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ช่ือหลักสูตร 

  ภาษาไทย:  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

  ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

  ชื่อเต็ม:   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 

  ชื่อยอ:   วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

      B.Eng. (Mechanical Engineering) 

 

หลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 

 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 1) กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา  7 หนวยกิต 

 2) กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

 3) กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร ไมนอยกวา  15 หนวยกิต 

 4) กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา  2 หนวยกิต 

 5) กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

     

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 100 หนวยกิต 

 1) วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน   39 หนวยกิต 

  - กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 14 หนวยกิต 

  - กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม   25 หนวยกิต 

     

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2565 
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 2) วิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา  61 หนวยกิต 

  - กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม   46 หนวยกิต 

  - กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไมนอยกวา  15 หนวยกิต 

     

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

    

 4. การฝกงาน   ไมนอยกวา 240 ช่ัวโมง 

ยกเวนนิสิตท่ีเขารวมโครงการสหกิจศึกษา 

 

รายวิชา 

 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  

 1) กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา  7 หนวยกิต  

  01175XXX กิจกรรมพลศึกษา 

(Physical Education Activity) 

1(0-2-1) 

และใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข  

อีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 2) กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา  3 หนวยกิต  

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  

ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

 3) กลุมสาระภาษากับการส่ือสาร ไมนอยกวา  15 หนวยกิต  

   วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 9(  - -  ) 

 วิชาภาษาไทย 3(  - -  ) 

 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร  ไมนอยกวา 3(  - -  ) 

 4) กลุมสาระพลเมืองไทย 

และพลเมืองโลก 

ไมนอยกวา  2 หนวยกิต  

  01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 

(Knowledge of the Land) 

2(2-0-4) 

 5) กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา  3 หนวยกิต  

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร  

ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
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 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  100 หนวยกิต  

 1) วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน   39 หนวยกิต  

- กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 14 หนวยกิต  

  01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป 

(Laboratory in Fundamentals of General Chemistry) 

1(0-3-2) 

  01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป 

(Fundamentals of General Chemistry) 

3(3-0-6) 

  01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I 

(Engineering Mathematics I) 

3(3-0-6) 

  01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II 

(Engineering Mathematics II) 

3(3-0-6) 

  01420111 ฟสิกสท่ัวไป I 

(General Physics I) 

3(3-0-6) 

  01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I 

(Laboratory in Physics I) 
 

1(0-3-2) 

- กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 25 หนวยกิต  

  01204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 

(Computers and Programming) 

3(2-3-6) 

  01205201 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน 

(Introduction to Electrical Engineering) 

3(3-0-6) 

  01205202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา I 

(Electrical Engineering Laboratory I) 

1(0-3-2) 

  01208112 การเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 

(Mechanical Engineering Drawing) 

3(2-3-6) 

  01208221 กลศาสตรวิศวกรรม I 

(Engineering Mechanics I) 

3(3-0-6) 
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  01208223 กลศาสตรของวัสดุ 

(Mechanics of Materials) 

3(3-0-6) 

  01208241 อุณหพลศาสตร 

(Thermodynamics) 

3(3-0-6) 

  01208242 กลศาสตรของไหล 

(Fluid Mechanics) 

3(3-0-6) 

  01213201 วัสดแุละกระบวนการผลิต 

(Materials and Manufacturing Processes) 

3(3-0-6) 

   

 2) วิชาเฉพาะดาน   61 หนวยกิต  

- กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 46 หนวยกิต  

  01208113 ปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวยสําหรับ

การออกแบบทางกล 

1(0-3-2) 

 (Workshop in Computer Aided Design and Drafting for Mechanical Design) 

  01208211 ปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวยสําหรับ

ระบบอาคาร 

1(0-3-2) 

 (Workshop in Computer Aided Design and Drafting for Building Systems) 

  01208222 กลศาสตรวิศวกรรม II 

(Engineering Mechanics II) 

3(3-0-6) 

  01208271 การประยุกตคณิตศาสตรในวิศวกรรมเครื่องกล 

(Mathematical Applications in Mechanical Engineering) 

3(2-3-6) 

  01208281 การฝกงานโรงงาน 

(Workshop Practice) 

1(0-3-2) 

  01208311 การออกแบบเครื่องจักรกล 

(Machine Design) 

3(3-0-6) 

  01208321 กลศาสตรของเครื่องจักรกล 

(Mechanics of Machinery) 

3(3-0-6) 
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  01208322 การสั่นเชิงกล 

(Mechanical Vibrations) 

3(3-0-6) 

  01208331 เทคโนโลยียานยนต 

(Automotive Technology) 

3(3-0-6) 

  01208341 การออกแบบระบบทางความรอน 

(Thermal System Design) 

3(3-0-6) 

  01208342 วิศวกรรมโรงผลิตกําลัง 

(Power Plant Engineering) 

3(3-0-6) 

  01208351 การถายโอนความรอน 

(Heat Transfer) 

3(3-0-6) 

  01208352 การทําความเย็น 

(Refrigeration) 

3(3-0-6) 

  01208353 การปรับอากาศและการปองกันอัคคีภัย 

(Air Conditioning and Fire Protection) 

3(3-0-6) 

  01208371 การควบคุมอัตโนมัติ 

(Automatic Control) 

3(3-0-6) 

  01208381 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล I 

(Mechanical Engineering Laboratory I) 

1(0-3-2) 

  01208382 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล II 

(Mechanical Engineering Laboratory II) 

1(0-3-2) 

  01208383 การฝกปฏิบัตงิานเครื่องกล 

(Mechanical Workshop Practice) 

1(0-3-2) 

  01208495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 

(Mechanical Engineering Project Preparation) 

1(0-3-2) 

  01208497 สัมมนา 

(Seminar) 

1 

  01208499 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 

(Mechanical Engineering Projects) 

2(0-6-3) 
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- กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไมนอยกวา  15 หนวยกิต  

  ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยเลือกรายวิชาจากกลุมวิชาชีพ 

กลุมใดกลุมหนึ่ง จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต และ/หรือเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ 

  01208490 สหกิจศึกษา 

(Co-operative Education) 

6 

  01208496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 

(Selected Topics in Mechanical Engineering) 

1-3 

  01208498 ปญหาพิเศษ 

(Special Problems) 

 

1-3 

  กลุมวิชาชีพวิศวกรรมยานยนต  

  01208421 วิธีสมาชิกจํากัดเบื้องตน 

(Introduction to Finite Element Methods) 

3(3-0-6) 

  01208431 การออกแบบยานยนตใชคอมพิวเตอรชวย 

(Computer-aided Automotive Design) 

3(2-3-6) 

  01208432 พลศาสตรของยานยนต 

(Automotive Vehicle Dynamics) 

3(3-0-6) 

  01208433 พลังงานทางเลือกสําหรับยานยนต 

(Alternative Energy for Vehicles) 

3(3-0-6) 

  01208434 เครื่องยนตเผาไหมภายใน 

(Internal Combustion Engines) 

3(3-0-6) 

  01208435 การควบคุมมลพิษทางอากาศจากรถยนต 

(Control of Air Pollution from Automobiles) 

3(3-0-6) 

  01208436 วิศวกรรมระบบแบบเตอรี่ 3(3-0-6) 

 (Battery System Engineering) 

  01208437 การรวมระบบยานยนต 

(Vehicle System Integration) 

3(3-0-6) 
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  01208438 เทคโนโลยีการผลิตยานยนต 

(Automotive Manufacturing Technology) 

3(1-4-4) 

  01208471 การวัดทางวิศวกรรม 

(Engineering Measurements) 
 

3(3-0-6) 

  กลุมวิชาชีพวิศวกรรมระบบอาคาร  

  01208422 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณเบื้องตน 

(Introduction to Computational Fluid Dynamics) 

3(3-0-6) 

  01208426 เครื่องจักรกลของไหล 

(Fluid Machinery) 

3(3-0-6) 

  01208451 การทําความเย็นอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 (Industrial Refrigeration) 

  01208452 การประยุกตใชงานระบบปรับอากาศและระบบทําความเย็น 

(Applications of Air Conditioning and Refrigeration 

Systems) 

3(3-0-6) 

  01208453 การออกแบบระบบทอสําหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 

(Piping Design for Buildings and Industrial Factories) 

3(3-0-6) 

  01208454 การระบายอากาศในอุตสาหกรรม 

(Industrial Ventilation) 

3(3-0-6) 

  01208455 อุปกรณควบคุมและการประยุกตใชงานในระบบปรับอากาศ 3(3-0-6) 

 (Control Elements and Applications in Air conditioning system) 

  01208461 หลักการปองกันอัคคีภัย 

(Principles of Fire Protection) 

3(3-0-6) 

  01208462 กฎหมายควบคุมอาคารและมาตรฐานการปองกันอัคคีภัย 

(Building Codes and Fire Codes) 

3(3-0-6) 

  01208463 ทฤษฎีและการออกแบบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

 (Theory and Design of Automatic Fire Suppression Systems) 
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  01208464 ระบบแจงเหตุเพลิงไหมและระบบควบคุมควันไฟ 

(Fire Alarm and Smoke Control Systems) 

3(3-0-6) 

  01208465 การวิเคราะหความเสี่ยงภัยในเชิงวิศวกรรมการปองกันอัคคีภัย 

(Risk Analysis in Fire Protection Engineering) 

3(3-0-6) 

  01208466 ปรากฏการณอัคคีภัยเบื้องตน 

(Introduction to Fire Phenomena) 
 

3(3-0-6) 

  กลุมวิชาชีพวิศวกรรมพลังงาน  

  01206221 

 

ความนาจะเปนและสถิติประยุกตสําหรับวิศวกร  

(Applied Probability and Statistics for Engineers) 

3(3-0-6) 

  01206251 

 

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

(Engineering Economy) 

3(3-0-6) 

  01208436 วิศวกรรมระบบแบตเตอรี่ 3(3-0-6) 

 (Battery System Engineering) 

  01208441 

 

วิศวกรรมการเผาไหม 

(Combustion Engineering) 

3(3-0-6) 

  01208442 การจัดการและเศรษฐศาสตรของพลังงาน 

(Energy Management and Economics) 

3(3-0-6) 

  01208443 วิศวกรรมกาซ 

(Gas Engineering) 

3(3-0-6) 

  01208444 วิศวกรรมรังสีอาทิตยเบื้องตน 

(Introduction to Solar Engineering) 

3(3-0-6) 

  01208445 เครื่องยนตกังหันกาซ 

(Gas Turbine Engines) 

3(3-0-6) 

  01208446 การเพ่ิมการถายโอนความรอนเบื้องตน 

(Introduction to Heat Transfer Enhancement) 

3(3-0-6) 

  01208447 พลศาสตรของกาซ 

(Gas Dynamics) 

 

3(3-0-6) 
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  01208448 พลังงานทดแทนเบื้องตน 

(Introduction to Renewable Energy) 

3(3-0-6) 

  01208449 การตรวจสอบพลังงาน 

(Energy Audits) 
 

3(2-3-6) 

  กลุมวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องจักรกล การผลิต และเมคคาทรอนิกส  

  01208411 กระบวนการออกแบบทางเครื่องกล 

(Mechanical Design Processes) 

3(3-0-6) 

  01208412 การพัฒนาผลิตภัณฑ 

(Product Development) 

3(3-0-6) 

  01208413 แคด/แคม สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 

(CAD/CAM for Mechanical Engineering) 

3(3-0-6) 

  01208414 เครื่องจักรกลซีเอ็นซีและการเขียนโปรแกรม 

(CNC Machine and Programming) 

3(3-0-6) 

  01208415 การเปนเจาของธุรกิจสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 

(Entrepreneurship for Mechanical Engineering) 

3(3-0-6) 

  01208421 วิธีสมาชิกจํากัดเบื้องตน 

(Introduction to Finite Element Methods) 

3(3-0-6) 

  01208422 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณเบื้องตน 

(Introduction to Computational Fluid Dynamics ) 

3(3-0-6) 

  01208423 วิศวกรรมชวีกลศาสตร 

(Biomechanics Engineering) 

3(3-0-6) 

  01208424 การประยุกตใชวิธีวิเคราะหดวยไฟไนตเอลิเมนตสําหรับ 

วัสดุคอมโพสิต 

(Application of Finite Element Analysis for Composite 

Materials) 

3(2-3-6) 

  01208426 เครื่องจักรกลของไหล 

(Fluid Machinery) 

 

3(3-0-6) 
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  01208427 เครื่องจักรกลกอสราง 

(Construction Machinery) 

3(3-0-6) 

  01208428 การจัดการดานเครื่องจักรกล 

(Equipment Management) 

3(3-0-6) 

  01208471 การวัดทางวิศวกรรม 

(Engineering Measurements) 

3(3-0-6) 

  01208472 การออกแบบการควบคุมระบบเชิงกล 

(Design of Mechanical System Control) 

3(3-0-6) 

  01208473 การประยุกตอิเล็กทรอนิกสในวิศวกรรมเครื่องกล 

(Electronic Application in Mechanical Engineering) 

3(3-0-6) 

  01208474 กําลังของของไหล 

(Fluid Power) 

3(3-0-6) 

  01208475 การจําลองพลวัตของระบบ 

(System Dynamics Simulation) 

3(3-0-6) 

  01208476 การเรียนรูของเครื่องสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 

(Machine Learning for Mechanical Engineering) 

3(2-3-6) 

  01208477 หุนยนตอุตสาหกรรมเบื้องตน 

(Introduction to Industrial Robots) 

3(3-0-6) 

  01208478 การตรวจสอบและวิเคราะหการสั่น 

(Vibration Monitoring and Analysis) 

3(3-0-6) 

  01208479 เสียงวิศวกรรม 

(Engineering Acoustics) 
 

3(3-0-6) 

  กลุมวิชาชีพวิศวกรรมระบบราง  

  01200431 หลักการวิศวกรรมระบบราง 

(Principles of Rail Engineering) 

3(3-0-6) 

  01200432 เทคโนโลยีหัวรถจักรและรถไฟฟา 

(Rolling Stock Technology) 

 

3(3-0-6) 
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  01200433 ระบบอาณัติสัญญาณ และโทรคมนาคม 

(Signalling and Telecommunication Systems) 

3(3-0-6) 

  01200434 โครงสรางพ้ืนฐานระบบราง 

(Rail Infrastructure) 

3(3-0-6) 

  01200435 การปฏิบัติการและการซอมบํารุงระบบราง 

(Rail System Operation and Maintenance) 
 

3(3-0-6) 

  กลุมวิชาชีพการจัดการธุรกิจวิศวกรรม  

  01206251 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

(Engineering Economy) 

3(3-0-6) 

  01206431 การจัดการอุตสาหกรรม 

(Industrial Management) 

3(3-0-6) 

  01206451 กฎหมายอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

(Industrial and Commercial Laws) 

3(3-0-6) 

  01206465 การจัดการโครงงานเชิงวิศวกรรม 

(Engineering Project Management) 

3(3-0-6) 

  01208411 กระบวนการออกแบบทางเครื่องกล 

(Mechanical Design Processes) 

3(3-0-6) 

  01208415 การเปนเจาของธุรกิจสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 

(Entrepreneurship for Mechanical Engineering) 

3(3-0-6) 

  01208416 การจัดการโครงการสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 

(Project Management for Mechanical Engineering) 

3(3-0-6) 

  01208417 การสื่อสารเพ่ือธุรกิจวิศวกรรมและการจัดการ 

(Engineering Business and Management 

Communication) 

3(3-0-6) 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6 หนวยกิต  

 4) การฝกงาน    ไมนอยกวา   240 ช่ัวโมง  

ยกเวนนิสิตท่ีเขารวมโครงการสหกิจศึกษา 
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ตัวอยางแผนการศึกษา 

 

สําหรับนิสิตท่ีไมเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01208112 การเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-3-6) 

01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I 3(3-0-6) 

01420111 ฟสิกสท่ัวไป I 3(3-0-6) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I 1(0-3-2) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

 วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( -  -  ) 

 วิชาภาษาไทย 3( -  -  ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3( -  -  ) 

 รวม 21( -  -  ) 

 

 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 3(2-3-6) 

01208113 ปฏิบัตกิารออกแบบและเขียนแบบใชคอมพิวเตอร

ชวยสําหรับการออกแบบทางกล 

1(0-3-2) 

01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป 1(0-3-2) 

01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II 3(3-0-6) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( -  -  ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( -  -  ) 

 รวม 17( -  -  ) 
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ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01205201 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน 3(3-0-6) 

01208211 ปฏิบัตกิารออกแบบและเขียนแบบใชคอมพิวเตอร

ชวยสําหรับระบบอาคาร 

1(0-3-2) 

01208221 กลศาสตรวิศวกรรม I 3(3-0-6) 

01208271 การประยุกตคณิตศาสตรในวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-3-6) 

01213201 วัสดแุละกระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

 วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( -  -  ) 

 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 3( -  -  ) 

 รวม 20( -  -  ) 

 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01205202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา I 1(0-3-2) 

01208222 กลศาสตรวิศวกรรม II 3(3-0-6) 

01208223 กลศาสตรของวัสดุ 3(3-0-6) 

01208241 อุณหพลศาสตร 3(3-0-6) 

01208242 กลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 

01208281 การฝกงานโรงงาน 1(0-3-2) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3( -  -  ) 

 รวม 17( -  -  ) 
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ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01208321 กลศาสตรของเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 

01208322 การสั่นเชิงกล 3(3-0-6) 

01208341 การออกแบบระบบทางความรอน 3(3-0-6) 

01208351 การถายโอนความรอน 3(3-0-6) 

01208352 การทําความเย็น 3(3-0-6) 

01208381 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล I 1(0-3-2) 

 วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( -  -  ) 

 รวม 19( -  -  ) 

 

 

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01208311 การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 

01208331 เทคโนโลยียานยนต 3(3-0-6) 

01208342 วิศวกรรมโรงผลิตกําลัง 3(3-0-6) 

01208353 การปรับอากาศและการปองกันอัคคีภัย 3(3-0-6) 

01208371 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

01208382 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล II 1(0-3-2) 

01208383 การฝกปฏิบัตงิานเครื่องกล 1(0-3-2) 

01208497 สัมมนา            1   

 รวม 18(  - -  ) 
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ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01208495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-2) 

 วิชาเฉพาะเลือก 9(  - -  ) 

 วิชาเลือกเสร ี 3(  - -  ) 

 รวม 13(  - -  ) 

 

 

 

 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01208499 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2(0-6-3) 

 วิชาเฉพาะเลือก 6(  - -  ) 

 วิชาเลือกเสร ี 3(  - -  ) 

 รวม 11(  - -  ) 
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สําหรับนิสิตท่ีเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01208112 การเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-3-6) 

01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I 3(3-0-6) 

01420111 ฟสิกสท่ัวไป I 3(3-0-6) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I 1(0-3-2) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

 วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( -  -  ) 

 วิชาภาษาไทย 3( -  -  ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3( -  -  ) 

 รวม 21( -  -  ) 

 

 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 3(2-3-6) 

01208113 ปฏิบัตกิารออกแบบและเขียนแบบใชคอมพิวเตอร

ชวยสําหรับการออกแบบทางกล 

1(0-3-2) 

01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป 1(0-3-2) 

01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II 3(3-0-6) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( -  -  ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( -  -  ) 

 รวม 17( -  -  ) 
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ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01205201 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน 3(3-0-6) 

01208211 ปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบใชคอมพิวเตอร

ชวยสําหรับระบบอาคาร 

1(0-3-2) 

01208221 กลศาสตรวิศวกรรม I 3(3-0-6) 

01208271 การประยุกตคณิตศาสตรในวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-3-6) 

01213201 วัสดแุละกระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

 วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( -  -  ) 

 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 3( -  -  ) 

 รวม 20( -  -  ) 

 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01205202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา I 1(0-3-2) 

01208222 กลศาสตรวิศวกรรม II 3(3-0-6) 

01208223 กลศาสตรของวัสดุ 3(3-0-6) 

01208241 อุณหพลศาสตร 3(3-0-6) 

01208242 กลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 

01208281 การฝกงานโรงงาน 1(0-3-2) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3( -  -  ) 

 รวม 17( -  -  ) 
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ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01208321 กลศาสตรของเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 

01208322 การสั่นเชิงกล 3(3-0-6) 

01208341 การออกแบบระบบทางความรอน 3(3-0-6) 

01208351 การถายโอนความรอน 3(3-0-6) 

01208352 การทําความเย็น 3(3-0-6) 

01208381 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล I 1(0-3-2) 

 วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( -  -  ) 

 รวม 19( -  -  ) 

 

 

 

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01208311 การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 

01208331 เทคโนโลยียานยนต 3(3-0-6) 

01208342 วิศวกรรมโรงผลิตกําลัง 3(3-0-6) 

01208353 การปรับอากาศและการปองกันอัคคีภัย 3(3-0-6) 

01208371 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

01208382 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล II 1(0-3-2) 

01208383 การฝกปฏิบัตงิานเครื่องกล 1(0-3-2) 

01208497 สัมมนา  1 

01208495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-2) 

 รวม 19(  - -  ) 
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ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01208499 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2(0-6-3) 

 วิชาเฉพาะเลือก 9(  - -  ) 

 วิชาเลือกเสร ี 6(  - -  ) 

 รวม 17(  - -  ) 

 

 

 

 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01208490 สหกิจศึกษา  6 

 รวม  6 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

01208112  การเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 

(Mechanical Engineering Drawing) 

3(2-3-6) 

 การเขียนแบบสองมิติและสามมิติ หลักการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล การเขียน

แบบสั่งงาน เทคโนโลยีการเขียนแบบและออกแบบโดยใชคอมพิวเตอร 

2D and 3D drawing. Principles of mechanical engineering drawing. Working 

drawing. Technology of drawing and design by using computer. 

 

01208113 ปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวยสําหรับการ

ออกแบบทางกล 

(Workshop in Computer Aided Design and Drafting for 

Mechanical Design) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208112 

1(0-3-2) 

 การสรางชิ้นสวน ชิ้นสวนโลหะแผน ชิ้นสวนงานเชื่อม พ้ืนผิว ชิ้นสวนมาตรฐาน การ

ประกอบ การประกอบทางกล สมบัติของชิ้นสวน แบบสั่งงาน การใหขนาดและพิกัดเผื่อ 

การใหขนาดและพิกัดเผื่อเชิงเรขาคณิต 

Part modeling. Sheet metal part. Weldment part. Surface. Standard parts. 

Assembly. Mechanical assembly. Part properties. Working drawings. 

Dimensioning and tolerancing. Geometric dimensioning and tolerancing. 

 

01208211 ปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวยสําหรับระบบ

อาคาร 

1(0-3-2) 

(Workshop in Computer Aided Design and Drafting for Building Systems) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208112 

 หลักการการออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอรสําหรับงานระบบอาคาร การใช

โปรแกรมเขียนแบบ มาตรฐานการเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวย การจัดการขอมูล

อิเล็กทรอนิกส การสรางแบบจําลองสามมิติสําหรับงานระบบอาคาร 
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Principles of design and drafting concepts using computer for building 

system works. Use of drafting programs. Computer-aided-drafting standards. 

Electronic data management. Three-dimensional modeling for building 

system works. 

 

01208221 กลศาสตรวิศวกรรม I 

(Engineering Mechanics I) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01417167 

3(3-0-6) 

 การวิเคราะหแรง สมดุล การประยุกตสมการสมดุลกับโครงสรางและเครื่องจักรกล  

เซนทรอยด  ทฤษฎีของแปปปส คาน แผนผังแรงเฉือนและโมเมนตดัด เคเบิ้ล ความเสียด

ทานแหง ลิ่ม สกรูและสายพาน งานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล โมเมนตความเฉ่ือยของ

พ้ืนท่ี พลศาสตรเบื้องตน 

Force analysis, equilibrium, application of equilibrium equations to 

frames and 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, introduction to 

dynamics. 

 
 

01208222 กลศาสตรวิศวกรรม II 

(Engineering Mechanics II) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208221 

3(3-0-6) 

 โมเมนตความเฉ่ือยของมวล  กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็งท่ีเคลื่อนท่ีในระนาบ 

สมการเคลื่อนท่ี หลักของอิมพัลสและโมเมนตัม หลักของงานและพลังงาน การกระแทก 

หลักเบื้องตนของการเคลื่อนท่ีในระวางท่ี 

Mass moment of inertia, mechanics of particle and rigid body in plane 

motion, equation of motion, principle of impulse and momentum, principle 

of work and energy, impact, fundamental of space motion. 
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01208223 กลศาสตรของวัสดุ 

(Mechanics of Materials) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208221 

3(3-0-6) 

 สมดุลของวัตถุท่ีเสียรูปได แนวคิดของความเคนและความเครียด ความสัมพันธระหวาง

ความเคนและความเครียด ความเคนและความเครียดตั้งฉากในชิ้นสวนรับแรงตามแนวแกน 

ความเคนและความเครียดเฉือนในเพลาหนาตัดกลมรับแรงบิด ความเคนดัดและความเคน

เฉือนในคาน การโกงตัวของคาน ความเคนภายใตแรงผสม วงกลมมอร การโกงเดาะของ

เสา 

Equilibrium of deformable body, concept of stresses and strains, stresses 

and strains relationship, normal stress and strain in axially loaded member, 

shearing stress and strain in circular shaft subjected to torsion, bending and 

shearing stresses in beams, deflection of beams, stresses under combined 

loading, Mohr’s circle, buckling of columns. 

 

01208241 อุณหพลศาสตร 

(Thermodynamics) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01417167 

3(3-0-6) 

 สมบัติของสารบริสุทธิ์ งานและความรอน กาซอุดมคติ กฎขอท่ีหนึ่งและขอท่ีสองของ

อุณหพลศาสตร โรงจักรพลังไอน้ําและวัฏจักรการทําความเย็นอยางงาย เอนโทรป การถาย

โอนความรอนและการแปลงผันพลังงานเบื้องตน 

Properties of pure substances, work and heat, ideal gas, first and second 

laws of thermodynamics, simple steam power plant and refrigeration cycle, 

entropy, basic heat transfer and energy conversion. 
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01208242 กลศาสตรของไหล 

(Fluid Mechanics) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01417168 

3(3-0-6) 

 สมบัติของไหล สถิตยศาสตรของไหล สมการความตอเนื่อง สมการโมเมนตัม สมการ

พลังงาน พลศาสตรของการไหลของของไหลท่ีไมยุบตัวและไมมีความหนืด การวิเคราะหมิติ

และความคลายคลึง การไหลท่ีไมยุบตัวและมีความหนืด การไหลในทอ 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. 

 

01208271 การประยุกตคณิตศาสตรในวิศวกรรมเครื่องกล 

(Mathematical Applications in Mechanical Engineering) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01417168 

3(2-3-6) 

 แบบจําลองทางคณิตศาสตรและผลเฉลยเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล ระบบ

สมการเชิงเสน การปรับเสนโคง สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิง

เสน ผลการแปลงลาปลาซ วิธีอนุกรมฟูเรียรและสมการเชิงอนุพันธยอย 

Mathematical models and numerical solutions for mechanical engineering. 

Systems of linear equations. Curve fitting. First-order differential equations. 

Systems of linear differential equations. Laplace transform. Fourier-series 

methods and partial differential equations. 

 

01208281 การฝกงานโรงงาน 

(Workshop Practice) 

1(0-3-2) 

 ปฏิบัติการเก่ียวกับการใชเครื่องมือวัด เครื่องมือชาง เครื่องมือไฟฟา วัสดุ อุปกรณ 

สําหรับงานทางกล งานเชื่อม งานกลึง งานกัด งานเคลือบผิว งานไม งานระบบทอ งาน

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และความปลอดภัยในการใชงาน 
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Practices in the use of measurement devices, hand tools, power tools, 

materials and accessories in mechanical works, welding, machining, wood 

works, piping system, electrical and electronics works, and safety. 

 

01208311 

 

การออกแบบเครื่องจักรกล 

(Machine Design) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208223 

3(3-0-6) 

 หลักมูลของการออกแบบทางเครื่องกล คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย การ

ออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลอยางงาย หมุดย้ํา การเชื่อม ตัวยึดแบบเกลียว ลิ่ม และสลัก 

เพลา สปริง เกียร สกรูกําลัง ชุดตอประกบ ตลับลูกปน เบรก คลัตช สายพาน โซ การใช

คอมพิวเตอรในการออกแบบเครื่องจักรกล 

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. Use of computer in machine design. 

 

01208321 

 

กลศาสตรของเครื่องจักรกล 

(Mechanics of Machinery) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208222 

3(3-0-6) 

 กลไกตาง ๆ และการวิเคราะหการขจัด ความเร็วและความเรงของชิ้นสวนของกลไก 

การวิเคราะหแรงและการเคลื่อนท่ีท่ีเกิดข้ึนในเครื่องจักรกล การถวงใหเกิดดุลในมวลท่ีหมุน

และในมวลท่ีเคลื่อนท่ีกลับไปกลับมา การใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหการเคลื่อนท่ีและ

แรงในกลศาสตรของเครื่องจักรกล 

Mechanisms and analysis of displacements. Velocity and acceleration of 

their members. Analysis of forces and motions in machines. Balancing of 

rotation and reciprocation masses. Use of computer in motion and force 

analysis of mechanics of machinery. 

 



Page 25 of 53 

 

01208322 

 

การส่ันเชิงกล 

(Mechanical Vibrations) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208271 

3(3-0-6) 

 การหาแบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบเครื่องกล ระบบไฟฟา และระบบไฮดรอลิค 

การสั่นแบบอิสระของระบบหนึ่งระดับข้ันความเสรีและการจําลอง การสั่นเนื่องจากการ

กระทําของแรงท่ีเปนฮารโมนิค การจําลองและการประยุกต ความไมสมดุลการหมุน การ

สั่นเนื่องจากการเคลื่อนท่ีของฐาน การแยกการสั่น การวัดการสั่น การสั่นแบบชั่วคราว  

วิธีรุงเงอ-คุททาและการจําลอง การสั่นของระบบท่ีมีหลายระดับข้ันความเสรี สมการของ

ลากรานจ 

Mathematical modeling of mechanical, electrical, and hydraulic systems. 

Free vibration of systems with one degree of freedom and simulation. Forced 

harmonic vibration. Simulation and applications – rotating unbalance, support 

motion vibration, vibration isolation, vibration measurement. Transient 

vibration, Runge-Kutta method, and simulation. Vibration of systems with 

multi-degrees of freedom. Lagrange’s equation. 

 

01208331 เทคโนโลยียานยนต 

(Automotive Technology) 

3(3-0-6) 

 ตัวถังและโครงสรางของรถยนต การทํางานของเครื่องยนต ระบบหลอลื่น ระบบหลอ

เย็น ระบบจายเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบสตารทและชารจ ระบบสงกําลัง ระบบชวง

ลาง ระบบหามลอ และระบบบังคับเลี้ยว 

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 

 

การออกแบบระบบทางความรอน 

(Thermal System Design) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208241 

3(3-0-6) 

 วัฏจักรกําลังและวัฏจักรการทําความเย็น การประยุกตใชกฎขอท่ีหนึ่งและกฎขอท่ีสอง

ของอุณหพลศาสตรกับระบบทางความรอน การออกแบบท่ีใชงานไดของระบบทางความ

รอน การสรางสมการจากขอมูล การสรางแบบจําลองเครื่องมือทางความรอน การจําลอง

ระบบและการหาคาเหมาะท่ีสุด การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร 

Power cycles and refrigeration cycles. Applications of first and second law 

of thermodynamics to thermal systems. Workable design of thermal systems. 

Equation fittings. Modeling thermal equipment. System simulation and 

optimization. Economic analysis. 

 

01208342 

 

วิศวกรรมโรงผลิตกําลัง 

(Power Plant Engineering) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208241 

3(3-0-6) 

 หลักการของโรงผลิตกําลัง การคํานวณภาระโหลด โรงผลิตกําลังไอน้ํา โรงผลิตกําลัง

กังหันกาซและโรงผลิตกําลังพลังความรอนรวม เชื้อเพลิงและการเผาไหม เครื่องกําเนิดไอ

น้ํา อุปกรณการสันดาปและกฎหมายท่ีเก่ียวของ กังหันไอน้ํา ระบบน้ําควบแนนและน้ํา

ปอน ระบบน้ําหมุนเวียน โรงผลิตกําลังพลังงานนิวเคลียร โรงผลิตกําลังพลังน้ํา การควบคุม

และเครื่องมือ ความปลอดภัยในโรงผลิตกําลัง เศรษฐศาสตรโรงผลิตกําลังและ ผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม 

Principles of power plants. Load calculation. Steam power plant. Gas 

turbine and combined cycle power plant. Fuel and combustion. Steam 

generator. Combustion equipment and regulation. Steam turbine. 

Condensate and feed water systems. Circulating water system. Nuclear power 

plant. Hydro power plant. Control and instrumentation. Power plant safety. 

Power plant economics and environmental impacts. 
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01208351 

 

การถายโอนความรอน 

(Heat Transfer) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208271 

3(3-0-6) 

 หลักการของการถายเทความรอนโดยการนํา การพาและการแผรังสี สภาพการถายเท

ความรอนแบบคงท่ีและไมคงท่ีในหนึ่ง สอง หรือสามมิติ อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน การ

เดือดและการควบแนน 

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 

 

การทําความเย็น 

(Refrigeration) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208241 และ 01208242 

3(3-0-6) 

 การประยุกตใชงานการทําความเย็น หลักการทางอุณหพลศาสตร การออกแบบหา

ภาระความเย็นของระบบทําความเย็น สารทําความเย็นและคุณสมบัติ วัฏจักรอัดไอ คา

สัมประสิทธิ์สมรรถนะ การวิเคราะหระบบคอมเพรสเซอร การออกแบบอุปกรณระเหย การ

ออกแบบอุปกรณควบแนน การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยสําหรับการทําความเย็น 

กรณีศึกษา 

Applications of refrigeration. Thermodynamic principles. Cooling load 

design for refrigeration systems. Refrigerant and their properties. Vapor 

compression cycle. Coefficient of performance. Compressor analysis. 

Evaporator design. Condenser design. Computer aided design for refrigeration. 

Case studies. 
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01208353 

 

การปรับอากาศและการปองกันอัคคีภัย 

(Air Conditioning and Fire Protection) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208241 และ 01208242 

3(3-0-6) 

 การประยุกตใชงานการปรับอากาศ การออกแบบภาระความเย็นของระบบปรับอากาศ 

การวิเคราะหเชิงวิศวกรรมใชคอมพิวเตอรชวยสําหรับภาระความเย็นของระบบปรับอากาศ 

หลักการวิเคราะหไซโครเมตริก การวิเคราะหความรอนสัมผัส การวิเคราะหความรอนแฝง 

อัตราสวนความรอนสัมผัสของหอง การวิเคราะหขดทอความเย็นและเสนขบวนการ การ

ออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยสําหรับการวิเคราะหไซโครเมตริก การประยุกตใชงานระบบ

ปองกันอัคคีภัย อุปกรณและการออกแบบเชิงแนวคิดสําหรับการปองกันอัคคีภัย 

กรณีศึกษา 

Applications of air conditioning. Cooling load design for air conditioning 

systems. Computer aided engineering for cooling load of air-conditioning 

systems. Principle of psychrometric analysis. Sensible heat analysis. Latent 

heat analysis. Room sensible heat ratio. Cooling coil & Process line analysis. 

Computer aided design for psychrometric analysis. Applications of fire 

protection systems. Equipment and conceptual design for fire protection. 

Case studies. 

 

01208371 

 

การควบคุมอัตโนมัติ 

(Automatic Control) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208271 

3(3-0-6) 

 การจําลองแบบเชิงพลศาสตรของระบบ ฟงกชันการถายโอนและแผนภาพแบบบล็อก 

การควบคุมแบบเปด-ปด และแบบพีไอดี การแกสมการอนุพันธแบบธรรมดาดวยวิธีการ

แปลงลาปลาซ การตอบสนองท่ีแปรเปลี่ยนตามเวลา การวิเคราะหเสถียรภาพของระบบ

ดวยวิธีทางเดินของราก การตอบสนองตอความถ่ีและแสดงขอมูล การออกแบบและการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบควบคุม ระเบียบวิธีปริภูมิสถานะ การควบคุมหุนยนต 

อินเตอรเน็ตของสรรพสิ่งและปญญาประดิษฐเบื้องตน การจําลองระบบ 
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System dynamic modeling. 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. Robotic 

control. Internet of things and artificial intelligence. System simulation. 

 

01208381 

 

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล I 

(Mechanical Engineering Laboratory I) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208201 หรือ 01208221 

1(0-3-2) 

 งานทดลองในดานกลศาสตรวิศวกรรม กลศาสตรของแข็ง อุณหพลศาสตร วัสดุ

วิศวกรรม และกลศาสตรของไหล 

Experimental works in the areas of engineering mechanics, solid 

mechanics, thermodynamics, engineering materials and fluid mechanics. 

 

01208382 

 

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล II 

(Mechanical Engineering Laboratory II) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208241 

1(0-3-2) 

 งานทดลองในดานการถายเทความรอน วิศวกรรมโรงผลิตกําลัง การควบคุมอัตโนมัติ 

การปรับอากาศและเครื่องจักรกลของไหล 

Experimental works in the areas of heat transfer, power plant engineering, 

automatic control, air conditioning and fluid machinery. 
 

01208383 การฝกปฏิบัติงานเครื่องกล 

(Mechanical Workshop Practice) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208281 

1(0-3-2) 

 ปฏิบัติการสรางทักษะความชํานาญในการใชเครื่องจักรกล เครื่องมือไฟฟา เครื่องมือ

ชางและเครื่องมือวัดหลายชนิด การวางแผนการผลิต การเลือกใชเครื่องมือและ

เครื่องจักรกล การปฏิบัติการข้ึนรูปชิ้นงานจริงและการประกอบชิ้นงาน 
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Skill building practices in the use of machines, power tools, hand tools, 

various measurement devices. Process planning, tools and machines 

selection, real part fabrication and mechanical assembly fitting practices are 

carried out through term project assignment. 

 

01208411 กระบวนการออกแบบทางเครื่องกล 

(Mechanical Design Processes) 

3(3-0-6) 

 การออกแบบทางเครื่องกล ผูออกแบบ ทีมออกแบบ กระบวนการออกแบบ การ

วางแผนการออกแบบ การสรางแนวคิด การประเมินแนวคิด การสรางผลิตภัณฑ การ

ประเมินผลิตภัณฑ 

Mechanical design, designers, design teams, design process, planning for 

design, concept generation, concept evaluation, product generation, product 

evaluation. 

 

01208412 การพัฒนาผลิตภัณฑ 

(Product Development) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208311 

3(3-0-6) 

 ข้ันตอนในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑประกอบดวย การระบุความตองการ การ

กําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ การออกแบบระดับแนวคิด การออกแบบรายละเอียด 

การสรางและประเมินตนแบบ การออกแบบเพ่ือใหสามารถผลิตและประกอบได การผลิต 

ตนทุน ทรัพยสินทางปญญา 

Steps in product development process including needs identification, 

specification, conceptual design, detailed design, prototyping and evaluation, 

design for  manufacture  and  assembly, production, cost, intellectual 

property. 
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01208413 แคด/แคม สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 

(CAD/CAM for Mechanical Engineering) 

3(3-0-6) 

 ฮารดแวรและซอฟตแวรสําหรับแคด/แคม การสรางแบบจําลองสามมิติของชิ้นสวนและ

การประกอบ การเขียนแบบรายละเอียด การใหขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อนทาง

เรขาคณิต ตารางวัสดุ แคมสําหรับงานกลึงและงานกัด 

Hardware and software for CAD/CAM, part modeling and assembly, detail 

drawing, geometric dimensioning and tolerancing, bill of materials, CAM for 

turning and milling. 

 

01208414 เครื่องจักรกลซีเอ็นซีและการเขียนโปรแกรม 

(CNC Machine and Programming) 

3(3-0-6) 

 ประเภทของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี  กระบวนการผลิตและการวางแผน เทคโนโลยีการตัด

โลหะ  การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีสําหรับเครื่องกลึงและเครื่องกัด 

Type of CNC machines, manufacturing process and planning, metal cutting 

technology, CNC programming for turning and milling machines. 

 

01208415 การเปนเจาของธุรกิจสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 

(Entrepreneurship for Mechanical Engineering) 

3(3-0-6) 

 การคิดสรางสรรค การพัฒนาผลิตภัณฑ โอกาสทางการตลาด หลักกฎหมายสําหรับ

เจาของธุรกิจ   การจัดการทางการเงิน การจัดการตลาดและการบริหารทรัพยากรมนุษย 

การบัญชีการเงินเพ่ือการบริหาร 

Creative thinking, product development, market opportunity, legal aspects 

in entrepreneurship, entrepreneurial financial, marketing and human resource  

management, financial accounting for management. 

 

 

 

 



Page 32 of 53 

 

01208416 การจัดการโครงการสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 

(Project Management for Mechanical Engineering) 

3(3-0-6) 

 การจัดการโครงการทางวิศวกรรมเบื้องตน การระดมทุนในการดําเนินการธุรกิจเบื้องตน 

การทํางานเปนทีมและการจัดการทรัพยากรบุคคลเบื้องตน กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง

เบื้องตน เครื่องมือในการจัดการโครงการทางวิศวกรรม ความเปนผูนําสําหรับวิศวกร การ

ติดตามการดําเนินโครงการทางวิศวกรรม การดําเนินการโครงการทางธุรกิจ การตัดสินใจ

และการจัดการภาวะวิกฤต 

Introduction to engineering project management. Introduction to fund 

raising for engineering business. Introduction to teamworking and human 

resource management. Introduction to procurement procedure. Engineering 

project management tools. Leadership for engineers. Engineering project 

execution. Running business projects. Decision making and crisis management. 

  

01208417 

 

การส่ือสารเพ่ือธุรกิจวิศวกรรมและการจัดการ 

(Engineering Business and Management Communication) 

3(3-0-6) 

 การจัดการธุรกิจวิศวกรรม ทักษะการสื่อสาร ทรัพยากรการสื่อสารสําหรับธุรกิจ

วิศวกรรมและการจัดการ ทักษะการนําเสนอผลงาน ทักษะภาษากาย การเขียนอีเมลและ

จดหมาย การเขียนรายงานทางเทคนิค ทักษะการเจรจาธุรกิจวิศวกรรม การสื่อสาร

ประชาสัมพันธ การสื่อสารการตลาด การสื่อสารสําหรับผูนํา 

Engineering business management. Communication skills. Communication 

resources for engineering business and management. Oral presentation skills. 

Body language skills. Email and letter writing. Technical report writing. 

Engineering business negotiation skills. Communicating public relations. 

Marketing communications. Communication for leadership. 
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01208421 วิธีสมาชิกจํากัดเบ้ืองตน 

(Introduction to Finite Element Methods) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดของวิธีสมาชิกจํากัด การสรางสูตรปริพันธและวิธีการแปรผัน การสรางสูตรของ

วิธีสมาชิกจํากัดสําหรับการวิเคราะหแบบสถิตเชิงเสนของของแข็งและโครงสราง การถาย

โอนความรอนในของแข็ง และการไหลของของไหล 

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. 

 

01208422 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณเบ้ืองตน 

(Introduction to Computational Fluid Dynamics) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดของพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ สมการการนําพาของการไหล วิธีปริมาตร

จํากัด การประยุกตซอฟตแวรทางพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณสําหรับการไหลแบบ

ราบเรียบและแบบปนปวนภายในทอ การไหลผานสิ่งกีดขวาง การไหลและการถายโอน

ความรอนในหองปรับอากาศ การถายโอนความรอนในอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การสราง

แบบจําลองการเกิดเพลิงไหมในหอง 

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. 

 

01208423 วิศวกรรมชีวกลศาสตร 

(Biomechanics Engineering) 

3(3-0-6) 

 กลศาสตรและพลศาสตรของการเคลื่อนท่ีของรางกาย กลามเนื้อ ขอตอและหัวใจ  การ

วิเคราะหแรง ความเคนและความเครียดของกระดูก กลามเนื้อและเนื้อเยื่อ  การประยุกต

วิศวกรรมชีวกลศาสตรกับเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย 
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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. 

 

01208424 การประยุกตใชวิธีวิเคราะหดวยไฟไนตเอลิเมนตสําหรับวัสดุคอมโพสิต 3(2-3-6) 

(Application of Finite Element Analysis for Composite Materials) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208223 

 วัสดุคอมโพสิตแบบพอลิเมอรเสริมดวยเสนใย กลศาสตรของวัสดุออรโธทรอปก ทฤษฎี

คลาสสิกการอัดซอนแผน ความเคนเนื่องจากความรอน ความแข็งแรงของแผนอัดซอน 

แบบจําลองเรขาคณิต การแบงเอลิเมนต การจําลองวัสดุคอมโพสิต เง่ือนไขขอบเขต การ

วิเคราะหแบบสถิตเชิงเสน ความไมเสถียรทางโครงสราง 

Fiber-reinforced polymer-matrix composites. Mechanics of orthotropic 

materials. Classical lamination theory. Thermal stress, strength of laminates. 

Geometric modeling. Meshing. Composite modeling. Boundary conditions. 

Linear static analysis. Structural instability. 

 

01208426 เครื่องจักรกลของไหล 

(Fluid Machinery) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208242 

3(3-0-6) 

 ทฤษฎีและการออกแบบเครื่องจักรกลกังหัน ลักษณะเฉพาะ สมรรถนะและการ

ประยุกตพัดลม เครื่องเปา เครื่องอัด และเครื่องสูบ ระบบไฮดรอลิกและนิวแมติก 

Theory and design of turbomachinery, characteristics, performance and 

application of fans, blowers, compressors, and pumps, hydraulic and 

pneumatic systems. 
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01208427 เครื่องจักรกลกอสราง 

(Construction Machinery) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208321 

3(3-0-6) 

 ชิ้นสวนมูลฐานตาง ๆ ของเครื่องจักรกล  รถแทรกเตอรและอุปกรณท่ีเก่ียวของ รถขุด  

รถขูด  รถบรรทุก  รถเกรดและเครื่องอัด  เครื่องอัดอากาศและเครื่องเจาะ การเลือกใช

เครื่องจักรกลกอสราง  การวางแผนงานและการจัดการ 

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. 

 

01208428 การจัดการดานเครื่องจักรกล 

(Equipment Management) 

3(3-0-6) 

 หลักการจัดการดานเครื่องจักรกล การวางแผน การควบคุมและการประเมินผลการใช

งาน การบํารุงรักษาและการซอมแซม การควบคุมดานอะไหล 

Principles of equipment management, planning, control and evaluation of 

equipment utilization, maintenance and repair, spare parts control. 

 

01208431 การออกแบบยานยนตใชคอมพิวเตอรชวย 

(Computer-aided Automotive Design) 

3(2-3-6) 

 การเขียนแบบรางดวยคอมพิวเตอร การสรางรูปทรงเรขาคณิตในสามมิติ การออกแบบ

ชิ้นสวนรูปทรงตัน การออกแบบรูปทรงผิวโคง การสรางรูปทรงปริมาตร การประกอบ

ชิ้นสวน การสรางแบบสั่งงานสองมิติ 

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 พลศาสตรของยานยนต 

(Automotive Vehicle Dynamics) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208222 

3(3-0-6) 

 หนวยมาตรฐาน แรงตานตอยานยนต แรงขับเคลื่อน ความเรงของยานยนต การเบรก 

สมรรถนะของเครื่องยนตและยานยนต การเลือกอัตราทดเกียร ลักษณะเฉพาะของ

เสถียรภาพการบงัคับรถยนต 

Standard units, vehicle resistances, traction force, acceleration of vehicles, 

braking, engine and vehicle performance, gear ratio selection, vehicle 

handling characteristics. 

 

01208433 พลังงานทางเลือกสําหรับยานยนต 

(Alternative Energy for Vehicles) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208331 

3(3-0-6) 

 เครื่องยนตรถยนต ระบบกาซธรรมชาติสําหรับรถยนต ระบบกาซปโตรเลียมเหลว 

มาตรฐานความปลอดภัย ระบบไฮบริด รถยนตไฟฟา แบตเตอรี่รถยนต มอเตอรไฟฟา 

เซลลเชื้อเพลิง ระบบรองรับเซลลเชื้อเพลิง เครื่องยนตเชื้อเพลิงหลายเชื้อเพลิง 

Automotive engines, automotive natural gas system, liquefied petroleum ga  

system, safety standard, hybrid systems, electric vehicles, automotive batteries  

electric motors, fuel cells, fuel cell supporting systems, flexible fuel engines. 

 

01208434  เครื่องยนตเผาไหมภายใน 

(Internal Combustion Engines) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208241 

3(3-0-6) 

 ประเภทและหลักการทํางานของเครื่องยนต พารามิเตอรของการออกแบบและการ

ทํางาน เชื้อเพลิงและการเผาไหม วัฏจักรการทํางานของเครื่องยนตอุดมคติ กระบวนการ

แลกเปลี่ยนกาซ  การเผาไหมในเครื่องยนตจุดระเบิดดวยประกายไฟและจุดระเบิดดวยการ

อัด การเกิดมลพิษ มาตรฐานและการควบคุมมลพิษ เทคโนโลยีข้ันสูงสําหรับเครื่องยนตเผา

ไหมภายใน 
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Engine types and operation. Engine design and operating parameters. Fuels 

and combustion. Ideal engine operating cycles. Gas exchange processes. 

Combustion in spark-ignition and compression-ignition engines. Pollutant 

formation. Emission standards and control. Advanced technologies for 

internal combustion engines. 

 

01208435 

 

การควบคุมมลพิษทางอากาศจากรถยนต 

(Control of Air Pollution from Automobiles) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208241 และ 01208331  

3(3-0-6) 

 มลพิษทางอากาศจากเครื่องยนตเบนซินและเครื่องยนตดีเซล มาตรฐานและกฎหมาย

ขอบังคับสําหรับการควบคุมมลพิษทางอากาศจากรถยนต การวัดมลพิษและข้ันตอนการ

ทดสอบ เทคโนโลยีสําหรับการควบคุมมลพิษจากรถยนต แหลงพลังงานทางเลือกสําหรับ

การควบคุมมลพิษ 

Air pollution from gasoline and diesel engines. Standards and regulations 

for air pollution control from automobiles. Emissions measurements and test 

procedures. Technologies for emissions control from automobiles. Alternative 

energy sources for emission control. 
 

01208436 วิศวกรรมระบบแบตเตอรี่ 3(3-0-6) 

 (Battery System Engineering) 

 วัสดุสําหรับการแปลงพลังงานและกักเก็บพลังงาน อุณหพลศาสตรและกระบวนการ

ถายโอนของเซลลไฟฟาเคมี การทดสอบแบตเตอรี่ การสรางแบบจําลองแบตเตอรี่ การ

เสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ ระบบบริหารจัดการอุณหภูมิ การ

ควบคุมระบบแบตเตอรี่ การผลิตชุดแบตเตอรี่ 

Materials for energy conversion and storage. Thermodynamics and 

transport processes of electrochemical cell. Battery testing. Battery 

modelling. Battery degradation. Battery management systems. Thermal 

management systems. Control of battery systems. Battery pack 

manufacturing. 
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01208437 การรวมระบบยานยนต 

(Vehicle System Integration) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208331 และ 01208371 

3(3-0-6) 

 การพัฒนาดวยรูปแบบวี การสรางแบบจําลองและการจําลองการทํางาน การออกแบบ

ท่ีมีแบบจําลองเปนฐาน ระบบวงจรจําลองการพัฒนาซอฟแวร ระบบวงจรจําลองฮารดแวร 

การตรวจสอบและการประเมินระบบ ชุดควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส เครือขายตัวควบคุม 

V-model development, system modeling and simulation, model-based 

design, software-in-the-loop, hardware-in-the-loop, system verification and 

validation, electronic control unit, controller area network. 

 

01208438 เทคโนโลยีการผลิตยานยนต 

(Automotive Manufacturing Technology) 

3(1-4-4) 

 กระบวนการผลิตตัวถัง กระบวนการผลิตชิ้นสวนโลหะ พลาสติก และยางในยานยนต มี

การศึกษานอกสถานท่ี 

Automotive body production, metal, plastic and rubber parts 

manufacturing process, field trip required. 

 

01208441 วิศวกรรมการเผาไหม 

(Combustion Engineering) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208241 

3(3-0-6) 

 การเผาไหมและอุณหเคมี ประเภทและสมบัติของเชื้อเพลิง จลนศาสตรเคมีเบื้องตน 

การจุดระเบิด ชนิดของเปลวไฟ การประยุกตในการเผาไหมในงานอุตสาหกรรม การ

ควบคุมมลพิษและผลท่ีมีตอสิ่งแวดลอม 

Combustion and thermochemistry. Fuel types and properties. Introduction 

to chemical kinetics. Ignition. Flame types. Industrial combustion applications. 

Control of pollution and environmental effects. 
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01208442 การจัดการและเศรษฐศาสตรของพลังงาน 

(Energy Management and Economics) 

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208241 และ 01205201 

 สถานการณพลังงานและแนวคิดของการอนุรักษพลังงาน เทคนิคการตรวจวัดและ

วิเคราะหการใชพลังงาน  การคํานวณคาการถายเทความรอนรวมของอาคารและหลังคา  

การอนุรักษพลังงานในระบบความรอนและไฟฟา  การจัดการพลังงานในอาคารและ

อุตสาหกรรม  การวิเคราะหเศรษฐศาสตรพลังงานและสิ่งแวดลอมดานการใชพลังงาน 

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 วิศวกรรมกาซ 

(Gas Engineering) 

3(3-0-6) 

 สมบัติของกาซและระบบการกลั่น การแยกและกระบวนการแยกกาซ การอัดกาซ การ

วัดกาซ การคํานวณเก่ียวกับการไหลในทอของกาซ 

Properties of gases and distillation system, gas separation and process, gas 

compression, gas measurement, calculation of gas flow in pipe. 
 

01208444 วิศวกรรมรังสีอาทิตยเบ้ืองตน 

(Introduction to Solar Engineering) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208351 

3(3-0-6) 

 การคํานวณตําแหนงของดวงอาทิตย  การคํานวณรังสีอาทิตย  ตัวเก็บรังสีอาทิตยและ

อุปกรณสะสมพลังงาน  การประเมินศักยภาพทางวิศวกรรมและทางเศรษฐศาสตร  การ

แปลงพลังงาน  การออกแบบระบบและการประยุกตใชพลังงานแสงอาทิตย 

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. 
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01208445 เครื่องยนตกังหันกาซ 

(Gas Turbine Engines) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208241 

3(3-0-6) 

 ประวัติและอุณหพลศาสตรของเครื่องยนตกังหันกาซ พลศาสตรของกาซ เครื่องยนต

กังหันกาซผลิตกําลังเพลา เครื่องยนต กังหันกาซสําหรับการขับเคลื่อนเครื่องบิน 

คอมเพรสเซอร ระบบจุดระเบิด หองการเผาไหมและหัวฉีด กังหันและการหลอเย็น การ

เลือกอุปกรณใหเหมาะกัน ระบบสตารตและระบบหลอลื่น ผลกระทบสิ่งแวดลอมจาก

เครื่องยนตกังหันกาซ 

History and thermodynamics of gas turbine engines. Gas dynamics. Shaft-

power gas turbine engines. Gas turbine engines for aircraft propulsion. 

Compressor. Ignition system. Combustion chamber and nozzle. Turbine and 

cooling. Component matching. Starting system and lubrication system. 

Environmental impacts from gas turbine engines. 

 

01208446 การเพ่ิมการถายโอนความรอนเบ้ืองตน 

(Introduction to Heat Transfer Enhancement) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208351 

3(3-0-6) 

 การถายโอนความรอนโดยการพา พ้ืนฐานการเพ่ิมการถายโอนความรอน เทคนิคการ

เพ่ิมการถายโอนความรอน การเพ่ิมพ้ืนท่ีผิว การใชวัสดุพรุน การใชแผนบิด การปรับพ้ืนผิว

ทอ การออกแบบการเพ่ิมการถายโอนความรอนในทอ การวิเคราะหการเพ่ิมการถายโอน

ความรอนในทอ 

Convective heat transfer. Basic of heat transfer enhancement. Heat transfer 

enhancement technique. Surface extension. Use of porous media. Use of 

twist plate. Modification of pipe surface. Design of piping heat transfer 

enhancement. Analysis of piping heat transfer enhancement. 
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01208447 พลศาสตรของกาซ 

(Gas Dynamics) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208241 และ 01208242 

3(3-0-6) 

 การไหลแบบยุบตัวได  การไหลไอเซนทรอปก คลื่นช็อกปกติ  การไหลท่ีมีความเสียด

ทาน การไหลท่ีมีการถายเทความรอน การไหลท่ัวไปในหนึ่ง สองและสามมิติ คลื่นช็อกเฉียง 

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 พลังงานทดแทนเบ้ืองตน 

(Introduction to Renewable Energy) 

3(3-0-6) 

 แหลงและชนิดของพลังงานทดแทน กระบวนการเปลี่ยนรูปพลังงานและวิธีการเก็บ 

อุปกรณและการทําใหเกิดผลในกระบวนการเปลี่ยนรูปพลังงาน การประเมินแหลงพลังงาน

ทดแทน 

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 

(Energy Audits) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208241 

3(2-3-6) 

 การวิเคราะหและการวัดสมรรถนะในระบบปรับอากาศ ระบบทําความเย็น ระบบแสง

สวางและระบบทําน้ํารอนในอาคารพาณิชยและโรงงาน เทคนิคการวัดสําหรับการ

ตรวจสอบพลังงาน การอนุรักษพลังงาน 

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. 
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01208451 การทําความเย็นอุตสาหกรรม 

(Industrial Refrigeration) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208352 

3(3-0-6) 

 น้ํายาทําความเย็น น้ํามันหลอลื่น อุปกรณลดความดัน ระบบควบคุมแบบไฟฟา ระบบ

ตรวจวัด การออกแบบระบบทอและถัง ระบบความเย็นแบบหลายระดับความดัน หองเย็น 

การถนอมอาหารโดยการทําใหเย็น ไครโอจีนิกส  ความรอนไฟฟา  ระบบความเย็นแบบ

เจ็ทไอน้ํา วัฏจักรอากาศและวอรเท็กซทิวซ การออกแบบระบบทําความเย็นและการติดตั้ง 

Refrigerant, lubricating oil, expansion device, electrical control, monitoring 

systems, refrigerant piping and vessel design, multi-pressure refrigeration 

process, cold storage , food preservation by cooling, cryogenic, thermal-

electric, steam jet refrigeration system, air cycle and vortex tube, design of 

refrigeration system and installation. 

 

01208452 การประยุกตใชงานระบบปรับอากาศและระบบทําความเย็น 3(3-0-6) 

(Applications of Air Conditioning and Refrigeration Systems) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208352 และ 01208353 

 หลักการของการระบายอากาศ การเลือกใชพัดลมและการกําหนดคุณลักษณะ 

กฎหมายและหลักเกณฑ มาตรฐานสําหรับการระบายอากาศ การออกแบบเชิง

ประสิทธิภาพ การวิเคราะหสมรรถนะของพัดลม การออกแบบระบบกระจายลมและระบบ

ทอลม การประยุกตใชงานสําหรับหองสะอาด ระบบเครื่องทําน้ําเย็น การเลือกระบบปมน้ํา 

วาลวควบคุมและอุปกรณประกอบสําหรับระบบทอน้ํา การออกแบบระบบทอน้ํา การ

ออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย กรณีศึกษา 

Ventilation principle. Fan selection and specification. Laws and regulations. 

Standards for ventilation. Performance based design. Fan performance 

analysis. Air distribution and duct system design. Clean room application. 

Water chiller system. Selection of water pump. Control valve and accessories 

in piping system. Water piping design. Computer aided design. Case studies. 
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01208453 การออกแบบระบบทอสําหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 

(Piping Design for Buildings and Industrial Factories) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208242 

3(3-0-6) 

 มาตรฐานการออกแบบ กฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการออกแบบทอ ระบบทอ 

ปมน้ํา วาลวควบคุมและอุปกรณประกอบ การติดตั้ง การออกแบบระบบสุขาภิบาล การ

ออกแบบระบบทอน้ํารอน การออกแบบระบบทอไอน้ํา การออกแบบระบบทอน้ําดับเพลิง 

Design standard. Laws and regulations related to piping design. Piping 

system. Water pump. Control valve and accessories. Installation. Design of 

sanitary system. Design of hot water system. Design of steam piping system. 

Design of water-based fire protection piping system. 

 

01208454 การระบายอากาศในอุตสาหกรรม 

(Industrial Ventilation) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208242 

3(3-0-6) 

 หลักการระบายอากาศ การเจือจาง การควบคุมความรอน การออกแบบฮูด ฮูดสําหรับ

งานเฉพาะอยาง  การออกแบบระบบระบายอากาศ  อากาศเติมและอากาศหมุนเวียน  การ

กําหนดรายการรายละเอียด  การทดสอบระบบระบายอากาศ  อุปกรณทําความสะอาด 

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. 
 

01208455 อุปกรณควบคุมและการประยุกตใชงานในระบบปรับอากาศ 3(3-0-6) 

(Control Elements and Applications in Air Conditioning Systems) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208353 

 หนาท่ีของการควบคุมตัวแปรท่ีใชควบคุม จุดประสงคของการควบคุม วิธีการควบคุม 

การควบคุมการไหลของของเหลว การควบคุมการไหลของอากาศ การควบคุมอุณหภูมิ 

การควบคุมความชื้น อุปกรณควบคุมตาง ๆ ในระบบปรับอากาศ ศึกษาการใชเครื่องมือ ฝก

การติดตั้ง ฝกการบํารุงรักษาและปฏิบัติการพรอมการเขียนรายงานประกอบ 
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Function of control variable, control purpose, control methods, control of 

liquid flow, air flow, temperature, humidity, control elements in air 

conditioning system. Study in use of instruments, installation practice, 

operation and maintenance, compilation into written reports. 

 

01208461 หลักการปองกันอัคคีภัย 

(Principles of Fire Protection) 

3(3-0-6) 

 หลักการปองกันอัคคีภัย  ประเภทของอัคคีภัยและการเลือกสารดับเพลิง พฤติกรรมของ

มนุษยในเหตุการณเพลิงไหม  ความปลอดภัยของชีวิตดานอัคคีภัย หลักการปองกันอัคคีภัย

แบบพาสซีฟและแอกทีฟ  ทฤษฎีระบบดับเพลิงเบื้องตน การออกแบบอาคารใหปลอดภัย

จากอัคคีภัย  การจัดแผนปองกันอัคคีภัย  การตรวจสอบความปลอดภัยจากอัคคีภัย การ

วิเคราะหอันตรายจากอัคคีภัย 

Principles of fire protection, fire classifications and selection of 

extinguishers, human behavior in fires, safety to life from fire, principles of 

passive and active fire protection, fundamental of fire suppression systems, 

building fire safety design, fire safety planning, fire safety inspection, fire 

hazard analysis. 

 

01208462 กฎหมายควบคุมอาคารและมาตรฐานการปองกันอัคคีภัย 

(Building Codes and Fire Codes) 

3(3-0-6) 

 กฎหมายควบคุมอาคารและมาตรฐานการปองกันอัคคีภัย  การวิเคราะหจุดประสงค 

และการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคาร  การวิเคราะหมาตรฐานการปองกันอัคคีภัยสากล

และของประเทศไทย  ขอบังคับและกฎหมายทองถ่ินอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับกฎหมายควบคุม

อาคาร พัฒนาการของกฎหมายและมาตรฐานการปองกันอัคคีภัยในประเทศไทย 

Building codes and fire codes, analysis of the purpose and enforcement of 

building codes, analysis of international and local fire codes, regulations and 

local laws relating to building codes, development of  building codes and fire 

codes in Thailand. 
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01208463 ทฤษฎีและการออกแบบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

(Theory and Design of Automatic Fire Suppression Systems) 

 ทฤษฎีและมาตรฐานของระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบตาง ๆ  การวิเคราะหและการ

เลือกระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติและอุปกรณประกอบ  การออกแบบระบบหัว

กระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ  ระบบกาซดับเพลิง  ระบบโฟม และสารเคมีแหงดับเพลิง 

Theory and approval standards of automatic fire suppression systems, 

analysis and selection of automatic sprinkler systems and their components, 

design of automatic sprinkler systems, gaseous fire suppression systems, foam 

and dry chemical fire suppression systems. 

 

01208464 ระบบแจงเหตุเพลิงไหมและระบบควบคุมควันไฟ 

(Fire Alarm and Smoke Control System) 

3(3-0-6) 

 หลักการของระบบแจงเหตุเพลิงไหมและอุปกรณตรวจจับไฟและควันไฟ การวิเคราะห

วงจรแจงเหตุเพลิงไหมและอุปกรณประกอบ มาตรฐานและการออกแบบระบบแจงเหต ุ

เพลิงไหมและระบบควบคุมควันไฟ หลักและการออกแบบระบบควบคุมควันไฟและระบบ

อัดอากาศ แบบจําลองเพลิงไหมสําหรับระบบควบคุมควันไฟ 

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. 

 

01208465 การวิเคราะหความเส่ียงภัยในเชิงวิศวกรรมการปองกันอัคคีภัย 

(Risk Analysis in Fire Protection Engineering) 

3(3-0-6) 

 ทฤษฎีและหลักการวิเคราะหความเสี่ยงภัยในเชิงวิศวกรรมการปองกันอัคคีภัย การวัด

และการจําแนกความเสี่ยงภัย  การบริหารความเสี่ยงภัยดวยการประกัน เครื่องมือและ

วิธีการกําจัดความเสี่ยงเชิงวิศวกรรม   การจัดเตรียมการปรับความสูญเสีย การวิเคราะห

และการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงภัย 
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Theory and concept of risk analysis in fire protection engineering, risk 

identification and measurement, risk management by insurance method, risk 

tools, risk engineering methods, preparation for loss adjustments, risk 

management analysis and planning. 

 

01208466 ปรากฏการณอัคคีภัยเบ้ืองตน 

(Introduction to Fire Phenomena) 

3(3-0-6) 

 ธรรมชาติการเผาไหมของอัคคีภัย การถายโอนความรอนของอัคคีภัย การจุดติดไฟ การ

ลามไฟและอัตราการเผาไหม กลุมควันและควันไหลใตเพดาน ผลิตภัณฑการเผาไหมในเหตุ

อัคคีภัย ปรากฏการณอัคคีภัยในพ้ืนท่ีปด 

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. 

 

01208471 การวัดทางวิศวกรรม 

(Engineering Measurements) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208271 

3(3-0-6) 

 การวัดปริมาณทางวิศวกรรมใหอยูในรูปของสัญญาณไฟฟาเพ่ือใชในการควบคุม ศึกษา

และแสดง การวัดการเคลื่อนท่ี ความดัน อุณหภูมิ ความเครียด การไหลของของไหล แรง

และแรงบิด การตอบสนองทางพลวัติของเครื่องมือวัด 

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. 
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01208472 การออกแบบการควบคุมระบบเชิงกล 

(Design of Mechanical System Control) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208371 

3(3-0-6) 

 แบบจําลองพลศาสตรของระบบเชิงกล การออกแบบระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส 

ระบบควบคุมมอเตอรไฟฟา การควบคุมแบบและการออกแบบพีแอลซี การควบคุมโดยใช

ไมโครโพรเซสเซอรเบื้องตน 

Dynamic model of mechanical systems, electronic control system design,  

electric motor control system, control and design of PLC, introduction to 

control using microprocessor. 

 

01208473 การประยุกตอิเล็กทรอนิกสในวิศวกรรมเครื่องกล 

(Electronic Application in Mechanical Engineering) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01205201 

3(3-0-6) 

 อุปกรณไฟฟาท่ีใชทางเครื่องกล หลักการทํางานของไดโอด แอลอีดี และทรานซิสเตอร 

หลักการเบื้องตนของวงจรฟลเตอร ไทมเมอร คอมแพเรเตอรและระบบดิจิทัล การนําออฟ

แอมปและวงจรอินติเกรตมาประยุกตใชในการออกแบบวงจรการใชรีเลย การอินเทอรเฟส

ทรานสดิวเซอร การทํางานของเซอโวเมคคานิซึม หลักการทํางานของระบบตาง ๆ ของโร

บอติก 

Electrical instruments in mechanical systems, characteristics diodes, LED, 

and transistors, fundamental concepts of filters, time comparators and digital 

circuits, application and design us operational amplifiers, integrated circuits, 

relays, transdue interfacing and servomechanicsm, principles of robotic 

system. 
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01208474 กําลังของของไหล 

(Fluid Power) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208242 

3(3-0-6) 

 ระบบกําลังของของไหล ทฤษฎีพ้ืนฐานและสัญลักษณในระบบกําลังของของไหล ระบบ

และการออกแบบวงจรไฮดรอลิก ระบบและการออกแบบวงจรนิวแมติก การตรวจสอบ

ขอขัดของและการบํารุงรักษาระบบกําลังของของไหล 

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. 

 

01208475 การจําลองพลวัตของระบบ 

(System Dynamics Simulation) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208271 

3(3-0-6) 

 นิยามและการจําแนกระบบพลศาสตรและสวนประกอบ แบบคณิตศาสตรชนิด ตัวแปร

สถานะและแบบจําลองอินพุต-เอาตพุต การสรางแบบจําลองคณิตศาสตรของระบบไฟฟา 

ระบบทางกล ระบบของไหล ระบบความรอน รวมถึงระบบผสมผสาน ระบบเชิงเสนและ

การประมาณระบบท่ีไมเชิงเสน การจําลองระบบพลศาสตรดวยซอฟตแวรสําเร็จ 

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 

 

การเรียนรูของเครื่องสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 

(Machine Learning for Mechanical Engineering) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01204111 

3(2-3-6) 

 ท่ีมาและแนวคิดของการเรียนรูของเครื่อง พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน คลัง

ข้ันตอนวิธีการเรียนรูของเครื่องสําหรับการเขียนโปรแกรมไพธอน โครงขายประสาท

สําหรับการเรียนรูของเครื่อง การประยุกตใชการเรียนรูของเครื่องในวิศวกรรมเครื่องกล 
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Background and concept of machine learning. Fundamental of python 

programing. Machine leaning algorithm library for python programing. Neural 

networks for machine learning. Applications of machine learning in 

mechanical engineering. 

 

01208477 หุนยนตอุตสาหกรรมเบ้ืองตน 

(Introduction to Industrial Robots) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208321 

3(3-0-6) 

 หุนยนตอุตสาหกรรมเบื้องตน  แกนอางอิงของหุนยนต จลนศาสตรของแขนกลแบบ

กาวหนา จลนศาสตรของแขนกลแบบยอนกลับ จาโคเบียนของแขนกล พลศาสตรของแขน

กลและการควบคุมหุนยนตเบื้องตน การกําหนดแนววิถี การออกแบบกลไก การควบคุม

แบบผสมระหวางแรงและตําแหนงเบื้องตน 

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 การตรวจสอบและวิเคราะหการส่ัน 

(Vibration Monitoring and Analysis) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208322 

3(3-0-6) 

 การซอมบํารุงแบบคาดการณ การสั่นเชิงกล อนุกรมฟูเรียรและการแปลงฟู-เรียรแบบ

เร็ว การวัดและเครื่องมือวัดการสั่น อาการบกพรองท่ีแสดงจากสัญญาณการสั่นและการ

วินิจฉัย การกําหนดชวงการเตือน 

Predictive maintenance, mechanical vibration, Fourier series and fast 

Fourier transform, vibration measurement and instrumentation, symptoms of 

vibration signals, diagnosis, setup of alarm band. 
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01208479 เสียงวิศวกรรม 

(Engineering Acoustics) 

3(3-0-6) 

 บทนําสําหรับวิชาวาดวยเสียง บทนําสําหรับการแพรของเสียงจากแหลงกําเนิดเสียง 

การเคลื่อนท่ีของคลื่นเสียงใน 1 มิติ การเคลื่อนท่ีของคลื่นเสียงใน 3 มิติ เสียงในระบบปด 

การแผรังสีของเสียง แหลงกําเนิดเสียงหลายแหลง การสะทอน การสงผาน การหักเหและ

การลดทอนของเสียง ปฏิบัติการเก่ียวกับเสียง  

Introduction to acoustics, Introduction to the propagation of acoustic 

disturbances, one-dimensional acoustic wave motion, waves in three 

dimensions, sound in enclosures, sound radiation, multipole sources, sound 

reflection, transmission refraction and attenuation, laboratory sessions. 

 

01208490 สหกิจศึกษา 

(Co-operative Education) 

6 

 การปฏิบัติ งานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่ วคราว เ พ่ือให ได

ประสบการณจากการไปปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 

On the job training as a temporary employee in order to get experience 

from the assignment. 

 

01208495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 

(Mechanical Engineering Project Preparation) 

1(0-3-2) 

 การจัดเตรียมขอเสนอโครงงาน การตรวจเอกสารและรายงานความกาวหนา 

Preparation of project proposal, literature review and progress report. 
 

01208496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 

(Selected Topics in Mechanical Engineering) 

1-3 

 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละ

ภาคการศึกษา 

Selected topics in mechanical engineering at the bachelor’s degree level.  

Topics are subject to change each semester. 
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01208497 สัมมนา 

(Seminar) 

1 

 การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิศวกรรมเครื่องกลในระดับปริญญาตร ี

Presentation and discussion on current interesting topics in mechanical 

engineering at the bachelor's degree level. 

 

01208498 ปญหาพิเศษ 

(Special Problems) 

1-3 

 การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมเครื่องกลระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปน

รายงาน 

Study and research in mechanical engineering at the bachelor’s degree 

level and compiled into written reports. 

 

01208499 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 

(Mechanical Engineering Projects) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01208495 

2(0-6-3) 

 โครงงานท่ีนาสนใจในแขนงตาง ๆ  ของวิศวกรรมเครื่องกล 

Projects of practical interest in various fields of mechanical engineering. 
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รายวิชาบริการ 
 

01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม 

(Engineering Drawing) 

3(2-3-6) 

 เทคนิคการเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนรูปทรงเรขาคณิตประยุกต การเขียนภาพ

ออรโธกราฟฟก การเขียนภาพสามมิติ การใหขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน การเขียน

ภาพตัด วิวชวย การหาแผนคลี่ เทคนิคการเขียนภาพราง การเขียนแบบแสดงรายละเอียด

และการเขียนแบบการประกอบ การเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวยเบื้องตน 

Lettering techniques, applied geometry drawing, orthographic drawing, 

pictorial draw-ing, dimensioning and tolerancing, sectional view drawing, 

auxiliary views, development, sketching techniques, detail and assembly 

drawings, introduction to computer-aided drawing. 
 

01208201 หลักการพ้ืนฐานทางกลศาสตรวิศวกรรม 

(Basic Principles of Engineering  Mechanics) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01417167 

3(3-0-6) 

 การวิเคราะหแรง สมดุล สถิตยศาสตรของของไหล จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของ

อนุภาค และวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนท่ีขอท่ี 2 ของนิวตัน  งานและพลังงาน การดล

และโมเมนตัม 

Force analysis, equilibrium, fluid statics, kinematics and kinetics of particles 

and rigid bodies, Newton’s second law of motion, work and energy, impulse 

and momentum. 
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01208302 กลศาสตรของไหลและเครื่องจักรกลของไหลเบ้ืองตน 

(Introduction to Fluid Mechanics and Fluid Machinery) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01417168 

3(3-0-6) 

 สมบัติของไหล สถิตยศาสตรของไหล พลศาสตรของการไหลท่ีไมยุบตัวและไมมีความ

หนืด พลศาสตรของการไหลท่ีไมยุบตัวและมีความหนืด สมการความตอเนื่อง สมการ

โมเมนตัมเชิงเสน สมการพลังงาน การไหลในทอลักษณะเฉพาะ สมรรถนะและการ

ประยุกตใช พัดลม เครื่องเปา เครื่องอัดและเครื่องสูบ 

Fluid properties, fluid statics, dynamics of incompressible and inviscid flow, 

dynamics of incompressible and viscous flow, continuity equation, linear 

momentum equation, energy equation, flow in pipes, characteristics, 

performance and application of fan blower compressors and pumps. 

 

 

   

 

   

 

   

   

   

   

   

 

 



ชั้นปที่ (ปการศึกษา)
ภาคการศึกษา
หนวยกิตลงทะเบียน
คะแนนเฉลี่ย
หนวยกิตรวม
GPA
หนวยกิตตอภาค

2 01999111 3 01204111 3 1 01205202 1 3 01208311 1 2 01208499

3 01208112 1 01208113 1 3

3 3 01208222 3 3 01208331

3 01420111 3 3 01208223 3 3 01208342

1 01420113 3 01208241 3 3 01208353

3 01417167 3 01417168 3 3 01208242 3 3 01208371
L

3 3 01403117 1 1 01208382  
L

3 1 01403114 1 01208281      1 01208383
W EE

3 1 01208497 3 3
EE

3 3
A W

3 3 3 3 3
E FE

3 3 3 3

แบบบันทึกผลการเรียนของนิสิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ชื่อ ........................................... นามสกุล .............................................. เลขประจําตัว .......................................

อาจารยที่ปรึกษา ..................................................................... รหัสอาจารยที่ปรึกษา ......................................

1 (256...) 2 (256…) 3 (256...) 4 (256...)
ตน ปลาย ฤดูรอน    ตน ปลาย ตน ปลาย ฤดูรอน ตน ปลายฤดูรอน

18 13 1121 17 20 17 19

01205201 0120849501208381

0120835201213201

01208271

01208221

01208321

L

01208351

01208322

01208211

L L

01175xxx

01208341

EE

EE

EE

FE
ความหมายของอักษรยอบน BLOCK

W       =  กลุมสาระอยูดีมีสุข

E        =  กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ

T        =  กลุมสาระพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลก

L        =  กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร

A        =  กลุมสาระสุนทรียศาสตร

EE      =  วชิาเลอืกทางวศิวกรรม

FE      =  วชิาเลอืกเสรี

หมายเหตุ : หนวยกติภาคฤดูรอนใหรวมกับภาคตน



ช้ันปีท่ี (ปีการศึกษา)
ภาคการศึกษา
หน่วยกิตลงทะเบียน
คะแนนเฉล่ีย
หน่วยกิตรวม
GPA
หน่วยกิตต่อภาค

2 01999111 3 01204111 3 1 01205202 1 3 01208311 6 01208490

3 01208112 1 01208113 1 3 1 01208495 2

3 3 01208222 3 3 01208331

3 01420111 3 3 01208223 3 3 01208342

1 01420113 3 01208241 3 3 01208353

3 01417167 3 01417168 3 3 01208242 3 3 01208371
L

3 3 01403117 1 1 01208382  
L

3 1 01403114 1 01208281      1 01208383
W

3 1 01208497 3

3
A W

3 3 3 3 3
E

3 3 3

3

แบบบันทึกผลการเรียนของนิสิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 (ส าหรับนิสิตสหกิจศึกษา)   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่ือ ........................................... นามสกุล .............................................. เลขประจ าตัว .......................................

อาจารย์ท่ีปรึกษา ..................................................................... รหัสอาจารย์ท่ีปรึกษา ......................................

1 (256...) 2 (256…) 3 (256...) 4 (256...)
ต้น ปลาย ฤดูร้อน    

621 17 20 17 19

01208381

19 17

01208341

01208211 01208321 01208499

01208351

0120835201213201

EE

01175xxx

EE

L

EE

FE

FE

ต้น ปลาย ต้น ปลาย ฤดูร้อน ต้น ปลายฤดูร้อน

L L

01208221 01208322

01208271

01205201

ความหมายของอักษรย่อบน BLOCK

W       =  กลุม่สาระอยู่ดีมีสุข

E        =  กลุม่สาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ

T        =  กลุ่มสาระพลเมอืงไทยและพลเมืองโลก

L        =  กลุม่สาระภาษากับการสื่อสาร

A        =  กลุม่สาระสุนทรยีศาสตร์

EE      =  วิชาเลือกทางวิศวกรรม

FE      =  วิชาเลอืกเสรี

หมายเหตุ : หน่วยกิตภาคฤดูร้อนให้รวมกับภาคต้น
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