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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนยรังสิต คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 

หมวดที่ 1. ขอมูลท่ัวไป 

1. ชื่อหลักสูตร  
             ภาษาไทย:  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 
  

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

3. วิชาเอก  
  -ไมมี- 
 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 146 หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1. รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 
5.2. ภาษาที่ใช  

หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย  
5.3. การรับเขาศึกษา  

รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
5.4. ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ  
5.5. การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
         6.1  สถานภาพของหลักสูตร 

-หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  พ.ศ. 2552 
-กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที่  1  ปการศึกษา 2556 

     6.2  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  -ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 18/2555 
   เมื่อวันที่  3  เดือน ธันวาคม    พ.ศ. 2555 
  -ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา   
    ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่  4  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2555 
  -ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2555 
    เมื่อวันที่  24  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2555 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ในปการศึกษา 2558  
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
1. วิศวกรเครื่องกล โดยสามารถออกแบบ ควบคุม และซอมบํารุงเครื่องจักรกล ควบคุมการผลิตและกระบวนการตางๆใน

โรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบและควบคุมงานระบบตางๆ เชน ระบบปรับอากาศ ระบบ การลําเลียงน้ําในอาคาร รวมทั้ง
การวิเคราะหและปรับปรุงการใชพลังงานในโรงงาน อาคาร และหนวยงานตางๆ ได 

2. นักวิจัยในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน พลังงาน อากาศยาน หุนยนตเปนตน 
3. ครูอาจารยในสถาบันการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 

9.  ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ท่ี 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปการศึกษาที่สําเร็จ 

1. 5100599145xxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

 

เกียรติขจร สุเวทเวทิน วศ.ม. (เครื่องกล),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี, 2532 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2524 

2. 3100502641xxx รองศาสตราจารย พินัย ทองสวัสดิ์วงศ M.Eng. (Farm Machinery), Asian Institute 
of Technology , 2524 
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2516 
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ท่ี 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อ 
คุณวุฒิ/สถาบัน/ปการศึกษาที่สําเร็จ 

3. 3102400556xxx รองศาสตราจารย ดุลยโชติ  ชลศึกษ Ph.D. (Mechanical Engineering), Columbia 
University , 2544 
M.S. (Mechanical Engineering), Columbia 
University , 2540 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ, 2535 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ปทุมธานี 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1.  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

       กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 เพื่อกําหนด
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร เพื่อประโยชนในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงใหมี
มาตรฐานเทียบเคียงกันไดทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

    มาตรฐานฯ ดังกลาวครอบคลุมทั้งหมด 17 สาขาวิชา มีการกําหนดองคความรูที่จําเปนไวทั้งหมด 8 องคความรู ไดแก 
องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต และการจําลอง องคความรูที่เกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร องคความรูที่เกี่ยวเนื่อง
กับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน องคความรูที่
เกี่ยวเนื่องกับไฟฟาอิเล็กทรอนิกส องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ และองคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา 
สุขภาพและสิ่งแวดลอม  

      ทั้งนี้ในสวนของสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนั้น กําหนดใหตองมีเนื้อหาความรูเพื่อใหมีองคความรูตามกรอบมาตรฐาน
แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมความรูดานการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) กลุมความรูดานอุณหศาสตรและของไหล 
(Thermal Science and Fluid Mechanics) และ กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic systems and Control)  

11.2.  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
        ไมมี เพราะหลักสูตรเดิม คือ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ป 2552 นั้น ไดเริ่มใชเพียง 2 ป ทําใหยังไมสามารถ

วิเคราะหผลสําเร็จของหลักสูตรได การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้เปนการปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 โดยหลักแลวจึงอิงตามหลักสูตร ป 2552 เปนหลัก  

12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1.  การพัฒนาหลักสูตร 

       จากผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยดานมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเกง มีคุณธรรมและจริยธรรม 

12.2.  ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 
        จากผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่มีตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุงสูความเปนเลิศทาง

วิชาการและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเกง มีคุณธรรมและจริยธรรม หากภาควิชาพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับองค
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ความรูทั้ง 8 และมีเนื้อหาวิชาครบ 3 กลุมวิชา จะทําใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความรูความสามารถในระดับ
มาตรฐาน 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
  13.1.1 รายวิชาที่จัดสอนโดยคณะอื่น    

 มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม    3 หนวยกิต 
 TU 100 Civic Aducation 
 มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร     2  หนวยกิต 
 TU 110 Integrated Humanities 
 มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร     2  หนวยกิต 
 TU 120 Integrated Social Sciences 
 มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   2  หนวยกิต 
 TU 130 Integrated Sciences and Technology 
 มธ. 156 คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน   3 หนวยกิต 
 TU 156 Introduction to Computers and Programming 
 ท. 161 การใชภาษาไทย   3  หนวยกิต 
 TH 161 Thai Usage  
 สษ. 070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  0  หนวยกิต 
 EL 070 English Course 1 
 สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  3  หนวยกิต 
 EL 171 English Course 2 
 สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3  3  หนวยกิต 
 EL 172 English Course 3 
 วท.123 เคมีพ้ืนฐาน 3  หนวยกิต 
 SC 123 Fundamental Chemistry 
 วท.173 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1  หนวยกิต 
 SC 173  Fundamental Chemistry Laboratory 
 สษ.202 ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน 3  หนวยกิต 
 EL 202 English for Work 
 น.209 หลักกฎหมายแพงและพาณิชย 3  หนวยกิต 
 LA 209 Civil and Commercial  Law 
 น.249 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 3  หนวยกิต 
 LA 249 Introduction to Intellectual Property 
 พบ.291 ธุรกิจเบื้องตน 3  หนวยกิต 
 BA 291 Introduction of Business 
 ทม.201 หลักการบริหาร 3  หนวยกิต 
 HR 201 Principles of Management 
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      ศ.213  เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน  3 หนวยกิต 
EC 213  Introductory Microeconomics 
วท. 133  ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 3 หนวยกิต 
SC 133  Physics for Engineers 1 
วท. 134  ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2     3 หนวยกิต 
SC 134  Physics for Engineers 2 
วท. 183  ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1    1     หนวยกิต 

  SC 183  Physics for Engineers Laboratory 1 
  วท. 184   ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2    1     หนวยกิต 
  SC 184    Physics for Engineers Laboratory 2 
  ค.  111  แคลคูลัสพื้นฐาน      3 หนวยกิต 
  MA 111  Fundamentals of Calculus 
  ค. 112  เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต   3 หนวยกิต 
  MA 112  Analytic Geometry and Applied Calculus 
  ค.  214   สมการเชิงอนุพันธ     3 หนวยกิต 
  MA 214  Differential Equations 
 

   13.1.2 รายวิชาที่จัดสอนโดยภาควิชาอื่นของคณะ 
วย. 100  จริยธรรมสําหรับวิศวกร     0         หนวยกิต 
CE 100  Ethics for Engineers  
วย. 101  ความรูเบื้องตนทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร    1        หนวยกิต 
CE 101  Introduction to Engineering Profession  
วย.106  เทคนิคในการสื่อสารและการนําเสนอ  2  หนวยกิต 
CE 106  Communication and Presentation Technique 
วค.106  ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 3  หนวยกิต 
AE 106  Sustainability of Natural Resources and Energy 
วย.202 กลศาสตรวิศวกรรม – สถิตยศาสตร    3   หนวยกิต 
CE 202 Engineering Mechanics – Statics 
วฟ.209 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน     3     หนวยกิต 
LE 209 Introduction to Electrical Engineering 
วฟ. 203   ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน   1    หนวยกิต 
LE 203    Introduction to Electrical Engineering Laboratory 
วอ.121 วัสดุวิศวกรรม 1      3 หนวยกิต 
IE 121 Engineering Materials I 
วอ.251 กรรมวิธีการผลิตสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล        3     หนวยกิต 
IE 251 Manufacturing Processes for Mechanical Engineering 
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วอ.252 ปฏิบัติการเครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรมและการใชงาน  1     หนวยกิต 
IE 252 Engineering Tools and Operations Laboratory 
วอ. 261 สถิติวิศวกรรม           3     หนวยกิต 
IE 261 Engineering Statistics 

 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน  

วก. 100    กราฟกวิศวกรรม                                     3       หนวยกิต 
ME 100   Engineering Graphics   
วก. 200    การเขียนแบบเครื่องกล        2           หนวยกิต 
ME 200   Mechanical Drawing 
วก. 220    กลศาสตรวิศวกรรม – พลศาสตร                                  3       หนวยกิต 
ME 220   Engineering Mechanics – Dynamics 
วก. 290    กลศาสตรของไหลเบื้องตน        3       หนวยกิต 
ME 290   Introduction to Mechanics of Fluids  
วก.291    กลศาสตรวิศวกรรม         3   หนวยกิต 
ME 291   Engineering Mechanics   
วก. 390    ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล        1  หนวยกิต 
ME 390   Mechanical Engineering Fundamental Laboratory  

 
13.3 การบริหารจัดการ  

  เนื่องจากรายวิชาที่เปดสอนตองเปนไปตามขอกําหนดของสภาวิศวกรที่กําหนดความรูขั้นต่ําสําหรับหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรของแตละสาขา ดังนั้น เนื้อหาวิชาจะอิงตามที่สภาวิศวกรกําหนด แตอนุญาตใหนักศึกษานอกสาขาวิชา/คณะ
สามารถลงทะเบียนเรียนได โดยการจัดตารางเรียนและสอบตามกําหนดที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด และความสอดคลองกับ
มาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร   
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หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1. ปรัชญา 

  วิศวกรรมเครื่องกลเปนสาขาที่มีความเกี่ยวของกับวิทยาการหลายแขนง ซึ่งบัณฑิตนอกจากจะตองมีความรูพ้ืนฐานทาง
ทฤษฎี และมีทักษะในภาคปฏิบัติเปนอยางดีแลว ยังตองสามารถทํางานรวมกับผูอื่น ทั้งที่เปนวิศวกรและบุคคลในวิชาชีพอื่นได
เปนอยางดีดวย  ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุงเนนการพัฒนาทักษะ ความรู ความเขาใจพ้ืนฐาน และเนนการบูรณาการความรูตางๆ 
เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานจริงได นอกจากนี้ยังมุงพัฒนาทักษะดานการสื่อสารและการทํางานเปนกลุม โดย
อยูบนพื้นฐานของคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.2. วัตถุประสงค 
           1.2.1  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู และความสามารถในการประกอบอาชีพทางดานวิศวกรรมเครื่องกล และสามารถ
ติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
           1.2.2  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ และความพรอมในการรับการถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง 
           1.2.3  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝรู หมั่นแสวงหาความรูดวยตนเอง และมคีวามคิดสรางสรรค 
           1.2.4  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม คํานึงถึงสังคม และสวนรวม 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จครบถวน ภายใน 5 ป 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม-เครื่องกลให
มีมาตรฐานไมตํ่ากวาที่ สกอ. กําหนด 

- มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขา
วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
พ.ศ. 2553 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของโรงงานอุตสาหกรรม และ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความตองการของ
ผู ป ร ะ กอบก า ร แล ะก า ร เ ป ลี่ ย นท า ง ด า น
อุตสาหกรรม 

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

- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู 
ความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการสอนและ
บริการวิชาการ ใหมีประสบการณจาก
การทํางานวิจัยและการนําความรูไป
ปฎิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการสอนให
ทํางานบริการวิชาการแกองคกรภายนอก 

- บุคลากรสายปฏิบัติการตองมีคุณวุฒิและมีการ
ทํางานวิชาการที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอน 

- ป ริ ม า ณ วิ จั ย ต อ อ า จ า ร ย ใ น
หลักสูตร 

- ปริมาณงานวิชาการตอบุคลากร
สายปฏิบัติการ 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา

ศึกษาไมนอยกวา 16 สัปดาห  และอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลาการศึกษา ไมนอยกวา 6 สัปดาห แตใหเพิ่มช่ัวโมงการศึกษา
ในแตละรายวิชาใหเทากับภาคปกติ การคิดหนวยกิตของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนดังนี้ 

1.  วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ช่ัวโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
2.  วิชาฝกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ช่ัวโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
3.  การฝกงาน ใชเวลาฝกงานในบริษัท หรือหองปฏิบัติงานวิจัย เปนเวลา 240 ช่ัวโมง มีคาเทากับ 0 หนวยกิต 
4. ฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานอาชีพ) ใชเวลาฝก 3-6 ช่ัวโมงตอสัปดาห ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม 45-90 ช่ัวโมง มี

คาเทากับ 1 หนวยกิต 
5. Senior Project  นักศึกษาใชเวลาฝกปฏิบัติ (ภายใตการควบคุมของอาจารย) 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห ตลอดภาค

การศึกษาปกติรวม 45 ช่ัวโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
สวนการสอนแบบอื่น ๆ ใหเปนไปตามเกณฑที่คณะวิศวกรรมศาสตรกําหนด 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ในปการศึกษาที่ 3 

1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
ไมมี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 วัน – เวลาราชการปกติ 

ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ 
ภาคฤดูรอน      เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

 
2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2540 
(แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555) ขอ 7  

การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
การคัดเลือกผูเขาศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย  

 
2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

ปญหาของนักศึกษาแรกเขา ยังขาดทักษะและความรูทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ความสามารถ
ปรับตัวเขากับระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัย  จึงทําใหเกิดผลการเรียนต่ํา ทําใหในสถานการณปจจุบันมีปญหาตางๆ เพิ่มมากขึ้น 
ไดแก 
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1. นักศึกษาไมสามารถปรับตัวเขากับระบบการศึกษาใหม เพื่อนใหม การเรียนที่มีรูปแบบแตกตางไปจากเดิมที่
คุนเคย 

2. นักศึกษามีผลการเรียนรวมเฉลี่ยอยูระดับต่ํากวา 2.00 เปนจํานวนมาก และตองพนสภาพการเปนนักศึกษากอน
สําเร็จการศึกษา 

3. นักศึกษามีผลการเรียนรายวิชาทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ในระดับต่ํา มีผลทําใหตองเรียนซ้ําใหม   
4. นักศึกษายังขาดทักษะและความรูทางดานภาษาอังกฤษ 

2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
 1.  จัดการโครงการอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษา เพื่อแนะนําการวางแผนเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียน และการ
แบงเวลา จัดใหมีผูดูแลช้ีแนะและแกไขปญหาแกนักศึกษาในความดูแลแทนผูปกครอง การสรางสัมพันธภาพและความเขาใจ
ระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษา 

   2. จัดโครงการการระงับการจดทะเบียนสําหรับนักศึกษาที่มีสถานภาพทางวิชาการต่ํากวา 2.00 โดยใหอาจารยที่
ปรึกษาเปนผูมีสิทธิ์อนุญาตในการจดทะเบียนไดแตเพียงผูเดียว โดยกําหนดนโยบายใหอาจารยที่ปรึกษา ทําหนาที่สอดสอง
ดูแล ตักเตือน ใหคําแนะนําในการวางแผนการเรียนแกนักศึกษา และไดรับทราบปญหาของนักศึกษาในดานตางๆ เพื่อใหเกิด
ความรวมมือกันแกไขปญหาอยางจริงจัง 
 3.  จัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยนักศึกษารุนพี่  
 4.  จัดหลักสูตรอบรมเสริมภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษารวมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดย
คณะฯ สนับสนุนคาเรียนใหนักศึกษากึ่งหนึ่ง 
 
2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 
จํานวนนักศึกษา 

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

คาดวาจะจบการศึกษา - - - 60 60 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  
 ใชงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดประจําปของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ดังนี้ 
งบบุคลากร    7,667,879 บาท
1. คาจางชั่วคราว/เงินเดือน 7,667,879 บาท
งบดําเนินการ    48,772,410 บาท
1.หมวดคาตอบแทนคาใชสอย 48,468,410 บาท
2.หมวดคาสาธารณูปโภค 304,000 บาท
งบเงินอุดหนุน    41,002,500 บาท

งบรายจายอื่น    2,000,000 บาท



 

11 

งบสวัสดิการ    2,779,000 บาท

งบลงทุน    26,313,000 บาท
1.ครุภัณฑ    20,073,000 บาท
2.สิ่งกอสราง    6,240,000 บาท
รวมทั้งสิ้น    128,534,789 บาท

 คาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 38,039 บาทตอป โดยมีการบริหารจัดการเปนโครงการปกติ 
 

2.7  ระบบการศึกษา  
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
   แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 
   อื่นๆ (ระบุ) 
 

2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 
  1) การเทียบโอนหนวยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย  ให เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ฉบับที่ 3) ขอ 10.10 และ ขอ 15  

    2) หลักเกณฑการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร เรื่อง 
หลักเกณฑ  และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาขามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาขามสถาบันอุดมศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 

 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   
  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  146  หนวยกิต 
  ระยะเวลาศึกษา เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อยางนอย 7 

ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ 
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร   
  นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไมนอยกวา 146 หนวยกิต โดยศึกษารายวิชาตางๆ ครบตามโครงสราง

องคประกอบ และขอกําหนดของหลักสูตรดังนี้ 
   1) วิชาศึกษาทั่วไป         30 หนวยกิต 
   2) วิชาเฉพาะ        110 หนวยกิต 
    2.1)  วิชาแกน    24 หนวยกิต 
     2.1.1  วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  17  หนวยกิต 
     2.1.2  วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม               7  หนวยกิต 
    2.3)  วิชาบังคับ    74 หนวยกิต  
    2.4)  วิชาบังคับเลือก    12 หนวยกิต 
   3) วิชาเลือกเสรี        6 หนวยกิต 
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3.1.3 รายวิชา   
  3.1.3.1 รหัสวิชา   

รายวิชาในหลักสูตรประกอบดวย อักษรยอ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้  
 อักษรยอ วก./ME  หมายถึง อักษรยอของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ตัวเลข              มีความหมาย ดังนี้ 
เลขหลักหนวย                             

 เลข 0-3 หมายถึง วิชาบังคับ 
 เลข 4-9 หมายถึง วิชาเลือก 
     เลขหลักสิบ                                
 เลข 0 หมายถึง หมวดวิชาปฏิบัติการ และวิชาเขียนแบบ  
 เลข 1  หมายถึง หมวดวิชากลศาสตรของแข็ง 
 เลข 2 หมายถึง หมวดวิชาพลศาสตร และการควบคุมอัตโนมัติ 
 เลข 3 หมายถึง หมวดวิชาพลศาสตรความรอน และ พลังงาน 
 เลข 4 หมายถึง หมวดวิชากลศาสตรของไหล  
 เลข 5 หมายถึง หมวดวิชาวิศวกรรมการคํานวณ 
 เลข 6 หมายถึง หมวดวิชาเกี่ยวกับการประยุกตเชิงอุตสาหกรรม 
 เลข 7 หมายถึง หมวดวิชาสหวิทยาการและอื่นๆ 
 เลข 8 หมายถึง หมวดวิชาพิเศษ 
 เลข 9 หมายถึง หมวดวิชาซึ่งจัดสอนใหสาขาวิชาอื่นเทานั้น  
 เลขหลักรอย                 หมายถึง ช้ันปที่ควรเรียน  
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3.1.3.2  รายวิชาและขอกําหนดของหลักสูตร 
1)  วิชาศึกษาทั่วไป          30 หนวยกิต 
  นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต ตามโครงสรางและ

องคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ 
  สวนที่ 1 :  เปนหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียนจํานวน 24   หนวยกิต 
ดังตอไปนี้     
     
รหัสวิชา ชื่อวิชา          หนวยกิต  
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
หมวดมนุษยศาสตร    บังคับ 1 วิชา 2 หนวยกิต 
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร      2 (2-0-4) 
TU 110 Integrated Humanities 
หมวดสังคมศาสตร    บังคับ 2 วิชา 5 หนวยกิต 
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม     3 (3-0-3) 
TU 100 Civic Aducation 
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร      2 (2-0-4) 
TU 120 Integrated Social Sciences 
หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
 : วิทยาศาสตร      บังคับ 1 วิชา 2 หนวยกิต 
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    2 (2-0-4) 
TU 130 Integrated Sciences and Technology 
 : คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร  บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต  
มธ. 156 คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน    3 (3-0-6) 
TU 156 Introduction to Computers and Programming 
หมวดภาษา  
ท. 161 การใชภาษาไทย          3 (3-0-6) 
TH 161 Thai Usage  
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1       0 (3-0-6) 
EL 070 English Course 1 
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2        3 (3-0-6) 
EL 171 English Course 2 
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3       3 (3-0-6) 
EL 172 English Course 3           
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  สวนที่ 2 : นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาตางๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ กําหนดไว รวมไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
ดังนี ้    
    1) บังคับ 3 วิชา  7  หนวยกิต  

         (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
วท.123 
SC 123   

เคมีพ้ืนฐาน   
Fundamental Chemistry 

3 (3-0-6) 

วท.173 
SC 173   

ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน   
Fundamental Chemistry Laboratory 

1 (0-3-0) 

สษ.202 ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน 3 (3-0-6) 
EL 202 English for Work  
 2) บังคับเลือก 1 วิชา ไมนอยกวา  2  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้  
วค.106 
AE 106   

ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน  
Sustainability of Natural Resources and Energy 

3 (3-0-6) 

วย.106 
CE 106   

เทคนิคในการสื่อสารและการนําเสนอ  
Communication and Presentation Technique 

2 (2-0-4) 

น.209 
LA 209 

หลักกฎหมายแพงและพาณิชย  
Civil and Commercial  Law 

3 (3-0-6) 

น.249 
LA 249   

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา  
Introduction to Intellectual Property 

3 (3-0-6) 

พบ.291 
BA 291   

ธุรกิจเบื้องตน   
Introduction of Business 

3 (3-0-6) 

ทม.201 
HR 201   

หลักการบริหาร   
Principles of Management 

3 (3-0-6) 

ศ.213 
EC 213   

เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน   
Introductory Microeconomics 

3 (3-0-6) 

 
2)  วิชาเฉพาะ         110 หนวยกิต 
 2.1) วิชาแกน  24   หนวยกิต 
  2.1.1) วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  17  หนวยกิต  
วท.133 
SC 133 

ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1   
Physics for Engineers I 

3 (3-0-6) 

วท.134 
SC 134   

ฟสกิสสําหรับวิศวกร 2   
Physics for Engineers II 

3 (3-0-6) 

วท.183 
SC 183   

ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1  
Physics for Engineers Laboratory I 

1 (0-3-0) 

วท.184 
SC 184   

ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2  
Physics for Engineers Laboratory II 

1 (0-3-0) 
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ค.111 
MA 111   

แคลคูลัสพื้นฐาน   
Fundamentals of Calculus 

3 (3-0-6) 

ค.112 
MA 112   

เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต  
Analytic Geometry and Applied Calculus 

3 (3-0-6) 

ค.214 
MA 214   

สมการเชิงอนุพันธ   
Differential Equations 

3 (3-0-6) 

 2.1.2)  วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  7  หนวยกิต  
วก.100 
ME 100   

กราฟกวิศวกรรม   
Engineering  Graphics 

3 (2-3-4) 

วย.100 
CE 100   

จริยธรรมสําหรับวิศวกร   
Ethics for Engineers 

0 (0-0-0) 

วย.101 
CE 101   

ความรูเบื้องตนทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร  
Introduction to Engineering Profession 

1 (0-3-0) 

วอ.121 
IE 121   

วัสดุวิศวกรรม 1   
Engineering Materials I 

3 (3-0-6) 

 
 2.2) วิชาบังคับ         74 หนวยกิต 
  2.2.1) วิชาบังคับในสาขา  57  หนวยกิต  
วก. 200 การเขียนแบบเครื่องกล 2  (1-3-2) 
ME 200 Mechanical Drawing  
วก. 210 กลศาสตรวัสดุ 3 (3-0-6) 
ME 210   Mechanics of Materials  
วก. 220 กลศาสตรวิศวกรรม – พลศาสตร 3 (3-0-6) 
ME 220   Engineering Mechanics – Dynamics  
วก. 230 พลศาสตรความรอนเบื้องตน 3 (3-0-6) 
ME 230   Fundamental of Thermodynamics  
วก. 231 พลศาสตรความรอนสําหรับวิศวกรเครื่องกล   3 (3-0-6) 
ME 231 Thermodynamics for Mechanical Engineers  
วก. 240 กลศาสตรของไหล    3 (3-0-6) 
ME 240   Mechanics of Fluids  
วก. 300 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1     2 (0-4-2) 
ME 300   Mechanical Engineering Laboratory  I  
วก. 310 การออกแบบเครื่องกล 1    3 (3-0-6) 
ME 310   Mechanical Design I  
วก. 311 การออกแบบเครื่องกล 2    3 (3-0-6) 
ME 311    Mechanical Design II  
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วก. 320 กลศาสตรเครื่องจักรกล   3 (3-0-6) 
ME 320   Mechanics of Machines  
วก. 321 การวัดและเครื่องมือการวัด 3 (2-3-4) 
ME 321   Measurement and Instrumentation  
วก. 322 การสั่นสะเทือนเชิงกล    3 (3-0-6) 
ME 322 Mechanical Vibrations  
วก. 323 เมคาทรอนิกส    3 (2-3-4) 
ME 323   Mechatronics   
วก. 330 เครื่องยนตสันดาปภายใน   3 (3-0-6) 
ME 330 Internal  Combustion  Engines           
วก. 331 การถายเทความรอนสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล    3 (3-0-6) 
ME 331  Heat  Transfer for Mechanical Engineering  
วก. 350 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกร 3 (3-0-6) 
ME 350   Numerical Method for Engineers  
วก. 380 
ME 380   

การฝกงานในอุตสาหกรรม     
Industrial Training 

0 (ไมนอยกวา 240 ช่ัวโมงตอ
ภาคการศึกษา) 

วก. 400 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2      2  (0-4-2) 
ME 400   Mechanical Engineering Laboratory II  
วก. 420 ระบบควบคุมอัตโนมัติ        3 (3-0-6) 
ME 420   Automatic Control System  
วก. 430 การทําความเย็นและการปรับอากาศ     3 (3-0-6) 
ME 430   Refrigeration and Air Conditioning  
วก. 431 วิศวกรรมโรงไฟฟา    3 (3-0-6) 
ME 431   Power Plant Engineering  
วก. 480 สัมมนาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 0 (0-3-0) 
ME 480   Mechanical Engineering Projects  Seminar  
 
  2.2.2) วิชาบังคับนอกสาขา  17  หนวยกิต  
ค.  131 พีชคณิตเชิงเสนประยุกต       3 (3-0-6) 
MA 131   Applied Linear Algebra  
วย. 202 กลศาสตรวิศวกรรม – สถิตยศาสตร     3 (3-0-6) 
CE 202 Engineering Mechanics – Statics  
วฟ. 203 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน     1 (0-3-0) 
LE 203  Introduction to Electrical Engineering Laboratory  
วฟ.209 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน      3 (3-0-6) 
LE 209  Introduction to Electrical Engineering  
วอ.251 กรรมวิธีการผลิตสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล      3 (2-3-4) 
IE 251 Manufacturing Processes for Mechanical Engineering  
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วอ.252 ปฏิบัติการเครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรมและการใชงาน 1 (0-3-0) 
IE 252  Engineering Tools and Operations Laboratorty  
วอ. 261 สถิติวิศวกรรม      3 (3-0-6) 
IE 261 Engineering Statistics  
   

 2.3) วิชาบังคับเลือก        12 หนวยกิต 
             นักศึกษาตองเลือกศึกษารายวิชาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้  
  2.3.1)  รูปแบบที่ 1 วิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล และวิชาเลือก  
 (1) วิชาบังคับ 3 หนวยกิต  
วก.481 
ME 481 

โครงงานทางวิศวกรรมวิศวกรรมเครื่องกล 
Mechanical Engineering Project 

3 (0-6-3) 

  (2) วิชาเลือกไมนอยกวา 9  หนวยกิต  
 

  2.3.2)  รูปแบบที่ 2 วิชาสหกิจศึกษา และวิชาเลือก  
 (1) วิชาบังคับ 9 หนวยกิต  
วก.482 
ME 482  

เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล 
Preparation for  Mechanical Engineering Co-operative Education 

3 (0-9-0) 

วก.483 
ME 483 

สหกิจศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล 
Mechanical Engineering Co-operative Education  

6 (ไมนอยกวา 16 สัปดาห ใน 1 
ภาคการศึกษา) 

 (2) วิชาเลือกไมนอยกวา 3  หนวยกิต   
 

                วิชาเลือกสําหรับบังคับเลือกเฉพาะรูปแบบ  มีดังนี้ 
วก. 325 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส    3 (3-0-6) 
ME 325   Pneumatics and Hydraulics  
วก. 344 กลศาสตรของไหลขั้นสูง       3 (3-0-6) 
ME 344   Advance Mechanics  of  Fluids  
วก. 354 การใชคอมพิวเตอรชวยงานทางวิศวกรรม   3 (3-0-6) 
ME 354   Computer Aided Engineering  
วก. 364 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ   3 (3-0-6) 
ME 364 Integrated Product Design and Development  
วก. 374 เทคโนโลยียานยนต   3 (3-0-6) 
ME 374    Automotive Technology  
วก. 414 การเสียหายของวัสดุทางวิศวกรรม    3 (3-0-6) 
ME 414 Failure of Engineering Materials  
วก. 415 การออกแบบแบบเหมาะสมที่สุดของชิ้นสวนเครื่องจักรกล 3 (3-0-6) 
ME 415 Optimal Designs of Machine Elements  
วก. 424  หุนยนตเบื้องตน    3 (3-0-6) 
ME 424   Introduction to Robotics  
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วก. 434 เทคโนโลยีการปรับอากาศและการอนุรักษพลังงานในระบบปรับอากาศ 3 (3-0-6) 
ME 434   Air conditioning Technology and Energy Conservation in  

Air Conditioning System 
 

วก. 435 วิศวกรรมเครื่องกังหันกาซ    3 (3-0-6) 
ME 435 Gas Turbine Engineering   
วก. 436 การทําความเย็นและการปรับอากาศชั้นสูง    3 (3-0-6) 
ME 436 Advanced Refrigeration and Air Conditioning  
วก. 437 แหลงพลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน      3 (3-0-6) 
ME 437 Energy sources and conversion  
วก. 438 การจัดการพลังงานในอาคาร และอุตสาหกรรม      3 (3-0-6) 
ME 438 Energy  Management  in  Building and Industry  
วก. 444 การออกแบบระบบทอทางวิศวกรรม     3 (3-0-6) 
ME 444 Engineering  Piping  System  Design  
วก. 445 วิศวกรรมทางน้ําเบื้องตน     3 (3-0-6) 
ME 445 Introduction to Marine Engineering  
วก. 446 วิศวกรรมอากาศยานเบื้องตน 3 (3-0-6) 
ME 446 Introduction to Aeronautical Engineering  
วก. 447 เครื่องจักรกลของไหล     3 (3-0-6) 
ME 447 Fluid  Machinery  
วก. 454 วิธีการไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน     3 (3-0-6) 
ME 454 Introduction to Finite Element Method  
วก. 455 วิธีบาวนดะรีเอลิเมนตเบื้องตน       3 (3-0-6) 
ME 455  An Introduction to Boundary Element Method  
วก. 464 วิศวกรรมโรงงาน     3 (3-0-6) 
ME 464 Plant Engineering  
วก. 465 การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต   3 (3-0-6) 
ME 465 Computer-Aided Design and Computer-Aided Manufacturing   
วก. 474 เครื่องจักรกลการเกษตร      3 (3-0-6) 
ME 474 Agricultural  Machinery  
วก. 475 ไบโอเมคานิกสเบื้องตน     3 (3-0-6) 
ME 475 Introduction to Biomechanics  
วก. 476 การใหความรอนดวยไมโครเวฟเบื้องตน     3 (3-0-6) 
ME 476 Introduction to Microwave Heating  
วก. 477 การเผาไหมเบื้องตน และการประยุกต     3 (3-0-6) 
ME 477 Introduction to Combustion and Applications  
วก. 484 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 1    3 (3-0-6) 
ME 484 Special  Topics  in  Mechanical  Engineering I  
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วก. 485 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 2  3 (3-0-6) 
ME 485  Special  Topics  in  Mechanical  Engineering II  
วก. 486 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 3 (3-0-6) 
ME 486  Special  Topics  in  Mechanical  Engineering III  
วก. 487 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 4 3 (3-0-6) 
ME 487 Special  Topics  in  Mechanical  Engineering IV  
วก. 488 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 5 3 (3-0-6) 
ME 488 Special  Topics  in  Mechanical  Engineering V  
วก. 489 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 6 3 (3-0-6) 
ME 489 Special  Topics  in  Mechanical  Engineering VI  
   

  3)  วิชาเลือกเสรี         6 หนวยกิต 
 นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได โดยเปนวิชา ระดับ 200 ขึ้นไป ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนวิชา
เลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต ทั้งนี้ใหหมายรวมถึงวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาตางประเทศดวย  นักศึกษาจะนําวิชาเหลานี้มา
นับเปนวิชาเลือกเสรีไมได 

1. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทุกวิชา (รวมทั้งวิชาที่ไมไดกําหนดไวในวิชาศึกษาทั่วไป
สวนที่ 2) 

2. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ที่ใชรหัสยอ “มธ.” ทุกวิชา   
3. วิชา ท.162 การเขียนรายงานทางวิชาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อการสื่อสารในองคกร 
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  
 

ปการศึกษาที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต 
วย.100 จริยธรรมสําหรับวิศวกร 0 
ค. 111 แคลคูลัสพื้นฐาน 3 
วก.100 กราฟกวิศวกรรม 3 
วท. 123 เคมีพ้ืนฐาน 3 
วท. 133 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 3 
วท. 173 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน  1 
วท. 183 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 1 
ท. 161 การใชภาษาไทย 3 
สษ. xxx ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 

รวม 20 
ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
วย. 101   ความรูเบื้องตนทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร 1 
สษ. xxx   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 
MA 112     เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต 3 
วอ.  121 วัสดุวิศวกรรม 1 3 
วท. 134   ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2 3 
วท. 184   ปฎิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2 1 
มธ. 130   สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 
 รวม 16 
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ปการศึกษาที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต 
ค. 214     สมการเชิงอนุพันธ 3 
วอ. 261 สถิติวิศวกรรม 3 
วอ. 252   ปฏิบัติการเครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรมและการใชงาน 1 
วย. 202    กลศาสตรวิศวกรรม-สถิตยศาสตร 3 
วฟ. 209   วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน 1 
วฟ. 203   ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน 3 
วก. 230    พลศาสตรความรอนเบื้องตน 3 
มธ. 156     คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน 3 

รวม 20 
ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
ค. 131 พีชคณิตเชิงเสนประยุกต  3 
วอ. 251 กรรมวิธีการผลิตสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล      3 
วก. 210 กลศาสตรวัสดุ       3 
วก. 220 กลศาสตรวิศวกรรม – พลศาสตร 3 
วก. 240 กลศาสตรของไหล           3 
วก. 231 พลศาสตรความรอนสําหรับวิศวกรเครื่องกล        3 
วก. 200 การเขียนแบบเครื่องกล       2 

 รวม 20 
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ปการศึกษาที่ 3 (กรณีเลือกเรียนวิชาโครงงาน) 
ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต 
วก. 310 การออกแบบเครื่องกล 1     3 
วก. 320 กลศาสตรเครื่องจักรกล   3 
วก. 321 การวัดและเครื่องมือการวัด 3 
วก. 330 เครื่องยนตสันดาปภายใน 3 
วก. 350 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกร 3 
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม 3 
มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร 2 

รวม 20 
ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
วก. 300 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1    2 
วก. 311 การออกแบบเครื่องกล 2         3 
วก. 322 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3 
วก. 323 เมคาทรอนิกส 3 
วก. 331 การถายเทความรอนสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล        3 
วก. xxx วิชาเลือกในสาขา 3 
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร  2 

รวม 19 
 
 

ภาคฤดูรอน ปการศึกษาที่ 3  
 หนวยกิต 
วก. 380 การฝกงานภาคฤดูรอน 

(ไมนอยกวา 240 ช่ัวโมง) 
0 

 รวม 0 
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ปการศึกษาที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต 
วก. 400 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2        2 
วก. 480 สัมมนาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 0 
วก. 420 ระบบควบคุมอัตโนมัติ       3 
วก. 430   การทําความเย็นและการปรับอากาศ 3 
วก. 431   วิศวกรรมโรงไฟฟา  3 
วก. xxx วิชาเลือกในสาขา  3 
สษ. 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน 3 

รวม 17 
ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
วก. 481 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล    3 
วก. xxx วิชาเลือกในสาขา  3 
xx. xxx   วิชาเลือกเสรี    3 
xx. xxx   วิชาเลือกเสรี    3 
XX xxx วิชาเลือกศึกษาทั่วไปสวนที่ 2   ไมนอยกวา 2 

 รวม 14 
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ปการศึกษาที่ 3 (กรณีเลือกเรียนสหกิจศึกษา) 
ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต 
วก. 310 การออกแบบเครื่องกล 1     3 
วก. 320 กลศาสตรเครื่องจักรกล   3 
วก. 321 การวัดและเครื่องมือการวัด 3 
วก. 330 เครื่องยนตสันดาปภายใน 3 
วก. 350 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกร 3 
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม 3 
มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร 2 

รวม 20 
ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
วก. 300 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1    2 
วก. 311 การออกแบบเครื่องกล 2         3 
วก. 322 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3 
วก. 323 เมคาทรอนิกส 3 
วก. 331  การถายเทความรอนสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล        3 
วก. xxx วิชาเลือกในสาขา 3 
 มธ. 120  สหวิทยาการมนุษยศาสตร 2 

รวม 19 
 
 

ภาคฤดูรอน ปการศึกษาที่ 3  
 หนวยกิต 
วก. 380 การฝกงานภาคฤดูรอน 

(ไมนอยกวา 240 ช่ัวโมง) 
0 

 รวม 0 
 
 



 

25 

 

ปการศึกษาที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต 
วก. 482    เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล 3 
วก. 400 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2        2 
วก. 480 สัมมนาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล   0 
วก. 420 ระบบควบคุมอัตโนมัติ       3 
วก. 430   การทําความเย็นและการปรับอากาศ 3 
วก. 431   วิศวกรรมโรงไฟฟา  3 
สษ. 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน 3 

 xx. xxx   วิชาเลือกเสรี    3 
xx. xxx   วิชาเลือกศึกษาทั่วไปสวนที่ 2   2 

รวม 22 
ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
วก. 483 สหกิจศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล 6 
   

 รวม 6 
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3.1.5. คําอธิบายรายวิชา   
      3.1.5.1   คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
วิชาศึกษาทั่วไป 
สวนที่ 1 
มธ.100  พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม      3(3-0-6) 
TU 100  Civic Education 
  การเรียนรูหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบบประชาธิปไตย  และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) 
เขาใจความหมายของ “พลเมือง”  ในระบอบประชาธิปไตย  ฝกฝนใหนักศึกษาไดพัฒนาตนเองใหเปน “พลเมือง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยและใหมีความรับผิดชอบตอสังคม  โดยใชวิธีการเรียนรูโดยลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) 
 
มธ.110  สหวิทยาการมนุษยศาสตร       2 (2-0-4) 
TU 110  Integrated Humanities   
 ความเปนมาของมนุษยในยุคตางๆ ที่ไดสะทอนความเชื่อ ความคิด การพัฒนาทางสติปญญาสรางสรรคของมนุษย 
ตลอดจนใหรูจักมีวิธีการคิด วิเคราะหและมองปญหาตาง ๆ ที่มนุษยชาติกําลังเผชิญอยู อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี ปญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตตาง ๆ ของโลกเพื่อที่เราจะสามารถดําเนินชีวิตตอไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ 
 
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร       2 (2-0-4) 
TU 120   Integrated Social Sciences 
 วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร มุงแสดงใหเห็นวาวิชาสังคมศาสตรมีความหมายตอมนุษย โดยศึกษากําเนิดของ
สังคมศาสตรกับโลกยุคสมัยใหม การแยกตัวของสังคมศาสตรออกจากวิทยาศาสตร การรับเอากระบวนทัศน (Paradigm) ของ
วิทยาศาสตรมาใชอธิบายปรากฏการณทางสังคมศาสตร ศึกษาถึงศาสตร (Discipline) มโนทัศน (Concept) และทฤษฎีตาง ๆ 
สําคัญ ๆ ทางสังคมศาสตร โดยชี้ใหเห็นถึงจุดแข็งและจุดออนของสังคมศาสตร ศึกษาวิเคราะหปญหาสังคมรวมสมัยแบบตาง ๆ 
โดยใชความรูและมุมมองทางสังคมศาสตรเปนหลักเพื่อใหเขาใจและมองเปนปญหานั้น ๆ ทั้งในระดับปจเจกบุคคลระดับกลุม 
ระดับมหภาคทางสังคม ระดับสังคม ที่เปนรัฐชาติและระดับสังคมที่รวมเปนระบบโลก 
 
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     2 (2-0-4) 
TU 130   Integrated Sciences and Technology 
 แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพื้นฐาน และกฎเกณฑทางวิทยาศาสตร วิวัฒนาการของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี
ความสําคัญและมีสวนเกี่ยวของตอการดําเนินชีวิตในปจจุบัน ผลกระทบระหวางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม และศึกษาประเด็นการถกเถียงที่สําคัญที่เกี่ยวของกับสถานการณในปจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเปน
มนุษย 
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มธ.156   คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน     3 (3-0-6) 
TU 156  Introduction to Computers and Programming 
 หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร หลักการการประมวลผลขอมูลอิเลคทรอนิกส ซอฟตแวรระบบและ
ซอฟตแวรประยุกตขั้นตอนวิธี ผังงาน การแทนขอมูล วิธีการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การแกปญหาดวยภาษา
โปรแกรมระดับสูง 
 
ท.161 การใชภาษาไทย         3 (3-0-6) 
TH 161  Thai Usage 

หลักและฝกทักษะการใชภาษาไทย ดานการฟง การอาน การเขียน และการพูด โดยเนนการจับใจความสําคัญ การ
ถายทอดความรู ความคิดและการเขียน เรียบเรียงไดอยางเหมาะสม 

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

 วิชาบังคับกอน  :  กําหนดจากการจัดระดับความรูภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา 
  เปนวิชาเสริมที่มิไดคิดหนวยกิต  (Non-Credit)    เพื่อชวยนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานความรูภาษาอังกฤษยังไมสูงพอที่จะเขา

ศึกษาในระดับพื้นฐานได  (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใชได (S) หรือใชไมได  (U) และจะไมนําไปคิดรวมกับจํานวนหนวยกิต
ทั้งหมด  หรือคํานวณคาระดับเฉลี่ย) 

 หลักสูตรเบื้องตนเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษา ฝกทักษะภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตจริงทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟง  
พูด อาน เขียน 

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

 วิชาบังคับกอน :  สษ. 070 หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรูภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา  
 หลักสูตรระดับกลางเพื่อสงเสริมทักษะฟง พูด อาน เขียน แบบบูรณาการ รวมท้ังเตรียมความพรอมนักศึกษา
สําหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงข้ึน 
 
สษ.172  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3       3  (3-0-6) 
EL 172  English Course 3 

 วิชาบังคับกอน  : สษ. 171 หรือ  กําหนดจากการจัดระดับความรูภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา   
 หลักสูตรระดับกลางสูง เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาใชทักษะภาษาอังกฤษอยางบูรณาการในระดับที่ซับซอนกวา
ในวิชาภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเนนทักษะการพูดและการเขียน 
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สวนที่ 2 
1) บังคับ 3 วิชา  7 หนวยกิต 

วท.123  เคมีพ้ืนฐาน        3  (3-0-6) 
SC 123  Fundamental Chemistry 
     โครงสรางอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ พันธะเคมี สมบัติธาตุเรพิเซนเททีฟและแทรนซิชัน แกส ของเหลวและ
สารละลาย ของแข็ง อุณหพลศาสตร จลนพลศาสตร สมดุลเคมีและกรด-เบส เคมีไฟฟา เคมีอินทรีย 

 
วท.173  ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน       1 (0-3-0) 
SC 173  Fundamental Chemistry Laboratory 
 วิชาบงัคับกอน   :  เคยศึกษา หรือศึกษาพรอมกับ วท.123 

ปฏิบัติการเสริมความรูทางทฤษฎีรายวิชา วท.123 
 

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

เตรียมความพรอมและฝกฝนนักศึกษาเพื่อเขาสูการทํางาน ฝกใชทักษะการฟง พูด อานและ เขียน ในบริบทการ
ทํางาน 
 

2) บังคับเลือก 1 วิชา ไมนอยกวา  2  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้ 
วค.106 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน   3 (3-0-6) 
AE 106  Sustainability of Natural Resources and Energy 

พ้ืนฐานเกี่ยวกับนิเวศวิทยา เพื่อประโยชนสําหรับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลักษณะของมลพิษ
สิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสังคม แนวคิดตางๆ เกี่ยวกับความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน  การวิเคราะหการ
ตัดสินใจ  จริยธรรมสิ่งแวดลอม การออกแบบที่ยั่งยืน การใชพลังงานของประเทศไทย  การใชพลังงานในภาคการขนสง  การใช
พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจ  แนวทางการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนสําหรับประเทศไทย  การผลิตไฟฟาสําหรับ
ประเทศไทย  การประหยัดพลังงาน พลังงานทางเลือก  พลังงานแสงอาทิตย  ชีวมวลเพื่อพลังงาน  การผลิตเอทานอล  การผลิตไบ
โอดีเซล  เทคโนโลยีถานหินสะอาด  พลังงานนิวเคลียร  
 
วย.106 เทคนิคในการสื่อสารและการนําเสนอ   2 (2-0-4) 
CE 106  Communication and Presentation Technique 
 เทคนิคการอานจับใจความ และประเด็นสําคัญ รวมทั้งการสรุป การเขียนรายงาน การเขียนสรุปผลการทดลอง การ
นําเสนอขอมูลในแบบตาราง รูป หนวย สัญลักษณและสมการทางคณิตศาสตร ศัพทบัญญัติและการทับศัพท รูปแบบของรายงาน 
การนําเสนอผลงานและเทคนิคในการนําเสนอผลงาน 
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น.209 หลักกฎหมายแพงและพาณิชย   3 (3-0-6) 
LA 209  Civil and Commercial  Law 
 ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายแพงและพาณิชยในลักษณะ 1. บุคคล (1. บุคคลธรรมดา-สภาพบุคคล, ความสามารถ, 
สถานะและการจดทะเบียน, ภูมิลําเนา, การสิ้นสภาพบุคคล 2. นิติบุคคล) 2. ทรัพย (ประเภทและทรัพยสิทธิ) 3. นิติกรรม (หลัก
ทั่วไป, การแสดงเจตนา, โมฆะและโมฆียะกรรม, เงื่อนไข, เงื่อนเวลา, ระยะเวลาอายุความ) 4. หนี้และสัญญา 
 
น.249 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา         3 ( 3-0-6 ) 
LA 249 Introduction to Intellectual Property 
 วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษานอกคณะนิติศาสตรต้ังแตช้ันปที่ 2 ขึ้นไป 
 ความรูพ้ืนฐานการใหความคุมครอง "ผลงานสรางสรรคอันเกิดจากความคิดของมนุษย" เหตุผลและความจําเปนใน
การใหความคุมครอง ประโยชนที่จะไดรับจากการคุมครอง ตลอดจนการบังคับสิทธิที่เกิดจากการคุมครองโดยยกตัวอยาง
กฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่มีอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของนักศึกษามากที่สุด เชน กฎหมาย
ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคา 
 
พบ.291 ธุรกิจเบื้องตน        3 (3-0-3) 
BA 291 Introduction to Business 
 ลักษณะของธุรกิจสภาพแวดลอมและรูปแบบความเปนเจาของธุรกิจ การบริหารธุรกิจกิจกรรมทางธุรกิจดานการผลิต
การตลาดการเงินการบัญชีการบริหารสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรมนุษยทั้งนี้เพื่อปูพ้ืนฐานแนวความคิดของการ
บริหารธุรกิจ และใหเกิดความคิดรวบยอดผานการจัดทําแผนธุรกิจ 
หมายเหตุ เปนวิชาสําหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชยฯที่ประสงคจะเรียนรายวิชาตาง ๆ ของคณะฯเปนวิชาโทควรจะเรียน

วิชา  พบ.291  กอนวิชาอื่นเพื่อใชเปนพื้นฐานในการเรียนวิชาตางๆของคณะพาณิชยฯ  
 

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

HR 201   Principles of Management 

 แนวคิดทางการบริหาร  วิวัฒนาการทฤษฎีการบริหาร หนาที่และทักษะผูบริหารองคกร  การวางแผน การจัดองคการ 

การเปนผูนํา และการควบคุม การตัดสินใจทางการบริหาร และจริยธรรมการบริหาร 
 

 

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

EC 213  Introductory Microeconomics 

 (สําหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร ) 

 แนวคิดและการประยุกตใชทฤษฎีเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การทํางานของกลไกราคา อุป

สงคและอุปทานของสินคา ทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมการผลิต ตนทุนการผลิต การกําหนดราคาสินคา

ในตลาดที่มีการแขงขันสมบูรณ และไมสมบูรณรูปแบบตางๆ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรการผลิตในตลาด

แขงขันสมบูรณและตลาดอื่นๆ ทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับตลาดปจจัยการผลิต และความลมเหลวของตลาด 



 

30 

วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
วท.133 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1   3 (3-0-6) 
SC 133  Physics for Engineers I 

วิชาบังคับกอน :- 
การเคลื่อนที่ แรง ความโนมถวง งานและพลังงาน การชน  การเคลื่อนที่แบบหมุน  วัตถุในสภาพสมดุล  ความ

ยืดหยุนและการแตกหัก  ของไหล การแกวงกวัด คลื่น เสียงและการประยุกต ความรอนและทฤษฎีจลนของกาซ   กฎขอ 1  และ 
2  ของอุณหพลศาสตร 

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

วิชาบังคับกอน : เคยศึกษา วท.133   
 ประจุไฟฟาและสนามไฟฟา  กฎของเกาส  ศักยไฟฟา  ความจุไฟฟา ไดอิเล็กตริก กระแสไฟฟา  วงจรไฟฟา

กระแสตรงและอุปกรณ  แมเหล็กและแมเหล็กไฟฟา  การเหนียวนําแมเหล็กและกฎของฟาราเดย  ตัวเหนี่ยวนํา วงจรไฟฟา
กระแสสลับ ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟาและการประยุกต แสง เลนสและทัศนอุปกรณ การสะทอน การหักเห การเลี้ยวเบน การ
แทรกสอดและโพลาไรเซชัน ฟสิกสแผนใหม 

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

วิชาบังคับกอน :  เคยศึกษา หรือศึกษาพรอมกับ วท.133 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การวัดและความคลาดเคลื่อน แรงและการเคลื่อนที่  พลังงาน โมเมนตัม คลื่น และความรอน 
 

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

วิชาบังคับกอน :  เคยศึกษา หรือศึกษาพรอมกับ วท.134 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ สนามแมเหล็กไฟฟา วงจรและเครื่องมือวัดทางไฟฟา ทัศนศาสตร และฟสิกสแผนใหม 

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

วิชาบังคับกอน  :  - 
ระบบจํานวนและฟงกชันเบื้องตน แคลคูลัสอนุพันธและปริพันธของฟงกชันที่มีตัวแปรเดียว ลิมิต ความตอเนื่อง  

อนุพันธ และการประยุกตอนุพันธ  ปฏิยานุพันธ เทคนิคการหารปริพันธ การประยุกตปฏิยา อนุกรม ทฤษฎีบทของเทยเลอร
และการประยุกต 

หมายเหตุ : ไมนับหนวยกิตใหผูที่กําลังศึกษาหรือสอบได ค.211 หรือ ค.216 หรือ ค.218 
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ค.112 เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต     3 (3-0-6) 
MA 112 Analytic Geometry and Applied Calculus 

วิชาบังคับกอน : สอบได  ค.111 
 เรขาคณิตวิเคราะหในเรื่องภาคตัดกรวยและสมการกําลังสอง   เวกเตอร   การแปลงเชิงพิกัด  พิกัดเชิงขั้วและการราง
กราฟ  ฟงกชันหลายตัวแปร  อนุพันธยอย  ปริพันธฟงกชันหลายตัวแปร  สนามสเกลารและสนามเวกเตอร   อนุพันธของเวกเตอร    
ปริพันธในสนามของเวกเตอร   ทฤษฎีบทของเกาส  กรีน  และสโตกส   การวิเคราะหฟูเรียรและลาปลาซและการประยุกต 

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

 วิชาบังคับกอน  :  สอบได ค.112 
 สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนเอกพันธ สมการเชิงอนุพันธ

เชิงเสนไมเอกพันธ สมการเชิงอนุพันธอันดับสูง สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนที่มีคําตอบเปนอนุกรม ฟงกชันพิเศษ สมการเชิง
อนุพันธยอย การหาผลเฉลยโดยการแปลงลาปลาซและการแปลงฟูริเยร สมการเชิงอนุพันธไมเชิงเสนเบื้องตน การนําไปใช
แกปญหาทางวิศวกรรม 
 
วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 
วก. 100  กราฟกวิศวกรรม      3 (2-3-4) 
ME 100  Engineering  Graphics 

วิชาบังคับกอน : - 
ความสําคัญของการเขียนแบบ เครื่องมือและวิธีใช การเขียนเสนและตัวอักษร การเตรียมงานเขียนแบบ เรขาคณิต

ประยุกต การระบุขนาดและรายละเอียด  การเขียนภาพออโธกราฟก  ภาพพิคทอเรียล การเขียนภาพดวยมือเปลา การเขียนภาพ
ตัด การใชคอมพิวเตอรชวยในงานเขียนแบบ 

 
วย. 100 จริยธรรมสําหรับวิศวกร 0 (0-0-0) 
CE 100  Ethics for Engineers 
 วิชาบังคับกอน : - 
 จรรยาบรรณวิศวกรรม ผลกระทบของเทคโนโลยีตอสังคม ปญหาและประเด็นทางดานจริยธรรมและคุณธรรม 
แนวทางแกไขตลอดจนการปองกัน เพื่อไมใหเกิดกรณีดังกลาวกับลักษณะงานทางวิศวกรรมดานตางๆ การเขารวมโครงการ
อบรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม วัดผลเปนระดับ S หรือ U 
 (เขารวมกิจกรรมกับที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตรจัดขึ้น) 
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วย.101 ความรูเบื้องตนทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร     1(1-0-2) 
CE 101  Introduction to Engineering Profession 
 วิชาบังคับกอน : - 
 วิชาชีพวิศวกรรม  บทบาทและหนาที่ของวิศวกร  วิศวกรรมสาขาตางๆ  หลักสูตรและการเรียนการสอนดาน
วิศวกรรมศาสตร  วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของวิศวกร วิธีการสื่อสาร
สําหรับงานทางวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานทางวิศวกรรม  การแกปญหาทางวิศวกรรม  ความสําคัญของการ
ทดสอบ การทดลอง และการเสนอผล  กฎหมายเบื้องตนสําหรับวิศวกร วิศวกรกับความปลอดภัย วิศวกรกับสังคมและ
สิ่งแวดลอม  วิศวกรกับการพัฒนาเทคโนโลยี  คอมพิวเตอรในงานวิศวกรรม ความรูพ้ืนฐานและปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ  
เครื่องมือ  และเครื่องจักร  กรรมวิธีการผลิต  และการใชเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม 
 
วอ.121  วัสดุวิศวกรรม 1   3 (3-0-6) 
IE 121 Engineering Materials I 
 วิชาบังคับกอน  :  -  
  สมบัติและโครงสรางของวัสดุในงานวิศวกรรมประเภท โลหะ โลหะผสม เซรามิค พลาสติก ยาง ยางมะตอย ไม และ
คอนกรีต แผนภูมิสมดุล ลักษณะและการทดสอบสมบัติวัสดุ ความสัมพันธระหวางโครงสรางทางจุลภาคและมหภาคกับสมบัติ
ของวัสดุ กรรมวิธีการผลิตของวัสดุแบบตางๆ ผลของกรรมวิธีทางความรอนตอโครงสรางทางจุลภาคและสมบัติของวัสดุ 
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วิชาที่เปดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 
วก. 100  กราฟกวิศวกรรม                         3 (2-3-4) 
ME 100  Engineering  Graphics 

วิชาบังคับกอน : - 
ความสําคัญของการเขียนแบบ เครื่องมือและวิธีใช การเขียนเสนและตัวอักษร การเตรียมงานเขียนแบบ เรขาคณิต

ประยุกต การระบุขนาดและรายละเอียด  การเขียนภาพออโธกราฟก  ภาพพิคทอเรียล การเขียนภาพดวยมือเปลา การเขียนภาพ
ตัด การใชคอมพิวเตอรชวยในงานเขียนแบบ 

 

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

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 100 
กราฟกเชิงเรขาคณิต การเขียนรอยตัด รอยตอ แผนคลี่ ระบบสัญลักษณตางๆ ในการเขียนแบบเครื่องกล การเขียน

แบบระบบทอ การเขียนแบบแนวเชื่อม การเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล การกําหนดความละเอียดของพื้นผิว การกําหนด
ความคลาดเคลื่อนและขนาดเผื่อ การเขียนแบบภาพประกอบและภาพรายละเอียด   การใชคอมพิวเตอรชวยในงานเขียนแบบ 

 

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

วิชาบังคับกอน : สอบได วย. 202 
 แรงและความเคน ทบทวนเรื่องวัสดุทางวิศวกรรม ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด ความเคนในคาน 

ไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนตดัด การโกงของคาน การบิด การโกงเดาะของเสา ความเคนในภาชนะความดัน วงกลมของ
มอรและความเคนรวม ระบบที่มีความซ้ําซอน กฎของฮุค พลังงานความเครียด เกณฑการวิบัติของวัสดุ แนะนําวิธีการไฟไนตเอ
ลิเมนต การวัดความเคน 
 

วก. 220  กลศาสตรวิศวกรรม – พลศาสตร                   3 (3-0-6) 
ME 220  Engineering  Mechanics - Dynamics 

วิชาบังคับกอน : สอบได วย. 202 
ทบทวนกฎเบื้องตน เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ  จลนคณิตศาสตรของอนุภาค และวัตถุทรงรูป  ไดแก   การขจัด  

ความเร็ว  และความเรง  การเคลื่อนที่แบบสัมบูรณ และสัมพัทธ จลนศาสตรของอนุภาค และวัตถุทรงรูป ไดแก  กฎขอที่สอง
ของนิวตัน แรง มวล และความเรง  งาน และพลังงาน  การกระทบและโมเมนตัม การเคลื่อนที่โดยแรงสูศูนยกลางความดึงดูด 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสั่นสะเทือน 

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

วิชาบังคับกอน : สอบได วท. 133 
คุณสมบัติของสสารบริสุทธิ ์ สมการของกาซในอุดมคติ และกาซจริง การใชแผนภูมิและตารางทางพลศาสตรความ

รอน  กฏขอที่หนึ่งของพลศาสตรความรอน กฏขอที่สองของพลศาสตรความรอน  วัฏจักรของคารโนต, พลังงาน เอนโทรป 
การถายเทความรอน การแปรรูปพลงังาน 
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วก. 231  พลศาสตรความรอนสําหรับวิศวกรเครื่องกล                         3 (3-0-6) 
ME 231  Thermodynamics  for Mechanical  Engineers 

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 230 
กระบวนการยอนกลับได และอะเวลละบิลิต้ี วัฏจักรกําลัง และวัฏจักรทําความเย็น ความสัมพันธเชิงพลศาสตรความ

รอน ของผสมและสารละลาย  กระบวนการสันดาป และการวิเคราะหผลิตผลที่ไดจากการสันดาป 
 
วก. 240  กลศาสตรของไหล                       3 (3-0-6) 
ME 240  Mechanics  of  Fluids   

วิชาบังคับกอน : สอบได วท. 133 
คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตรของของไหล การลอยตัว สมการโมเมนตัม สมการพลังงาน สมการโมเมนตัม

เชิงมุม จลนศาสตรของการไหลที่อัดตัวไมได และไมมีความหนืด การวิเคราะหการไหลแบบควบคุมปริมาตและแบบดิฟเฟอร
เรนเชี่ยล การวิเคราะหมิติและความเหมือนกัน  การไหลที่อัดตัวไมไดและมีความหนืด การไหลในทอ การวัดการไหล ทฤษฎี
บาวนดะรีเลเยอรเบื้องตนและการไหลแบบปนปวนเบื้องตน 
 
วก. 290  กลศาสตรของไหลเบื้องตน                    3 (3-0-6) 
ME 290  Introduction to Mechanics  of  Fluids  

วิชาบังคับกอน : สอบได วท. 133 
คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตรของของไหล การลอยตัว สมการโมเมนตัม สมการพลังงาน จลนศาสตรของการ

ไหลที่อัดตัวไมได และไมมีความหนืด การวิเคราะหมิติและความเหมือนกันการวัดการไหล การไหลในทอ และการออกแบบ
ระบบทอเบื้องตน 
 
วก.291  กลศาสตรวิศวกรรม                 3  (3-0-6) 
ME 291 Engineering Mechanics   

วิชาบังคับกอน :  สอบได วท. 133 
ระบบแรง แรงลัพธ สมดุล แรงกระจาย พลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน 

งานและพลังงาน การกระทบและโมเมนตัม 
 
วก. 300  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1                        2 (0-4-2) 
ME 300  Mechanical  Engineering  Laboratory  I 

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

      การใชเครื่องมือวัดพื้นฐานทางดานวิศวกรรมเครื่องกล การวัดขนาด ความเร็วเชิงเสนและเชิงมุม อัตราการไหล แรง 
ความเคน ความเครียด ความดัน อุณหภูมิ การวิเคราะหความผิดพลาดในการทดลอง การวิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการ
ทดลอง ปฏิบัติการเบื้องตนเกี่ยวกับกลศาสตรของไหล พลศาสตรความรอน จลนศาสตร และกลศาสตรของแข็ง การเขียนรายงาน
ทางวิศวกรรม 
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วก. 310  การออกแบบเครื่องกล 1        3 (3-0-6) 
ME 310  Mechanical  Design I  

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

ทฤษฎีการวิบัติของวัสดุ  อิทธิพลของจุดรวมความเคน  การออกแบบประยุกตช้ินสวนเครื่องจักรกลอยางงาย  เชน สปริง สลัก
เกลียวสงกําลัง รอยตอแบบตาง ๆ เพลา ล่ิม ลอตุนกําลัง ขอตอประกบ เปนตน แนะนําการใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ
และวิเคราะหทางวิศวกรรม 
  
วก. 311   การออกแบบเครื่องกล 2                           3 (3-0-6) 
ME 311  Mechanical  Design II 

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 310 
การออกแบบชิ้นสวนเครื่องกล  ที่เกี่ยวของกับการสงกําลังตาง ๆ เชน คลัทช เบรก ลูกปน สายพาน โซ เฟองและลูก

เบี้ยว การฝกหัดออกแบบอุปกรณช้ินสวนเครื่องจักรกล และระบบเชิงกลตาง ๆ การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ 
กรณีศึกษาวิศวกรรมยอนกลับ การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ   
 
วก. 320  กลศาสตรเครื่องจักรกล                     3 (3-0-6) 
ME 320  Mechanics  of  Machines 

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 220 
กลไก และคําจํากัดความเบื้องตน จลนคณิตศาสตรของวัตถุทรงรูป การเคลื่อนที่สัมพัทธ  การใชวิธีคํานวณ และวิธี

กราฟในการวิเคราะหจลนคณิตศาสตรของเฟองชุด ลูกเบี้ยว กลไก แขนตอและกลไกสงกําลังบางชนิด จลนศาสตรของวัตถุ
ทรงรูป หลักการของคาลอมแบร  การวิเคราะหแรงในกลไก การปรับสมดุลของเครื่องจักรกล ลอตุนกําลัง ไจโรสโคป แนะนํา
วิธกีารแกปญหาทางจลนคณิตศาสตรวิธีเชิงตัวเลข 
 
วก. 321   การวัดและเครื่องมือการวัด                    3(2-3-4) 
ME 321   Measurement and Instrumentation    
 วิชาบังคับกอน : สอบได วท. 133 และ วฟ. 209  
 พ้ืนฐานการวัด ความแมนยํา ความไว ความผิดพลาด และเลขนัยสําคัญ การประยุกตใชหลักทางสถิติในการวิเคราะห
และปรับปรุงขอมูล การสอบเทียบเครื่องมือวัด ทบทวนพื้นฐานการวัดทางไฟฟา หลักการทํางานและการประยุกตใชเครื่องมือวัด
และอุปกรณจับสัญญาณ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเชน การวัดระยะทาง ความเร็วเชิงเสนและเชิงมุม ความเรงและการสั่นสะเทือน 
การวัดอุณหภูมิ ความชื้น พลังงาน และการถายเทความรอน การวัดแรง แรงบิด ความเคน และความเครียด การวัดความหนืดของ
ของไหล ความเร็วในการไหล อัตราการไหล และความดัน เปนตน 
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วก. 322  การสั่นสะเทือนเชิงกล                        3 (3-0-6) 
ME 322  Mechanical  Vibrations 

วิชาบังคับกอน : สอบได   วก. 220  และ  ค. 214  
พฤติกรรมของระบบแบบรวมมวลชนิดที่มี หนึ่งองศาของความอิสระ ความถี่ธรรมชาติ และผลของการสูญเสีย

พลังงานกล หลักการการกันสะเทือน และเครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน ระบบแบบรวมมวลชนิดที่มี สององศาของความอิสระ 
ความถี่ธรรมชาติ โหมด และรูปทรงของโหมด  หลักการไดนามิคแอ็บชอบเบอร ระบบแบบรวมมวลชนิดที่มีหลายองศาของ
ความอิสระ การควงของเพลา  แนะนําระบบแบบกระจายมวล และระบบที่ไมเปนแบบเชิงเสน แนะนําวิธีการแกปญหาการ
สั่นสะเทือนดวยวิธีเชิงตัวเลข 

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

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 220 และ วฟ. 209  
ทบทวนหลักการทํางานและสวนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน การติดตอระหวาง

คอมพิวเตอรกับโลกภายนอก การแปลงสัญญาณอนาล็อกและดิจิตอล ประเภทและหลักการทํางานของเซ็นเซอรทาง
วิศวกรรมเครื่องกล การนําขอมูลการตรวจวัดจากเซ็นเซอรประเภทตางเขาสูคอมพิวเตอร  การสงสัญญาณไฟฟาเพื่อควบคุม
เครื่องจักร  ทฤษฎีการควบคุมเบื้องตน การใชเซ็นเซอรในการควบคุมอัตโนมัติ การใชงานพีแอลซี  

การใชเครื่องมือวัดทางอิเลคทรอนคิส การตอวงจรไฟฟาเบื้องตน การควบคุมมอเตอร การใชเซ็นเซอรตางๆ การใช
ชุดไมโครคอนโทลเลอร ระบบไฮดรอลิกและระบบนิวเมติกเบื้องตน 

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

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 231 
สวนประกอบของเครื่องยนต พลศาสตรความรอนของเครื่องยนตที่จุดระเบิดดวยประกายไฟ และที่อัดระเบิด 

กระบวนการเผาไหม กําลังงานที่ได  ขีดจํากัดของควัน  การวิเคราะหไอเสียและ การควบคุมมลภาวะที่เกิดจากไอเสีย แผนภูมิ
สมดุล  น้ํามันเชื้อเพลิง  ระบบการจายเชื้อเพลิงแบบคาบิวเรเตอร และหัวฉีด กระบวนการไอดีไลไอเสีย การหลอล่ืนและระบาย
ความรอน วัฏจักรเชื้อเพลิง-อากาศประเภทตางๆ เทคนิคการเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต เชน การซุปเปอรชารจ เปนตน การ
ทดสอบและวิเคราะหสมรรถนะของเครื่องยนต การออกแบบเครื่องยนต แนะนําเทคโนโลยีเครื่องยนตรวมสมัย 
 
วก. 331  การถายเทความรอนสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล                        3 (3-0-6) 
ME 331  Heat  Transfer for Mechanical Engineering 

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 230  และ วก. 240 
การนําความรอนในสภาวะสม่ําเสมอแบบหนึ่ง และสองมิติ การนําความรอนในสภาวะ         ไมสม่ําเสมอแบบหนึ่ง

มิติ  การวิเคราะหเชิงมิติในการพาความรอน การพาความรอนแบบธรรมชาติบนแผนระนาบ และผิวของทรงกระบอก การพา
ความรอนแบบบังคับบนทอกลม แผนระนาบ และภายในทอรูปตาง ๆ การวิเคราะหการพาความรอนในกรณีงาย ๆ  
ความสัมพันธระหวางการถายเทความรอน และความเสียดทาน การควบแนน และการเดือด คุณสมบัติในการดูดกลืนและการ
แผกระจายความรอนของผิว การแผรังสีของวัตถุดําและวัตถุเทา เครื่องมือแลกเปลี่ยนความรอน แนะนําวิธีการแกปญหาการ
ถายเทความรอนดวยวิธีเชิงตัวเลข 
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วก. 350  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกร                   3 (3-0-6) 
ME 350  Numerical Method for Engineers   

วิชาบังคับกอน : สอบได  มธ.156 ค.131 และ ค.214 
แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การประมาณการและการวิเคราะหหาคาความคลาดเคลื่อน ระบบ

สมการพีชคณิตทั้งเชิงเสนและไมเชิงเสน และการแกกลุมสมการพีชคณิต สมการอนุพันธแบบตาง ๆ  ทั้งปญหาหนึ่งมิติ และ
หลายมิติ  การอินทิเกรตเชิงตัวเลข  วิธีดิสครีไตเซชั่น สมการอนุพันธรูปแบบตาง ๆ โดยวิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนส การพัฒนา
อัลกอริทึมและโปรแกรมคอมพิวเตอรในการแกปญหาในทางปฏิบัติ 
 
วก. 380  การฝกงานในอุตสาหกรรม      0 (ไมนอยกวา 240 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา) 
ME 380  Industrial  Training 

วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 3  ขึ้นไป และผานการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรกําหนด 
 นักศึกษาจะตองฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนวยงานที่เทียบเทา  เปนเวลาไมนอยกวา 6 สัปดาหติดตอกัน (ไม
นอยกวา 240 ช่ัวโมง)โดยทํารายงานเสนอตอภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พรอมทั้งมีใบรับรอง  ผลการปฏิบัติงานจากผูควบคุม 
การประเมินผลเปนระดับใชได (S) หรือใชไมได (U) และนักศึกษาไมสามารถจดทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นรวมดวย 
 
วก. 390  ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล      1 (0-3-0) 
ME 390  Mechanical Engineering Fundamental Laboratory  

 วิชาบังคับกอน : สอบได วย. 221, วก. 230, วก. 240  หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
                            และหัวหนาภาควิชาฯ 

 การใชเครื่องมือวัดพื้นฐานทางดานวิศวกรรมเครื่องกล การวัดขนาด ความเร็วเชิงเสนและเชิงมุม อัตราการไหล แรง 
ความเคน ความเครียด ความดัน อุณหภูมิ การวิเคราะหความผิดพลาดในการทดลอง การวิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการ
ทดลอง 
 

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

วิชาบังคับกอน :  สอบได วก. 300, วก. 322, วก. 330  หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
  และหัวหนาภาควิชาฯ 
การทดลองเพิ่มเติมทางดาน วิศวกรรมโรงไฟฟา การถายเทความรอน ระบบควบคุมอัตโนมัติ การสั่นสะเทือนเชิงกล 

และพลศาสตรของกาซ 
 

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

วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 214 
แนะนําระบบควบคุม สวนประกอบพื้นฐานของระบบ ระบบเชิงเสน และการปอนกลับ การต้ังแบบจําลองเชิง

คณิตศาสตรของระบบ   การหาการตอบสนอง   และคุณลักษณะการตอบสนองของระบบ พฤติกรรมในภาวะแปรตัว และ
เกณฑสมรรถนะ เสถียรภาพของระบบ สัมประสิทธิ์คาผิดพลาดและเกณฑคาผิดพลาด  การวิเคราะหระบบควบคุมแบบเชิงเสน
โดยวิธีรูทโลคัส  และวิธีการการตอบสนองตอความถี่กิริยาควบคุมพื้นฐาน  การปรับปรุงสมรรถนะของระบบโดยใชเทคนิค
การชดเชย  แนะนําการวิเคราะหโดยใชวิธีตัวแปรแสดงสภาวะ 
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วก. 430  การทําความเย็นและการปรับอากาศ                   3 (3-0-6) 
ME 430  Refrigeration  and  Air  Conditioning 

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 331 
ทบทวนหลักการทางพลศาสตรความรอน หลักการทําความเย็น และระบบทําความเย็นแบบตาง ๆ การทําความเย็น

แบบอัดไอโดยวิธีกล แบบการอัดช้ันเดียวและหลายชั้น อุปกรณหลักของระบบทําความเย็น เชน เครื่องอัดไอ เครื่องควบแนน 
เครื่องทําระเหย อุปกรณควบคุมการไหลของสารทําความเย็น และอุปกรณประกอบอื่นๆ สารทําความเย็น ไซโครเมตริก  
แนะนําเทคโนโลยีรวมสมัยดานการทําความเย็น และ การปรับอากาศ การคํานวณภาระทําความเย็นสําหรับระบบทําความเย็น
และปรับอากาศ การออกแบบทอลม การออกแบบการกระจายลม หลักการเลือกหัวจายลมเย็น 

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

วิชาบังคับกอน : สอบไดวก.231  
ชนิดและลักษณะของโรงไฟฟา การคํานวณโหลด โรงไฟฟาพลังน้ํา โรงไฟฟาดีเซล โรงไฟฟาพลังความรอน เครื่อง

กังหันไอน้ํา หมอไอน้ํา เครื่องควบแนน เครื่องอุนน้ําปอน และอุปกรณเสริม โรงไฟฟากังหันกาซ โรงไฟฟาพลังความรอนรวม 
โรงไฟฟานิวเคลียร แนะนําเทคโนโลยีรวมสมัยที่เกี่ยวกับโรงไฟฟา 
 
วก. 480  สัมมนาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล    0 (0-3-0) 
ME 480  Mechanical Engineering Projects  Seminar 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชาแกนทุกวิชา และมีสถานะเทียบเทานักศึกษาชั้นปที่ 4  
หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 

 วิชานี้จัดขึ้นควบคูกับวิชา วก. 481 เพื่อฝกฝนใหรูจักการคนควา เขียนรายงาน  และวิธีเสนอรายงานตอที่ประชุม  
นักศึกษาจะตองสงรายงานเปนรูปเลมและนําเสนอตอที่ประชุม โดยเนนการใชภาษาไทยที่ถูกตองตามหลักไวยากรณและ
หลักการเขียนรายงานที่ถูกตอง รายงานจะตองมีเนื้อหาเกี่ยวของกับโครงงานที่จะทําในวิชา วก. 481 การประเมินผลเปนระดับ
ใชได (S) หรือใชไมได (U) 
 
รายวิชาบังคับเลือก และวิชาเลือก 
วก. 325  นิวเมติกสและไฮดรอลิกส   3 (2-3-4) 
ME 325  Pneumatics and Hydraulics 

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 240 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
หลักการเบื้องตนของระบบของไหลสงกําลัง และการประยุกตใชงาน วงจรระบบไฮดรอลิกและระบบนิวเมติก  

โครงสรางและหลักการทํางานของระบบ ไฮดรอลิกและนิวเมติก การออกแบบและเขียนแบบ วงจรพื้นฐาน วงจรเคสแคต การ
ควบคุมของไหลกําลังดวยไฟฟา แลดเดอไดอะแกรม วงจร พีแอลซี การเลือกใชอุปกรณตาง ๆ   เชน   เครื่องอัดอากาศ ถังเก็บ
ความดัน วาลวควบคุม กระบอกสูบ เปนตน ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ  การติดตั้ง ดูแล บํารุงรักษา การตรวจสอบและ
การแกไขปญหา   และการประยุกตใชในอุตสาหกรรม  
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วก. 344  กลศาสตรของไหลขั้นสูง                           3 (3-0-6) 
ME 344  Advance Mechanics  of  Fluids  

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

เสนวิถี และ ฟงกช่ันสายธาร ความเครียดและอัตราการหมุน ตาขายการไหล การหมุนเวียน และการไหลวน การไหลในแนว
รัศมี สมการการเคลื่อนที่ และสมการพลังงาน  การไหลแบบราบเรียบในชองทางไหล ความเคนเฉือนในการไหลแบบปนปวน 
การกระจายของความเร็ว การวิเคราะหช้ันขอบเขตแบบราบเรียบ และแบบปนปวน การไหลผานวัตถุรูปทรงตาง ๆ การแยกตัว 
การหมุนเวียน แรงตานและแรงยก แนะนําวิธีการแกปญหาทางกลศาสตรของไหลดวยวิธีเชิงตัวเลข 
 
วก. 354  การใชคอมพิวเตอรชวยงานทางวิศวกรรม   3 (2-3-4) 
ME 354  Computer Aided Engineering 

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 350 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
หลักการพื้นฐานและสวนประกอบของคอมพิวเตอร การใชคอมพิวเตอรชวยในการแกปญหาทางวิศวกรรม ทบทวน

วิธีการเชิงตัวเลข และการประยุกตใชในการแกปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล เชน ปญหาการไหล, การถายเทความรอน และ
ความเคน เปนตน เทคนิคการหาจุดที่เหมาะสม การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบทางเรขาคณิต การใชคอมพิวเตอรชวย
ในการคํานวณเชิงสัญลักษณ การบันทึกขอมูล การวิเคราะหขอมูล แผนภูมิประเภทตางๆสําหรับการนําเสนอขอมูลผลการ
คํานวณและผลการทดลอง 

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

วิชาบังคับกอน :สอบได วอ.251 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
การออกแบบผลิตภัณทโดยคํานึงถึงหลักทางวิศวกรรม การออกแบบเพื่อผลิตในเชิงอุตสาหกรรม และ โอกาสทาง

ธุรกิจสําหรับผลิตภัณทใหม วิธีการออกแบบ การสรางแบบจําลอง การตัดสินใจ ความเสี่ยง ราคา วัสดุและการเลือกวิธีการผลิต
เชิงอุตสาหกรรม การทํางานเปนทีม ความคิดสรางสรรค การสรางนวัตกรรมใหม 
 
วก.374 เทคโนโลยียานยนต    3 (2-3-4) 
ME 374 Automotive Technology  

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 220 หรือไดรับอนุมัติจาก อาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
หลักการพื้นฐานและชิ้นสวนของเครื่องยนตเผาไหมภายใน ชนิดของยานยนต ตัวถังและโครงรถ ระบบบังคับเลี้ยว 

ระบบหามลอ ระบบรองรับการสั่นสะเทือน ระบบสงถายกําลัง ระบบไฟฟาเบื้องตน ระบบระบายความรอน เทคโนโลยีดาน
ความปลอดภัย ของยานยนต แนะนํายานยนตที่ใชอยูในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 

ช่ัวโมงปฏิบัติการครอบคลุม  การถอดและประกอบเครื่องยนต   การทดสอบระบบตาง ๆ ของยานยนต การทดสอบ
สมรรถนะ 
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วก. 414  การเสียหายของวัสดุทางวิศวกรรม               3 (3-0-6) 
ME 414  Failure of Engineering Materials 

วิชาบังคับกอน : เคยเรียน วก. 210 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชา 
สาเหตุ และประเภทของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับช้ินสวนทางวิศวกรรม โดยเนนการเปลี่ยนแปลงรูปรางของวัสดุ 

และการแตกหักของวัตถุที่มีรอยราว   พฤติกรรมและกลไกของความเสียภายใตภาระคงที่ และภาระแบบไมคงที่ (การลา)  การ
เกิดและขยายของรอยราวลา การสึกหรอ การกัดกรอน การทดสอบวัสดุ  
 
วก. 415 การออกแบบแบบเหมาะสมที่สุดของชิ้นสวนเครื่องจักรกล                   3 (3-0-6) 
ME 415 Optimal Designs of Machine Elements 

วิชาบังคับกอน : สอบได วก.310 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชา  
การออกแบบที่เหมาะสมที่สุด และการออกแบบเพื่อเสถียรภาพ การแทนรูปรางอิสระดวยสมการทางคณิตศาตร โดย

ใช NURBS การต้ังคาตัวแปร ฟงกช่ันเปาหมาย และ ฟงกช่ันขอจํากัด การปรับเปลี่ยนคาตัวแปรเพื่อใหไดฟงกช่ันเปาหมายที่
ตองการโดยวิธีการหาคาเหมาะสมที่สุดแบบตางๆ และการประยุกตใชในการออกแบบแบบเหมาะสมที่สุดของชิ้นสวน
เครื่องจักรกล 

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

วิชาบังคับกอน :  สอบไดหรือศึกษาพรอมกับ วก. 420 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
ทบทวนทฤษฎีบทเมตริกซ การวิเคราะหการเคลื่อนที่ของหุนยนตประเภทตาง ๆ การวิเคราะหโหลดของหุนยนต การ

วิเคราะหความแข็งแรงของโครงสรางและกลไก การเลือกใชเซ็นเซอรประเภทตาง ๆ การควบคุมหุนยนตเบื้องตน การมองเห็น
ของและการคิดของหุนยนต  ปฏิบัติการออกแบบ สราง และควบคุมหุนยนต การใชหุนยนตในอุตสาหกรรม เยี่ยมชมโรงงานที่
ใชหุนยนตในการผลิต 

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

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

พาณิชยขนาดใหญ ระบบทําความเย็นแบบศูนยกลาง ระบบปริมาตรอากาศแปรผัน (VAV) ระบบกักเก็บความเย็น (Thermal 
Energy Storage System) ระบบการทําความเย็นแบบดูดซึม ระบบการแผรังสีความเย็น ทอความรอน (Heat Pipes) และลอความ
รอน (Heat Wheel) การควบคุมความเร็วของมอเตอร (VSD) ระบบจัดการพลังงานในอาคาร (BMS) การออกแบบระบบปรับ
อากาศเพื่อความสบายของมนุษย (Thermal comfort design) การออกแบบหองสะอาด 
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วก. 435  วิศวกรรมเครื่องกังหันกาซ       3 (3-0-6) 
ME 435  Gas Turbine Engineering 

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 240 และ วก. 231 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
                           และหัวหนาภาควิชาฯ 
วัฏจักรกังหันกาซ การเพิ่มสมรรถนะ ระบบกังหันกาซที่ใชขับเคลื่อนเครื่องบิน เครื่องอัดกาซ ระบบเผาไหม 

สวนประกอบของเครื่องยนตกังหันกาซ วัสดุที่ใช ระบบการหลอล่ืน ระบบระบายความรอน การวิเคราะหหาสมรรถภาพที่
สภาวะตาง ๆ แนะนําเทคโนโลยีรวมสมัยเกี่ยวกับเครื่องยนตกังหันกาซ 
 
วก. 436  การทําความเย็นและการปรับอากาศชั้นสูง                      3 (3-0-6) 
ME 436  Advanced Refrigeration and Air Conditioning 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวก.430 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
สารทําความเย็น การวิเคราะหระบบทําความเย็นที่อัดกาซหลายชั้น การออกแบบหองเย็น การทําความเย็นที่อุณหภูมิ

ตํ่ามาก ๆ การออกแบบระบบทําความเย็นสําหรับอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชยขนาดใหญ การทําอากาศเหลว การควบคุม
ระบบทําความเย็น การออกแบบระบบปรับอากาศในอาคารประเภทตางๆ ระบบทอ การระบายอากาศ การกําจัดควันและฝุนจาก
อากาศ การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือนจากระบบปรับอากาศ การประหยัดพลังงานในระบบทําความเย็นและปรับอากาศ 
การบํารุงรักษา แนะนําเทคโนโลยีรวมสมัยดานการทําความเย็นและการปรับอากาศ การออกแบบหอผึ่งลมเย็น การออกแบบหอง
สะอาด 

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

วิชาบังคับกอน : สอบไดวก.231 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
แหลงพลังงานในธรรมชาติ การแปลงพลังงานจากแหลงตาง ๆ เชน พลังงานจากน้ําขึ้นน้ําลง พลังงานลม และ

พลังงานความรอนใตพิภพ เปนพลังงานกลและพลังงานไฟฟา ระบบแมกนิโตไฮโดรไดนามิกส เซลลเช้ือเพลิง ศักยภาพการ
ประยุกตใชพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม และพลังงานน้ําขึ้นน้ําลง การแปลงพลังงานชีวมวล การสะสมพลังงาน พลังงาน
สะอาด 

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

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 230, วก. 231 และ วก. 331 หรือไดรับอนุมัติจาก 
                            อาจารยผูสอนและหวัหนาภาควิชาฯ 
ตรวจสอบการใชพลังงานของอาคารและอุตสาหกรรม การออกแบบอาคาร และระบบทางกลภายในอาคาร  เพื่อการ

ใชสอยอยางประหยัดพลังงาน การสมดุลพลังงานของอุปกรณตาง ๆ ในอุตสาหกรรม วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ วิธีการนํา
ความรอนที่สูญเสียในอุตสาหกรรมกลับมาใชประโยชน การวิเคราะหกฎขอที่สองของพลศาสตรความรอน การจัดการพลังงาน 
แนะนําพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการใชพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม แนะนําเทคโนโลยีรวมสมัยในการจัด
การพลังงาน และ การอนุรักษพลังงาน  
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วก. 444  การออกแบบระบบทอทางวิศวกรรม             3 (3-0-6) 
ME 444  Engineering  Piping  System  Design 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวก.240 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
การกําหนดขนาด และออกแบบระบบทอตางๆ เชน ทอน้ํารอนและน้ําเย็น ทอสําหรับอากาศอัด และกาซชนิดตาง ๆ  

การออกแบบทอน้ําทิ้ง และทอระบายอากาศ  การออกแบบระบบทอไอน้ํา และน้ําที่ไดจากการควบแนน การใชตัวดักไอน้ํา 
การลดความดันในทอ การเลือกใชอุปกรณและสวนประกอบในระบบทอ เชน วาลวประเภทตางๆ ทอและขอตอ กรอง อุปกรณ
แขวนทอ ฉนวน เปนตน  เทคนิคการติดตั้งระบบทอ การตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบทอ 
 
วก. 445 วิศวกรรมทางน้ําเบื้องตน                    3 (3-0-6) 
ME 445   Introduction to Marine Engineering 

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

การกัดกรอน การสึกกรอน การคํานวณโหลดที่กระทําตอโครงสรางทางน้ํา วัสดุที่ใชในโครงสรางทางน้ํา การออกแบบ
โครงสรางที่อยูในน้ํา เชน ตัวเรือ อูลอย แทนขุดเจาะน้ํามัน เปนตน คําศัพททางเรือ สวนประกอบที่สําคัญของเรือเดินสมุทร 
การออกแบบเรือเบื้องตน กรรมวิธีการสรางเรือ วิธีการบํารุงรักษาและตรวจสอบโครงสรางทางน้ํา วิธีการการปองกันการกัด
กรอน แนะนําหนวยงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทางน้ํา แนะนําเทคโนโลยีรวมสมัย เยี่ยมชมอูตอเรือและอูซอมเรือ 
 
วก. 446  วิศวกรรมอากาศยานเบื้องตน                       3 (3-0-6) 
ME 446  Introduction to Aeronautical Engineering 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวก.240 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
ประวัติศาสตรการบิน หลักการอากาศพลศาสตรเบื้องตน แรงตานและแรงยกในวัตถุที่เคลื่อนที่ในอากาศ สภาพของ

ช้ันบรรยากาศที่ระดับความสูงในการบิน วัสดุที่ใชในเครื่องบินยุคใหม สวนประกอบ และ ระบบตางๆ ของเครื่องบินประเภท
ตางๆ การออกแบบโครงสรางของเครื่องบิน ระบบขับเคลื่อนแบบตางๆ เช้ือเพลิง คําศัพททางดานการบิน การควบคุมการบิน 
การคํานวณเสนทางการบิน วิศวกรรมอวกาศเบื้องตน  
 
วก. 447  เครื่องจักรกลของไหล             3 (3-0-6) 
ME 447  Fluid  Machinery 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวก.240 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
หลักการของกลศาสตรของไหล เมื่อประยุกตใชกับเครื่องจักรกลของไหล การจําแนกเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัด และพัด

ลม ทฤษฎีเครื่องสูบแบบแทนที่แนนอน  และคุณลักษณะของสมรรถนะ  การวิเคราะหเชิงมิติ และสมรรถนะโดยทั่วไปของ
เครื่องจักรกลของไหลแบบหมุนวน การคํานวณออกแบบตัวถัง  ใบพัด  และวงจรทอตางๆ ทฤษฎีเครื่องจักรกลของไหลแบบ
ไหลในแนวแกน แนะนําเทคโนโลยีรวมสมัยที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกลของไหล 
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วก. 454  วิธีการไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน      3 (3-0-6) 
ME 454  Introduction to Finite Element Method 

วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 350 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
คณิตศาสตรพ้ืนฐานและเมตริกซ  ลําดับขั้นตอนในการใชวิธีการไฟไนตเอลิเมนต  การประดิษฐสมการของเอลิเมนต

โดยการใชวิธีการแบบโดยตรง  วิธีการแปรผันและวิธีการถวงน้ําหนักเศษตกคาง  ลักษณะของไฟไนตเอลิเมนตแบบตาง ๆ ใน
หนึ่ง  สอง  สามมิติ  และฟงกชันการประมาณคาภายใน  การนําวิธีการไฟไนตเอลิเมนตไปประยุกตแกปญหาที่เกี่ยวกับ
โครงสราง  การถายเทความรอนและการไหลของของไหล 
 

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

วิชาบังคับกอน :  สอบได วก.350 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
                           และหัวหนาภาควิชาฯ 
พ้ืนฐานคณิตศาสตรของวิธีบาวนดะรีเอลิเมนต  การหาปริพันธเชิงตัวเลข การสรางชิ้นประกอบ การแกปญหาการนํา

ความรอนและปญหาสภาพยืดหยุนดวยวิธีบาวนดะรีเอลิเมนต การประยุกตใชวิธีบาวนดะรีเอลิเมนตสําหรับปญหาอื่น ๆ  
 

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

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

เย็น ไอน้ํา ระบบอากาศอัด ระบบกาซ และระบบดับเพลิง  หลักการทํางานของ อุปกรณทั่วไปในอุตสาหกรรม เชน มอเตอร, 
ปมพ, เครื่องอัดอากาศ, พัดลม, ระบบสายพานลําเลียง, วาลว, เมคานิคัลซีล เปนตน การบํารุงรักษาเชิงปองกัน วิศวกรรมคุณคา 
ทดสอบแบบไมทําลาย  เยี่ยมชมโรงงาน 
 

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

วิชาบังคับกอน : สอบไดวก.310 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
การใชคอมพิวเตอรชวยในขั้นตอนตาง ๆ ของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ ต้ังแตการออกแบบการวิเคราะหทาง

วิศวกรรม และการผลิตช้ินงานตนแบบ เบื้องหลังของโปรแกรมสําเร็จรูปทางดาน CAD การใช NURBS แทนรูปรางอิสระ 
หลักการสรางแบบจําลองสามมิติในคอมพิวเตอร เบื้องหลังของโปรแกรมสําเร็จรูปทางดาน CAM การออกแบบเสนทางของ
เครื่องมือตัด และ การใชภาษาจี การวัดขนาดและรูปรางของชิ้นงาน 
 

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

วิชาบังคับกอน :  สอบได วก. 210 และ วก. 240 หรือ ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับชนิด ลักษณะโครงสราง การใชงาน และการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร การเลือกใช

อุปกรณ และการทดสอบสมรรถนะ คุณสมบัติทางกลของวัสดุทางการเกษตร เชน ดิน ผลิตผลทางการเกษตร เปนตน  การ
ออกแบบ การวิเคราะหความแข็งแรง และ การวิเคราะหการเคลื่อนที่ ของเครื่องจักรกลการเกษตร ศึกษารายละเอียด
เครื่องจักรกลพื้นฐานบางชนิด 
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วก. 475  ไบโอเมคานิกสเบื้องตน       3 (3-0-6) 
ME 475  Introduction to Biomechanics 

วิชาบังคับกอน :  สอบได วก. 210 และ วก. 220 หรือไดรับอนุมัติจาก 
                           อาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
ศัพททางการแพทยที่เกี่ยวของ คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุชีวภาพ เชน เนื้อเยื่อ กลามเนื้อ กระดูก ของเหลวตางๆ ในสัตว

เลี้ยงลูกดวยนม โครงสรางของแมลง และ โครงสรางของพืช เปนตน สมดุลสถิตย และการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต ระบบตรวจวัด
และควบคุมในสิ่งมีชีวิต การอธิบายเหตุผลในการออกแบบของธรรมชาติดวยทฤษฎีทางดานวิศวกรรมเครื่องกล วิธีการ
ตรวจวัดคุณสมบัติทางกลของวัสดุชีวภาพ แนะนําการทดลองในสิ่งมีชีวิต การออกแบบอวัยวะเทียม 
 
วก. 476  การใหความรอนดวยไมโครเวฟเบื้องตน     3 (3-0-6) 
ME 476  Introduction to Microwave Heating 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวก.331 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
บทนําเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทําความรอนดวยไมโครเวฟ  องคประกอบพื้นฐานของระบบ 

ทําความรอนดวยไมโครเวฟ  คาสมบัติไดอิเลกตริกของวัสดุ  การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร  การวิเคราะหกระบวนการถายเทความรอนใน
วัสดุที่มีขนาดกึ่งอนันตโดยใชกฎของ              แลมเบิรท  การวิเคราะหกระบวนการถายเทความรอนในวัสดุที่มีขนาดจํากัดโดยใชสมการ             
แมกซเวลล  การสรางแบบจําลองโดยใชคอมพวิเตอรชวย  การออกแบบระบบทําความรอนดวยไมโครเวฟสําหรับอุตสาหกรรม 

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

วิชาบังคับกอน : สอบไดวก.330 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
เนื้อหาครอบคลุม ทั้งทางทฤษฎีพ้ืนฐานดานการเผาไหม และการประยุกต ซึ่งประกอบดวยหลักการของการเผาไหม 

กระบวนการการเกิดการเผาไหม ประเภทของการเผาไหม การวิเคราะหกาซที่เกิดจากการเผาไหม การคํานวณอัตราสวนอากาศ
เช้ือเพลิง อัตราการเกดิปฏิกิริยาเคมี การทําสมดุลความรอน วิธีการเผาไหมและอุปกรณการเผาไหมประเภทตางๆ 
 
วก. 481  โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล           3 (0-6-3) 
ME 481  Mechanical  Engineering  Project 
              วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาชั้นปที่ 4 และตองผานการอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร
กําหนด หรือไดรับคะแนน TU-GET ไมตํ่ากวา 300 คะแนน และสอบได วก.480 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนา
ภาควิชาฯ 

 โครงงานเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อฝกฝน ทําการทดลอง คนควาวิจัย พัฒนา หรือศึกษาในเรื่องหนึ่งเรื่องใดดวยตัว
นักศึกษาเอง  โดยมีอาจารยเปนที่ปรึกษาแนะนํา  เมื่อจบโครงงานนักศึกษาจะตองจัดทํารายงานเปนรูปเลม และทําการนําเสนอ
ผลงานดวยการบรรยาย 
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วก.482 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล      3  (0-9-0) 
ME 482 Preparation for Mechanical Engineering Co-operative Education   

วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่สอบผานรายวิชาตาง ๆ ที่ภาควิชากําหนด และตองผานการอบรมโครงการ
อบรมภาษาอังกฤษตามที่คณะวิศวกรรมศาสตรกําหนด หรือไดรับคะแนน TU-GET ไมตํ่ากวา 300 คะแนน หรือไดรับอนุมัติจาก
อาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ 
   การศึกษาและแกปญหางานในสถานประกอบการดานอุตสาหกรรมเพื่อผลิตงานวิจัย โดยมีลักษณะเปนงานเดี่ยวและ
เปนโครงการที่มีลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะดังนี้    (1) เปนการคนหาสิ่งใหมๆ ที่สามารถนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑใหมในเชิง
พาณิชย  (2) เปนการแกปญหาทางดานการผลิต การปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือนําสวนที่เสียหรือไมไดคุณภาพไปใช
ประโยชน  (3) เปนการปรับปรุงเทคโนโลยี (เพิ่มเติมจากการที่มีการจดสิทธิบัตรแลว) รวมถึงการจัดการบริหารและการบริการ 
เพื่อใหไดขอมูลและทางเลือกที่เหมาะสมทางดานธุรกิจ  
   วิชานี้จะเปนขั้นตอนของการระบุหัวขอวิจัย การศึกษาขอมูลและรายละเอียดของปญหา การกําหนดวัตถุประสงค 
ขอบเขตและขั้นตอนการศึกษา ระเบียบวิธีการวิจัย รวมทั้งการศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ แลวจัดทําเปนรายงานเพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยอาจารยและบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมรวมกันประเมินผล  
 

วก.483 สหกิจศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล 6 (ไมนอยกวา 16 สัปดาห ใน 1 ภาคการศึกษา) 
ME 483  Mechanical Engineering Co-operative Education  

วิชาบังคับกอน: สอบได วก.482 
   ดําเนินโครงการศึกษาและแกปญหางานในสถานประกอบการดานอุตสาหกรรม ซึ่งเปนการศึกษาตอจากวิชา วก.482
โดยการศึกษาวิชานี้จะเปนขั้นตอนของการวิเคราะหปรับปรุงพัฒนางาน ตามระเบียบวิธีวิจัยที่ไดศึกษาในวิชา วก.482 (ปฏิบัติ 16 
สัปดาห) 
 

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

วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
วิทยาการใหมๆ  ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล  ที่นาสนใจเปนพิเศษ 

 

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

วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
วิทยาการใหมๆ  ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล  ที่นาสนใจเปนพิเศษ 
 

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

วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
วิทยาการใหมๆ  ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล  ที่นาสนใจเปนพิเศษ 
 

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

วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
วิทยาการใหมๆ  ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล  ที่นาสนใจเปนพิเศษ 
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วก. 488  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 5               3 (3-0-6) 
ME 488  Special  Topics  in  Mechanical  Engineering V 

วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
วิทยาการใหมๆ  ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล  ที่นาสนใจเปนพิเศษ 
 

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

วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
วิทยาการใหมๆ  ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล  ที่นาสนใจเปนพิเศษ 
 

คําอธิบายรายวิชาเฉพาะที่เปดสอนโดยสาขาวิชาอื่น และคณะอื่น 
 

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

 วิชาบังคับกอน  : - 
ทฤษฎีบทเมทริกซ เออมิเชียนเทริกซและยูนิแทรีเมทริกซ การแยกตัวประกอบแบบแอลยู ปริภูมิเวกเตอร อิสระเชิง

เสน มิติ คาลําดับช้ันของเมทริกซ การประยุกตของเมทริกซในการแกระบบสมการเชิงเสน เมทริกซผกผัน ดีเทอรมิแนนต 
หลักเกณฑคราเมอร การแปลงเชิงเสน ปริภูมิผลคูณภายใน สวนเติมเต็มเชิงตั้งฉากและกําลังสองนอยที่สุด คาลักษณะเฉพาะ 
เวกเตอรลักษณะเฉพาะและการประยุกต การทําใหเปนเมทริกซทแยงมุม แนวคิดพื้นฐานของเทนเซอรเบื้องตน คา
ลักษณะเฉพาะ เวกเตอรลักษณะเฉพาะ 
 

วย. 202   กลศาสตรวิศวกรรม - สถิตยศาสตร  3(3-0-6) 
CE202   Engineering Mechanics - Statics 
 วิชาบังคับกอน : สอบไดวท.133 
 การวิเคราะหแรงกฏของนิวตัน ผลรวมแรงลัพธ สมดุลของแรง การประยุกตสมการสมดุลกับโครงสรางและเครื่องจักร
จุดศูนยถวงทฤษฏีของแปปปสคานกลศาสตรของไหลความฝดการวิเคราะหโดยใชหลักของงานเสมือนเสถียรภาพของสมดุล
เคเบิลโมเมนตความเฉื่อยของพื้นที่โมเมนตความเฉื่อยของมวลความรูเบื้องตนใน 
 
วฟ. 203 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน   1(0-3-0) 
LE  203 Introduction to Electrical Engineering Laboratory 
 วิชาบังคับกอน : สอบไดหรือศึกษาพรอมกับ วฟ.209 
 เนนฝกทักษะทางไฟฟาขั้นพื้นฐาน เรียนรูหลักการทํางานวิธีใชงานอุปกรณเครื่องมือตางๆ ในการประกอบ
วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหประกอบวงจรไฟฟาเบื้องตนได เรียนรูอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระบบวิเคราะหและสามารถ
แกปญหาทางวงจรไฟฟาเบื้องตนและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนได เรียนรูวิธีการใชซอฟแวรบางอยางในการวิเคราะหวงจรไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

 (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เคมี อุตสาหการ โยธา) 
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วฟ.209 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน   3(3-0-6) 
LE 209 Introduction to Electrical Engineering 
 วิชาบังคับกอน : - 

การวิเคราะหวงจรกระแสตรงและกระแสสลับเบื้องตน แรงดัน กระแสและกําลังงาน หมอแปลงไฟฟา แนะนํา
เครื่องจักรกลไฟฟา อาทิ เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟาและการนําไปใชงาน  สังกัประบบไฟฟาสามเฟสและวิธีการสงถาย
พลังงานไฟฟา แนะนําเครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟา  

 (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เคมี อุตสาหการ) 
 
วอ.251 กรรมวิธีการผลิตสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล                                         3  (2-3-4) 
IE 251 Manufacturing Processes for Mechanical Engineering                                    
วิชาบังคับกอน  :  - 
                กรรมวิธีการผลิตแบบตางๆ เชน การหลอ การขึ้นรูป การเชื่อม การใชอุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องจักรในการผลิต  
กรรมวิธีการผลิต และตนทุนในการผลิต มาตรฐานการวัดละเอียดทางวิศวกรรม และ ระบบมาตรฐานในเรื่องความสามารถการ
แลกเปลี่ยน ขอกําหนดของพิกัดความเผื่อและหลักการการทํางานที่ปลอดภัย  และการบํารุงรักษาเครื่องจักรเบื้องตน รวมทั้ง
ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตงานโลหะพื้นฐาน เครื่องจักรซีเอ็นซี 
 
วอ.252 ปฏิบัติการเครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรมและการใชงาน   1  (0-3-2) 
IE 252 Engineering Tools and Operations Laboratory 
วิชาบังคับกอน  :  - 
  ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตงานโลหะพื้นฐาน เชน งานรางแบบ งานโลหะแผน งานเชื่อม งานกัด งาน
กลึง งานเจียระไน การใชเครื่องมือวัดในงานวิศวกรรม เชน เวอรเนียรไมโครมิเตอร และอื่นๆที่เกี่ยวของหลักการการทํางานใน
โรงฝกงานที่ปลอดภัย และการบํารุงรักษาเครื่องจักรเบื้องตน 
 
วอ.261 สถิติวิศวกรรม   3  (3-0-6) 
IE 261 Engineering Statistics 
วิชาบังคับกอน  :  - 
     การนําเสนอและการวิเคราะหขอมูล ทฤษฎีความนาจะเปน การแจกแจงทางสถิติ ทฤษฎีการสุมตัวอยาง การประมาณคา 
การอนุมานทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ การใชวิธีการ
ทางสถิติในการแกไขปญหา การประยุกตสถิติในเชิงวิศวกรรม 
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      3.1.5.2   คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 
วิชาศึกษาทั่วไป 
สวนที่ 1 
มธ.100  พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม      3(3-0-6) 

TU 100 Civic Education  
 Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain understanding of the concept 
of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity for self-development to become a citizen in a democratic 
society and to take responsibility in addressing issues in their society through real-life practices. 
 
มธ.110  สหวิทยาการมนุษยศาสตร       2 (2-0-4) 
TU 110  Integrated Humanities  
 To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas, intellectual and creative 
development.  To instill analytical thinking, with an awareness of the problems that humanities are confronting, such as the 
impacts of: technological development, violence, wars, and various world crises so that we can live well in a changing world. 
 

มธ.120  สหวิทยาการสังคมศาสตร       2 (2-0-4) 
TU 120  Integrated Social Sciences 
 This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role for society.     The 
course explains the origins of the social sciences and the modern world, the separation of social sciences from pure sciences, 
and the acceptance of the scientific paradigm for the explanation of social phenomenon. It also involves the analysis of 
important disciplines, concepts, and major theories of social sciences by pointing out strengths and weaknesses of each one. 
Included is the analysis of contemporary social problems, using knowledge and various perspectives—-individual, group, 
macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.  
 

มธ.130  สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      2 (2-0-4) 
TU 130  Integrated Sciences and Technology 
 To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard methods for scientific 
investigations. Important evolutions of science and technology influencing human lives as well as the impacts of science and 
technology on economies, societies and environments.  Current issues involving the impacts of science and technology on 
moral, ethics and human values. 
 
มธ.156   คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน     3 (3-0-6) 
TU 156  Introduction to Computers and Programming 
 Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, system and application software, 
algorithms, flowcharts, data representation, program design and development methodology, problem solving using high-level 
language programming. 
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ท.161     การใชภาษาไทย  3 (3-0-6) 
TH 161  Thai Usage 
 Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on drawing the main idea, 
communicating knowledge,  thoughts and composing properly. 
 
สษ.070  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1       0 (3-0-6) 
EL 070  English Course 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

markets. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
     (1.2) วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 

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

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

Prerequisite : - 
 The significance of drawing.  Instruments and their uses.  Lining and lettering.  Work preparation. Applied 
geometry. Dimensioning and description. Orthographic drawing.  Pictorial drawing. Freehand sketching.  Sectioning.  
Computer aided drawing. 

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

Prerequisite : Have earned credits of ME 100 
Basic descriptive geometry. Intersection and development of surfaces. Symbols in mechanical drawing.  Piping 

drawing. Welding drawing. Drawing of machine elements. Specification of surface finish. Allowance and tolerance. 
Assembly and detailed drawing.  Computer aided drawing. 
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วก. 210  กลศาสตรวัสดุ                  3 (3-0-6) 
ME 210  Mechanics of Materials   

Prerequisite : Have earned credits of CE 202 
Forces and stresses. Review of engineering  materials. Stresses and strains relationship. Stresses in beams Shear force 

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

Prerequisite : Have earned credits of CE 202 
 Reviews of basic principles governing the laws of motion. Kinematics of particles and rigid bodies. Displacement, 
velocity, and acceleration.  Absolute and relative motion.  Kinetics of particles and rigid bodies. Newton's second law of 
motion.  Force mass and acceleration. Work and energy. Impulse and momentum.  Centripetal motion.  Introduction to 
vibration. 
 
วก. 230  พลศาสตรความรอนเบื้องตน                3 (3-0-6) 
ME 230  Fundamental of Thermodynamics 

Prerequisite : Have earned credits of SC 133 
 Properties of pure substances. Equation of state for ideal and real gas. Thermodynamics diagrams and tables. First 
law of thermodynamics. Second law of thermodynamics.  Carnot cycle. Energy. Entropy. Heat transfer. Energy conversion. 
  

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

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

Prerequisite : Have earned credits of SC 133 
Properties of fluids.  Fluid statics.  Buoyancy.  Momentum equation. Energy equation. Angular momentum 

equation and its application to turbo machinery.  Kinematics of incompressible and non-viscous fluid flow. Finite control 
volume and differential analysis. Dimensional analysis and similitude.  Incompressible and viscous fluid flow.  Flow in 
pipes. Fluid measurement.  Introduction to boundary layer theory. Introduction to turbulent flow. 
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วก. 290  กลศาสตรของไหลเบื้องตน       3 (3-0-6) 
ME 290  Introduction to Mechanics of Fluids  

Prerequisite : Have earned credits of SC 133 
Properties of fluids. Fluid statics. Buoyancy. Momentum equation. Energy equation. Kinematics of incompressible 

and non-viscous fluid flow. Dimensional analysis and similitude. Incompressible and viscous fluid flow. Fluid measurement. 
Flow in pipes. Introduction to design of piping system. 

 
วก.291  กลศาสตรวิศวกรรม                 3 (3-0-6) 
ME 291 Engineering Mechanics   

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

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

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

 Basic measuring instruments for mechanical engineering applications. Measurement of dimension, linear and angular 
velocities, flow rate, force, stress, strain, pressure and temperature. Error analysis. Analysis of data and presentation of result. 
Basic experiments in mechanics of fluids, thermodynamics, kinetics and mechanics of solids. Engineering report preparation. 
 
วก. 310  การออกแบบเครื่องกล 1        3 (3-0-6) 
ME 310  Mechanical Design I  

Prerequisite : Have earned credits of ME 210 
 Principles and significance of design. Design philosophy and methods. Factors affecting design. Theory of failure. 
Stress concentration. Failure under unsteady load. Design of simple machine elements i.e. spring, power screws, joints, 
shafts, keys, flywheels, couplings, etc. Introduction to computer aided design and engineering. 
 
วก. 311   การออกแบบเครื่องกล 2                           3 (3-0-6) 
ME 311  Mechanical Design II 

Prerequisite : Have earned credits of ME 310 
Fundamental of mechanical design; pholosophy, factor affecting design, properties of materials, theories of failure; 

design of simple machine elements, rivets, screw fasteners, keys and pins, shafts, springs, power screws, coupling etc.; 
design project. Introduction to computer-aided design. 



 

56 

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

Prerequisite : Have earned credits of ME 220 
Basic mechanisms and terminology. Kinematics of rigid bodies. Relative motion. Mathematical and graphical 

analyses of kinematics of gear trains, cams, linkages, and some power transmission mechanisms. Kinetics of rigid bodies. 
D'Alembert's principle. Analysis of forces in mechanisms. Balancing of machinery. Flywheel. Gyroscope. Introduction to 
numerical solution of kinematics problems. 
 
วก. 321   การวัดและเครื่องมือการวัด                  3(2-3-4) 
ME 321   Measurement and Instrumentation    
 Prerequisite : Have earned credits of SC 133 and LE 209  
 Fundamental of measurement: resolution, sensitivity, errors and significant digits. Statistical methods for data 
analysis and data improvement. Calibration. Review of basic measurement in electricity. Principles and applications of 
measuring instruments and sensors in mechanical engineering such as measurement of distance, linear and angular velocity, 
acceleration and vibration; measurement of temperature, humidity, energy and heat transfer; measurement of force, torque, 
stress and strain; measurement of viscosity, flow velocity, flow rate and pressure; etc.  
 
วก. 322  การสั่นสะเทือนเชิงกล                       3 (3-0-6) 
ME 322  Mechanical Vibrations 

Prerequisite : Have earned credits of ME 220 and MA 214  
The behavior of lumped systems with single degrees of freedom. Natural frequency and damping effects. Principles 

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

Prerequisite : Have earned credits of ME 220 and LE 209  
Review of principle and fundamental components of computers. Basic electronic circuits. Interfacing computers to 

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

Prerequisite : Have earned credits of ME 231 
Internal combustion engine fundamentals. Engine components. Thermodynamics of spark ignition and compression 

ignition engines. Combustion processes. Power output. Smoke limit. Exhaust gas analysis and pollution control. Equilibrium 
charts. Fuels, carburetion and injection systems. Scavenging process. Lubrication. Fuel-air cycles. Engine performance 
improvement techniques such as supercharging, etc. Engine performance testing and analysis. Engine design. Introduction to 
current engine technology. 
 
วก. 331  การถายเทความรอนสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล              3 (3-0-6) 
ME 331  Heat  Transfer for Mechanical Engineering 

Prerequisite : Have earned credits of ME 230 and ME 240 
Conduction : steady state. One and two-dimensional heat conduction. One dimensional unsteady state conduction. 

Convection: dimensional analysis in convection heat transfer. Natural convection on plane and cylindrical surfaces. Forced 
convection on circular pipe. Plane surface and in conduits. Simplified analysis in convection heat transfer. Relationship 
between heat transfer and fluid friction. Condensation and boiling. Radiation: absorption and emission characteristics. Angle 
factor. Radiation of black and gray bodies. Heat exchangers. Introduction to numerical methods for solution of heat transfer 
problems. 
 
วก. 350  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกร  3 (3-0-6) 
ME 350  Numerical Method for Engineers   

Prerequisite : Have earned credits of TU 156, MA 131 and MA 214 
Fundamental of numerical method. Numerical approximation and error analysis. Numerical solutions of system of 

linear and non linear equations. Numerical integration. Finite difference approximation of derivatives.  Discretization of 
differential equations. Development of algorithm and computer programs for practical applications. 
 
วก. 380  การฝกงานในอุตสาหกรรม                                0 (not less than 240 hours)  
ME 380  Industrial  Training 

Prerequisite : The third-year students or higher having English testing score as Engineering Faculty given. 
 Students must be trained at least six consecutive weeks (not less than 240 hours) in industries or similar sectors. 
Submissions of reports are required together with comments or certifications from the trainers. This course cannot be 
registered concurrently with other courses. 
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วก. 390  ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล      1 (0-3-0) 
ME 390  Mechanical Engineering Fundamental Laboratory  

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

 Applying the basic instrumentation in Mechanical engineering filed such as measurement of distance, linear and 
angular velocity, flow rate, force, stress, strain, pressure, temperature. Error analysis in the experiments. Data analysis and 
presentation. 
 
วก. 400  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2       2 (0-4-0) 
ME 400  Mechanical Engineering Laboratory II 

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

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

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

Prerequisite : Have earned credits of MA 214 
Introduction to control systems. Basic system components. Linear systems and feedbacks. Mathematical modeling 

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

Prerequisite : Have earned credits of ME 331 
Reviews of thermodynamics principles. Principles of refrigeration and various refrigeration systems. Single stage 

and two stages mechanical vapor compression refrigeration cycles. Main components such as compressor, condenser, 
evaporator, refrigerant flow control equipment. Auxiliary equipment. Refrigerants. Psychrometrics. Air conditioning system 
design. Introduction to current refrigeration and air conditioning technology. Cooling load calcutation for refrigeration and 
air conditioning systems. Duct design. Principles of air distribution and diffuser selection. 
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วก. 431  วิศวกรรมโรงไฟฟา        3 (3-0-6) 
ME 431  Power Plant Engineering 

Prerequisite : Have earned credits of ME231  
Types and characteristics of power plants. Load calculation. Hydro power plant. Diesel power plant. Steam power 

plant. Steam turbine. Boiler. Condenser. Feed water heater and auxiliary equipment. Gas turbine power plant. Combined 
cycle power plant. Nuclear power plant. Introduction to current power plant technology. 
 
วก. 480  สัมมนาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล      0 (0-3-0) 
ME 480  Mechanical Engineering Projects  Seminar 

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

This course is concurrent with ME 481 Students will be trained in researching, report writing and presenting 
technical reports to an audience. Written report and oral presentations are required which aim to develop Thai usage and 
sound engineering report writing skills. The report must be related to the work in ME 481  
 
รายวิชาเลือก 
วก. 325  นิวเมติกสและไฮดรอลิกส 3 (2-3-4) 
ME 325  Pneumatics and Hydraulics 

Prerequisite : Have earned credits of ME 240 or Permission from Instructor and Department Head 
Fundamental of fluid power systems and their applications. Pneumatic and hydraulic circuit. Structure and principle 

of pneumatic and hydraulic systems. Design and drawing of the circuits. Basic circuit. Cascade circuit. Flow control with 
electric. Ladder diagram. PLC. Selection of equipments such as air-compressor, pressure tank, control valves, actuator etc. 
Efficiency. Installation, maintenance and trouble shooting. Application to industry. 
 
วก. 344  กลศาสตรของไหลขั้นสูง                             3 (3-0-6) 
ME 344  Advance Mechanics of Fluids  

Prerequisite : Have earned credits of ME 240 or Permission from Instructor and Department Head  
Kinematics of fluid flow. Steady and unsteady. Uniform and non uniform flows. Streamlines. Path lines and stream 

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

Prerequisite : Have earned credits of ME 350 or Permission from Instructor and Department Head 
Fundamental and component of computers. Uses of computer for solutions of engineering problems. Reviews of 

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

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

Prerequisite : Have earned credits of IE251 or Permission from Instructor and Department Head 
Product design under engineering principles. Design for manufacturing. Business opportunity for new product. 

Design method. Modeling. Decision making. Risk. Pricing. Selections of materials and manufacturing process. Team 
working. Creavitiy and innovation. 
 
วก.374 เทคโนโลยียานยนต                     3 (2-3-4) 
ME 374 Automotive Technology  

Prerequisite : Have earned credits of ME 220 or Permission from Instructor and Department Head  
Basic principle and components of internal combustion engines. Type of automobiles. Bodies and frames. Steering 

systems. Braking systems. Suspension systems. Power transmission systems. Basic automotive electronics. Cooling system. 
Automotive safety tectnologies. Introduction to current automotive technologies and future trend.  

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

Prerequisite : Have taken ME 210 or Permission from Instructor and Department Head 
Introduction of material failures. Fracture and deformation of materials. Behaviors and mechanisms of failure under 

static and repeated loads. Fatigue crack initiation and fatigue crack growth. Wear. Corrosion. Material testings. 
 
วก. 415 การออกแบบแบบเหมาะสมที่สุดของชิ้นสวนเครื่องจักรกล                    3 (3-0-6) 
ME 415 Optimal Designs of Machine Elements 

Prerequisite : Have earned credits of ME310 or Permission from Instructor and Department Head  
Optimum and robust design. Mathematical representation of free form shape with NURBS. Selection of design 

variables, objective functions and constraints. Adjustment of design variables to achieve optimum value of objective 
functions using various optimization techniques.   Applications in design of mechanical parts 
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วก. 424  หุนยนตเบื้องตน        3 (3-0-6) 
ME 424  Introduction to Robotics 

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

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

Prerequisite : Have earned credits of ME430 or Permission from Instructor and Department Head 
Calculations of overall thermal transfer value (OTTV) and roof thermal transfer value (RTTV) Types of air 

conditioning in commercial buildings, Central hydronic system vaiable air volumn system (VAV), Thermal energy storage 
system (TES), Absorption refigeration system, Radiant cooling system, Heat pipes and heat wheel, Variable speed drive 
(VSD), Building management system (BMS),  Thermal comfort design,. Clean room design 
 
วก. 435  วิศวกรรมเครื่องกังหันกาซ 3 (3-0-6) 
ME 435  Gas Turbine Engineering 

Prerequisite : Have earned credits of ME 240 and ME 231 or Permission from Instructor and Department Head 
Gas turbine cycle. Performance improvement. Aircraft gas turbines. Compressors. Components of gas turbine 

engine. Materials. Lubrication and cooling system. Performance analysis at various operating conditions. Introduction to 
current gas turbine technology.  
 
วก. 436  การทําความเย็นและการปรับอากาศชั้นสูง                      3 (3-0-6) 
ME 436  Advanced Refrigeration and Air Conditioning 

Prerequisite : Have earned credits of ME430 or Permission from Instructor and Department Head 
Refrigerants. Analysis of multi-stages vapor compression cycles. Design of cold storage. Cryogenics. Refrigeration 

system design for industry and large commercial buildings.  Air liquefaction. Refrigeration system control. Air conditioning 
system design in various types of building. Piping system. Ventilation. Smoke and dust removing. Noise and vibration 
control of air conditioning system. Energy saving in refrigeration and air conditioning system. Introduction to current 
refrigeration and air conditioning technology. Cooling tower design 
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วก. 437  แหลงพลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน                   3 (3-0-6) 
ME 437  Energy sources and conversion 

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

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

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

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

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

Prerequisite : Have earned credits of ME240 or Permission from Instructor and Department Head 
Design and specification of various piping systems such as hot and chilled water piping, compressed air and gas 

piping, drainage and vent piping, steam and condensate piping, steam trapping, pressure reduction in pipes. Selection of 
equipment and accessories in piping system such as various types of valves, pipes and fittings, strainer, pipe hanger, insulation 
etc. Installation techniques. Inspection and maintenance of piping systems. 

 
วก. 445  วิศวกรรมทางน้ําเบื้องตน  3 (3-0-6) 
ME 445  Introduction to Marine Engineering 

Prerequisite : Have earned credits of ME 240 and CE 202 or Permission from Instructor and Department Head 
Reviews of principle of fluid mechanics. Buoyancy and stability. Environmental effects on marine structures such as 

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

Prerequisite : Have earned credits of ME240 or Permission from Instructor and Department Head 
History of flight. Fundamental of aerodynamics. Drag and lift on object traveling in air. Atmospheric condition at 

flight altitude. Materials used in modern aircraft. Component and systems in various types of aircrafts. Design of aircraft 
structure. Propulsion systems. Fuels. Aeronautic glossary. Flight control. Calculation of flight trajectories. Introduction to 
aerospace engineering. 
 

วก. 447  เครื่องจักรกลของไหล           3 (3-0-6) 
ME 447  Fluid  Machinery 

Prerequisite : Have earned credits of ME240 or Permission from Instructor and Department Head 
Principles of fluid mechanics when applied to fluid machinery. Classification of fluid machines: fan, pumps and 

compressors. Theory of positive displacement pumps and performance characteristics. Dimensional analysis and 
characteristic performance of turbo machines. Design of impeller casing and piping circuits. Theory of axial-flow machines. 
Introduction to current fluid machinery technology.  
 

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

Prerequisite : Have earned credits of ME 350 or Permission from Instructor and Department Head 
Mathematical preliminaries and matrices, general procedure of the finite element method, derivation of finite 

element equations using; direct approach, variational approach, and method of weighted residuals, finite element types in 
one, two, and three dimensions, and their interpolation functions, applications to structural, heat transfer, and fluid flow 
problems. 
 

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

Prerequisite : Have earned credits of ME350 or Permission from Instructor and Department Head 
Mathematical background of the boundary element method. Numerical Integration. Grid generation. Solutions of 

heat transfer and elasticity problems with boundary element method.  Applications of boundary element method to various 
problems. 
 

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

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

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

Prerequisite : Have earned credits of ME310 or Permission from Instructor and Department Head 
Applications of computer in various stages of product development from design to analysis and protyping. 

Principles behind the CAD software such as freeform shape representation with NURBS and solid modeling. Principles 
behind CAM software such as tool path generation and G-code. Measurement of size and shape. 
 
วก. 474  เครื่องจักรกลการเกษตร                                   3 (3-0-6) 
ME 474  Agricultural  Machinery 

Prerequisite : Have earned credits of ME 210 and ME 240 or Permission from Instructor and Department Head 
Basic knowledge of agricultural machinery: types, structure, operation and maintenance. Selection and performance 

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

Prerequisite : Have earned credits of ME 210 and ME 220 or Permission from Instructor and Department Head 
Related medical terms. Mechanical properties of biomaterials such as tissue, muscles, bones and fluids in mammals 

and structures of insect and trees etc. Static equilibrium and motion of the livings. Design of artificial organ. Measurement of 
mechanical properties in organs. Introduction to in vivo study. Explanation of reasons behind nature’s design with theories in 
mechanical engineering. Neural synapse. Vision and object recognitions. 
 
วก. 476  การใหความรอนดวยไมโครเวฟเบื้องตน                 3 (3-0-6) 
ME 476  Introduction to Microwave Heating 

Prerequisite : Have earned credits of ME331 or Permission from Instructor and Department Head 
Introduction to microwave heating technology. Basic components of microwave heating. Dielectric property of 

materials. Development of mathematical model. Analysis of semi-infinite bodies with Lambert law. Analysis of heat transfer 
in finite bodies with Maxwell equation. Computer aided modeling. Design of microwaving heating for industries.   

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

Prerequisite : Have earned credits of ME330 or Permission from Instructor and Department Head 
Basic theory and applications of combustion: principle of combustion; combustion process; types of combustion; 

analysis of exhaust gas; calculation of air-fuel ratio; chemical reaction rate; heat balance; combustion methods and equipments; 
its industrial applications.  
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วก. 481  โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล                   3 (0-6-3) 
ME 481  Mechanical Engineering Project 

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

Project related to mechanical engineering for students to self-practice in conducting experiment, research, 
development or study in specific topics under advisement of faculty members. Written report and oral presentations are 
required upon completion of the project.  
 
วก.482 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล            3  (0-3-0) 
ME 482 Preparation for Mechanical Engineering Co-operative Education   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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