หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สองสถาบัน)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
1. ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

2. ชื่อปริญญา (ชื่อเต็มภาษาไทย)
(ชื่อยอภาษาไทย)
(ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)
(ชื่อยอภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สองสถาบัน)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Bachelor of Engineering Program (Twinning Programmes)
in Mechanical Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
B. Eng. (Mechanical Engineering)

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
3.1 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3.2 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยแหงนอตติ้งแฮม
3.3 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยแหงนิวเซาทเวลส
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
วิศวกรรมเครื่องกลเปนสาขาที่มีความเกี่ยวของกับวิทยาการหลายแขนง ซึ่งบัณฑิตนอกจาก
จะตองมีความรูพื้นฐานทางทฤษฎี และมีทักษะในภาคปฏิบัติเปนอยางดีแลว ยังตองสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่น ทั้งที่เปนวิศวกรและบุคคลในวิชาชีพอื่นไดเปนอยางดีดวย ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุงเนน
การพัฒนาทักษะ ความรู ความเขาใจพื้นฐาน และเนนการบูรณาการความรูตางๆ เพื่อใหสามารถ
นําไปประยุกตใชในการทํางานจริงได นอกจากนี้ยังมุงพัฒนาทักษะดานการสื่อสารและการทํางาน
เปนกลุม โดยอยูบนพื้นฐานของคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู และความสามารถในการประกอบอาชีพทางดานวิศวกรรมเครื่องกล
และสามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี และเปนที่ยอมรับในแวดวงนานาชาติ
(2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ และความพรอมในการรับการถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง
(3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝรู หมั่นแสวงหาความรูดวยตนเอง และมีความคิดสรางสรรค
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(4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม คํานึงถึงสังคมและสวนรวม
5. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
ชั้นปริญญาตรี ฉบับ พ.ศ. 2540 ขอ 7
1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ อาชีวศึกษาชั้นสูง หรือ
ประกาศนียบัตร หรือ เทียบเทา
2. สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือ เทียบเทาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3. สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือ เทียบเทาจากมหาวิทยาลัยอื่น หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นในประเทศ หรือ ตางประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
4. มีคุณสมบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหกรณีพิเศษ
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
ผูสมัครตองผานการสอบโดยการจัดสอบตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือการสอบตรงของทางโครงการหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน ทั้งการสอบขอเขียน (โดยขอสอบจะเปนขอสอบภาษาอังกฤษ)
และ/ หรือ การยื่นผลคะแนนมาตรฐานตามที่ทางโครงการฯ จะประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป และ
การสอบสัมภาษณ
8. ระบบการศึกษา
หลั ก สูตรวิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน จัด การเรี ยนการสอนเปน ภาษาอังกฤษ
(ยกเวนวิชาภาษาไทยและวิชาภาษาตางประเทศอื่น ๆ ) ในระบบทวิภาค แบงเวลาศึกษาในปหนึ่ง ๆ
เปนสองภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาบังคับ ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาการศึกษา
16 สัปดาห โดยภาคการศึกษาที่หนึ่งอยูในชวงเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม และ ภาคการศึกษาที่
สองอยูในชวงเดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม
นอกจากนี้อาจมีการศึกษาในภาคฤดูรอน โดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวาหกสัปดาห แต
ใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ
การคิดหนวยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนดังนี้
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2. วิชาฝกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
3. การฝกงานหรือฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานอาชีพ) ใชเวลาฝก 3-6 ชั่วโมงตอสัปดาห
ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม 45-90 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
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ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยแหงนอตติ้งแฮม และ มหาวิทยาลัยแหงนิวเซาทเวลส สรุปอยูใน
ภาคผนวก A-1 และ B-1
9. ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในภาคปกติเปนหลักสูตร 4 ป
นักศึกษาจะตองใชระยะเวลาในการศึกษาอยางมากไมเกิน 7 ปการศึกษา และใชระยะเวลาศึกษา
อยางนอย 7 ภาคการศึกษาปกติ
ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยแหงนอตติ้งแฮม และ มหาวิทยาลัยแหงนิวเซาทเวลส สรุปอยูใน
ภาคผนวก A-1 และ B-1
10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 10
ภาคผนวก A-2 และ B-2 แสดงการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยแหงนอตติ้งแฮม และ
มหาวิทยาลัยแหงนิวเซาทเวลสตามลําดับ
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
การวั ด ผลการศึ ก ษาในระหว า งเรี ย นที่ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร ใ ห เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540ขอ 11,12 ,13,14,15 และ 22
การวัดผลการศึกษาแบงเปน 8 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต ดังนี้
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ระดับ
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1
0
คาระดับ 4.0
การวัดผลการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแหงนอตติ้งแฮม และ มหาวิทยาลัยแหงนิวเซาทเวลส สรุปอยูใน
ภาคผนวก A-3 และ B-3
11.2 เกณฑในการไปศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัยในความรวมมือ
ในการเดินทางไปศึกษาตอตามหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยในความรวมมือ นักศึกษาตองผานเกณฑที่
กําหนดไวในภาคผนวก A-4 หรือ B-4.
12. การสําเร็จการศึกษา
การที่ จ ะได รั บ ปริ ญ ญาวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต (วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล) จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นักศึกษาตองสอบผานรายวิชาครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยมี
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เกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.0 และไมคางชําระคาธรรมเนียมใดๆกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นอกจากนี้นักศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในความรวมมือตามเกณฑตอไปนี้
12.1 แผนการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (ธรรมศาสตร-นอตติ้งแฮม)
นั ก ศึ ก ษาต อ งสอบผ า นรายวิ ช าครบตามที่ กํ า หนดไว ใ นหลั ก สู ต ร และได รั บ ปริ ญ ญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยม (honors degree) จากมหาวิทยาลัยแหง
นอตติ้งแฮม รายละเอีย ดของการสํ าเร็จการศึ กษาจากมหาวิทยาลัยแหงนอตติ้งแฮม สรุปอยูใ น
ภาคผนวก A-5
12.2 แผนการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (ธรรมศาสตร-นิวเซาทเวลส)
นั ก ศึ ก ษาต อ งสอบผ า นรายวิ ช าครบตามที่ กํ า หนดไว ใ นหลั ก สู ต ร และได รั บ ปริ ญ ญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จากมหาวิทยาลัยแหงนิวเซาทเวลส รายละเอียดของ
การสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแหงนิวเซาทเวลส สรุปอยูในภาคผนวก B-5
13.

อาจารยผูสอน
13.1 รายนามและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตําแหนงทางวิชาการ
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิสูงสุด/สาขาวิชา
ผูชวยศาสตราจารย
บรรยงค รุงเรืองดวยบุญ
Ph.D. (Mechanical Engineering)
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อาจารย
Ed Williams
Ph.D. (Mech. Eng.), University of
(มหาวิทยาลัยแหงนอตติ้งแฮม) Newcastle
อาจารย
Phillip J. Helmore
MEngSc in Naval Architecture,
(มหาวิทยาลัยแหงนิวเซาทเวลส) University of New South Wales, 1973
อาจารย
John F. Olsen
Ph.D. (Mech. Eng.), University of
(มหาวิทยาลัยแหงนิวเซาทเวลส) Newcastle
รองศาสตราจารย
Robin A.J. Ford
Ph.D. (Mech. Eng.), London University
(มหาวิทยาลัยแหงนิวเซาทเวลส)
ลําดับที่ 1– 3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
13.2 รายนามอาจารยผูสอน/รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามภาคผนวก
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14. จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาจําแนกตามชั้นปในแตละปการศึกษามีดังตอไปนี้
ปการศึกษา
นักศึกษา
2552
2553
2554
32
32
32
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

32
-

32

32
32

64
-

96
-

2555
32

2556
32

32
32
32
128
32

32
32
32
128
32

15. สถานที่และอุปกรณการสอน
ใ ช ส ถ า น ที่ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ ก า ร ส อ น ที่ มี อ ยู แ ล ว ข อ ง ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยแหงนอตติ้งแฮม และ มหาวิทยาลัยแหงนิวเซาทเวลส
16. หองสมุด
หองสมุดศูนยรังสิต และResource Center ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต มีหนังสือ ตํารา และวารสารวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร และวิทยาศาสตร ดังนี้
หองสมุดศูนยรังสิต
- หนังสือสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวนรวมทั้งหมด 39,967 เลม
สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
รวม
1. คณิตศาสตรและสถิติ
1,538
3,530
5,068
2. เทคโนโลยีการเกษตร
3,837
1,624
5,461
3. คอมพิวเตอรศาสตร
6,977
4,913
11,890
4. เทคโนโลยีชีวภาพ
3,314
3,696
7,010
5. ฟสิกส
1,388
2,054
3,442
6. เคมี
1,131
1,308
2,439
7. เทคโนโลยีชนบท
1,238
540
1,778
8. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
837
856
1,693
9. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
902
284
1,186
รวม
21,162
18,805
39,967
- หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร มีจํานวนรวมทั้งหมด 15,807 เลม
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สาขาวิชา

ภาษาไทย

1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รวม

2,057
1,340
2,302
68
1,906
7,673

ภาษาตางประเท
ศ
2,559
677
2,660
87
2,151
8,134

รวม
4,616
2,017
4,962
155
4,057
15,807

- วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 491 ชื่อเรื่อง
สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
วิศวกรรมศาสตร
269
222
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ฐานขอมูลออนไลน

จํานวน 23

Resource Center ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
- หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร มีจํานวนรวมทั้งหมด 9,213 เลม
สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
รวม
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
248
796
1,044
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
207
463
670
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
374
549
923
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
140
542
682
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
275
607
882
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
302
511
813
7. โครงงานสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
1,196
762
1,958
8. อื่นๆ
1,837
404
2,241
รวม
4,579
4,634
9,213
- วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร มีจํานวนรวมทั้งหมด 143 เลม
สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
รวม
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
24
51
75
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
14
14
6

ฐาน

สาขาวิชา
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6. วิศวกรรมทั่วไป
รวม

ภาษาไทย
7
3
7
31
86

ภาษาตางประเทศ
2
2
2
57

รวม
9
5
9
31
143

ภาคผนวก A-7 และ B-7 แสดงขอมูลหองสมุดของมหาวิทยาลัยในความรวมมือ
17. งบประมาณ
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบันไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีงบประมาณคาใชจายตอนักศึกษาประมาณ 120,000 บาทตอคนตอ
ป
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18. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สองสถาบัน) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
18.1 โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไมนอยกวา 144 หนวยกิต โดยไดศึกษา
รายวิชาตางๆ ครบตามโครงสรางองคประกอบและขอกําหนดของหลักสูตร ดังนี้
หนวยกิต
ธรรมศาสตร นอตติ้งแฮม นิวเซาท
เวลส
หรือ
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

รวม

144

1. วิชาศึกษาทั่วไป

25

5

5

30

2. วิชาเฉพาะ

63

45

45

108

27

0

0

27

2.2.1 วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

17

0

0

17

2.2.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

10

0

0

10

2.2 วิชาเฉพาะสาขา

36

45

45

81

2.2.1 วิชาบังคับ

36

0

0

36

2.2.2 วิชาเลือก

0

45

45

45

0

6

6

6

2.1 วิชาแกน

3. วิชาเลือกเสรี

18.2 ขอกําหนดหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ตามโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ
1.1 สวนที่ 1 รวม 21 หนวยกิต
หมวดมนุษยศาสตร
บังคับ 1 วิชา
3
หนวยกิต
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร
3
หนวยกิต
TU 110 Integrated Humanities
หมวดสังคมศาสตร
บังคับ 1 วิชา
3
หนวยกิต
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร
3
หนวยกิต
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
8

: วิทยาศาสตร
บังคับ 1 วิชา
3
หนวยกิต
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3
หนวยกิต
TU 130 Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร บังคับเลือก 1 วิชา
3
หนวยกิต
มธ. 156 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3
หนวยกิต
TU 156 Introduction to computers and programming
หมวดภาษา
3
หนวยกิต
ท. 161 การใชภาษาไทย 11 หรือ
TH 161 Thai Usage I OR
ท.160 การใชภาษาไทย
3
หนวยกิต
TH 160 Thai Usage
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3
หนวยกิต
EL 171 English Course 2
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3
หนวยกิต
EL 172 English Course 3
สษ. 214 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมาย 1
0
หนวยกิต
EL 214 Communicative English I
สษ. 215 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมาย 2
0
หนวยกิต
EL 215 Communicative English II
สษ. 314 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมาย 3
0
หนวยกิต
EL 314 Communicative English III
1
สําหรับชาวตางชาติ หรือ ผูที่ไดรับการอนุญาตจากอาจารยผูสอน
1.2 สวนที่ 2 รวมไมนอยกวา 9 หนวยกิต
นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาตางๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ กําหนดไวดังนี้ คือ
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วท. 123 เคมีพื้นฐาน
3
หนวยกิต
SC 123 Fundamental Chemistry
วท. 173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1
หนวยกิต
SC 173 Fundamental Chemistry Laboratory
ณ มหาวิทยาลัยในความรวมมือ
เลือกศึกษาวิชาพื้นฐานทั่วไปจํานวน 5 หนวยกิต จากมหาวิทยาลัยแหงนอต
ติ้งแฮม หรือ มหาวิทยาลัยแหงนิวเซาทเวลส
9

2. วิชาเฉพาะ
108
27
2.1 วิชาแกน
2.1.1 วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 17
ศึกษาวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรที่คณะกําหนด ดังตอไปนี้
วท. 133 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
3
SC 133 Physics for Engineers I
วท. 134 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
3
SC 134 Physics for Engineers II
วท. 183 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
1
SC 183 Physics for Engineers Laboratory I
วท. 184 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
1
SC 184 Physics for Engineers Laboratory II
ค. 111 แคลคูลัสพื้นฐาน
3
MA 111 Fundamentals of Calculus
ค. 112 เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต 3
MA 112 Analytic Geometry and Applied Calculus
ค. 214 สมการเชิงอนุพันธ
3
MA 214 Differential Equation
2.1.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
10
ศึกษาวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรที่คณะกําหนด ดังตอไปนี้
วก. 100 กราฟกวิศวกรรม
3
ME 100 Engineering Graphics
วย. 100 จริยธรรมสําหรับวิศวกร
0
CE 100 Ethics for Engineers
วย. 101 ความรูเบื้องตนทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร 1
CE 101 Introduction to Engineering Profession
วอ. 121 วัสดุวิศวกรรม
3
IE 121 Engineering Materials I
วอ. 261 สถิติวิศวกรรม
3
IE 261 Engineering Statistics

10

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

2.2 วิชาเฉพาะสาขา
81
นักศึกษาตองศึกษาวิชาเฉพาะสาขา รวม 81 หนวยกิต ดังตอไปนี้
2.2.1 วิชาบังคับ
36
วิชาบังคับในสาขา
23
วก. 200 การเขียนแบบเครื่องกล
2
ME 200 Mechanical Drawing
วก. 210 กลศาสตรวัสดุ
3
ME 210 Mechanics of Materials
วก. 220 กลศาสตรวิศวกรรม – พลศาสตร
3
ME 220 Engineering Mechanics- Dynamics
วก. 230 พลศาสตรความรอนเบื้องตน
3
ME 230 Fundaemental of Thermodynamics
วก. 231 พลศาสตรความรอนสําหรับวิศวกรเครื่องกล
3
ME 231 Thermodynamics for Mechanical Engineers
วก. 240 กลศาสตรของไหล
3
ME 240 Mechanics of Fluids
วก. 310 การออกแบบเครื่องกล 1
3
ME 310 Mechanical Design I
วก. 321 การวัดและเครื่องมือการวัด
3
ME 321 Measurement and Instrumentation
วิชาบังคับนอกสาขา
13
ค. 131 พีชคณิตเชิงเสนประยุกต
3
MA 131 Applied Linear Algebra
วฟ.203 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
1
LE 203 Introduction to Electrical Engineering Laboratory
วฟ.209 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
3
LE 209 Introduction to Electrical Engineering
วอ.251 กรรมวิธีการผลิตสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3
IE 251 Manufacturing Processes for Mechanical Engineering
วย. 202 กลศาสตรวิศวกรรม - สถิตยศาสตร
3
CE 202 Engineering Mechanics - Statics
2.2.2 วิชาเลือก

45
11

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต

เลือกศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแหงนอตติ้งแฮม หรือ มหาวิทยาลัยแหง
นิวเซาทเวลส
3. วิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ไดที่เปดสอน ณ มหาวิทยาลัยในความรวมมือ
เปนวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
หมายเหตุ กรณีที่นักศึกษาจะยายสาขาวิชา นักศึกษาจะตองสอบไดคาระดับรายวิชาตามที่สาขาวิชา
กําหนดไว
18.3 หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตรมีหลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ดังนี้
1. กําหนดรหัสไว 5 ตัว โดยที่ 2 ตัวแรกเปนตัวอักษร 3 ตัวหลังเปนตัวเลข
2. ตัวอักษร 2 ตัวแรก จะแสดงถึงสาขาวิชา ใช "วก." (ME) แทนวิศวกรรมเครื่องกล
3. ตัวเลข 3 ตัวหลัง มีหลักเกณฑดังนี้
หลักรอย
หมายถึง
ชั้นป คือ วิชาที่มีความยากงายตามลําดับในหลักสูตร
ชั้นปริญญาตรี จะมีเลข 1, 2 และ 3
หลักสิบ
หมายถึง
หมวดวิชา
โดยแบงออกเปนหมวดตาง ๆ ดังนี้
เลข
0
1
2
3
4
หลักหนวย
0-3

ความหมาย
หมวดวิชาปฏิบัติการ และวิชาเขียนแบบ
หมวดวิชากลศาสตรของแข็ง
หมวดวิชาพลศาสตร และการควบคุมอัตโนมัติ
หมวดวิชาพลศาสตรความรอน และ พลังงาน
หมวดวิชากลศาสตรของไหล
หมายถึง
หมายถึง

ตัวเลขลําดับรายวิชาในแตละหมวดวิชา โดย
วิชาบังคับของสาขาวิชา

ภาคผนวก A-8 และ B-8 แสดงการกําหนดรหัสวิชาของมหาวิทยาลัยในความรวมมือ
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18.4 รายวิชาที่สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเปดสอนมีดังนี้
วก. 100
ME 100
วก. 200
ME 200
วก. 210
ME 210
วก. 220
ME 220
วก. 230
ME 230
วก. 231
ME 231
วก. 240
ME 240
วก. 310
ME 310
วก. 321
ME 321

กราฟกวิศวกรรม
Engineering Graphics
การเขียนแบบเครื่องกล
Mechanical Drawing
กลศาสตรวัสดุ
Mechanics of Materials
กลศาสตรวิศวกรรม –พลศาสตร
Engineering Mechanics –Dynamics
พลศาสตรความรอนเบื้องตน
Fundamental of Thermodynamics
พลศาสตรความรอนสําหรับวิศวกรเครื่องกล
Thermodynamics for Mechanical Engineers
กลศาสตรของไหล
Mechanics of Fluids
การออกแบบเครื่องกล 1
Mechanical Design I
การวัดและเครื่องมือการวัด
Measurement and Instrumentation

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(2-3-4)
2(1-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)

รายวิชาที่พื้นฐานทั่วไปที่เปดสอน ณ มหาวิทยาลัยแหงนอตติ้งแฮม โดยเลือกศึกษาอยางนอย 5 หนวยกิต
ดังตอไปนี้ (หรือเทียบเทา)
หนวยกิต
H61PRI
H61RES
H81PRS
MM2BAC
MM2MNA
MM2MNB
N1A105
N1A106

Presentation of Information
Introduction to Renewable and Sustainable Energy Sources
Professional Skills
Business Accounting
Management Studies A
Management Studies B
Introduction to Marketing A
Introduction to Marketing B
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3
3
3
3
3
3
3
3

N1A814
N1B440

Introduction to Business Operations
Entrepreneurship and Business

3
3

รายวิชาที่พื้นฐานทั่วไปที่เปดสอน ณ มหาวิทยาลัยแหงนิวเซาทเวลส โดยเลือกศึกษา 5 หนวยกิต จาก
รายวิชาดังตอไปนี้ หรือ เลือกศึกษาจากวิชาใดก็ไดจากหมวด GENXYYYY
หนวยกิต
GENC6001
GENL0230
GENL5020
GENS7604
GENT0201
GENT0604

An Introduction to Marketing
Law in the Information Age
Business Fundamentals
Energy Resources for the 21st Century
Communication Skills
Critical Thinking and Practical Reasoning

2
2
2
2
2
2

รายวิชาเลือกที่เปดสอน ณ มหาวิทยาลัยแหงนอตติ้งแฮม ดังตอไปนี้
หนวยกิต

HG2M13
MM2CNT
MM2DMA
MM2DMB
MM2DTC
MM2FM2
MM2MNA
MM2MNB
MM2SM2
MM2SM3
MM2SV1
MM2TH2
MM3CAI
MM3DES
MM3PR2
MM3MM
M

Differential Equations and Calculus for Engineers
Computational and Numerical Techniques
Design, Manufacture and Materials A
Design, Manufacture and Materials B
Drive Technology and Control
Fluid Mechanics 2
Management Studies A
Management Studies B
Solid Mechanics 2
Solid Mechanics 3
Structural Vibration 1
Thermodynamics 2
Control and Instrumentation
Group Design Project
Part II Individual Project
Material Models and Modes of Failure
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3
3
4.5
4.5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
9
3

MM4TTF
MM3ADM
MM3AET
MM4ICE
MM3AUT
MM4APS
MM4AVD
MM3ITM
MM4AER
MM3HTR
MM3SAT
MM3SV2
MM3AMT

Introduction to Turbulence and Turbulent Flows
Advanced Dynamics of Machines
Introduction to Aerospace Technology
Internal Combustion Engines
Introduction to Automotive Technology
Aircraft Propulsion Systems
Automotive Vehicle Dynamics
Introduction to Transport Materials
Aerodynamics
Heat Transfer
Stress Analysis Techniques
Structural Vibration 2
Aerospace Manufacturing Technology

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

รายวิชาเลือกที่เปดสอน ณ มหาวิทยาลัยแหงนิวเซาทเวลส ดังตอไปนี้
MECH3110
MECH3300
MECH3540
MECH3610
MECH4100
MMAN3200
MMAN3210
MMAN3400
MMAN4000
MMAN4010
MMAN4020
MMAN4400
MECH8312
MECH9142
MECH9310
MECH9325
MECH9361

Mechanical Design
Engineering Mechanics 2
Computational Engineering
Advanced Thermofluids
Mechanical Design 2
Linear Systems and Control
Engineering Experimentation
Mechanics of Solids 2
Professional Engineering
Thesis A
Thesis B
Engineering Management
Fundamentals of Noise and Vibration Measurement
Land Transport Vehicle Engineering
Advanced Vibration Analysis
Fundamentals of Noise
Lubrication Theory and Design
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หนวยกิต
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

MECH9400
MECH9410
MECH9620
MECH9720
MECH9730
MECH9740
MECH9751
MECH9758
MECH9761
MECH9920

Mechanics of Fracture and Fatigue
Finite Element Applications
Computational Fluid Dynamics
Solar Thermal Energy Design
Two Phase Flow and Heat Transfer
Power Plant Engineering
Refrigeration and Air Conditioning 1
Air Conditioning Design
Internal Combustion Engines 1
Special Topic in Mechanical Engineering

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

18.5 แผนการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดวางแผนการจัดรายวิชาสําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไวดังนี้
18.5.1 แผนการศึกษาในระยะเวลาสองปครึ่ง (5 ภาคการศึกษา) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ปการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
วย. 100 จริยธรรมสําหรับวิศวกร

0 หนวยกิต

วย. 101 ความรูเบื้องตนทางวิชาชีพ
วิศวกรรมศาสตร

1 หนวยกิต

วอ. 121
ค. 111
วก. 100
มธ. 156

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

วัสดุวิศวกรรม
แคลคูลัสพื้นฐาน
กราฟกวิศวกรรม หรือ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร
วท. 133 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
วท. 183 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1

มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ค. 112 เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัส
ประยุกต
วก. 100 กราฟกวิศวกรรม หรือ
มธ. 156 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร
วท. 123 เคมีพื้นฐาน
วท. 173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
วท. 134 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2

3 หนวยกิต วท. 184 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
1 หนวยกิต ท. 161 การใชภาษาไทย 1 หรือ
ท. 160 การใชภาษาไทย
3 หนวยกิต สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 หนวยกิต
20 หนวยกิต

รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

3 หนวยกิต
1 หนวยกิต
3 หนวยกิต

1 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

20 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 2
ค. 214
วฟ. 203
วฟ. 209
วย. 202
วอ. 261
วก. 200

ภาคการศึกษาที่ 1
สมการเชิงอนุพันธ
ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟา
เบื้องตน
วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
กลศาสตรวิศวกรรม – สถิตยศาสตร
สถิติวิศวกรรม
การเขียนแบบเครื่องกล

วก. 230 พลศาสตรความรอนเบื้องตน
สษ. 214 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ
ความหมาย 1
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร
รวม

3 หนวยกิต ค. 131
1 หนวยกิต วอ. 251
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
2 หนวยกิต

วก. 210
วก. 220
วก. 240
วก. 231

ภาคการศึกษาที่ 2
พีชคณิตเชิงเสนประยุกต
กรรมวิธีการผลิตสําหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล
กลศาสตรวัสดุ
กลศาสตรวิศวกรรม
กลศาสตรของไหล
พลศาสตรความรอนสําหรับ
วิศวกรเครื่องกล

3 หนวยกิต
0 หนวยกิต สษ. 215 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ
ความหมาย 2
3 หนวยกิต มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร
21 หนวยกิต รวม
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3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

0 หนวยกิต
3 หนวยกิต
21 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
วก. 310 การออกแบบเครื่องกล 1
วก. 321 การวัดและเครื่องมือการวัด
สษ. 314 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ
ความหมาย 3
รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
0 หนวยกิต
6 หนวยกิต

18.5.2 แผนการศึกษาในชวงเวลาสองปสุดทายที่มหาวิทยาลัยในความรวมมือ
หลังจากศึกษารายวิชาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในสวนที่ 1 นักศึกษาจะเดินทางไปศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยในความรวมมือเพื่อเรียนรายวิชาที่เหลือตามหลักสูตร
ปการศึกษาที่ 3
XXXXXX
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาที่ 6
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเลือก

5 หนวยกิต XXXXXX
9 หนวยกิต
14 หนวยกิต รวม

ภาคการศึกษาที่ 7
วิชาเลือก

15 หนวยกิต
15 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 4
XXXXXX
รวม

ภาคการศึกษาที่ 8
วิชาเลือก

15 หนวยกิต XXXXXX
XXXXXX
15 หนวยกิต รวม

รวมหนวยกิตที่ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รวมหนวยกิตที่ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยในความรวมมือ
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร
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88
56
144

ภาคการศึกษาที่ 9
วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
12 หนวยกิต

18.6 คําอธิบายรายวิชา
18.6.1 รายวิชาที่เปดสอน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วก. 100 กราฟกวิศวกรรม
3 (2-3-4)
ME 100 Engineering Graphics
วิชาบังคับกอน : ความสําคัญของการเขียนแบบ เครื่องมือและวิธีใช การเขียนเสนและตัวอักษร การเตรียม
งานเขียนแบบ เรขาคณิตประยุกต การระบุขนาดและรายละเอียด การเขียนภาพออโธกราฟก
ภาพพิคทอเรียล การเขียนภาพดวยมือเปลา การเขียนภาพตัด การใชคอมพิวเตอรชวยในงานเขียน
แบบ
The significance of drawing. Instruments and their uses. Lining and lettering. Work
preparation. Applied geometry. Dimensioning and description. Orthographic drawing. Pictorial
drawing. Freehand sketching. Sectioning. Computer aided drawing.
วก. 200 การเขียนแบบเครื่องกล
2 (1-3-2)
ME 200 Mechanical Drawing
วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 100
กราฟฟกเชิงเรขาคณิต การเขียนรอยตัด รอยตอ แผนคลี่ ระบบสัญลักษณตางๆ ในการ
เขียนแบบเครื่องกล การเขียนแบบระบบทอ การเขียนแบบแนวเชื่อม การเขียนแบบชิ้นสวน
เครื่องจักรกล การกําหนดความละเอียดของพื้นผิว การกําหนดความคลาดเคลื่อนและขนาดเผื่อ การ
เขียนแบบภาพประกอบและภาพรายละเอียด การใชคอมพิวเตอรชวยในงานเขียนแบบ
Basic descriptive geometry. Intersection and development of surfaces. Symbols in
mechanical drawing. Piping drawing. Welding drawing. Drawing of machine elements.
Specification of surface finish. Allowance and tolerance. Assembly and detailed drawing.
Computer aided drawing.
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วก. 210 กลศาสตรวัสดุ
3 (3-0-6)
ME 210 Mechanics of Materials
วิชาบังคับกอน : สอบได วย. 202
แรงและความเคน ทบทวนเรื่องวัสดุทางวิศวกรรม ความสัมพันธระหวางความเคนและ
ความเครียด ความเคนในคาน ไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนตดัด การโกงของคาน การบิด การ
โกงเดาะของเสา ความเคนในภาชนะความดัน วงกลมของมอรและความเคนรวม ระบบที่มีความ
ซ้ําซอน กฎของฮุค พลังงานความเครียด เกณฑการวิบัติของวัสดุ แนะนําวิธีการไฟไนตเอลิเมนต
การวัดความเคน
Forces and stresses. Review of engineering materials. Stresses and strains relationship.
Stresses in beams Shear force and bending moment diagrams. Deflection of beams. Torsion.
Buckling of columns. Stresses in pressure vessels. Mohr's circle and combined stresses. Statically
indeterminate systems. Hooke's law. Strain energy. Failure criterion. Introduction to finite
elements. Stress measurement.
วก. 220 กลศาสตรวิศวกรรม – พลศาสตร
3 (3-0-6)
ME 220 Engineering Mechanics - Dynamics
วิชาบังคับกอน : สอบได วย. 202
ทบทวนกฎเบื้องตน เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ จลนคณิตศาสตรของอนุภาค และวัตถุ
ทรงรูป ไดแก การขจัด ความเร็ว และความเรง การเคลื่อนที่แบบสัมบูรณ และสัมพัทธ
จลนศาสตรของอนุภาค และวัตถุทรงรูป ไดแก กฎขอที่สองของนิวตัน แรง มวล และความเรง
งาน และพลังงาน การกระทบและโมเมนตัม การเคลื่อนที่โดยแรงสูศูนยกลางความดึงดูด ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับการสั่นสะเทือน
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.
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วก. 230 พลศาสตรความรอนเบื้องตน
3 (3-0-6)
ME 230 Fundamental of Thermodynamics
วิชาบังคับกอน : สอบได วท. 133
คุณสมบัติของสสารบริสุทธิ์ สมการของกาซในอุดมคติ และกาซจริง การใชแผนภูมิและ
ตารางทางพลศาสตรความรอน กฏขอที่หนึ่งของพลศาสตรความรอน กฏขอที่สองของพลศาสตร
ความรอน วัฏจักรของคารโนต, พลังงาน เอนโทรป การถายเทความรอน การแปรรูปพลังงาน.
Properties of pure substances. Equation of state for ideal and real gas.
Thermodynamics diagrams and tables. First law of thermodynamics. Second law of
thermodynamics. Carnot cycle. Energy. Entropy. Heat transfer. Energy conversion.
วก. 231 พลศาสตรความรอนสําหรับวิศวกรเครื่องกล
3 (3-0-6)
ME 231 Thermodynamics for Mechanical Engineers
วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 230
กระบวนการยอนกลับได และอะเวลละบิลิตี้ วัฏจักรกําลัง และวัฏจักรทําความเย็น
ความสัมพันธเชิงพลศาสตรความรอน ของผสมและสารละลาย กระบวนการสันดาป และการ
วิเคราะหผลิตผลที่ไดจากการสันดาป
Irreversibility and availability. Power cycles and refrigeration cycles.
Thermodynamics relation. Mixtures and solutions. Combustion processes and analysis of
combustion products.
วก. 240 กลศาสตรของไหล
3 (3-0-6)
ME 240 Mechanics of Fluids
วิชาบังคับกอน : สอบได วท. 133
คุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตรของของไหล การลอยตัว สมการโมเมนตัม สมการ
พลังงาน สมการโมเมนตัมเชิงมุม จลนศาสตรของการไหลที่อัดตัวไมได และไมมีความหนืด การ
วิเคราะหมิติและความเหมือนกัน การไหลที่อัดตัวไมไดและมีความหนืด การไหลในทอ การวัด
การไหล ทฤษฎีบาวนดะรีเลเยอรเบื้องตนและการไหลแบบปนปวนเบื้องตน
Properties of fluids. Fluid statics. Buoyancy. Momentum equation. Energy equation.
Angular momentum equation and its application to turbo machinery. Kinematics of
incompressible and non-viscous fluid flow. Control volume. Dimensional analysis and
similitude. Incompressible and viscous fluid flow. Flow in pipes. Fluid measurement.
Introduction to boundary layer theory. Introduction to turbulent flow.
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วก. 310 การออกแบบเครื่องกล 1
3 (3-0-6)
ME 310 Mechanical Design I
วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 210
หลักการ และความสําคัญของการออกแบบ ปรัชญา และวิธีการ สวนสําคัญตางๆ ที่มี
ผลกระทบตอการออกแบบ ทฤษฎีการวิบัติของวัสดุ อิทธิพลของจุดรวมความเคน การออกแบบ
ประยุกตชิ้นสวนเครื่องจักรกลอยางงาย เชน สปริง สลักเกลียวสงกําลัง รอยตอแบบตาง ๆ เพลา
ลิ่ม ลอตุนกําลัง ขอตอประกบ เปนตน แนะนําการใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและ
วิเคราะหทางวิศวกรรม
Principles and significance of design. Design philosophy and methods. Factors
affecting design. Theory of failure. Stress concentration. Failure under unsteady load. Design of
simple machine elements i.e. spring, power screws, joints, shafts, keys, flywheels, couplings, etc.
Introduction to computers and programming aided design and engineering.
วก. 321 การวัดและเครื่องมือการวัด
3(2-3-4)
ME 321 Measurement and Instrumentation
วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 210 และ วก. 230 และ วก. 240 และ วฟ. 209
คําศัพทและระบบหนวยวัด ตนเหตุของความผิดพลาดในการวัด การปรับเทียบ การลงดิน
และความปลอดภัย คาความผิดพลาด ความแมนยํา และ ความไวตอการวัด การวัดปริมาณทาง
ไฟฟา เชน กระแส ความตางศักย ความตานทาน กําลัง ความถี่ และ ตัวประกอบกําลัง หมอแปลง
ไฟฟาสําหรับการวัด การแปลงสัญญานอนาล็อกเปนดิจิตอล และดิจิตอลเปนอนาล็อก การวัด
ปริมาณทางกล เชน อุณหภูมิ ความดัน การไหล ระยะทาง ความเร็ว ความเรง แรง และความเคน
เปนตน
Basic terminology. System of units. Sources of errors. Calibration. Grounding and
safety. Tolerance. Precision. Sensitivity. Measuring instruments. Analog measurement electrical
values such as current, voltage, resistance, power, frequency and power factor. Multi meter.
Power meter. Bridge circuit. Transformer for measuring instrument. Analog-to-digital and
digital-to-analog conversion. Measurement of mechanical quantities such as temperature,
pressure, flow, distance, speed, acceleration, force, stress etc.
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18.6.2 วิชาที่เปดสอนโดยมหาวิทยาลัยแหงนอตติ้งแฮม (หนวยกิตระบุตามระบบของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)
วิชาพื้นฐาน
H61PRI
Presentation of Information
3
Prerequisite: This module provides students with the ability to present information in using a
wide range of media (web/poster/formal lectures). It also provides skills in personal presentation
with specific emphasis on career skills.
H61RES

Introduction to Renewable and Sustainable Energy Sources
3
Prerequisite: This module provides an introduction to renewable and sustainable energy
sources. It covers the various types of renewable energy and the resources available. It explains
the physical principles of various types of energy conversion and storage, in relation to electrical
power generation.
H81PRS

Professional Skills
3
Prerequisite: Introduction to use of School IT facilities. Introduction to use of library and
world-wide web for information retrieval. Laboratory report writing and presentation of graphical
data using Excel. Use of PROCEDE to draw Process Flow Sheets.
MM2BAC

Business Accounting
3
Prerequisite: This module will cover basic concepts and principles of accounting including:
financial accounting; stock valuation and depreciation; preparation and adjustment of trial balance
sheet; cash flow statement; use of accounting ratios; manufacturing overheads; absorption and
variable costing; management accounting.
MM2MNA

Management Studies A
3
Prerequisite: The module introduces communication skills, financial and management issues
relevant to the operation of engineering organisations. The topics covered include: improving
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communications skills; history of scientific management, business organisations and structures;
principles of modern engineering management; human resource management and planning; work
study, method study, health and safety practice; patents, registered designs and copyright;
principles of accountancy, budgeting and insolvency; analysis of the balance sheet and profit and
loss account; total quality management.
MM2MNB

Management Studies B
3
Prerequisite: The module introduces financial, basic law and legal issues, economics and
marketing issues relevant to the operation of engineering organisations. The topics include:
discounted cash- flow, net present values; review of accountancy principles, financial analysis;
the English legal system, the courts, human rights; EU law, law of contract, tort, equity and
product liability; employment law, company law, health and safety law; The JCT & ICE
contracts, costing & estimating; Company formation, corporate finance and investment analysis;
economics, econometrics and marketing; strategic management issues and risk analysis.
N1A105

Introduction to Marketing A
3
Prerequisite: Lecture topics include: what is marketing? strategic marketing planning;
marketing environment; buyer behaviour; marketing research; segmentation, targeting and
positioning; managing products and brands; pricing; marketing channels; marketing
communications.
N1A106

Introduction to Marketing B
3
Prerequisite: Lecture topics include: what is marketing? strategic marketing planning;
marketing environment; buyer behaviour; marketing research; segmentation, targeting and
positioning; managing products and brands; pricing; marketing channels; marketing
communications.
N1A814

Introduction to Business Operations
Prerequisite: 24

3

The scope and importance of operations management in both service and
manufacturing businesses. IT and Knowledge management to support operations. Competitive
operations; strategies for success in manufacturing operations, the links with other business
functions. Planning the provision; forecasting and planning, including location and layout of
facilities, in the context of the globalised economy, and infrastructure development. Managing the
supply chain; competitive advantage through the supply chain, models of the extended and virtual
enterprise. Logistics and distribution issues. Timely provision of products and services; methods
and techniques used to schedule and control business and manufacturing operations, including
inventory and materials management. Achieving quality and freedom from waste; quality
management, improvement techniques, cultural issues, measurement of quality performance,
service quality. The content will be explored using a variety of management games.
N1B440

Entrepreneurship and Business
3
Prerequisite: The course presents a formal analysis of entrepreneurship in theory and practice
leading on to a consideration of creativity and business concept generation. The course concludes
with the practical application of these theories and concepts in business planning and business
concept presentation.

วิชาเลือก
HG2M13 Differential Equations and Calculus for Engineers
3
The majority of the module is concerned with providing techniques for solving selected
classes of ordinary differential equations (ODEs) relevant to the analysis of engineering topics.
This module also provides the basic calculus to help analyse engineering problems in two- or
three-dimension and special solutions of partial differential equations relevant to engineering
applications. The module will cover: ordinary differential equations; Fourier series; vector
calculus; partial differential equations; multiple integrals; Laplace transform techniques.
MM2CNT Computational and Numerical Techniques
3
The module introduces several numerical methods used to solve engineering science
problems. Emphasis is placed on practical application of the techniques using appropriate
programming methods. The topics covered include the following: Statistical analysis of
experimental data; designs of experiments; Numerical integration: integration between limits,
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initial value problems, boundary value problems; Curve fitting (regression analysis) and
interpolation; Solution of systems of linear and non-linear equations.
MM2DMA Design, Manufacture and Materials A
4.5
This is a continuation module about the process of mechanical design. The methodology
available for design is described and further machine elements are introduced and analysed
including bearings, seals, methods of fastening and welding. Practical experience of the process is
obtained through design assignments. Further application of engineering mechanics analysis
methods to design are covered including strain energy methods and statically indeterminate
problems.
MM2DMB Design, Manufacture and Materials B
4.5
This is a continuation module about the process of mechanical design. Design
methodology and design for component reliability are described. Further machine elements are
introduced and analysed including brakes, clutches and gears. Design against fatigue failure is
also descibed. Practical experience of the design process is obtained through design assignments
and a group design-and-make project. Further application of engineering mechanics analysis
methods to design are covered including asymmetrical bending and shear stresses in beams.
MM2DTC Drive Technology and Control
3
This module deals with various means of driving and controlling machines, particularly
electric motor drives and the systems for controlled supply to them. This includes an introduction
to the modelling of control systems. The module describes the characteristics of loads, prime
movers, transmission components and control systems, with a view to understanding component
and system behaviour and making an informed selection of components during the design
process. The concepts of feedback and closed-loop control are introduced, and modelling
techniques are used to gain an understanding of control algorithms and system errors.
MM2FM2 Fluid Mechanics 2
3
An intermediate module in fluid mechanics applicable to a wide range of engineering
practice. Topics to be covered include: basic equations for fluid flows; dimensional analysis and
similarity; turbo machinery; boundary layers; duct flows; laminar and turbulent flows; drag of
immersed bodies. Case studies and laboratory experiments are also conducted.
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MM2MNA Management Studies A
3
The module introduces communication skills, financial and management issues relevant
to the operation of engineering organisations. The topics covered include: Improving
communications skills; History of scientific management, business organisations & structures;
Principles of modern engineering management
Human resource management and planning; Work study, method study, health and safety
practice; Patents, registered designs and copyright; Principles of accountancy, budgeting and
insolvency; Analysis of the balance sheet and profit and loss account; Total quality management.
MM2MNB Management Studies B
3
The module introduces financial, basic law and legal issues, economics and marketing
issues relevant to the operation of engineering organisations. The topics include: Discounted
cash- flow, net present values
Review of accountancy principles, financial analysis; The English legal system, the
Courts, human rights
EU law, law of contract, tort, equity and product liability; Employment law, company
law, health and safety law; The JCT & ICE contracts, costing & estimating; Company formation,
corporate finance and investment analysis; Economics, econometrics and marketing; Strategic
management issues and risk analysis
MM2SM2 Solid Mechanics 2
3
An intermediate module covering further analysis methods applicable to engineering
design including: Beam Deflections; Strain Energy methods; Statically Indeterminate; Structures;
Combined Loading; 2nd Moments of Area of Complex Sections; Asymmetrical Bending; Shear
Stresses in Bending; Shear Centre.
MM2SM3 Solid Mechanics 3
3
This module covers thick cylinders and rotating discs, yield criteria, yield in beams and
shafts, residual stresses, stability of columns, thermal stresses in beams, discs and cylinders,
fatigue and fracture. The finite element method is introduced and case studies are presented to
relate the topics covered in the module to actual design situations.
MM2SV1 Structural Vibration 1

3
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An introductory module covering vibration analysis methods applicable to engineering
design including single and multi degree of freedom structures, shaft whirl phenomena and
vibration isolation techniques. A number of case studies are presented.
MM2TH2 Thermodynamics 2
3
This module examines the laws of thermodynamics, and their applications to the topics
of thermal mixtures, compressors, combustion, heat exchangers and condensible vapour cycles.
MM3CAI Control and Instrumentation
3
This module covers the basic techniques for the analysis and development of simple
control systems with an emphasis on their application to mechanical and process systems. The
module covers theoretical methods and hardware considerations in the analysis and design of
open-loop and closed-loop systems, including: Routh-Hurwitz criteria and Root Locus methods;
frequency response methods, polar plots, Nichols charts, Nyquist stability criterion, stability
margins; an Introduction to computers and programming control and sampled data systems,
analogue/digital conversion and sensors/transducers; an introduction to stepper motors and drives.
MM3DES Group Design Project
3
The project involves 3 or 4 students working as a team to design a product, from initial
concept to fully engineered drawings. Starting from a design brief prepared by the supervisor, the
group will be required to devise and evaluate alternative design concepts, undertake the detailed
engineering analysis and mechanical design, select suitable materials and methods of manufacture
and assess costs and the marketability of the product.
MM3PR2 Part II Individual Project
9
The project aims to give experience in the practice of engineering at a professional level.
It involves the planning, execution and reporting of a programme of work which will normally
involve a mixture of experimental, theoretical and computational work together with a review of
relevant previous work in the field. The detailed content is a matter for discussion between the
student and his/her supervisor.
MM3MMM Material Models and Modes of Failure
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An advanced module dealing with material constitutive models and modes of failure in
complex engineering components. The topics covered include: Elasticity; Plasticity; Fatigue;
Fracture Mechanics; Creep and Stress Relaxation; Impact; Anisotropy.
MM4TTF Introduction to Turbulence and Turbulent Flows
3
An advanced module in fluid mechanics applicable to a wide range of engineering
disciplines. Topics to be covered include: fundamental theory of turbulence; statistical description
of turbulence; boundary layer structures; turbulent flow control; turbulence modelling and CFD;
experimental techniques; practical and industrial examples
MM3ADM Advanced Dynamics of Machines
3
This module covers advanced concepts and analytical techniques used to analyse the
dynamics of mechanical systemts. Topics covered include: Lagrange's equation; Threedimensional rigid body dynamics; Whirl and stability of high speed rotating machinery.
MM3AET Introduction to Aerospace Technology
3
An introduction to key aircraft design technologies, this module includes: Aerodynamics
- Lift and Drag. Three dimensional wings. Compressibility effects Performance - effects of
altitude. Manoeuvres in vertical and horizontal planes Powerplant - engine types. Selection
criteria. Elements of stability and control Airworthiness requirements and standards
MM4ICE Internal Combustion Engines
3
Design features, function and layout - Performance, efficiency and energy flows - Fuel
delivery and gas exchange processes - Combustion, heat release and work transfer - Coolant
system and heat rejection - Lubrication system and friction - Aftertreatment system, emissions
and test regulations
MM3AUT Introduction to Automotive Technology
3
For each of the following subject areas, the historical evolution of design of the
component is considered with regard to the influences of performance optimisation, cost, and
legislative requirements: Engine (i.c. types and development trends, fuel economy and emissions,
alternative and hybrid powertrains); Transmission (manual and auto gearbox, differential, 2- and
4WD systems); Body/chassis (skeletal and unitary constructions, crashworthiness,
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aerodynamics); Control systems (steering and linkage, braking inc. ABS and traction/stability
control); Suspension (arrangements, handling/dynamics).
MM4APS Aircraft Propulsion Systems
3
An advanced module covering the following topics: Principles of aircraft jet propulsion
Principles of the gas turbine engine Layout of jet engines Compressible flow in gas turbine
engines Principles of turbomachinery as applied to gas turbine engines Characteristics of main
components of a jet engine Design of aircraft engines
MM4AVD Automotive Vehicle Dynamics
3
The module covers the following topics: Tyre forces and tyre modelling, Vehicle
aerodynamics, Longitudinal vehicle dynamics: acceleration and braking, Ride comfort: random
vibration, road surface roughness, human tolerance limits, quarter-vehicle model, pitch-plane and
roll-plane models, suspension tuning, Lateral vehicle dynamics: handling and stability,
understeer/oversteer, Simulation tools and model building: special reference to CarSim, Driver
behaviour and models, Overview of vehicle chassis enhancement by electronic control, e.g.,
active suspension, anti-lock braking, traction control, dynamic stability control, etc. Examples
and applications of the concepts and techniques developed are given on passenger cars, heavy
vehicles and motorcycles.
MM3ITM Introduction to Transport Materials
3
Overview/revision of materials classes and properties, and component failure modes
Strengths and weaknesses of: Metallic alloys Moulded polymers Composites Introduction to
processing-property relationships essential to understanding the interactions between
manufacturing route and component performance Service conditions and property requirements
for materials used in: Automotive vehicle shells Automotive engines and transmissions Airframes
Landing gear Gas turbines Effects of service conditions on materials behaviour, e.g. Effects of
temperature on creep, fatigue and oxidation of turbine blades Effects of corrosion on fatigue life
Selection of materials for weight efficiency etc Reliability of materials Surface engineering
techniques: Effects on residual stresses Effects on fatigue Effects on environmental degradation
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MM4AER Aerodynamics
3
Applied aerodynamics fundamentals: types of flows; historical notes; review of mass,
momentum, energy conservation equations. - Inviscid, incompressible flow: potential flow
solutions, source and sinks, doublets, vortex and circular cylinder placed in a uniform flow;
Kutta-Joukowski theorem; lift. Incompressible flows over aerofoils: aerofoil nomenclature; the
Kutta condition and lift; conformal mapping of potential flow. - Aerofoil theory: two-dimensional
aerofoil; thin flat-plate aerofoil; thick cambered aerofoil; NACA aerofoils; finite-span wings;
induced drag; effect of aspect ratio; Delta wings. - Viscous flow and flow control: review of
fundamentals and equations; laminar and turbulent boundary layers; transition; effect of pressure
gradients; estimating drag; stalled flow; boundary layer control.
MM3HTR Heat Transfer
3
An advanced module covering heat transfer theory and applications including:
Conduction heat transfer - thermal conductivity, thermal resistance networks. Analytical and
numerical solutions for one- and two-dimensional steady-state conduction and for onedimensional transient and unsteady conduction. Convection heat transfer - general concepts and
phenomena, velocity and thermal boundary layers, Reynolds analogy, use of experimental
correlations for internal and external flows, enhancement techniques for convective heat transfer.
Introduction to boiling and condensation heat transfer Radiation heat transfer - black body
emission, emissivity, absorptivity, transmissivity, Kirchhoff's law, black body radiation heat
transfer, view factors, grey body radiation exchange, radiation networks. Introduction to mass
transfer. Case studies including problems involving combined modes of heat transfer, use of
resistance networks for steady and unsteady heat transfer calculations.
MM3SAT Stress Analysis Techniques
3
An advanced module dealing with experimental, analytical and numerical methods for
determining stresses and deformations in complex engineering components. The topics covered
include. Axisymmetric thin shells under pressure: membrane stresses; Beams on elastic
foundations; Bending of flat plates; Cylindrical shells under axisymmetric loads; bending of
cylindrical shells. Torsion of thin-walled prismatic bars. Experimental stress analysis methods:
electrical resistance strain gauges, Moire interferometry, Brittle coatings, Thermoelasticity
(SPATE), Photoelasticity. Numerical stress analysis: Finite and boundary element techniques.
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MM3SV2 Structural Vibration 2
3
The module covers advanced concepts and analytical techniques used in structural
vibration applications. These include: Vibration response of complex structures; modern vibration
measurement methods and experimental modal analysis techniques. A number of engineering
case studies are presented.
MM3AMT Aerospace Manufacturing Technology
3
This module covers: Basic airframe structure. Airframe component manufacturing
techniques. Joining techniques. Assembly technology. Composite structures. Jigless assembly and
automated manufacture. Basic aero-engine structure. Geometry and material constraints.
Manufacturing processes: forging, casting, welding & joining techniques, special processes, small
and non round hole manufacture. Certification, verification inspection and quality control.
18.6.3 รายวิชาที่เปดสอนโดยมหาวิทยาลัยแหงนิวเซาทเวลส
MECH3110 Mechanical Design
4
Mathematical modelling for design applications. Force flow through components and
assemblies. Dynamically loaded bolted connections and welded joint design. Design of more
engineering components and systems.
MECH3300 Engineering Mechanics 2
4
Satellite motion. Gyroscopic torque. Geometry of gear tooth profiles; standard and nonstandard gear proportions. Gear trains; epicyclic gears. Static and dynamic balancing of rotating
and reciprocating mass systems. Kinematics and kinetics of mechanisms.
MECH3540 Computational Engineering
4
Programming language features essential to complex engineering calculations. Logic,
control, arrays, functions and subroutines in FORTRAN. Application of numerical methods to
solve non-linear equations, linear and non-linear systems, differencing schemes, ordinary and
partial differential equations in mechanical engineering applications.
MECH3610 Advanced Thermofluids
4
Basic concepts of heat transfer, units, dimensions, exchange mechanism. Steady state
conduction, multi dimensional conduction. Structure of boundary layers. Internal and external
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laminar and turbulent forced convection. Heat exchanger design. Radiative heat transfer.
Dimensional analysis. Modelling of turbomachines and thermal systems. Experiments and heat
transfer measurements.
MECH4100 Mechanical Design 2
4
Design of mechanical power transmission systems. Major design project involving broad
engineering aspects, concurrent design and the interaction with other group members.
MMAN3200 Linear Systems and Control
4
Models of physical systems: differential equations for physical systems including
mechanical, electrical, hydraulic, thermal and pneumatic systems; linearisation. System analysis
techniques: solution by Laplace transform method. Transfer functions and block diagrams.
System response: response of first and second order systems to impulse step, ramp, sinusoidal and
periodic inputs; higher order system response; system stability, applications.
MMAN3210 Engineering Experimentation
4
Scientific method, engineering method; experimental program; report writing; error
analysis; principles of transducers; selection of instruments.
MMAN3400 Mechanics of Solids 2
4
This course covers the following topics; bending of beams, deflection of beams, beams
with non-rectangular and asymmetric cross-sections, Euler buckling of columns and Castigliano's
theorems.
MMAN4000 Professional Engineering
4
Development of skills in the use of various media of communication. Communication
within the organisational and social context of engineering. Presenting oral and written reports.
Conference organisation and participation. Group projects in communications. Report on
industrial training
MMAN4010 Thesis A
4
To be taken in the second last session required for the completion of all requirements for
the award of the degree. This course, together with Thesis B, which is to be taken in the following
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session, requires each student to demonstrate managerial, technical and professional skills in
planning and executing an approved engineering project within a stipulated time limit. Each
student is also required to report on their project work at a thesis conference which is organised
under MECH4001 Communications for Professional Engineers. Each student is guided by a
supervisor, but successfully planning, executing and reporting on the project is the sole
responsibility of each student. Thesis A does not require the submission of a thesis document. A
satisfactory grade in this course is provisional pending successful completion of MECH4004.
MMAN4020 Thesis B
4
To be taken in the last session required for the completion of all requirements for the
award of the degree, i.e. in the session immediately following that in which MECH4003 Thesis A
is taken. This course, together with Thesis A, requires each student to demonstrate managerial,
technical and professional skills in planning, executing and reporting on an approved engineering
project within a stipulated time limit. Each student is also required to report on their project work
at a thesis conference which is organised under Professional Engineers. The project, on which
each student works, will be a direct continuation of the project on which that student worked in
Thesis A. Each student is guided by a supervisor, but successfully completing the project, writing
the thesis and submitting two bound copies by specified deadlines are the sole responsibility of
each student.
MMAN4400 Engineering Management
4
General principles of management: an overview of the basic ideas and issues of
management including the functions and roles of a manager, strategic and operational planning
and monitoring systems with an emphasis on production and operations management; classical
and modern organisation theories; overview of human and cultural issues in organisations; issues
of project management. Quantitative techniques for management: engineering economic analysis
including the analysis of investment decisions under risk and uncertainty. Modern techniques of
statistical quality control and its extensions to statistical process control. Project management and
control using network analysis. Human and cultural aspects of management: motivation and
leadership theory; organisational cultures; organisational change and development; TQM cultures
and the "internal customer"
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MECH8312 Fundamentals of Noise and Vibration Measurement
4
Fourier coefficients of periodic signals. Power spectral density. Time windows and
spectral analysis. Simple sound pressure measurements. Measurement of special descriptors of
sound. Measurement of reverberation time and calculation of absorption coefficients.
Measurements of the sound power level of a sound source by the direct and the comparison
method. Measurements of the sound power levels of a sound source by the intensity method. Tape
recording of noise and vibration signals. Using accelerometers.
MECH9142 Land Transport Vehicle Engineering
4
This course outlines the context of the task for land transport vehicles, develops its
technical mechanical engineering aspects and enables students to explore in depth an area of their
choice (decided in consultation with the lecturer in charge). Topics covered include: The land
transport task; local/global. Modes of land transportation; guided/non-guided, passenger/freight,
private/public, practical/fun. Analysis of land transport systems covering; infrastructure, types of
vehicles, power systems, structure, vehicle dynamics, manufacture, reliability, economics, safety,
sustainability. Recreational land vehicles.
MECH9310 Advanced Vibration Analysis
4
Introduction to experimental vibration analysis using Fast Fourier Transform (FFT)
techniques. Typical sources of vibration in machines. Analysis of continuous systems via
classical and finite element techniques. Experimental modal analysis. Torsional vibrations,
including geared shaft systems.
MECH9325 Fundamentals of Noise
4
Development of the acoustic plane wave equation, introduction of concepts of acoustic
impedance, characteristic impedance, acoustic energy density, acoustic intensity and acoustic
power. Measurement of sound pressure. Decibel scales. Standing waves. The effect of noise on
people. Wave propagation in porous media. Transmission phenomena including transmission of
plane waves between different media, through walls and along pipes. The analysis of expansion
chamber mufflers and pipe side-branches. Basic energy approach to room acoustics.
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MECH9361 Lubrication Theory and Design
4
Types of hydrodynamic bearings and bearing operation; properties of lubricants; theory
of steady state hydrodynamic lubrication; hydrostatic and squeeze film lubrication applied to
slider and journal bearings; bearing design with side leakage; thermal balance. Journal bearing
dynamics; instability analysis. Elastohydrodynamic lubrication. Bearing materials; friction and
wear. Grease lubrication.
MECH9400 Mechanics of Fracture and Fatigue
4
Theories of fracture; failure modes. Ductile, brittle fracture. Mechanics of crack
propagation, arrest. Measurement of static fracture properties. Fatigue crack initiation,
propagation. Engineering aspects of fatigue.
MECH9410 Finite Element Applications
4
Introduction to finite element and associated graphics packages. Principles of mesh
design and validation. Specification of boundary conditions including use of symmetry.
Estimation of the cost of solution. Interpretation of results. Assessment of the accuracy of the
results. Convergence to the exact solution. Selection of applications from linear and non-linear
elasticity: three dimensional solids, plates and shells, plasticity, buckling and post-buckling
behaviour, thermal stresses, dynamics including natural and forced vibration.
MECH9620 Computational Fluid Dynamics
4
Incompressible flow: primitive equations, stream function, vorticity equations. The
conservative property. Stability analysis. Explicit, implicit methods. Upwind differences. SOR
methods. Fourier series methods. Pressure, temperature solutions. Solving the primitive
equations.
MECH9740 Power Plant Engineering
4
Energy sources, power plant thermodynamics. Fuel, combustion processes and
equipment. Boilers, turbines and condensers. Heat exchangers, pumps, water supply and
treatment systems. Air circulating and heating systems. Station operation and performance.
Economics of electrical power production. Environmental impacts of power plants. Alternate
sources of energy. Power station field trip.
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MECH9751 Refrigeration and Air Conditioning 1
4
Review of thermodynamic principles; evaluation of thermodynamic properties of real
fluids. Refrigerants, their properties and applications. Gas cycle refrigeration. Steam-jet
refrigeration. Vapour compression refrigeration; analysis and performance characteristics of the
complete cycle; analysis and performance of multipressure systems. Analysis of the performance
of compressors, condensers, evaporators and expansion devices. Thermo-electric refrigeration.
MECH9758 Air Conditioning Design
4
Pipe and duct design, air conditioning systems, plant room design, cooling towers and
evaporative condensers, heat and mass transfer equipment, load calculations, building thermal
simulation, life cycle cost minimisation.
MECH9761 Internal Combustion Engines 1
4
Thermodynamic cycles. Combustion, reaction kinetics. Real engine cycles. Chart,
computer analysis. Spark ignition engines. Flame physics. Combustion chamber design.
Charging, discharging; heat transfer; friction. Emissions, fuels, computer modelling: efficiency,
performance, emissions. Testing. Laboratory.
MECH9920 Special Topic in Mechanical Engineering
4
The syllabus changes to allow presentation of a special topic of current interest
particularly by visitors with recognised expertise in the topic.
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18. แนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาศวกรรมเครื่องกล
แนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลใหเปนไป
ตามกระบวนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตร ประกอบดวย 4 ประเด็นหลักดังตอไปนี้
1. การบริหารหลักสูตร
1.1. การบริหารจัดการ
 มีการกําหนดปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
 มีการกําหนดโครงสรางการบริหารและการจัดการที่คลองตัว
 มีระบบการสรรหาที่โปรงใส
 มีการกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารอยางชัดเจน
 มีการกําหนดนโยบาย ทิศทาง วางแผน การจัดการเรียนการสอน จัดหา
อาจารยผูสอน ทําแผนพัฒนาอาจารยในหลักสูตร สรรหาทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการศึกษา ติดตามและประเมินผลหลักสูตร ตลอดจนพัฒนากลไก
การควบคุมคุณภาพหลักสูตร
 มีการจัดวางระบบขอมูลและสารสนเทศ เพื่อการดําเนินงาน การวางแผน และ
การตัดสินใจอยางมีระบบ
 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร
 มีการวิเคราะหและจัดทําแผนงานอยางเปนลายลักษณอักษร
 มีการดําเนินการตามแผนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด
 มีการประเมินแผนงานและโครงการเปนระยะ ๆ และมีการปรับปรุงแผนงาน
และโครงการใหสอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลง
1.2. การบริหารหลักสูตร
 หลักสูตรทุกหลักสูตรสอดคลองกับปณิธาน และวัตถุประสงคของคณะ
 มีการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
 มีการกําหนดปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตร และคุณสมบัติของนักศึกษา
อยางชัดเจน
 โครงสรางหลักสูตรและรายวิชาของหลักสูตรตอบสนองตอวัตถุประสงคของ
หลักสูตร
 ในการเปดหลักสูตรจะตองมีความพรอมของบุคลากรเชิงวิชาการและเชิง
บริหารหลักสูตร
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 มีบุคลากรรับผิดชอบในการดําเนินงานดานหลักสูตร
 มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรใหมและการ







ปรับปรุง
หลักสูตรเกา ควรมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมเปนกรรมการ หรือควร
พิจารณาความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกดวย
มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเปนระยะตามรอบของมหาวิทยาลัย
(ภายใน 2-5 ป)
มีการจัดทําเอกสารหลักสูตร คูมือและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ ตลอดจน
ประชาสัมพันธและใหขอมูลที่เกี่ยวของเกี่ยวกับหลักสูตรแกบุคลากรภายใน
และภายนอกสถาบัน
นักศึกษามีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู
บัณฑิตจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษา

1.3. การเงินและงบประมาณ
 มีการจัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายที่ชัดเจน
 มีการแสวงหาแหลงทุนตาง ๆ เพิ่มเติม
 มีการจัดสรรงบประมาณการใชจายในหมวดงบลงทุน งบดําเนินการ และเงิน
อุดหนุนทั่วไปอยางมีเหตุผล และสอดคลองกับงบประมาณรายรับ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนและการวิจัย ตามวัตถุประสงค
และแผนงาน
 มีการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณใหมีความคลองตัวและตรวจสอบ
ได
 มีระบบบัญชีที่เปนปจจุบันและตรวจสอบได
1.4. การประกันคุณภาพ
 มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพหลักสูตรที่ชัดเจน
 มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
- มีการกําหนดดัชนีบงชี้วัดผลการดําเนินงานของหลักสูตร
- มีการกําหนดวิธีการควบคุมคุณภาพภายใน
- มีการจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง/รายงานการประเมินตนเองอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
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 มีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
 มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพใหเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ
 มีการวางแผน และดําเนินการตรวจสอบคุณภาพภายใน
 มีการจัดระบบประกันคุณภาพที่เอื้อตอการตรวจสอบคุณภาพโดยหนวยงาน

ภายนอก
 มีการจัดเก็บรายงานการตรวจติดตามเพื่อการปรับปรุงแกไขใหการปฏิบัติงาน
ดีขึ้น
2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
2.1. อาจารย
 มีการกําหนดคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
 มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ การมอบหมายงานและคิดภาระงานให
อาจารยอยางเหมาะสมชัดเจน
 มีการประเมินการสอนของอาจารยและนําผลการประเมินมาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนทุกวิชา
 มีการสอนแบบทีมหรือมีการเชิญวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิมาจากภายนอกตาม
ความจําเปน
2.2. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
 มีการจัดปจจัยเกื้อหนุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาอยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
 มีการจัดทําเคาโครงการสอนโดยกําหนดวัตถุประสงค เนื้อหา สื่อ วิธีการ และ
การประเมินผล
 มีตํารา/เอกสารประกอบการเรียนการสอน/เอกสารคําสอนครบถวน ถูกตอง
ทันสมัย เขาใจงาย
 จัดใหมีอาคารสถานที่ ที่เอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย
อันไดแก หองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองประชุม/สัมมนา หองน้ํา อยาง
เหมาะสมและเพียงพอ พรอมทั้งมีการบํารุงรักษาที่ดี
 จั ด ให มี ห อ งสมุ ด ที่ มี ตํ า รา หนั ง สื อ สิ่ ง พิ ม พ วารสารทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ และเอกสารอางอิงตาง ๆ ที่ทันสมัย
อยางเพียงพอ
 จัดใหมีคอมพิวเตอร สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและวัสดุอุปกรณที่เอื้อ
อํานวยตอการสืบคน ที่ทันสมัยอยางเพียงพอ พรอมทั้งมีการบํารุงรักษาที่ดี
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 จัดใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ไดแก การจัดหองบัณฑิต
 จัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา
 มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสในการศึกษาคนควาในสาขาวิชาตามหลักสูตร

3. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
 จัดใหมีระบบใหคําแนะนําปรึกษา และการปฐมนิเทศนแกนักศึกษา เพื่อให
ความรูความเขาใจแกนักศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาที่ถูกตองตาม
หลักวิชาการ และแนวทางการเรียนการสอนของแตละหลักสูตร
 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติและประสบการณจริง
 มีระบบการสื่อสารขอมูลใหเขาถึงนักศึกษาอยางทั่วถึง เชน การสื่อสารผาน
Website หรือ E-mail เปนตน
 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการกับตางประเทศ
 มีการแนะนําหลักสูตร การบริการขอมูลทางวิชาการ การรับคํารองของ
นักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
 มีระบบการติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
4. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
 มีการสํารวจหรือรวบรวมขอมูล เพื่อวิเคราะหความตองการของตลาดแรงงาน
สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
 มีการนําเอาขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
 มีการกําหนดกลุมเปาหมายของผูสนใจเขามาศึกษา
 มีการจัดทําแผนกลยุทธ
- เพื่อใหไดนักศึกษาที่มีคุณภาพ และเปนไปตามเปาหมายที่วางแผนไว
- เพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย และสอดคลองตอความตองการของ
ตลาดแรงงาน และสังคม
19. การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ ทุกๆ 5 ป และมีการประเมิน เพื่อพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป กําหนดการประเมินครั้งแรกป พ.ศ. 2556
ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรนี้
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19.1 รอยละระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู
19.2 รอยละของบัณฑิตที่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษา
19.3 รอยละของอัตรการแขงขันในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการ
ศึกษา
19.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และ ผูใชบัณฑิต
19.5 ผลงานทางวิชาการตออาจารยประจําทุกระดับ
19.6 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
20. เงื่อนไขอื่น ๆ
เ งื่ อ น ไ ข อื่ น ๆ น อ ก จ า ก ที่ ร ะ บุ ไ ว ใ น ห ลั ก สู ต ร นี้ ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม ข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 รวมทั้งระเบียบและประกาศ
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย
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