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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548) 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต 
 Bachelor of Engineering Program in Automotive Engineering 
 
2. ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยานยนต) 
  ช่ือยอ : วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม : Bachelor of Engineering (Automotive Engineering) 
  ช่ือยอ : B.Eng. (Automotive Engineering) 
 
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สํานักวิชาวศิวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
 
4. ปรัชญาและวตัถุประสงคของหลักสูตร 
 ตามแผนยุทธศาสตรของชาติในการเพิ่มความเขมแข็งและเพิ่มความสามารถในการแขงขนักบั
ตางประเทศ  รัฐบาลไดกําหนดใหอุตสาหกรรมยานยนตเปนอุตสาหกรรมหลักหนึ่งที่ไดบรรจุอยูใน
แผนยุทธศาสตรของชาติ  โดยมีแนวทางที่จะพัฒนาใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตรถยนตที่ใหญ
ที่สุดในภูมิภาค ทําใหประเทศมีความตองการวิศวกรที่มีความรูในดานวิศวกรรมยานยนตมากขึ้น  แต
ในปจจุบันจากการสํารวจพบวา ประเทศไทยยังขาดทรัพยากรบุคคลทางดานอุตสาหกรรมยานยนตอยู
เปนจํานวนมาก  ดังนั้นเพื่อที่จะทําใหยุทธศาสตรนี้เกิดผลในทางปฏิบัติจึงจําเปนตองสรางบุคลากร
ดานนี้เพิ่มเติมอยางเรงดวน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ไดตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้เปนอยางดี และเพื่อเปนการเพิ่ม
ทรัพยากรบุคคลที่มีความรูดานวิศวกรรมยานยนต  ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลไดจัดตั้งหลักสูตร
วิศวกรรมยานยนตขึ้น เพื่อใหเปนอีกหลักสูตรหนึ่งในการผลิตบัณฑิตดานวิศวกรรมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ซ่ึงถือเปนพันธกิจที่ สําคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตวิศวกรเพื่อรับใช
ประเทศชาติ 
 ดวยหลักเหตุผลดังกลาว สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจึงไดวางวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต
ทางดานวิศวกรรมยานยนต ไวเพื่อที่จะสรางบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่
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ทันสมัยเขามาชวยในกระบวนการออกแบบ การผลิตชิ้นสวน และการประกอบยานยนต ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตยานยนตโดยรวม ในการจัดหลักสูตรการศึกษาไดมุงเนนให
บัณฑิตมีความรูทางดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

(1) มีความรูในดานวิศวกรรมพื้นฐานของหลากหลายสาขาวิชา  เพื่อประโยชนในการนําไป
ประยุกตใชสําหรับวิศวกรยานยนต   

(2) มีความเขาใจระบบการทํางานของชิ้นสวนตาง ๆ ในยานยนตเปนอยางดี 
(3) มีความรูความสามารถในการควบคุมและออกแบบ   ระบบตาง  ๆ  ที่ เกี่ยวของใน

กระบวนการผลิตชิ้นสวนและกระบวนการประกอบยานยนต 
(4) มีความรูความสามารถในการออกแบบโครงสรางยานยนตและช้ินสวนยานยนตดวย

เทคโนโลยีสมัยใหม  โดยเนนถึงคุณภาพ  การประหยัดและความปลอดภัย 
(5) มีความรูพื้นฐานทั่วไปและความรูดานภาษาเปนอยางดี  เพื่อที่จะสามารถทํางานไดอยางมี

ความรู และสามารถติดตอกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(6) มีความเปนผูใฝรู มุงเนนที่จะศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง สามารถที่จะศึกษาไดอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต 
 
5. กําหนดการเปดสอน  
 ปการศึกษา 2548 
 
6. คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา   
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
 
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา  
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
 
8. ระบบการศึกษา 
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
 
9. ระยะเวลาการศึกษา 
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
 
10.  การลงทะเบียนเรียน 
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
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11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
 
12.  อาจารยผูสอน   
12.1 อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 รศ. ร.อ. ดร. กนตธร  ชํานิประศาสน Ph.D. (Mechanical Engineering) 
 รศ. ดร. ทวิช  จิตรสมบูรณ Ph.D. (Mechanical Engineering) 
 รศ. น.อ. ดร. วรพจน  ขําพิศ Ph.D. (Mechanical Engineering) 
 ผศ. ดร. เอกชัย  จันทสาโร Ph.D. (Mechanical Engineering) 
 อ.ดร. จิระพล  ศรีเสริฐผล Ph.D. (System analysis, Control and Processing 
  Information)   
 อ. ดร. วีระศักดิ์  เลิศสิริโยธิน Ph.D. (Food Engineering & Chemistry) 
 อ. ธีระชาติ  พรพิบูลย วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
 อ. ประพันธ  ดลวิชัย วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 อ. พรพรม  บุญพรม วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 อ. สอาด  สุลักษณ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  
 ผูชวยสอนและวิจัย 
 นายบุญหลง  ศรีบัว วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 นายปราโมทย  สิงหทอง วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 นายวันชัย  หาญณรงค วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 นางสาวสุธาทิพย  กกรัมย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 
12.2 หมวดวิชาวิศวกรรมศาสตร 
 รองศาสตราจารย 
 รศ. ดร. กิตติเทพ  เฟองขจร Ph.D. (Geological Engineering) 
 รศ. ดร. จรัสศรี  ลอประยูร Ph.D. (Ceramics) 
 รศ. ดร. ชัยยศ  ตั้งสถิตยกุลชัย Ph.D. (Mineral Processing) 
 รศ. ดร. สราวุฒิ  สุจิตจร Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering) 
 รศ. ดร. สุทิน  คูหาเรืองรอง Ph.D. (Ceramics) 
 รศ. ดร. อํานาจ  อภิชาตวิัลลภ Ph.D. (Civil Engineering) 
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 ผูชวยศาสตราจารย 
 ผศ. ดร. กษมา  จารุกําจร Ph.D. (Polymer Engineering) 
 ผศ. ดร. กิตติ  อัตถกิจมงคล Ph.D. (Electrical Engineering) 
 ผศ. ดร. กิตติศกัดิ์  เกดิประสพ Ph.D. (Computer Science) 
 ผศ. ดร. จันทมิา  ดีประเสริฐกุล Ph.D. (Macromolecular Science) 
 ผศ. ดร. ฉลองศรี  ฟลัด Ph.D. (Chemical Engineering) 
 ผศ. ดร. นิตยา  เกิดประสพ Ph.D. (Computer Science) 
 ผศ. ดร. พรศิริ  จงกล   Ph.D. (Industrial Engineering) 
 ผศ. ดร. พิชโยทัย  มหัทธนาภิวัฒน วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)  
 ผศ. ดร. มงคล  จิรวัชรเดช Ph.D. (Civil Engineering) 
 ผศ.  ดร. ยงยุทธ  เสริมสุธีอนุวัฒน  Ph.D. (Mechanical Engineering) 
 ผศ. ดร. ยุพาพร  รักสกุลพิวฒัน Ph.D. (Polymer Engineering) 
 ผศ. ดร. รังสรรค  วงศสรรค วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา)  
 ผศ. ดร. รัตนวรรณ  เกียรติโกมล Ph.D. (Chemical Engineering) 
 ผศ. ดร. สมประสงค  สัตยมัลลี Ph.D. (Transportation Engineering) 
 ผศ. ดร. สิทธิชัย  แสงอาทิตย Ph.D. (Civil Engineering) 
 ผศ. ดร. สุขสันติ์  หอพิบูลสุข   Ph.D. (Geotechnical Engineering) 
 ผศ. ดร. สุดจิต  ครุจิต Ph.D. (Environmental Engineering) 
 ผศ. ดร. อนันท  อุนศิวิไลย Ph.D. (Electrical and Computer Engineering) 
 ผศ. ดร. อาทิตย  ศรีแกว Ph.D. (Electrical Engineering and Computer Science) 
 ผศ. ดร. อุทัย  มีคํา Ph.D. (Chemistry and Chemical Technology) 
 ผศ. ดร. เอมอร  ทัศนศร Dr.rer.nat (Geology) 
 ผศ. ดร. Adrian  Evan Flood  Ph.D.  (Chemical Engineering) 
 ผศ. ดร. Ranjna  Jindal D.Tech.Sc. (Environmental Engineering)  
 ผศ. เกรียงไกร  ไตรสาร M.S. (Petroleum Engineering) 
 ผศ. ธารา  เล็กอุทัย M.S. (Basin Evolution and Dynamics) 
 ผศ. วิทวัส  ยมจินดา M.Sc. (Agricultural Mechanics) 
 ผศ. ศาสน  สุขประเสริฐ วศ.ม. (เทคโนโลยีการขนสง) 
 
 อาจารย 
 อ. ดร. กัณทิมา  ศิริจีระชัย Ph.D. (Chemical Engineering)  
 อ. ดร. คะชา  ชาญศิลป Ph.D. (Interactive Multimedia Technologies)  
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 อ. ดร. จงพันธ  จงลักษมณ ี Ph.D. (Geology)  
 อ. ดร. จรียา  ยิม้รัตนบวร Ph.D. (Environmental Technology)   
 อ. ดร. ฉัตรชัย  โชติษฐยางกรู Ph.D. (Environmental Engineering) 
 อ. ดร.  ฉัตรเพชร  ยศพล Ph.D. (Environmental Engineering) 
 อ. ดร. ชาญชัย  ทองโสภา วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา)  
 อ. ดร. ชุติมา  พรหมมาก Ph.D. (Telecommunications) 
 อ. ดร. ณรงค  อัครพัฒนากูล D.Eng. (Metallurgical Engineering) 
 อ. ดร. ทนงศกัดิ์  พิสาลสิน Ph.D. (Civil Engineering) 
 อ. ดร. ทวีศักดิ ์ ศิลกุล Ph.D. (Quaternary Geology) 
 อ. ดร. ธนัดชัย  กุลวรวานิชพงษ Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering) 
 อ. ดร. ธีระสุต  สุขกําเนิด  Ph.D. (Chemical Engineering) 
 อ. ดร. นิธินาถ  ศุภกาญจน Ph.D. (Macromolecular Science) 
 อ. ดร. นิมิต  ชมนาวัง  Ph.D. (Electrical Engineering)  
 อ. ดร. บุญชัย  วิจิตรเสถียร D.Tech.Sc. (Environmental Engineering)  
 อ. ดร. ปราณี  ชุมสําโรง Ph.D. (Polymer Science and Technology) 
 อ. ดร. ปรเมศวร  หอแกว Ph.D. (Computer Science) 
 อ. ดร. พงษชัย  จิตตะมัย Ph.D. (Industrial Engineering) 
 อ. ดร. พรพจน  ตันเส็ง Ph.D. (Geotechnical and Tunnel Engineering)  
 อ. ดร. รังสรรค  ทองทา Ph.D. (Electrical Engineering) 
 อ. ดร. วิภาวี  อุสาหะ Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering) 
 อ. ดร. วิมลลักษณ  สุตะพันธ Ph.D. (Macromolecular Science) 
 อ. ดร. วีรชัย  อาจหาญ Ph.D. (Agricultural and Forest Engineering) 
 อ. ดร. วีระชยั  มโนพิเชฐวฒันา Ph.D. (Industrial Engineering) 
 อ. ดร. วีระยุทธ  ลอประยูร Ph.D. (Ceramics) 
 อ. ดร. วุฒิ  ดานกิตติกุล D.Eng (Civil and Environmental Engineering) 
 อ. ดร. ศิริรัตน  รัตนจันทร D.Eng. (Materials Science and Engineering) 
 อ. ดร. สุขเกษม  กังวานตระกูล D.Eng. (Materials Engineering)  
 อ. ดร. สุธรรม  ศรีหลมสัก Ph.D. (Ceramic Engineering)  
 อ. ดร. Shigeki  Morimoto Ph.D. (Industry) 
 อ.  กองพัน  อารีรักษ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
 อ. ชาญชัย  โรจนสโรช M.Sc. (Agricultural Engineering) 
 อ. ชาญวิทย  แกวกสิ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
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 อ. เชาวน  หิรัญตียะกุล วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรแหลงน้ํา) 
 อ. ณัฐภรณ  เจริฐธรรม วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
 อ. ทิพยวรรณ  ฟงสุวรรณรักษ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)  
 อ. ธีรวัฒน  สินศิริ วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสราง)  
 อ. นิตยา  บุญเทียน วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 
 อ. บุญเรือง  มะรังศรี วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
 อ. ร.อ. ประโยชน  คําสวัสดิ ์ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
 อ. เผด็จ  เผาละออ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
 อ. พนารัตน  โทมณ ี วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 
 อ. พรวสา  วงศปญญา  วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ) 
 อ. พีระพงษ  อุฑารสกุล วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
 อ. มนตทิพยภา  อุฑารสกุล วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
 อ. วิโรจน  แสงธงทอง วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา) 
 อ. วิโรจน  วงศธัญลักษณ วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
 อ. สงบ  คําคอ วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)  
 อ. สนั่น  ตั้งสถิตย วศ.ม. (เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม) 
 อ. สมพันธุ  ชาญศิลป M.Eng. (Electrical Engineering) 
 อ. สมศักดิ์  วาณิชอนันตชัย MSEE (Communications & Signal Processing) 
 อ. สิริวรรณ  สกุลตันเจริญชัย วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ) 
 อ. สามารถ  บุญอาจ วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 
 อ. สารัมภ  บุญมี  วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ) 
 อ. อวิรุทธิ์  ชินกุลกิจนิวัฒน M.Eng. (Soil Engineering) 
 อ. อติชาต  วงศกอบลาภ วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 
 อ. อรรณพ  ประวัตวิงศ วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสราง)  
 อ. อัฆพรรค  วรรณโกมล วศ.ม. (วิศวกรรมปโตรเลียม) 
 อ. อุษณีย  กิตกําธร วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)  
 
12.3  หมวดวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 
 ศาสตราจารย 
 ศ. ดร. กฤษณะ  สาคริก Dr.rer.nat. (Computational Chemistry) 
 ศ. ดร. Edouard  Berge Manoukian Ph.D. (Physics) 
 ศ. ดร. Sergey  Meleshko Ph.D. (Phys. and Math.) 
 ศ. ดร. Takekiko  Ishii Ph.D. (Physics) 
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 รองศาสตราจารย 
 รศ. ดร. กรกช  อินทราพิเชฐ Ph.D. (Molecular Biology) 

 รศ. ดร. ทัศนีย  สุโกศล Ph.D. (Trop. Med. In Microbiology Immunology) 
 รศ. ดร. ประภาศรี  อัศวกุล Ph.D. (Mathematics) 
 รศ. ดร. ประสาท  สืบคา Ph.D. (Physics) 
 รศ. ดร. ไพโรจน  สัตยธรรม Ph.D. (Mathematics) 
 รศ. ดร. วิจิตร  รัตนพาน ี Ph.D. (Inorganic Chemistry) 
 รศ. ดร. วีระพงษ  แพสุวรรณ Ph.D. (Nuclear Physics) 
 รศ. ดร. สุกิจ  ลิมปจํานงค Ph.D. (Physics) 
 รศ. ดร. สมพงษ  ธรรมถาวร Doc.rer.nat. (Botany) 
 รศ. ดร. สําเนา  ผาติเสนะ Ph.D. (Physics) 
 รศ. ดร. เสาวณีย  รัตนพาน ี Ph.D. (Physical Chemistry) 
 รศ. ดร. อนันต  ทองระอา Dr.rer.nat (Computational Chemistry) 
 รศ. ดร. Joewono  Widjaja D.Eng. (Electronic Engineering) 
 รศ. ดร. Kenneth  James Haller Ph.D. (Chemistry) 
 รศ. ดร. Nikolai  Mochkine Ph.D. (Phys. and Math.) 
 รศ. ดร. Yupeng  Yan Ph.D. (Physics) 
 
 ผูชวยศาสตราจารย 
 ผศ. ดร. กุลวด ี รังษีวัฒนานนท Dr.rer.nat. (Physical Chemistry) 
 ผศ. ดร. จตุพร  วิทยาคณุ Ph.D. (Inorganic Chemistry) 
 ผศ. ดร. ตริตาภรณ  ชูศรี Ph.D. (Chemistry) 
 ผศ. ดร. ธนพร  แมนยํา Ph.D. (Chemistry) 
 ผศ. ดร. เบญจมาศ  จิตรสมบูรณ Ph.D. (Toxicology) 
 ผศ. ดร. ประพันธ  แมนยํา D.Phil. (Material Physics) 
 ผศ. ดร. พวงรตัน  ไพเราะ Ph.D. (Physics) 
 ผศ. ดร. พาณี  วรรณนิธิกุล Ph.D. (Natural Science) 
 ผศ. ดร. มาลี  ตั้งสถิตยกุลชัย Ph.D. (Fuel Science) 
 ผศ. ดร. ยุพาพร  ไชยสีหา Ph.D. (Animal Physiology) 
 ผศ. ดร. วารี  วิดจายา Ph.D. (Physiology) 
 ผศ. ดร. วิภา  สุจินต Ph.D. (Biochemistry) 
 ผศ. ดร. วิสิษฐ  แววสูงเนิน Ph.D. (Polymer Chemistry) 
 ผศ. ดร. สันติ  ศักดารัตน Ph.D. (Organic Synthesis) 
 ผศ. ดร. สิทธิโชค  แสงโสดา Docteur de3emecycle (Microbiology) 
 ผศ. ดร. สุเทพ  อุสาหะ Ph.D. (Science Education) 
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 ผศ. ดร. สุรีลักษณ  รอดทอง Ph.D. (Microbiology) 
 ผศ. ดร. อรชุน  ไชยเสนะ Ph.D. (Mathematics) 
 ผศ. ดร. Eckart Robert  Schulz Ph.D.  (Mathematics) 
 ผศ. ดร. James  R.Ketudat-Cairns Ph.D. (Biology) 
 
 อาจารย 
 อ. ภก. ดร. เกรียงศักดิ์  เอื้อมเก็บ Ph.D. (Pharmacology) 
 อ. ดร. คมสัน  พิระภัทรุงสุริยา Ph.D. (Medical Microbiology) 
 อ. ดร. เจษฎา  ตัณฑนุช Ph.D. (Applied Mathematics)  
 อ. ดร. ชิโนรัตน  กอบเดช Ph.D. (Theoretical Physics) 
 อ. ดร. ณัฐวฒุ ิ ธานี Ph.D. (Ecology Entomology) 
 อ. ดร. ทรงกต  ทศานนท Ph.D. (Remote Sensing) 
 อ. ภญ. ดร. นวลนอย  จฑูะพงษ Ph.D. (Pharmacology and Toxicology) 
 อ. ดร. ประยูร  สงสิริฤทธิกุล Ph.D. (Physics) 
 อ. ดร. พงศเทพ  สุวรรณวาร ี Ph.D. (Crop and Soil Sciences) 
 อ. ดร. พิชญา  นาคเขียว Ph.D. (Organic Chemistry) 
 อ. ดร. ราเชนทร  โกศัลวิตร Ph.D. (Anatomy) 
 อ. ดร. รุงฤดี  ศรีสวัสดิ์ Ph.D. (Physiology) 
 อ. ดร. รจนา  โอภาสศิริ Ph.D. (Environmental Biology) 
 อ. พ.อ. ดร. วรศิษย  อุชัย Ph.D. (Nuclear Physics) 
 อ. ดร. วิไลรัตน  ล้ีอนันตศักดิ์ศิริ Ph.D. (Microbiology and Immunology) 
 อ. สพ.ญ. ดร. ศจีรา  คุปทพิยานันท Ph.D. (Physiology) 
 อ. ดร. ศุภกร  รักใหม Ph.D. (Physics) 
 อ. ดร. สาโรช  รุจิรวรรธน Ph.D. (Physics) 
 อ. ดร. สุกญัญา  เตชะไตรภพ Ph.D. (Electrical Engineering) 
 อ. ดร. สัญชยั  ประยูรโภคราช Ph.D. (Chemistry) 
 อ. ดร. สัญญา  สราภิรมย Ph.D. (Geography: Terrain Evaluation, RS, and GIS) 
 อ. ดร. Paul  Joseph Grote Ph.D. (Biology) 
 อ. มงคล  ผจงธนสฤษฏิ์ MHS. (Molecular Microbiology and Immunology) 
 อ. อินทรียา  สุทธิวานิช M.Sc. (Forestry Management) 
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12.4  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 รองศาสตราจารย 
 รศ. ดร. คณิต  ไขมุกด ค.ด. (การวดัและประเมินผลการศึกษา) 
 รศ. ดร. ไทย  ทิพยสุวรรณกลุ ค.ด. (การวดัและประเมินผลการศึกษา) 
 รศ. ดร. ประภาวดี  สืบสนธิ์ Ph.D. (Instructional Systems and Library Science) 
 รศ. ดร. พวงเพ็ญ  อินทรประวัต ิ D.A. (English) 
 รศ. ทรงพร  ทาเจริญศักดิ ์ M.A. (English as a Foreign Language) 
 รศ. Jeremy  William Ward M.Ed. (Teaching English Overseas) 
 
 ผูชวยศาสตราจารย 
 ผศ. ดร. ขวัญกมล  ดอนขวา วท.ด. (เศรษฐศาสตรการเกษตร) 
 ผศ. ดร. ชาญณรงค  อินทรประเสริฐ Ph.D. (Teaching English to Speakers of  Other Languages) 
 ผศ. ดร. ลัดดา  โกรดิ Ph.D. (Library and Information Science) 
 ผศ. ดร. ศิริลักษณ  อุสาหะ Ph.D. (Education) 
 ผศ. ดร. อัญชลี  วรรณรักษ Ph.D. (Second Language Acquisition and Teacher Education) 
 ผศ. พยอม  กอนในเมือง กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) 
 
 อาจารย 
 อ. ดร. จิตพนสั  สุวรรณเทพ Ph.D. (Education) 
 อ. ดร. จิราพร  แสงอรุณ Ph.D. (Second Language Education) 
 อ. ดร. ธีรวิทย  ภิญโญณัฐกานต Ph.D. (Linguistics) 
 อ. ดร. นฤมล  รักษาสุข Ph.D. (Library and Information Science) 
 อ. ดร. บรรเจิด  จงอภิรัตนกลุ D.Ed. (Curriculum and Instruction) 
 อ. ดร. พีรศักดิ ์ สิริโยธิน Ph.D. (Educational Studies) 
 อ. ดร. มณีเพญ็  อภิบาลศรี Ph.D. (Reading) 
 อ. ดร. มัลลิกา  สังขสนิท Ph.D. (Education/Human Resource Development) 
 อ. ดร. วรพจน  สุทธิสัย Ph.D. (Industrial and Organizational Psychology) 
 อ. ดร. วิศิษฎพร  วัฒนวาทนิ Docteur en Droit (International Law) 
 อ. ดร. สฤษดิ์  ศรีขาว Ph.D. (Curriculum and Instruction ) 
 อ. ดร. สานุช  ณ ถลาง Ph.D. (Language and Linguistics) 
 อ. ดร. สุนิติยา  เถ่ือนนาด ี Ph.D. (Business Administration) 
 อ. ดร. สิรินทร  ศรีโพธ์ิ Ph.D. (Foreign Language Education) 
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 อ. กมร  บุตรแสง ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร-การสอน) 
 อ. กฤตภาส  สุปญญาโชติสกุล บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
 อ. จินดาพร  แสงกาญจนวนชิ M.A. (TESOL&Bilingual Education) 
 อ. ชนิศา  สุกแสงปญญา M.S. (Accounting/Information Systems) 
 อ. ณัฎฐญา  เผือกผอง M.A. (Teaching of English As a Second Language)   
 อ. น.ต. เถกิงศกัดิ์  ชัยชาญ พบ.ม. (บริหารการเงิน/วิทยาการคอมพิวเตอร) 
 อ. เทพทวี  โชควศิน อ.ม. (ปรัชญา) 
 อ. นรินทร  ฉิมสุนทร M.A. (Media and Culture) 
 อ. นิศาชล  จํานงศรี ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) 
 อ. บุษกร  ยอดคําสือ อ.ม. (ภาษาศาสตร) 
 อ. ประสงค  สายหงษ M.A. Anthropology (Social-Cultural) 
 อ. พรอนันต  เอี่ยมขจรชัย อม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร) 
 อ. มันตา  ศุภนคร ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ) 
 อ. รัชฎาพร  วิสุทธากร MBA. (General Management) 
 อ. วีรพงษ  พลนิกรกิจ นศ.ม. (การสือ่สารมวลชน) 
 อ. ศุภกฤษฏิ์  นิวัฒนากูล วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) 
 อ. สุขสรรพ  ศุภเศรษฐเสรี ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
 อ. สถิตยโชค  โพธิสอาด Master of Information System Management 
 อ. สรชัย  กมลลิ้มสกุล นศ.ม. (การสือ่สารมวลชน) 
 อ. หนึ่งหทยั  ขอผลกลาง นศ.ม. (การสือ่สารมวลชน) 
 อ. อิศรา  ประมูลศุข M.A. (English Language Studies and Methods) 
 อ. Peter  Charles Bint M.Phil (Phonetics) 
 
13. จํานวนนักศึกษา  
   

ปการศึกษา จํานวนนักศกึษาที่จะรับเขาศึกษา จํานวนนักศกึษาที่คาดวาจะจบ 
2548 30 - 
2549 60 - 
2550 90 - 
2551 90 30 
2552 90 60 
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14. สถานที่และอุปกรณการสอน   
 ใชสถานที่และอุปกรณการสอนของอาคารเรียนรวม  ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ศูนยคอมพิวเตอร  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  อําเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 
 
15. หองสมุด 
 หองสมุดที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีเอกสารสิ่งพิมพ 
ส่ือการศึกษา  และบริการสารสนเทศ  ป พ.ศ. 2547  ดังนี ้
15.1 ทรัพยากรสารสนเทศ  ประกอบดวย 

15.1.1 หนังสือฉบับพิมพ 80,656 เลม 
15.1.2  หนังสืออิเล็กทรอนิกส 892 ช่ือเร่ือง 
            (มทส บอกรับ 103 ช่ือเร่ือง, ใชรวมกับภาคี 789 ช่ือเร่ือง) 
15.1.3 วารสารฉบับพิมพ 463 ช่ือเร่ือง
15.1.4  ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส 397 ช่ือเร่ือง 
            (ไดแก ACS, AIP&APS, Blackwell [STM]) 
15.1.5  ฐานขอมูลออนไลน 10 ฐาน 
            (ไดแก Emerald, Agricola Plustext, ERIC Plustext, 
             Safety Info, IEEE, DAO, ACM Digital library, 
             Lexis&Nexis, H.W.Wilson, Science Direct) 
15.1.6  ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  ไดแก  วทิยานิพนธไทย 1 ฐาน 
15.1.7  ส่ืออ่ืน ๆ ไดแก  ส่ือ โสตทัศนและสือ่อิเล็กทรอนิกส 5,664 รายการ 
 

15.2 บริการยืมระหวางหองสมดุ 
 ใหบริการยืม/ขอสําเนาเอกสารระหวางหองสมุด  สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  และ
หนวยงานทีใ่หความรูทางวชิาการภายในประเทศตลอดจนการขอสําเนา/ยืมเอกสารระหวางประเทศ 
 
15.3 บริการสืบคนสารสนเทศ 

15.3.1 บริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาใหบริการ 
15.3.2 บริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศ 

 
16. งบประมาณ 

 ใชงบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 



 

 12 

17. หลักสูตร 
17.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 185  หนวยกิต 
17.2  โครงสรางหลักสูตร   
 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ประกอบดวย 
 - กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 15  หนวยกิต 
 - กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร      9  หนวยกิต 
 - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 30  หนวยกิต 
 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบดวย 

-  กลุมวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมศาสตร 42  หนวยกิต 
-  กลุมวิชาชีพวิศวกรรมหลักเฉพาะ 67  หนวยกิต 
-  กลุมวิชาเลือกบังคับ       8  หนวยกิต 
-  กลุมวิชาสหกิจศึกษา    6  หนวยกิต 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี     8  หนวยกิต 
 

17.3  รายวิชา 
17.3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 54   หนวยกิต ประกอบดวย 
       จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 15 หนวยกิต  ประกอบดวย 
 203 101  ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6) 
  English I 
 203 102  ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6) 
  English II 
 203 203  ภาษาอังกฤษ 3 3 (3-0-6) 
  English III  
 203 204  ภาษาอังกฤษ 4 3 (3-0-6) 
  English IV  
 203 305  ภาษาอังกฤษ 5 3 (3-0-6) 
  English V 
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กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิต  ประกอบดวย 
• วิชาสังคมศาสตร 9 หนวยกิต 

 202 102  เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 (3-0-6) 
  Information Technology I 
 202 104 วิชาศึกษาทั่วไป 1 3 (3-0-6)  
  General Education I 
 202 105  วิชาศึกษาทั่วไป 2 3 (3-0-6)  
  General Education II 
 
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 30  หนวยกิต ประกอบดวย 

• วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน  15  หนวยกิต 
 102 111  เคมีพื้นฐาน 1 4 (4-0-8) 
  Fundamental Chemistry I 
 102 112  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 (0-3-0) 
  Fundamental Chemistry Laboratory I  
 105 101  ฟสิกส 1 4 (4-0-8) 
  Physics I  
 105 102  ฟสิกส 2 4 (4-0-8) 
  Physics II  
 105 191  ปฏิบัติการฟสิกส 1 1 (0-3-0) 
  Physics Laboratory I  
 105 192  ปฏิบัติการฟสิกส 2 1 (0-3-0) 
  Physics Laboratory II 

• วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 15  หนวยกิต 
 103 101  แคลคูลัส 1 4 (4-0-8) 
  Calculus I  
 103 102  แคลคูลัส 2 4 (4-0-8) 
  Calculus II 
 103 103  ความนาจะเปนและสถิต ิ 3 (3-0-6) 
  Probability and Statistics 
 103 105 แคลคูลัส 3 4 (4-0-8) 
  Calculus III 
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17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 117 หนวยกิต ประกอบดวย 
กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร   42  หนวยกิต 
 423 101  การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (2-3-4) 
  Computer Programming  
 425 101  การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 (1-3-6) 
  Engineering Graphics I 
 425 202  เทอรโมไดนามิกส 1 4 (4-0-8) 
  Thermodynamics I  

425 203  พลศาสตรวิศวกรรม 4 (4-0-8) 
  Engineering Dynamics 

425 204  กลศาสตรของไหล 1 4 (4-0-8) 
  Fluid Mechanics I 
 425 300 วิชาชีพวิศวกรรม 1 (1-0-2) 
  Engineering Profession 

429 296  วิศวกรรมไฟฟา 1 4 (4-0-8) 
  Electrical Engineering I 
 429 297  วิศวกรรมไฟฟา 2 3 (3-0-6) 
  Electrical Engineering II  
 429 298  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1 1 (0-3-0) 
  Electrical Engineering Laboratory I  
 429 299  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 2 1 (0-3-0) 
  Electrical Engineering Laboratory II 
 430 201  สถิตยศาสตรวิศวกรรม  4 (4-0-8) 
  Engineering Statics 
 430 211  กลศาสตรวัสด ุ1 4 (4-0-8) 
  Mechanics of Materials I 
 431 101  วัสดุวิศวกรรม 4 (4-0-8) 
  Engineering Materials 
 433 101  กรรมวิธีการผลิต 2 (2-0-4) 
  Manufacturing Processes  
 433 102  ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต   1 (0-3-0) 
  Manufacturing Processes Laboratory 
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กลุมวิชาชีพวิศวกรรมหลักเฉพาะ 67  หนวยกิต 
 425 201  การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 (1-3-6) 
  Engineering Graphics II 
 425 206  กลศาสตรวัสดุ 2 4 (4-0-8) 
   Mechanics of Materials II 
 425 303  การออกแบบเครื่องจักรกล  4 (4-0-8) 
  Mechanical Design  

425 304 การสั่นทางกล 4 (4-0-8) 
   Mechanical Vibration 

425 306  กลศาสตรเครื่องจักรกล 4 (4-0-8) 
  Mechanics of Machinery 
 425 308 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 4 (4-0-8) 
  Automatic Control System 
 436 200 พื้นฐานวิศวกรรมยานยนต 1 (0-3-3) 
  Automotive Engineering Fundamentals 

436 201 วิศวกรรมยานยนต 1 4 (4-0-8) 
 Automotive Engineering I 
436 231 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 1 1 (0-3-3) 
 Automotive Engineering Laboratory I 
436 301 วิศวกรรมยานยนต 2 4 (4-0-8) 
 Automotive Engineering II 
436 302 วัสดุยานยนต 4 (4-0-8) 
 Automotive Materials 
436 303 การวิเคราะหตวัถังยานยนต 4 (4-0-8) 
 Automotive Body Analysis 
436 304 วิศวกรรมการผลิตยานยนต 4 (4-0-8) 
 Automotive Production Engineering 

 436 305 เครื่องยนตสันดาปภายในสําหรับยานยนต 4 (4-0-8) 
 Internal Combustion Engines  

436 306 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตขั้นสูง 4 (4-0-8) 
 Advanced Automotive Technology 
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436 307 ระบบควบคุมอัตโนมัติของยานยนต 4 (4-0-8) 
 Automotive Automatic Control System 
436 308 การออกแบบโรงงานประกอบยานยนต 4 (4-0-8) 
 Automotive Assembly Plant Design 

 436 309 การวัดและเครือ่งมือวัด 4 (4-0-8) 
  Measurement and Instrumentation 

436 331 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 2 1 (0-3-3) 
 Automotive Engineering Laboratory II 
436 332 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 3 1 (0-3-3) 
 Automotive Engineering Laboratory III 
436 431 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 4 1 (0-3-3) 
 Automotive Engineering Laboratory IV 
 

กลุมวิชาเลือกบังคับ 8   หนวยกิต  ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 
 425 205 เทอรโมไดนามิกส 2 4 (4-0-8) 
  Thermodynamics II 
 425 301 การถายเทความรอน 4 (4-0-8) 
  Heat Transfer 
 425 302 กลศาสตรของไหล 2 4 (4-0-8) 
   Fluid Mechanics II 
 425 454 การสันดาป 4 (4-0-8) 
  Combustion 
 425 455 วิธีไฟไนตอิลิเมนทเบื้องตน 4 (4-0-8) 
  Introduction to Finite Element Method 
 425 457 เครื่องจักรของไหล 4 (4-0-8) 
  Fluid Machinery 

425 459 เศรษฐศาสตรสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 4 (4-0-8) 
  Economy for Mechanical Engineering 
 425 461 โปรแกรมแมทแลบสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1 (0-3-3) 
  MATLAB for Mechanical Engineering 

435 304 การผลิตและการออกแบบโดยใชคอมพวิเตอรชวย 4 (4-0-8) 
 Computer-Aided Design and Manufacturing 
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 436 450 การควบคุมมลภาวะจากยานยนต 4 (4-0-8) 
  Automotive Pollution Control 
 436 451 ความปลอดภยัของยานยนต 4 (4-0-8) 
  Automotive Safety 
 436 452 ระบบตรวจจบัและแสดงผลในยานยนต 4 (4-0-8) 
  Automotive Sensoring and Display System  
 436 453 หนวยควบคุมอิเล็กทรอนิกสของยานยนต 4 (4-0-8) 
  Electronics Controlled Unit for Automotive 
 436 471 หัวขอศึกษาขัน้สูงทางวิศวกรรมยานยนต 1 4 (4-0-8) 
  Advanced Topics in Automotive Engineering I 
 436 472 ปญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมยานยนต 1 4 (4-0-8) 
  Special Problems in Automotive Engineering I 
 436 473 โครงการทางวิศวกรรมยานยนต 1 4 (4-0-8) 
  Automotive Engineering Project I 
 436 474  โครงการทางวิศวกรรมยานยนต 2 4 (4-0-8) 
  Automotive Engineering Project II 
 

กลุมวิชาสหกิจศึกษา 6  หนวยกิต 
 นักศึกษาสหกิจศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจํานวน 1 หนวยกิตใน
ภาคกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และลงทะเบียนเพื่อไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ 1 ภาค
การศึกษาตาม Work Term มาตรฐานที่กําหนดโดยสาขาวิชา คิดเปนปริมาณการศึกษา 5 หนวยกิต 
นักศึกษาสหกิจศึกษาอาจลงทะเบียนเพื่อไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ มากกวา 1 ภาคการศึกษา 
หรือมากกวา 1 คร้ังก็ได โดยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุมสหกิจศึกษาตามลําดับดังนี้ 

436 490  เตรียมสหกจิศกึษา 1 (1-0-2) 
 Pre-cooperative Education  

436 491  สหกิจศึกษา 1  5 หนวยกิต 
 Cooperative Education I 

436 492  สหกิจศึกษา 2 5 หนวยกิต 
 Cooperative Education II 

436 493  สหกิจศึกษา 3 5 หนวยกิต 
 Cooperative Education III 
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หรือลงเรียนรายวิชาทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษา  จํานวน  6  หนวยกิต 
436 494  โครงงานศึกษาวิศวกรรมยานยนต 6 หนวยกิต 

 Automotive Engineering Study Project 
 
17.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หนวยกิต  
  ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

17.3.4  ความหมายของเลขรหัสวิชา 
 เลขประจํารายวิชา  ประกอบดวยเลข 6 ตัว  หนาชื่อรายวิชา  มีความหมายดังนี้ 

  ลําดับที่ 1 หมายถึง สํานักวิชา 
  ลําดับที่ 2 และ 3 หมายถึง สาขาวิชา 
  ลําดับที่ 4 หมายถึง ช้ันป 
  ลําดับที่ 5 และ 6 หมายถึง ลําดับรายวิชาของแตละชั้นป 



 

 19 

17.4 แผนการศึกษา 
 

ชั้นป ภาคการศึกษาที่ 1 
หนวย
กิต ภาคการศึกษาที่ 2 

หนวย
กิต ภาคการศึกษาที่ 3 

หนวย
กิต 

102 111 เคมีพืน้ฐาน 
102 112 ปฏิบัติการเคมพีื้นฐาน 
103 101 แคลคูลัส 1 
202 102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
203 101 ภาษาอังกฤษ 1 

4 
1 
4 
3 
3 

103 102 แคลคูลัส 2 
105 101 ฟสิกส 1 
105 191 ปฏิบัติการฟสิกส 1 
202 104 ศึกษาทั่วไป 1 
203 102 ภาษาอังกฤษ 2 
423 101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 

4 
4 
1 
3 
3 
3 

103 105 แคลคูลัส 3 
105 102 ฟสิกส 2 
105 192 ปฏิบัติการฟสิกส 2 
202 105 ศึกษาทั่วไป 2 
425 101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
431 101 วัสดุวิศวกรรม  

4 
4 
1 
3 
2 
4 

ปที่ 1 

รวม 15 รวม 18 รวม 18 

103 103 ความนาจะเปนและสถิต ิ
203 203 ภาษาอังกฤษ 3 
436 200 พื้นฐานวิศวกรรมยานยนต 
429 296 วิศวกรรมไฟฟา 1 
430 201 สถิตยศาสตรวิศวกรรม 
433 101 กรรมวิธีการผลิต 

3 
3 
1 
4 
4 
2 

203 204 ภาษาอังกฤษ 4 
425 201 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 
425 202 เทอรโมไดนามิกส 1 
425 203 พลศาสตรวิศวกรรม 
429 298 ปฏิบตัิการวิศวกรรมไฟฟา 1 
430 211 กลศาสตรวัสดุ 1 

3 
2 
4 
4 
1 
4 
 

203 305 ภาษาอังกฤษ 5 
425 204 กลศาสตรของไหล 1 
425 206 กลศาสตรวัสดุ 2 
429 297 วิศวกรรมไฟฟา 2 
433 102 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 
436 201 วิศวกรรมยานยนต 1 
436 231 ปฏิบตัิการวิศวกรรมยานยนต 1 

3 
4 
4 
3 
1 
4 
1 

ปที่ 2 

รวม 17 รวม 18 รวม 20 

425 303 การออกแบบเครื่องจักรกล 
425 304 การสั่นทางกล 
429 299 ปฏิบตัิการวิศวกรรมไฟฟา 2 
436 301 วิศวกรรมยานยนต 2 
436 302 วัสดุยานยนต 
436 331 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 2 
 

4 
4 
1 
4 
4 
1 

425 306 กลศาสตรเครื่องจักรกล 
425 308 ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ
436 303 การวิเคราะหตวัถังยานยนต 
436 304 วิศวกรรมการผลิตยานยนต 
436 305 เครื่องยนตสันดาปภายใน 
               สําหรับยานยนต 
 

4 
4 
4 
4 
4 

425 300 วิชาชพีวิศวกรรม 
436 306 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต 
               ข้ันสูง 
436 307 ระบบควบคุมอัตโนมัติของ 
               ยานยนต 
436 308 การออกแบบโรงงานประกอบ 
              ยานยนต 
436 309 การวัดและเครือ่งมือวัด 
436 332 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 3 
436 490 เตรียมสหกิจศึกษา 

1 
4 
 

4 
 

4 
 

4 
1 
1 

ปที่ 3 

รวม 18 รวม 20 รวม 19 

436 491 สหกิจศึกษา 5 436 431 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 4 
วิชาเลอืกบังคับ (1) 
วิชาเลอืกเสรี (1) 

1 
4 
4 

วิชาเลอืกบังคับ (2) 
วิชาเลอืกเสรี (2) 

4 
4 

ปที่ 4 

รวม 5 รวม 9 รวม 8 

 
หนวยกิตรวมทั้งหมด 185 หนวยกิต 

 
 



 

 20 

18.      คําอธิบายรายวชิา 
18.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 18.1.1 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 203 101 ภาษาองักฤษ 1 3 (3-0-6) 
  English  I 
 วิชาบังคับกอน  :  การสอบ Placement 
 ทักษะการเรียนรูภาษาดานการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน  พัฒนาพฤติกรรมการเรียน
และการใชประโยชนจากแหลงคนควา  ความเขาใจเบื้องตนที่จําเปนในการอานเอกสารทางวิชาการ  
การฝกฟงขอความเชิงวิชาการและเสริมทักษะดานไวยากรณและคําศัพท 
 

 203 102 ภาษาองักฤษ 2 3 (3-0-6) 
   English  II 
 วิชาบังคับกอน  :  การสอบ Placement  หรือ  203 101 ภาษาอังกฤษ 1 
 การอานโดยเนนการหาความคิดหลัก ประโยคหลักและโครงสรางของยอหนา การเขียนเบื้องตน 
การพูดโตตอบในเชิงวิชาการ ฝกสังเกต และคนหาหัวขอเร่ืองและโครงสรางของขอความเชิงวิชาการ 
การสนทนาและการวิเคราะหขอมูลโดยใชคําศัพท  ไวยากรณและแนวคิดจากสิ่งที่กําหนดใหอาน 
 

 203 203 ภาษาองักฤษ 3 3 (3-0-6) 
   English  III 
 วิชาบังคับกอน  :  การสอบ Placement  หรือ  203 102 ภาษาอังกฤษ 2 
 โครงสรางและองคประกอบของภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในลักษณะที่เปนขอความตอเนื่อง 
การฟงเพื่อจดบันทึกขอความทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทักษะการอานแบบสํารวจ  การอาน
แบบขามคํา  และการอานแบบกวาดสายตา  ฝกทักษะในการใชและและเขาใจคําศัพท ไวยากรณเพื่อ
ใชใน  การเขียนเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

 203 204 ภาษาองักฤษ 4 3 (3-0-6) 
  English  IV 
 วิชาบังคับกอน  :  การสอบ Placement  หรือ  203 203 ภาษาอังกฤษ 3 
 ทักษะการวิเคราะหเนื้อความในดานโครงสรางประโยค  องคประกอบ  และความตอเนื่องของ
เนื้อหา  การคาดคะเนในการอาน  การอานแบบสํารวจ  การอานแบบขามคํา  การอานแบบกวาดสายตา  ใน
เนื้อหาที่มีความซับซอน  ตลอดจนการเรียนรูถึงโครงสรางและรายละเอียดของเนื้อหา  เรียนรูขอมูลจาก
แหลงตาง ๆ การใชขอมูลในการวิเคราะหเนื้อหา  และฝกฟงเนื้อหาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี            
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 203 305 ภาษาองักฤษ 5 3 (3-0-6) 
  English  V 
 วิชาบังคับกอน  :  การสอบ Placement  หรือ  203 204 ภาษาอังกฤษ 4 
 การอาน  การเขียน  และการคนควาทางวิชาการในระดับสูง  เพื่อพัฒนาทักษะดานการเขียน   
การจัดโครงสรางและองคประกอบของภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  การเตรียมและนําเสนองานเขียนทาง
วิชาการ  โดยใชการใหเหตุผลเชิงโตแยงเปนหลักในการเรียบเรียง  และใชเหตุผลเชิงวิชาการ  มีการ
วางแผน   การเรียบเรียง   การตรวจทาน  และการอางอิงเชิงวิชาการที่ถูกตอง 
 
 18.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 
 202 102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 (3-0-6) 
  Information Technology I 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ศึกษาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ รูจักเครื่องมือและอุปกรณประกอบที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรูและสามารถเขียนชุดคําสั่งและโปรแกรมบังคับการทํางานของ
เครื่องมือและอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความสามารถนําอุปกรณพื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกตใชกับโปรแกรมพื้นฐานโดยทั่วไป เพื่อแกไขปญหาทางคณิตศาสตร  ทางดาน
สถิติพื้นฐานและการจัดการระบบฐานขอมูลได 
 
 202 104 ศึกษาทั่วไป 1 3 (3-0-6) 
  General Education I 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ความคิด  เหตุผล  และภาษา  วิธีคิดเพื่อนวัตกรรม  ตรรกวิทยาสําหรับการอธิบายทางวิทยาศาสตร  
การวิเคราะหการอางเหตุผล  การคนควาและการเขียนรายงานทางวิชาการและวิชาชีพ  การสื่อสารเพื่อการ
พัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  จิตวิทยาสําหรับนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ธรรมาภิบาล  องคการ
และสภาพแวดลอม  การจัดการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เทคนิคการจัดการสมัยใหม 
 
 202 105 ศึกษาทั่วไป 2 3 (3-0-6) 
  General Education II 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 วิวัฒนาการของมนุษยและอารยธรรม  มนุษยกับสถาบันหลักในสังคม  สิทธิมนุษยชน  คนไทและ
กลุมชาติพันธุตาง ๆ ในประเทศไทย  ลักษณะพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของไทย: กรณีวัฒนธรรม
ขาวและวัฒนธรรมทางศาสนาที่สําคัญ  ปญหาสังคมไทย  พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  พัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจและสังคม  ระบบความสัมพันธในประชาคมโลก  ผลกระทบของเหตุการณระหวางประเทศ  
บทบาทของมนุษยในฐานะพลเมืองของประเทศไทยและพลเมืองของโลก  การพัฒนาอยางยั่งยืน 
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 18.1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
 
 102 111 เคมีพื้นฐาน 1   4 (4-0-8) 
  Fundamental Chemistry I 
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ทฤษฎีอะตอมและโครงสรางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ  ธาตุเรพรี
เซนเททีฟและโลหะทรานสิชัน พันธะเคม ีปริมาณสัมพันธ แกส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี สมบัติ
ทั่วไปของกรดและเบส จลนศาสตรเคมี 
 
 102 112 ปฏิบตัิการเคมีพื้นฐาน 1         1 (0-3-0) 
  Fundamental Chemistry laboratory I 
 วิชาบังคับกอน : 102 111 เคมีพื้นฐาน 1 หรือเรียนควบคูกัน 
 การทดลองในหองปฏิบัติการ ที่มีการศึกษาถึงเทคนิคพืน้ฐานในการทาํปฏิบัติการเคมี สมบัติ
ของแกส สมบัติของของเหลว แบบจําลองโลหะ สมดุลเคมี การไทเทรตกรด – เบส จลนศาสตรเคมี 
และปฏิกิริยาเคมีแบบตางๆ 
 
 103 101 แคลคูลัส 1 4 (4-0-8) 
  Calculus I 
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ลิมิต  ความตอเนื่อง  อนุพนัธ  การประยุกตของอนุพนัธ  ฟงกชันผกผัน  อินทิกรัลจํากัดเขต  
และทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส 
 
 103 102 แคลคูลัส 2 4 (4-0-8) 
  Calculus II 
 วิชาบังคับกอน :  103 101 แคลคูลัส 1 
 เทคนิคการอินทิเกรต (ฟงกชันตัวแปรเดียว) การอินทิเกรตเชิงตัวเลข ลําดับและอนุกรม เวกเตอร
และเรขาคณิต  ฟงกชันคาเวกเตอร  ฟงกชันหลายตัวแปร 
 
 103 103 ความนาจะเปนและสถิติ 3 (3-0-6) 
  Probability & Statistics 
 วิชาบังคับกอน : 103 102 แคลคูลัส 2 
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทฤษฎีความนาจะเปน  ตัวแปรสุม  และการแจกแจงฟงกชันแคแรค     
เทอริสติก  ทฤษฎีบทลิมิต  ตัวอยางแบบสุมและการแจกแจงจากการสุมตัวอยาง  โมเมนตฟงกชัน  เจ
เนอเรทโมเมนตจากสุมตัวอยาง  การประมาณการทดสอบสมมติฐาน 
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 103 105 แคลคูลัส 3 4 (4-0-8) 
  Calculus III 
 วิชาบังคับกอน :103 102 แคลคูลัส 2 
 การอินทิเกรตหลายชั้น  เวกเตอรแคลคูลัส  สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหนึ่ง  สมการเชิง
อนุพันธสามัญอันดับสองประเภทเชิงเสน   วิธีการใชอนกุรมกําลัง 
 
 105 101 ฟสิกส 1 4 (4-0-8) 
  Physics I 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 การเคลื่อนที่และกฎของนิวตัน งานและพลังงาน การอนุรักษโมเมนตัม โมเมนตัมเชิงมุมและ
การหมุน การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิกและการแกวงกวัด   การแผของคลื่นและคลื่นเสียง   
กลศาสตรของของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตร ทฤษฎีจลนของแกส 
 
 105 102 ฟสิกส 2 4 (4-0-8) 
  Physics II   
 วิชาบังคับกอน : 105 101 ฟสิกส 1 
 สนามไฟฟาและศักยไฟฟา   กระแสไฟฟาและวงจรไฟฟา  สนามแมเหล็กและการเหนี่ยวนาํ 
คล่ืนแสง ฟสิกสควอนตัมเบื้องตน  อะตอม โมเลกุลและผลึกของแข็ง หลักพื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส 
นิวเคลียสและอนุภาคมูลฐาน 
 
 105 191 ปฏิบตัิการฟสกิส 1 1 (0-3-0) 
  Physics Laboratory I 
 วิชาบังคับกอน : 105 101 ฟสิกส 1 หรือเรียนควบคูกับ 105 101 ฟสิกส 1 
 การทดลองตาง ๆ ทางฟสิกสที่จะสนับสนุนทฤษฎีในวิชาฟสิกส 1 และเพื่อประสบการณดานการ
ทดลอง  จะตองทําการทดลองทางดานกลศาสตร  คล่ืนและของไหล 10  การทดลอง 
 
 105 192 ปฏิบตัิการฟสกิส  2 1 (0-3-0) 
  Physics Laboratory II 
 วิชาบังคับกอน  : 105 191 ปฏิบัติการฟสิกส 1  และ 105 102 ฟสิกส 2 หรือ ผานการเรียนวิชา 
                105 191 ปฏิบัติการฟสิกส 1มาแลวและกําลังเรียนวิชา 105 102 ฟสิกส 2 อยู 
 เชนเดยีวกับปฏิบัติการฟสิกส 1 แตเปนการทดลองในเรื่อง แสง ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส ฟสิกส 
ยุคใหมและกมัมันตภาพรังสี 
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18.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 18.2.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร 
 
 423 101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร  3 (2-3-4) 
  Computer Programming 
 วิชาบังคับกอน : 202 101 เทคโนโลยีสารสนเทศ  1 
 หลักการของระบบคอมพิวเตอร  สวนประกอบของคอมพิวเตอร   การทํางานรวมกันระหวาง
ฮารดแวรกับซอฟตแวร หลักการประมวลผลขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส ระเบียบวิธีพัฒนาและ
ออกแบบโปรแกรม    การโปรแกรมดวยภาษาขั้นสูง   การฝกปฏิบัติ  
 
 425 101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 (1-3-6) 
  Engineering Graphics I 
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 การเขียนตัวอักษร  ภาพฉายออโธกราฟฟกส การเขียนภาพออโธกราฟฟกส  การเขียนรูป
ประกอบ  การกําหนดมิติ ภาพตัดและสัญนิยม  การเขียนและสเก็ตภาพสามมิติดวยมือเปลา  ศึกษาการ
เขียนแบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
 425 202 เทอรโมไดนามิกส 1 4 (4-0-8) 
  Thermodynamics I 
 วิชาบังคับกอน : 105 101 ฟสิกส 1 
 นิยามและสังกัป  คุณสมบัติทางเทอรโมไดนามิกส  ตารางและแผนภูมิของคุณสมบัติ  งาน  
ความรอน  กฎขอที่หนึ่งของเทอรโมไดนามิกส หลักของการเปลี่ยนแปลงพลังงาน กฎขอที่สองของ
เทอรโมไดนามิกส  การไมสามารถยอนกลับไดและเอ็นโทรป  หลักการถายเทความรอนเบื้องตน  การ
วิเคราะหวัฏจักรอยางงายของเทอรโมไดนามิกส 
 
 425 203 พลศาสตรวิศวกรรม 4 (4-0-8) 
  Engineering Dynamics 
 วิชาบังคับกอน : 430 201 สถิตยศาสตรวิศวกรรม 
 หลักพื้นฐานของพลศาสตร กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน คินีเมติกของอนุภาค พลศาสตรของ
อนุภาค การหาสมการการเคลื่อนที่ดวยกฎขอที่สองของนิวตัน วิธีพลังงาน และวิธีโมเมนตตัม   
คินีเมติกของวัตถุเกร็งในการเคลื่อนที่ในระนาบและการเคลื่อนที่ทั่วไป 
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 425 204 กลศาสตรของไหล 1 4 (4-0-8) 
  Fluid Mechanics I 
 วิชาบังคับกอน : 105 101 ฟสิกส 1  
 บทนํา  ของไหลสถิต  กฎของการลอยตัว  สนามความเร็ว  ความเรงของวัตถุที่ไหล  กฎพื้นฐาน
และสนับสนุนสําหรับตัวกลางแบบตอเนื่อง  ปริมาตรควบคุม  กฎทรงมวล โมเมนตตัมเชิงเสน 
โมเมนตตัมเชิงมุมและกฎการอนุรักษพลังงาน  สมการเบอรนูลล่ี  การวิเคราะหมิติ ทฤษฎีไพรบัคคิง
แฮม  การไหลแบบอัดตัวไมไดแบบคงตัว การไหลในทอ การไหลเทอบูเลนทในทอ การสูญเสียใน
ระบบทอ การไหลในชองทางเปด เครื่องสูบ 
 
 425 300 วิชาชพีวิศวกรรม 1(1-0-2) 
  Engineering Profession 
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ลักษณะการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทยและนานาชาติ พระราชบัญญัติวิชาชีพ
วิศวกรรมในประเทศไทย ขอตกลงระดับนานาชาติที่เกี่ยวของกับวิชาชีพวิศวกรรม สมาคมวิชาชีพที่
เกี่ยวของ  สิทธิและจรรยาบรรณของวิศวกร  ส่ิงที่ควรรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ แนวทางการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเฉพาะสาขา 
 
 429 296 วิศวกรรมไฟฟา 1 4 (4-0-8) 
  Electrical Engineering I 
 วิชาบังคับกอน  :  105 102 ฟสิกส  2 
 ความรูพื้นฐานโดยทั่ว ๆไป   เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟา ไดแก  วงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ   
วงจรแมเหล็กและหมอแปลง   เครื่องจักรกลไฟฟา    อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส      ลอจิกเกทและ
ดิจิตอลไอซีตาง ๆ   และระบบควบคุม 
 
 429 297 วิศวกรรมไฟฟา 2 3 (3-0-6) 
  Electrical Engineering II 
 วิชาบังคับกอน  :  429 296 วิศวกรรมไฟฟา  1 
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวงจรดิจิตอลและไมโครโพรเซสเซอร  เครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง
และกระแสสลับตาง ๆ รวมทั้งการใชประโยชน 
 
 429 298 ปฏิบตัิการวิศวกรรมไฟฟา 1 1 (0-3-0) 
  Electrical Engineering Laboratory I 
 วิชาบังคับกอน  :  429 296 วิศวกรรมไฟฟา  1 
 การฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟาและเครื่องจักรกลไฟฟา  เพื่อเสริมความรูทางทฤษฎีที่ได
เรียนในวิชาวิศวกรรมไฟฟา  1 
 
 429 299 ปฏิบตัิการวิศวกรรมไฟฟา 2 1 (0-3-0) 
  Electrical Engineering Laboratory II 
 วิชาบังคับกอน  :  429 297 วิศวกรรมไฟฟา  2 
 การฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟาและเครื่องจักรกลไฟฟา  เพื่อเสริมความรูทางทฤษฎีที่ได
เรียนในวิชาวิศวกรรมไฟฟา  2 



 

 26 

 430 201 สถิตยศาสตรวิศวกรรม  4 (4-0-8) 
  Engineering Statics 
 วิชาบังคับกอน : 105 101 ฟสิกส 1 
 ระบบแรง  แรงลัพธและโมเมนตลัพธ  สมดุล  ความเสียดทาน  หลักการงานสมมติ  เสถียรภาพ 
 
 430 211 กลศาสตรวัสดุ 1 4 (4-0-8) 
  Mechanics of Materials  I 
 วิชาบังคับกอน : 430 201 สถิตศาสตรวิศวกรรม 
 แรงและหนวยแรง  ความสัมพันธของหนวยแรงและความเครียด หนวยแรงในคาน แผนภาพ
แรงเฉือนและแผนภาพโมเมนตดัด ระยะโกงของคาน การบิด  การโกงเดาะของเสา  วงกลของมอร
และหนวยแรงกระทํารวม  เกณฑกําหนดการวิบัติ 
 
 431 101 วัสดุวิศวกรรม 4 (4-0-8) 
  Engineering Materials 
 วิชาบังคับกอน  :  ไมม ี
 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของโลหะ  โลหะผสม  พลาสติก  แอสฟลท  ไม  คอนกรีต  เรซิน  ยาง  
และวัสดุเซรามิก  แผนภูมิสมดุลและการแปลความหมายคุณสมบัติทางกลศาสตรและวิธีทดสอบ  
การศึกษาโครงสรางมหภาคและจุลภาคซึ่งสัมพันธกับคุณสมบัติ  ผลของกระบวนการใชความรอนตอ
โครงสรางจุลภาคของโลหะผสม  วัสดุอโลหะ  เคมีและโครงสรางของพอลิเมอร  โครงสรางและ
คุณสมบัติของรีแฟรคตอรีเซรามิก  การใชวัสดุวิศวกรรมในการผลิตเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
  
 433 101 กรรมวิธีการผลิต 2 (2-0-4) 
  Manufacturing Processes 
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่วกับกรรมวิธีการผลิต เชน การแปรรูปชิ้นงานโดยใชเครื่องจกัร  การ
เชื่อมโลหะ  การหลอโลหะและการปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะดวยกรรมวิธีทางความรอน  กรรมวธีิ
การผลิตที่ใชกบัวัสดุประเภทตาง ๆ  หลักการเบื้องตนของตนทุนกระบวนการผลิต 
 
 433 102 ปฏิบตัิการกรรมวิธีการผลิต 1  (0-3-0) 
  Manufacturing Processes laboratory 
 วิชาบังคับรวม : 433 201 กรรมวิธีการผลิต 
 ฝกปฏิบัติการกลึง การเชื่อม การหลอ และการปรับปรุงคณุสมบัตดิวยความรอน ฝกสรางชิ้นงาน
เพื่อใหเกิดประโยชน 
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 18.2.2 กลุมวิชาชีพวิศวกรรมหลักเฉพาะ 
 
 425 201  การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 (1-3-6) 
  Engineering Graphics II 
 วิชาบังคับกอน : 425 101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
 เสนตรงและระนาบ  การหมุน  รอยตัด  การคลี่  การเขียนภาพออโธกราฟฟกสแบบมุมที่หนึ่ง
และมุมที่สาม มิติและการเผื่อในงานเขียนแบบเทคนิค  ภาพตัดและสัญนิยม  เฟองและลูกเบี้ยว  สลัก  
เกลียว  ล่ิม  หมุดย้ํา  และสปริง  การเขียนแบบใชงาน 
 
 425 206 กลศาสตรวัสดุ 2 4 (4-0-8) 
  Mechanics of Materials II 
 วิชาบังคับกอน : 430 211 กลศาสตรวัสดุ 1 
 การวิเคราะหความเคนที่จุด การวิเคราะหความเคนที่จุดประชิด การวิเคราะหความเครียดที่จุด
การวิเคราะหความเครียดที่จุดประชิด บทนําเกี่ยวกับทฤษฎีของความยืดหยุน การประยุกตเขากับ
ทรงกระบอกหนา ทรงกระบอกประกอบ จานหมุน คาวิกฤติของการยืด วิธีพลังงาน 
 
 425 303 การออกแบบเครื่องจักรกล 4 (4-0-8) 
  Mechanical Design 
 วิชาบังคับกอน : 425 206 กลศาสตรวัสดุ 2 
 ปรัชญาการออกแบบ   คุณสมบัติของวัสด ุ การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลอยางงาย  ทฤษฎี
ความเสียหาย  การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลภายใตโหลด  รอยตอดวยหมุดย้ําและสลัก  เกลียว  
เพลา  สปริง สกรูสงกําลัง  ล่ิมและสลัก  รอยตอดวยการเชื่อม  เบรคและคลัทช โครงงานการออกแบบ 
 
 425 304 การสั่นทางกล  4 (4-0-8) 
  Mechanical Vibration 
 วิชาบังคับกอน : 425 203 พลศาสตรวิศวกรรม 
 ระบบที่มีอันดับความอิสระ 1 อันดับ การสั่นโดยการหมุน การเคลื่อนที่แบบอิสระ การสั่นโดย
แรง การสั่นโดยการหนวงความหนืด การตอบสนองของระบบตอแรงกระทําแบบตางๆ การสั่นพอง 
ระบบที่มีอันดับความอิสระหลายอันดับ พิกัดหลักและพิกัดปกติ การตอบสนองในโหมดบรรทัดฐาน
ระบบตอเนื่อง วิธีการทางคณิตศาสตรที่ใชในการหาความถี่ธรรมชาติและรูปรางการสั่น  วิธีการ
ออกแบบอุปกรณปองกันการสั่นแบบตางๆ 
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 425 306 กลศาสตรเคร่ืองจักรกล 4 (4-0-8) 
  Mechanics of Machinery 
 วิชาบังคับกอน : 425 203 พลศาสตรวิศวกรรม 
 กลาวนําถึงกลไกแบบตางๆ การวิเคราะห การขจัด ความเร็วและความเรงในเครื่องจักรกล การ
สังเคราะหช้ินสวนกลไก การวิเคราะหแรงสถิต และแรงทางพลศาสตรที่เกิดขึ้นในกลไก การถวง    
สมดุลของมวลและมวลเคลื่อนที่กลับไปกลับมา เฟองและขบวนเฟอง 
 
 425 308 ระบบการควบคุมอัตโนมตั ิ 4 (4-0-8) 
  Automatic Control System 
 วิชาบังคับกอน :  425 304 การสั่นทางกล 
 หลักของระบบควบคุม แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบแบบตางๆ สวนประกอบของ
ระบบควบคุม เสถียรภาพและสมรรถนะของระบบควบคุมแบบปอนกลับ การออกแบบและวิเคราะห
ระบบควบคุมบนโดเมนเวลาและโดเมนความถี่  
 
 436 200 พื้นฐานวิศวกรรมยานยนต 1 (0-3-3) 
  Automotive Engineering Fundamentals 
 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 
 พื้นฐานในการศึกษาวิชาทางวิศวกรรมยานยนต  ภาพรวมของวิชาวิศวกรรมยานยนต  การใช
อุปกรณและเครื่องมือตางๆ ที่จะใชในการศึกษาวิชาวิศวกรรมยานยนต  การเขียนรายงาน และการ
นําเสนองานทางวิศวกรรม พื้นฐานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อประโยชนในการศึกษา
วิชาวิศวกรรมยานยนต 
 
 436 201 วิศวกรรมยานยนต 1 4 (4-0-8) 
  Automotive Engineering I 
 วิชาบังคับกอน :  425 203 พลศาสตรวิศวกรรม  
 ศึกษาหลักการพื้นฐานของยานยนตและการทํางานของสวนประกอบตาง ๆ เบื้องตน  ศึกษา
ระบบกันสะเทือน  ตัวถังและโครงรถ  ระบบหามลอ  ระบบบังคับเลี้ยว  ศึกษากลศาสตรพื้นฐานของ
ยานยนต  การเคล่ือนที่และแรงกระทําในขณะที่ยานยนตมีการเคลื่อนที่  ผลกระทบทางดานอากาศ
พลศาสตรที่มีตอยานยนต 
 
 436 231 ปฏิบตัิการวิศวกรรมยานยนต 1 1 (0-3-3) 
  Automotive Engineering Laboratory I 
 วิชาบังคับกอน :  425 202 เทอรโมไดนามิกส 1 และ 430 211 กลศาสตรวัสดุ 1 
 การปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม เชนกลศาสตรของแข็ง  การวัดเบื้องตน  การถอดประกอบ
เครื่องยนตพื้นฐาน 
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 436 301 วิศวกรรมยานยนต 2 4 (4-0-8) 
  Automotive Engineering II 
 วิชาบังคับกอน :  436 201 วิศวกรรมยานยนต 1 
 ศึกษาระบบสงกําลังและหามลอ  ระบบเฟองสงกําลังทั้งแบบขับเคล่ือน 2 ลอหนา ขับเคลื่อน 2 
ลอหลัง และระบบขับเคลื่อน 4 ลอ การออกแบบระบบเฟองและระบบเพลาสงกําลัง ระบบหามลอ
แบบตางๆ เทคโนโลยีดานความปลอดภัยของระบบขับเคลื่อนและระบบหามลอ  ระบบระบายความ
รอน  ระบบปรับอากาศในยานยนต 
  
 436 302 วัสดุยานยนต 4 (4-0-8) 
  Automotive Materials 
 วิชาบังคับกอน :  431 101 วัสดุวิศวกรรม 
 ศึกษาคุณสมบัติของโลหะ  วัสดุพอลิเมอร  วัสดุผสม  อโลหะ  วัสดุเซรามิกที่ใชในยานยนต  
ทั้งดานคุณสมบัติ เชิงกล  คุณสมบัติ เชิงเคมี  การขึ้นรูปวัสดุประเภทตาง  ๆ ที่ใชในยานยนต  
เทคโนโลยีที่ใชในการขึ้นรูปวัสดุยานยนต 
 
 436 303 การวิเคราะหตัวถังยานยนต 4 (4-0-8) 
  Automotive Body Analysis 
 วิชาบังคับกอน :  430 211 กลศาสตรวัสดุ 1 
 ศึกษาวิธีการออกแบบและวิเคราะหโครงสรางหลักของยานยนต การวิเคราะหความแข็งแรง
ของโครงสราง  การออกแบบตัวถังยานยนตเพื่อความปลอดภัยภายใตอุบัติเหตุประเภทตาง ๆ เบื้องตน  
การออกแบบตัวถังเพื่อเพิ่มสมรรถนะของยานยนต  การศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ชวยในการ
วิเคราะหช้ินสวน และ โครงสรางของยานยนต 
 
 436 304 วิศวกรรมการผลิตยานยนต 4 (4-0-8) 
  Automotive Production Engineering 
 วิชาบังคับกอน :  436 302 วัสดุยานยนต 
 ศึกษากรรมวิธีและเทคโนโลยีการผลิต  การผลิตชิ้นสวนโลหะ  การพนสี  การเคลือบวัสดุ  การ
ผลิตชิ้นสวนเซรามิกและชิ้นสวนพอลิเมอร  มาตรฐานของชิ้นสวนยานยนต  วิธีการตรวจสอบคุณภาพ
ของชิ้นสวนยานยนต  มีการศึกษาและดูงานโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนต 
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 436 305 เคร่ืองยนตสนัดาปภายในสําหรับยานยนต 4 (4-0-8) 
  Internal Combustion Engines for Automotive 
 วิชาบังคับกอน : 425 202 เทอรโมไดนามิกส 1 
 ประวัติและความเปนมาของเครื่องยนตสําหรับยานยนต  ความรูขั้นพื้นฐานของเครื่องยนต
สันดาปภายในที่ใชในยานยนตทั่วไป  วัฏจักรอากาศ-เชื้อเพลิงอุดมคติ เครื่องยนตจุดระเบิด 
เครื่องยนตอัดระเบิด เชื้อเพลิงและการสันดาป ระบบการปอนเชื้อเพลิง ระบบการจุดระเบิด การหลอ
ล่ืนและน้ํามันหลอล่ืน  เชื้อเพลิงทดแทนและสมรรถนะ การทดสอบเครื่องยนตสําหรับยานยนต  
เทคโนโลยีเครื่องยนตสันดาปภายในสมัยใหม 
 
 436 306 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตขั้นสงู 4 (4-0-8) 
  Advanced Automotive Technology 
 วิชาบังคับกอน :  436 301 วิศวกรรมยานยนต 2 
 ศึกษาระบบความปลอดภัยในระบบยานยนต  การออกแบบลักษณะรถยนต  ศึกษาระบบการ
ขับเคลื่อนและเครื่องยนตสมัยใหม  เชน  เครื่องยนตไฟฟา  การใชพลังงานทดแทนในยานยนต  ยาน
ยนตที่ใชทั้งน้ํามันและไฟฟา  ระบบเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม 
 
 436 307 ระบบควบคุมอัตโนมัตขิองยานยนต 4 (4-0-8) 
  Automotive Automatic Control System 
 วิชาบังคับกอน :  425 308 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
 ศึกษาในเรื่องการควบคุมอัตโนมัติ โดยเนนในดานยานยนต  ระบบควบคุมการจายน้ํามัน
เชื้อเพลิงแบบตางๆ การออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติสําหรับอุปกรณดานความปลอดภัยแบบตางๆ 
เชน ระบบปองกันลอลอก (ABS), ระบบถุงลมนิรภัย (Air Bag), ระบบควบคุมเสนทาง (Traction 
Control), ระบบปองกันการลื่นไถล (Slip Control) เปนตน 
 
 436 308 การออกแบบโรงงานประกอบยานยนต 4 (4-0-8) 
  Automotive Assembly Plant Design 
 วิชาบังคับกอน :  436 304 วิศวกรรมการผลิตยานยนต 
 ศึกษาการออกแบบการวางสายการผลิตเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด  การศึกษาระบบอัตโนมัติในการ
ประกอบยานยนต  การวางแผนการผลิตดวยวิธีการตาง ๆ  การวางแผนระบบชิ้นสวนคงคลัง  มาตรฐาน
และการทดสอบคุณภาพยานยนต  การออกแบบระบบโรงงานประกอบยานยนตประเภทอื่น ๆ  มี
การศึกษาดูงานโรงงานประกอบรถยนต 
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 436 309 การวัดและเครื่องมือวัด 4 (4-0-8) 
  Measurement and Instrumentation 
 วิชาบังคับกอน : 436 331 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 2 
 การวัดทางความรอน เทอรโมมิเตอรแบบมีของเหลวในหลอดแกว เทอรโมมิเตอรแบบใชไฟฟา
ใหความรอน เทอรโมมิเตอรแบบความตานทานและตัวกําหนดที่เกี่ยวของ ไพโรเมตตรีแบบแผรังสี 
ทรานซดิวเซอรและวงจรกําหนดทางไกล การวัดความดันมานอมิเตอรและไมโครมานอมิเตอร   
เครื่องวัดความดันโดยใชไฟฟา และทรานซดิวเซอรแบบนิวแมติค  การวัดการไหล เครื่องมือวัดความเร็ว  
เครื่องมือวัดปริมาตรการไหล  เครื่องมือวัดความรอนการไหล  เครื่องมือสําหรับควบคุม  คุณภาพน้ํา ไอ
น้ํา และไอน้ําอิ่มตัว 
 
 436 331 ปฏิบตัิการวิศวกรรมยานยนต 2 1 (0-3-3) 
  Automotive Engineering Laboratory II 
 วิชาบังคับกอน :  436 231 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 1 
 การปฏิบัติการทางดานเครื่องยนต การถอดประกอบเครื่องยนตประเภทและขนาดตางๆ  การทํา
ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับระบบทางกลตางๆ ในยานยนต  ปฏิบัติการการทดสอบระบบพื้นฐาน  เชน  ระบบ
ระบายความรอน  ระบบปรับอากาศ  ระบบไฟฟาพื้นฐานในยานยนต  เปนตน 
 
 436 332 ปฏิบตัิการวิศวกรรมยานยนต 3 1 (0-3-3) 
  Automotive Engineering Laboratory III 
 วิชาบังคับกอน :  436 331 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 2 
 การปฏิบัติการเรื่องระบบควบคุม เชิงกล-ไฟฟา ที่ใชในยานยนต  ปฏิบัติการทดสอบระบบ
ควบคุมอัตโนมัติในยานยนต  ปฏิบัติการระบบบังคับเลี้ยว  ระบบกันสะเทือนที่ใชในยานยนต 
 
 436 431 ปฏิบตัิการวิศวกรรมยานยนต 4 1 (0-3-3) 
  Automotive Engineering Laboratory IV 
 วิชาบังคับกอน :  436 332 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 3 
 การปฏิบัติการเรื่องการผลิตชิ้นสวนยานยนต  การทดสอบมาตรฐานชิ้นสวนยานยนต  การวัด
ละเอียดที่ใชในอุตสาหกรรมยานยนต  การทดสอบทางพลวัตรของยานยนต 
 
  



 

 32 

 18.2.3 กลุมวิชาเลือกบังคับ 
 
 425 205 เทอรโมไดนามิกส 2 4 (4-0-8) 
  Thermodynamics II 
 วิชาบังคับกอน : 425 202 เทอรโมไดนามิกส 1 
 การวิเคราะหเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวัฏจักรทางเทอรโมไดนามิกส ซึ่งประกอบดวย วัฏจักร
กาซตนกําลัง วัฏจักรไอตนกําลัง วัฏจักรการทําความเย็น  ความสัมพันธทางเทอรโมไดนามิกส 
ทฤษฎีกาซผสม  ขบวนการปรับอากาศ  การสันดาปเบื้องตนและการสมดุลทางเคมี 
 
 425 301 การถายเทความรอน 4 (4-0-8) 
  Heat Transfer 
 วิชาบังคับกอน : 425 204 กลศาสตรของไหล 1 และ 425 205 เทอรโมไดนามิกส 2  
 วิธีการถายเทความรอน  สมการการนําความรอน  การนําความรอนแบบ 1 และ 2 มิติในสภาวะ
คงที่ การนําความรอนในสภาวะที่ไมคงที่ สมการพื้นฐานของการพาความรอน การพาความรอนโดยแรง 
การไหลภายในและภายนอก  การแผรังสีความรอน  พื้นผิวเพิ่ม(ครีบ)  อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน 
 
 425 302 กลศาสตรของไหล 2 4 (4-0-8) 
  Fluid Mechanics II 
 วิชาบังคับกอน : 425 204 กลศาสตรของไหล 1 
 สมการของนาเวียร-สโตค  การไหลของของไหลอุดมคติ การไหลโพเทนเชียล การไหลไรการ
หมุน การวนเวียนเวโลซิตี้โพเทนเชยีล ฟงกชันการไหล สําหรับการไหลปกติ 2 มิติ ทฤษฎีการไหลชั้น
ผิวบาง  และแรงเสียดทานผวิ  แรงเสียดทานผิว การไหลบนผิวโคง การแยกตวั การไหลผานวัตถุ การ
ไหลแบบอัดตวัไดเบื้องตน การไหลผานทอที่มีพื้นที่หนาตัดเปลี่ยนแปลง คล่ืนช็อค 
 
 425 454 การสันดาป 4 (4-0-8) 
  Combustion 
 วิชาบังคับกอน : 425 204 กลศาสตรของไหล 1 และ 425 205 เทอรโมไดนามิกส 2 
 ประเภท การผลิต และคุณสมบัติของเชื้อเพลิง ของแข็ง ของเหลว กาซ สมการการสันดาป และ
อัตราสวนสโตชโอเมตริก การวิเคราะหไอเสีย  คาความรอนและแคลอรี่มิเตอร  การสันดาปในหมอ  ไอ
น้ํา และเตาเผาและลักษณะการปลอยกาซเสีย การสันดาปแบบปกติและไมปกติของเครื่องยนตที่ จุด
ระเบิดดวยประกายไฟ และเครื่องยนตที่จุดระเบิดดวยการอัด  เลขออคเทนและซีเทน การสันดาปใน
กังหันกาซ ประเภทของตัวเผาไหม  เสถียรภาพของเปลวไฟ ขบวนการสันดาปและการสูญเสียความดัน 
การปลดปลอยจากเครื่องยนตสันดาปภายใน ลักษณะของคารบอนมอนนอกไซด ไฮโดรคารบอน 
ออกไซดของไนโตรเจนและสวนที่ถูกปลอยออกมา  มาตาฐานการปลดปลอยและ ทางเลือกในการ
ควบคุมการปลดปลอย 
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 425 455 วิธีไฟไนตอิเลเมนทเบื้องตน 4 (4-0-8) 
  Introduction to Finite Element Method 
 วิชาบังคับกอน : 425 206 กลศาสตรวัสดุ 2, 425 301 การถายเทความรอน และ 425 302 กลศาสตรของไหล 2 
 ศึกษาเกี ่ยวกับวิธีทางไฟไนตอิเลเมนทเบื ้องตน ไฟไนตอิเลเมนทชนิดหนึ ่งและสองมิติ  
ทฤษฎีและการประยุกตใชวิธีทางไฟไนตอิเลเมนทแกปญหาในเรื่องความเคน ความเครียด การ
ถายเทความรอนและกลศาสตรของไหลแบบตอเนื่อง 
 
 425 457 เคร่ืองจักรของไหล 4 (4-0-8) 
  Fluid Machinery 
 วิชาบังคับกอน : 425 204 กลศาสตรของไหล 1 
 ศึกษาเกี่ยวกับกลศาสตรของไหลในเครื่องจักรของไหล หลักการและนิยาม ประเภทชนิด
สมรรถนะและการประยุกตใชแบบตาง ๆ ของเครื่องสูบ (pump) พัดลมเปา (fan blower) และเครื่องอดั
ความดัน (compressor)  เครื่องจักรใชกําลังของน้ําและใชกาซ 
 
 425 459 เศรษฐศาสตรสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 4(4-0-8) 
  Economy for Mechanical Engineering 
 วิชาบังคับกอน : 103 103 ความนาจะเปนและสถิติ 
 ศึกษาหลักการและเทคนิคมูลฐานของการวิเคราะหโครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร 
สําหรับวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล คาของเงินเปลี่ยนตามเวลา สูตรดอกเบี้ยและการแกปญหาดอกเบี้ย 
การวิเคราะหและการเปรียบเทียบโครงการโดยวิธีตางๆ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน การวิเคราะห
การทดแทนทรัพยสิน การคิดคาเสื่อมราคา การวิเคราะหจุดคุมทุน การประเมินการลงทุนทาง
วิศวกรรมเครื่องกลภายใตสภาวะความเสี่ยงและความไมแนนอน กรณีศึกษาในทางวิศวกรรมเครื่องกล 
 
 425 461 โปรแกรมแมทแลบสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1 (0-3-3) 
  MATLAB for Mechanical Engineering 
 วิชาบังคับกอน : 425 200 พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล 
 แนะนําการใชโปรแกรม MATLAB เบื้องตน  การดําเนินการแมทริกซ  ฟงกชันของ MATLAB  
การเขียนแฟม M  การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสนที่เกี่ยวของในงานวิศวกรรมเครื่องกล     
การประมาณคาชวงและการปรับเสนโคง  การหาอนุพันธและปริพันธเชิงตัวเลขของปญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล  ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธสามัญของปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล  ภาพ
กราฟฟกส  คณิตศาสตรเชิงสัญลักษณ  การเขียนโปรแกรมที่ติดตอกับผูใชโดยกราฟฟกสดวย 
MATLAB  กรณีศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
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 435 304   การผลิตและการออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวย 4 (4-0-8) 
  Computer-Aided Design and Manufacturing  
 วิชาบังคับกอน :  423 101  การโปรแกรมคอมพิวเตอร  
 เนนการใชซอฟตแวรดานการผลิตและออกแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต  เชน  การเขียนโปรแกรมควบคมุการผลิต   โปรแกรมวางแผนการผลิต    โปรแกรมจําลอง
กรรมวิธีการผลิต  และความตองการวัตถุดบิในการผลิต 
 
 436 450 การควบคุมมลภาวะจากยานยนต 4 (4-0-8) 
  Automotive Pollution Control 
 วิชาบังคับกอน : 436 305 เครื่องยนตสันดาปภายในสําหรับยานยนต 
 ศึกษามลภาวะที่เกิดขึ้นจากยานยนต  วิธีการควบคุมมลภาวะที่เกิดจากยานยนตทั้งมลภาวะดาน
อากาศ  มลภาวะดานเสียง  มลภาวะดานความรอน  การออกแบบระบบควบคุมมลภาวะเหลานั้น  
การศึกษาเทคโนโลยีสมัยใหมดานการควบคุมมลภาวะที่มีใชอยูในปจจุบัน 
 
 436 451 ความปลอดภยัของยานยนต 4 (4-0-8) 
   Automotive Safety 
 วิชาบังคับกอน : 436 303 การวิเคราะหตัวถังยานยนต 
 ศึกษาการออกแบบยานยนตเพื่อความปลอดภัย  การออกแบบเพื่อรับการชนดานหนา  การชน
ดานขาง  การชนดานหลัง  การพลิกคว่ํา  การออกแบบระบบปอนเชื้อเพลิงใหปลอดภัยภายใตอุบัติเหตุ  
การออกแบบอุปกรณภายในยานยนตเพื่อเพิ่มความปลอดภัย  อุปกรณสมัยใหมเพื่อเสริมความปลอดภัย 
 
 436 452 ระบบตรวจจับและแสดงผลในยานยนต 4 (4-0-8) 
   Automotive Sensoring and Display System 
 วิชาบังคับกอน : 425 451 การวัดและเครื่องมือวัด 
 การศึกษาระบบเครื่องวัดที่ใชในยานยนต  เครื่องวัดในระบบการจายเชื้อเพลิง  เครื่องมือวัดใน
ระบบสงกําลัง  เครื่องวัดในระบบการปรับอากาศ  ระบบตรวจจับการเคลื่อนที่  ระบบตรวจจับการ
หามลอ  ระบบการแสดงผลในยานยนตการแจงเตือน  ระบบการปองกันความเสียหายจากการทํางาน
ผิดพลาดของระบบเชิงกลและระบบไฟฟา 
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 436 453 หนวยควบคุมอิเล็กทรอนิกสของยานยนต 4 (4-0-8) 
   Electronics Controlled Unit for Automotive 
 วิชาบังคับกอน :  436 306 ระบบควบคุมอัตโนมัติของยานยนต 
 การศึกษาหนวยควบคุมอิเล็กทรอนิกส  ศึกษาเซนเซอรที่จําเปนในการควบคุม  การรับสงขอมูล
ของเซนเซอรและระบบควบคุม  ตรรกของการควบคุมระบบยานยนต  ระบบอิเล็กทรอนิกสใชในการ
ควบคุมยานยนต  ศึกษาระบบกระตุนทางกล  ระบบกระตุนทางไฟฟา  ระบบการปอนกลับการ
ควบคุมในยานยนต 
 
 436 471 หัวขอศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมยานยนต 1 4 (4-0-8) 
   Advanced Topics in Automotive Engineering I 
 เงื่อนไข :  ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หัวขอซ่ึงเปนที่สนใจในขณะนั้น หรือการพัฒนาใหม ๆ ในสาขาตาง ๆ ของวิศวกรรมยานยนต 
 
 436 472 ปญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมยานยนต 1 4 (4-0-8) 
   Special Problems in Automotive Engineering I 
 เงื่อนไข :  ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาหรือคนควาปญหาเฉพาะที่ไดรับมอบหมายจากผูสอน  ดวยความเห็นชอบของ
หัวหนาสาขาวิชา  งานดังกลาวจะตองสําเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา  โดยตองสงเอกสารรายงาน  เพื่อ
เก็บรักษาไวที่สาขาวิชาและตองมีการสอบปากเปลา 
 
 436 473 โครงการทางวศิวกรรมยานยนต 1 4 (4-0-8) 
   Automotive Engineering Project I 
 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 
 โครงการหรือปญหาที่นาสนใจทางปฏิบัติในดานตาง ๆ ของวิศวกรรมยานยนต  ตามที่ไดรับ
มอบหมายจากผูสอน โครงการตองสําเร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษา ตองเขียนรายงานฉบับสมบูรณ
และตองมีการสอบปากเปลา 
 
 436 474  โครงการทางวศิวกรรมยานยนต 2 4 (4-0-8) 
   Automotive Engineering Project II 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 โครงการหรือปญหาที่นาสนใจทางปฏิบัติในดานตาง ๆ ของวิศวกรรมยานยนต  ตามที่ไดรับ
มอบหมายจากผูสอน โครงการตองสําเร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษา ตองเขียนรายงานฉบับสมบูรณ
และตองมีการสอบปากเปลา 
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 18.2.4 กลุมวิชาสหกิจศึกษา 
 
 436 490 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
  Pre-cooperative Education 
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 หลักการและแนวคิดเกีย่วกบัสหกจิศกึษา กระบวนการและขัน้ตอนของสหกจิศึกษา ระเบยีบ
ขอบังคับที่เกีย่วของกับสหกจิศึกษา ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชพี เชน การเลอืก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณงานอาชพี ความรูพื้นฐานทีจ่ําเปน
สําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคณุภาพในสถานประกอบการ เชน 5ส 
ISO9000 เทคนิคการนาํเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขยีนรายงานวชิาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่อสังคมการทํางาน การเตรยีมความพรอมสูความสําเรจ็ 
 
 436 491 สหกิจศึกษา 1 5 หนวยกิต 
  Cooperative Education I 
 วิชาบังคับกอน : รายวิชาทีส่าขาวิชากําหนดและรายวิชาเตรียมสหกจิศึกษา   
 นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากําหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแลวนักศึกษาจะตองสงรายงานวิชาการและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยใน
สาขาวิชา เพื่อทําการประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ 
 
 436 492 สหกิจศึกษา 2 5 หนวยกิต 
  Cooperative Education II 
 วิชาบังคับกอน :425 491 สหกิจศกึษา 1  
 นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากําหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแลวนักศึกษาจะตองสงรายงานวิชาการและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยใน
สาขาวิชา เพื่อทําการประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ 
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 436 493 สหกิจศึกษา 3 5 หนวยกิต 
  Cooperative Education III 
 วิชาบังคับกอน : 425 492 สหกิจศกึษา 2  
 นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากําหนด เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแลวนักศึกษาจะตองสงรายงานวิชาการและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยใน
สาขาวิชา เพื่อทําการประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ 
 
 436 494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมยานนต 6 หนวยกิต 
  Automotive Engineering Study Project 
 เงื่อนไข : ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
 การศึกษาหัวขอโครงงานทางวิศวกรรมยานยนต โดยนักศึกษาจะตองคนควา ทําการวิจัย 
นําเสนอโครงงานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต  โดยโครงงานนั้นตองเปนการพัฒนาสิ่ง
ที่มีอยูแลวใหดีขึ้นหรือเปนการสรางองคความรูใหม ตองมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณและตองมี
การสอบปากเปลา 


