1.

2.

3.

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษอังกฤษ แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลล
(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Engineering Program (English Program) in
Mechanical Engineering
ชื่อปริญญา
(ชื่อเต็มภาษาไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
(ชื่อยอภาษาไทย)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
(ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ) Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
(ชื่อยอภาษาอังกฤษ) B. Eng. (Mechanical Engineering)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

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 และความสามารถในการประกอบอาชีพทางดาน
วิศวกรรมเครื่องกล และสามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ และความพรอมในการรับการถายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีระดับสูง
(3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝรู หมั่นแสวงหาความรูดวยตนเอง และมีความคิด
สรางสรรค
(4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม คํานึงถึงสังคม และสวนรวม
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5.

กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป

6.

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540
ขอ 7 ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ
อาชีวศึกษาชั้นสูง
หรือ
ประกาศนียบัตร หรือ เทียบเทา
2. สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือ เทียบเทาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3. สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี
หรือ
เทียบเทาจากมหาวิทยาลัยอื่น
หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นในประเทศ หรือ ตางประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
4. มีคุณสมบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปนกรณีพิเศษ

7.

การคัดเลือกผูเขาศึกษา
ผูสมัครจะตองผานการสอบโดยการจัดสอบตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือการสอบตรงของทางโครงการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทั้งการสอบ
ขอเขียน (โดยขอสอบจะเปนขอสอบภาษาอังกฤษ) และ หรือการยื่นผลคะแนนมาตรฐานตามที่ทาง
โครงการฯ จะประกาศใหทราบเปนคราวๆไป และ การสอบสัมภาษณ
8.
ระบบการศึกษา
การศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใชระบบทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในปหนึ่งๆ
เปนสองภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่บังคับ คือภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษา
หนึ่งๆ มีระยะเวลาสิบหกสัปดาหและอาจเปดภาคฤดูรอนได โดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวาหก
สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ
การคิดหนวยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนดังนี้
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคา เทากับ 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
4. Special Project นักศึกษาใชเวลาฝกปฏิบัติ (ภายใตการควบคุมของอาจารย) 3 ชั่วโมงตอ
สัปดาห ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม 45 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
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9.

ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในภาคปกติเปนหลักสูตร 4 ป
นักศึกษาจะตองใชระยะเวลาในการศึกษาอยางมากไมเกิน 7 ปการศึกษา และใชระยะเวลาศึกษา
อยางนอย 7 ภาคการศึกษาปกติ
10.

การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 10

11.

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2540
ขอ 11, 12,13,14,15 และ 22
การวัดผลการศึกษาแบงเปน 8 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต ดังนี้
ระดับ
คาระดับ
12.

A
4.0

B+
3.5

B
3.0

C+
2.5

C
2.0

D+
1.5

D
1

F
0

อาจารยผูสอน
12.1 รายนามและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

1.

ธีระ เจียศิริพงษกุล

2.

วิทวัส ศตสุข

3.

บรรยงค รุงเรืองดวยบุญ

ตําแหนงทางวิชการ

คุณวุฒิ

ผูชวยศาสตราจารย Dr.-Ing. ( Applied Mechanics), Technical
University of Darmstadt, Germany
M.Eng. (Mechatronics), A.I.T.
B.Eng. (Mech. Eng.), KMUTT
ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Mech. Eng.), Illinois Institute of
Technology, U.S.A.
M.S. (Mech. Eng.), California State
University at Fullerton, U.S.A.
B.Eng. (Mech. Eng.), Kasetsart University
ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Mech. Eng.), Lehigh University,
U.S.A.
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4.

ดุลยโชติ ชลศึกษ

5.

วาทิต ภักดี

12.2
ลําดับ

M.S. (Mech. Eng.), Lehigh University,
U.S.A.
B.Eng. (Mech. Eng.), KMIT-NB
ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Mech. Eng.), Columbia University,
U.S.A.
M.S. (Mech. Eng.), Columbia University,
U.S.A.
B.Eng. (Mech. Eng.), Chula
ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Mech. Eng.), University of
Colorado, U.S.A
M.Eng. (Mech. Eng.),
University of Colorado, U.S.A.
B.Eng. (Mech. Eng.), Kasetsart University

รายนามอาจารยผูสอน
ชื่อ-สกุล

1.

พินัย ทองสวัสดิ์วงศ

2.

ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

3.

สมชาติ ฉันทศิริวรรณ

4.

บรรยงค รุงเรืองดวยบุญ

ตําแหนงทางวิชการ

คุณวุฒิ

รองศาสตราจารย M.Eng. (Agricultural Eng.), A.I.T.
B.Eng. (Mech. Eng.), Khonkean University
รองศาสตราจารย D.Eng. (Mech. Eng.), Nagaoka University of
Technology, Japan
M.Eng. (Mech. Eng.), Chula
B.Eng. (Mech. Eng.), KMUTT
ศาสตราจารย Ph.D. (Mech. Eng.),
University of California at Santa Barbara,
U.S.A.
M.S. (Mech. Eng.), Stanford University,
U.S.A.
B.S. (Engineering and Applied Science),
Cal. Tech., U.S.A.
ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Mech. Eng.), Lehigh University,
U.S.A.
M.S. (Mech. Eng.), Lehigh University, U.S.A.
B.Eng. (Mech. Eng.), KMIT-NB
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5.

ชาวสวน กาญจโนมัย

6.

ฉัตรชัย มานะดี

7.

ดุลยโชติ ชลศึกษ

8.

เกียรติขจร สุเวทเวทิน

9.

ธีระ เจียศิริพงษกุล

10. วาทิต ภักดี

11. วิโรจน ลิ่มตระการ

12. วิทวัส ศตสุข

13. ไชยณรงค จักรธรานนท

รองศาสตราจารย D.Eng. (Material Sciences), Nagaoka
University of Technology, Japan
M.S (Mech. Eng.), USC, U.S.A.
B.Eng. (Industrial Eng.), Kasetsart University
ผูชวยศาสตราจารย M.Agr. (Agricultural Eng.), Kobe University,
Japan
B.Agr. (Agricultural Eng.), Kobe University,
Japan
ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Mech. Eng.), Columbia University,
U.S.A.
M.S. (Mech. Eng.), Columbia University,
U.S.A.
B.Eng. (Mech. Eng.), Chula
ผูชวยศาสตราจารย M.S. (Mech. Eng.), KMUTT
B.Eng. (Mech. Eng.), Khonkean University
ผูชวยศาสตราจารย Dr.-Ing. ( Applied Mechanics), Technical
University of Darmstadt, Germany
M.Eng. (Mechatronics), A.I.T.
B.Eng. (Mech. Eng.), KMUTT
ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Mech. Eng.), University of Colorado,
U.S.A
M.Eng. (Mech. Eng.),
University of Colorado, U.S.A.
B.Eng. (Mech. Eng.), Kasetsart University
ผูชวยศาสตราจารย D.Eng. (Mech. Eng.), Chula
M.Eng. (Mech. Eng.), Chula
B.Eng. (Mech. Eng.), Chiangmai University
ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Mech. Eng.), Illinois Institute of
Technology, U.S.A.
M.S. (Mech. Eng.), California State
University at Fullerton, U.S.A.
B.Eng. (Mech. Eng.), Kasetsart University
อาจารย
Ph.D. (Mech. Eng.), U. of Tokyo, Japan
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14. ชาญณรงค อัศวเทศานุภาพ

อาจารย

15. อิศเรศ ธุชกัลยา

อาจารย

16. กริช เจียมจิโรจน

อาจารย

17. มนตชัย พฤกษวิไลเลิศ

อาจารย

13.

จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาจําแนกตามชั้นปในแตละปการศึกษามีดังตอไปนี้

ปการศึกษา

2009
2010
2011
2012
14.

M.Eng. (Mech. Eng.), Chula
B.Eng. (Mech. Eng.), KMUTT
Ph.D. (Mech. Eng.), USC, USA
M.Eng. (Mech. Eng.), Chula
B.Eng. (Mech. Eng.), KMIT-NB
M.Eng. (Energy Technology), KMUTT
B.Eng. (Mech. Eng.), KMIT-NB
M.Eng. (Thermal Technology), KMUTT
B.Eng. (Agricultural Engineering),
Rajchamongkol Institute of Technology
Ph.D. (Mech. Eng.) Nagaoka University of
Technology, Japan
M.Eng. (Mech. Eng.), Chula
B.Eng. (Mech. Eng.), Chula

จํานวนนักศึกษาแตละชั้นป
ป 1

ป 2

ป 3

ป 4

30
30
30
30

0
30
30
30

0
0
30
30

0
0
0
30

นักศึกษาที่คาดวา
จะสําเร็จการศึกษา
0
0
0
30

สถานที่และอุปกรณการสอน
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนที่มีอยูแลว ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

15.

หองสมุด
หองสมุดศูนยรังสิต และ Resource Center ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต มีหนังสือ ตํารา และวารสารวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร และวิทยาศาสตร ดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หองสมุดศูนยรังสิต
- หนังสือสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวนรวมทั้งหมด 39,967 เลม
สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
รวม
คณิตศาสตรและสถิติ
1,538
3,530
5,068
เทคโนโลยีการเกษตร
3,837
1,624
5,461
คอมพิวเตอรศาสตร
6,977
4,913
11,890
เทคโนโลยีชีวภาพ
3,314
3,696
7,010
ฟสิกส
1,388
2,054
3,442
เคมี
1,131
1,308
2,439
เทคโนโลยีชนบท
1,238
540
1,778
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
837
856
1,693
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
902
284
1,186
รวม
21,162
18,805
39,967

- หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร มีจํานวนรวมทั้งหมด 15,807 เลม
สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
2,057
2,559
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1,340
677
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2,302
2,660
4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
68
87
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1,906
2,151
รวม
7,673
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 ของ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
- หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร มีจํานวนรวมทั้งหมด 9,213 เลม
สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
รวม
7

ฐาน

1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. โครงงานสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
8. อื่นๆ
รวม

248
207
374
140
275
302
1,196
1,837
4,579

796
463
549
542
607
511
762
404
4,634

- วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร มีจํานวนรวมทั้งหมด 143 เลม
สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
24
51
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
14
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
7
2
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
3
2
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7
2
6. วิศวกรรมทั่วไป
31
รวม
86
57
16.

1,044
670
923
682
882
813
1,958
2,241
9,213

รวม
75
14
9
5
9
31
143

งบประมาณ
ใชงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดประจําปของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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17.

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
17.1 โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไมนอยกวา 145 หนวยกิต โดย
ไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางองคประกอบและขอกําหนดของหลักสูตรดังนี้
30
หนวยกิต
1. วิชาศึกษาทั่วไป
2. วิชาเฉพาะ
109 หนวยกิต
2.1 วิชาแกน
27
หนวยกิต
2.1.1 วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร
17
หนวยกิต
2.1.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
10
หนวยกิต
2.2 วิชาเฉพาะสาขา
82
หนวยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
70
หนวยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
12
หนวยกิต
2.3 การฝกงาน (ไมนับหนวยกิต)
3. วิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
17.2 ขอกําหนดหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแลวไมนอยกวา 30 หนวย
กิต 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
: วิทยาศาสตร
บังคับ 1 วิชา 3
หนวยกิต
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3
หนวยกิต
TU 130 Integrated Sciences and Technology
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: คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร
บังคับ 1 วิชา 3
หนวยกิต
มธ. 156 คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน
3
หนวยกิต
TU 156 Introduction to computers and programming
หมวดภาษา
ท. 160 การใชภาษาไทย
3
หนวยกิต
TH 160 Thai Usage หรือ
ท. 161 การใชภาษาไทย
3
หนวยกิต
TH 161 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
1.2 สวนที่ 2 รวมไมนอยกวา 9 หนวยกิต
นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาตางๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ กําหนดไวดังนี้ คือ
วท. 123 เคมีพื้นฐาน
3
หนวยกิต
SC 123 Fundamental Chemistry
วท. 173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1
หนวยกิต
SC 173 Fundamental Chemistry Laboratory
สษ. 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน
3
หนวยกิต
EL 202 English For Work
และบังคับเลือก 1 วิชา ไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
วค. 106 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
3
หนวยกิต
AE 106 Sustainability of Natural Resources and Energy
วย. 106 เทคนิคในการสื่อสารและการนําเสนอ
2
หนวยกิต
CE 106 Communication and Presentation Technique
น. 209 หลักกฎหมายแพงและพาณิชย
3
หนวยกิต
LA209 Civil and Commercial Law
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น. 246 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
LA 246 Introduction to Intellectual Property
พบ. 291 ธุรกิจเบื้องตน
BA 291 Introduction of Business
ทอ. 201 หลักการบริหาร
HO 201 Principles of Management
ศ. 213 เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน
EC 213 Introductory Microeconomics
2. วิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.1.1 วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ศึกษาวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรที่คณะกําหนด ดังตอไปนี้
วท. 133 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
SC 133 Physics for Engineers I
วท. 134 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
SC 134 Physics for Engineers 2
วท. 183 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
SC 183 Physics for Engineers Laboratory I
วท. 184 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
SC 184 Physics for Engineers Laboratory II
ค. 111 แคลคูลัสพื้นฐาน
MA 111 Fundamentals of Calculus
ค. 112 เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต
MA 112 Analytic Geometry and Applied Calculus
ค. 214 สมการเชิงอนุพันธ
MA 214 Differential Equation
2.1.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
ศึกษาวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรที่คณะกําหนด ดังตอไปนี้
วก. 100 กราฟกวิศวกรรม
ME 100 Engineering Graphics
วย. 100 จริยธรรมสําหรับวิศวกร
CE 100 Ethics for Engineers
11

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

109

หนวยกิต

27
17

หนวยกิต
หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

1

หนวยกิต

1

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

10

หนวยกิต

3

หนวยกิต

0

หนวยกิต

วย. 101 ความรูเบื้องตนทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร
CE 101 Introduction to Engineering Profession
วอ. 121 วัสดุวิศวกรรม
IE 121 Engineering Materials
วอ. 261 สถิติวิศวกรรม
IE 261 Engineering Statistics
2.2 วิชาเฉพาะสาขา
นักศึกษาตองศึกษาวิชาเฉพาะสาขา รวม 82 หนวยกิต ดังตอไปนี้
2.2.1 วิชาบังคับ
วิชาบังคับในสาขา
วก. 200 การเขียนแบบเครื่องกล
ME 200 Mechanical Drawing
วก. 210 กลศาสตรวัสดุ
ME 210 Mechanics of Materials
วก. 220 กลศาสตรวิศวกรรม – พลศาสตร
ME 220 Engineering Mechanics - Dynamics
วก. 230 พลศาสตรความรอนเบื้องตน
ME 230 Fundamental of Thermodynamics
วก. 231 พลศาสตรความรอนสําหรับวิศวกรเครื่องกล
ME 231 Thermodynamics for Mechanical Engineers
วก. 240 กลศาสตรของไหล
ME 240 Mechanics of Fluids
วก. 300 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
ME 300 Mechanical Engineering Laboratory I
วก. 310 การออกแบบเครื่องกล 1
ME 310 Mechanical Design I
วก. 311 การออกแบบเครื่องกล 2
ME 311 Mechanical Design II
วก. 320 กลศาสตรเครื่องจักรกล
ME 320 Mechanics of Machines
วก. 321 การวัดและเครื่องมือการวัด
ME 321 Measurement and Instrumentation
12

1

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

82

หนวยกิต

70
57
2

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

2

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

วก. 322
ME 322
วก. 323
ME 323
วก. 330
ME 330
วก. 331
ME 331
วก. 350
ME 350
วก. 380
ME 380
วก. 400
ME 400
วก. 420
ME 420
วก. 430
ME 430
วก. 480
ME 480
วก. 481
ME 481

การสั่นสะเทือนเชิงกล
Mechanical Vibrations
เมคาทรอนิกส
Mechatronics
เครื่องยนตสันดาปภายใน
Internal Combustion Engines
การถายเทความรอน
Heat Transfer
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกร
Numerical Method for Engineers
การฝกงานในอุตสาหกรรม
Industrial Training
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
Mechanical Engineering Laboratory II
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control System
การทําความเย็นและการปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning
สัมมนาโครงงาน
Projects Seminar
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Project

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

0

หนวยกิต

2

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

0

หนวยกิต

3

หนวยกิต

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
13

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

2.2.2 วิชาเลือก
12
หนวยกิต
วิชาเลือกในสาขา
เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
วก. 325 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส
3
หนวยกิต
ME 325 Pneumatics and Hydraulics
วก. 344 กลศาสตรของไหลขั้นสูง
3
หนวยกิต
ME 344 Advance Mechanics of Fluids
วก. 354 การใชคอมพิวเตอรชวยงานทางวิศวกรรม
3
หนวยกิต
ME 354 Computer Aided Engineering
วก. 364 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
3
หนวยกิต
ME 364 Integrated Product Design and Development
วก. 374 เทคโนโลยียานยนต
3
หนวยกิต
ME 374 Automotive Technology
วก. 414 การเสียหายของวัสดุทางวิศวกรรม
3
หนวยกิต
ME 414 Failure of Engineering Materials
วก. 415 การออกแบบแบบเหมาะสมที่สุด
ของชิ้นสวนเครื่องจักรกล
3
หนวยกิต
ME 415 Optimal Designs of Machine Elements
วก. 424 หุนยนตเบื้องตน
3
หนวยกิต
ME 424 Introduction to Robotics
วก. 434 เทคโนโลยีการปรับอากาศและการ
อนุรักษพลังงานระบบปรับอากาศ
3
หนวยกิต
ME 434 Air conditioning Technology and Energy Conservation
in Air Conditioning System
วก. 435 วิศวกรรมโรงไฟฟา
3
หนวยกิต
ME 435 Power Plant Engineering
วก. 436 กังหันกาซ
3
หนวยกิต
ME 436 Gas Turbine
วก. 437 การทําความเย็นและการปรับอากาศชั้นสูง 3
หนวยกิต
ME 437 Advanced Refrigeration and Air Conditioning
วก. 438 การแปลงพลังงานโดยตรง
3
หนวยกิต
ME 438 Direct Energy Conversion
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วก. 439 การจัดการพลังงานในอาคาร
3
และอุตสาหกรรม
ME 439 Energy Management in Building and Industry
วก. 444 การออกแบบระบบทอทางวิศวกรรม
3
ME 444 Engineering Piping System Design
วก. 445 วิศวกรรมทางน้ําเบื้องตน
3
ME 445 Introduction to Marine Engineering
วก. 446 วิศวกรรมอากาศยานเบื้องตน
3
ME 446 Introduction to Aeronautical Engineering
วก. 447 เครื่องจักรกลของไหล
3
ME 447 Fluid Machinery
วก. 454 วิธีการไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน
3
ME 454 Introduction to Finite Element Method
วก. 455 วิธีบาวนดะรีเอลิเมนตเบื้องตน
3
ME 455 An Introduction to Boundary Element Method
วก. 464 วิศวกรรมโรงงาน
3
ME 464 Plant Engineering
วก. 465 การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ
3
และการผลิต
ME 465 CAD CAM
วก. 474 เครื่องจักรกลการเกษตร
3
ME 474 Agricultural Machinery
วก. 475 ไบโอเมคานิกสเบื้องตน
3
ME 475 Introduction to Biomechanics
วก. 476 การใหความรอนดวยไมโครเวฟเบื้องตน
3
ME 476 Introduction to Microwave Heating
วก. 477 การเผาไหมเบื้องตน และการประยุกต
3
ME 477 Introduction to Combustion and Applications
วก. 484 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
3
ME 484 Special Topics in Mechanical Engineering I
วก. 485 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
3
ME 485 Special Topics in Mechanical Engineering II
วก. 486 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 3
3
ME 486 Special Topics in Mechanical Engineering III
15

หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

วก. 487
ME 487
วก. 488
ME 488
วก. 489
ME 489

หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 4
3
Special Topics in Mechanical Engineering IV
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 5
3
Special Topics in Mechanical Engineering V
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 6
3
Special Topics in Mechanical Engineering VI

วิชาเลือกนอกสาขา
เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
วอ. 405 การบริหารโครงการ
IE 405 Project Management
วอ. 445 การยศาสตรอุตสาหกรรม
IE 445 Industrial Ergonomics

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3. วิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ไดที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนวิชา
เลือกเสรี 6 หนวยกิต
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17.3 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, 3 และ 4
หลักสิบ
หมายถึง
หมวดวิชา
โดยแบงออกเปนหมวดตาง ๆ ดังนี้
เลข
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
หลักหนวย
0-3
4-9

ความหมาย
หมวดวิชาปฏิบัติการ และวิชาเขียนแบบ
หมวดวิชากลศาสตรของแข็ง
หมวดวิชาพลศาสตร และการควบคุมอัตโนมัติ
หมวดวิชาพลศาสตรความรอน และ พลังงาน
หมวดวิชากลศาสตรของไหล
หมวดวิชาวิศวกรรมการคํานวน
หมวดวิชาเกี่ยวกับการประยุกตเชิงอุตสาหกรรม
หมวดวิชาสหวิทยาการและอื่นๆ
หมวดวิชาพิเศษ
หมวดวิชาซึ่งจัดสอนใหสาขาวิชาอื่นเทานั้น
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ตัวเลขลําดับรายวิชาในแตละหมวดวิชา โดย
วิชาบังคับของสาขาวิชา
วิชาเลือก
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17.4 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. 290
ME 290
วก. 300
ME 300
วก. 310
ME 310
วก. 311
ME 311
วก. 320
ME 320
วก. 321
ME 321
วก. 322
ME 322
วก. 323
ME 323
วก. 325

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
กลศาสตรของไหลเบื้องตน
Introduction to Mechanics of Fluids
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
Mechanical Engineering Laboratory I
การออกแบบเครื่องกล 1
Mechanical Design I
การออกแบบเครื่องกล 2
Mechanical Design II
กลศาสตรเครื่องจักรกล
Mechanics of Machines
การวัดและเครื่องมือการวัด
Measurement and Instrumentation
การสั่นสะเทือนเชิงกล
Mechanical Vibrations
เมคาทรอนิกส
Mechatronics
นิวเมติกสและไฮดรอลิกส
18

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

ME 325
วก. 330
ME 330
วก. 331
ME 331
วก. 344
ME 344
วก. 350
ME 350
วก. 354
ME 354
วก. 364
ME 364
วก. 374
ME374
วก. 380
ME 380
วก. 400
ME 400
วก. 414
ME 414
วก. 415
ME 415
วก. 420
ME 420
วก. 424
ME 424
วก. 430
ME 430
วก. 434
ME 434

Pneumatics and Hydraulics
เครื่องยนตสันดาปภายใน
Internal Combustion Engines
การถายเทความรอน
Heat Transfer
กลศาสตรของไหลขั้นสูง
Advance Mechanics of Fluids
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกร
Numerical Method for Engineers
การใชคอมพิวเตอรชวยงานทางวิศวกรรม
Computer Aided Engineering
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
Integrated Product Design and Development
เทคโนโลยียานยนต
Automotive Technology
การฝกงานในอุตสาหกรรม
Industrial Training
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
Mechanical Engineering Laboratory II
การเสียหายของวัสดุทางวิศวกรรม
Failure of Engineering Materials
การออกแบบแบบเหมาะสมที่สุดของชิ้นสวน
เครื่องจักรกล
Optimal Design of Machine Elements
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control System
หุนยนตเบื้องตน
Introduction to Robotics
การทําความเย็นและการปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning
เทคโนโลยีการปรับอากาศและการอนุรักษพลังงานใน
ระบบปรับอากาศ
Air conditioning Technology and Energy Conservation
in Air Conditioning System
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
0(ไมนอยกวา 6 สัปดาห
หรือ 240 ชั่วโมง)
2(0-4-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

วก. 435
ME 435
วก. 436
ME 436
วก. 437
ME 437
วก. 438
ME 438
วก. 439
ME 439
วก. 444
ME 444
วก. 445
ME 445
วก. 446
ME 446
วก. 447
ME 447
วก. 454
ME 454
วก. 455
ME 455
วก. 464
ME 464
วก. 465
ME 465
วก. 474
ME 474
วก. 475
ME 475
วก. 476
ME 476
วก. 477
ME 477

วิศวกรรมโรงไฟฟา
Power Plant Engineering
กังหันกาซ
Gas Turbine
การทําความเย็นและการปรับอากาศขั้นสูง
Advanced Refrigeration and Air Conditioning
การแปลงพลังงานโดยตรง
Direct Energy Conversion
การจัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม
Energy Management in Building and Industry
การออกแบบระบบทอทางวิศวกรรม
Engineering Piping System Design
วิศวกรรมทางน้ําเบื้องตน
Introduction to Marine Engineering
วิศวกรรมอากาศยานเบื้องตน
Introduction to Aeronautical Engineering
เครื่องจักรกลของไหล
Fluid Machinery
วิธีการไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน
Introduction to Finite Element Method
วิธีบาวนดะรีเอลิเมนตเบื้องตน
An Introduction to Boundary Element Method
วิศวกรรมโรงงาน
Plant Engineering
การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต
CAD CAM
เครื่องจักรกลการเกษตร
Agricultural Machinery
ไบโอเมคานิกสเบื้องตน
Introduction to Biomechanics
การใหความรอนดวยไมโครเวฟเบื้องตน
Introduction to Microwave Heating
การเผาไหมเบื้องตน และการประยุกต
Introduction to Combustion and Applications
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

วก. 480
ME 480
วก. 481
ME 481
วก. 484
ME 484
วก. 485
ME 485
วก. 486
ME 486
วก. 487
ME 487
วก. 488
ME 488
วก. 489
ME 489

สัมมนาโครงงาน
Projects Seminar
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Project
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
Special Topics in Mechanical Engineering I
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
Special Topics in Mechanical Engineering II
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 3
Special Topics in Mechanical Engineering III
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 4
Special Topics in Mechanical Engineering IV
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 5
Special Topics in Mechanical Engineering V
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 6
Special Topics in Mechanical Engineering VI
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0(0-3-0)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

17.5 แผนการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดวางแผนการจัดรายวิชาสําหรับหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไวดังนี้
ปการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
วย. 100 จริยธรรมสําหรับวิศวกร
ค. 111 แคลคูลัสพื้นฐาน
วท. 133 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
วท. 183 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
วย. 101 ความรูเบื้องตนทางวิชาชีพ
วิศวกรรมศาสตร
วอ. 121 วัสดุวิศวกรรม
วก. 100 กราฟกวิศวกรรม หรือ
มธ. 156 คอมพิวเตอรและการเขียน
โปรแกรมเบื้องตน
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
รวม

0 หนวยกิต วท. 123
3 หนวยกิต วท. 173
3 หนวยกิต ท. 161
ท. 160
1 หนวยกิต ค. 112
3 หนวยกิต วท. 134
1 หนวยกิต วท. 184

ภาคการศึกษาที่ 2
เคมีพื้นฐาน
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
การใชภาษาไทย หรือ
การใชภาษาไทย
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัส
ประยุกต
ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2

3 หนวยกิต
1 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
1 หนวยกิต

3 หนวยกิต สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 หนวยกิต วก. 100 กราฟกวิศวกรรม หรือ
มธ. 156 คอมพิวเตอรและการเขียน
โปรแกรมเบื้องตน
3 หนวยกิต

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

20 หนวยกิต

20 หนวยกิต
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รวม

ปการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ค. 214 สมการเชิงอนุพันธ

3 หนวยกิต

วอ. 251

ค. 131 พีชคณิตเชิงเสนประยุกต
วย. 202 กลศาสตรวิศวกรรม –
สถิตยศาสตร
วอ. 261 สถิติวิศวกรรม
วก. 200 การเขียนแบบเครื่องกล

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

วก. 210
วก. 220

3 หนวยกิต
2 หนวยกิต

วก. 240
วก. 231

วก. 230 พลศาสตรความรอนเบื้องตน

3 หนวยกิต

สษ.215

สษ.214 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ
ความหมาย 1

0 หนวยกิต

วฟ. 203
วฟ. 209

รวม

17 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
กรรมวิธีการผลิตสําหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล
กลศาสตรวัสดุ
กลศาสตรวิศวกรรม
กลศาสตรของไหล
พลศาสตรความรอนสําหรับ
วิศวกรเครื่องกล
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ
ความหมาย 2
ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟา
เบื้องตน
วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน

รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
0 หนวยกิต
1 หนวยกิต
3 หนวยกิต

19 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 3
วก. 310
วก. 320
วก. 321
วก. 330
วก. 350
มธ. 110

รวม

ภาคการศึกษาที่ 1
การออกแบบเครื่องกล 1
กลศาสตรเครื่องจักรกล
การวัดและเครื่องมือการวัด
เครื่องยนตสันดาปภายใน
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับ
วิศวกร
สหวิทยาการมนุษยศาสตร

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

วก. 300
วก. 311
วก. 322
วก. 323
วก. 331

3 หนวยกิต

วก. xxx
มธ. 120

18 หนวยกิต
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รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
การออกแบบเครื่องกล 2
การสั่นสะเทือนเชิงกล
เมคาทรอนิกส
การถายเทความรอน
วิชาเลือกในสาขา
สหวิทยาการสังคมศาสตร

2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
20 หนวยกิต

ภาคฤดูรอน ปการศึกษาที่ 3
วก. 380

0 หนวยกิต
(ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง)
0 หนวยกิต

การฝกงานในอุตสาหกรรม

รวม

ปการศึกษาที่ 4
วก. 400
วก. 481
วก. 420
วก. 430
วก. xxx
วก. xxx
สษ. 202
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
สัมมนาโครงงาน
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
การทําความเย็นและการปรับอากาศ
วิชาเลือกในสาขา
วิชาเลือกในสาขา
ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน

2 หนวยกิต
0 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
17 หนวยกิต
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วก. 483
วก. xxx
xx. xxx
xx. xxx
xx. xxx

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
วิชาเลือกในสาขา
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกศึกษาทั่วไปสวนที่ 2
(เลือก 1 วิชา จาก พบ. 291 น. 246
น. 209 ศ. 213 ทอ. 201 วค.106
วย. 106)

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

15 หนวยกิต

17.6 คําอธิบายรายวิชา
17.6.1 รายวิชาบังคับ
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. 290 กลศาสตรของไหลเบื้องตน
3 (3-0-6)
ME 290 Introduction to Mechanics of Fluids
วิชาบังคับกอน : สอบได วท. 133
คุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตรของของไหล การลอยตัว สมการโมเมนตัม สมการ
พลังงาน จลนศาสตรของการไหลที่อัดตัวไมได และไมมีความหนืด การวิเคราะหมิติและความ
เหมือนกันการวัดการไหล การไหลในทอ และการออกแบบระบบทอเบื้องตน
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. 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 ความเร็วเชิงเสนและ
เชิงมุม อัตราการไหล แรง ความเคน ความเครียด ความดัน อุณหภูมิ การวิเคราะหความผิดพลาดใน
การทดลอง การวิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการทดลอง ปฏิบัติการเบื้องตนเกี่ยวกับกลศาสตร
ของไหล พลศาสตรความรอน จลนศาสตร และกลศาสตรของแข็ง การเขียนรายงานทางวิศวกรรม
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.
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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 computer aided design and engineering.
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 เฟองและลูกเบี้ยว การฝกหัดออกแบบอุปกรณชิ้นสวนเครื่องจักรกล และระบบเชิงกล
ตาง ๆ การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ กรณีศึกษาวิศวกรรมยอนกลับ การใช
คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ
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 computeraided design.
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วก. 320 กลศาสตรเครื่องจักรกล
3 (3-0-6)
ME 320 Mechanics of Machines
วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 220
กลไก และคําจํากัดความเบื้องตน จลนคณิตศาสตรของวัตถุทรงรูป การเคลื่อนที่สัมพัทธ
การใชวิธีคํานวณ และวิธีกราฟในการวิเคราะหจลนคณิตศาสตรของเฟองชุด ลูกเบี้ยว กลไก แขน
ตอและกลไกสงกําลังบางชนิด จลนศาสตรของวัตถุทรงรูป หลักการของคาลอมแบร การวิเคราะห
แรงในกลไก การปรับสมดุลของเครื่องจักรกล ลอตุนกําลัง ไจโรสโคป แนะนําวิธีการแกปญหาทาง
จลนคณิตศาสตรวิธีเชิงตัวเลข
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
วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 210 และ วก. 230 และ วก. 240 และ วฟ. 209
พื้นฐานการวัด ความแมนยํา ความไว ความผิดพลาด และเลขนัยสําคัญ การประยุกตใช
หลักทางสถิติในการวิเคราะหและปรับปรุงขอมูล การสอบเทียบเครื่องมือวัด ทบทวนพื้นฐานการ
วัดทางไฟฟา หลักการทํางานและการประยุกตใชเครื่องมือวัดและอุปกรณจับสัญญาณ ทาง
วิศวกรรมเครื่องกลเชน การวัดระยะทาง ความเร็วเชิงเสนและเชิงมุม ความเรงและการสั่นสะเทือน
การวัดอุณหภูมิ ความชื้น พลังงาน และการถายเทความรอน การวัดแรง แรงบิด ความเคน และ
ความเครียด การวัดความหนืดของของไหล ความเร็วในการไหล อัตราการไหล และความดัน เปน
ตน
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.
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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
และผลของการสูญเสียพลังงานกล หลักการการกันสะเทือน และเครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน
ระบบแบบรวมมวลชนิดที่มี สององศาของความอิสระ ความถี่ธรรมชาติ โหมด และรูปทรงของ
โหมด หลักการไดนามิคแอ็บชอบเบอร ระบบแบบรวมมวลชนิดที่มีหลายองศาของความอิสระ
การควงของเพลา แนะนําระบบแบบกระจายมวล และระบบที่ไมเปนแบบเชิงเสน แนะนําวิธีการ
แกปญหาการสั่นสะเทือนดวยวิธีเชิงตัวเลข
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
วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 321
ทบทวนหลักการทํางานและสวนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร วงจรอิเล็กทรอนิกส
เบื้องตน การติดตอระหวางคอมพิวเตอรกับโลกภายนอก การแปลงสัญญาณอนาล็อกและดิจิตอล
ประเภทและหลักการทํางานของเซ็นเซอรทางวิศวกรรมเครื่องกล การนําขอมูลการตรวจวัดจาก
เซ็นเซอรประเภทตางเขาสูคอมพิวเตอร การสงสัญญาณไฟฟาเพื่อควบคุมเครื่องจักร ทฤษฎีการ
ควบคุมเบื้องตน การใชเซ็นเซอรในการควบคุมอัตโนมัติ การใชงานพีแอลซี
การใชเครื่องมือวัดทางอิเลคทรอนิคส การตอวงจรไฟฟาเบื้องตน การควบคุมมอเตอร การ
ใชเซ็นเซอรตางๆ การใชชุดไมโครคอนโทลเลอร ระบบไฮดรอลิกและระบบนิวเมติกเบื้องตน
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
วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 231
สวนประกอบของเครื่องยนต พลศาสตรความรอนของเครื่องยนตที่จุดระเบิดดวยประกาย
ไฟ และที่อัดระเบิด กระบวนการเผาไหม กําลังงานที่ได ขีดจํากัดของควัน การวิเคราะหไอเสีย
และ การควบคุมมลภาวะที่เกิดจากไอเสีย แผนภูมิสมดุล น้ํามันเชื้อเพลิง ระบบการจายเชื้อเพลิง
แบบคาบิวเรเตอร และหัวฉีด กระบวนการไอดีไลไอเสีย การหลอลื่นและระบายความรอน วัฏจักร
เชื้อเพลิง-อากาศประเภทตางๆ เทคนิคการเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต เชน การซุปเปอรชารจ
เปนตน การทดสอบและวิเคราะหสมรรถนะของเครื่องยนต การออกแบบเครื่องยนต แนะนํา
เทคโนโลยีเครื่องยนตรวมสมัย
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 การถายเทความรอน
3 (3-0-6)
ME 331 Heat Transfer
วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 230 และ วก. 240
การนําความรอนในสภาวะสม่ําเสมอแบบหนึ่ง และสองมิติ การนําความรอนในสภาวะไม
สม่ําเสมอแบบหนึ่งมิติ การวิเคราะหเชิงมิติในการพาความรอน การพาความรอนแบบธรรมชาติ
บนแผนระนาบ และผิวของทรงกระบอก การพาความรอนแบบบังคับบนทอกลม แผนระนาบ และ
ภายในทอรูปตาง ๆ การวิเคราะหการพาความรอนในกรณีงาย ๆ ความสัมพันธระหวางการถายเท
ความรอน และความเสียดทาน การควบแนน และการเดือด คุณสมบัติในการดูดกลืนและการแผ
กระจายความรอนของผิว การแผรังสีของวัตถุดําและวัตถุเทา เครื่องมือแลกเปลี่ยนความรอน
แนะนําวิธีการแกปญหาการถายเทความรอนดวยวิธีเชิงตัวเลข
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
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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
วิชาบังคับกอน : สอบได มธ.156, ค.131 และ ค.214
แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การประมาณการและการวิเคราะหหาคา
ความคลาดเคลื่อน ระบบสมการพีชคณิตทั้งเชิงเสนและไมเชิงเสน และการแกกลุมสมการพีชคณิต
สมการอนุพันธแบบตาง ๆ ทั้งปญหาหนึ่งมิติ และหลายมิติ การอินทิเกรตเชิงตัวเลข วิธีดิสครีไต
เซชั่น สมการอนุพันธรูปแบบตาง ๆ โดยวิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนส การพัฒนาอัลกอริทึมและ
โปรแกรมคอมพิวเตอรในการแกปญหาในทางปฏิบัติ
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 (ไมนอยกวา 6 สัปดาห)
ME 380 Industrial Training
วิชาบังคับกอน : มีสถานะเทียบเทานักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ตามที่ภาคฯ กําหนด
นักศึกษาจะตองฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนวยงานที่เทียบเทา เปนเวลาไม
นอยกวา 6 สัปดาหติดตอกัน (ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง)
โดยทํารายงานเสนอตอภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล พรอมทั้งมีใบรับรอง ผลการปฏิบัติงานจากผูควบคุม วัดผลดวยระดับ S หรือ U
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.
วก. 400 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
2 (0-4-0)
ME 400 Mechanical Engineering Laboratory II
วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 300, วก. 322, วก. 330 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผู
สอนและหัวหนาภาควิชาฯ
การทดลองเพิ่มเติมทางดาน วิศวกรรมโรงไฟฟา การถายเทความรอน ระบบควบคุม
อัตโนมัติ การสั่นสะเทือนเชิงกล และพลศาสตรของกาซ
Additional experiments in the fields of power plant engineering, heat transfer, automatic
control system, mechanical vibrations and gas dynamics.
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วก. 420 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3 (3-0-6)
ME 420 Automatic Control System
วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 214
แนะนําระบบควบคุม สวนประกอบพื้นฐานของระบบ ระบบเชิงเสน และการปอนกลับ
การตั้งแบบจําลองเชิงคณิตศาสตรของระบบ การหาการตอบสนอง
และคุณลักษณะการ
ตอบสนองของระบบ พฤติกรรมในภาวะแปรตัว และเกณฑสมรรถนะ เสถียรภาพของระบบ
สัมประสิทธิ์คาผิดพลาดและเกณฑคาผิดพลาด การวิเคราะหระบบควบคุมแบบเชิงเสนโดยวิธีรูท
โลคัส และวิธีการการตอบสนองตอความถี่กิริยาควบคุมพื้นฐาน การปรับปรุงสมรรถนะของ
ระบบโดยใชเทคนิคการชดเชย แนะนําการวิเคราะหโดยใชวิธีตัวแปรแสดงสภาวะ
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
วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 331
ทบทวนหลักการทางพลศาสตรความรอน หลักการทําความเย็น และระบบทําความเย็น
แบบตาง ๆ การทําความเย็นแบบอัดไอโดยวิธีกล แบบการอัดชั้นเดียวและหลายชั้น อุปกรณหลัก
ของระบบทําความเย็น เชน เครื่องอัดไอ เครื่องควบแนน เครื่องทําระเหย อุปกรณควบคุมการไหล
ของสารทําความเย็น และอุปกรณประกอบอื่นๆ สารทําความเย็น ไซโครเมตริก แนะนําเทคโนโลยี
รวมสมัยดานการทําความเย็น และ การปรับอากาศ การออกแบบระบบปรับอากาศ การออกแบบ
ทอลม การออกแบบการกระจายลม หลักการเลือกหัวจายลมเย็น
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. 480 สัมมนาโครงงาน
0 (0-3-0)
ME 480 Projects Seminar
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชาแกนทุกวิชา และมีสถานะเทียบเทานัก
ศึกษาชั้นปที่ 4 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ
วิชานี้จัดขึ้นควบคูกับวิชา วก.481 เพื่อฝกฝนใหรูจักการคนควา เขียนรายงาน และวิธีเสนอ
รายงานตอที่ประชุม นักศึกษาจะตองสงรายงานเปนรูปเลมและนําเสนอตอที่ประชุม โดยเนนการ
ใชภาษาไทยที่ถูกตองตามหลักไวยากรณและหลักการเขียนรายงานที่ถูกตอง รายงานจะตองมี
เนื้อหาเกี่ยวของกับโครงงานที่จะทําในวิชา วก. 481 วัดผลดวยระดับ S หรือ U
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
วก. 481 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
3 (0-6-3)
ME 481 Mechanical Engineering Project
วิชาบังคับกอน : สอบได วก.480 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ
โครงงานเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อฝกฝน ทําการทดลอง คนควาวิจัย พัฒนา หรือ
ศึกษาในเรื่องหนึ่งเรื่องใดดวยตัวนักศึกษาเอง โดยมีอาจารยเปนที่ปรึกษาแนะนํา เมื่อจบโครงงาน
นักศึกษาจะตองจัดทํารายงานเปนรูปเลม และทําการนําเสนอผลงานดวยการบรรยาย
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.
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17.6.2 รายวิชาเลือก
วก. 325 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส
3 (2-3-4)
ME 325 Pneumatics and Hydraulics
วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 240 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ
หลักการเบื้องตนของระบบของไหลสงกําลัง และการประยุกตใชงาน วงจรระบบไฮดรอ
ลิกและระบบนิวเมติก โครงสรางและหลักการทํางานของระบบ ไฮดรอลิกและนิวเมติก การ
ออกแบบและเขียนแบบ วงจรพื้นฐาน วงจรเคสแคต การควบคุมของไหลกําลังดวยไฟฟา แลดเดอ
ไดอะแกรม วงจร พีแอลซี การเลือกใชอุปกรณตาง ๆ เชน เครื่องอัดอากาศ ถังเก็บความดัน วาลว
ควบคุม กระบอกสูบ เปนตน ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ การติดตั้ง ดูแล บํารุงรักษา การ
ตรวจสอบและการแกไขปญหา และการประยุกตใชในอุตสาหกรรม
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
วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 240 หรือไดรับอนุมัติจาก อาจารยผูสอน
และหัวหนาภาควิชาฯ
จลนคณิตศาสตรของการไหล การไหลแบบอยูตัว และไมอยูตัว การไหลแบบเอกรูป
และไมเอกรูป เสนสายธาร เสนวิถี และ ฟงกชั่นสายธาร ความเครียดและอัตราการหมุน ตาขายการ
ไหล การหมุนเวียน และการไหลวน การไหลในแนวรัศมี สมการการเคลื่อนที่ และสมการพลังงาน
การไหลแบบราบเรียบในชองทางไหล ความเคนเฉือนในการไหลแบบปนปวน การกระจายของ
ความเร็ว การวิเคราะหชั้นขอบเขตแบบราบเรียบ และแบบปนปวน การไหลผานวัตถุรูปทรงตาง ๆ
การแยกตัว การหมุนเวียน แรงตานและแรงยก แนะนําวิธีการแกปญหาทางกลศาสตรของไหลดวย
วิธีเชิงตัวเลข
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
วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 350 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ
หลักการพื้นฐานและสวนประกอบของคอมพิวเตอร
การใชคอมพิวเตอรชวยในการ
แกปญหาทางวิศวกรรม ทบทวนวิธีการเชิงตัวเลข และการประยุกตใชในการแกปญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล เชน ปญหาการไหล, การถายเทความรอน และความเคน เปนตน เทคนิคการหา
จุดที่เหมาะสม การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบทางเรขาคณิต การใชคอมพิวเตอรชวยใน
การคํานวณเชิงสัญลักษณ การบันทึกขอมูล การวิเคราะหขอมูล แผนภูมิประเภทตางๆสําหรับการ
นําเสนอขอมูลผลการคํานวณและผลการทดลอง
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
วิชาบังคับกอน :สอบได วอ.251 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ
การออกแบบผลิตภัณทโดยคํานึงถึงหลักทางวิศวกรรม
การออกแบบเพื่อผลิตในเชิง
อุตสาหกรรม และ โอกาสทางธุรกิจสําหรับผลิตภัณทใหม วิธีการออกแบบ การสรางแบบจําลอง
การตัดสินใจ ความเสี่ยง ราคา วัสดุและการเลือกวิธีการผลิตเชิงอุตสาหกรรม การทํางานเปนทีม
ความคิดสรางสรรค การสรางนวัตกรรมใหม
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.
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วก. 374 เทคโนโลยียานยนต
3 (2-3-4)
ME 374 Automotive Technology
วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 220 หรือไดรับอนุมัติจาก อาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ
หลักการพื้นฐานและชิ้นสวนของเครื่องยนตเผาไหมภายใน ชนิดของยานยนต ตัวถังและ
โครงรถ ระบบบังคับเลี้ยว ระบบหามลอ ระบบรองรับการสั่นสะเทือน ระบบสงถายกําลัง ระบบ
ไฟฟาเบื้องตน ระบบระบายความรอน เทคโนโลยีดานความปลอดภัย ของยานยนต แนะนํายาน
ยนตที่ใชอยูในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
ชั่วโมงปฏิบัติการครอบคลุม การถอดและประกอบเครื่องยนต การทดสอบระบบตาง ๆ
ของยานยนต การทดสอบสมรรถนะ
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
วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 210 และ วอ. 121 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
และหัวหนาภาควิชา
สาเหตุ และประเภทของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นสวนทางวิศวกรรม โดยเนนการ
เปลี่ยนแปลงรูปรางของวัสดุ และการแตกหักของวัตถุที่มีรอยราว พฤติกรรมและกลไกของความ
เสียภายใตภาระคงที่ และภาระแบบไมคงที่ (การลา) การเกิดและขยายของรอยราวลา การสึกหรอ
การกัดกรอน การทดสอบวัสดุ
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.
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วก. 415 การออกแบบแบบเหมาะสมที่สุดของชิ้นสวนเครื่องจักรกล
3 (3-0-6)
ME 415 Optimal Designs of Machine Elements
วิชาบังคับกอน : สอบได วก.310 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชา
การออกแบบที่เหมาะสมที่สุด และการออกแบบเพื่อเสถียรภาพ การแทนรูปรางอิสระดวย
สมการทางคณิตศาตร โดยใช NURBS การตั้งคาตัวแปร ฟงกชั่นเปาหมาย และ ฟงกชั่นขอจํากัด
การปรับเปลี่ยนคาตัวแปรเพื่อใหไดฟงกชั่นเปาหมายที่ตองการโดยวิธีการหาคาเหมาะสมที่สุดแบบ
ตางๆ และการประยุกตใชในการออกแบบแบบเหมาะสมที่สุดของชิ้นสวนเครื่องจักรกล
Optimum and robust design. Mathematical representation of free form shape with
NURBS. Selection of design variables, objective functions and constraints. Adjustment of design
variables to achieve optimum value of objective functions using various optimization techniques.
Applications in design of mechanical parts.
วก. 424 หุนยนตเบื้องตน
3 (3-0-6)
ME 424 Introduction to Robotics
วิชาบังคับกอน : สอบไดหรือศึกษาพรอมกับ วก. 420 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
และหัวหนาภาควิชาฯ
ทบทวนทฤษฎีบทเมตริกซ การวิเคราะหการเคลื่อนที่ของหุนยนตประเภทตางๆ การ
วิเคราะหโหลดของหุนยนต การวิเคราะหความแข็งแรงของโครงสรางและกลไก การเลือกใช
เซ็นเซอรประเภทตางๆ การควบคุมหุนยนตเบื้องตน การมองเห็นของและการคิดของหุนยนต
ปฏิบัติการออกแบบ สราง และควบคุมหุนยนต การใชหุนยนตในอุตสาหกรรม เยี่ยมชมโรงงานที่
ใชหุนยนตในการผลิต
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 robotassembly plants.
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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) ระบบปรับ
อากาศแบบตางๆ ในอาคารพาณิชยขนาดใหญ ระบบทําความเย็นแบบศูนยกลาง ระบบปริมาตร
อากาศแปรผัน (VAV) ระบบกักเก็บความเย็น (Thermal Energy Storage System) ระบบการทความ
เย็นแบบดูดซึม ระบบการแผรังสีความเย็น ทอความรอน (Heat Pipes) และลอความรอน (Heat
Wheel) การควบคุมความเร็วของมอเตอร (VSD) ระบบจัดการพลังงานในอาคาร (BMS) การ
ออกแบบระบบปรับอากาศเพื่อความสบายของมนุษย (Thermal comfort design) การออกแบบหอง
สะอาด
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 วิศวกรรมโรงไฟฟา
3 (3-0-6)
ME 435 Power Plant Engineering
วิชาบังคับกอน : สอบไดวก.231 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ
ชนิดและลักษณะของโรงไฟฟา การคํานวณโหลด โรงไฟฟาพลังน้ํา โรงไฟฟาดีเซล
โรงไฟฟาพลังความรอน เครื่องกังหันไอน้ํา หมอไอน้ํา เครื่องควบแนน เครื่องอุนน้ําปอน และ
อุปกรณเสริม โรงไฟฟากังหันกาซ โรงไฟฟาพลังความรอนรวม โรงไฟฟานิวเคลียร แนะนํา
เทคโนโลยีรวมสมัยที่เกี่ยวกับโรงไฟฟา
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.
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วก. 436 กังหันกาซ
3 (3-0-6)
ME 436 Gas Turbine
วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 240 และ วก. 231 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
และหัวหนาภาควิชาฯ
วัฏจักรกังหันกาซ การเพิ่มสมรรถนะ ระบบกังหันกาซที่ใชขับเคลื่อนเครื่องบิน เครื่องอัด
กาซ ระบบเผาไหม สวนประกอบของเครื่องยนตกังหันกาซ วัสดุที่ใช ระบบการหลอลื่น ระบบ
ระบายความรอน การวิเคราะหหาสมรรถภาพที่สภาวะตาง ๆ แนะนําเทคโนโลยีรวมสมัยเกี่ยวกับ
เครื่องยนตกังหันกาซ
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. 437 การทําความเย็นและการปรับอากาศชั้นสูง
3 (3-0-6)
ME 437 Advanced Refrigeration and Air Conditioning
วิชาบังคับกอน : สอบไดวก.430 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ
สารทําความเย็น การวิเคราะหระบบทําความเย็นที่อัดกาซหลายชั้น การออกแบบหองเย็น
การทําความเย็นที่อุณหภูมิต่ํามากๆ การออกแบบระบบทําความเย็นสําหรับอุตสาหกรรมและอาคาร
พาณิชยขนาดใหญ การทําอากาศเหลว การควบคุมระบบทําความเย็น การออกแบบระบบปรับ
อากาศในอาคารประเภทตางๆ ระบบทอ การระบายอากาศ การกําจัดควันและฝุนจากอากาศ การ
ควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือนจากระบบปรับอากาศ การประหยัดพลังงานในระบบทําความเย็น
และปรับอากาศ การบํารุงรักษา แนะนําเทคโนโลยีรวมสมัยดานการทําความเย็นและการปรับ
อากาศ การออกแบบหอผึ่งลมเย็น การออกแบบหองสะอาด
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. 438 การแปลงพลังงานโดยตรง
3 (3-0-6)
ME 438 Direct Energy Conversion
วิชาบังคับกอน : สอบไดวก.231 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ
การแปลงพลังงานรูปตาง ๆ เชน พลังงานเคมี พลังงานแสงอาทิตย พลังงานความรอน และ
พลังงานลมเปนพลังงานไฟฟาโดยตรงและไมใชวัฏจักรกําลังงาน ทฤษฎีและการประยุกตใชระบบ
การแปลงพลังงานโดยตรง เชน เซลเชื้อเพลิง เซลแสงอาทิตย เทอรโมอิเล็กทริกส กังหันลม และ
ระบบที่นาสนใจอื่น ๆ
Various methods to convert chemical energy, solar energy, heat and wind energy to
electricity directly without mechanical power cycles. Theory and applications of direct energy
conversion systems, such as fuel cell, solar cell, thermoelectric, wind turbine, etc.
วก. 439 การจัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
ME 439 Energy Management in Building and Industry
วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 230, วก. 231 และ วก. 331 หรือไดรับอนุมัติจาก
อาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ
ตรวจสอบการใชพลังงานของอาคารและอุตสาหกรรม การออกแบบอาคาร และระบบทาง
กลภายในอาคาร เพื่อการใชสอยอยางประหยัดพลังงาน การสมดุลพลังงานของอุปกรณตางๆ ใน
อุตสาหกรรม วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพ วิธีการนําความรอนที่สูญเสียในอุตสาหกรรมกลับมา
ใชประโยชน การวิเคราะหกฎขอที่สองของพลศาสตรความรอน การจัดการพลังงาน แนะนํา
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการใชพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม แนะนําเทคโนโลยีรวม
สมัยในการจัดการพลังงาน และ การอนุรักษพลังงาน
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.
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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 ทอสําหรับ
อากาศอัด และกาซชนิดตาง ๆ การออกแบบทอน้ําทิ้ง และทอระบายอากาศ การออกแบบระบบ
ทอไอน้ํา และน้ําที่ไดจากการควบแนน การใชตัวดักไอน้ํา การลดความดันในทอ การเลือกใช
อุปกรณและสวนประกอบในระบบทอ เชน วาลวประเภทตางๆ ทอและขอตอ กรอง อุปกรณแขวน
ทอ ฉนวน เปนตน เทคนิคการติดตั้งระบบทอ การตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบทอ
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
วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 240 และ วย. 202 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
และหัวหนาภาควิชาฯ
ทบทวนหลักการทางกลศาสตรของไหล แรงลอยตัวและเสถียรภาพ สภาพแวดลอมในน้ํา
ที่มีผลตอโครงสราง เชน การกัดกรอน การสึกกรอน การคํานวณโหลดที่กระทําตอโครงสรางทาง
น้ํา วัสดุที่ใชในโครงสรางทางน้ํา การออกแบบโครงสรางที่อยูในน้ํา เชน ตัวเรือ อูลอย แทนขุด
เจาะน้ํามัน เปนตน คําศัพททางเรือ สวนประกอบที่สําคัญของเรือเดินสมุทร การออกแบบเรือ
เบื้องตน กรรมวิธีการสรางเรือ วิธีการบํารุงรักษาและตรวจสอบโครงสรางทางน้ํา วิธีการการ
ปองกันการกัดกรอน แนะนําหนวยงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทางน้ํา แนะนําเทคโนโลยีรวม
สมัย เยี่ยมชมอูตอเรือและอูซอมเรือ
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
วิชาบังคับกอน : สอบไดวก.240 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ
ประวัติศาสตรการบิน หลักการอากาศพลศาสตรเบื้องตน แรงตานและแรงยกในวัตถุที่
เคลื่อนที่ในอากาศ สภาพของชั้นบรรยากาศที่ระดับความสูงในการบิน วัสดุที่ใชในเครื่องบินยุค
ใหม สวนประกอบ และ ระบบตางๆ ของเครื่องบินประเภทตางๆ การออกแบบโครงสรางของ
เครื่องบิน ระบบขับเคลื่อนแบบตางๆ เชื้อเพลิง คําศัพททางดานการบิน การควบคุมการบิน การ
คํานวณเสนทางการบิน วิศวกรรมอวกาศเบื้องตน
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
วิชาบังคับกอน : สอบไดวก.240 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ
หลักการของกลศาสตรของไหล เมื่อประยุกตใชกับเครื่องจักรกลของไหล การจําแนก
เครื่องสูบน้ํา เครื่องอัด และพัดลม ทฤษฎีเครื่องสูบแบบแทนที่แนนอน และคุณลักษณะของ
สมรรถนะ การวิเคราะหเชิงมิติ และสมรรถนะโดยทั่วไปของเครื่องจักรกลของไหลแบบหมุนวน
การคํานวณออกแบบตัวถัง ใบพัด และวงจรทอตางๆ ทฤษฎีเครื่องจักรกลของไหลแบบไหลใน
แนวแกน แนะนําเทคโนโลยีรวมสมัยที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกลของไหล
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.
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วก. 454 วิธีการไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน
3 (3-0-6)
ME 454 Introduction to Finite Element Method
วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 350 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ
คณิตศาสตรพื้นฐานและเมตริกซ ลําดับขั้นตอนในการใชวิธีการไฟไนตเอลิเมนต การ
ประดิษฐสมการของเอลิเมนตโดยการใชวิธีการแบบโดยตรง
วิธีการแปรผันและวิธีการถวง
น้ําหนักเศษตกคาง ลักษณะของไฟไนตเอลิเมนตแบบตาง ๆ ในหนึ่ง สอง สามมิติ และฟงกชัน
การประมาณคาภายใน การนําวิธีการไฟไนตเอลิเมนตไปประยุกตแกปญหาที่เกี่ยวกับโครงสราง
การถายเทความรอนและการไหลของของไหล
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
วิชาบังคับกอน : สอบได วก.350 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
และหัวหนาภาควิชาฯ
พื้นฐานคณิตศาสตรของวิธีบาวนดะรีเอลิเมนต การหาปริพันธเชิงตัวเลข การสรางชิ้น
ประกอบ การแกปญหาการนําความรอนและปญหาสภาพยืดหยุนดวยวิธีบาวนดะรีเอลิเมนต การ
ประยุกตใชวิธีบาวนดะรีเอลิเมนตสําหรับปญหาอื่น ๆ
Mathematical background of the boundary element method. Numerical Integration. Grid
generation. Solutions of heat transfer and elasticity problems with boundary element method.
Applications of boundary element method to various problems.
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วก. 464 วิศวกรรมโรงงาน
3 (3-0-6)
ME 464 Plant Engineering
วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 230, วก. 231 และ วก. 310 หรือไดรับอนุมัติจาก
อาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ
ที่ตั้ง และแผนผังโรงงาน การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบํารุงรักษา ระบบตาง ๆ เชน
ระบบไฟฟา ระบบน้ํารอน น้ําเย็น ไอน้ํา ระบบอากาศอัด ระบบกาซ และระบบดับเพลิง หลักการ
ทํางานของ อุปกรณทั่วไปในอุตสาหกรรม เชน มอเตอร, ปมพ, เครื่องอัดอากาศ, พัดลม, ระบบ
สายพานลําเลียง, วาลว, เมคานิคัลซีล เปนตน การบํารุงรักษาเชิงปองกัน วิศวกรรมคุณคา ทดสอบ
แบบไมทําลาย เยี่ยมชมโรงงาน
Plant location and layout. Design, installation, control and maintenance of various
systems such as electrical system, hot water system, chilled water system, steam system,
compressed air, gas system and fire protection system. Principle of typical equipment in industry
such as motors, pumps, compressors, fans, conveyor systems, valves, mechanical seals etc.
Preventive maintenance. Value engineering. Non-destructive testing. Trips to factories.
วก. 465 การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ และการผลิต
3 (3-0-6)
ME 465 CAD CAM
วิชาบังคับกอน : สอบไดวก.310 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ
การใชคอมพิวเตอรชวยในขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ ตั้งแตการ
ออกแบบการวิเคราะหทางวิศวกรรม และ การผลิตชิ้นงานตนแบบ- เบื้องหลังของโปรแกรม
สําเร็จรูปทางดาน CAD การใช NURBS แทนรูปรางอิสระ หลักการสรางแบบจําลองสามมิติใน
คอมพิวเตอร เบื้องหลังของโปรแกรมสําเร็จรูปทางดาน CAM การออกแบบเสนทางของเครื่องมือ
ตัด และ การใชภาษาจี การวัดขนาดและรูปรางของชิ้นงาน
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.
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วก. 474 เครื่องจักรกลการเกษตร
3 (3-0-6)
ME 474 Agricultural Machinery
วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 210 และ วก. 240 หรือ ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและ
หัวหนาภาควิชาฯ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับชนิด ลักษณะโครงสราง การใชงาน และการบํารุงรักษา
เครื่องจักรกลการเกษตร การเลือกใชอุปกรณ และการทดสอบสมรรถนะ คุณสมบัติทางกลของวัสดุ
ทางการเกษตร เชน ดิน ผลิตผลทางการเกษตร เปนตน การออกแบบ การวิเคราะหความแข็งแรง
และ การวิเคราะหการเคลื่อนที่ ของเครื่องจักรกลการเกษตร ศึกษารายละเอียดเครื่องจักรกล
พื้นฐานบางชนิด
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
วิชาบังคับกอน : สอบได วก. 210 และ วก. 220 หรือไดรับอนุมัติจาก
อาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ
ศัพททางการแพทยที่เกี่ยวของ คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุชีวภาพ เชน เนื้อเยื่อ กลามเนื้อ
กระดูก ของเหลวตางๆ ในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม โครงสรางของแมลง และ โครงสรางของพืช เปน
ตน สมดุลสถิตย และ การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต ระบบตรวจวัดและควบคุมในสิ่งมีชีวิต การอธิบาย
เหตุผลในการออกแบบของธรรมชาติดวยทฤษฎีทางดานวิศวกรรมเครื่องกล
วิธีการตรวจวัด
คุณสมบัติทางกลของวัสดุชีวภาพ แนะนําการทดลองในสิ่งมีชีวิต การออกแบบอวัยวะเทียม
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.
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วก. 476 การใหความรอนดวยไมโครเวฟเบื้องตน
3 (3-0-6)
ME 476 Introduction to Microwave Heating
วิชาบังคับกอน : สอบไดวก.331 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ
บทนําเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทําความรอนดวยไมโครเวฟ องคประกอบพื้นฐานของระบบ
ทํ า ความร อ นด ว ยไมโครเวฟ ค า สมบั ติ ไ ดอิ เ ลกตริ ก ของวั ส ดุ การพั ฒ นาแบบจํ า ลองทาง
คณิตศาสตร การวิเคราะหกระบวนการถายเทความรอนในวัสดุที่มีขนาดกึ่งอนันตโดยใชกฎของ
แลมเบิรท การวิเคราะหกระบวนการถายเทความรอนในวัสดุที่มีขนาดจํากัดโดยใชสมการแมกซ
เวลล การสร า งแบบจํ า ลองโดยใช ค อมพิ ว เตอร ช ว ย การออกแบบระบบทํ า ความร อ นด ว ย
ไมโครเวฟสําหรับอุตสาหกรรม
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
วิชาบังคับกอน : สอบไดวก.330 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนและหัวหนาภาควิชาฯ
เนื้อหาครอบคลุม ทั้งทางทฤษฎีพื้นฐานดานการเผาไหม และการประยุกต ซึ่งประกอบดวย
หลักการของการเผาไหม กระบวนการการเกิดการเผาไหม ประเภทของการเผาไหม การวิเคราะห
กาซที่เกิดจากการเผาไหม การคํานวณอัตราสวนอากาศเชื้อเพลิง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การทํา
สมดุลความรอน วิธีการเผาไหมและอุปกรณการเผาไหมประเภทตางๆ
Basic theory and applications of combustion: principle of combustion; combustion
process; types of combustion; analysis of exhaust gas; calculation of air-fuel ratio; chemical
reaction rate; heat balance; combustion methods and equipments; its industrial applications.
วก. 484 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
3 (3-0-6)
ME 484 Special Topics in Mechanical Engineering I
วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
วิทยาการใหมๆ ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล ที่นาสนใจเปนพิเศษ
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
วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
วิทยาการใหมๆ ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล ที่นาสนใจเปนพิเศษ
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
วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
วิทยาการใหมๆ ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล ที่นาสนใจเปนพิเศษ
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
วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
วิทยาการใหมๆ ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล ที่นาสนใจเปนพิเศษ
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
วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
วิทยาการใหมๆ ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล ที่นาสนใจเปนพิเศษ
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
วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
วิทยาการใหมๆ ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล ที่นาสนใจเปนพิเศษ
The new technology of special interest in mechanical engineering.
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18. แนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
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
 มีบุคลากรรับผิดชอบในการดําเนินงานดานหลักสูตร
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 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
 มีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
 มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพใหเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ
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 มีการวางแผน และดําเนินการตรวจสอบคุณภาพภายใน
 มีการจัดระบบประกันคุณภาพที่เอื้อตอการตรวจสอบคุณภาพโดยหนวยงานภายนอก
 มีการจัดเก็บรายงานการตรวจติดตามเพื่อการปรับปรุงแกไขใหการปฏิบัติงานดีขึ้น

2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
2.1. อาจารย
 มีการกําหนดคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
 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
 จัดใหมีหองสมุดที่มีตํารา หนังสือ สิ่งพิมพ วารสารทั้งภาษไทยและภาษาตางประเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศ และเอกสารอางอิงตาง ๆ ที่ทันสมัยอยางเพียงพอ
 จัดใหมีคอมพิวเตอร สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและวัสดุอุปกรณที่เอื้อ
อํานวยตอการสืบคน ที่ทันสมัยอยางเพียงพอ พรอมทั้งมีการบํารุงรักษาที่ดี
 จัดใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ไดแก การจัดหองบัณฑิต
 จัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา
 มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสในการศึกษาคนควาในสาขาวิชาตามหลักสูตร
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3. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
 จัดใหมีระบบใหคําแนะนําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา และการปฐมนิเทศนแก
นักศึกษา เพื่อใหความรูความเขาใจแกนักศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาที่
ถูกตองตามหลักวิชาการ และแนวทางการเรียนการสอนของแตละหลักสูตร
 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติ
และประสบการณจริง
 มีระบบการสื่อสารขอมูลใหเขาถึงนักศึกษาอยางทั่วถึง เชน การสื่อสารผาน
Website หรือ E-mail เปนตน
 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการกับตางประเทศ
 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 เพื่อพัฒนาหลักสูตร
อยางตอเนื่องทุก 5 ป กําหนดการประเมินครั้งแรกป พ.ศ. 2556
ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรนี้
19.1 รอยละระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
19.2 รอยละของบัณฑิตที่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษา
19.3 รอยละของอัตราการแขงขันในการสอบคัดเลือกเขาศึกษา
19.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
19.5 ผลงานวิชาการตออาจารยประจําทุกระดับ
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19.6 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
20. เงื่อนไขอื่นๆ
เงื่อนไขอื่นๆ นอกจากที่ระบุไวในหลักสูตรนี้ใหเปนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 รวมทั้งระเบียบและประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัย
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