  

รายวชิาทีต่ดัออก         

-     

 

รายวชิาท่ีเปิดสอนโดยภาควชิาอ่ืน  /นอกคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 

หลกัสูตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 

รายวชิาทีไ่ม่มกีารเปลีย่นแปลง      
ค. 131  พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์ (3) ค. 131  พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์ (3)  

วฟ.209 วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้ (3) วฟ.209 วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้ (3)  
วฟ.203 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้ (1) วฟ.203 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้ (1)  

วอ.251 กรรมวธีิการผลิตสาํหรับวศิวกรรม       
  เคร่ืองกล 

(3) วอ.251 กรรมวธีิการผลิตสาํหรับวศิวกรรม       
  เคร่ืองกล 

(3)  

วย.202 กลศาสตร์วศิวกรรม – สถิตยศาสตร์ 
รายวชิาทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

(3) วย.202 กลศาสตร์วศิวกรรม – สถิตยศาสตร์ (3)  

ค. 131  พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์   (3) ค. 131 พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์
รายวชิาทีเ่ปิดเพิม่ 

(3) แกไ้ขคาํอธิบายรายวชิา 

  วอ.252  ปฏิบติัการเคร่ืองมือพ้ืนฐานทาง 
             วศิวกรรมและการใชง้าน 

(1)  

  วอ. 261  สถิติวศิวกรรม (3)  
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ภาคผนวก 6  แขนงวชิาย่อยตามองค์ความรู้ 
เน้ือหาความรู้ องคค์วามรู้ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 
การเขียนแบบวศิวกรรม (Engineering drawing) 
 วก. 100  กราฟิกวศิวกรรม 
 วก. 200  การเขียนแบบเคร่ืองกล 

 
 

 
 
 

 X   X  

ภาระแบบสถิตย ์(Static loadings) 
 วย. 202  กลศาสตร์วศิวกรรม-สถิตยศาสตร์ 
 วก. 300 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 1 

X 
 

X 
  

      

ภาระแบบพลศาสตร์หรือแบบแปรผนั (Dynamic or variable loadings) 
 วก. 220  กลศาสตร์วศิวกรรม – พลศาสตร์ 
 วก. 300 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 1 

X X 
  

      

วสัดุวศิวกรรม (Engineering materials) 
 วอ. 121  วสัดุวศิวกรรม 1 

  
 

 X 
  

    

กลศาสตร์วสัดุ (Mechanics of materials) 
 วก. 210  กลศาสตร์วสัดุ 
 วก. 300 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 1 

X X 
  

 X X    

กระบวนการผลิต (Manufacturing Process) 
 วอ. 252  ปฏิบติัการเคร่ืองมือพ้ืนฐานทางวศิวกรรมและการใชง้าน 
 วอ. 251  กรรมวธีิการผลิตสาํหรับวศิวกรรมเคร่ืองกล 
 วอ. 261  สถิติวศิวกรรม 
 วก. 380  การฝึกงานในอุตสาหกรรม 
 วก. 464  วศิวกรรมโรงงาน 

  
  

 X   X 
 

 

การวเิคราะห์และออกแบบช้ินส่วนยานยนตห์รือเคร่ืองจกัรกล 
(Analysis and design of vehicles or machine components) 
 วก. 300 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 1 
 วก. 310  การออกแบบเคร่ืองกล 1 
 วก. 320  กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกล 
 วก. 350  ระเบียบวธีิเชิงตวัเลขสาํหรับวศิวกร 
 วก. 311  การออกแบบเคร่ืองกล 2 
 วก. 380  การฝึกงานในอุตสาหกรรม 
 วก. 400 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 2 
 วก. 480 สมัมนาโครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 
 วก. 481 โครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 
 วก. 354  การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยงานทางวศิวกรรม 
 วก. 364  การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์

X 
 
 
 
 
 

 
 
 

X  X  X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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 วก. 374  เทคโนโลยยีานยนต ์
 วก. 414  การเสียหายของวสัดุทางวศิวกรรม 
 วก. 415  การออกแบบแบบเหมาะสมท่ีสุดของช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล 
 วก. 454  วธีิการไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้ 
 วก. 455  วธีิบาวน์ดะรีเอลิเมนตเ์บ้ืองตน้ 
 วก. 465  การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 
 วก. 474  เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 
 วก. 475  ไบโอเมคานิกส์เบ้ืองตน้ 

 
 
 
 

(๒) กลุ่มความรู้ด้านอุณหศาสตร์และของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 
กลศาสตร์ของไหล (Fluids mechanics) 
 วก. 240  กลศาสตร์ของไหล 
 วก. 300 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 1 
 วก. 344  กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง 
 วก. 444  การออกแบบระบบท่อทางวศิวกรรม 
 วก. 445  วศิวกรรมทางนํ้ าเบ้ืองตน้ 
 วก. 446  วศิวกรรมอากาศยานเบ้ืองตน้ 
 วก. 447  เคร่ืองจกัรกลของไหล 

X  
 
 
 
 
 

X 
 

 X   
 
 
 
 

 

อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) 
 วก. 230  พลศาสตร์ความร้อนเบ้ืองตน้ 
 วก. 231  พลศาสตร์ความร้อนสาํหรับวศิวกรเคร่ืองกล 
 วก. 300 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 1 

X  X 
 

 X    

การถ่ายเทความร้อน (Heat transfer) 
 วก. 300 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 1 
 วก. 331  การถ่ายเทความร้อนสาํหรับวศิวกรรมเคร่ืองกล 
 วก. 400 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 2 
 วก. 480 สมัมนาโครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 
 วก. 481 โครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 
 วก. 476  การใหค้วามร้อนดว้ยไมโครเวฟเบ้ืองตน้ 
 วก. 477  การเผาไหมเ้บ้ืองตน้ และการประยกุต ์

X 
 
 
 
 
 

 X 
 

 X    

การวเิคราะห์และออกแบบระบบและอุปกรณ์เชิงความร้อน 
(Analysis and design of thermal systems and their equipments) 
 วก. 350  ระเบียบวธีิเชิงตวัเลขสาํหรับวศิวกร 
 วก. 380  การฝึกงานในอุตสาหกรรม 
 วก. 430  การทาํความเยน็และการปรับอากาศ 
 วก. 431  วศิวกรรมโรงไฟฟ้า 
 วก. 400 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 2 
 วก. 480 สมัมนาโครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 

X 
 
 
 
 
 
 

 X 
 
 
 
 

 X 
 
 
 
 
 

 X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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 วก. 481 โครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 
 วก. 434  เทคโนโลยกีารปรับอากาศและการอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ 
 วก. 436  การทาํความเยน็และการปรับอากาศชั้นสูง 

  
 

พลงังานและการเปล่ียนรูปของพลงังาน 
(Energy and Energy Conversion) 
 วก. 300 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 1 
 วก. 330  เคร่ืองยนตส์นัดาปภายใน 
 วก. 380  การฝึกงานในอุตสาหกรรม 
 วก. 400 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 2 
 วก. 480 สมัมนาโครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 
 วก. 481 โครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 
 วก. 435  วศิวกรรมเคร่ืองกงัหนัก๊าซ 
 วก. 437  แหล่งพลงังานและการเปล่ียนรูปพลงังาน 
 วก. 438  การจดัการพลงังานในอาคาร และอุตสาหกรรม 

X 
 
 
 
 
 
 
 

 X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๓) กลุ่มความรู้ด้านระบบพลศาสตร์และการควบคุม (Dynamic Systems and Control) 
ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (Electricity and Electronics) 
 วฟ. 209  วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 
 วฟ. 203  ปฏิบติัการทางวศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 
 วก. 300 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 1 
 วก. 321  การวดัและเคร่ืองมือการวดั 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
  

  X 
  

  

ระบบพลศาสตร์ (Dynamic System) 
 วก. 220  กลศาสตร์วศิวกรรม – พลศาสตร์ 
 วก. 300 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 1 
 วก. 322  การสัน่สะเทือนเชิงกล 
 วก. 400 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 2 
 วก. 480 สมัมนาโครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 
 วก. 481 โครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 

X 
 
 
  

X 
 

X      

การควบคุมระบบ (System Control)   
 มธ. 156  คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ 
 วก. 300 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 1 
 วก. 350  ระเบียบวธีิเชิงตวัเลขสาํหรับวศิวกร 
 วก. 323  เมคาทรอนิกส์ 
 วก. 380  การฝึกงานในอุตสาหกรรม 
 วก. 400 ปฏิบติัการวศิวกรรมเคร่ืองกล 2 
 วก. 420  ระบบควบคุมอตัโนมติั 
 วก. 480 สมัมนาโครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 
 วก. 481 โครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 

X 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 X 
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เน้ือหาความรู้ องคค์วามรู้ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
            วก. 325  นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
 วก. 424  หุ่นยนตเ์บ้ืองตน้ 

        

วชิาบังคบันอกสาขาทีไ่ม่สามารถจดัอยู่ในหมวดใดได้ 
 วท.123  เคมีพ้ืนฐาน 
 วท.173  ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน 
 สษ.202  ภาษาองักฤษสาํหรับการทาํงาน 

        

วชิาเฉพาะทีไ่ม่สามารถจดัอยู่ในหมวดใดได้ 
 วท.133  ฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 1 
 วท.134  ฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 2 
 วท.183  ปฏิบติัการฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 1 
 วท.184  ปฏิบติัการฟิสิกส์สาํหรับวศิวกร 2 
 ค.111  แคลคูลสัพ้ืนฐาน 
 ค.112  เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์
 ค.214  สมการเชิงอนุพนัธ์ 
 วย.100  จริยธรรมสาํหรับวศิวกร 
 วย.101  ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์ 

     
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


