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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
ส านักวิชา/สาขาวิชา :   ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ / สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

 ภำษำไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล  
 ภำษำอังกฤษ :   Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 
 
1.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) :  วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 ชื่อย่อ (ไทย) :  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.Eng. (Mechanical Engineering) 
 
2.   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  2.1  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ว่ำด้วย
กำรศึกษำขั้นปริญญำตรี พ.ศ.2546 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 
(1) คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ว่ำด้วย

กำรศึกษำขั้นปริญญำตรี พ.ศ.2546 

(2) เป็นนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นปีที่ 2  หรือชั้นปีที่ 3  สำขำวิชำวิศวกรรม 

เครื่องกล  และมีผลกำรเรียนดี  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป  หรือ  ตำม

ควำมเห็นชอบของสำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกลว่ำเป็น “ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ” 

ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่อง แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี

แบบก้ำวหน้ำในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2549 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   

- หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
จ ำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ  187  หน่วยกิต (ไตรภำค) 

- หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิตแบบก้ำวหน้ำ 
จ ำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ  192  หน่วยกิต (ไตรภำค) 

 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

- หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       38   หน่วยกิต 

  -   กลุ่มวิชำแกนศึกษำทั่วไป 12   หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   15   หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชำศึกษำทั่วไป ด้ำนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 9   หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชำศึกษำทั่วไปแบบเลือก ด้ำนมนุษยศำสตร์  2   หน่วยกิต 
      สังคมศำสตร์ สหศำสตร์   
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ      132   หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  27 หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนทำงวิศวกรรมศำสตร์  41  หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชำชีพบังคับทำงวิศวกรรมศำสตร์ 48  หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชำเลือกบังคับทำงวิศวกรรมศำสตร์   16  หน่วยกิต 
  (3)  หมวดวิชาสหกิจศึกษา     9   หน่วยกิต 
  (4)  หมวดวิชาเลือกเสรี     8   หน่วยกิต 

 
- หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิตแบบก้ำวหน้ำ 
(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       38   หน่วยกิต 

  -   กลุ่มวิชำแกนศึกษำทั่วไป 12   หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   15   หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชำศึกษำทั่วไป ด้ำนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 9   หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชำศึกษำทั่วไปแบบเลือก ด้ำนมนุษยศำสตร์  2   หน่วยกิต 
      สังคมศำสตร์ สหศำสตร์   
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ      137   หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  27 หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนทำงวิศวกรรมศำสตร์  41  หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชำชีพบังคับทำงวิศวกรรมศำสตร์ 60  หน่วยกิต 
         -   กลุ่มวิชำเลือกบังคับทำงวิศวกรรมศำสตร์   9  หน่วยกิต 
  (3)  หมวดวิชาสหกิจศึกษา     9   หน่วยกิต 
  (4)  หมวดวิชาเลือกเสรี     8   หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
 (1) วิชาศึกษาทั่วไป 38  หน่วยกิต   
  - กลุ่มวิชำแกนศึกษำทั่วไป 12  หน่วยกิต 
   202107 กำรใช้คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ 3 (2-2-5) 
    (Use of Computer and Information) 
   202211 กำรคิดเพ่ือกำรพัฒนำ 3 (3-0-6) 
    (Thinking for Development) 
   202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 
    (Man and Culture) 
   202213 โลกำภิวัตน ์ 3 (3-0-6) 
    (Globalization) 
 

- กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ   15  หน่วยกิต 
    203101 ภำษำอังกฤษ 1 3 (3-0-6) 
    (English I)  
   203102 ภำษำอังกฤษ 2 3 (3-0-6) 
    (English II) 
   203203 ภำษำอังกฤษ 3 3 (3-0-6) 
    (English III) 
   203204 ภำษำอังกฤษ 4 3 (3-0-6) 
    (English IV) 
   203305 ภำษำอังกฤษ 5 3 (3-0-6) 
    (English V) 
 

- กลุ่มวิชำศึกษำทั่วไป ด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 9  หน่วยกิต 
   103113 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 3 (3-0-6) 
    (Mathematics in Daily Life) 
   104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 
    (Man and Environment) 
   105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี 3 (3-0-6) 
    (Man and Technology) 
   -   กลุ่มวิชำศึกษำทั่วไปแบบเลือก ด้ำนมนุษยศำสตร์  2  หน่วยกิต 
   สังคมศำสตร์ สหศำสตร์ 
   ให้ผู้เรียนเลือก 2 หน่วยกิต จำกรำยวิชำดังต่อไปนี้ 
   114100 กีฬำและนันทนำกำร 2 (1-2-4) 
    (Sport and Recreation) 
   202241 กฎหมำยในชีวิตประจ ำวัน 2 (2-0-4) 
    (Law in Daily Life) 
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   202291 กำรจัดกำรสมัยใหม่ 2 (2-0-4) 
    (Modern Management) 
   202292 ผู้ประกอบกำรธุรกิจเทคโนโลยี 2 (2-0-4) 
    (Technopreneur) 
   202354 ปรัชญำว่ำด้วยกำรศึกษำและกำรท ำงำน 2 (2-0-4) 
    (Philosophy of Education and Working) 
 
 (2) วิชาเฉพาะ 
  (2.1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 132  หน่วยกิต   
          - กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  27  หน่วยกิต 
   102111 เคมีพ้ืนฐำน 1 4 (4-0-8) 
    (Fundamental Chemistry I) 
   102112 ปฏิบัติกำรเคมีพ้ืนฐำน 1 1 (0-3-0) 
    (Fundamental Chemistry Laboratory I) 
   103101 แคลคูลัส 1 4 (4-0-8) 
    (Calculus I) 
   103102 แคลคูลัส 2 4 (4-0-8) 
    (Calculus II) 
   103105 แคลคูลัส 3 4 (4-0-8) 
    (Calculus III) 
   105101 ฟิสิกส์ 1 4 (4-0-8) 
    (Physics I) 
   105102 ฟิสิกส์ 2 4 (4-0-8) 
    (Physics II) 
   105191 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 1 1 (0-3-0) 
    (Physics Laboratory I) 
   105192 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 2 1 (0-3-0) 
    (Physics Laboratory II) 
 

- กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนทำงวิศวกรรมศำสตร์  41  หน่วยกิต 
   523101 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2 (1-2-4) 
    (Computer Programming I) 
   523201 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2 (1-2-4) 
    (Computer Programming II) 
   525101 กำรเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 (1-3-5) 
    (Engineering Graphics I) 
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   525202 เทอร์โมไดนำมิกส์ 1 4 (4-0-8) 
    (Thermodynamics I) 
   525203 พลศำสตร์วิศวกรรม 4 (4-0-8) 
    (Engineering Dynamics) 
   525204 กลศำสตร์ของไหล 1 4 (4-0-8) 
    (Fluid Mechanics I) 
   529297 ไฟฟ้ำและเครื่องจักรกลไฟฟ้ำ 4 (4-0-8) 
    (Electrical and Electrical Machine) 
   529298 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำพ้ืนฐำน 1 (0-3-0) 
    (Fundamental of Electrical Engineering Laboratory) 
   529299  ปฏิบัติกำรเครื่องจักรกลไฟฟ้ำพ้ืนฐำน 1 (0-3-0) 
    (Fundamental of Electrical Machinery Laboratory) 
   530201 สถิตยศำสตร์วิศวกรรม 4 (4-0-8) 
    (Engineering Statics) 
   530211 กลศำสตร์วัสดุ 1 4 (4-0-8) 
    (Mechanics of Materials  I) 
   531101 วัสดุวิศวกรรม 4 (4-0-8) 
    (Engineering Materials) 
   533261 กรรมวิธีกำรผลิต 4 (4-0-8) 
    (Manufacturing Processes) 
   533262 ปฏิบัติกำรกรรมวิธีกำรผลิต 1 (0-3-0) 
    (Manufacturing Processes laboratory) 

 
- กลุ่มวิชำชีพบังคับทำงวิศวกรรมศำสตร์ 48  หน่วยกิต 

   525200 พ้ืนฐำนวิศวกรรมเครื่องกล 1 (1-3-5) 
    (Mechanical Engineering Fundamentals) 
   525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข 3 (2-3-7) 
    (Statistics and Numerical Methods) 
   525208 คณิตศำสตร์ส ำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3 (3-0-6) 
    (Mechanical Egineering Mathematics) 
   525301 กำรเขียนแบบทำงกล 2 (1-3-5) 
    (Mechanical Drawing) 
   525304 กำรออกแบบเครื่องจักรกล 1 4 (4-0-8) 

 (Machine Design I) 
   525305 กลศำสตร์เครื่องจักรกล 4 (4-0-8) 
    (Mechanics of Machinery) 
   525307 กำรสั่นทำงกล 4 (4-0-8) 
    (Mechanical Vibration) 
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   525308 กำรถ่ำยเทควำมร้อน 4 (4-0-8) 
    (Heat Transfer) 
   525311 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 4 (4-0-8) 
    (Automatic Control Systems) 
   525313  วิศวกรรมโรงจักรต้นก ำลัง 4 (4-0-8) 
    (Power Plant Engineering) 
   525314 เครื่องยนต์สันดำปภำยใน 4 (4-0-8) 
    (Internal Combustion Engines) 
   525315 กำรท ำควำมเย็นและกำรปรับอำกำศ 4 (4-0-8) 
    (Refrigeration and Air Conditioning) 
   525340 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเครื่องกล 1 (0-3-3) 
    (Mechanical Engineering Laboratory) 
   525441 ปฏิบัติกำรระบบควบคุมและอัตโนมัติ 1 (0-3-3) 
    (Automation and Control Systems Laboratory) 
   525442  ปฏิบัติกำรด้ำนควำมร้อนและของไหล  1 (0-3-3) 
    (Thermo-Fluid Laboratory) 
   525477 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 1 4 (4-0-8) 
    (Mechanical Engineering Project I) 
 

- กลุ่มวิชำเลือกบังคับทำงวิศวกรรมศำสตร์  16  หน่วยกิต 
   525205 เทอร์โมไดนำมิกส์ 2 3 (3-0-6) 
    (Thermodynamics II) 
   525300 สัมมนำวิศวกรรมเครื่องกล 1 (0-3-3) 
    (Seminar in Mechanical Engineering) 
   525302 กำรวัดและเครื่องมือวัด 3 (3-0-9) 
    (Measurement and Instrumentation) 
   525303 กลศำสตร์ของไหล 2 4 (4-0-8) 
    (Fluid Mechanics II) 
   525306 คอมพิวเตอร์ช่วยในกำรวิเครำะห์ส ำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 2 (1-3-5) 
    (Computer Aided Engineering for Mechanical Engineering) 
   525309 กำรออกแบบเครื่องจักรกล 2 4 (4-0-8) 
    (Machine Design II) 
   525401 ระบบอัตโนมัติอุตสำหกรรม 3 (3-0-9) 
    (Industrial Automations) 
   525402  กำรออกแบบระบบควำมร้อน 4 (4-0-8) 
    (Thermal System Design) 
   525451 โปรแกรมออโตแคดส ำหรับวิศวกรรม 1 (0-3-3) 

(AutoCAD for Engineering) 
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   525452 โปรแกรมแมทแลบส ำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1 (0-3-3) 
(MATLAB for Mechanical Engineering) 

   525453 กำรวัดและกำรควบคุมด้วยแลปวิว 2 (1-3-5) 
    (Measurement and Control with LabVIEW) 
   525454 สมรรถนะกังหันก๊ำซ 4 (4-0-8) 

(Gas Turbine Performance) 
   525455 กำรสันดำป 4 (4-0-8) 

(Combustion) 
   525456 เครื่องจักรของไหล 4 (4-0-8) 

(Fluid Machinery) 
   525457 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น 4 (4-0-8) 

(Introduction to Finite Element Method) 
   525459 พลศำสตร์ของไหลเชิงค ำนวณเบื้องต้น 2 (1-3-5) 
    (Introduction to Computational Fluid Dynamics) 
   525462 กำรออกแบบระบบอำคำรส ำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 4 (4-0-8) 
    (Building System Design for Mechanical Engineering) 
   525471 หัวข้อศึกษำขั้นสูงทำงวิศวกรรมเครื่องกล 1 4 (4-0-8) 
    (Advanced Topics in Mechanical Engineering I) 
   525473 ปัญหำเฉพำะเรื่องทำงวิศวกรรมเครื่องกล 1 4 (4-0-8) 
    (Special Problems in Mechanical Engineering I) 
   525478 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 2 4 (4-0-8) 
    (Mechanical Engineering Project II) 
   525479 วิศวกรรมยำนยนต์  4 (4-0-8) 
    (Automotive Engineering) 
   525480 พลศำสตร์ของก๊ำซ 3 (3-0-6) 
    (Gas Dynamics) 
   535311 เศรษฐศำสตร์ส ำหรับวิศวกร 4 (4-0-8) 

(Economy for Engineer) 
535334 กำรควบคุมรูปร่ำง กำรให้ขนำด และพิกัดควำมเผื่อ 2 (1-3-5) 

(Geometric, Dimensioning and Tolerancing) 
   535412 กำรออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงำน 2 (1-3-5) 
    (Jig and Fixture Design) 
   535450 เทคโนโลยีกำรบันทึกข้อมูล 4 (4-0-8) 

(Data Storage Technology) 
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  (2.2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 137  หน่วยกิต   
          - กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  27  หน่วยกิต 
   102111 เคมีพ้ืนฐำน 1 4 (4-0-8) 
    (Fundamental Chemistry I) 
   102112 ปฏิบัติกำรเคมีพ้ืนฐำน 1 1 (0-3-0) 
    (Fundamental Chemistry Laboratory I) 
   103101 แคลคูลัส 1 4 (4-0-8) 
    (Calculus I) 
   103102 แคลคูลัส 2 4 (4-0-8) 
    (Calculus II) 
   103105 แคลคูลัส 3 4 (4-0-8) 
    (Calculus III) 
   105101 ฟิสิกส์ 1 4 (4-0-8) 
    (Physics I) 
   105102 ฟิสิกส์ 2 4 (4-0-8) 
    (Physics II) 
   105191 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 1 1 (0-3-0) 
    (Physics Laboratory I) 
   105192 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 2 1 (0-3-0) 
    (Physics Laboratory II) 
 

- กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนทำงวิศวกรรมศำสตร์  41  หน่วยกิต 
   523101 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2 (1-2-4) 
    (Computer Programming I) 
   523201 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2 (1-2-4) 
    (Computer Programming II) 
   525101 กำรเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 (1-3-5) 
    (Engineering Graphics I) 
   525202 เทอร์โมไดนำมิกส์ 1 4 (4-0-8) 
    (Thermodynamics I) 
   525203 พลศำสตร์วิศวกรรม 4 (4-0-8) 
    (Engineering Dynamics) 
   525204 กลศำสตร์ของไหล 1 4 (4-0-8) 
    (Fluid Mechanics I) 
   529297 ไฟฟ้ำและเครื่องจักรกลไฟฟ้ำ 4 (4-0-8) 
    (Electrical and Electrical Machine) 
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   529298 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำพ้ืนฐำน 1 (0-3-0) 
    (Fundamental of Electrical Engineering Laboratory) 
   529299  ปฏิบัติกำรเครื่องจักรกลไฟฟ้ำพ้ืนฐำน 1 (0-3-0) 
    (Fundamental of Electrical Machinery Laboratory) 
   530201 สถิตยศำสตร์วิศวกรรม 4 (4-0-8) 
    (Engineering Statics) 
   530211 กลศำสตร์วัสดุ 1 4 (4-0-8) 
    (Mechanics of Materials  I) 
   531101 วัสดุวิศวกรรม 4 (4-0-8) 
    (Engineering Materials) 
   533261 กรรมวิธีกำรผลิต 4 (4-0-8) 
    (Manufacturing Processes) 
   533262 ปฏิบัติกำรกรรมวิธีกำรผลิต 1 (0-3-0) 
    (Manufacturing Processes laboratory) 

 
- กลุ่มวิชำชีพบังคับทำงวิศวกรรมศำสตร์ 60  หน่วยกิต 

   525200 พ้ืนฐำนวิศวกรรมเครื่องกล 1 (1-3-5) 
    (Mechanical Engineering Fundamentals) 
   525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข 3 (2-3-7) 
    (Statistics and Numerical Methods) 
   525208 คณิตศำสตร์ส ำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3 (3-0-6) 
    (Mechanical Egineering Mathematics) 
   525301 กำรเขียนแบบทำงกล 2 (1-3-5) 
    (Mechanical Drawing) 
   525304 กำรออกแบบเครื่องจักรกล 1 4 (4-0-8) 

 (Machine Design I) 
   525305 กลศำสตร์เครื่องจักรกล 4 (4-0-8) 
    (Mechanics of Machinery) 
   525307 กำรสั่นทำงกล 4 (4-0-8) 
    (Mechanical Vibration) 
   525308 กำรถ่ำยเทควำมร้อน 4 (4-0-8) 
    (Heat Transfer) 
   525311 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 4 (4-0-8) 
    (Automatic Control Systems) 
   525313  วิศวกรรมโรงจักรต้นก ำลัง 4 (4-0-8) 
    (Power Plant Engineering) 
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   525314 เครื่องยนต์สันดำปภำยใน 4 (4-0-8) 
    (Internal Combustion Engines) 
   525315 กำรท ำควำมเย็นและกำรปรับอำกำศ 4 (4-0-8) 
    (Refrigeration and Air Conditioning) 
   525340 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเครื่องกล 1 (0-3-3) 
    (Mechanical Engineering Laboratory) 
   525441 ปฏิบัติกำรระบบควบคุมและอัตโนมัติ 1 (0-3-3) 
    (Automation and Control Systems Laboratory) 
   525442  ปฏิบัติกำรด้ำนควำมร้อนและของไหล  1 (0-3-3) 
    (Thermo-Fluid Laboratory) 
   525477 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 1 4 (4-0-8) 
    (Mechanical Engineering Project I) 
   525600 คณิตศำสตร์ขั้นสูงส ำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1 4 (4-0-12) 
    (Advanced Mechanical Engineering Mathematics I) 
   525602 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขข้ันสูงส ำหรับวิศวกรรมเครื่องกล   4 (4-0-12) 
    (Advanced Numerical Methods for Mechanical Engineering) 
   525603 กลศำสตร์สำรเนื้อต่อเนื่อง 4 (4-0-12) 
    (Continuum Mechanics) 
 

- กลุ่มวิชำเลือกบังคับทำงวิศวกรรมศำสตร์  9  หน่วยกิต 
   525205 เทอร์โมไดนำมิกส์ 2 3 (3-0-6) 
    (Thermodynamics II) 
   525300 สัมมนำวิศวกรรมเครื่องกล 1 (0-3-3) 
    (Seminar in Mechanical Engineering) 
   525302 กำรวัดและเครื่องมือวัด 3 (3-0-9) 
    (Measurement and Instrumentation) 
   525303 กลศำสตร์ของไหล 2 4 (4-0-8) 
    (Fluid Mechanics II) 
   525306 คอมพิวเตอร์ช่วยในกำรวิเครำะห์ส ำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 2 (1-3-5) 
    (Computer Aided Engineering for Mechanical Engineering) 
   525309 กำรออกแบบเครื่องจักรกล 2 4 (4-0-8) 
    (Machine Design II) 
   525401 ระบบอัตโนมัติอุตสำหกรรม 3 (3-0-9) 
    (Industrial Automations) 
   525402  กำรออกแบบระบบควำมร้อน 4 (4-0-8) 
    (Thermal System Design) 
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   525451 โปรแกรมออโตแคดส ำหรับวิศวกรรม 1 (0-3-3) 
(AutoCAD for Engineering) 

   525452 โปรแกรมแมทแลบส ำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1 (0-3-3) 
(MATLAB for Mechanical Engineering) 

 525610 ทฤษฎีกำรยืดหยุ่น 4 (4-0-12) 
  (Theory of Elasticity) 
 525611 กำรวิเครำะห์ควำมเค้นเชิงค ำนวณ 4 (4-0-12) 
  (Analytical Stress Analysis)  
 525612 กำรวิเครำะห์ควำมเค้นเชิงปฏิบัติกำร 4 (4-0-12) 
  (Experimental Stress Analysis) 
  525615 ทฤษฎีย่ำนพลำสติก 4 (4-0-12) 
  (Theory of Plasticity) 
 525616 ทฤษฎีของแผ่นและเปลือกบำง 4 (4-0-12) 
  (Theory of Plate and Shell) 
 525618 กำรวิเครำะห์ควำมแข็งแรงและควำมเค้นข้ันกำรประยุกต์   4 (4-0-12) 
  (Advanced Strength and Applied Stress Analysis) 
  525620 กลศำสตร์ของไหลขั้นสูง 4 (4-0-12) 
  (Advanced Fluid Dynamics) 
   525621  กำรไหลแบบปั่นป่วน 4 (4-0-12) 
  (Turbulent Flow) 
 525622 กำรไหลแบบอัดตัวได้ 4 (4-0-12) 
  (Compressible Flow) 
  525623  กำรไหลหลำยสถำนะ  4 (4-0-12) 
  (Multiphase Flow) 
  525624 กำรออกแบบเครื่องจักรกลของไหล                4 (4-0-12) 
  (Design of Fluid Machinery) 
 525630  กำรน ำและกำรแผ่รังสีควำมร้อน                           4 (4-0-12) 
  (Conduction and Radiation Heat Transfer) 
 525631 กำรพำควำมร้อนและกำรถ่ำยเทมวลขั้นสูง                      4 (4-0-12) 
  (Advanced Convection Heat and Mass Transfer) 
  525632 กำรท ำควำมเย็นขั้นสูง     4 (4-0-12) 
  (Advanced Refrigeration and Air Conditioning) 
 525633 กำรออกแบบระบบอุณหภำพขั้นสูง        4 (4-0-12) 
  (Advanced Thermal System Design) 
 525634 กำรเผำไหม้        4 (4-0-12) 
  (Combustion) 



มคอ.2  

12 

 525636 กำรเปลี่ยนรูปพลังงำน 4 (4-0-12) 
  (Energy Conversion) 
 525637 พลังงำนแสงอำทิตย์และกำรใช้งำน 4 (4-0-12) 
  (Solar Energy and Their Applications) 
 525650 พลศำสตร์วิศวกรรมขั้นสูง 4 (4-0-12) 
  (Advanced Engineering Dynamics) 
  525655 กำรหำค่ำท่ีเหมำะที่สุด 4 (4-0-12) 
  (Optimization) 
  525660 กำรประยุกต์กำรควบคุมแบบเหมำะสมที่สุด                    4 (4-0-12) 
   (Applied Optimal Control) 
  525661 กำรประยุกต์และกำรออกแบบระบบควบคุม 4 (4-0-12) 
   (Control System Design and Application) 
 525662 กำรควบคุมหุ่นยนต์ 4 (4-0-12) 
   (Robotics Control) 
  525666 พลศำสตร์และกำรควบคุมกำรบิน 4 (4-0-12) 
  (Flight Dynamics and Control) 

  525668 ระบบสมองกลฝังตัวและควบคุม 4 (4-0-12) 
  (Embedded system and Control) 
 525670 กำรออกแบบและกำรผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 4 (4-0-12) 
  (CAD/CAM) 
  525671 ปัญญำประดิษฐ์ 4 (4-0-12) 
  (Artificial Intelligence) 
 525672 กำรออกแบบระบบอัตโนมัติด้วยแลปวิว 4 (4-0-12) 
  (Automation System Design with LabVIEW) 
 525680 พลศำสตร์ของไหลเชิงค ำนวณ 4 (4-0-12) 
  (Computational Fluid Dynamics) 
 525681 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ส ำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1 4 (4-0-12) 
  (Finite Element Method for Mechanical Engineering I) 
  525683  ไฟไนต์เอลิเมนต์แบบพลศำสตร์และไม่เชิงเส้น 4 (4-0-12) 
   (Non-linear and dynamic finite elements) 
 525686  กำรจ ำลองมัลติฟิสิกส์ 4 (4-0-12) 
  (Multi-Physics Simulation) 
 525690 กำรออกแบบกำรทดลองส ำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 4 (4-0-12) 
  (Mechanical Engineering Experimental Design) 
  525692 ปัญหำพิเศษข้ันสูงทำงวิศวกรรมเครื่องกล 1                    4 (4-0-12) 
  (Advanced Special Problems in Mechanical Engineering I) 
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  (3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา     9  หน่วยกิต 
  นักศึกษำสหกิจศึกษำจะต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำเตรียมสหกิจศึกษำจ ำนวน  1  หน่วย
กิต  ในภำคก่อนไปปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ และลงทะเบียนเพ่ือไปปฏิบัติงำนกับสถำนประกอบกำร 1 ภำค
กำรศึกษำตำม Work Term มำตรฐำนที่ก ำหนดโดยสำขำวิชำ คิดเป็นปริมำณกำรศึกษำ  8  หน่วยกิต    นัก
ศึกษำสหกิจศึกษำอำจลงทะเบียนเพ่ือไปปฏิบัติงำนกับสถำนประกอบกำร มำกกว่ำ 1 ภำคกำรศึกษำ หรือ
มำกกว่ำ 1 ครั้งก็ได้ โดยให้ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำในกลุ่มสหกิจศึกษำตำมล ำดับดังนี้ 
 525490 เตรียมสหกิจศึกษำ 1  หน่วยกิต 
  (Pre-cooperative Education) 
 525491 สหกิจศึกษำ 1 8  หน่วยกิต 
  (Cooperative Education I) 
 525492 สหกิจศึกษำ 2 8  หน่วยกิต 
  (Cooperative Education II) 
 525493 สหกิจศึกษำ 3 8  หน่วยกิต 
  (Cooperative Education III) 

 
 หรือ ลงเรียนรำยวิชำทดแทนรำยวิชำสหกิจศึกษำ  
 525494 โครงงำนศึกษำวิศวกรรมเครื่องกล 9  หน่วยกิต 
  (Mechanical Engineering Study Project) 
 
 (4) หมวดวิชาเลือกเสรี     8  หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรำยวิชำใด ๆ ที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
 
ความหมายของเลขรหัสวิชา 
  เลขประจ ำรำยวิชำ  ประกอบด้วยเลข  6 ตัว หน้ำชื่อรำยวิชำ มีควำมหมำยดังนี้ 
  ล ำดับที่ 1                                หมำยถึง ส ำนักวิชำ  
  ล ำดับที่ 2 และ 3                           หมำยถึง สำขำวิชำ 
  ล ำดับที่ 4                                หมำยถึง ชั้นปี 
  ล ำดับที่ 5 และ 6                           หมำยถึง ล ำดับรำยวิชำของแต่ละชั้นปี 



มคอ.2  

14 

3.1.4 แผนการศึกษา 
1.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 

  กิต  กิต  กิต 

ปีที่ 1 

102111 เคมีพื้นฐำน 1 4 103102 แคลคูลัส 2 4 103105 แคลคูลัส 3 4 

102112 ปฏิบัติกำรเคมีพื้นฐำน 1 1 104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 103113 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 3 

103101 แคลคูลัส 1 4 105101 ฟิสิกส์ 1 4 105102 ฟิสิกส์ 2 4 

105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี 3 105191 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 1 1 105192 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 2 1 

202107 กำรใช้คอมพิวเตอรแ์ละสำรสนเทศ 3 203101 ภำษำอังกฤษ 1 3 203102 ภำษำอังกฤษ 2 3 

525101 กำรเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 523101 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2 531101 วัสดุวิศวกรรม 4 

รวม 17 รวม 17 รวม 19 

ปีที่ 2 

203203 ภำษำอังกฤษ 3 3 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 202211 กำรคิดเพื่อกำรพัฒนำ 3 

525200 พื้นฐำนวิศวกรรมเครื่องกล 1 523201 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2 202213 โลกำภิวัฒน์ 3 

525208 คณิตศำสตร์ส ำหรับ 
           วิศวกรรมเครื่องกล 

3 525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข 3 525203 พลศำสตร์วิศวกรรม 4 

529297 ไฟฟ้ำและเครื่องจักรกล 
           ไฟฟ้ำ 

4 525202 เทอร์โมไดนำมิกส์ 1 4 525204 กลศำสตร์ของไหล 1 4 

530201 สถิตยศำสตร์วิศวกรรม 4 530211 กลศำสตร์วัสดุ 1 4 525304 กำรออกแบบเครื่องจักรกล 1 4 

533261 กรรมวิธีกำรผลิต 4 529298 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำพื้นฐำน 1 529299 ปฏิบัติกำรเครื่องจักรกลไฟฟ้ำ 
            พื้นฐำน 

1 

533262 ปฏิบัติกำรกรรมวิธีกำรผลิต 1     

รวม 20 รวม 17 รวม 19 

ปีที่ 3 

203204 ภำษำอังกฤษ 4 3 203305 ภำษำอังกฤษ 5 3 525311 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 4 

525301 กำรเขียนแบบทำงกล 2 525307 กำรสั่นทำงกล 4 525313 วิศวกรรมโรงจักรต้นก ำลัง 4 

525305 กลศำสตร์เครื่องจักรกล 4 525308 กำรถ่ำยเทควำมร้อน 4 525314 เครื่องยนต์สันดำปภำยใน 4 

วิชำเลือกบังคับ (1) 4 525340 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเครื่องกล 1 525315 กำรท ำควำมเย็นและกำรปรับ 
           อำกำศ 

4 

วิชำเลือกบังคับ (2) 4 วิชำศึกษำทั่วไปแบบเลือก 2 วิชำเลือกบังคับ (4) 4 

  วิชำเลือกบังคับ (3) 4   

รวม 17 รวม 18 รวม 20 

ปีที่ 4 

525441 ปฏิบัติกำรระบบควบคุมและ 
           อัตโนมัติ 

1 525491 สหกิจศึกษำ 1 8 วิชำเลือกเสรี (2)   4 

525442 ปฏิบัติกำรด้ำนควำมร้อนและของไหล 1     

525490 เตรียมสหกิจศึกษำ 1     

525477 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 1 4     

วิชำเลือกเสรี (1) 4     

รวม 11 รวม 8 รวม 4 

 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  187  หน่วยกิต 
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Year First Trimester Credit Second Trimester Credit Third Trimester Credit 

FR
ES

HM
AN

 

102111 Fundamental Chemistry I 4 103102 Calculus II 4 103105 Calculus III 4 

102112 Fundamental Chemistry  

           Laboratory I 

1 104113 Man and Environment 3 103113 Mathematics in Daily Life 3 

103101 Calculus I 4 105101 Physics I 4 105102 Physics II 4 

105113 Man and Technology 3 105191 Physics Laboratory I 1 105192 Physics Laboratory II 1 

202107 Use of Computer and 

           Information 

3 203101 English I 3 203102 English II 3 

525101 Engineering Graphics I 2 523101 Computer Programming I 2 531101 Engineering Materials 4 

total 17 total 17 total 19 

SO
PH

OM
OR

E 

203203 English III 3 202212 Man and Culture 3 202211 Thinking for Development 3 

525200 Mechanical Engineering 

           Fundamentals 

1 523201 Computer Programming II 2 202213 Globalization 3 

525208 Mechanical Egineering  

           Mathematics 

 525201 Statistics and Numerical  

           Methods 

3 525203 Engineering Dynamics 4 

529297 Electrical and Electrical  

           Machine 

4 525202 Thermodynamics I 4 525204 Fluid Mechanics I 4 

530201 Engineering Statics 4 530211 Mechanics of Materials  I 4 525304 Machine Design I 4 

533261 Manufacturing Processes 4 529298 Fundamental of Electrical 

            Engineering Laboratory 

1 529299 Fundamental of Electrical  

            Machinery Laboratory 

1 

533262 Manufacturing Processes 

           laboratory 

1     

total 20 total 17 total 19 

JU
NI

OR
 

203204 English IV 3 203305 English V 3 525311 Automatic Control Systems 4 

525301 Mechanical Drawing 2 525307 Mechanical Vibration 4 525313 Power Plant Engineering 4 

525305 Mechanics of Machinery 4 525308 Heat Transfer 4 525314 Internal Combustion Engines 4 

Technical Elective (1) 4 525340 Mechanical Engineering  

           Laboratory 

1 525315 Refrigeration and Air  

           Conditioning 

4 

Technical Elective (2) 4 General Education Elective  2 Technical Elective (4) 4 

  Technical Elective (3) 4   

total 17 total 18 total 20 

SE
NI

OR
 

525441 Automation and Control  

           Systems Laboratory 

1 525491 Cooperative Education I 8 Free Elective (II)   4 

525442 Thermo-Fluid Laboratory 1     

525490 Pre-cooperative Education 1     

525477 Mechanical Engineering  

           Project I 

4     

Free Elective (I)  4     

total 11 total 8 total 4 

 
Grand Total Credits of 187 
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2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 
ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 

  กิต  กิต  กิต 

ปีที่ 1 

102111 เคมีพื้นฐำน 1 4 103102 แคลคูลัส 2 4 103105 แคลคูลัส 3 4 

102112 ปฏิบัติกำรเคมีพื้นฐำน 1 1 104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 103113 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 3 

103101 แคลคูลัส 1 4 105101 ฟิสิกส์ 1 4 105102 ฟิสิกส์ 2 4 

105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี 3 105191 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 1 1 105192 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 2 1 

202107 กำรใช้คอมพิวเตอรแ์ละสำรสนเทศ 3 203101 ภำษำอังกฤษ 1 3 203102 ภำษำอังกฤษ 2 3 

525101 กำรเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 523101 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2 531101 วัสดุวิศวกรรม 4 

รวม 17 รวม 17 รวม 19 

ปีที่ 2 

203203 ภำษำอังกฤษ 3 3 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 202211 กำรคิดเพื่อกำรพัฒนำ 3 

525200 พื้นฐำนวิศวกรรมเครื่องกล 1 523201 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2 202213 โลกำภิวัฒน์ 3 

525208 คณิตศำสตร์ส ำหรับ 
           วิศวกรรมเครื่องกล 

3 525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข 3 525203 พลศำสตร์วิศวกรรม 4 

529297 ไฟฟ้ำและเครื่องจักรกล 
           ไฟฟ้ำ 

4 525202 เทอร์โมไดนำมิกส์ 1 4 525204 กลศำสตร์ของไหล 1 4 

530201 สถิตยศำสตร์วิศวกรรม 4 530211 กลศำสตร์วัสดุ 1 4 525304 กำรออกแบบเครื่องจักรกล 1 4 

533261 กรรมวิธีกำรผลิต 4 529298 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำพื้นฐำน 1 529299 ปฏิบัติกำรเครื่องจักรกลไฟฟ้ำ 
            พื้นฐำน 

1 

533262 ปฏิบัติกำรกรรมวิธีกำรผลิต 1     

รวม 20 รวม 17 รวม 19 

ปีที่ 3 

203204 ภำษำอังกฤษ 4 3 203305 ภำษำอังกฤษ 5 3 525311 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 4 

525301 กำรเขียนแบบทำงกล 2 525307 กำรสั่นทำงกล 4 525313 วิศวกรรมโรงจักรต้นก ำลัง 4 

525305 กลศำสตร์เครื่องจักรกล 4 525308 กำรถ่ำยเทควำมร้อน 4 525314 เครื่องยนต์สันดำปภำยใน 4 

525600 คณิตศำสตร์ขั้นสูงส ำหรับ 
           วิศวกรรมเครื่องกล 1 

4 525340 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเครื่องกล 1 525315 กำรท ำควำมเย็นและกำรปรับ 
           อำกำศ 

4 

วิชำเลือกเสรี (1) 4 525602 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงส ำหรับ 
            วิศวกรรมเครื่องกล 

4 525603 กลศำสตร์สำรเนื้อต่อเนื่อง 4 

  วิชำศึกษำทั่วไปแบบเลือก 2   

รวม 17 รวม 18 รวม 20 

ปีที่ 4 

525441 ปฏิบัติกำรระบบควบคุมและ 
           อัตโนมัติ 

1 525491 สหกิจศึกษำ 1 8 วิชำเลือกเสรี (2) 4 

525442 ปฏิบัติกำรด้ำนควำมร้อนและของไหล 1   วิชำเลือกบังคับ (3) 1 

525490 เตรียมสหกิจศึกษำ 1     

525477 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 1 4     

วิชำเลือกบังคับ (1) 4     

วิชำเลือกบังคับ (2) 4     

รวม 15 รวม 8 รวม 5 
 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  192  หน่วยกิต 
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Year First Trimester Credit Second Trimester Credit Third Trimester Credit 
FR

ES
HM

AN
 

102111 Fundamental Chemistry I 4 103102 Calculus II 4 103105 Calculus III 4 

102112 Fundamental Chemistry  

           Laboratory I 

1 104113 Man and Environment 3 103113 Mathematics in Daily Life 3 

103101 Calculus I 4 105101 Physics I 4 105102 Physics II 4 

105113 Man and Technology 3 105191 Physics Laboratory I 1 105192 Physics Laboratory II 1 

202107 Use of Computer and 

           Information 

3 203101 English I 3 203102 English II 3 

525101 Engineering Graphics I 2 523101 Computer Programming I 2 531101 Engineering Materials 4 

total 17 total 17 total 19 

SO
PH

OM
OR

E 

203203 English III 3 202212 Man and Culture 3 202211 Thinking for Development 3 

525200 Mechanical Engineering 

           Fundamentals 

1 523201 Computer Programming II 2 202213 Globalization 3 

525208 Mechanical Egineering  

           Mathematics 

 525201 Statistics and Numerical  

           Methods 

3 525203 Engineering Dynamics 4 

529297 Electrical and Electrical  

           Machine 

4 525202 Thermodynamics I 4 525204 Fluid Mechanics I 4 

530201 Engineering Statics 4 530211 Mechanics of Materials  I 4 525304 Machine Design I 4 

533261 Manufacturing Processes 4 529298 Fundamental of Electrical 

            Engineering Laboratory 

1 529299 Fundamental of Electrical  

            Machinery Laboratory 

1 

533262 Manufacturing Processes 

           laboratory 

1     

total 20 total 17 total 19 

JU
NI

OR
 

203204 English IV 3 203305 English V 3 525311 Automatic Control Systems 4 

525301 Mechanical Drawing 2 525307 Mechanical Vibration 4 525313 Power Plant Engineering 4 

525305 Mechanics of Machinery 4 525308 Heat Transfer 4 525314 Internal Combustion Engines 4 

525600 Advanced Mechanical  

           Engineering Mathematics I 

4 525340 Mechanical Engineering  

           Laboratory 

1 525315 Refrigeration and Air  

           Conditioning 

4 

Free Elective (I)   4 525602 Advanced Numerical  

           Methods for Mechanical 

           Engineering 

4 525603 Continuum Mechanics 4 

  General Education Elective  2   

total 17 total 18 total 20 

SE
NI

OR
 

525441 Automation and Control  

           Systems Laboratory 

1 525491 Cooperative Education I 8 Free Elective (II)   4 

525442 Thermo-Fluid Laboratory 1   Technical Elective (3) 1 

525490 Pre-cooperative Education 1     

525477 Mechanical Engineering  

           Project I 

4     

Technical Elective (1) 4     

Technical Elective (2) 4     

total 15 total 8 total 5 

 
Grand Total Credits of 192 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 3 (2-2-5) 
 (Use of Computer and Information) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ควำมรู้ เบื้องต้นและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์   ระบบปฏิบัติกำรและโปรแกรม
อรรถประโยชน์ กำรใช้งำนโปรแกรมประยุกต์พ้ืนฐำน ระบบเครือข่ำยและอินเทอร์เน็ต  ควำมปลอดภัยของ
ระบบคอมพิวเตอร์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง สำรสนเทศและระบบกำรจัดเก็บ กำรใช้บริกำรสำรสนเทศเพ่ือกำร
ค้นคว้ำ กำรเขียนรำยงำน  กำรอ้ำงและกำรเขียนรำยกำรอ้ำงอิง 
 
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา 3 (3-0-6) 
 (Thinking for Development) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 กระบวนกำรคิดวิเครำะห์เชิงเหตุผล ตรรกวิทยำแบบนิรนัยและอุปนัยเพ่ือกำรวิเครำะห์กำรอ้ ำง
เหตุผล ควำมสมบูรณ์ของกำรอ้ำงเหตุผล แนวคิดเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในหนทำงของปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง ศำสนำและจริยธรรมเพื่อกำรพัฒนำกำรอยู่ร่วมกันของมนุษย์ 
 
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 
 (Man and Culture) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 องค์ควำมรู้ทำงสังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนำกำรของอำรยธรรมและวิทยำกำรที่ใช้ในกำรอธิบำย
ปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ  ที่เกิดขึ้นในสังคม ควำมเป็นมนุษย์และกำรอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในระบบพหุวัฒนธรรม 
ควำมส ำคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำกับคนยุคใหม่ 
 
202213 โลกาภิวัตน์ 3 (3-0-6) 
 (Globalization) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 กำรศึกษำเชิงเปรียบเทียบว่ำด้วยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศก่อนและหลังปรำกฏกำรณ์โลกำภิ
วัตน์ทั้งด้ำนควำมเป็นรัฐ/ประเทศ กฎหมำยระหว่ำงประเทศ องค์กำรระหว่ำงประเทศทั้งระดับโลกและ
ระดับภูมิภำค เศรษฐกิจระหว่ำงประเทศภำยใต้อิทธิพลของประเทศมหำอ ำนำจ กลุ่มประเทศเศรษฐกิจ
กลุ่มใหม่และบรรษัทข้ำมชำติ กำรพัฒนำและผลกระทบจำกกำรพัฒนำ  ภำคประชำสังคมกับกระแส
โลกำภิวัตน์ ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปสู่โลกำภิวัตน์ในศตวรรษที่ 21 
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กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
203101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6) 
 (English I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของนักศึกษำในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรในสังคมและในชั้น
เรียน  ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื้อหำในหลักสูตรเน้นหัวข้อเรื่องที่นักศึกษำสนใจ บูรณำกำรทักษะ
ภำษำอังกฤษ โดยให้กำรฟัง กำรพูดเป็นควำมส ำคัญล ำดับแรก เพ่ิมพูนและพัฒนำกลวิธี ในกำรสื่อสำรและ
กำรเรียนภำษำ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ 
 
203102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6) 
 (English II) 
วิชาบังคับก่อน: 203101 ภำษำอังกฤษ 1 
 เพ่ิมพูนทักษะภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรในระดับที่สูงขึ้น พัฒนำทักษะทำงภำษำและกลวิธี ใน
กำรเรียนรู้ภำษำ บูรณำกำรทักษะทำงภำษำและส่งเสริมให้ท ำกิจกรรมแบบเผชิญประสบกำรณ์ เน้นเนื้อหำในหัวข้อ
เรื่อง และประเด็นร่วมสมัยกึ่งวิชำกำรจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ โดยไม่มีกำรดัดแปลงภำษำ เช่น หนังสือพิมพ์ 
บทควำมในนิตยสำร และแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 
203203 ภาษาองักฤษ 3 3 (3-0-6) 
 (English III) 
วิชาบังคับก่อน: 203102 ภำษำอังกฤษ 2 
 พัฒนำกำรใช้ภำษำเชิงวิชำกำรเน้นเนื้อหำที่เรียนเกี่ยวข้องกับวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีบูรณำ
กำรทักษะทำงด้ำนภำษำ โดยเน้นกำรอ่ำนให้มีประสบกำรณ์ตรงในกำรใช้ภำษำ โดยอำศัยสื่อนำนำชนิด เช่น 
สื่อสิ่งพมิพ์  สื่อโสตทัศน์ และสื่อจำกแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 
203204 ภาษาอังกฤษ 4 3 (3-0-6) 
 (English IV) 
วิชาบังคับก่อน: 203203 ภำษำอังกฤษ 3 
 พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ภำษำต่อจำกรำยวิชำภำษำอังกฤษ 3 ใช้เนื้อหำทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี  ท ำกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องบูรณำกำรทักษะทำงด้ำนภำษำ เน้นทักษะกำรเขียนโดยใช้แหล่งข้อมูล
จำกเนื้อหำที่อ่ำน  จัดประสบกำรณ์ตรงในกำรใช้ภำษำ โดยอำศัยเอกสำรประกอบกำรเขียนและสื่ออ่ืน ๆ 
รวมทั้งแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 
203305 ภาษาอังกฤษ 5 3 (3-0-6) 
 (English V) 
วิชาบังคับก่อน: 203204 ภำษำอังกฤษ 4 
 ฝึกใช้ภำษำอังกฤษในกำรเตรียมตัวเพ่ือสมัครงำนและกำรแสวงหำงำน กำรเขียนประวัติส่วนตัวโดยย่อ  
กำรสัมภำษณ์ กำรเขียนจดหมำยสมัครงำน และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ฝึกทักษะกำรสื่อสำรในสถำนที่ท ำงำน 
กำรพูดสนทนำเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ กำรโต้ตอบเอกสำร กำรรำยงำนกำรประชุม กำรอภิปรำย กำรกล่ำว
สุนทรพจน์อย่ำงไม่เป็นทำงกำรในบำงโอกำส 
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กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) 
 (Mathematics in Daily Life) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 กำรประยุกต์คณิตศำสตร์พ้ืนฐำนในปัญหำชีวิตประจ ำวัน  โดยศึกษำปัญหำที่เกี่ยวกับกรำฟ พ้ืนที่ 
และปริมำตร ปัญหำกำรเงิน  เช่น กำรค ำนวณดอกเบี้ย เงินปี และภำษี ปัญหำกำรจัดสรรทรัพยำกร เช่น 
กำรหำจุดคุ้มทุน กำรหำค่ำเหมำะที่สุดโดยวิธีกรำฟและวิธีซิมเพล็กซ์ และปัญหำอ่ืนๆ ที่น่ำสนใจ 
  
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 
 (Man and Environment) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 วิวัฒนำกำรของมนุษย์ ประชำกรมนุษย์และพลวัตประชำกร สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพและทำง
ชีวภำพของมนุษย์ ปัจจุบันและกำรอยู่รอดของมนุษย์ ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรักษ์ ปัญหำสิ่งแวดล้อม 
กำรวำงแผนและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน 
 
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี 3 (3-0-6) 
 (Man and Technology) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ประวัติ แนวคิดและหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ สสำรและพลังงำน ควำมส ำคัญของแหล่งพลังงำน
และวิกฤตกำรณ์พลังงำน อะตอม นิวเคลียร์ และนำโนเทคโนโลยี  กำรจัดกำรแหล่งน้ ำ กำรขุดเจำะหำแก๊ส
และน้ ำมัน มลภำวะในอำกำศ กำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม ภูมิสำรสนเทศกับกำรพัฒนำ เคมีในชีวิตประจ ำวัน 
เคมีกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์ ผลกระทบของควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีต่อกำร
เปลี่ยนแปลงทำงสภำพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และ อนำคตของมนุษย์ 
 
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 
114100 กีฬาและนันทนาการ 2 (1-2-4) 
 (Sport and Recreation) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ควำมรู้เบื้องต้นและควำมหมำยของกีฬำและนันทนำกำร กฎ กติกำ  วัฒนธรรม สังคมทำงกีฬำ 
หลักกำรออกก ำลังกำยที่ถูกต้อง กำรเป็นผู้น ำทำงกีฬำและนันทนำกำร     กำรฝึกทักษะกีฬำพ้ืนฐำนใน
ทักษะกีฬำ เช่น กีฬำประเภททีม, กีฬำแร็กเก็ต, กีฬำทำงน้ ำ, กีฬำลีลำศ, ศิลปป้องกันตัว (มวยไทย), วิ่งเพ่ือ
สุขภำพและสมรรถภำพทำงกำย 
 
202241 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4) 
 (Law in Daily Life) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หลักกำรของกฎหมำย ล ำดับศักดิ์ของกฎหมำย กฎหมำยเกี่ยวกับทะเบียนรำษฎร์ กฎหมำยที่เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน ได้แก่ กฎหมำยเกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมและสัญญำ สัญญำกู้ยืม 
สัญญำจ้ำงแรงงำน สัญญำจ้ำงท ำของ สัญญำซื้อขำย สัญญำเช่ำทรัพย์ สัญญำเช่ำซื้อ สัญญำค้ ำประกัน 
สัญญำจ ำนอง กฎหมำยพื้นฐำนเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก กฎหมำยที่ควรรู้เกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
และกฎหมำยพื้นฐำนเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำ 
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202291 การจัดการสมัยใหม่ 2 (2-0-4) 
 (Modern Management) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 องค์ประกอบ ควำมส ำคัญและพฤติกรรมขององค์กำร แนวโน้มและผลกระทบของสภำพแวดล้อม
ภำยนอก แนวโน้มขององค์กำรสมัยใหม่ ขั้นตอนและกระบวนกำรจัดกำรภำยในองค์กำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล กำรวำงแผน กำรแก้ปัญหำและกำรตัดสินใจ กำรจัดองค์กำร กำรน ำและภำวะผู้น ำ และกำร
ควบคุม 
 
202292 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 2 (2-0-4) 
 (Technopreneur) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 กำรศึกษำเกี่ยวกับควำมเป็นผู้ประกอบกำรและธุรกิจเทคโนโลยี กำรวิเครำะห์และศึกษำควำม
เป็นไปได้ของโครงกำรในด้ำนต่ำง ๆ รวมถึงกำรจัดท ำแผนธุรกิจอย่ำงง่ำย ได้แก่ กำรสร้ำงควำมคิด (Idea 
Grooming) ทำงธุรกิจและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของแนวคิด/ผลิตภัณฑ์ ด้ำนกำรวิจัย/พัฒนำและน ำผลิตภัณฑ์ไปสู่
เชิงพำณิชย์ ด้ำนกำรตลำด ด้ำนกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำร ด้ำนกำรผลิต ด้ำนกำรเงินและภำษีอำกร เพ่ือให้
สำมำรถเริ่มต้นธุรกิจและสำมำรถพัฒนำเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจเทคโนโลยีที่เติบโตอย่ำงยั่งยืน    

 
202354 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการท างาน 2 (2-0-4) 
 (Philosophy of Education and Working) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 มุมมองแบบปรัชญำที่มีต่อกำรศึกษำและกำรท ำงำน ควำมหมำยของงำนและกำรท ำงำน  กำร
ท ำงำนในฐำนะเป้ำหมำยของกำรศึกษำ ลักษณะของกำรเรียนในสถำบันกำรศึกษำกับกำรเรียนรู้งำนแบบ
ปฏิบัติจริง กำรศึกษำกับกำรสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพ กำรท ำงำนกับกำรมีชีวิตที่ดี จริยธรรมในกำร
ท ำงำน 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
102111 เคมีพื้นฐาน 1 4 (4-0-8) 
 (Fundamental Chemistry I) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี  
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 ทฤษฎีอะตอมและโครงสร้ำงอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธำตุตำมตำรำงธำตุ ธำตุเรพรีเซน
เททีฟและโลหะทรำนสิชัน พันธะเคมี ปริมำณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี สมบัติทั่วไปของ
กรดและเบส จลนศำสตร์เคมี 
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102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 (0-3-0) 
 (Fundamental Chemistry Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน: 102111 เคมีพ้ืนฐำน 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
 กำรทดลองในห้องปฏิบัติกำร  ที่มีกำรศึกษำถึงเทคนิคพ้ืนฐำนในกำรท ำปฏิบัติกำรเคมี สมบัติของ
แก๊ส สมบัติของของเหลว แบบจ ำลองโลหะ สมดุลเคมี กำรไทเทรตกรด – เบส จลนศำสตร์เคมี และ
ปฏิกิริยำเคมีแบบต่ำง ๆ 
 
103101 แคลคูลัส 1 4 (4-0-8) 
 (Calculus I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ลิมิต  ควำมต่อเนื่อง  อนุพันธ์  กำรประยุกต์ของอนุพันธ์  ฟังก์ชันผกผัน  อินทิกรัลจ ำกัดเขต  
และทฤษฎีบทมูลฐำนของแคลคูลัส 
 
103102 แคลคูลัส 2 4 (4-0-8) 
 (Calculus II) 
วิชาบังคับก่อน: 103101 แคลคูลัส 1 
 เทคนิคกำรอินทิเกรต (ฟังก์ชันตัวแปรเดียว)  กำรอินทิเกรตเชิงตัวเลข  ล ำดับและอนุกรม  
เวกเตอร์และเรขำคณิต  ฟังก์ชันค่ำเวกเตอร์  ฟังก์ชันหลำยตัวแปร 
 
103105 แคลคูลัส 3 4 (4-0-8) 
 (Calculus III) 
วิชาบังคับก่อน: 103102 แคลคูลัส 2 
 กำรอินทิเกรตหลำยชั้น  เวกเตอร์แคลคูลัส  สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญอันดับหนึ่ง  สมกำรเชิง
อนุพันธ์สำมัญอันดับสองประเภทเชิงเส้น   วิธีกำรใช้อนุกรมก ำลัง 
 
105101 ฟิสิกส์ 1 4 (4-0-8) 
 (Physics I) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
 กำรเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นและแบบหมุน  กำรอนุรักษ์โมเมนตัม  โมเมนตัมเชิงมุม  พลังงำน  ควำม
ยืดหยุ่น  กำรเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮำร์มอนิก  กำรแกว่งกวัดแบบหน่วงและเรโซแนนซ์  กำรแผ่ของคลื่น  คลื่น
เสียง  กำรไหลของของไหล  ควำมร้อนและอุณหพลศำสตร์  ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 
 
105102 ฟิสิกส์ 2 4 (4-0-8) 
 (Physics II) 
วิชาบังคับก่อน:  105101 ฟิสิกส์ 1 
 สนำมไฟฟ้ำและศักย์ไฟฟ้ำ  กระแสและควำมต้ำนทำน  สนำมแม่เหล็กและกำรเหนี่ยวน ำ  สภำพ
น ำยิ่งยวด  คลื่นแสง  ท่อน ำคลื่นไมโครเวฟ  เส้นใยน ำแสงและกำรใช้กำรสื่อสำร  อะตอม  โมเลกุล  
นิวเคลียส  ควำร์ก  เลปตอน  และบิกแบง 
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105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 (0-3-0) 
 (Physics Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน:  105101 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
 กำรทดลองต่ำง ๆ ทำงฟิสิกส์ที่จะสนับสนุนทฤษฎีในวิชำฟิสิกส์ 1  และเพ่ือประสบกำรณ์ด้ำนกำร
ทดลอง  จะต้องท ำกำรทดลองทำงด้ำนกลศำสตร์  คลื่นและของไหล 8 กำรทดลอง 
     
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 (0-3-0) 
 (Physics Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน: 105191 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 1  และ 105102 ฟิสิกส์ 2  หรือ 
   ผ่ำนกำรเรียน 105191 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 1 มำแล้วและก ำลังเรียน 105102 ฟิสิกส์ 2 อยู่ 
 เช่นเดียวกับวิชำปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 1  แต่ทดลองในเรื่อง  แสง  อิเล็กทรอนิกส์  ปรำกฏกำรณ์โฟ
โตอิเล็กตริก  และกัมมันตภำพรังสี 
 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2 (1-2-4) 
 (Computer Programming I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หลักกำรของระบบและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ กำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงฮำร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ หลักกำรประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีพัฒนำและออกแบบโปรแกรม กำร
เขียนโปรแกรมด้วยภำษำซี กำรก ำหนดชนิดของตัวแปร นิพจน์ ประโยคควบคุม กำรฝึกปฏิบัติกำรโปรแกรม 
 
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2 (1-2-4) 
 (Computer Programming II) 
วิชาบังคับก่อน: 523101 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 กำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำซี ฟังก์ชันและกำรส่งผ่ำนพำรำมิเตอร์ อำร์เรย์ พอยน์เตอร์ กำร
เรียงล ำดับและกำรค้นหำ โครงสร้ำงข้อมูล แฟ้มข้อมูล 
 
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 (1-3-5) 
 (Engineering Graphics I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

 กำรเขียนตัวอักษร เส้นและระนำบ เรขำคณิตประยุกต์ กำรอ่ำนและเขียนภำพออโธกรำฟฟิกส์ 
กำรก ำหนดมิติและกำรเผื่อในงำนเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ภำพตัด มำตรฐำนและสัญนิยม  กำรเขียนภำพ
ร่ำงด้วยมือเปล่ำ 
 
525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 4 (4-0-8) 
 (Thermodynamics I) 
วิชาบังคับก่อน: 105101 ฟิสิกส์ 1 
 นิยำมและสังกัป  คุณสมบัติทำงเทอร์โมไดนำมิกส์  ตำรำงและแผนภูมิของคุณสมบัติ  งำน  ควำม
ร้อน  กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนำมิกส์ หลักกำรเปลี่ยนรูปพลังงำน กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนำมิกส์  
กำรไม่สำมำรถย้อนกลับได้และเอ็นโทรปี  หลักกำรถ่ำยเทควำมร้อนเบื้องต้น  กำรวิเครำะห์วัฏจักรอย่ำงง่ำย
ของเทอร์โมไดนำมิกส์ 
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525203 พลศาสตร์วิศวกรรม 4 (4-0-8) 
 (Engineering Dynamics) 
วิชาบังคับก่อน: 530201 สถิตยศำสตร์วิศวกรรม 
 หลักพื้นฐำนของพลศำสตร์ กฎกำรเคลื่อนที่ของนิวตัน จลนศำสตร์ของอนุภำค สมกำรกำร
เคลื่อนที่และกฎข้อที่สองของนิวตัน งำนและพลังงำน  อิมพัลส์และโมเมนตัม จลนศำสตร์และพลศำสตร์
ของวัตถุเกร็งในกำรเคลื่อนที่ในระนำบ 
 
525204 กลศาสตร์ของไหล 1 4 (4-0-8) 
 (Fluid Mechanics I) 
วิชาบังคับก่อน: 103105 แคลคูลัส 3 
 สมบัติของของไหล  ของไหลสถิต กำรลอยตัวและควำมเสถียร สมกำรควบคุมกำรไหลแบบปริพันธ์
และอนุพันธ์ สมกำรเบอร์นูลลี กำรวิเครำะห์กำรไหลในรูปแบบต่ำง ๆ ที่เป็นระบบคงตัวที่ไม่มีกำรอัดตัว กำร
วิเครำะห์มิติและควำมคล้ำยคลึง กำรไหลในท่อ กำรไหลในรำง กำรวัดควำมเร็วและอัตรำกำรไหล ปั๊มและ
กังหัน 
 
529297 ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า 4 (4-0-8) 
  (Electrical and Electrical Machine) 
วิชาบังคับก่อน: 105102  ฟิสิกส์ 2 
  พ้ืนฐำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ  กำรวิเครำะหว์งจรไฟฟ้ำกระแสตรงและกระแสสลับ   วงจรแม่เหล็กและ
หม้อแปลง พ้ืนฐำนเครื่องจักรกลไฟฟ้ำ  สมรรถนะเครื่องจักรกลไฟฟ้ำเครื่องจักรกลไฟฟ้ำกระแสตรงและ
กระแสสลับพ้ืนฐำนอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ลอจิกเกทและดิจิทัลไอซีต่ำงๆ   
  (หมำยเหตุ : ส ำหรับวิศวกรรมสำขำอ่ืน ๆ ที่มใิช่วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 
 
529298 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 1 (0-3-0) 
 (Fundamental of Electrical Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: 529297 ไฟฟ้ำและเครื่องจักรกลไฟฟ้ำ 
 กำรฝึกปฏิบัติกำรเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ำกระแสตรง   วงจรไฟฟ้ำกระแสสลับ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
ลอจิกเกทและดิจิทัลไอซีต่ำง ๆ เพ่ือเสริมควำมรู้ทำงทฤษฎีของหัวข้อต่ำง ๆ ในวิชำไฟฟ้ำและเครื่องจักรกล
ไฟฟ้ำ 
 (หมำยเหตุ : ส ำหรับวิศวกรรมสำขำอ่ืนๆ ที่มิใช่วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 
 
529299 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าพื้นฐาน 1 (0-3-0) 
 (Fundamental of Electrical Machinery Laboratory) 
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วิชาบังคับก่อน: 529297 ไฟฟ้ำและเครื่องจักรกลไฟฟ้ำ 
 กำรฝึกปฏิบัติกำรเกี่ยวกับเครื่องจักรกลไฟฟ้ำ เพ่ือเสริมควำมรู้ทำงทฤษฎีของหัวข้อต่ำง ๆ ใน
รำยวิชำไฟฟ้ำและเครื่องจักรกลไฟฟ้ำ 
 (หมำยเหตุ : ส ำหรับวิศวกรรมสำขำอ่ืนๆ ที่มิใช่วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 
 
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม  4 (4-0-8) 
 (Engineering Statics) 
วิชาบังคับก่อน: 105101 ฟิสิกส์ 1 
 ระบบแรง  แรงลัพธ์และโมเมนต์ลัพธ์  สมดุล  ควำมเสียดทำน  หลักกำรงำนสมมติ  เสถียรภำพ 
 
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 4 (4-0-8) 
 (Mechanics of Materials  I) 
วิชาบังคับก่อน: 530201 สถิตศำสตร์วิศวกรรม 
 แรงและหน่วยแรง  ควำมสัมพันธ์ของหน่วยแรงและควำมเครียด หน่วยแรงในคำน แผนภำพแรง
เฉือนและแผนภำพโมเมนต์ดัด ระยะโก่งของคำน กำรบิด  กำรโก่งเดำะของเสำ  วงกลมของมอร์และหน่วย
แรงกระท ำร่วม  เกณฑ์ก ำหนดกำรวิบัติ 
 
531101 วัสดุวิศวกรรม 4 (4-0-8) 
 (Engineering Materials) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

สมบัติทั่วไปของวัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ โลหะผสม แอสฟัลต์ ไม้ คอนกรีต พลำสติก เรซิน 
และยำง สมบัติทำงกลและวิธีกำรทดสอบทำงกล แผนภูมิสมดุลและกำรแปลควำมหมำย  โครงสร้ำงมหภำค
และจุลภำค กระบวนกำรผลิตและข้ึนรูปชิ้นงำนโลหะ กำรอบชุบโลหะ กำรกัดกร่อนในโลหะและกำรป้องกัน 
วัสดุเซรำมิกเบื้องต้น โครงสร้ำงของเซรำมิก เซรำมิกทำงด้ำนวิศวกรรม แก้ว ซีเมนต์ วัสดุเชิงประกอบ และ 
วัสดุเซรำมิกขั้นสูง  กระบวนกำรผลิตเซรำมิก สมบัติด้ำนต่ำง ๆ กำรประยุกต์ใช้วัสดุเซรำมิกในงำนวิศวกรรม  
วัสดุพอลิเมอร์ในชีวิตประจ ำวัน มอนอเมอร์และพอลิเมอร์ กำรหำน้ ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ 
กระบวนกำรกำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ สมบัติทำงกำยภำพของพอลิเมอร์ กระบวนกำรขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิ
เมอร์ พอลิเมอร์ผสม พอลิเมอร์คอมโพสิท และกำรประยุกต์ใช้ในงำนวิศวกรรม 
 
533261 กรรมวิธีการผลิต 4 (4-0-8) 
 (Manufacturing Processes) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
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 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับกรรมวิธีกำรผลิต  เช่น  กำรแปรรูปชิ้นงำนโดยใช้เครื่องจักร  กำรเชื่อม
โลหะ  กำรหล่อโลหะและกำรปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยกรรมวิธีทำงควำมร้อน  กรรมวิธีกำรผลิตที่ใช้
กับวัสดุประเภทต่ำง ๆ  หลักกำรเบื้องต้นของต้นทุนกระบวนกำรผลิต กำรใช้เครื่องมือกลเบื้องต้น  กำรใช้
เครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น เครื่อง CNC, EDM, Wirecut 
 
533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 1 (0-3-0) 
 (Manufacturing Processes laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: 533261 กรรมวิธีกำรผลิต หรอืเรียนควบคู่  
 ฝึกปฏิบัติกำรกลึง กำรเชื่อม กำรหล่อ และกำรปรับปรุงคุณสมบัติด้วยควำมร้อน ฝึกสร้ำงชิ้นงำน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์   ฝึกหัดกำรใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น เครื่อง CNC, EDM, Wirecut 
กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 
525200 พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล 1 (1-3-5) 
 (Mechanical Engineering Fundamentals) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 คุณสมบัติพ้ืนฐำนของผู้ศึกษำด้ำนวิศวกรรมเครื่องกล ภำพรวมของหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล
และยุทธศำสตร์ในกำรเรียน อุปกรณ์และเครื่องมือที่จะได้ใช้ในกำรศึกษำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล กำรเขียน
รำยงำน และกำรน ำเสนองำนทำงวิศวกรรม กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐำนเพ่ือช่วยกำรศึกษำด้ำน
วิศวกรรมเครื่องกล ภำพรวมของกำรประกอบอำชีพด้ำนวิศวกรรมเครื่องกล 
 
525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข  3 (2-3-7) 
 (Statistics and Numerical Methods) 
วิชาบังคับก่อน: 103105 แคลคูลัส 3 
 กำรน ำเสนอข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรแจกแจงทำงสถิติ ทฤษฎีกำรชักตัวอย่ำง ทฤษฎี
กำรประมำณค่ำ กำรทดสอบสมมุติฐำน กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน  กำรฟิตข้อมูลและสหสัมพันธ์  
พ้ืนฐำนทฤษฎีคณิตศำสตร์เชิงตัวเลข กำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปช่วยแก้สมกำรคณิตศำสตร์เชิงวิศวกรรม 
 
525208 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3 (3-0-6) 
 (Mechanical Egineering Mathematics) 
วิชาบังคับก่อน: 103105 แคลคูลัส 3 
 แคลคูลัสเชิงเวคเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล   พีชคณิตเชิงเส้นและกำรแปลงพิกัด
รูปแบบต่ำง ๆ กำรแก้สมกำรอนุพันธ์พำเชียลโดยกรรมวิธีแยกตัวแปร 
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525301 การเขียนแบบทางกล                         2 (1-3-5) 
 (Mechanical Drawing) 
วิชาบังคับก่อน: 525101 กำรเขียนแบบวิศวกรรม  1 
 กำรเขียนและอ่ำนแบบทำงกลตำมระบบกำรเขียนแบบมำตรฐำนที่ใช้ในอุตสำหกรรม กำรก ำหนด
มิติ พิกัดเผื่อ กำรเผื่อ กำรก ำหนดลักษณะผิว แบบงำนเกลียวและสลักเกลียว แบบงำนเชื่อม กำรเขียนแบบ
เฟืองและชิ้นส่วนเครื่องจักรกลต่ำง ๆ เช่น ลูกเบี้ยว แบบงำนท่อ กำรเขียนภำพประกอบของชิ้นส่วน
เครื่องจักรตำมมำตรฐำน 
 
525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 4 (4-0-8) 
 (Machine Design I) 
วิชาบังคับก่อน: 530211 กลศำสตร์วัสดุ 1 
 ปรัชญำกำรออกแบบ คุณสมบัติวัสดุ ทฤษฎีควำมเสียหำย กำรออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกลอย่ำง
ง่ำย หมุดย้ ำ กำรวิเครำะห์รอยเชื่อม สกรูและอุปกรณ์กำรจับยึด คีย์และสลัก เพลำ สปริง เฟือง สกรูส่ง
ก ำลัง อุปกรณ์ต่อเพลำ รองลื่น เบรก คลัตช์ สำยพำน โซ่ โครงงำนกำรออกแบบ 
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525305 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 4 (4-0-8) 
 (Mechanics of Machinery) 
วิชาบังคับก่อน: 525203 พลศำสตร์วิศวกรรม 
 กล่ำวน ำถึงกลไกแบบต่ำง ๆ กำรวิเครำะห์ กำรกระจัด ควำมเร็วและควำมเร่งในเครื่องจักรกล 
กำรสังเครำะห์ชิ้นส่วนกลไก กำรวิเครำะห์แรงสถิต และแรงทำงพลศำสตร์ที่เกิดขึ้นในกลไก กำรถ่วงสมดุล
ของมวลและมวลเคลื่อนที่กลับไปมำ เฟืองและขบวนเฟือง 
 
525307 การสั่นทางกล  4 (4-0-8) 
 (Mechanical Vibration) 
วิชาบังคับก่อน: 525203 พลศำสตร์วิศวกรรม 
 ระบบที่มีควำมอิสระอันดับ 1  กำรสั่นโดยกำรหมุน กำรเคลื่อนที่แบบอิสระ กำรสั่นแบบบังคับ
รูปแบบต่ำง ๆ กำรสั่นแบบหน่วง  กำรสั่นพ้อง ระบบที่มีควำมอิสระหลำยอันดับ พิกัดหลักและพิกัดปกติ  
กำรตอบสนองในโหมดบรรทัดฐำนระบบต่อเนื่อง กำรหำควำมถี่ธรรมชำติและรูปร่ำงกำรสั่น  วิธีกำรลดและ
ควบคุมกำรสั่นแบบต่ำง ๆ 
 
525308 การถ่ายเทความร้อน  4 (4-0-8) 
 (Heat Transfer) 
วิชาบังคับก่อน: 525202 เทอร์โมไดนำมิกส์ 1 และ 525204 กลศำสตร์ของไหล 1  
 รูปแบบและกระบวนกำรถ่ำยเทควำมร้อน  กำรน ำควำมร้อนในวัสดุเนื้อสม่ ำเสมอและเนื้อไม่
สม่ ำเสมอ   กำรพำควำมร้อนแบบปริพันธ์และแบบอนุพันธ์ กำรพำควำมร้อนแบบอิสระและแบบบังคับ  
ผลกระทบของควำมปั่นป่วนต่อกำรพำควำมร้อน สหสัมพันธ์ตัวแปรไร้มิติเก่ียวกับกำรถ่ำยเทควำมร้อน  กำร
แผ่รังสีควำมร้อน  กำรประยุกต์ใช้งำนด้ำนกำรถ่ำยเทควำมร้อน  อุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อนและกำรเพ่ิม
อัตรำกำรถ่ำยเทควำมร้อน  กำรถ่ำยเทควำมร้อนด้วยกำรเดือดและกำรควบแน่น 
 
525311 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 4 (4-0-8) 
 (Automatic Control Systems) 
วิชาบังคับก่อน: 525307 กำรสั่นทำงกล 

 หลักกำรควบคุมอัตโนมัติ กำรวิเครำะห์และจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ของระบบแบบต่ำง  ๆ เช่น 
ระบบทำงกล ระบบไฟฟ้ำ ระบบของไหล -ควำมร้อน ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวแมติกส์ เป็นต้น 
ส่วนประกอบของระบบควบคุม เสถียรภำพและสมรรถนะของระบบควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้น กำร
ออกแบบและวิเครำะห์ระบบควบคุมบนโดเมนเวลำและโดเมนควำมถี่ แบบจ ำลองปริภูมิสเตท ระบบ
ควบคุมแบบปัจจุบันเบื้องต้น 
 
525313 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 4 (4-0-8) 
 (Power Plant Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: 525308 กำรถ่ำยเทควำมร้อน 
 หลักกำรกำรเปลี่ยนรูปพลังงำนและแนวคิดด้ำนศักยภำพพลังงำนสูงสุด กำรวิเครำะห์วัฏจักร
พ้ืนฐำนและแนวทำงเพ่ิมประสิทธิภำพ เชื้อเพลิงและกำรสันดำป  กำรวิเครำะห์เครื่องจักรย่อยของโรงจักร
ไอน้ ำ โรงจักรกังหันก๊ำซและโรงจักรเครื่องยนต์สันดำปภำยใน โรงจักรควำมร้อนร่วม โรงจักรพลังงำน
นิวเคลียร์ โรงจักรพลังน้ ำ โรงจักรพลังงำนลม เครื่องมือและกำรควบคุม  เศรษฐศำสตร์โรงจักร  ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 
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525314 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 4 (4-0-8) 
 (Internal Combustion Engines) 
วิชาบังคับก่อน: 525202 เทอร์โมไดนำมิกส์ 1 และ 525204 กลศำสตร์ของไหล 1  

 ควำมรู้ขั้นพ้ืนฐำนของเครื่องยนต์สันดำปภำยใน วัฏจักรอำกำศ-เชื้อเพลิงอุดมคติ เครื่องยนต์จุด
ระเบิด เครื่องยนต์อัดระเบิด เชื้อเพลิงและกำรสันดำป ระบบกำรป้อนเชื้อเพลิง ระบบกำรจุดระเบิด กำร
หล่อลื่นและน้ ำมันหล่อลื่น กำรเพ่ิมสมรรถนะของเครื่องยนต์  เชื้อเพลิงทดแทนและสมรรถนะ กำรทดสอบ
เครื่องยนต์ 
 
525315 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 4 (4-0-8) 
 (Refrigeration and Air Conditioning) 
วิชาบังคับก่อน: 525308 กำรถ่ำยเทควำมร้อน 
 ประวัติกำรท ำควำมเย็นและกำรปรับอำกำศ  หลักกำรท ำควำมเย็น  ระบบกำรท ำควำมเย็นแบบ 
ต่ำง ๆ  เช่น  กำรอัดไอ  กำรดูดซึม  กำรระเหย  องค์ประกอบของระบบท ำควำมเย็น  สำรท ำควำมเย็น  กำร
ค ำนวณภำระควำมเย็นและกำรออกแบบท่อส่งสำรท ำควำมเย็น  ไซโครเมตรีและกระบวนกำรปรับอำกำศ  
เกณฑ์ควำมสุขสบำยเชิงควำมร้อนและคุณภำพอำกำศภำยใน  ระบบปรับอำกำศ  กำรออกแบบระบบกำร
ระบำยอำกำศ  กำรออกแบบระบบท่อน้ ำเย็น    กำรประยุกต์กำรท ำควำมเย็นทำงอุตสำหกรรม  กำรควบคุม
ส ำหรับระบบท ำควำมเย็น  กำรป้องกันอัคคีภัยในระบบปรับอำกำศ 
 
525340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 (0-3-3) 
 (Mechanical Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: 525202 เทอร์โมไดนำมิกส์ 1 , 525204 กลศำสตร์ของไหล 1 และ  
   530211 กลศำสตร์วัสดุ 1  
 พ้ืนฐำนด้ำนกำรปฏิบัติกำรทำงวิศวกรรม กำรใช้เครื่องมือวัด เช่น เครื่องมือวัดควำมดัน อุณหภูมิ 
ควำมเครียด กำรทดสอบวัสดุ  เช่น แรงดึง แรงบิด แรงเฉือน ควำมล้ำของโลหะ กำรทดสอบทำงกลศำสตร์
ของไหล กำรวัดควำมเร็วของของไหล  กำรวัดแรงกระแทกของของไหล กำรไหลในท่อ เป็นต้น 
 
525441 ปฏิบัติการระบบควบคุมและอัตโนมัติ 1 (0-3-3) 
 (Automation and Control Systems Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: 525307 กำรสั่นทำงกล 
 ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวแมติกส์ โปรแกรมควบคุมแบบลอจิก กำรสั่นแบบอิสระ กำรสั่นแบบ
บังคับ  กำรทดสอบสมดุลของเพลำ  กำรลดและควบคุมกำรสั่น กำรควบคุมแบบป้อนกลับ ตัวควบคุมแบบ 
PID กำรควบคุมควำมเร็ว 
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525442 ปฏิบัติการด้านความร้อนและของไหล  1 (0-3-3) 
 (Thermo-Fluid Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: 525308 กำรถ่ำยเทควำมร้อน 
 กำรวัดวิเครำะห์ค่ำ  สมบัติ และพฤติกรรมของวัสดุหรือกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับศำสตร์ด้ำน
ควำมร้อนและของไหล  เช่น กำรวัดค่ำควำมร้อนของเชื้อเพลิง กำรวัดแรงที่ของไหลกระท ำต่อแผ่นกั้น กำร
วัดปริมำณกำรไหลในท่อ  เป็นต้น  กำรวัดวิเครำะห์สมรรถนะระบบ  เช่น เครื่องยนต์ เครื่องสูบ กังหัน 
เซลล์แสงอำทิตย์  แผงรับรังสีอำทิตย์  เครื่องท ำควำมเย็นและปรับอำกำศ และเครื่องแลกเปลี่ยนควำมร้อน  
เป็นต้น 
 
525477 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 4 (4-0-8) 
 (Mechanical Engineering Project I) 
วิชาบังคับก่อน: 525340 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเครื่องกล 
 โครงงำนหรือปัญหำที่น่ำสนใจทำงปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ของวิศวกรรมเครื่องกล  ตำมที่ได้รับ
มอบหมำยจำกผู้สอน โดยต้องส่งรำยงำน เพ่ือเก็บรักษำไว้ที่สำขำวิชำ และต้องมีกำรสอบปำกเปล่ำ 
 
525600 คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1 4 (4-0-12) 
 (Advanced Mechanical Engineering Mathematics I) 
เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ 
 อนุพันธ์และผลเฉลยของสมกำรเอกพันธ์และไม่เอกพันธ์  สมกำรอนุพันธ์สำมัญเชิงเส้นอันดับหนึ่ง
และสอง  วิธีกำรเปลี่ยนแปลงตัวแปร ระบบสมกำรอนุพันธ์สำมัญ สมกำรแบบเสตอร์ม-ลุยวิลล์ ผลเฉลย
แบบอนุกรม ฟังก์ชันตั้งฉำกและอนุกรมฟูริเอร์ กำรแปลงลำปลำส กำรแปลงฟูริเอร์ ฟังก์ชันพิเศษ (ฟังก์ชัน
ควำมผิดพลำด ฟังก์ชันแกมมำ) กำรฟิตข้อมูลและกำรวิเครำะห์สหสัมพันธ์ 
 
525602 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขข้ันสูงส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล   4 (4-0-12) 
 (Advanced Numerical Methods for Mechanical Engineering) 
เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ 
 ระเบียบวิธีผลต่ำงสืบเนื่อง  กำรหำผลเฉลยเชิงตัวเลขส ำหรับสมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญ  กำรหำผล
เฉลยเชิงตัวเลขส ำหรับสมกำรเชิงอนุพันธ์ย่อย  กำรหำจุดปฏิบัติกำรที่ดีท่ีสุด 
 
525603 กลศาสตร์สารเนื้อต่อเนื่อง 4 (4-0-12) 
 (Continuum Mechanics) 
เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ 
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  ทบทวนแคลคูลัสเชิงเวคเตอร์และแนะน ำกำรใช้เทนเซอร์  สมบัติของสำรเนื้อต่อเนื่อง   แรง
กระท ำ ควำมเค้น  ควำมเครียด  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรกระจัด ควำมเค้นและควำมเครียดของสำรเนื้อ
ต่อเนื่อง        กฎกำรทรงมวล  กฎกำรทรงพลังงำน  และกฎกำรทรงโมเมนตัมของสำรเนื้อต่อเนื่อง  
ตัวอย่ำงปัญหำทำงกลศำสตร์ของแข็งและกลศำสตร์ของไหล 
 
 
กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 
525205 เทอร์โมไดนามิกส์ 2 3 (3-0-6) 
  (Thermodynamics II) 
วิชาบังคับก่อน: 525202 เทอร์โมไดนำมิกส์ 1  
  กำรวิเครำะห์เอ็กเซอร์ยีของระบบ กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพวัฏจักรทำงเทอร์โมไดนำมิกส์ ซึ่ง
ประกอบด้วย วัฏจักรก๊ำซต้นก ำลัง วัฏจักรไอต้นก ำลัง วัฏจักรผสมก๊ำซ-ไอต้นก ำลัง วัฏจักรกำรท ำควำมเย็น 
ทฤษฎีก๊ำซผสม กระบวนกำรปรับอำกำศ กำรสันดำปเบื้องต้น 
 
525300 สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล 1 (0-3-3) 
  (Seminar in Mechanical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: 525200 พ้ืนฐำนวิศวกรรรมเครื่องกล 
 กำรน ำเสนอและอภิปรำยหัวข้อที่น่ำสนใจต่ำง ๆ ในปัจจุบัน  กำรน ำเสนอด้วยโปสเตอร์  กำรพูด
ต่อหน้ำสำธำรณชน  และกำรเขียนรำยงำน 
 
525302 การวัดและเครื่องมือวัด 3 (3-0-9) 
 (Measurement and Instrumentation) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ศึกษำวิธีกำรวัดและเครื่องมือวัดประเภทต่ำง ๆ  คุณสมบัติของเครื่องมือวัด  ควำมผิดพลำดจำก
กำรวัดและกำรปรับเทียบ  กำรใช้สถิติในกระบวนกำรวัด  กำรปรับสภำพสัญญำณ  อุปกรณ์แสดงผล  
เครื่องมือวัดเชิงกลต่ำง ๆ เช่น  กำรกระจัด  ควำมเร่ ง  แรง  ควำมดัน  อัตรำกำรไหลและควำมเร็ว  
อุณหภูมิ 
 
525303 กลศาสตร์ของไหล 2 4 (4-0-8) 
 (Fluid Mechanics II) 
วิชาบังคับก่อน: 525204 กลศำสตร์ของไหล 1 
 สมกำรนำเวียร์-สโตคส์  สมกำรศักย์  ชั้นชิดผิวและกำรหำค ำตอบแบบปริพันธ์และแบบอนุพันธ์  
ควำมปั่นป่วนและผลกระทบต่อชั้นชิดผิว  กำรไหลบริเวณทำงเข้ำท่อ, ในดิฟฟิวเซอร์และผ่ำนวัตถุทรงเพรียว
และวัตถุทรงตัน  แรงยกและแรงฉุด กำรไหลออกจำกหัวฉีดและกำรไหลในคลื่นด้ำนท้ำยวัตถุ  ชั้นชิดผิวเชิง
ควำมร้อนและกำรพำควำมร้อน กำรประยุกต์คอมพิวเตอร์ช่วยค ำนวณด้ำนกำรไหล   กำรบำนตัวแบบอัดตัว
ได้เบื้องต้นผ่ำนหัวฉีดลู่บำน คลื่นช็อคตั้งและช็อคเอียง กำรไหลผ่ำนผิววัตถุโค้ง 
 
525306 คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 2 (1-3-5) 
 (Computer Aided Engineering for Mechanical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: 525301 กำรเขียนแบบทำงกล  และ 525304 กำรออกแบบเครื่องจักรกล 1 
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 ควำมจ ำเป็นและหลักกำรวิเครำะห์บนพ้ืนฐำนคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนวิศวกรรม ทบทวน
กลศำสตร์วัสดุและกำรถ่ำยเทควำมร้อน ปัจจัยส ำคัญในกระบวนกำรออกแบบชิ้นงำน เช่น คุณสมบัติของ
วัสดุ ควำมเค้น ควำมเครียด กำรเสียรูป เกณฑ์กำรครำก แฟกเตอร์ควำมปลอดภัย กำรจับยึดและภำระ
กรรมแบบต่ำงๆ เป็นต้น หลักกำรเบื้องต้นของกำรวิเครำะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ กำรใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
แก้ปัญหำกลศำสตร์ของแข็งและกำรถ่ำยเทควำมร้อน  กำรใช้ซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูปแก้ปัญหำซับซ้อน ได้แก่ 
ปัญหำด้ำนสถิตยศำสตร์ กำรถ่ำยเทควำมร้อน ควำมล้ำ กำรเคลื่อนไหวของกลไกของชิ้นส่วนงำน และ
ปัญหำทำงวิศวกรรมเครื่องกลที่น่ำสนใจ 
525309 การออกแบบเครื่องจักรกล 2 4 (4-0-8) 
 (Machine Design II) 
วิชาบังคับก่อน: 525304 กำรออกแบบเครื่องจักรกล 1 
 กำรออกแบบขั้นสูงของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เช่น กำรหล่อลื่นและเจอร์นอลแบริง ระบบส่งก ำลัง
โดยใช้เฟืองฟันตรง เฟืองฟันเฉียง เฟืองดอกจอก และชุดเฟืองตัวหนอน ระบบเบรกและคลัตช์ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ของกำรออกแบบเครื่องจักรกล 
 
525401 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 3 (3-0-9) 
 (Industrial Automations) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ระบบอัตโนมัติส ำหรับอุตสำหกรรม  เซนเซอร์ส ำหรับระบบอัตโนมัติ  อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรควบคุม
เครื่องจักรอัตโนมัติแบบต่ำง ๆ เช่น  PLC  ไมโครคอนโทรลเลอร์  อุปกรณ์กระตุ้นที่ใช้ในระบบอัตโนมัติ  
เช่น  มอเตอร์ ลูกสูบ ระบบอัตโนมัติที่ใช้ระบบนิวแมติกส์  ระบบไฮดรอลิกส์และระบบไฟฟ้ำ 
 
525402 การออกแบบระบบความร้อน 4 (4-0-8) 
 (Thermal System Design) 
วิชาบังคับก่อน: 525308 กำรถ่ำยเทควำมร้อน 
 กำรออกแบบด้ำนวิศวกรรม  กำรออกแบบระบบที่ท ำงำนได้  กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์  
กำรสร้ำงสมกำรแทนข้อมูลเชิงตัวเลข  กำรจ ำลองอุปกรณ์ควำมร้อน กำรจ ำลองระบบควำมร้อน กำรตั้ง
ปัญหำเพ่ือกำรออกแบบระบบให้ดีที่สุดทั้งแบบที่มีและไม่มีเงื่อนไขจ ำกัด  กำรหำสภำพที่ดีที่สุดด้วยวิธีกำร
ต่ำง ๆ เช่น กำรค้นหำ กำรใช้วิธีตัวคูณลำกรำนจ์  กำรใช้ระบบโปรแกรมเชิงเส้น เป็นต้น 
 
525451 โปรแกรมออโตแคดส าหรับวิศวกรรม 1 (0-3-3) 
 (AutoCAD for Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: 525101 กำรเขียนแบบวิศวกรรม 1 
 ปรัชญำของกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรออกแบบ  ฟังก์ชันและค ำสั่งของโปรแกรม  กำรเขียนรูป
พ้ืนฐำนในสองและสำมมิต ิ กำรเขียนแบบโดยกำรวำงหลำยชั้น  กำรประยุกต์ใช้ในงำนเขียนแบบโครงสร้ำง  
กำรเขียนแบบเชงิกล  กำรเขียนแบบไฟฟ้ำ 
 
525452 โปรแกรมแมทแลบส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1 (0-3-3) 
  (MATLAB for Mechanical Engineering) 
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วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 แนะน ำกำรใช้โปรแกรมแมทแลบเบื้องต้น  กำรด ำเนินกำรแมทริกซ์  ฟังก์ชันของแมทแลบ  กำร

เขียนเอ็มไฟล์  กำรหำผลเฉลยของระบบสมกำรเชิงเส้นที่เกี่ยวข้องในงำนวิศวกรรมเครื่องกล  กำรประมำณ
ค่ำช่วงและกำรปรับเส้นโค้ง  กำรหำอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลขของปัญหำทำงวิศวกรรมเครื่องกล  ผล
เฉลยของสมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญของปัญหำทำงวิศวกรรมเครื่องกล  ภำพกรำฟฟิกส์  คณิตศำสตร์เชิง
สัญลักษณ์  กำรเขียนโปรแกรมที่ติดต่อกับผู้ใช้โดยกรำฟฟิกส์ด้วยแมทแลบ  กรณีศึกษำทำง
วิศวกรรมเครื่องกล 
525453 การวัดและการควบคุมด้วยแลปวิว 2 (1-3-5) 
 (Measurement and Control with LabVIEW) 
วิชาบังคับก่อน: 525302 กำรวัดและเครื่องมือวัด 
 แนะน ำกำรใช้โปรแกรมแลปวิว  กำรฝึกปฏิบัติกำรโปรแกรมด้วยแลปวิว กำรเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ำ
กับคอมพิวเตอร์ที่ท ำงำนด้วยแลปวิว  กำรใช้เครื่องมือวัดประกอบกับคอมพิวเตอร์  กำรน ำข้อมูลเข้ำสู่
คอมพิวเตอร์   พ้ืนฐำนกำรควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์  กำรปรุงแต่งสัญญำณอนำล็อกและดิจิตอล กำร
แสดงผลกำรวัดและควบคุมด้วยแลปวิว 
 
525454 สมรรถนะกังหันก๊าซ 4 (4-0-8) 
 (Gas Turbine Performance) 
วิชาบังคับก่อน: 525204 กลศำสตร์ของไหล 1 
 วัฎจักรกังหันก๊ำซพ้ืนฐำนและแนวทำงเพ่ิมประสิทธิภำพ องค์ประกอบเครื่องยนต์และหลักกำร
ท ำงำน  หลักกำรและวิธีกำรออกแบบเครื่องอัด  ห้องเผำไหม้ และเทอร์ไบน์ให้ได้ประสิทธิภำพสูง วัสดุ
เครื่องยนต์และข้อพิจำรณำด้ำนควำมแข็งแรงของโครงสร้ำง  กำรประยุกต์ใช้เครื่องยนต์ในภำคพ้ืนดิน  
อำกำศ และน้ ำ กำรบ ำรุงรักษำเครื่องยนต์ 
 
525455 การสันดาป 4 (4-0-8) 
 (Combustion) 
วิชาบังคับก่อน: 525205 เทอร์โมไดนำมิกส์ 2 
 กลไกกำรเกิดกำรเผำไหม้ในระดับโมเลกุล  สมกำรกำรสันดำปและอัตรำส่วนอำกำศ  กำรเผำไหม้
แบบผสมก่อนและแบบแพร่  กำรเผำไหม้แบบสมบูรณ์  แบบสมดุลเคมี และแบบอัตรำเร็ว คิเนติกเคมีของ
กำรเผำไหม้เชื้อเพลิงชนิดต่ำง ๆ กำรติดไฟ เสถียรภำพเปลวไฟ กำรเผำไหม้แบบปั่นป่วน กำรจ ำลองด้วย
ระบบห้องเผำไหม้ “ผสมดี” สมบัติของเชื้อเพลิงแข็ง  เหลวและก๊ำซ  หลักกำรและวิธีกำรออกแบบระบบ
เผำไหม้เชื้อเพลิงแข็ง  เหลว และก๊ำซให้ได้ประสิทธิภำพสูง  มลภำวะจำกกำรเผำไหม้และหนทำงแก้ไข 
 
525456 เครื่องจักรของไหล 4 (4-0-8) 
 (Fluid Machinery) 
วิชาบังคับก่อน: 525204 กลศำสตร์ของไหล 1 
 นิยำมและชนิดของเครื่องจักรของไหล สมกำรพ้ืนฐำนและควำมเกี่ยวพันกับเครื่องจักรของไหล 
ปั๊มชัก ปั๊มเหวี่ยง และปั๊มแนวแกน  พัดลม เครื่องเป่ำ คอมเพรสเซอร์ กังหันแนวรัศมีและแนวแกน ปั๊มไฮ
ดรอลิกส์และมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ กลไกโฮดรอลิกส์เซอร์โวและกำรควบคุม เครื่องจักรนิวแมนิกส์ 
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525457 วิธีไฟไนต์เอลเิมนต์เบื้องต้น 4 (4-0-8) 
 (Introduction to Finite Element Method) 
วิชาบังคับก่อน: 525204 กลศำสตร์ของไหล 1 และ 530211 กลศำสตร์วัสดุ 1  
 วิธีทำงไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น ไฟไนต์เอลิเมนต์ชนิดหนึ่ง  สองมิติ  และสำมมิติ  ทฤษฎีและ
กำรประยุกต์ใช้วิธีทำงไฟไนต์เอลิเมนต์แก้ปัญหำในเรื่องควำมเค้น ควำมเครียด กำรถ่ำยเทควำมร้อนและ
กลศำสตร์ของไหลแบบต่อเนื่อง 
525459 พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณเบื้องต้น 2 (1-3-5) 
 (Introduction to Computational Fluid Dynamics) 
วิชาบังคับก่อน: 525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข และ 525204 กลศำสตร์ของไหล 1 
 ปรัชญำของกำรค ำนวณพลศำสตร์ของไหล สมกำรศักย์ สมกำรควำมร้อน สมกำรคลื่น และสมกำร
ของเบอร์เกอร์ ทบทวนสมกำรนำเวียร์-สโตกส์และสมกำรชั้นชิดผิว ขั้นตอนวิธีส ำหรับแก้สมกำรศักย์ สมกำร
ควำมร้อน สมกำรคลื่น สมกำรเบอร์เกอร์ สมกำรนำเวียร์-สโตกส์ และสมกำรชั้นชิดผิว ชั้นตอนวิธีแบบชัดแจ้ง
และแบบคลุมเคลือ ควำมแม่น เสถียรภำพและกำรพิจำรณำเชิงเศรษฐศำสตร์ในกำรค ำนวณด้วยขั้นตอนวิธี
เชิงตัวเลขแบบต่ำงๆ เงื่อนไขขอบส ำหรับปัญหำเอลลิปติก พำรำโบลิก และไฮเปอร์โบลิก กำรพัฒนำรหัส
โปรแกรมส ำหรับแก้ปัญหำอย่ำงง่ำย กำรใช้ซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูปแก้ปัญหำกำรไหลที่ซับซ้อนหลำยมิติ 
 
525462 การออกแบบระบบอาคารส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 4 (4-0-8) 
 (Building System Design for Mechanical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: 525315 กำรท ำควำมเย็นและกำรปรับอำกำศ 
 พ้ืนฐำนกำรออกแบบระบบภำยในอำคำร กำรออกแบบระบบปรับอำกำศ กำรออกแบบระบบ
สุขำภิบำล กำรออกแบบระบบดับเพลิง กำรออกแบบระบบไฟแสงสว่ำง แบบงำนอำคำร แบบงำนสถำปัตย์ 
แบบงำนโครงสร้ำง แบบงำนไฟฟ้ำ แบบงำนสุขำภิบำล แบบงำนดับเพลิง และ แบบงำนปรับอำกำศ กำร
อนุรักษ์พลังงำนใน มอเตอร์ ปั๊ม และ พัดลม   กำรอนุรักษ์พลังงำนในระบบปรับอำกำศ  กำรอนุรักษ์
พลังงำนในระบบไฟแสงสว่ำง กฎหมำยและข้อก ำหนดกำรอนุรักษ์พลังงำนในอำคำร กรณีศึกษำ 
 
525471 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 4 (4-0-8) 
 (Advanced Topics in Mechanical Engineering I) 
เงื่อนไข: ตำมควำมเห็นชอบของสำขำวิชำ 

 หัวข้อซึ่ งเป็นที่สนใจในขณะนั้น หรือกำรพัฒนำใหม่ ๆ ในแขนงต่ำง ๆ ของสำขำวิชำ
วิศวกรรมเครื่องกล 

 
525473 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 4 (4-0-8) 
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 (Special Problems in Mechanical Engineering I) 
เงื่อนไข: ตำมควำมเห็นชอบของสำขำวิชำ 
 กำรศึกษำหรือค้นคว้ำปัญหำเฉพำะที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้สอน ด้วยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำ 
งำนดังกล่ำวจะต้องส ำเร็จในหนึ่งภำคกำรศึกษำ โดยต้องส่งเอกสำรรำยงำนเพ่ือเก็บรักษำไว้ที่สำขำวิชำ และ
ต้องมีกำรสอบปำกเปล่ำ 
 
525478 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 4 (4-0-8) 
 (Mechanical Engineering Project II) 
วิชาบังคับก่อน: 525477 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 1 
 โครงงำนหรือปัญหำที่น่ำสนใจทำงปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ของวิศวกรรมเครื่องกล  ตำมที่ได้รับ
มอบหมำยจำกผู้สอน โดยต้องส่งรำยงำน เพ่ือเก็บรักษำไว้ที่สำขำวิชำ และต้องมีกำรสอบปำกเปล่ำ 
525479 วิศวกรรมยานยนต์  4 (4-0-8) 

  (Automotive Engineering) 
วิชาบังคับก่อน:  525203 พลศำสตร์วิศวกรรม  
  หลักกำรพ้ืนฐำนของยำนยนต์และกำรท ำงำนของส่วนประกอบต่ำง ๆ เบื้องต้น  ระบบกัน
สะเทือน  ระบบห้ำมล้อ  ระบบบังคับเลี้ยว  ระบบเครื่องยนต์ ระบบส่งก ำลัง กำรออกแบบระบบเฟืองและ
ระบบเพลำส่งก ำลัง ระบบระบำยควำมร้อน ระบบปรับอำกำศในยำนยนต์  ผลกระทบทำงด้ำนอำกำศ
พลศำสตร์ที่มีต่อยำนยนต์ 
 
525480 พลศาสตร์ของก๊าซ 3 (3-0-6) 
 (Gas Dynamics) 
วิชาบังคับก่อน: 525202 เทอร์โมไดนำมิกส์ 1 และ 525204 กลศำสตร์ของไหล 1  
 กล่ำวน ำถึงควำมส ำคัญของพลศำสตร์ของก๊ำซ ทบทวนพื้นฐำนทำงกลศำสตร์ของไหลและเทอร์โม
ไดนำมิกส์ที่เกี่ยวข้องกับพลศำสตร์ของก๊ำซ กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนำมิกส์ส ำหรับของ
ไหล ศึกษำกฎกำรเคลื่อนที่ของของไหล กำรไหลแบบอัดตัวได้ในหนึ่งมิติแบบไม่มีควำมหนืด กำรไหลแบบอัด
ตัวได้ในหนึ่งมิติที่มีแรงเสียดทำนและควำมร้อน กำรเกิดคลื่นกระแทกฉำกและคลื่นกระแทกเฉียง กำรขยำยตัว
ของคลื่น กำรไหลในท่อตีบและท่อขยำย  
 
525610 ทฤษฎีการยืดหยุ่น 4 (4-0-12) 
 (Theory of Elasticity) 
เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ 
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 ทฤษฎีของควำมเค้น  ทฤษฎีของควำมเครียด  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเค้นและควำมเครียด  ผล
เฉลยของทฤษฎีกำรยืดหยุ่นในสองและสำมมิติ  ฟังก์ชันควำมเครียด  ปัญหำในพิกัดทรงกลมและพิกัด
ทรงกระบอก 
 
525611 การวิเคราะห์ความเค้นเชิงค านวณ 4 (4-0-12) 
 (Analytical Stress Analysis)  
เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ 
 กำรวิเครำะห์ควำมเค้นและควำมเครียด  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเค้น-ควำมเครียด-กำรกระจัด 
ควำมเค้นในชิ้นส่วนของเครื่องจักรต่ำง ๆ กำรบิดตัวของแท่งตรง กำรโก่งตัวของคำน ข้อควรค ำนึงในกำร
ออกแบบ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขส ำหรับกำรวิเครำะห์ควำมเค้น 
 
525612 การวิเคราะห์ความเค้นเชิงปฏิบัติการ 4 (4-0-12) 
 (Experimental Stress Analysis) 
วิชาบังคับก่อน: 525610 ทฤษฎีกำรยืดหยุ่น หรือโดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ  

 แนะน ำวิธีกำรวัดควำมเครียดแบบต่ำง ๆ  มำตรวัดควำมเครียด  อุปกรณ์กำรวัดและบันทึก
ควำมเครียด  วิธีกำรวิเครำะห์ควำมเครียด  วิธีทำงแสงในกำรวิเครำะห์ควำมเค้น  ทฤษฎีของควำมยืดหยุ่น
เชิงแสง  วิธีของมอร์  วิธีกำรเคลือบผิว  กำรทดสอบโดยไม่ท ำลำย 
525615 ทฤษฎีย่านพลาสติก 4 (4-0-12) 
 (Theory of Plasticity) 
วิชาบังคับก่อน: 525610 ทฤษฎีกำรยืดหยุ่น หรือโดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ  

 บรรทัดฐำนกำรครำก  พ้ืนผิวครำก  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเค้นและควำมเครียดในหลักของ
พลำสติก  กำรตอบสนองแบบไม่เชิงเส้นของวัสดุ  กำรประยุกต์ทฤษฎีย่ำนพลำสติกในชิ้นส่วนเชิงกล 
 
525616 ทฤษฎีของแผ่นและเปลือกบาง 4 (4-0-12) 
 (Theory of Plate and Shell) 
วิชาบังคับก่อน: 525610 ทฤษฎีกำรยืดหยุ่น หรือโดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ  

 สมกำรของควำมยืดหยุ่นส ำหรับแผ่นกลมและแผ่นสี่เหลี่ยม  กำรกระจัดตัวเล็กน้อยของแผ่น  
แผ่นและเปลือกบำงภำยใต้สภำพขอบแบบต่ำง ๆ  วิธีกำรประมำณค่ำในทฤษฎีของแผ่น กำรเปลี่ยนรูปของ
เปลือกบำง  ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ส ำหรับแผ่นและเปลือกบำง 
 
525618 การวิเคราะห์ความแข็งแรงและความเค้นขั้นการประยุกต์       4 (4-0-12) 
 (Advanced Strength and Applied Stress Analysis) 
เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ 
 พ้ืนฐำนแรง ควำมเค้น ควำมเครียดและระยะขจัด กำรแปลงควำมเค้นและควำมเครียด สมกำร
สมดุลและควำมสมมูล ทบทวนรูปแบบควำมสัมพันธ์ควำมเค้น ควำมเครียดและกำรเปลี่ยนแปลงรูปร่ำง 
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ทฤษฎียืดหยุ่นเบื้องต้น ศึกษำหัวข้อกลศำสตร์ขั้นสูง กำรวิเครำะห์ควำมเค้นด้วยเทคนิคพลังงำน ควำม
แข็งแรงและรูปแบบของกำรเสียหำย และข้อพิจำรณำในกำรออกแบบ กำรวิเครำะห์ทดสอบควำมเค้น 
 
525620 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง                                                                    4 (4-0-12) 
 (Advanced Fluid Dynamics) 
เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ 

 กำรสร้ำงสมกำรควบคุมกำรไหลโดยกำรใช้คณิตศำสตร์แบบเวคเตอร์และเทนเซอร์  ผลเฉลยแม่น
ตรงบำงตัวของสมกำรควบคุม  กำรลดรูปสมกำรควบคุมให้เป็นสมกำรชั้นขอบเขต  กำรหำผลเฉลยของ
สมกำรชั้นขอบเขตโดยกำรใช้ทฤษฎีของวอนคำร์มำนและทฤษฎีสภำพคล้ำย  ควำมปั่นป่วนและสมกำรเฉลี่ย
แบบเรโนลด์ส    ควำมหนืดวนและกำรแพร่ควำมร้อนวนอันเนื่องมำจำกกำรวนแบบปั่นป่วน  ชั้นขอบเขต
แบบปั่นป่วน กำรไหลแยกในชั้นขอบเขต กำรไหลแบบเจ็ตและเวค  กฎของผนัง  กำรประยุกต์ใช้งำนของชั้น
ขอบเขตแบบปั่นป่วน  เช่น  กำรวูบของปีก  กำรเพ่ิมอัตรำกำรถ่ำยเทควำมร้อน  อัตรำกำรผสม  แนะน ำ
กำรจ ำลองควำมปั่นป่วน 

 
525621  การไหลแบบป่ันป่วน 4 (4-0-12) 
 (Turbulent Flow) 
วิชาบังคับก่อน:  525620 กลศำสตร์ของไหลขั้นสูง หรือโดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ  
 ทฤษฎีกำรก่อเกิด ด ำรงอยู่ และกำรสลำยตัวของควำมปั่นป่วน สเกลและระดับพลังงำน 
ลักษณะเฉพำะของกำรไหลแบบปั่นป่วนผ่ำนรูปทรงต่ำง ๆ เช่น แผ่นรำบ หน้ำตัดทรงกระบอก ทรงกลม 
แพนอำกำศ เป็นต้น กำรพำธรรมชำติแบบปั่นป่วน แนะน ำกำรจ ำลองควำมปั่นป่วน กำรประยุกต์ใช้
ประโยชน์จำกควำมปั่นป่วน 
525622 การไหลแบบอัดตัวได้ 4 (4-0-12) 
 (Compressible Flow) 
เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ 
  ผลของควำมอัดตัวได้ต่อกำรไหล  กำรไหลแบบต่ ำกว่ำเสียง  ใกล้เคียงเสียง  และเหนือเสียง ย่ำน
กำรไหลในหัวฉีด  คลื่นกระแทกตั้งฉำกและควำมสัมพันธ์พ้ืนที่-เลขมัค กำรวิเครำะห์กฎข้อที่ 1 และ 2 ของ
อุณหพลศำสตร์ส ำหรับสมกำรคลื่นกระแทกแบบหนึ่งมิติ ผลของควำมฝืดและกำรส่งผ่ำนควำมร้อนในกำรไหล
แบบอัดตัวได้หนึ่งมิติ คลื่นกระแทกเอียงและกำรค ำนวณอย่ำงง่ำย สมกำรควบคุมในสองมิติบนพ้ืนฐำนกำร
รบกวนเล็กน้อย กำรลดรูปสมกำรให้เป็นแบบเชิงศักย์และกำรประยุกต์ใช้หำแรงยกบนรูปทรงเพรียว กำรหำ
ค ำตอบโดยวิธีคุณลักษณะ ผลของควำมหนืด แนะน ำกำรค ำนวณเชิงตัวเลขส ำหรับกำรไหลแบบอัดตัวได้ 
 
525623 การไหลหลายสถานะ  4 (4-0-12) 
 (Multiphase Flow) 
เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำ 
  สมกำรควบคุมของกำรไหลหลำยสถำนะที่มีกำรถ่ำยเทควำมร้อน และค่ำขอบเขต  หลักกำร
ถ่ำยเทมวล โมเมนตัม และควำมร้อนในกำรไหลแบบสองสถำนะที่มีกำรเดือด กำรระเหย  และกำรควบแน่น 
ย่ำนกำรไหลหลำยสถำนะแบบต่ำง ๆ  และเสถียรภำพของกำรไหล กำรไหลแบบคลุกเคล้ำกับเม็ดของแข็ง  
กำรประยุกต์ใช้งำนกับปัญหำที่เก่ียวข้อง เช่น กำรระเหยและกำรเผำไหม้ของหยดน้ ำมันเชื้อเพลิง ผงถ่ำนหิน 
กำรกลั่นน้ ำมัน  กำรอบแห้งอำหำรและผลิตภัณฑ์กำรเกษตร เป็นต้น 
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525624 การออกแบบเครื่องจักรกลของไหล 4(4-0-12) 
 (Design of Fluid Machinery) 
เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำ 
  แนะน ำเครื่องจักรกลของไหล เช่น ปั๊ม โบลวเออร์ คอมเพรสเซอร์ เทอร์ไบน์  กำรออกแบบ
เครื่องจักรกลของไหลให้ได้ประสิทธิภำพสูง  กำรเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมำะสมกับงำน  กำรประยุกต์ใช้กำร
ควบคุมอัตโนมัติกับจักรกลกำรไหล  กำรป้องกันกำรเสียหำยและบ ำรุงรักษำ   
 
525630  การน าและการแผร่ังสีความร้อน                           4 (4-0-12) 
 (Conduction and Radiation Heat Transfer) 
วิชาบังคับก่อน: 525600 คณิตศำสตร์ขั้นสูงส ำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1   
 หรือโดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ  
  ทบทวนพ้ืนฐำนกำรน ำควำมร้อนรูปแบบต่ำง ๆ ควำมเค้นเนื่องจำกควำมร้อน (thermal stress) 
กำรน ำควำมร้อนในวัสดุที่มีสำรเนื้อไม่เป็นเอกรูป  (เช่น ใน composite materials)  ทบทวนพ้ืนฐำนกำร
แผ่รังสี     ควำมร้อน กำรแผ่รังสีควำมร้อนแบบแก๊สมีส่วนร่วม พจน์ของกำรแผ่รังสีควำมร้อนในสมกำรนำ
เวียร์สโตก กำรแก้สมกำรแผ่รังสีควำมร้อนแบบง่ำยและแบบซับซ้อนโดยกำรใช้วิธีเชิงตัวเลข  
 
525631 การพาความร้อนและการถ่ายเทมวลขั้นสูง                                              4 (4-0-12) 
 (Advanced Convection Heat and Mass Transfer) 
วิชาบังคับก่อน: 525620 กลศำสตร์ของไหลขั้นสูง หรือโดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ 
  กฎทรงมวล  โมเมนตัม และพลังงำน  กำรถ่ำยเทควำมร้อนและมวลในชั้นผิวบำงแบบรำบเรียบ
และแบบปั่นป่วนบนแผ่นรำบและในท่อกลม  กำรไหลแยกผ่ำนผิวโค้ง  กำรพำควำมร้อนแบบธรรมชำติ  
กำรถ่ำยเทควำมร้อนในสภำวะเดือดและควบแน่น กำรประยุกต์ใช้ในงำนอุตสำหกรรม   
525632 การท าความเย็นขั้นสูง     4 (4-0-12) 
 (Advanced Refrigeration and Air Conditioning) 
เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ  
  ระบบท ำควำมเย็นและกำรท ำควำมเย็นที่อุณหภูมิต่ ำ  กำรประยุกต์ระบบท ำควำมเย็นใน
อุตสำหกรรม  ระบบปรับอำกำศและสภำวะแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อกำรออกแบบ  กำรระบำยอำกำศ  กำร
ถ่ำยเทแบบสัมผัสโดยตรงระหว่ำงอำกำศชื้นและน้ ำ กำรไหลภำยในท่อและบริ เวณพ้ืนผิวเปิด  กำรควบคุม
อัตโนมัติ  กำรทดสอบ  กำรปรับและกำรสมดุล  ปัจจัยทำงเศรษฐศำสตร์ในระบบปรับอำกำศ  กำรควบคุม
เสียงและกำรสั่น 
 
525633 การออกแบบระบบอุณหภาพขั้นสูง        4 (4-0-12) 
 (Advanced Thermal System Design) 
เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ  
  แนะน ำกำรท ำงำนของอุปกรณ์ย่อยและภำพรวมของระบบควำมร้อน ทบทวนพื้นฐำนคณิตศำสตร์ที่
เกี่ยวข้อง กำรจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ส ำหรับระบบควำมร้อนภำยใต้สภำวะคงตัวและไม่คงตัว   กำรตั้งปัญหำ
เพ่ือกำรออกแบบในระบบที่ไม่มีข้อจ ำกัดและระบบที่มีข้อจ ำกัด  วิธีกำรต่ำง ๆ ในกำรค้นหำจุดออกแบบที่ดี
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ที่สุด วิธีกำรของแคลคูลัสผันแปรและกำรออกแบบระบบควำมร้อนแบบเชิงเส้น  กำรประยุกต์หลักสถิติในกำร
ออกแบบให้ดีที่สุด  
 
525634 การเผาไหม้        4 (4-0-12) 
 (Combustion) 
เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ  
  ทบทวนสมกำรควำมสัมพันธ์ด้ำนอุณหพลศำสตร์และกลศำสตร์ของไหลที่เกี่ยวข้องกับกำรเผำไหม้ 
หลักกำรส ำคัญในกำรเผำไหม้ในสถำนะของก๊ำซ  (เช่น  กำรก ำเนิดและกำรแผ่กระจำยของปฏิกิริยำเคมี   
ช่วงติดเพลิงได้ กำรยึดโยงเปลวเพลง  เสถียรภำพของเปลวเพลิงและกำรดับ)   กำรเผำไหม้แบบผสมตัวก่อน
และแบบแพร่เข้ำหำกัน  กำรจ ำลองกำรเผำไหม้แบบสมบูรณ์  แบบเคมีเสถียร  และแบบเคมีจลน์ กำรเผำ
ไหม้แบบรำบเรียบและแบบปั่นป่วน  แนะน ำกำรเผำไหม้ในเชื้อเพลิงเหลวและเชื้อเพลิงแข็ง  กำรเผำไหม้ใน
เครื่องยนต์และในกำรให้ควำมร้อนในอุตสำหกรรม   ประสิทธิภำพของกำรเผำไหม้ กำรลดมลภำวะ  กำร
จ ำลองกำรเผำไหม้เบื้องต้นแบบ“ผสมด”ีในหนึ่งมิต ิ
 
525636 การเปลี่ยนรูปพลังงาน 4 (4-0-12) 
 (Energy Conversion) 
เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ  
  แนวคิดและค ำนิยำมต่ำง ๆ ในกระบวนกำรกำรเปลี่ยนรูปพลังงำน  แหล่งพลังงำนรูปต่ำง ๆ เช่น     
ฟอสซิล  ชีวมวล นิวเคลียร์ น้ ำ ลม และแสงแดด  โดยเน้นหนักที่ฟอสซิล   กำรวิเครำะห์กฎข้อที่ 1 และข้อ
ที่ 2 ของอุณหพลศำสตร์ในกำรเปลี่ยนรูปพลังงำน   กรรมวิธีเปลี่ยนรูปพลังงำนจำกแหล่งต่ำง ๆ  ให้ได้
ประสิทธิภำพสูง   กำรกักเก็บพลังงำน กำรเปรียบเทียบวิธีกำรเปลี่ยนรูปพลังงำนแบบต่ำง ๆ ในเชิง
เศรษฐศำสตร์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
525637 พลังงานแสงอาทิตย์และการใช้งาน 4 (4-0-12) 
 (Solar Energy and Their Applications) 
เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ  
 สมบัติของรังสีอำทิตย์  กำรเปลี่ยนแปลงตำมฤดูกำล  กำรวัดค่ำ กำรผลิตไฟฟ้ำโดยระบบโฟโตโวล
เตอิค  กำรท ำควำมร้อนและควำมเย็นให้สำรท ำงำนโดยแสงอำทิตย์    กำรท ำควำมร้อนและควำมเย็นให้
อำคำรโดยแสงอำทิตย์ กำรประยุกต์ใช้พลังงำนแสงอำทิตย์ในรูปแบบอ่ืนที่ส ำคัญ เช่น กำรระบำยอำกำศใน
อำคำร กำรอบแห้งวัสดุ กำรกลั่นน้ ำ  เศรษฐศำสตร์ระบบพลังงำนแสงอำทิตย ์
 
525650 พลศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง 4 (4-0-12) 
 (Advanced Engineering Dynamics) 
เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ  
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  พ้ืนฐำนของกลศำสตร์นิวตัน  พ้ืนฐำนของกำรวิเครำะห์ด้ำนกลศำสตร์  หลักของงำนเสมือนจริง  
สมกำร   ลำกรำจน์  หลักของแฮมมิลตัน  กำรเคลื่อนที่สัมพัทธ์กับแกนซึ่งเกิดกำรเคลื่อนที่  พลศำสตร์ของ
วัตถุเกร็ง  พฤติกรรมทำงด้ำนพลศำสตร์ของระบบ  ควำมม่ันคงของระบบ 
 
525655 การหาค่าที่เหมาะท่ีสุด 4 (4-0-12) 
 (Optimization) 
เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ  
  ศึกษำวิธีทำงคณิตศำสตร์ เพ่ือกำรเพ่ิมผลประโยชน์ และประสิทธิภำพของระบบ ศึกษำวิธี
วิเครำะห์แนวกำรกำรปรับปรุงส่วนประกอบในระบบ ศึกษำระบบที่เป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น  กำร
ออกแบบพลวัตกำรหำค่ำที่เหมำะที่สุดและตัวแปร  
 
525660 การประยุกต์การควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด                                             4 (4-0-12) 
  (Applied Optimal Control) 
เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ  
  แนะน ำ ปัญหำตัวแปรที่เหมำะที่สุด ปัญหำควำมเหมำะที่สุดส ำหรับระบบพลวัต ปัญหำควำม
เหมำะที่สุดส ำหรับระบบพลวัตกับเงื่อนไขบังคับตำมวิถี  กำรควบคุมแบบป้อนกลับที่เหมำะสมที่สุด ระบบ
เชิงเส้นกับเกณฑ์ก ำลังสอง  กำรป้อนกลับเชิงเส้น  ค่ำภำยนอกใกล้เคียงและกำรเปลี่ยนแปลงครั้งท่ีสอง 
 
525661 การประยุกต์และการออกแบบระบบควบคุม 4 (4-0-12) 
  (Control System Design and Application) 
เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ  
   กำรวิเครำะห์ กำรออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยและเครื่องมือของระบบควบคุมทำงปฏิบัติ  
แนะน ำปริภูมิสถำนะและกำรควบคุมแบบดิจิทัล กำรทดลองกำรได้ข้อมูล  ระบบกำรระบุเอกลักษณ์ ตัว
ควบคุมแบบดิจิทัลและแอนำล็อก  
 
525662 การควบคุมหุ่นยนต์ 4 (4-0-12) 
  (Robotics Control) 
เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ  
  ประวัติศำสตร์และกำรประยุกต์ของหุ่นยนต์  โครงแบบหุ่นยนต์ที่ประกอบด้วยหุ่นยนต์เคลื่อนที่   
ลักษณะระยะทำงในกำรเคลื่อนที่และกำรเปลี่ยนรูป กำรไปข้ำงหน้ำและกำรด ำเนินกำรผกผัน ภำรกิจและ
กำรวำงแผนวิถี กำรจ ำลองสถำนกำรณ์และกำรโปรแกรมที่ไม่เชื่อมต่อ หัวข้อที่ทันสมัยในกำรวิจัยทำงด้ำน
หุ่นยนต์ โครงงำนด้ำนหุ่นยนต์ 
 
525666 พลศาสตร์และการควบคุมการบิน 4 (4-0-12) 
 (Flight Dynamics and Control) 

เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ  
 สมกำรกำรเคลื่อนที่ของอำกำศยำน อนุพันธ์ตำมยำวทำงอำกำศพลศำสตร์ อนุพันธ์ตำมข้ำงทำง 

อำกำศพลศำสตร์  กำรเคลื่อนที่ตำมยำวและตำมข้ำง เสถียรภำพพลวัตตำมยำว เสถียรภำพพลวัตตำมข้ำง 
คุณภำพกำรบินตำมยำวและตำมข้ำง ทฤษฎีกำรควบคุมและกำรประยุกต์ 
 
525668 ระบบสมองกลฝังตัวและควบคุม 4 (4-0-12) 
 (Embedded system and Control) 
เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ  
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       กำรพรรณำระบบสมองกลฝังตัว กำรออกแบบฮำร์ดแวร์และเฟิร์มแวร์ของระบบสมองกลฝังตัว
พ้ืนฐำน กำรเลือกวิธีประมวลผลของระบบ โปรแกรมต่อกำรประสำนระหว่ำงฮำร์ดแวร์และเฟิร์มแวร์อินพุท/
เอำท์พุท และโปรแกรมขับส ำหรับกำรเชื่อมต่อกำรประมวลผลแบบฝังตัว และ เครือข่ำย ระบบปฎิบัติกำร
ของระบบสมองกลฝังตัว กำรจัดกำรทรัพยำกรในเวลำจริง กรณีศึกษำของกำรประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝัง
ตัวในกำรควบคุม เช่น ระบบเบรกกันล้อล็อค  กำรควบคุมเครื่องยนต์ ระบบป้องกันล้อไถล ระบบกระตุ้น
กำรท ำงำนของถุงลมนิรภัย  เป็นต้น 
 
525670 การออกแบบและการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 4 (4-0-12) 
 (CAD/CAM) 
เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ  
  พ้ืนฐำนเกี่ยวกับ CAD/CAM แนวคิดพ้ืนฐำนของ CAD/CAM/CAE กลยุทธ์และกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ แนวคิดแบบจ ำลองสำมมิติ เทคนิคส ำหรับแบบจ ำลองรูปทรงเชิงเรขำคณิต กำรออกแบบผิวและ
กำรวิเครำะห์กำรออกแบบ แนวคิดกำรผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย กำรเชื่อมต่อระหว่ำงกำรออกแบบและ
กำรผลิต แนวทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรประดิษฐ์กำรควบคุมเชิงตัวเลขและกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง 
กำรเชื่อมต่อสู่กำรผลิต มำตรฐำนและกำรส่งข้อมูลจำก CAD สู่ CAM พ้ืนฐำนเกี่ยวกับ CIM กำรสร้ำง
ต้นแบบรวดเร็ว 
 
525671 ปัญญาประดิษฐ์ 4 (4-0-12) 
 (Artificial Intelligence) 
เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ  
  หลักกำรและวิธีกำรต่ำง ๆ ในปัญญำประดิษฐ์  ภำษำธรรมชำติ  กำรค ำนวณทำงคอมพิวเตอร์ใน
ปัญญำประดิษฐ์  กำรรับรู้  กำรแปลงกำรรับรู้เป็นสัญญำณเสมือนและกำรจัดกำรสัญญำณเสมือน  กำร
วิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำ  กำรเรียนรู้และกำรตัดสินใจ  กำรสนองตอบและควำมน่ำเชื่อถือได้ 
 
525672 การออกแบบระบบอัตโนมัติด้วยแลปวิว 4 (4-0-12) 
 (Automation System Design with LabVIEW) 
เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำ 
 ระบบควบคุมอัตโนมัติเบื้องต้น  พ้ืนฐำนกำรใช้โปรแกรมแลปวิว  ทฤษฏีกำรตรวจวัดข้อมูล  
ระบบกำรเปลี่ยนข้อมูลจำกระบบอนำลอกเป็นดิจิตอลและดิจิตอลเป็นอนำลอก  ตัวตรวจรู้ทำงอุตสำหกรรม  
อุปกรณ์กระตุ้นและกำรวัดและกำรออกแบบระบบอัตโนมัติด้วยแลปวิว 
525680 พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 4 (4-0-12) 
 (Computational Fluid Dynamics) 
เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ  
  ปรัชญำของพลศำสตร์ของไหลเชิงค ำนวณ  สมกำรควบคุมส ำหรับพลศำสตร์ของไหลและ
พฤติกรรมเชิงคณิตศำสตร์ของสมกำรเหล่ำนั้น  ดีสครีไทเซชัน  ขั้นตอนวิธีส ำหรับหำผลเฉลยของระบบ
สมกำร  ควำมคล้องจอง ควำมแม่น  กำรลู่เข้ำและเทคนิกเร่งกำรลู่เข้ำ กำรก ำหนดค่ำขอบเขต กำรวิเครำะห์
เสถียรภำพ กรณีศึกษำส ำหรับสมกำรเชิงไฮเพอร์โบลำ  สมกำรเชิงพำรำโบลำ  และสมกำรเชิงวงรี 
 
525681 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1 4 (4-0-12) 
 (Finite Element Method for Mechanical Engineering I) 
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เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ  
 หลักกำรส ำคัญของระเบียบวิ ธี ไฟไนต์ เอลิ เมนต์ ในกำรวิ เครำะห์และออกแบบงำน

วิศวกรรมเครื่องกล  กำรประยุกต์ด้ำนควำมเค้นในเนื้อวัสดุ กำรถ่ำยเทควำมร้อน กำรไหลของของไหล และ
ควำมเค้นจำกควำมร้อน แนะน ำกำรใช้ซอฟต์แวร์ด้ำนไฟไนต์เอลิเมนต์ 
 
525683  ไฟไนต์เอลิเมนต์แบบพลศาสตร์และไม่เชิงเส้น 4 (4-0-12) 
  (Non-linear and dynamic finite elements) 
เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ  

 ทฤษฎีไฟไนต์เอลิเมนต์ส ำหรับปัญหำไม่เชิงเส้นและปัญหำพลศำสตร์ ระบบพลศำสตร์เชิงเส้น กำร
วิเครำะห์โหมด และกำรรวมโหมด วิธีกำรหำผลเฉลยของระบบพลศำสตร์ที่ขึ้นกับเวลำ วิธีแบบชัดแจ้งและ
แบบปริยำย กำรวิเครำะห์เสถียรภำพ ควำมแม่น และกำรตอบสนองแบบฮำร์โมนิค กำรประยุกต์ไฟไนต์เอลิ
เมนต์กับปัญหำต่ำง ๆ เช่น ปัญหำวัสดุที่มีสมบัติไม่เชิงเส้น ปัญหำกำรกระจัดตัวสูง ปัญหำผิวสัมผัส เป็นต้น 
 
525686  การจ าลองมัลติฟิสิกส์ 4 (4-0-12) 
 (Multi-Physics Simulation) 
เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ 
 บทน ำสู่ปัญหำมัลติฟิสิกส์ ทฤษฎีและสมกำรควบคุมที่เกี่ยวข้อง กำรวิเครำะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
โครงสร้ำง อุณหภำพ ของไหล และสนำมไฟฟ้ำ กำรวิเครำะห์หำผลเฉลยของสมกำรที่เกี่ยวข้อง เทคนิกเชิง
ตัวเลขและดิสครีไทเซชัน กำรใช้ซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูปแก้ปัญหำมัลติฟิสิกส์ที่ซับซ้อน เช่น ปฏิสัมพันธ์กำรไหล
กับควำมร้อน ควำมเค้นจำกควำมร้อน ปฏิสัมพันธ์กำรไหลกับโครงสร้ำง กำรไหลหลำยสถำนะ กำรเผำไหม้ 
ปฏิสัมพันธ์ของไหลกับสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ และปัญหำเก่ียวกับมัลติฟิสิกส์ต่ำง ๆ ที่น่ำสนใจ  
 
525690 การออกแบบการทดลองส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 4 (4-0-12) 
 (Mechanical Engineering Experimental Design) 
เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ 
  กำรออกแบบระบบกำรทดลองในวิศวกรรมเครื่องกล  หลักกำรออกแบบระบบกำรทดลองทำง
วิศวกรรมเพ่ือวัดกำรไหล  อุณหภูมิ  ควำมเค้น  ควำมเครียด  ควำมดัน กำรสั่น  แรงบิด และอัตรำกำรใช้
พลังงำน  กำรบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ  ควำมคลำดเคลื่อนในกำรทดลอง กำรรำยงำนผลและสถิติเพ่ือกำร
ทดลอง  
525692 ปัญหาพิเศษข้ันสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1                                              4(4-0-12) 
 (Advanced Special Problems in Mechanical Engineering I) 
เงื่อนไข:  โดยควำมเห็นชอบของสำขำวิชำฯ 

 กำรศึกษำและวิเครำะห์เชิงทฤษฎี และหรือกำรค้นคว้ำวรรณกรรมที่อำจน ำไปสู่นวัตกรรมด้ำน
วิศวกรรมเครื่องกล โดยนักศึกษำต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของสำขำวิชำ  
 
535311 เศรษฐศาสตร์ส าหรับวิศวกร 4 (4-0-8) 
  (Economy for Engineer) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
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  หลักกำรและเทคนิคมูลฐำนของกำรวิเครำะห์โครงกำรทำงวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศำสตร์ ส ำหรับ
วิชำชีพวิศวกรรม กำรเปลี่ยนค่ำของเงินตำมเวลำ สูตรดอกเบี้ยและกำรแก้ปัญหำดอกเบี้ย กำรวิเครำะห์และ
กำรเปรียบเทียบโครงกำรโดยวิธีต่ำงๆ อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน กำรวิเครำะห์กำรทดแทนทรัพย์สิน 
กำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ กำรวิเครำะห์จุดคุ้มทุน กำรประเมินกำรลงทุนโครงกำรทำงวิศวกรรมภำยใต้สภำวะ
ควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอน กรณีศึกษำในทำงวิศวกรรม 
 
535334 การควบคุมรูปร่าง การให้ขนาด และพิกัดความเผื่อ 2 (1-3-5) 
  (Geometric, Dimensioning and Tolerancing) 
วิชาบังคับก่อน: 525301 กำรเขียนแบบทำงกล และ 525304 กำรออกแบบเครื่องจักรกล 1 
  หลักกำรพ้ืนฐำนและมำตรฐำนกำรก ำหนดสัญลักษณ์ในกำรควบคุมรูปร่ำงรูปทรง กำรควบคุม 
คุณสมบัติพ้ืนผิว กำรควบคุมขนำด กำรให้ขนำดของชิ้นส่วน รวมถึงกำรก ำหนดพิกัดควำมเผื่อในกำร
ประกอบชิ้นงำน กำรแปลควำมหมำยของสัญลักษณ์ตำมมำตรฐำนกำรเขียนแบบทำงวิศวกรรม 
 
535412 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน 2 (1-3-5) 
  (Jig and Fixture Design) 
วิชาบังคับก่อน: 525301 กำรเขียนแบบทำงกล และ 525304 กำรออกแบบเครื่องจักรกล 1 
  พ้ืนฐำนกำรออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงำน รูปแบบ หน้ำที่และวัสดุที่ใช้สร้ำง
อุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงำน หลักกำรก ำหนดต ำแหน่งและจับยึดชิ้นงำน  กำรออกแบบที่ค ำนึงถึง
ควำมคุ้มค่ำและหลักกำรยศำสตร์ เพ่ือให้เหมะสมส ำหรับกระบวนกำรผลิตทั้งด้วยเครื่องจักรกลและมนุษย์ 
รวมถึงกำรประกอบชิ้นส่วนในงำนอุตสำหกรรม กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึด
ชิ้นงำนด้วยกำรฝึกออกแบบและสร้ำงชิ้นงำนจริง 
 
535450 เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล 4 (4-0-8) 
  (Data Storage Technology) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  ประวัติควำมเป็นมำของกำรบันทึกข้อมูล กำรบันทึกข้อมูลด้วยสื่อแม่เหล็ก เทคโนโลยีฮำร์ดดิสก์ 
ส่วนประกอบของฮำร์ดดิสก์ เทคโนโลยีหัวบันทึกของฮำร์ดดิสก์ กระบวนกำรเขียนและอ่ำนข้อมูลของ
ฮำร์ดดิสก์  เทคโนโลยีและกระบวนกำรผลิตฮำร์ดดิสก์  เทคโนโลยีกำรผลิตด้วยกระบวนกำรฟิล์มบำง  
เทคโนโลยีห้องสะอำด กำรบันทึกข้อมูลโดยกำรใช้สำรกึ่ งตัวน ำ  แนวโน้มเทคโนโลยีกำรบันทึกข้อมูลใน
อนำคต  กำรศึกษำดูงำนโรงงำนที่เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมผลิตฮำร์ดดิสก์ 
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กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
525490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 (1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  หลักกำรและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษำ กระบวนกำรและขั้นตอนของสหกิจศึกษำ ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษำ ควำมรู้พ้ืนฐำนและเทคนิคในกำรสมัครงำนอำชีพ เช่น กำรเลือกสถำน
ประกอบกำร วิธีกำรเขียนจดหมำยสมัครงำน  ทักษะในกำรสื่อสำร  และกำรสัมภำษณ์งำนอำชีพ   ควำมรู้
พ้ืนฐำนที่จ ำเป็นส ำหรับกำรไปปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร   กำรสร้ำงควำมมั่นใจในตนเอง  กำรพัฒนำ
ศักยภำพในกำรเป็นผู้ประกอบกำร   อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร   วัฒนธรรม
องค์กรระบบบริหำรงำนคุณภำพในสถำนประกอบกำร เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 เทคนิคกำร
เขียนรำยงำนและกำรน ำเสนอ กำรพัฒนำบุคลิกภำพ 
 
525491 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน: รำยวิชำที่สำขำวิชำก ำหนดและรำยวิชำเตรียมสหกิจศึกษำ   
  นักศึกษำต้องไปปฏิบัติงำนเชิงวิชำกำรหรือวิชำชีพเต็มเวลำเสมือนหนึ่งเป็นพนักงำนชั่วครำว ณ 
สถำนประกอบกำร ครบ 1 ภำคกำรศึกษำสหกิจศึกษำตำมที่สำขำวิชำก ำหนด  เมื่อเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติงำน
แล้วนักศึกษำจะต้องส่งรำยงำนกำรปฏิบัติงำนและน ำเสนอผลกำรไปปฏิบัติงำนต่อคณำจำรย์ในสำขำวิชำ   
เพ่ือท ำกำรประเมินผลให้ผ่ำนหรือไม่ผ่ำน โดยวัดจำกผลประเมินกำรปฏิบัติงำนและรำยงำนกำรปฏิบัติงำน
โดยคณำจำรย์นิเทศ  และพนักงำนที่ปรึกษำ   และผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรสัมภำษณ์และสัมมนำสหกิจ
ศึกษำหลังกลับจำกสถำนประกอบ 
 
525492 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน: 525491 สหกิจศึกษำ 1  
  นักศึกษำต้องไปปฏิบัติงำนเชิงวิชำกำรหรือวิชำชีพเต็มเวลำเสมือนหนึ่งเป็นพนักงำนชั่วครำว ณ 
สถำนประกอบกำร ครบ 1 ภำคกำรศึกษำสหกิจศึกษำตำมที่สำขำวิชำก ำหนด  เมื่อเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติงำน
แล้วนักศึกษำจะต้องส่งรำยงำนกำรปฏิบัติงำนและน ำเสนอผลกำรไปปฏิบัติงำนต่อคณำจำรย์ในสำขำวิชำ   
เพ่ือท ำกำรประเมินผลให้ผ่ำนหรือไม่ผ่ำน โดยวัดจำกผลประเมินกำรปฏิบัติงำนและรำยงำนกำรปฏิบัติงำน
โดยคณำจำรย์นิเทศ  และพนักงำนที่ปรึกษำ   และผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรสัมภำษณ์และสัมมนำสหกิจ
ศึกษำหลังกลับจำกสถำนประกอบ 
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525493 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน: 525492 สหกิจศึกษำ 2  
  นักศึกษำต้องไปปฏิบัติงำนเชิงวิชำกำรหรือวิชำชีพเต็มเวลำเสมือนหนึ่งเป็นพนักงำนชั่วครำว ณ 
สถำนประกอบกำร ครบ 1 ภำคกำรศึกษำสหกิจศึกษำตำมที่สำขำวิชำก ำหนด  เมื่อเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติงำน
แล้วนักศึกษำจะต้องส่งรำยงำนกำรปฏิบัติงำนและน ำเสนอผลกำรไปปฏิบัติงำนต่อคณำจำรย์ในสำขำวิชำ   
เพ่ือท ำกำรประเมินผลให้ผ่ำนหรือไม่ผ่ำน โดยวัดจำกผลประเมินกำรปฏิบัติงำนและรำยงำนกำรปฏิบัติงำน
โดยคณำจำรย์นิเทศ  และพนักงำนที่ปรึกษำ   และผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรสัมภำษณ์และสัมมนำสหกิจ
ศึกษำหลังกลับจำกสถำนประกอบ 
 
525494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล 9 หน่วยกิต 
 (Mechanical Engineering Study Project) 
เงื่อนไข: ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำขำวิชำ 
 กำรศึกษำหัวข้อโครงงำนทำงวิศวกรรมเครื่องกล โดยนักศึกษำจะต้องค้นคว้ำ ท ำกำรวิจัย 
น ำเสนอโครงงำนที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล โดยโครงงำนนั้นต้องเป็นกำรพัฒนำสิ่งที่มีอยู่
แล้วให้ดีขึ้นหรือเป็นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ ต้องมีกำรเขียนรำยงำนฉบับสมบูรณ์และต้องมีกำรสอบปำก
เปล่ำ 
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ภาคผนวก ข 
รายวิชาเอกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
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รายวิชาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
เพ่ือใช้ในกำรค ำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีว่ำด้วยกำรศึกษำข้ันปริญญำตรี พ.ศ. 2546 
 

525200 พ้ืนฐำนวิศวกรรมเครื่องกล 1  หน่วยกิต 

525202 เทอร์โมไดนำมิกส์ 1 4  หน่วยกิต 
525203 พลศำสตร์วิศวกรรม 4  หน่วยกิต 
525204 กลศำสตร์ของไหล 1 4  หน่วยกิต 
525301 กำรเขียนแบบทำงกล  2  หน่วยกิต 
525304 กำรออกแบบเครื่องจักรกล 1 4  หน่วยกิต 
525305 กลศำสตร์เครื่องจักรกล 4  หน่วยกิต 
525307 กำรสั่นทำงกล  4  หน่วยกิต 
525308 กำรถ่ำยเทควำมร้อน  4  หน่วยกิต 
525311 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 4  หน่วยกิต 
525313   วิศวกรรมโรงจักรต้นก ำลัง 4  หน่วยกิต 
525314 เครื่องยนต์สันดำปภำยใน 4  หน่วยกิต 
525315 กำรท ำควำมเย็นและกำรปรับอำกำศ 4  หน่วยกิต 
525340 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเครื่องกล 1  หน่วยกิต 

530211 กลศำสตร์วัสดุ 1 4  หน่วยกิต 
 รวม  52  หน่วยกิต 
 



มคอ.2  

ค-1 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2556 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร  พ.ศ. 2554  และหลักสูตร  พ.ศ. 2556 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 
หน่วย 
กิต 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556 
หน่วย 
กิต 

หมายเหตุ 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 38 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 38  

1.1  กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 12 1.1  กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 12  

นักศึกษำจะต้องเรียนและสอบผ่ำนจ ำนวน 
12 หน่วยกิต   จำกทุกรำยวิชำท่ีก ำหนด
ต่อไปน้ี 

 นักศึกษำจะต้องเรียนและสอบผ่ำนจ ำนวน 
12 หน่วยกิต   จำกทุกรำยวิชำท่ีก ำหนด
ต่อไปน้ี 

  

202107 กำรใช้คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ 3 202107 กำรใช้คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ 3 รำยวิชำเดิม 

202211 กำรคิดเพ่ือกำรพัฒนำ 3 202211 กำรคิดเพ่ือกำรพัฒนำ 3 รำยวิชำเดิม 

202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 รำยวิชำเดิม 

202213 โลกำภิวัฒน์ 3 202213 โลกำภิวัฒน์ 3 รำยวิชำเดิม 

     

1.2  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 15 1.2  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 15  

นักศึกษำจะต้องเรียนและสอบผ่ำนจ ำนวน 
15 หน่วยกิต   จำกทุกรำยวิชำท่ีก ำหนด
ต่อไปน้ี 

 นักศึกษำจะต้องเรียนและสอบผ่ำนจ ำนวน 
15 หน่วยกิต   จำกทุกรำยวิชำท่ีก ำหนด
ต่อไปน้ี 

  

203101 ภำษำอังกฤษ 1 3 203101 ภำษำอังกฤษ 1 3 รำยวิชำเดิม 

203102 ภำษำอังกฤษ 2 3 203102 ภำษำอังกฤษ 2 3 รำยวิชำเดิม 

203203 ภำษำอังกฤษ 3 3 203203 ภำษำอังกฤษ 3 3 รำยวิชำเดิม 

203204 ภำษำอังกฤษ 4 3 203204 ภำษำอังกฤษ 4 3 รำยวิชำเดิม 

202305 ภำษำอังกฤษ 5 3 202305 ภำษำอังกฤษ 5 3 รำยวิชำเดิม 

     

1.3  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้าน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

9 1.3  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้าน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

9  

นักศึกษำจะต้องเรียนและสอบผ่ำนจ ำนวน 9 
หน่วยกิต   จำกทุกรำยวิชำท่ีก ำหนดต่อไปน้ี 

 นักศึกษำจะต้องเรียนและสอบผ่ำนจ ำนวน 9 
หน่วยกิต   จำกทุกรำยวิชำท่ีก ำหนดต่อไปน้ี 

  

103113 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 3 103113 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 3 รำยวิชำเดิม 

104113 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3 104113 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3 รำยวิชำเดิม 

105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี 3 105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี 3 รำยวิชำเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 
หน่วย 
กิต 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556 
หน่วย 
กิต 

หมายเหตุ 

1.4  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้าน
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 

2 1.4  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้าน
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 

2  

นักศึกษำจะต้องเรียนและสอบผ่ำนจ ำนวน 2 
หน่วยกิต   จำกรำยวิชำท่ีก ำหนดต่อไปน้ี 

 นักศึกษำจะต้องเรียนและสอบผ่ำนจ ำนวน 2 
หน่วยกิต   จำกรำยวิชำท่ีก ำหนดต่อไปน้ี 

  

114110 กีฬำและนันทนำกำร 2 114110 กีฬำและนันทนำกำร 2 รำยวิชำเดิม 

202241 กฎหมำยในชีวิตประจ ำวัน 2 202241 กฎหมำยในชีวิตประจ ำวัน 2 รำยวิชำเดิม 

202291 กำรจัดกำรสมัยใหม่ 2 202291 กำรจัดกำรสมัยใหม่ 2 รำยวิชำเดิม 

202292 ผู้ประกอบกำรธุรกิจเทคโนโลยี 2 202292 ผู้ประกอบกำรธุรกิจเทคโนโลยี 2 รำยวิชำเดิม 

202354 ปรัชญำว่ำด้วยกำรศึกษำและกำร 
           ท ำงำน 

2 202354 ปรัชญำว่ำด้วยกำรศึกษำและกำร 
           ท ำงำน 

2 รำยวิชำเดิม 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 140 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 132 
 

2.1  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

27 2.1  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

27  

นักศึกษำจะต้องเรียนและสอบผ่ำนจ ำนวน 
27 หน่วยกิต จำกทุกรำยวิชำท่ีก ำหนด
ต่อไปน้ี 

 นักศึกษำจะต้องเรียนและสอบผ่ำนจ ำนวน 
27 หน่วยกิต จำกทุกรำยวิชำท่ีก ำหนด
ต่อไปน้ี 

  

102111 เคมีพ้ืนฐำน 1 4 102111 เคมีพ้ืนฐำน 1 4 รำยวิชำเดิม 

102112 ปฏิบัติกำรเคมีพ้ืนฐำน 1 1 102112 ปฏิบัติกำรเคมีพ้ืนฐำน 1 1 รำยวิชำเดิม 

105101 ฟิสิกส์ 1 4 103101 แคลคูลัส 1 4 รำยวิชำเดิม 

105102 ฟิสิกส์ 2 4 103102 แคลคูลัส 2 4 รำยวิชำเดิม 

105191 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 1 1 103105 แคลคูลัส 3 4 รำยวิชำเดิม 

105192 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 2 1 105101 ฟิสิกส์ 1 4 รำยวิชำเดิม 

103101 แคลคูลัส 1 4 105102 ฟิสิกส์ 2 4 รำยวิชำเดิม 

103102 แคลคูลัส 2 4 105191 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 1 1 รำยวิชำเดิม 

103105 แคลคูลัส 3 4 105192 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 2 1 รำยวิชำเดิม 

     

2.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 44 2.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 41  

นักศึกษำจะต้องเรียนและสอบผ่ำนจ ำนวน  
44 หน่วยกิต จำกทุกรำยวิชำท่ีก ำหนด
ต่อไปน้ี 

 นักศึกษำจะต้องเรียนและสอบผ่ำนจ ำนวน  
41 หน่วยกิต จำกทุกรำยวิชำท่ีก ำหนด
ต่อไปน้ี 

  

523101 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2 523101 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2 รำยวิชำเดิม 

523201 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2 523201 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2 รำยวิชำเดิม 

525101 กำรเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 525101 กำรเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 รำยวิชำเดิม 
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525202 เทอร์โมไดนำมิกส์ 1 4 525202 เทอร์โมไดนำมิกส์ 1 4 รำยวิชำเดิม 

525203 พลศำสตร์วิศวกรรม 4 525203 พลศำสตร์วิศวกรรม 4 รำยวิชำเดิม 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 
หน่วย 
กิต 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556 
หน่วย 
กิต 

หมายเหตุ 

525204 กลศำสตร์ของไหล 1 4 525204 กลศำสตร์ของไหล 1 4 รำยวิชำเดิม 

529292 วิศวกรรมไฟฟ้ำ 4   ตัดออก 

529293 เครื่องจักรกลไฟฟ้ำพื้นฐำน 3   ตัดออก 

529294 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำ 1   ตัดออก 

529295 ปฏิบัติกำรเครื่องจักรกลไฟฟ้ำ 
           พื้นฐำน 

1   ตัดออก 

530201 สถิตยศำสตร์วิศวกรรม 4 530201 สถิตยศำสตร์วิศวกรรม 4 รำยวิชำเดิม 

530211 กลศำสตร์วัสดุ 1 4 530211 กลศำสตร์วัสดุ 1 4 รำยวิชำเดิม 

531101 วัสดุวิศวกรรม 4 531101 วัสดุวิศวกรรม 4 รำยวิชำเดิม 

533261 กรรมวิธีกำรผลิต 4 533261 กรรมวิธีกำรผลิต 4 รำยวิชำเดิม 

533262 ปฏิบัติกำรกรรมวิธีกำรผลิต 1 533262 ปฏิบัติกำรกรรมวิธีกำรผลิต 1 รำยวิชำเดิม 

  529297 ไฟฟ้ำและเครื่องจักรกลไฟฟ้ำ 4 รำยวิชำใหม่ 

  529298 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำพื้นฐำน 1 รำยวิชำใหม่ 

  529299 ปฏิบัติกำรเครื่องจักรกลไฟฟ้ำ 
            พื้นฐำน 

1 รำยวิชำใหม่ 

     

2.3  กลุ่มวิชาชีพบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร ์

65 2.3  กลุ่มวิชาชีพบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร ์

48  

นักศึกษำจะต้องเรียนและสอบผ่ำนจ ำนวน  
65 หน่วยกิต จำกทุกรำยวิชำท่ีก ำหนด
ต่อไปน้ี 

 นักศึกษำจะต้องเรียนและสอบผ่ำนจ ำนวน  
48 หน่วยกิต จำกทุกรำยวิชำท่ีก ำหนด
ต่อไปน้ี 

  

525200 พื้นฐำนวิศวกรรมเครื่องกล 1 525200 พื้นฐำนวิศวกรรมเครื่องกล 1 รำยวิชำเดิม 

525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข 3 525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข 3 รำยวิชำเดิม 

525205 เทอร์โมไดนำมิกส์ 2 3   ย้ำยกลุ่มวิชำ 

525300 สัมมนำวิศวกรรมเครื่องกล 1   ย้ำยกลุ่มวิชำ 

525301 กำรเขียนแบบทำงกล 2 525301 กำรเขียนแบบทำงกล 2 รำยวิชำเดิม 

525302 กำรวัดและเครื่องมือวัด 3   ย้ำยกลุ่มวิชำ 

525303 กลศำสตร์ของไหล 2 4   ย้ำยกลุ่มวิชำ 

525304 กำรออกแบบเครื่องจักรกล 1 4 525304 กำรออกแบบเครื่องจักรกล 1 4 รำยวิชำเดิม 

525305 กลศำสตร์เครื่องจักรกล 4 525305 กลศำสตร์เครื่องจักรกล 4 รำยวิชำเดิม 
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525306 คอมพิวเตอร์ช่วยในกำรวิเครำะห์ 
           ส ำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 

2   ย้ำยกลุ่มวิชำ 

525307 กำรสั่นทำงกล 4 525307 กำรสั่นทำงกล 4 รำยวิชำเดิม 

525308 กำรถ่ำยเทควำมร้อน 4 525308 กำรถ่ำยเทควำมร้อน 4 รำยวิชำเดิม 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 
หน่วย 
กิต 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556 
หน่วย 
กิต 

หมายเหตุ 

525309 กำรออกแบบเครื่องจักรกล 2 4   ย้ำยกลุ่มวิชำ 

525310 เครื่องยนต์สันดำปภำยใน 4   ตัดออก 

525311 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 4 525311 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 4 รำยวิชำเดิม 

525312 กำรท ำควำมเย็นและกำรปรับ 
           อำกำศ 

4   ตัดออก 

525313 วิศวกรรมโรงจักรต้นก ำลัง 4 525313 วิศวกรรมโรงจักรต้นก ำลัง 4 รำยวิชำเดิม 

525340 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเครื่องกล 1 525340 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเครื่องกล 1 รำยวิชำเดิม 

525401 ระบบอัตโนมัติอุตสำหกรรม 3   ย้ำยกลุ่มวิชำ 

525402 กำรออกแบบระบบควำมร้อน 4   ย้ำยกลุ่มวิชำ 

525440 ปฏิบัติกำรด้ำนควำมร้อนและ 
           ของไหล 

1   ตัดออก 

525441 ปฏิบัติกำรระบบควบคุมและ 
           อัตโนมัติ 

1 525441 ปฏิบัติกำรระบบควบคุมและ 
           อัตโนมัติ 

1 รำยวิชำเดิม 

  525208 คณิตศำสตร์ส ำหรับวิศวกรรม 
           เครื่องกล 

3 รำยวิชำใหม่ 

  525314 เครื่องยนต์สันดำปภำยใน 4 รำยวิชำใหม่ 

  525315 กำรท ำควำมเย็นและกำรปรับ 
           อำกำศ 

4 รำยวิชำใหม่ 

  525442 ปฏิบัติกำรด้ำนควำมร้อนและ 
           ของไหล 

1 รำยวิชำใหม่ 

  525477 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 1 4 รำยวิชำใหม่ 

     

2.4  กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร ์ 4 2.4  กลุ่มวิชาเลือกบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร ์

16  

นักศึกษำจะต้องเลือกเรียนและสอบผ่ำนใน
รำยวิชำ จ ำนวน 4 หน่วยกิต จำกกลุ่มวิชำ
เลือกบังคับต่อไปน้ี 

 นักศึกษำจะต้องเลือกเรียนและสอบผ่ำนใน
รำยวิชำ จ ำนวน 16 หน่วยกิต จำกกลุ่มวิชำ
เลือกบังคับต่อไปน้ี 

  

525206 กำรเขียนแบบวิศวกรรม 2 2   ตัดออก 

525207 กำรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในกำร 
           เขียนแบบ 

1   ตัดออก 
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525451 โปรแกรมออโตแคดส ำหรับ 
           วิศวกรรม 

1 525451 โปรแกรมออโตแคดส ำหรับ 
           วิศวกรรม 

1 รำยวิชำเดิม 

525452 โปรแกรมแมทแลบส ำหรับวิศวกรรม 
           เครื่องกล 

1 525452 โปรแกรมแมทแลบส ำหรับวิศวกรรม 
           เครื่องกล 

1 รำยวิชำเดิม 

525453 กำรวัดและกำรควบคุมด้วยแลปวิว 2 525453 กำรวัดและกำรควบคุมด้วยแลปวิว 2 รำยวิชำเดิม 

525454 สมรรถนะกังหันก๊ำซ 4 525454 สมรรถนะกังหันก๊ำซ 4 รำยวิชำเดิม 

525455 กำรสันดำป 4 525455 กำรสันดำป 4 รำยวิชำเดิม 

525456 เครื่องจักรของไหล 4 525456 เครื่องจักรของไหล 4 รำยวิชำเดิม 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 
หน่วย 
กิต 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556 
หน่วย 
กิต 

หมายเหตุ 

525457 วิธีไฟไนต์เอลิเมนท์เบื้องต้น 4 525457 วิธีไฟไนต์เอลิเมนท์เบื้องต้น 4 รำยวิชำเดิม 

525458 ทฤษฎีภำวะยืดหยุ่นเบื้องต้น 4   ตัดออก 

525459 พลศำสตร์ของไหลเชิงค ำนวณ 
           เบื้องต้น 

2 525459 พลศำสตร์ของไหลเชิงค ำนวณ 
           เบื้องต้น 

2 รำยวิชำเดิม 

525460 ของไหลกับควำมร้อน 4   ตัดออก 

525461 กำรออกแบบระบบอำคำรส ำหรับ 
           วิศวกรรมเครื่องกล 

4   ตัดออก 

525471 หัวข้อศึกษำขั้นสูงทำงวิศวกรรม    
           เครื่องกล 1 

4 525471 หัวข้อศึกษำขั้นสูงทำงวิศวกรรม 
              เครื่องกล 1 

4 รำยวิชำเดิม 

525472 หัวข้อศึกษำขั้นสูงทำงวิศวกรรม 
           เครื่องกล 2 

4   ตัดออก 

525473 ปัญหำเฉพำะเรื่องทำงวิศวกรรม 
           เครื่องกล 1 

4 525473 ปัญหำเฉพำะเรื่องทำงวิศวกรรม 
           เครื่องกล 1 

4 รำยวิชำเดิม 

525474 ปัญหำเฉพำะเรื่องทำงวิศวกรรม 
           เครื่องกล 2 

4   ตัดออก 

525475 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 1 4   ตัดออก 

525476 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 2 4   ตัดออก 

535311 เศษฐศำสตร์ส ำหรับวิศวกร 4 535311 เศษฐศำสตร์ส ำหรับวิศวกร 4 รำยวิชำเดิม 

535334 กำรควบคุมรูปร่ำง กำรให้ขนำด  
           และพิกัดควำมเผื่อ 

2 535334 กำรควบคุมรูปร่ำง กำรให้ขนำด  
           และพิกัดควำมเผื่อ 

2 รำยวิชำเดิม 

535412 กำรออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและ 
           จับยึดชิ้นงำน 

2 535412 กำรออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและ 
           จับยึดชิ้นงำน 

2 รำยวิชำเดิม 

535450 เทคโนโลยีกำรบันทึกข้อมูล 4 535450 เทคโนโลยีกำรบันทึกข้อมูล 4 รำยวิชำเดิม 

  525205 เทอร์โมไดนำมิกส์ 2 3 ย้ำยกลุ่มวิชำ 

  525300 สัมมนำวิศวกรรมเครื่องกล 1 ย้ำยกลุ่มวิชำ 

  525302 กำรวัดและเครื่องมือวัด 3 ย้ำยกลุ่มวิชำ 
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  525303 กลศำสตร์ของไหล 2 4 ย้ำยกลุ่มวิชำ 

  525306 คอมพิวเตอร์ช่วยในกำรวิเครำะห์ 
           ส ำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 

2 ย้ำยกลุ่มวิชำ 

  525309 กำรออกแบบเครื่องจักรกล 2 4 ย้ำยกลุ่มวิชำ 

  525401 ระบบอัตโนมัติอุตสำหกรรม 3 ย้ำยกลุ่มวิชำ 

  525402 กำรออกแบบระบบควำมร้อน 4 ย้ำยกลุ่มวิชำ 

  525462 กำรออกแบบระบบอำคำรส ำหรับ 
           วิศวกรรมเครื่องกล 

4 รำยวิชำใหม่ 

  525478 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 2 4 รำยวิชำใหม่ 

  525479 วิศวกรรมยำนยนต์ 4 รำยวิชำใหม่ 

  525480 พลศำสตร์ของก๊ำซ 3 รำยวิชำใหม่ 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 
หน่วย 
กิต 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556 
หน่วย 
กิต 

หมายเหตุ 

3.  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 9 3.  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 9 
 

นักศึกษำจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชำเตรียม
สหกิจศึกษำจ ำนวน 1 หน่วยกิต  ในภำคก่อน
ไปปฏิบัติสหกิจศึกษำและลงทะเบียนวิชำสห
กิจศึกษำ จ ำนวน 8 หน่วยกิต  ในภำคถัดไป
นักศึกษำอำจลงทะเบียนเพื่อไปปฏิบัติงำน
มำกกว่ำ 1 ภำคกำรศึกษำ หรือมำกกว่ำ 1  
ครั้ง ก็ได้โดยให้ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำใน
กลุ่มสหกิจศึกษำตำมล ำดับดังน้ี 

 นักศึกษำจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชำเตรียม
สหกิจศึกษำจ ำนวน 1 หน่วยกิต  ในภำคก่อน
ไปปฏิบัติสหกิจศึกษำและลงทะเบียนวิชำสห
กิจศึกษำ จ ำนวน 8 หน่วยกิต  ในภำคถัดไป
นักศึกษำอำจลงทะเบียนเพื่อไปปฏิบัติงำน
มำกกว่ำ 1 ภำคกำรศึกษำ หรือมำกกว่ำ 1  
ครั้ง ก็ได้โดยให้ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำใน
กลุ่มสหกิจศึกษำตำมล ำดับดังน้ี 

  

525490 เตรียมสหกิจศึกษำ 1 525490 เตรียมสหกิจศึกษำ 1 รำยวิชำเดิม 

525491 สหกิจศึกษำ 1 8 525491 สหกิจศึกษำ 1 8 รำยวิชำเดิม 

525492 สหกิจศึกษำ 2 8 525492 สหกิจศึกษำ 2 8 รำยวิชำเดิม 

525493 สหกิจศึกษำ 3 8 525493 สหกิจศึกษำ 3 8 รำยวิชำเดิม 

หรือลงเรียนรำยวิชำทดแทนรำยวิชำสหกิจ
ศึกษำ จ ำนวน 9 หน่วยกิต 

 หรือลงเรียนรำยวิชำทดแทนรำยวิชำสหกิจ
ศึกษำ จ ำนวน 9 หน่วยกิต 

  

525494 โครงงำนศึกษำวิศวกรรมเครื่องกล 9 525494 โครงงำนศึกษำวิศวกรรมเครื่องกล 9 รำยวิชำเดิม 

หมำยเหตุ:  นักศึกษำต้องได้รับผลกำร
ประเมินเป็น S เท่ำน้ัน จึงจะถือว่ำผ่ำน
รำยวิชำในกลุ่ม สหิจศึกษำ 

 หมำยเหตุ:  นักศึกษำต้องได้รับผลกำร
ประเมินเป็น S เท่ำน้ัน จึงจะถือว่ำผ่ำน
รำยวิชำในกลุ่ม สหิจศึกษำ 

  

     

4.  หมวดวิชาเลือกเสรี 8 4.  หมวดวิชาเลือกเสรี 8 
 

ให้เลือกเรียนและสอบผ่ำนรำยวิชำใดๆ ท่ีเปิด
สอน   ในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีได้ไม่

 ให้เลือกเรียนและสอบผ่ำนรำยวิชำใดๆ ท่ีเปิด
สอน   ในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีได้ไม่
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น้อยกว่ำ 8 หน่วยกิต น้อยกว่ำ 8 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร  พ.ศ. 2554  และหลักสูตร  พ.ศ. 2556 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 

 
เนื่องจำกหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิตแบบก้ำวหน้ำไม่เคยเปิดสอนมำก่อน 

ดังนั้นจึงไม่มีกำรเปรียนเทียบหลักสูตร 
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