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Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
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จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาพลศึกษา
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
- วิชาเฉพาะบังคับ
- วิชาเฉพาะเลือก

ไม่น้อยกว่า

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

1

30 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
114 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
66 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

รายวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
10 หน่วยกิต
01200101 การคิดเชิงนวัตกรรม
1(1-0-2)
(Innovative Thinking)
01204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(2-3-6)
(Computers and Programming)
และเลื อ กเรีย นอี ก 6 หน่ วยกิ ต จากรายวิ ชาในหมวดวิช าศึก ษาทั่ ว ไปกลุ่ ม วิช า
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai Language for Communication)
และให้เลือกเรียนภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
สังคมศาสตร์

3 หน่วยกิต
จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชา

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
มนุษยศาสตร์

3 หน่วยกิต
จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชา

- กลุ่มวิชาพลศึกษา
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา
(Physical Education Activities)
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2 หน่วยกิต
1,1(0-2-1)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต
- วิชาแกน
27 หน่วยกิต
01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
(Engineering Drawing)
01213211 วัสดุศาสตร์สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Materials Science for Engineers)
01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป
1(0-3-2)
(Laboratory in Fundamental of General Chemistry)
01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป
3(3-0-6)
(Fundamental of General Chemistry)
01417167 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
01417168 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
01417267 คณิตศาสตร์วิศวกรรม III
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
01420111 ฟิสิกส์ทั่วไป I
3(3-0-6)
(General Physics I)
01420112 ฟิสิกส์ทั่วไป II
3(3-0-6)
(General Physics II)
01420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I
1(0-3-2)
(Laboratory in Physics I)
01420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II
1(0-3-2)
(Laboratory in Physics II)
- วิชาเฉพาะบังคับ
01205201 วิศวกรรมไฟฟ้าเบือ้ งต้น
(Introduction to Electrical Engineering)
01205202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า I
(Electrical Engineering Laboratory I)
01206311 กระบวนการผลิต I
(Manufacturing Process I)
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66 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)

01208211
01208221
01208222
01208241
01208242
01208261
01208271
01208281
01208321
01208322
01208331
01208332
01208341
01208342
01208351
01208352

การออกแบบวิศวกรรมและการสร้างแบบจาลอง
(Engineering Design and Modeling)
กลศาสตร์วิศวกรรม I
(Engineering Mechanics I)
กลศาสตร์วิศวกรรม II
(Engineering Mechanics II)
อุณหพลศาสตร์ I
(Thermodynamics I)
กลศาสตร์ของไหล
(Fluid Mechanics)
กลศาสตร์ของแข็ง
(Mechanics of Solids)
วิธีการคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรรมเครื่องกล
(Computer Methods for Mechanical Engineering)
การฝึกงานโรงงาน
(Workshop Practice)
กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล
(Mechanics of Machinery)
การสั่นเชิงกล
(Mechanical Vibrations)
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
(Internal Combustion Engines)
เทคโนโลยียานยนต์
(Automotive Technology)
อุณหพลศาสตร์ II
(Thermodynamics II)
วิศวกรรมโรงงานผลิตกาลัง
(Power Plant Engineering)
การถ่ายโอนความร้อน
(Heat Transfer)
การทาความเย็น I
(Refrigeration I)
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3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

01208361

การออกแบบเครื่องจักรกล I
(Machine Design I)
01208371 การควบคุมอัตโนมัติ
(Automatic Control)
01208381 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล I
(Mechanical Engineering Laboratory I)
01208399 การฝึกงาน
(Internship)
01208481 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล II
(Mechanical Engineering Laboratory II)
01208495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering Project Preparation)
01208497 สัมมนา
(Seminar)
01208499 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering Project)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
1
1(0-3-2)
1(0-3-2)
1
2(0-6-3)

- วิชาเฉพาะเลือก
ไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิตโดยเลือกรายวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชา
หนึ่ง จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ/หรือเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
01208490 สหกิจศึกษา
6
(Co-operative Education)
01208496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล
1-3
(Selected Topics in Mechanical Engineering)
01208498 ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมยานยนต์
01208418 วิธีสมาชิกจากัดเบือ้ งต้น
(Introduction to Finite Element Methods)
01208422 การวัดทางวิศวกรรม
(Engineering Measurements)
01208431 การออกแบบยานยนต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
(Computer-aided Automotive Design)
01208432 พลศาสตร์ของยานยนต์
(Automotive Vehicle Dynamics)
01208433 พลังงานทางเลือกสาหรับยานยนต์
(Alternative Energyfor Vehicles)
01208434 การควบคุมมลพิษทางอากาศจากรถยนต์
(Control of Air Pollution from Automobile)
01208435 เครื่องจักรกลก่อสร้าง
(Construction Machinery)
01208436 การเผาไหม้
(Combustion)
01208437 การหล่อลื่น
(Lubrication)
01208438 การจัดการด้านเครื่องจักรกล
(Equipment Management)
01208439 เทคโนโลยีการผลิตยานยนต์
(Automotive Manufacturing Technology)
กลุ่มวิชาวิศวกรรมปรับอากาศ
01208419 พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณเบือ้ งต้น
(Introduction to Computational Fluid Dynamics)
01208451 การปรับอากาศ
(Air Conditioning)
01208452 การทาความเย็น II
(Refrigeration II)
01208453 การทาความเย็นและการปรับอากาศภาคปฏิบัติ
(Practice in Refrigeration and Air Conditioning)
6

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)

01208454

อุปกรณ์ควบคุมในระบบปรับอากาศ
(Control Elements in Air Conditioning Systems)
01208455 การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร
(Plumbing System Design)
01208456 ระบบปรับสภาวะอากาศในเชิงใช้ประโยชน์สูงสุด
(Optimization in Air Conditioning System)
01208457 การระบายอากาศในอุตสาหกรรม
(Industrial Ventilation)
01208458 ห้องสะอาด
(Clean Room)
กลุ่มวิชาวิศวกรรมพลังงาน
01206221 ความน่าจะเป็นและสถิตปิ ระยุกต์สาหรับวิศวกร
(Applied Probability and Statistics for Engineers)
01206351 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Economy)
01208442 การจัดการและเศรษฐศาสตร์ของพลังงาน
(Energy Management and Economics)
01208443 วิศวกรรมก๊าซ
(Gas Engineering)
01208444 วิศวกรรมรังสีอาทิตย์เบื้องต้น
(Introduction to Solar Engineering)
01208445 เครื่องยนต์กังหันก๊าซ
(Gas Turbine)
01208446 การออกแบบระบบทางความร้อน
(Thermal System Design)
01208447 พลศาสตร์ของก๊าซ
(Gas Dynamics)
01208448 พลังงานทดแทนเบือ้ งต้น
(Introduction to Renewable Energy)
01208449 การตรวจสอบพลังงาน
(Energy Audits)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)

กลุ่มวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิต
01208411 แคด/แคมสาหรับวิศวกรรมเครื่องกล I
3(3-0-6)
(CAD/CAM for Mechanical Engineering I)
01208412 แคด/แคมสาหรับวิศวกรรมเครื่องกล II
3(3-0-6)
(CAD/CAM for Mechanical Engineering II)
01208413 แคด/แคมสาหรับวิศวกรรมเครื่องกล III
3(3-0-6)
(CAD/CAM for Mechanical Engineering III)
01208414 การออกแบบและกระบวนการผลิตสาหรับผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)
จากโลหะ
(Design and Manufacturing Processes for Metal Products)
01208415 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
(Product Development)
01208416 การออกแบบและกระบวนการผลิตสาหรับ
3(3-0-6)
ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์
(Design and Manufacturing Processes for Polymer Products)
01208417 การออกแบบแบบหล่อสาหรับผลิตภัณฑ์ยาง
3(3-0-6)
(Mould Design for Rubber Products)
01208418 วิธีสมาชิกจากัดเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Finite Element Methods)
01208419 พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Computational Fluid Dynamics)
01208422 การวัดทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Measurements)
01208423 วัสดุประกอบทางวิศวกรรมเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Engineering Composite Materials)
01208441 เครื่องจักรกลของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Machinery)
01208461 การออกแบบเครื่องจักรกล II
3(2-3-6)
(Machine Design II)
01208468 กระบวนการออกแบบทางเครื่องกล
3(3-0-6)
(Mechanical Design Processes)
01208469 การเป็นเจ้าของธุรกิจสาหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
(Entrepreneurship for Mechanical Engineering)
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย
01208451 การปรับอากาศ
3(3-0-6)
(Air Conditioning)
01208455 การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร
3(3-0-6)
(Plumbing System Design)
01208457 การระบายอากาศในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Ventilation)
01208462 หลักการป้องกันอัคคีภัย
3(3-0-6)
(Principles of Fire Protection)
01208463 กฎหมายควบคุมอาคารและมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย 3(3-0-6)
(Building Codes and Fire Codes)
01208464 ทฤษฎีและการออกแบบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Theory and Design of Automatic Fire Suppression Systems)
01208465 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบควบคุมควันไฟ
3(3-0-6)
(Fire Alarm and Smoke Control Systems)
01208466 การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยในเชิงวิศวกรรมการ
3(3-0-6)
ป้องกันอัคคีภัย
(Risk Analysis in Fire Protection Engineering)
01208467 ปรากฏการณ์อัคคีภัยเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Fire Phenomena)
กลุ่มวิชาวิศวกรรมระบบพลศาสตร์
01208421 วิศวกรรมชีวกลศาสตร์
(Biomechanics Engineering)
01208422 การวัดทางวิศวกรรม
(Engineering Measurements)
01208471 การออกแบบการควบคุมระบบเชิงกล
(Design of Mechanical SystemControl)
01208472 เครื่องจักรกลซีเอ็นซีและการเขียนโปรแกรม
(CNC Machine and Programming)
01208473 การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์ในวิศวกรรมเครื่องกล
(ElectronicApplication in Mechanical Engineering)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

01208474

กาลังของของไหล
(Fluid Power)
01208475 การจาลองพลวัตของระบบ
(System Dynamics Simulation)
01208476 ระบบการควบคุมแผนใหม่
(Modern Control Systems)
01208477 หุน่ ยนต์อุตสาหกรรมเบือ้ งต้น
(Introduction to Industrial Robots)
01208478 การตรวจสอบและวิเคราะห์การสั่น
(Vibration Monitoring and Analysis)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาวิศวกรรมระบบราง
01200431 หลักการวิศวกรรมระบบราง
(Principles of Rail Engineering)
01200432 เทคโนโลยีหัวรถจักร
(Rolling Stock Technology)
01200433 ระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
(Signalling and Telecommunication Systems)
01200434 โครงสร้างพื้นฐานระบบราง
(Rail Infrastructure)
01200435 การปฏิบัติการและการซ่อมบารุงระบบราง
(Rail System Operation and Maintenance)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

10

6 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

แผนการศึกษา
สาหรับนิสิตทีไ่ ม่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
ปีท1ี่ ภาคการศึกษาที่ 1
01200101
01208111
01417167
01420111
01420113
01999021

จานวนหน่วยกิต
(ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบตั กิ าร-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)
การคิดเชิงนวัตกรรม
1(1-0-2)
การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม I
3(3-0-6)
ฟิสิกส์ทั่วไป I
3(3-0-6)
ปฏิบัตกิ ารฟิสิกส์ I
1(0-3-2)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา
3( - - )
รวม
17( - -)

ปีท1ี่ ภาคการศึกษาที่ 2
01204111
01403114
01403117
01417168
01420112
01420114
01175xxx

จานวนหน่วยกิต
(ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบตั กิ าร-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)
คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(2-3-6)
ปฏิบัตกิ ารหลักมูลเคมีทั่วไป
1(0-3-2)
หลักมูลเคมีทั่วไป
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม II
3(3-0-6)
ฟิสิกส์ทั่วไป II
3(3-0-6)
ปฏิบัตกิ ารฟิสิกส์ II
1(0-3-2)
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3(- -)
รวม
21(- -)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
01205201
01208211
01208221
01213211
01417267
01175xxx

จานวนหน่วยกิต
(ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบตั กิ าร-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)
วิศวกรรมไฟฟ้าเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
การออกแบบวิศวกรรมและการสร้างแบบจาลอง
3(2-3-6)
กลศาสตร์วิศวกรรม I
3(3-0-6)
วัสดุศาสตร์สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม III
3(3-0-6)
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(- -)
รวม
22(- -)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
01205202
01208222
01208241
01208242
01208261
01208271
01208281

จานวนหน่วยกิต
(ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบตั กิ าร-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)
ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมไฟฟ้า I
1(0-3-2)
กลศาสตร์วิศวกรรม II
3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์ I
3(3-0-6)
กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
กลศาสตร์ของแข็ง
3(3-0-6)
วิธีการคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-3-6)
การฝึกงานโรงงาน
1(0-3-2)
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3(- -)
รวม
20(-- )
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
01206311
01208321
01208322
01208332
01208341
01208351

จานวนหน่วยกิต
(ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบตั กิ าร-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)
กระบวนการผลิต I
3(3-0-6)
กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
การสั่นเชิงกล
3(3-0-6)
เทคโนโลยียานยนต์
3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์ II
3(3-0-6)
การถ่ายโอนความร้อน
3(3-0-6)
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(- -)
รวม
21( - - )

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
01208331
01208342
01208352
01208361
01208371
01208381

จานวนหน่วยกิต
(ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบตั กิ าร-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
3(3-0-6)
วิศวกรรมโรงงานผลิตกาลัง
3(3-0-6)
การทาความเย็น I
3(3-0-6)
การออกแบบเครื่องจักรกล I
3(3-0-6)
การควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมเครื่องกล I
1(0-3-2)
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม
19(- - )
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
01208399
01208481
01208495
01208497

จานวนหน่วยกิต
(ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบตั กิ าร-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)
การฝึกงาน
1
ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมเครื่องกล II
1(0-3-2)
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-2)
สัมมนา
1
วิชาเฉพาะเลือก
12( - -)
รวม
16( - -)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

จานวนหน่วยกิต
(ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบตั กิ าร-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)
01208499 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
2(0-6-3)
วิชาเฉพาะเลือก
9(- -)
วิชาเลือกเสรี
3( - -)
รวม
14( - - )
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สาหรับนิสิตทีเ่ ข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
01200101
01208111
01417167
01420111
01420113
01999021

จานวนหน่วยกิต
(ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบตั กิ าร-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)
การคิดเชิงนวัตกรรม
1(1-0-2)
การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม I
3(3-0-6)
ฟิสิกส์ทั่วไป I
3(3-0-6)
ปฏิบัตกิ ารฟิสิกส์ I
1(0-3-2)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา
3( - - )
รวม
17( - - )

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
01204111
01403114
01403117
01417168
01420112
01420114
01175xxx

จานวนหน่วยกิต
(ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบตั กิ าร-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)
คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(2-3-6)
ปฏิบัตกิ ารหลักมูลเคมีทั่วไป
1(0-3-2)
หลักมูลเคมีทั่วไป
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม II
3(3-0-6)
ฟิสิกส์ทั่วไป II
3(3-0-6)
ปฏิบัตกิ ารฟิสิกส์ II
1(0-3-2)
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3(- -)
รวม
21(- -)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
01205201
01208211
01208221
01213211
01417267
01175xxx

จานวนหน่วยกิต
(ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบตั กิ าร-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)
วิศวกรรมไฟฟ้าเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
การออกแบบวิศวกรรมและการสร้างแบบจาลอง
3(2-3-6)
กลศาสตร์วิศวกรรม I
3(3-0-6)
วัสดุศาสตร์สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม III
3(3-0-6)
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(- -)
รวม
22(- -)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
01205202
01208222
01208241
01208242
01208261
01208271
01208281

จานวนหน่วยกิต
(ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบตั กิ าร-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)
ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมไฟฟ้า I
1(0-3-2)
กลศาสตร์วิศวกรรม II
3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์ I
3(3-0-6)
กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
กลศาสตร์ของแข็ง
3(3-0-6)
วิธีการคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-3-6)
การฝึกงานโรงงาน
1(0-3-6)
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3(- -)
รวม
20(- -)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
01206311
01208321
01208322
01208332
01208341
01208351

จานวนหน่วยกิต
(ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบตั กิ าร-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)
กระบวนการผลิต I
3(3-0-6)
กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
การสั่นเชิงกล
3(3-0-6)
เทคโนโลยียานยนต์
3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์ II
3(3-0-6)
การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(- -)
รวม
21( - - )

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
01208331
01208342
01208352
01208361
01208371
01208381
01208495
01208497

จานวนหน่วยกิต
(ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบตั กิ าร-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
3(3-0-6)
วิศวกรรมโรงงานผลิตกาลัง
3(3-0-6)
การทาความเย็น I
3(3-0-6)
การออกแบบเครื่องจักรกล I
3(3-0-6)
การควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมเครื่องกล I
1(0-3-2)
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-2)
สัมมนา
1
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม
21( - - )
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

จานวนหน่วยกิต
(ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบตั กิ าร-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)
01208399 การฝึกงาน
1
01208481 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมเครื่องกลเฉพาะด้าน
1(0-3-2)
01208499 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
2(0-6-3)
วิชาเฉพาะเลือก
15( - -)
วิชาเลือกเสรี
3( - -)
รวม
22( - -)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
01208490 สหกิจศึกษา
รวม

จานวนหน่วยกิต
(ชั่วโมงบรรยาย-ชั่วโมงปฏิบตั กิ าร-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)
6
6
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คาอธิบายรายวิชาที่เป็นรหัสวิชาของหลักสูตร
01208111

การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
(Engineering Drawing)
เทคนิ ค การเขี ย นตั ว อั ก ษรและตั ว เลข การเขี ย นรู ป ทรงเรขาคณิ ต
ประยุกต์ การเขียนภาพออร์โธกราฟฟิก การเขียนภาพสามมิติ การให้ขนาด
และเกณฑ์ ค วามคลาดเคลื่อ น การเขีย นภาพตั ด วิวช่วย การหาแผ่นคลี่
เทคนิคการเขียนภาพร่าง การเขียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเบือ้ งต้น
Lettering techniques; applied geometry drawing; orthographic
drawing; pictorial drawing; dimensioning and tolerancing; sectional view
drawing; auxiliary views; development; sketching techniques;
introduction to computer-aided drawing.

01208211

การออกแบบวิศวกรรมและการสร้างแบบจาลอง
3(2-3-6)
(Engineering Design and Modeling)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208111
กระบวนการออกแบบทางเครื่องกล การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
การจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมย้อนรอย การออกแบบเกณฑ์ความ
คลาดเคลื่อน การเขียนแบบเพื่อการออกแบบและการผลิต
Mechanical design process, computer aided design, product
datamanagement, reverse engineering, tolerancing design, design
andproduction drawing.

01208221

กลศาสตร์วิศวกรรม I
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics I)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01417167
การวิเคราะห์แรงสมดุลการประยุ ก ต์สมการสมดุลกั บ โครงสร้างและ
เครื่ อ งจั ก รกลเซนทรอยด์ ท ฤษฎี ข องแปปปั ส คานแผนผั งแรงเฉื อ นและ
โมเมนต์ดั ด เคเบิ้ล ความเสียดทานแห้งลิ่ม สกรูและสานพาน งานเสมือน
เสถียรภาพของสมดุลโมเมนต์ความเฉื่อยของพืน้ ที่
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Force analysis, equilibrium; application of equilibrium equation to
framesand machines; centroid, theorem of Pappus; beams,shear and
bending moment diagrams, cable;dry friction,wedges, screws and belts;
virtual work, stability of equilibrium;area moment of inertia.
01208222 กลศาสตร์วิศวกรรม II
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics II)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208221
โมเมนต์ ค วามเฉื่ อ ยของมวลกลศาสตร์ ข องอนุ ภ าคและวั ต ถุ เกร็ ง ที่
เคลื่อนที่ในระนาบสมการเคลื่อนที่หลักของอิมพัลส์และโมเมนตัมหลักของ
งานและพลังงานการกระแทกหลักเบือ้ งต้นของการเคลื่อนที่ในระวางที่
Mass moment of inertia, mechanics of particle and rigid body in
planemotion, equation of motion, principle of impulse and momentum,
principle of work and energy, impact, fundamental of space motion.
01208241

อุณหพลศาสตร์ I
3(3-0-6)
(Thermodynamics I)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01417167
สมบัติของสารบริสุทธิ์งานและความร้อนก๊าซอุดมคติกฎข้อที่หนึ่งและข้อ
ที่สองของอุณ หพลศาสตร์โรงจัก รพลังไอน้าและวัฏจัก รการทาความเย็ น
อย่ า งง่ า ยเอนโทรปี ก ารถ่ า ยโอนความร้ อ นและการแปลงผั น พลั ง งาน
เบือ้ งต้น
Properties of pure substances, work and heat, ideal gas, first
andsecond laws of thermodynamics, simple steam power plant
andrefrigeration cycle, entropy, basic heat transfer andenergy
conversion.
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01208242

กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01417168
สมบั ติของไหล สถิ ตยศาสตร์ของไหล สมการความต่อ เนื่ อง สมการ
โมเมนตัม สมการพลังงาน พลศาสตร์ของการไหลของของไหลที่ไม่ยุบตัว
และไม่ มี ค วามหนื ด การวิ เคราะห์ มิ ติ แ ละความคล้ ายคลึ ง การไหลที่ ไ ม่
ยุบตัวและมีความหนืด การไหลในท่อ แรงฉุดและแรงยก
Fluid properties; fluid statics; continuity equation; momentum
equation; energy equation; dynamics of incompressible and inviscid fluid
flow; dimensional analysis and similitude; incompressible and viscous
flow; flow in pipes; drag force and lift force.

01208261

กลศาสตร์ของแข็ง
3(3-0-6)
(Mechanics of Solids)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208221
การวิเคราะห์ความเค้นและความเครีย ด ภาระแนวแกน ความเค้นตั้ง
ฉากและความเค้นเฉือน ความเค้นดัดและความเค้นเฉือนในคาน การโก่งตัว
ของคาน ภาระบิด ภาระโก่งเดาะ ความเค้นผสมและวงกลมมอร์ พลังงาน
ความเครียด
Stress and strain analysis, axial load, normal and shear stresses,
bending and shearing stresses in beams, deflection of beams, torsion
load, bucking load, combined stresses and Mohr’s circle, strain energy.

01208271

วิธีการคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-3-6)
(Computer Methods for Mechanical Engineering)
วิชาทีต่ ้องเรียนมาก่อน: 01417267
วิธีเชิงตัวเลขในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม การหารากของสมการ พหุ
นามโดยใช้วิธี นิวตั น ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้ น การประมาณค่ า
ในช่วงของข้อมูล วิธีการหาปริพันธ์และการหาอนุพันธ์ เชิงตัวเลข ผลเฉลย
เชิ ง ตั ว เลขของสมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ ส ามั ญ ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นและ
เสถียรภาพของแต่ละวิธีก าร การวิเคราะห์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยของระบบ
เชิงกล
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Numerical methods in engineering problems solving, root of
polynomial equation determination using Newton’s method, solution of
linear equation system, data interpolation, numerical integration
anddifferentiation, numerical solution of ordinary differential equation,
error and stability of each method, computer-aids analysis of
mechanical systems.
01208281

การฝึกงานโรงงาน
1(0-3-2)
(Workshop Practice)
ปฏิบัติการเกี่ย วกับ การวัดขนาดชิ้นงานงานเครื่องมือกลงานปรับแต่ง
ชิ้ น งานโลหะแผ่ น การเชื่ อ มก๊ า ซและไฟฟ้ า เครื่ อ งจั ก รซี เอ็ น ซี แ ละความ
ปลอดภัยในโรงงาน
Practice in work-piece measuring, machine tools, bench works,
sheet metal works, gas and electric welding, and CNC machines; safety
in workshop.

01208321

กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
(Mechanics of Machinery)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208222
กลไกต่างๆและการวิเคราะห์การขจัดความเร็วและความเร่งของชิ้นส่วน
ของกลไกการวิเคราะห์แรงและการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นในเครื่องจัก รกลการ
ถ่วงให้เกิดดุลในมวลที่หมุนและในมวลที่เคลื่อนที่กลับไปกลับมา
Mechanisms and the analysis of displacements, velocity and
acceleration of their members, analysis of forces and motions in
machines, balancing of rotation and reciprocation masses.

01208322 การสั่นเชิงกล
3(3-0-6)
(Mechanical Vibrations)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01417267
ทฤษฎี ข องการสั่ น แบบอิ ส ระและแบบถู ก แรงกระท าของระบบหนึ่ ง
ระดับขั้นความเสรีและหลายระดับขั้นความเสรี การหมุนที่ไม่ได้ดุลการควง
ของเพลา เครื่องมือวัดการสั่นการแยกการสั่นและการดูดกลืนการสั่นการ
ประยุกต์ทางอุตสาหกรรม
22

Theory of free and forced vibration of systems with one and more
than one degree of freedom, unbalanced rotation, whirling of shaft,
vibration measuring instruments, vibration isolation and absorption, and
industry applications.
01208331

เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
3(3-0-6)
(Internal Combustion Engines)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208341
ประเภทและหลักการทางานของเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน พารามิเตอร์
ของการออกแบบและการทางาน เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ วัฏจักรอากาศ
อุดมคติ วัฏจักรการทางานของเครื่องยนต์อุดมคติ กระบวนการแลกเปลี่ยน
ก๊าซ การเผาไหม้ในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟและจุดระเบิดด้วย
การอัด การเกิดมลพิษและการควบคุม
Engine types and operation, engine design and operating
parameters, fuels and combustion, ideal air standard cycles, ideal
engine operating cycles, gas exchange processes, combustion in sparkignition and compression-ignition engines, pollutant formation and
control.

01208332 เทคโนโลยียานยนต์
3(3-0-6)
(Automotive Technology)
ตั ว ถั งและโครงสร้ า งของรถยนต์ การท างานของเครื่ อ งยนต์ ระบบ
หล่อลื่น ระบบหล่อเย็น ระบบจ่ายเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบสตาร์ท
และชาร์จ ระบบส่ งก าลั ง ระบบช่วงล่าง ระบบห้ามล้ อ และระบบบั งคั บ
เลี้ยว
Automotive body and frame, engine operation, lubrication systems,
cooling systems, fuel delivery systems, ignition systems, starting and
charging systems, power train systems, suspension systems, braking,
and steering systems.
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01208341

อุณหพลศาสตร์ II
3(3-0-6)
(Thermodynamics II)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208241
สภาพย้ อ นกลั บ ไม่ ได้ แ ละสภาพการใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ วั ฏ จั ก รก าลั ง ไอ
วัฏจักรกาลังก๊าซ วัฏจักรทาความเย็น ความสัมพันธ์ทางอุณหพลศาสตร์
ก๊าซผสม ปฏิกิรยิ าเคมี
Irreversibility and availability, vapor power cycles, gas power cycles,
refrigeration cycles, thermodynamics relations, gas mixtures, chemical
reaction.

01208342 วิศวกรรมโรงผลิตกาลัง
3(3-0-6)
(Power Plant Engineering)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208341
หลักการแปลงผันพลังงานและแนวคิดสภาพพร้อมใช้งาน การวิเคราะห์
เชื้อเพลิงและการเผาไหม้และการศึกษาองค์ประกอบของไอน้า โรงงานผลิต
กาลังกั งหันก๊าซและเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในวัฏจักรรวมและโคเจนเนอ
เรชั่น โรงงานผลิตกาลังพลังน้า โรงงานผลิตก าลังนิวเคลียร์ การควบคุม
และเครื่ อ งมื อ เศรษฐศาสตร์ โ รงงานผลิ ต ก าลั ง และผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อม
Energy conversion principles and availability concept, fuels and
combustion analysis and component study of steam, gas turbine and
internal combustion engine power plants, combined cycle and
cogeneration, hydro power plant, nuclear power plant, control and
instrumentation, power plant economics and environmental impacts.
01208351

การถ่ายโอนความร้อน
3(3-0-6)
(Heat Transfer)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01417267
หลั ก การของการถ่ายเทความร้อนโดยการนาการพาและการแผ่ รังสี
สภาพการถ่ ายเทความร้อนแบบคงที่และไม่ คงที่ในหนึ่งสองหรือสามมิ ติ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนการเดือดและการควบแน่น
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Principles of heat transfer by conduction, convection and radiation,
steady and unsteady state condition in one, two or three dimensional
heat transfer,heat exchanger,boiling and condensation.
01208352 การทาความเย็น I
3(3-0-6)
(Refrigeration I)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208341
ทบทวนอุณหพลศาสตร์ วัฏจักรทาความเย็นทางทฤษฎีและจริง สารทา
ความเย็นและน้ามันหล่อลื่น ส่วนประกอบของระบบทาความเย็นและการ
เลือก หอทาความเย็นและการเลือก ท่อสารทาความเย็น ระบบควบคุมและ
การเฝ้าเตือน การคานวณภาระการทาความเย็น
Thermodynamics review, ideal and real refrigeration cycles,
refrigerant and lubricating oil, refrigeration system components and
selection, cooling towers and selection, refrigerant piping, control and
monitoring system, cooling load calculation.
01208361

การออกแบบเครื่องจักรกล I
3(3-0-6)
(Machine Design I)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208261
หลักมูลของการออกแบบทางเครื่องกล คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความ
เสียหาย การออกแบบชิน้ ส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย หมุดย้า การเชื่อม ตัว
ยึดแบบเกลียว ลิ่ม และสลัก เพลา สปริง เกียร์ สกรูกาลัง ชุดต่อประกบ
ตลับลูกปืน เบรก คลัตช์ สายพาน โซ่
Fundamental of mechanical design, properties of materials, theories
of failure, design of simple machine elements, rivets, welding, screw
fasteners, keys and pins, shafts, springs, gears, power screws,
couplings, bearings, brakes, clutches, belts, chains.
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01208371

การควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Automatic Control)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01417267
การจาลองระบบกายภาพฟังก์ชันการถ่ายโอนและแผนภาพแบบบล็อก
การควบคุ มแบบเปิด -ปิด และแบบพีไอดี การแก้สมการเชิงอนุพันธ์แบบ
ธรรมดาด้วยวิธีการแปลงลาปลาซ การตอบสนองที่แปรเปลี่ยนตามเวลา
การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบด้วยวิธีทางเดินของราก การตอบสนอง
ต่อความถี่และแสดงข้อมูล การออกแบบและการปรับปรุงประสิท ธิภาพ
ของระบบควบคุมระเบียบวิธีปริภูมิสถานะ
Modeling of physical system, transfer function and block diagram,
on-off control and PID control, solution of ordinary differential equation
using Laplace transformation, time variable response, analysis of system
stability by root-locus method, frequency response and data display,
design and improvement of control system efficiency, state-space
method.

01208381

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล I
1(0-3-2)
(Mechanical Engineering Laboratory I)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208222หรือ 01213215
งานทดลองในด้านกลศาสตร์ของเครื่องจัก รกลการควบคุ มอั ตโนมั ติ
วัสดุ-วิศวกรรมอุณหพลศาสตร์และเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
Experimental works in the areas of mechanics of machinery,
automatic control, engineering materials, thermodynamics and internal
combustion engines.

01208399 การฝึกงาน
1
(Internship)
การฝึก งานในสาขาวิศ วกรรมเครื่องกลในสถานประกอบการเอกชน
หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สถานศึกษา โดยมีระยะเวลา
เป็นจานวนไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง และไม่นอ้ ยกว่า 30 วันทาการ
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Internship for mechanical engineering in private enterprises,
government agencies, government enterprise or academic places at
least 240 hours and at least 30 workdays.
01208411

แคด/แคมสาหรับวิศวกรรมเครื่องกล I
3(3-0-6)
(CAD/CAM for Mechanical Engineering I)
ฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ ส าหรั บ แคด/แคมค าสั่ ง ส าหรั บ การสร้ า ง
แบบจาลองสามมิติการเขียนแบบรายละเอียดและการให้ขนาดการประกอบ
และตารางวัสดุแคมสาหรับการกัดพืน้ ฐาน
Hardware and software for CAD/CAM, commands for creating three
dimensional models, detail drawing and dimensioning, assembly and bill
of materials, CAM for basic milling functions.

01208412

แคด/แคมสาหรับวิศวกรรมเครื่องกล II
3(3-0-6)
(CAD/CAM for Mechanical Engineering II)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208411
การสร้างแบบจาลองของของแข็งและผิวที่ซับซ้อนการออกแบบงานแผ่น
โลหะการสร้ า งแบบจ าลองและการวิ เ คราะห์ ไ ฟไนต์ เอลิ เมนต์ ส าหรั บ
โครงสร้างและการไหลของพลาสติกแคมสาหรับเครื่องตัดโลหะซีเอ็นซีด้วย
ลวดและเครื่องกลึงซีเอ็นซีแคมขั้นสูงสาหรับเครื่ องกัดซีเอ็นซีการผลิตแผ่น
โลหะ
Complex solid and surface modeling, sheet metal design, finite
element modeling and analysis for structure and plastic flow, CAM for
CNC wire-cutting and CNC turning machines, advanced CAM for CNC
milling machine, sheet metal manufacturing.

01208413

แคด/แคมสาหรับวิศวกรรมเครื่องกล III
3(3-0-6)
(CAD/CAM for Mechanical Engineering III)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208411
การใช้แคด/แคมสาหรับการออกแบบชิ้นส่วนทางเครื่องกลการออกแบบ
อุปกรณ์จับและยึดชิ้นงานการออกแบบแม่พิมพ์สาหรับพอลิเมอร์และแผ่น
โลหะแคดสาหรับการวิเคราะห์ความเค้นความเครียดและการสั่นสะเทือน
การคาดคะเนพฤติกรรมของพอลิเมอร์และแผ่นโลหะในกรรมวิธีการผลิต
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Applications of CAD/CAM/CAE for mechanical components design, jig
and fixture design, mold design for polymers and sheet metal, CAE for
stress-strain and vibration analysis, prediction of in-process material
behavior for polymer and sheet metal.
01208414

การออกแบบและกระบวนการผลิตสาหรับผลิตภัณฑ์จากโลหะ 3(3-0-6)
(Design and Manufacturing Processes for Metal Products )
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208361
ชนิดและสมบัติของโลหะกระบวนการขึน้ รูปโลหะจากการเครื่องจักรการ
หล่อและการทุบโลหะการออกแบบแผ่นโลหะเครื่องจักรกลสาหรับการผลิต
แผ่น โลหะเกณฑ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะการออกแบบแม่พิมพ์และ
เบ้าพิมพ์สาหรับกระบวนการขึน้ รูปโลหะ การสร้างแม่พมิ พ์รวดเร็ว
Types and properties of metal; metal forming process by machining,
metal casting and forging; sheet metal design; machines for sheet metal
production; design criteria for metal products; mold and die designs for
metal forming processes; rapid tooling.

01208415

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
(Product Development)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208361
กระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การออกแบบถึงการค้าเกณฑ์
การออกแบบเพื่อให้สามารถผลิตและประกอบได้เทคโนโลยีการออกแบบที่
เหมาะสม การสร้างต้นแบบและการผลิตเครื่องจักรกลเครื่องมือและวัสดุ
ส าหรั บ การผลิ ต การควบคุ ม คุ ณ ภาพมาตรฐานการทดสอบต้ น ทุ น การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
Product development process from design to commercialization;
design criteria for manufacturing and assembly; proper design,
prototyping and manufacturing technologies; machines, tool and
material for manufacturing; quality control; testing standards; product
development cost.
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01208416

การออกแบบและกระบวนการผลิตสาหรับผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ 3(3-0-6)
(Design and Manufacturing Processes for Polymer Products)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208361
ชนิดและสมบัติของพอลิเมอร์กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์จากการฉีด
เป่ า และอั ด เกณฑ์ ใ นการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ อลิ เมอร์ แ ม่ พิ ม พ์ แ ละ
เครื่องจักรกลสาหรับการผลิตการออกแบบและวัสดุสาหรับ แม่พิมพ์การ
ทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมการสร้างแม่พมิ พ์รวดเร็ว
Types and properties of polymer; polymer forming process by
injection, blow, and compression; design criteria for polymer products;
molds and machines for production; mold design and material;
industrial standard testing; rapid tooling.

01208417

การออกแบบแบบหล่อสาหรับผลิตภัณฑ์ยาง
3(3-0-6)
(Mould Design for Rubber Products)
สมบัติของยาง กระบวนการขึ้นรูปยาง การออกแบบและการผลิตแบบ
หล่อยางโดยวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่ วย การควบคุมคุณ ภาพและการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ยาง
Properties of rubber; rubber forming processes; design and
manufacturing of rubber moulds using computer-aided engineering;
quality control and improvement for rubber products.

01208418

วิธีสมาชิกจากัดเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Finite Element Methods)
แนวคิด ของวิธีสมาชิก จากัด การสร้างสูตรปริพันธ์และวิธีการแปรผัน
การสร้างสูตรของวิธีสมาชิกจากัดสาหรับการวิเคราะห์แบบสถิตเชิงเส้นของ
ของแข็งและโครงสร้าง การถ่ายโอนความร้อนในของแข็ง และการไหลของ
ของไหล
Concept of finite element method; integral formulations and
variational methods; formulation of finite element methods for analysis
of linear static solids and structures, heat transfer in solids, and fluid
flow.
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01208419

พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Computational Fluid Dynamics)
แนวคิดของพลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณ สมการการนาพาของการไหล
วิ ธี ป ริ ม าตรจ ากั ด การประยุ ก ต์ ซ อฟต์ แ วร์ ท างพลศาสตร์ ข องไหลเชิ ง
คานวณสาหรับการไหลแบบราบเรียบและแบบปั่นป่วนภายในท่อ การไหล
ผ่านสิ่งกีดขวาง การไหลและการถ่ายโอนความร้อนในห้องปรับอากาศ การ
ถ่ายโอนความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างแบบจาลองการเกิด
เพลิงไหม้ในห้อง
Concept of computational fluid dynamics, transport equations of flow,
finite volume method; application of computational fluid dynamics
software for laminar and turbulent flows in a pipe, flow over obstacles,
flow and heat transfer in an air-conditioned room, heat transfer in an
electronic equipment, modeling of fire in a room.

01208421

วิศวกรรมชีวกลศาสตร์
3(3-0-6)
(Biomechanics Engineering)
กลศาสตร์และพลศาสตร์ของการเคลื่อนที่ของร่างกายกล้ามเนื้อข้อต่อ
และหัวใจการวิเคราะห์แรงความเค้นและความเครียดของกระดูกกล้ามเนื้อ
และเนื้อเยื่อการประยุกต์วิศวกรรมชีวกลศาสตร์กับเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์
Mechanics and dynamics of body motion, muscle, joints and heart;
analysis of force, stress and strain of bone, muscle and tissue;
applications of biomechanics engineering to medical equipment and
instrument.

01208422

การวัดทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Measurements)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01417267
การวัด ปริมาณทางวิศวกรรมให้อยู่ในรูป ของสัญ ญาณไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
การควบคุ ม ศึ ก ษาและแสดงการวั ด การเคลื่ อ นที่ ค วามดั น อุ ณ หภู มิ
ความเครียดการไหลของของไหลแรงและแรงบิดการตอบสนองทางพลวัติ
ของเครื่องมือวัด
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Measuring of engineering quantity in electrical signal for control,
study and display; measurement of motion, pressure, temperature,
strain, fluid flow, forces and torques; dynamic response of measuring
devices.
01208423 วัสดุประกอบทางวิศวกรรมเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Engineering Composite Materials)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208261
วัสดุประกอบแบบโพลีเมอร์เสริมแรงด้วยเส้นใยกลศาสตร์จุลภาคของ
วั ส ดุ ป ระกอบเสริ ม แรงด้ ว ยเส้ น ใย พฤติ ก รรมทางกลของแผ่ น ลามิ น า
ทฤษฎี ข องแผ่ น อั ด ซ้ อ น การวิเคราะห์ ค วามเค้ น เนื่ อ งจากอุ ณ หภู มิ และ
ความชื้น ความแข็งแรงของแผ่นอัดซ้อน การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างของ
แผ่นอัดซ้อน วัสดุประกอบเสริมแรงด้วยใยผ้าทอ การออกแบบโครงสร้าง
จากวัสดุประกอบเบือ้ งต้น
Fiber-reinforced polymeric composites; micromechanics of fiberreinforced composites; mechanical behavior of laminae; classical
lamination theory; thermal and hygroscopic stress analysis; strength of
laminates; structural analysis of laminated plates; fabric-reinforced
composites; preliminary design of composite structures.
01208431

การออกแบบยานยนต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
3(2-3-6)
(Computer-aided Automotive Design)
การเขียนแบบร่างด้วยคอมพิวเตอร์ การสร้างรูปทรงเรขาคณิตในสาม
มิติ การออกแบบชิ้นส่วนรูปทรงตัน การออกแบบรูปทรงผิวโค้ง การสร้าง
รูปทรงปริมาตร การประกอบชิน้ ส่วน การสร้างแบบสั่งงานสองมิติ
Computer sketching, 3-dimensional geometrical object construction,
solid part design, surface object design, volume object construction, part
assembly, 2-dimensional working drawing.
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01208432 พลศาสตร์ของยานยนต์
3(3-0-6)
(Automotive Vehicle Dynamics)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208222
หน่ ว ยมาตรฐาน แรงต้ า นต่ อ ยานยนต์ แรงขั บ เคลื่ อ น ความเร่ งของ
ยานยนต์ การเบรก สมรรถนะของเครื่องยนต์และยานยนต์ การเลือกอัตรา
ทดเกียร์ ลักษณะเฉพาะของเสถียรภาพการบังคับรถยนต์
Standard units, vehicle resistances, traction force, acceleration of
vehicles , braking, engine and vehicle performance, gear ratio selection,
vehicle handling characteristics.
01208433 พลังงานทางเลือกสาหรับยานยนต์
3(3-0-6)
(Alternative Energy for Vehicles)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208332
เครื่ อ งยนต์ ร ถยนต์ ระบบก๊ า ซธรรมชาติ ส าหรั บ รถยนต์ ระบบก๊ า ซ
ปิ โตรเลี ย มเหลว มาตรฐานความปลอดภั ย ระบบไฮบริด รถยนต์ ไฟฟ้ า
แบตเตอรี่รถยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า เซลล์เชื้อเพลิง ระบบรองรับเซลล์เชื้อเพลิง
เครื่องยนต์เชื้อเพลิงหลายเชื้อเพลิง
Automotive engines, automotive natural gas system, liquefied
petroleum gas system, safety standard, hybrid systems, electric
vehicles, automotive batteries, electric motors, fuel cells, fuel cell
supporting systems, flexible fuel engines.
01208434

การควบคุมมลพิษทางอากาศจากรถยนต์
3(3-0-6)
(Control of Air Pollution from Automobile)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208331
มลพิษทางอากาศจากเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล กฎหมาย
ควบคุมมลพิษทางอากาศ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศแต่ละชนิดต่อ
ระบบนิเวศวิทยา ก๊าซเรือนกระจก อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศจาก
ยานยนต์
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Air pollution from spark-ignition and diesel engines, emission
regulations for air pollution, impacts of each air pollution species on
ecology system, greenhouse gases, control devices of air pollution from
automobile.
01208435 เครื่องจักรกลก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Machinery)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208321
ชิ้นส่วนมูลฐานต่าง ๆ ของเครื่องจั กรกล รถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง รถขุด รถขูด รถบรรทุก รถเกรดและเครื่องอัด เครื่องอัดอากาศ
และเครื่องเจาะ การเลือกใช้เครื่องจักรกลก่อสร้าง การวางแผนงานและ
การจัดการ
Basic machine components, tractors and related equipment,
excavating equipment, scrapers, trucks, grading and compacting
equipment, compressors and drills, selection of construction equipment,
planning and management.
01208436 การเผาไหม้
3(3-0-6)
(Combustion)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208341
การเผาไหม้และอุณหเคมี ประเภทและสมบัติของเชื้อเพลิง จลนศาสตร์
เคมีเบื้องต้น การจุดระเบิด เปลวไฟแบบผสมล่วงหน้าและไม่ผสมล่วงหน้า
เปลวไฟแบบราบเรี ย บและปั่ น ป่ ว น การควบคุ ม มลพิ ษ และผลที่ มี ต่ อ
สิ่งแวดล้อม
Combustion and thermochemistry, fuel types and properties,
introduction to chemical kinetics, ignition, premixed and non-premixed
flames, laminar and turbulent flames, control of pollution and
environmental effects
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01208437

การหล่อลื่น
3(3-0-6)
(Lubrication)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208242
ความหนื ด สมการของเรย์ โ นลน์ การหล่ อ ลื่ น แบบไฮโดรไดนามิ ก
แบริ่งแบบแผ่น เจอนัลแบริ่ง การหล่อลื่นแบบไฮโดรสแตติก การหล่อลื่น
แบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิก
Viscosity, Reynolds equation, hydrodynamic lubrication, pad bearing,
journal bearing, hydrostatic lubrication, elastohydro dynamics lubrication.

01208438 การจัดการด้านเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
(Equipment Management)
หลั ก การจัด การด้านเครื่องจัก รกล การวางแผนการควบคุมและการ
ประเมินผลการใช้งานการบารุงรักษา และการซ่อมแซม การควบคุมด้าน
อะไหล่
Principles of equipment management, planning, control and
evaluation of equipment utilization, maintenance and repair, spare parts
control.
01208439 เทคโนโลยีการผลิตยานยนต์

3(1-4-4)

(Automotive Manufacturing Technology)

กระบวนการผลิตตัวถัง กระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะ พลาสติก และ
ยางในยานยนต์ มีการศึกษานอกสถานที่
Automotive body production, metal, plastic and rubber parts
manufacturing process, field trip required.
01208441

เครื่องจักรกลของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Machinery)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน:01208242
ทฤษฎีและการออกแบบเครื่องจักรกลกังหัน ลักษณะเฉพาะ สมรรถนะ
และการประยุกต์พัดลม เครื่องเป่า เครื่องอัด และเครื่องสูบ ระบบไฮดรอ
ลิกและนิวแมติก
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Theory and design of turbomachinery; characteristics, performance
and application of fans, blowers, compressors, and pumps; hydraulic
and pneumatic systems.
01208442

การจัดการและเศรษฐศาสตร์ของพลังงาน
3(2-3-6)
(Energy Management and Economics)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208241 หรือ 01202221และ 01205201 หรือ
01205211
สถานการณ์ พลังงานและแนวคิดของการอนุรักษ์พลังงานเทคนิคการ
ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานการคานวณค่าการถ่ายเทความร้อน
รวมของอาคารและหลั งคาการอนุ รัก ษ์ พ ลั งงานในระบบความร้อ นและ
ไฟฟ้ า การจั ด การพลั ง งานในอาคารและอุ ต สาหกรรมการวิ เ คราะห์
เศรษฐศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อมด้านการใช้พลังงาน
Energy situation and concepts of energy conservation, energy audits,
calculation of the overall thermal transfer value and the roof thermal
transfer value, energy conservation in thermal and electrical system,
energy management in buildings and industry, energy economics
analysis and energy usage environment.

01208443

วิศวกรรมก๊าซ
3(3-0-6)
(Gas Engineering)
สมบัติของก๊าซและระบบการกลั่นการแยกและกระบวนการแยกก๊าซ
การอัดก๊าซการวัดก๊าซการคานวณเกี่ยวกับการไหลในท่อของก๊าซ
Properties of gases and distillation system, gas separation and
process, gas compression, gas measurement, calculation of gas flow in
pipe.
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01208444

วิศวกรรมรังสีอาทิตย์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Solar Engineering)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208351
การคานวณตาแหน่งของดวงอาทิตย์ การคานวณรังสีอาทิตย์ ตัวเก็บ
รั ง สี อ าทิ ต ย์ แ ละอุ ป กรณ์ ส ะสมพลั ง งาน การประเมิ น ศั ก ยภาพทาง
วิศวกรรมและทางเศรษฐศาสตร์ การแปลงพลังงาน การออกแบบระบบ
และการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
The sun’s position calculation, solar radiation calculation, solar
collector and energy storage, feasible study in engineering and
economics, energy conversion, system design and applications of solar
energy.

01208445

เครื่องยนต์กังหันก๊าซ
3(3-0-6)
(Gas Turbine)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208341
ชนิดของเครื่องยนต์และการทางานวัฎจักรการทางานของกังหันก๊าซการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกังหันก๊าซเครื่องยนต์กังหันก๊าซที่ใช้กับเครื่องบิน
ส่วนควบของเครื่องยนต์กังหันก๊าซ
Types of engine and working, gas turbine cycle, improve of gas
turbine performance, gas turbine for airplane, gas turbine accessory.

01208446

การออกแบบระบบทางความร้อน
3(3-0-6)
(Thermal System Design)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208351
แนวความคิดเบื้องต้นของอุณหพลศาสตร์ การประยุกต์ใช้กฎข้อที่หนึ่ง
และกฎข้อที่ ส องของอุ ณ หพลศาสตร์กั บ ระบบทางความร้อนการถ่ายเท
ความร้ อ น การออกแบบให้ ร ะบบใช้ งานได้ ซึ่ งเกี่ ย วข้อ งกั บ วัฎ จั ก ร การ
ท างานของกลจัก รความร้อน ระบบท าความเย็น กั งหันไอน้า กั งหันก๊าซ
เครื่ อ งควบ แน่ น และเครื่ อ งยนต์ แ บ บ ลู ก สู บ ชั ก การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
เศรษฐศาสตร์ การสร้ า งสมการจากข้ อ มู ล การจ าลองระบบและการ
ออกแบบให้เหมาะที่สุด
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Basic concepts of thermodynamics; application of first and second
law of thermodynamics with thermal systems; heat transfer; workable
design of heat engines, heat pumps, steam turbine, gas turbine,
condensers and reciprocating engines; economic analysis; equation
fittings; modeling thermal equipment; system simulation and optimized
design.
01208447

พลศาสตร์ของก๊าซ
3(3-0-6)
(Gas Dynamics)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208341
การไหลแบบยุบตัวได้การไหลไอเซนทรอปิกคลื่นช็อกปกติการไหลที่มี
ความเสียดทานการไหลที่มีการถ่ายเทความร้อนการไหลทั่วไปในหนึ่งสอง
และสามมิติคลื่นช็อกเฉียง
Compressible flow; isentropic flow; normal shock wave; flow with
friction; flow with heat transfer; generalized one, two and three
dimensional flow; oblique shock waves.

01208448

พลังงานทดแทนเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Renewable Energy)
แหล่งและชนิดของพลังงานทดแทน กระบวนการเปลี่ยนรูปพลังงานและ
วิธีการเก็บ อุปกรณ์และการทาให้เกิดผลในกระบวนการเปลี่ยนรูปพลังงาน
การประเมินแหล่งพลังงานทดแทน
Sources and types of renewable energy, energy conversion
processes and storage methods, equipments and implementations in
energy conversion processes, evaluation of renewable energy sources.

01208449

การตรวจสอบพลังงาน
3(2-3-6)
(Energy Audits)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208241
การวิเคราะห์และการวัดสมรรถนะในระบบปรับอากาศ ระบบทาความ
เย็ น ระบบแสงสว่ างและระบบท าน้ าร้อ นในอาคารพาณิ ช ย์ แ ละโรงงาน
เทคนิคการวัดสาหรับการตรวจสอบพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน
37

Analysis and measurement of performance for heating, ventilating,
and air conditioning systems, refrigeration systems, lighting and hot
water systems in commercial and industrial buildings; measurement
techniques for energy audits; energy conservation.
01208451

การปรับอากาศ
3(3-0-6)
(Air Conditioning)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208352
แนวความคิดมูลฐานในการปรับ อากาศไซโครเมตรีการคานวณโหลด
การออกแบบท่อลมและการจ่ายลมการระบายลมการควบคุมเสีย งและ
ความสั่นสะเทือนการควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในอาคาร
Basic concepts in air conditioning, psychrometry, calculation of
cooling load, design of air duct and air distribution, air ventilation, noise
and vibration control, control of air conditioning system, air conditioning
in building.

01208452 การทาความเย็น II
3(3-0-6)
(Refrigeration II)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208352
ห้องเย็นการถนอมอาหารโดยการทาให้เย็นการทาความเย็นอุณหภูมิต่า
และไครโอจีนิกส์ระบบทาความเย็นแบบดูดกลืนไอความร้อนไฟฟ้าเจ็ทไอน้า
ร้อนวัฎจักรอากาศและวอร์เท็กซ์ทิวซ์การออกแบบระบบทาความเย็นและ
การติดตั้ง
Cold storages; food preservation by cooling; low temperature
refrigeration and cryogenic; absorption, thermal-electric, steam jet
refrigeration system; air cycle and vortex tube; design of refrigeration
system and installation.
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01208453 การทาความเย็นและการปรับอากาศภาคปฏิบัติ
3(2-3-6)
(Practice in Refrigeration and Air Conditioning)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208241
ศึก ษาการใช้เครื่องมือฝึก การติดตั้งฝึกการบ ารุงรัก ษาและปฏิบัติก าร
พร้อมการเขียนรายงานประกอบ
Study in use of instruments, installation practice, operation and
maintenance, compilation into written reports.
01208454

อุปกรณ์ควบคุมในระบบปรับอากาศ
3(3-0-6)
(Control Elements in Air Conditioning Systems)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208241
หน้าที่ของการควบคุมตัวแปรที่ใช้ควบคุมจุดประสงค์ของการควบคุม
วิธีการควบคุมการควบคุมการไหลของของเหลวการควบคุมการไหลของ
อากาศการควบคุมอุณหภูมิการควบคุมความชื้นอุปกรณ์ควบคุมต่างๆใน
ระบบปรับอากาศ
Function of control variable; control purpose; control methods; control
of liquid flow, air flow, temperature, humidity; control elements in air
conditioning system.

01208455 การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร
3(3-0-6)
(Plumbing System Design)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208211
เกณฑ์และมาตรฐานของระบบท่อระบบท่อประปาสาหรับอาคารการ
เพิ่มความดันของน้าในระบบท่อหลักการคานวณหาขนาดของเครื่องสูบน้า
หมุนเวียนการออกแบบระบบท่อระบายน้าและท่ ออากาศการออกแบบท่อ
น้าร้อนการออกแบบระบบดับเพลิง
Plumbing code and standards, plumbing system for building,
increasing water head in plumbing system, guiding rule for finding the
circulator, drainage system and vent pipe design, design of hot-water
pipe line, fire protection system.
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01208456 ระบบปรับสภาวะอากาศในเชิงใช้ประโยชน์สูงสุด
3(3-0-6)
(Optimization in Air Conditioning System)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208352
การออกแบบทางวิศ วกรรม หลัก การจ าลอง ระบบการแปลงข้ อ มู ล
ทางด้านสมรรถนะ การท างานมาอยู่ในรูป สมการทางคณิ ตศาสตร์ การ
จาลองอุปกรณ์ย่อยระบบในเชิงใช้ประโยชน์สูงสุด
Engineering design, principle of system simulation, expressing
performance data in equation form, component simulation, optimization.
01208457

การระบายอากาศในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Ventilation)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208451
หลั ก การระบายอากาศ การเจื อ จาง การควบคุ ม ความร้ อ น การ
ออกแบบฮูดฮูดสาหรับงานเฉพาะอย่าง การออกแบบระบบระบายอากาศ
อากาศเติม และอากาศหมุน เวีย น การก าหนดรายการรายละเอี ย ด การ
ทดสอบระบบระบายอากาศอุปกรณ์ทาความสะอาด
Principle of ventilation, dilution ventilation, ventilation for heat control,
hood design, specific operations, design procedure, make-up and
recirculated air, construction specifications, testing of ventilation
systems, air cleaning devices.

01208458 ห้องสะอาด
3(3-0-6)
(Clean Room)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208451
การควบคุมสภาพแวดล้อมในห้อง หลักการกรองอากาศการเลือกและ
การใช้กรองอากาศพื้นฐานของห้องสะอาดความสกปรกในภาวะแวดล้อม
ชนิดของห้องสะอาด การออกแบบห้องสะอาดการประหยัดพลังงานการ
ควบคุมการไหลของอากาศห้องสะอาดสาหรับงานชีววิทยามาตรการการ
ป้องกันอันตรายจากงานด้านชีววิทยา
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Controlling room environment, principle of air filtration, selection and
application of air filter, introduction to clean room, environmental
pollution, clean room type, clean room design, energy savings, control of
air flow, biological clean room, countermeasures for biological hazards.
01208461

การออกแบบเครื่องจักรกล II
3(2-3-6)
(Machine Design II)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208361
การวิเคราะห์และออกแบบชิน้ ส่วนของเครื่องจักรกลที่ซับซ้อน
Analysis and design of complex element of machinery.

01208462 หลักการป้องกันอัคคีภัย
3(3-0-6)
(Principles of Fire Protection)
หลักการป้องกันอัคคีภัยประเภทของอัคคีภัยและการเลือกสารดับเพลิง
พฤติกรรมของมนุษ ย์ในเหตุก ารณ์ เพลิงไหม้ความปลอดภัย ของชีวิตด้าน
อัค คี ภั ย หลั ก การป้ องกั น อั คคี ภั ย แบบพาสซีฟ และแอกที ฟ ทฤษฎีระบบ
ดับเพลิงเบื้องต้น การออกแบบอาคารให้ปลอดภัยจากอัคคีภัยการจัดแผน
ป้อ งกั น อัค คีภั ย การตรวจสอบความปลอดภัย จากอัคคี ภัย การวิเคราะห์
อันตรายจากอัคคีภยั
Principles of fire protection, fire classifications and selection
ofextinguishers, human behavior in fires, safety to life from fire,
principles of passiveand active fire protection, fundamental of fire
suppression systems, building firesafety design, fire safety planning, fire
safety inspection, fire hazard analysis.
01208463 กฎหมายควบคุมอาคารและมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย
3(3-0-6)
(Building Codes and Fire Codes)
กฎหมายควบคุมอาคารและมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยการวิเคราะห์
จุดประสงค์และการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารการวิเคราะห์มาตรฐาน
การป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย สากลและของประเทศไทยข้ อ บั ง คั บ และกฎหมาย
ท้องถิ่นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายควบคุมอาคารพัฒนาการของกฎหมาย
และมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยในประเทศไทย
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Building codes and fire codes, analysis of the purpose and
enforcementof building codes, analysis of international and local fire
codes, regulations andlocal laws relating to building codes, development
of building codes and firecodes in Thailand.
01208464

ทฤษฎีและการออกแบบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Theory and Design of Automatic Fire Suppression Systems)
ทฤษฎีและมาตรฐานของระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบต่างๆการวิเคราะห์
และการเลื อ กระบบหั ว กระจายน้ าดั บ เพลิ ง อั ต โนมั ติ แ ละอุ ป กรณ์
ประกอบการออกแบบระบบหั วกระจายน้ าดั บ เพลิ งอั ตโนมั ติ ระบบก๊ าซ
ดับเพลิงระบบโฟมและสารเคมีแห้งดับเพลิง
Theory and approval standards of automatic fire suppression systems
;analysis and selection of automatic sprinkler systems and their
components; design ofautomatic sprinkler systems, gaseous fire
suppression systems, foam and drychemical fire suppression systems.

01208465 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบควบคุมควันไฟ
3(3-0-6)
(Fire Alarm and Smoke Control System)
หลักการของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ตรวจจับไฟและควันไฟ
การวิเคราะห์วงจรแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ประกอบ มาตรฐานและ
การออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบควบคุมควันไฟ หลักและ
การออกแบบระบบควบคุมควันไฟและระบบอัด อากาศ แบบจาลองเพลิง
ไหม้สาหรับระบบควบคุมควันไฟ
Principles of fire alarm system and smoke and fire detectors, analysis
of fire alarm circuits and components, standards and design of fire
alarm and smoke control systems, principles and design of smoke
control and air pressurized system, fire model for smoke control system.
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01208466 การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยในเชิงวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย 3(3-0-6)
(Risk Analysis in Fire Protection Engineering)
ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยในเชิงวิศวกรรมการป้องกัน
อัคคีภัย การวัดและการจาแนกความเสี่ยงภัย การบริหารความเสี่ยงภัยด้วย
การประกั น เครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารก าจั ด ความเสี่ ย งเชิ ง วิ ศ วกรรม การ
จั ด เตรี ย มการปรับ ความสู ญ เสี ย การวิ เคราะห์ แ ละการจั ด ท าแผนการ
บริหารความเสี่ยงภัย
Theory and concept of risk analysis in fire protection engineering,
riskidentification and measurement, risk management by insurance
method, risktools, risk engineering methods, preparation for loss
adjustments, risk management analysis and planning.
01208467

ปรากฏการณ์อัคคีภัยเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Fire Phenomena)
ธรรมชาติการเผาไหม้ของอัคคีภัย การถ่ายโอนความร้อนของอั คคีภัย
การจุด ติด ไฟการลามไฟและอัต ราการเผาไหม้ ก ลุ่ม ควันและควัน ไหลใต้
เพดานผลิตภัณฑ์การเผาไหม้ในเหตุอัคคีภัยปรากฏการณ์อัคคีภัยในพื้นที่
ปิด
Combustion in natural fires heat transfer in fire ignition flame spread
and burning rate fire plume and ceiling jet combustion products in fire
enclosure fire phenomena.

01208468 กระบวนการออกแบบทางเครื่องกล
3(3-0-6)
(Mechanical Design Processes)
การออกแบบทางเครื่ อ งกล ผู้ อ อกแบบ ที ม ออกแบบ กระบวนการ
ออกแบบ การวางแผนการออกแบบ การสร้างแนวคิด การประเมินแนวคิด
การสร้างผลิตภัณฑ์ การประเมินผลิตภัณฑ์
Mechanical design, designers, design teams, design process,
planning for design, concept generation, concept evaluation, product
generation, product evaluation.

43

01208469 การเป็นเจ้าของธุรกิจสาหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
(Entrepreneurship for Mechanical Engineering)
การคิด สร้างสรรค์ การพั ฒ นาผลิตภัณ ฑ์ โอกาสทางการตลาด หลัก
กฎหมายสาหรับเจ้าของธุรกิจ การจัดการทางการเงิน การจัดการตลาด
และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชีการเงินเพื่อการบริหาร
Creative thinking, product development, market opportunity, legal
aspects in entrepreneurship, entrepreneurial financial, marketing and
human resource management, financial accounting for management.
01208471

การออกแบบการควบคุมระบบเชิงกล
3(3-0-6)
(Design of Mechanical SystemControl)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208371
แบบจ าลองพลศาสตร์ ของระบบเชิงกล การออกแบบระบบควบคุ ม
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบควบคุ ม มอเตอร์ไ ฟฟ้ า การควบคุ ม แบบและการ
ออกแบบพีแอลซีการควบคุมโดยใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น
Dynamic model of mechanical systems; electronic control system
design; electric motor control system; control and design of PLC;
introduction to control using microprocessor.

01208472

เครื่องจักรกลซีเอ็นซีและการเขียนโปรแกรม
3(3-0-6)
(CNC Machine and Programming)
ประเภทของเครื่อ งจัก รกลซีเอ็ นซี ก ระบวนการผลิ ตและการวางแผน
เทคโนโลยีการตัดโลหะการเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีสาหรับเครื่องกลึงและ
เครื่องกัด
Type of CNC machines, manufacturing process and planning,
metalcutting technology, CNC programming for turning and milling
machines.
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01208473

การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์ในวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
(ElectronicApplication in Mechanical Engineering)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01205201
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ทางเครื่องกล หลักการทางานของไดโอดแอลอีดีและ
ทรานซิสเตอร์ หลักการเบื้องต้นของวงจรฟิลเตอร์ไทม์เมอร์คอมแพเรเตอร์
และระบบดิจทิ ัล การนาออฟแอมป์และวงจรอินติเกรตมาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบวงจร การใช้รีเลย์ การอินเทอร์เฟสทรานสดิ้วเซอร์ การท างาน
ของเซอโวแมคคานิซึม หลักการทางานของระบบต่างๆของโรบอติก
Electrical instruments in mechanical systems; characteristics diodes,
LED, and transistors; fundamental concepts of filters, time comparators
anddigital circuits; application and design us operational amplifiers,
integratedcircuits, relays, transdue interfacing and servomechanicsm;
principles of roboticsystem.

01208474

กาลังของของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Power)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208242
ระบบกาลังของของไหลทฤษฎีพื้นฐานและสัญลักษณ์ในระบบกาลังของ
ของไหลระบบและการออกแบบวงจรไฮดรอลิ ก ระบบและการออกแบบ
วงจรนิวแมติก การตรวจสอบข้อขัดข้องและการบารุงรักษาระบบกาลังของ
ของไหล
Fluid power systems, basic theory and symbols in fluid power
systems,hydraulic systems and circuit design, pneumatic systems and
circuit design,trouble shooting and maintenance in fluid power systems.
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01208475

การจาลองพลวัตของระบบ
3(3-0-6)
(System Dynamics Simulation)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01417267
นิ ย ามและการจ าแนกระบบพลศาสตร์ แ ละส่ ว นประกอบ แบบ
คณิตศาสตร์ชนิด ตัวแปรสถานะและแบบจาลองอินพุต-เอาต์พุต การสร้าง
แบบจาลองคณิตศาสตร์ของระบบไฟฟ้า ระบบทางกล ระบบของไหล ระบบ
ความร้อน รวมถึงระบบผสมผสาน ระบบเชิงเส้นและการประมาณระบบที่
ไม่เชิงเส้น การจาลองระบบพลศาสตร์ดว้ ยซอฟต์แวร์สาเร็จ
Definition and classification of dynamic systems and components,
state-variable and input-output models, mathematical modeling of
system components of electrical, mechanical, fluid, and thermal,
modeling of multi-domain systems, nonlinear systems and linear
representations of nonlinear components, simulation techniques using
software package.

01208476

ระบบการควบคุมแผนใหม่
3(3-0-6)
(Modern Control Systems)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208371
ปริภูมิเวกเตอร์แบบจาลองแบบจาลองในรูปตัวแปรสภาวะผลเฉลยของ
สมการสภาวะความเสถียรระบบที่ถูกควบคุมได้ และระบบที่ถูกสังเกตได้
การกาหนดโครงสร้างลักษณะเฉพาะ ตัวสังเกตตัวแปรสภาวะแบบบางส่วน
และแบบเต็มรูป
Vector spaces, modeling, state-stead system representations,
solution to the state equations, stability, controllability and observability,
Eigen-structure assignment, partial and full order observers.
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01208477

หุน่ ยนต์อุตสาหกรรมเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Industrial Robots)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208321
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น แกนอ้างอิงของหุ่นยนต์ จลนศาสตร์ของ
แขนกลแบบก้าวหน้า จลนศาสตร์ของแขนกลแบบย้อนกลับ จาโคเบียนของ
แขนกล พลศาสตร์ของแขนกลและการควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น การกาหนด
แนววิถี การออกแบบกลไก การควบคุมแบบผสมระหว่างแรงและตาแหน่ง
เบือ้ งต้น
Introduction to industrial robots, robot reference frames, forwards
manipulator kinematics, inverse manipulator kinematics, Jacobian of
manipulators, manipulator dynamics and introduction to robot controls,
trajectory generation, mechanism design, introduction to hybrid force
and position control.

01208478

การตรวจสอบและวิเคราะห์การสั่น
3(3-0-6)
(Vibration Monitoring and Analysis)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208322
การซ่อมบ ารุงแบบคาดการณ์ การสั่นเชิงกล อนุก รมฟู เรีย ร์และการ
แปลงฟู-เรียร์แบบเร็ว การวัดและเครื่องมือวัดการสั่น อาการบกพร่องที่
แสดงจากสัญญาณการสั่นและการวินจิ ฉัย การกาหนดช่วงการเตือน
Predictive maintenance, mechanical vibration, Fourier series and
fast Fourier transform, vibration measurement and instrumentation,
symptoms of vibration signals, diagnosis, setup of alarm band.

01208481

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล II
1(0-3-2)
(Mechanical Engineering Laboratory II)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208341
งานทดลองในด้านการถ่ายเทความร้อนการทาความเย็นการปรับอากาศ
วิศวกรรมโรงงานต้นก าลั งการแปลงผันพลังงานกลศาสตร์ของไหลและ
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
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Experimental works in the areas of heat transfer, refrigeration,air
conditioning, power plant engineering, energy conversion, fluid
mechanics,and internal combustion engines.
01208490 สหกิจศึกษา
6
(Co-operative Education)
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว เพื่อให้
ได้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
On the job training as a temporary employee in order to get
experience from the assignment.
01208495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-2)
(Mechanical Engineering Project Preparation)
การจั ด เตรี ย มข้ อ เสนอโครงงานการตรวจเอกสารและรายงาน
ความก้าวหน้า
Preparation of project proposal, literature review and progress report.
01208496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล
1-3
(Selected Topics in Mechanical Engineering)
เรื่ อ งเฉพาะทางวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลในระดั บ ปริ ญ ญาตรี หั ว ข้ อ เรื่ อ ง
เปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา
Selected topics in mechanical engineering at the bachelor’s degree
level. Topics are subject to change each semester.
01208497 สัมมนา
1
(Seminar)
การนาเสนอ และอภิป รายหัวข้อที่น่ าสนใจทางวิศวกรรมเครื่องกลใน
ระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in
mechanical engineering at the bachelor's degree level.
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01208498 ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางวิศวกรรมเครื่องกลระดับปริญ ญาตรี และเรีย บ
เรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in mechanical engineering at the bachelor’s
degree level and compiled into written reports.
01208499 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
2(0-6-3)
(Mechanical Engineering Projects)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01208495
โครงงานที่น่าสนใจในแขนงต่างๆของวิศวกรรมเครื่องกล
Projects of practical interest in various fields of mechanical
engineering.
คาอธิบายรายวิชาบริการ
01208201 หลักการพืน้ ฐานทางกลศาสตร์วศิ วกรรม
3(3-0-6)
(Basic Principles of Engineering Mechanics)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01417167
การวิเคราะห์แรงสมดุลความเสียดทานแห้ง การปรับสมการสมดุลกับ
โครงกรอบและเครื่องจักรกลกลศาสตร์ของไหลเบื้องต้นจลนศาสตร์และ
จลนพลศาสตร์ของอนุภาค และวัตถุแข็งเกร็งในระนาบกฎการเคลื่อนที่ของ
นิวตันหลักของงานและพลังงาน
Analysis of forces, equilibrium, dry friction, adaptation of equilibrium
equations to frame and machines, introduction to fluidmechanics,
kinematics of particles and rigid bodies in plane, Newton's laws,
principles of work and energy.
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01208302 กลศาสตร์ของไหลและเครื่องจักรกลของไหลเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Fluid Mechanics and Fluid Machinery)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01417168
สมบั ติของไหล สถิ ตยศาสตร์ของไหล สมการความต่อ เนื่ อง สมการ
โมเมนตัม สมการพลังงาน พลศาสตร์ของการไหลที่ไม่ยุบตัวและไม่มีความ
หนื ด พลศาสตร์ข องการไหลที่ ไม่ ยุ บ ตั วและมี ค วามหนื ด การไหลในท่ อ
ลักษณะเฉพาะ สมรรถนะและการประยุกต์เครื่องอัดและเครื่องสูบ ระบบไฮ
ดรอลิกและนิวเมติก
Fluid properties; fluid statics; continuity equation; momentum
equation; energy equation; dynamics of incompressible and inviscid
flow; dynamics of incompressible and viscous flow; flow in pipes;
characteristics, performance and application of compressors and pumps;
hydraulic and pneumatic systems.
คาอธิบายรายวิชาที่เป็นรหัสวิชานอกหลักสูตร
01200431 หลักการวิศวกรรมระบบราง
3(3-0-6)
(Principles of Rail Engineering)
ระบบรางของประเทศไทย ระบบการรถไฟแห่ งประเทศไทย ระบบ
รถไฟฟ้าบีทีเอส การปฏิบัติการ และการซ่อมบารุงทางถาวร งานระบบราง
หัวรถจักรดีเซล ขบวนรถโดยสารดีเซล ขบวนรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ระบบ
อาณั ติสั ญ ญาณและโทรคมนาคม ระบบควบคุมและบันทึก ข้อมูล ระบบ
จ่ายกระแสไฟฟ้า มีการศึกษานอกสถานที่
Thailand rail systems, State railway of Thailand system, BTS
system, Operation and maintenance, Permanent way, Track works,
Diesel locomotives, Diesel multiple units, Electric multiple units for mass
rapid transit, Signalling and telecommunication systems, Supervision
control and data acquisition system, Power supply system, Field trips
required.
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01200432 เทคโนโลยีหัวรถจักร
3(3-0-6)
(Rolling Stock Technology)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01200431
หัว รถจั ก รที่ ใช้งานในของประเทศไทย หั วรถจัก รดี เซล รถโดยสาร
ดี เซล รถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชน รถไฟความเร็ ว สู ง รถไฟรางเดี่ ย ว รถราง
สมรรถนะของรถไฟ ปฏิสัมพันธ์ของล้อและราง พลศาสตร์ของรถไฟ การ
ซ่อมบารุงรถไฟ มีการศึกษานอกสถานที่
Thailand's rolling stocks, Diesel locomotives, Diesel multiple units,
Electric multiple unit for mass rapid transit and commuter, High speed
rolling stocks, Monorail rolling stocks, Trams and light rail rolling stocks,
Train performance, Wheel-rail interactions, Rail vehicle dynamics,
Rolling stock maintenance, Field trips required.
01200433 ระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
3(3-0-6)
(Signalling and Telecommunication Systems)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01200431
ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบโทรคมนาคม ระบบควบคุมและบันทึก
ข้ อ มู ล และ ระบบจ่ า ยกระแสไฟฟ้ า ที่ ใ ช้ ง านในประเทศ ไทย ระบบ
อินเตอร์ล๊อกกิ้ง อุปกรณ์ข้างทางรถไฟ อุปกรณ์บนตัวรถไฟ ระบบสื่อสาร
แบบต่างๆ ที่ใช้กับรถไฟ ศูนย์ควบคุมการเดินรถ ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่
รถไฟฟ้า ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้ากระแสตรงแบบรางที่ 3 ระบบจ่ายกระแส
ไฟฟ้าแรงสูงกระแสสลับแบบสายลวดแขวน และ แพนโตกราฟ สถานีจ่าย
ไฟฟ้าสาหรับรถไฟฟ้า มีการศึกษานอกสถานที่
Thailand's signalling, telecommunication, supervision control and
data acquisition system, And power supply systems, Interlocking
system, Wayside equipments, On-board equipments, Rail
telecommunication system, Central train control center, Rail power
supply system, Third rail system, Catenary cables and pantographs, Rail
power stations, Field trips required.
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01200434

โครงสร้างพื้นฐานระบบราง
3(3-0-6)
(Rail Infrastructure)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01200431
โครงสร้างพื้นฐานระบบรางในประเทศไทย การออกแบบแนวเส้นทาง
การออกแบบทางถาวร การออกแบบทางวิ่งรถไฟยกระดับ การออกแบบ
อุโมงค์รถไฟใต้ดินและทางลอด การจัดวางตาแหน่งสถานี การออกแบบ
สถานีรถไฟ การออกแบบระบบรางรถไฟ การออกแบบศูนย์ซ่อมบารุง การ
ออกแบบลานจอดรถไฟ การออกแบบอาคารจอดแล้ วจร ระบบไฟฟ้ า
เครื่องกลอาคาร มีการศึกษานอกสถานที่
Thailand's rail infrastructure, Rail route alignment design,
Permanent way design, Viaduct/elevated way design, Tunnel design,
Station design and location, Track works design, Depot design, Stabling
yard design, Park and ride building design, Electrical and mechanical
systems (Building Service Systems), Field trips required.

01200435 การปฏิบัติการและการซ่อมบารุงระบบราง
3(3-0-6)
(Rail System Operation and Maintenance)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน: 01200431
การปฏิบัติการและบารุงรักษาระบบรถไฟในประเทศไทย การวางแผน
การเดินรถ เวลารอรถ การสร้างตารางเวลาการเดินรถ การควบคุมการ
เดินรถ ข้อก าหนดด้านความปลอดภัย ระบบการเก็บ ค่าโดยสาร การจัด
ขวบนรถโดยสารและ รถสิ น ค้ า การปฏิ บั ติ ก ารในสถานี หลั ก การ
บารุงรักษาระบบ การจัดทาตารางการซ่อมบารุง การซ่อมบารุงรถไฟ การ
ซ่อมบ ารุงระบบอาณั ติสัญ ญาณ ระบบโทรคมนาคม ระบบควบคุม และ
บันทึกข้อมูล และระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า การซ่อมบารุงราง การซ่อมบารุง
ระบบไฟฟ้าเครื่องกลในอาคาร มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
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Thailand's rail operation and maintenance, System operation
planning, Headway time, Time table construction, Train control, Safety
regulations, Fare collection system, Shunting operations for passenger
and freight cars, Station operation, Principles of maintenance,
Maintenance schedules, Rolling stock maintenance, Signalling/
telecom/supervision control and data acquisition system/power supply
system maintenance, Track works maintenance, Electrical and
mechanical system (building service system) maintenance, Field trips
required.
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3 01208221
ความหมายของอักษรย่อบน BLOCK
H
= กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ , L = กลุ่มวิชาภาษา
S
= กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
Sc/M = กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
E
= วิชาเฉพาะเลือก
FE = วิชาเลือกเสรี
หมายเหตุ : หน่วยกิตภาคฤดูร้อนให้รวมกับภาคต้น

6
6 01208490

Sc/M

3 01208111

ปลาย

3 01208222
3 01208261

1 01208497
3 01208361

