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ประวัติความเปนมาของคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา 

  
 คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา (Faculty of Engineering at Sriracha) เปน 1 ใน 26 ของหนวยงาน
ระดับคณะหรือสํานัก สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งอยูที่ วิทยาเขตศรีราชา ในตอนกอตั้งใชชื่อวา คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Faculty of Industrial Technology) โดยวัตถุประสงคในการจัดตั้ง คือ เพื่อขยาย
โอกาสทางการศึกษาและรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก โดยมุงเนนผลิตบัณฑิต
และพัฒนากําลังคนดานวิศวกรรมศาสตร ตลอดจนศึกษา คนควาวิจัย และใหบริการทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งการเสริมสรางและยกระดับเทคโนโลยีของประเทศใหกาวสูงข้ึนอีกระดับหนึ่ง  
 

 ในปจจุบัน คณะฯ ประกอบดวย 5 ภาควิชา และ 1 ศูนย ซึ่งไดแก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ
ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ นอกจากนี้ยังมีโครงการภาคพิเศษ สําหรับดูแลหลักสูตรภาคพิเศษ และหนวย
ปฏิบัติการวิจัย/กลุมวิจัย ภายในคณะที่มีหนาที่ขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและหลักสูตร
ตางๆ  

เกี่ยวกับหลักสูตร 

  
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ เปนหลักสูตรใน
ระดับปริญญาโทภาคปกติ เปดรับนิสิตครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2556 และปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งในป พ.ศ. 2560 มี
รหัสยอ XE29 หลักสูตรฯ อยูในความรับผิดชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในปจจุบันมีนิสิตมาแลว 8 รุน 
ผลิตมหาบัณฑิตสูภาคอุตสาหกรรม และประสบความสําเร็จในการงานมากมายทั้งในบริษัทเอกชนขามชาติ 
บริษัทเอกชนขนาดใหญของไทย และองคกรภาครัฐ 
 
  ป จจุบัน  หลักสูตรฯ เป ดรับสมัครทั้ งผู สํ า เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ไม เพียงแตในสาย
วิศวกรรมศาสตรเทานั้น แตยังเปดโอกาสใหผูที่จบสายวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เขาศึกษาไดดวย นอกจากนี้
หลักสูตรยังเปดโอกาสใหนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 4 ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเขาเรียนลวงหนา โดย
ปจจุบันมนีิสิตที่เขาเรียนลวงหนาแลวทั้งหมด 2 รุน 
 
 สวนแผนการเรียน ผูเรียนตองเรียน 2 วิชาบังคบัคือ ระเบียบวิธีวิจัยฯ และสัมมนา กับอีก 7 วิชาเลือกตาม
ความถนัดและสนใจ รวมถึงตองทําวิทยานิพนธ (ไมม ีOption ใหเลือก IS) และตีพิมพผลงานเพ่ือสําเร็จการศึกษา  
 

 หลักสูตรฯ ทํางานรวมกับ หนวยปฏิบัติการวิจัย (Research Unit) และหนวยวิจัย (Research Group) 

เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสทํางานวิจัยกับอาจารยที่ถนัดในสาขาวิชานั้นๆ โดยหนวยปฏิบัติการวิจัย (Research Unit) 

และหนวยวิจัย (Research Group) ที่เก่ียวของมีดังนี้ 
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1) หนวยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลการออกแบบและผลิตทางอุตสาหกรรม (DIDM) 
งานวิจัยเกี่ ยวของกับการออกแบบเครื่องมือแพทย  ออกแบบผลิตภัณฑต างๆ 

กระบวนการผลิต งานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ (Automation) เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI) 
สําหรับการใชงานในเครื่องมือแพทยและการวิเคราะหทางอุตสาหกรรม และการพัฒนา 
Software บน Platform ตางๆ 

 
หัวหนาหนวยปฏิบัติการวิจัย : ผศ.ดร. ณัฐพล จันทรพาณิชย 
Website : https://www.facebook.com/didmengsrc 
 

2) หนวยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยียานยนตและพลังงานทางเลือก (ATAE) 

งานวิจัยเกี่ยวของกับ การพัฒนานวัตกรรมอันล้ําสมัยที่ใชในยานยนต ระบบขับเคลื่อน
ยานพาหนะ การเผาไหมเชื้อเพลิง และพลังงานทางเลือก โดยใชเครื่องมือวิจัยขั้นสูงที่มีความ
แมนยํา และเครื่องมือการคํานวณขั้นสูง (High Performance Computing Tool)   

    

หัวหนาหนวยปฏิบัติการวิจัย : ดร. มานิดา ทองรุณ 
Website : https://www.facebook.com/ATAE-Automotive-Technology-and-

Alternative-Energy-Research-Group-118286279564101/ 
 

3) กลุมวิจัยระบบพลังงาน (EnSys) 

งานวิจัยเก่ียวของกับ การพัฒนาประสิทธิภาพพลังงงาน ระบบพลังงาน พลังงาน
หมุนเวียน ปรากฏการณการขนสง การแลกเปลี่ยนความรอน ระบบการทําความเย็น อุปกรณทํา
ความเย็นอิเล็คทรอนิกส พลังงานแสงอาทิตยสําหรับทําความรอนและทําความเย็น การปองกัน
อัคคภีัย และการเผาไหม  

 
หัวหนากลุมวิจัย : รศ.ดร. สมพล สกุลหลง 
Website : http://www.eng.src.ku.ac.th/ensys/ 

 
4) กลุมวิจัยวิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติขั้นสูง (RAAS) 

งานวิจัยเกี่ยวของ ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ (Automation) การออกแบบหุนยนต 
ระบบควบคุมอัตโนมัติชั้นสูง การออกแบบระบบฝงใน ระบบปญญาประดิษฐ และการออปติไม
ซั่นและวิเคราะห (Optimization & Analysis) 

 
หัวหนากลุมวิจัย : ผศ.ดร. กิตติพงษ เยาวาจา 
Website : http://www.eng.src.ku.ac.th/raas/ 
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5) กลุมวิจัยกลศาสตรประยุกตและการออกแบบผลิตภัณฑ (AMPD) 

งานวิจัยเก่ียวของกับ พฤติกรรมของวัสดุ และการออกแบบผลิตภัณฑ โดยใชการ
คํ านวณ เชิ งคอมพิ ว เตอร  เช น  Finite Element Analysis แล ะ Computational Fluid 
Dynamics (CFD) 

 
หัวหนากลุมวิจัย : ผศ.ดร.บุญธรรม วงศไชย 
Website : http://www.eng.src.ku.ac.th/ampd/ 
 

6)   กลุมวิศวกรรมความปลอดภัย (SAFE) 
งานวิจัยเก่ียวของกับ ความปลอดภัยดานนิวเคลียร (Nuclear Safety) การปองกัน

อัคคีภัย (Fire Safety) ความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม (Industrial and 
Environmental Safety) 

 
หัวหนากลุมวิจัย : ผศ.ดร.สภัทร พัฒนวิชัยโชติ 
Website : http://www.eng.src.ku.ac.th/sefe/ 
 

7)   กลุมวิศวกรรมนวัตกรรมการบินและอวกาศ (AIRG) 
งาน วิจัยเกี่ยวของกับ พัฒนาอากาศยาน ปกเครื่องบิน และอากาศพลศาสตร 

(Aerodynamics) 
 

หัวหนากลุมวิจัย : ผศ.ดร.สภัทร พัฒนวิชัยโชติ 
Website : http://www.eng.src.ku.ac.th/airg/ 
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คณาจารย 
 

1. ผศ.ดร.ณัฐพล จันทรพาณิชย หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2. ดร.สืบสกุล คุรุรัตน  ประธานหลักสูตร วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ) 
3. ผศ.ดร.บุญธรรม วงศไชย  ประธานหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ) 
4. ดร.ศกัดิ์ดา ธงชาย  ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต) 
5. ผศ.ดร.กิตติพงษ  เยาวาจา 
6. รศ.ดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ 
7. ผศ.ดร.ประทีป ชัยเสริมเทวัญ 
8. ดร.พงศกร บํารุงไทย 
9. ดร.มานิดา ทองรุณ 
10. ผศ.ดร.รจนา ประไพนพ 
11. ดร.รัฐพล สาครสินธุ 
12. รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง 
13. รศ.ดร.สมพล สกุลหลง 
14. ผศ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ 
15. ดร.สุจินต วันชาติ 
16. ผศ.ดร.สุภัทร พัฒนวิชัยโชติ 
17. ดร.อบ นิลผาย 
18. Dr.Rodolphe Perrin 

 

ดูความเชี่ยวชาญของอาจารยและแตทานไดใน Website : http://www.eng.src.ku.ac.th/Eng_me/ 
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เจาหนาที่ประสานงานบัณฑิตศึกษา 

 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวสุกัญญา  สีเขียว  

(Email: Sukanya.s@eng.src.ku.ac.th) 

เบอรโทรศัพท : 038-354581-6 ตอ 662225 
 

ดูแล : คํารองนิสิต การสอบปากเปลาวิทยานิพนธ 
        และการติดตอกับบัณฑิตวิทยาลัย 

 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวชลิตตาภรณ  ตนสาย  

(Email: chalittaporn@eng.src.ku.ac.th) 

เบอรโทรศัพท : 038-354581-6 ตอ 662227 
 

ดูแล : การลงทะเบียนเรียน รายวิชาเรียน และผลการเรียน 
 

 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวยุพิน  รักเกียรติ์ 

(Email: yupin@eng.src.ku.ac.th) 

เบอรโทรศัพท : 038-354581-6 ตอ 662240 
 

ดูแล : การรับเขาและสําเร็จการศึกษา (รับปริญญา) การประชาสัมพันธหลักสูตร 

หมายเหตุ :    1) การติดตอประสานงานกับเจาหนาที่บัณฑิต จันทร-ศุกร เวลา 08.30-16.30 น. 

 

เงื่อนไขการจบการศึกษา 

  
1) เกรดเฉลี่ยไมนอยกวา 3.00  
2)  ผานการทดสอบภาษาอังกฤษ 
3)  ผานการสอบวิทยานิพนธ 
4)  ตีพิมพผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ หรือวารสารที่มหาวิทยาลัยยอมรับ 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

1. ชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 

 ภาษาอังกฤษ: Master of Engineering Program  

in Mechanical and Design Engineering 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 ชื่อเต็ม:   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ) 

 ชื่อยอ:   วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ) 

ชื่อเต็ม:   Master of Engineering (Mechanical and Design Engineering) 

 ชื่อยอ :   M.Eng. (Mechanical and Design Engineering) 

 

3. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 

4. รูปแบบของหลักสูตร 
 4.1 รูปแบบ   

  หลักสูตรปริญญาโท  

4.2 ภาษาที่ใช  

   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

4.3 การรับเขาศึกษา  

  รับนิสิตไทยและนิสิตตางชาติ 

5. หลักสูตร 

 5.1 แผน ก แบบ ก 2 

  5.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา           36 หนวยกิต 

  5.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
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  ก. วิชาเอก       ไมนอยกวา   24 หนวยกิต 

- สัมมนา       2 หนวยกิต 

- วิชาเอกบังคบั      1 หนวยกิต 

- วิชาเอกเลือกไมนอยกวา     21 หนวยกิต 

ข. วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา     12 หนวยกิต 

5.1.3 รายวิชาเอก   ไมนอยกวา   24 หนวยกิต 

ก. วิชาเอก      ไมนอยกวา  24 หนวยกิต 

- สัมมนา    ไมนอยกวา    2  หนวยกิต 

03604597 สัมมนา       1, 1 

(Seminar) 

- วิชาเอกบังคับ   ไมนอยกวา    1 หนวยกิต 

03604591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 1(1-0-2) 

    (Research Methods in Mechanical and Design Engineering) 

- วิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา   21 หนวยกิต 

03604511 อุณหพลศาสตรข้ันสูง      3(3-0-6) 

(Advanced Thermodynamics) 

03604512 กลศาสตรของไหลขั้นสูง        3(3-0-6) 

(Advanced Fluid Mechanics) 

03604513 การถายโอนความรอนโดยการนํา       3(3-0-6) 

(Conduction Heat Transfer) 

03604514 การถายโอนความรอนโดยการพา       3(3-0-6) 

(Convection Heat Transfer) 

03604515 การถายโอนความรอนโดยการแผรังสี         3(3-0-6) 

(Radiation Heat Transfer) 

03604516 การจําลองระบบอุณหภาพ         3(3-0-6) 

(Simulation of Thermal System) 

03604517 พลศาสตรของไหลและการถายเทความรอนเชิงคํานวณ  3(3-0-6) 

(Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer) 

03604518 เครื่องยนตเผาไหมภายในขั้นสูง     3(3-0-6) 

(Advanced Internal Combustion Engines) 

03604519 การเผาไหมขั้นสูง         3(3-0-6) 
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(Advanced Combustion) 

036045211  การควบคุมการปลดปลอยไอเสียจากยานยนต   3(3-0-6) 

(Control of Exhaust Emissions from Vehicles) 

03604522 เชื้อเพลิงทางเลือกสําหรับยานยนต       3(3-0-6) 

(Alternative Fuels for Vehicles) 

03604531 วิธีชิ้นประกอบจํากัดขั้นสูงในการวิเคราะหความเคน     3(3-0-6) 

(Advanced Finite Element Method in Stress Analysis) 

03604532 ทฤษฎีข้ันสูงของการสั่นสะเทือน       3(3-0-6) 

(Advanced Theory of Vibrations) 

03604533 ทฤษฎีข้ันสูงของความยืดหยุน     3(3-0-6) 

(Advanced Theory of Elasticity) 

03604534 ทฤษฎีข้ันสูงของพลศาสตร      3(3-0-6) 

(Advanced Theory of Dynamics) 

03604535 กลศาสตรการแตกราวขั้นสูง      3(3-0-6) 

(Advanced Fracture Mechanics) 

03604536 การออกแบบเครื่องจักรกลขั้นสูง       3(3-0-6) 

(Advanced Machine Design) 

03604551 การออกแบบการควบคุมการปอนกลับหลายตัวแปร     3(3-0-6) 

(Multivariable Feedback Control Design) 

03604552 เครือขายประสาทเทียมทางวิศวกรรมเครื่องกล   3(3-0-6) 

(Artificial Neural Networks in Mechanical Engineering) 

03604553 ระบบเชิงเสนทางวิศวกรรมเครื่องกล     3(3-0-6) 

(Linear Systems in Mechanical Engineering) 

03604554 ระบบไมเชิงเสนทางวิศวกรรมเครื่องกล    3(3-0-6) 

(Nonlinear Systems in Mechanical Engineering) 

03604555 การออกแบบและวิเคราะหระบบเครื่องกลไฟฟา   3(3-0-6) 

(Design and Analysis of Mechatronics Systems) 

03604556 การควบคุมแบบตรรกศาสตรคลุมเครือทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

(Fuzzy Logic Control in Mechanical Engineering) 

03604557 การควบคุมยานยนต      3(3-0-6) 
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(Automotive Control) 

03604571 การออกแบบผลิตภัณฑจากพอลิเมอร    3(3-0-6) 

(Polymer Product Design) 

03604572 การออกแบบเบาหลอสําหรับผลิตภัณฑยาง    3(3-0-6) 

(Mold Design for Rubber Products) 

03604573 หุนยนตในการผลิต     3(3-0-6) 

(Robotics in Manufacturing) 

03604596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ        1-3 

(Selected Topics in Mechanical and Design Engineering) 

03604598 ปญหาพิเศษ            1-3 

(Special Problems) 

  5.1.4 วิทยานิพนธ     ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

03604599 วิทยานิพนธ      1-12 

      (Thesis) 

  ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 

  ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ ประกอบดวยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 

 เลขลําดับที่ 1-2 (03) หมายถึง วิทยาเขตศรรีาชา 

 เลขลําดับที่ 3-5 (604) หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 

 เลขลําดับที่ 6 หมายถึง ระดับชั้นป 

 เลขลําดับที่ 7 มีความหมายดังตอไปนี้ 

   1 และ 2 หมายถึง กลุมวิชา เทอรโม-ของไหล 

   3 และ 4 หมายถึง กลุมวิชา กลศาสตรประยุกต 

   5 และ 6 หมายถึง กลุมวิชา ระบบพลศาสตรและควบคุม 

   7 และ 8 หมายถึง กลุมวิชา การออกแบบและการผลิต 

   9 หมายถึง กลุมวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนาปญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ 

เลขลําดับที่ 8 หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม 
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 5.2 ตัวอยางแผนการศึกษา 

ตัวอยางแผนการศึกษา   

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

03604591 ระเบียบวิธีวิจยัทางวิศวกรรมเครื่องกลและ 

การออกแบบ 

 1 (1-0-2) 

03604597 สัมมนา            1 

 วิชาเอกเลือก 9 ( - - ) 

 รวม 11 ( - - ) 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

03604597 สัมมนา            1 

 วิชาเอกเลือก 9 ( - - ) 

 รวม 10 ( - - ) 

 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

03604599 

 

วิทยานิพนธ 

วิชาเอกเลือก 

           6 

3 ( - - ) 

 รวม 9( - - ) 

   

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

03604599 วิทยานิพนธ            6 

 รวม            6 
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 5.3 คําอธิบายรายวิชา 

03604511  อุณหพลศาสตรข้ันสูง       3(3-0-6) 

(Advanced Thermodynamics)  

การวิเคราะหการกอกําเนิดทางเอนโทรปในระบบอุณหภาพ สมการสถานะสําหรับกาซจริง 

การโปรแกรมทางคอมพิวเตอรสําหรับสมบัติอุณหพลศาสตร ระบบหลายองคประกอบ สมดุลเฟสใน

ของผสม กฎขอที่สามของอุณหพลศาสตร สมดุลทางอุณหพลศาสตรสําหรับระบบอุณหภาพ 

Entropy generation analysis in thermal systems. Equations of state for real 

gases. Computer programming for thermodynamic properties. Multi-component 

systems. Phase equilibrium in mixtures. The third law of thermodynamics. 

Thermodynamic equilibrium for thermal systems.  

03604512  กลศาสตรของไหลขั้นสูง       3(3-0-6) 

  (Advanced Fluid Mechanics) 

สมการนาเวียร-สโตกสสําหรับการเคลื่อนที่ของของไหล การไหลเชิงศักยในสองมิติและสาม

มิติ เวอทิซิตี้ ทฤษฎีชั้นชิดผิว การไหลแบบอัดตัวได การไหลความเร็วต่ํากวาเสียงและเหนือเสียง 

การวัดการไหลและเครื่องมือวัด 

Navier-Stoke equations for fluid motion. Two and three dimensional 

potential flow. Vorticity. Theory of boundary layer. Compressible flow. Subsonic 

and supersonic flow. Flow measurement and instrumentation.  

 03604513  การถายโอนความรอนโดยการนํา      3(3-0-6) 

  (Conduction Heat Transfer) 

กลไกทางกายภาพของการนําความรอน  สมการการนําความรอน เทคนิคผลเฉลยทั้งเชิง

วิเคราะหและเชิงตัวเลข  ปญหาการนําความรอนขั้นสูงที่เก่ียวกับตัวกลางซึ่งทําจากวัสดุประกอบ 

แหลงความรอนที่เคลื่อนที่และการเปลี่ยนเฟส  

Physical mechanisms of heat conduction. The heat conduction equation. 

Analytical and numerical solution techniques. Advanced heat conduction problems 

involving composite material. Moving heat sources and phase change. 
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03604514  การถายโอนความรอนโดยการพา      3(3-0-6) 

  (Convection Heat Transfer)  

กลไกทางกายภาพของการถายโอนความรอนโดยการพา กฎการอนุรักษของมวล โมเมนตัม

และพลังงาน  ความคลายคลึงการถายโอนโมเมนตัมและความรอน  แนวคิดของชั้นชิดขอบ  การหา

คาสัมประสิทธ์ิการถายโอนความรอนโดยการพาความรอนเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ 

Physical mechanisms of convection heat transfer. Conservation laws of 

mass, momentum and energy. Momentum and heat transfer analogy. Boundary 

layer concepts. Theoretical and empirical determinations of convection heat 

transfer coefficients. 

03604515  การถายโอนความรอนโดยการแผรังสี     3(3-0-6) 

  (Radiation Heat Transfer) 

หลักมูลของการแผรังสีความรอน  สมบัติการแผรังสีของวัสดุ  การแลกเปลี่ยนรังสีระหวาง

พ้ืนผิว การแผรังสีในตัวกลางที่มีสวนรวม วิธีแบบดั้งเดิมและแบบสถิติของการวิเคราะหการถายโอน

ความรอนรังสี 

Fundamentals of thermal radiation. Radiative properties of materials. 

Radiative exchange between surfaces. Radiation in participating medium. 

Conventional and statistical methods of radiation heat transfer analysis. 

03604516 การจําลองของระบบอุณหภาพ      3(3-0-6) 

  (Simulation of Thermal Systems) 

การวิเคราะหพลังงานและเอ็กเซอรจีของระบบอุณหภาพ การสรางแบบจําลองอุปกรณของ

ระบบอุณหภาพ วิธีเชิงตัวเลขและการโปรแกรมสําหรับการจําลองระบบอุณหภาพ การหาคา

เหมาะสมที่สุดในการออกแบบระบบอุณหภาพ  

Energy and exergy analysis of thermal system. Modeling of thermal system 

components. Numerical method and programming for thermal system simulation. 

Optimization of thermal system design.  
 

 

 

03604517  พลศาสตรของไหลและการถายเทความรอนเชิงคํานวณ   3(3-0-6) 

  (Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer) 

สมการการถายโอนความรอนและการไหลของของไหล วิธีผลตางจํากัด วิธีปริมาตรจํากัด 

ปญหาการแพรในหนึ่งและสองมิติ ปญหาการพาและการแพร การสรางแบบจําลองความปนปวน 
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การประยุกตพลศาสตรของไหลและการถายโอนความรอนเชิงคาํนวณสําหรับปญหาทาง

วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 

Equations for heat transfer and fluid flow. Finite difference method. Finite 

volume method. One and two dimensional diffusion problems. Convection-

diffusion problem. Turbulence modeling. Application of computational fluid 

dynamics and heat transfer for mechanical and design engineering problems. 

03604518  เครื่องยนตเผาไหมภายในขั้นสูง      3(3-0-6) 

  (Advanced Internal Combustion Engines) 

การเผาไหมและเปลวไฟ กระบวนการเผาไหมในเครื่องยนตจุดระเบิดดวยประกายไฟและ

เครื่องยนตจุดระเบิดดวยการอัด การเกิดมลพิษ อุปกรณบําบัดไอเสีย เชื้อเพลิงทดแทน การถายโอน

ความรอนในเครื่องยนต การหลอลื่นของเครื่องยนต เครื่องมือและเทคนิคในงานวิจัยเครื่องยนต 

Combustion and flame. Combustion processes in spark ignition engine and 

compression ignition engine. Pollutant formation. Exhaust after-treatment devices. 

Alternative fuels. Engine heat transfer. Engine lubrication. Instrument and 

techniques in engine research. 

03604519*  การเผาไหมข้ันสูง        3(3-0-6) 

  (Advanced Combustion)  

การวิเคราะหเชิงทฤษฎีและทดลองของกระบวนการระเบิดและการเผาไหม การระเหยของ

ละออง การจุดระเบิด การลุกลามและเสถียรภาพของเปลวไฟ เปลวไฟแบบผสมกอนและแบบแพร 

การควบคุมมลพิษจากการเผาไหม กระบวนการเผาไหมในเครื่องยนตกังหันกาซและเครื่องยนตเผา

ไหมภายใน 

Theoretical and experimental analysis of ignition and combustion processes. 

Spray evaporation. Ignition. Flame propagation and stability. Pre-mixed and 

diffusion flames. Combustion pollutant control. Combustion processes in gas 

turbine engine and internal combustion engine. 

 

03604521*  การควบคุมการปลดปลอยไอเสียจากยานยนต    3(3-0-6) 

  (Control of Exhaust Emissions from Vehicles)  

 การเผาไหมของเชื้อเพลิงในเครื่องยนตของยานยนต การเกิดมลพิษ เครื่องมือวัดและเทคนิค

การวิเคราะหไนโตรเจนออกไซด ไฮโดรคารบอน คารบอนไดออกไซด คารบอนมอนอกไซด และฝุน
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ละออง อุปกรณบําบัดไอเสียสําหรับเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล มาตรฐานการปลดปลอยไอเสีย 

เทคโนโลยีสมัยใหมสําหรับการควบคุมมลพิษจากยานยนต 

Fuel combustion in automotive engines. Pollutant formation. Measuring 

instruments and techniques for analyzing nitrogen oxides, hydrocarbons, carbon 

dioxide, carbon monoxide, and particulate matters. After-treatment devices for 

gasoline and diesel engines. Emission standards. Modern technology for controlling 

pollutants from vehicles. 

036045223 เชื้อเพลิงทางเลือกสําหรับยานยนต      3(3-0-6) 

  (Alternative Fuels for Vehicles)  

 แหลงเชื้อเพลิงทางเลือก แอลกอฮอล เชื้อเพลิงผสมแอลกอฮอล-แกสโซลีน กาซธรรมชาติอัด 

กาซธรรมชาติเหลว กาซปโตรเลียมเหลว กาซชีวภาพ ไบโอดีเซล เชื้อเพลิงดีเซลสังเคราะห ไฮโดรเจน 

เชื้อเพลิงคู คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่มีผลตอการเผาไหม การประยุกตใชงานของเชื้อเพลิง

ทางเลือกสําหรับยานยนต 

Alternative fuel sources. Alcohol. Alcohol-gasoline mixture fuel. Compressed 

natural gas. Liquefied natural gas. Liquefied petroleum gas. Biogas. Biodiesel. 

Synthetic diesel fuel. Hydrogen. Dual fuel. Physical and chemical properties effect on 

combustion. Applications of alternative fuels for vehicles. 

 

 

03604531  วิธีชิ้นประกอบจํากัดขั้นสูงในการวิเคราะหความเคน    3(3-0-6) 

  (Advanced Finite Element Method in Stress Analysis)  

การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรโดยวิธีพลังงาน วิธีการแปรผันและวิธีของริตซ ปญหา

การวิเคราะหความเคนในหนึ่งมติ ิสองมติแิละสามมิติ คอมพิวเตอรชวยในวิธีชิ้นประกอบจํากัด 

Mathematical model fomulations by energy method, variational method 

and  Ritz’s method. One, two and three dimensional stress analysis problems. 

Computer aided in  finite element method. 

03604532  ทฤษฎีขั้นสูงของการสั่นสะเทือน      3(3-0-6) 

  (Advanced Theory of Vibrations)  

การสั่นสะเทือนของสปริง มวล และตัวหนวง การสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบแรงฮาร

โมนิก  การสั่นสะเทือนชั่วขณะ การสั่นสะเทือนแบบสุม ระบบการสั่นสะเทือนหลายระดับข้ันเสรี 

                                                           
33***รายวิชาเปดใหม * 
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สมการของลากรานซ   วิธีเชิงตัวเลข การสั่นสะเทือนของระบบที่มีความตอเนื่อง การสั่นสะเทือน

แบบ ไมเชิงเสน 

Vibrations of spring, mass, and damper. Free and forced harmonic vibrations. 

Transient vibration. Random vibration. Multi-degree of freedom vibrating systems. 

Lagrange’s equation. Numerical method. Vibrations of continuous systems. 

Nonlinear vibrations. 

03604533  ทฤษฎีขั้นสูงของความยืดหยุน      3(3-0-6) 

  (Advanced Theory of Elasticity) 

กลศาสตรของวัตถุยืดหยุน การกระจายของความเคนในโครงสรางทางวิศวกรรม ปญหา 

ความเคนในระนาบ ปญหาความเครียดในระนาบ คาน เพลา แผนราบและผนังบาง วิธีเชิงตัวเลข 

Mechanics of elastic bodies. Stress distribution in engineering structure. 

Plane stress problem. Plane strain problem. Beam, shaft, plate and shell. Numerical 

method. 

 

 

03604534  ทฤษฎีขั้นสูงของพลศาสตร      3(3-0-6) 

  (Advanced Theory of Dynamics) 

จลนศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง พลศาสตรของอนุภาค ระบบของอนุภาคและ

วัตถุแข็งเกร็ง ปญหาของมวลผันแปร สมการของลากรางจ หลักของแฮมิลตันและการประยุกตทาง

วิศวกรรม 

Kinematics of particles and rigid bodies. Dynamics of particles. Systems of 

particles and rigid bodies. Variable mass problems. Lagrange’s equation. Hamilton’s 

principle and engineering applications. 

03604535  กลศาสตรการแตกราวขั้นสูง      3(3-0-6) 

  (Advanced Fracture Mechanics) 

พฤติกรรมการเปลี่ยนรูปและการแตกราวของวัสดุ การวิเคราะหการแตกราว  การทํานาย

ผลขอบกพรองของวัสดุ วิธีตรวจสอบวัสดุแบบไมทําลาย วิธีทดสอบความปลอดภัยของโครงสรางที่

เกิดจากการพิบัติและผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

Deformation and fracture behavior of materials. Analyses of fracture. 

Predicting material defects. Nondestructive inspection methods. Test methods of 

structure safety caused by failure and environmental effects. 

03604536  การออกแบบเครื่องจักรกลข้ันสูง      3(3-0-6) 
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  (Advanced Machine Design)  

การวิเคราะหทางทฤษฎีและทางปฏิบัติในการออกแบบเครื่องจักรกล การออกแบบยาน

ยนตและการประยุกตวิศวกรรมการผลิต การหาผลเฉลยเชิงนวัตกรรม พัฒนาทักษะในการออกแบบ

และคอมพิวเตอรวิเคราะห 

Theory, practice and analysis of machine design. Automotive design and 

manufacturing engineering applications. Finding innovative solutions to problems. 

Improving computer design and analysis skills. 

 

 

 

03604551  การออกแบบการควบคุมการปอนกลับหลายตัวแปร     3(3-0-6) 

  (Multivariable Feedback Control Design) 

การควบคุมการปอนกลับแบบดั้งเดิมและการควบคุมหลายตัวแปร ชิ้นประกอบของทฤษฎี

ระบบเชิงเสน ขอจํากัดดานสมรรถนะในระบบควมคุมตัวแปรหนึ่งอินพุทและหนึ่งเอาทพุท ขอจํากัด

ดานสมรรถนะในระบบควบคุมตัวแปรหลายอินพุทและหลายเอาทพุท การออกแบบตัวควบคุม การ

ลดแบบจําลอง 

Classical feedback control and multivariable control. Elements of linear 

system theory. Performance limitations in single-input and single-output controlling 

systems. Performance limitations in mutiple-input and multiple-output controlling 

systems. Controller design. Model reduction. 

03604552   เครือขายประสาทเทียมทางวิศวกรรมเครื่องกล    3(3-0-6) 

  (Artificial Neural Networks in Mechanical Engineering) 

 แบบจําลองและกฎการเรียนรูของโครงขายประสาทเทียม โครงขายแบบปอนไปขางหนา
และการเรียนรูแบบถูกกํากับดูแล โครงขายปอนกลับแบบชั้นเดียวและหนวยความจําที่เชื่อมโยง 
โครงขายการเรียนรูแบบไมถูกกํากับดูแล โครงขายประสาทเทยีมแบบเกิดซ้ํา 
  Models and learning rules of artificial neural network. Forward feeding 

networks and supervised learning. Single-layer feedback networks and associative 

memories. Unsupervised learning networks. Recurrent neural networks.   

03604553  ระบบเชิงเสนทางวิศวกรรมเครื่องกล     3(3-0-6) 

  (Linear Systems in Mechanical Engineering) 

การพัฒนาและการประยุกตเทคนิคที่เหมาะสมท่ีสุดในการออกแบบระบบวิศวกรรมและชิ้น 
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ประกอบ การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพ่ือแกปญหาการออกแบบ วิธีการเชิงเสน การเขียน

โปรแกรมเชิงเรขาคณิตและพลวัต  

Development and application of optimization techniques in design of 

engineering systems and elements. Mathematical modeling of design problems. 

Linear methods. Geometric and dynamic programming.  

 

 

03604554  ระบบไมเชิงเสนทางวิศวกรรมเครื่องกล     3(3-0-6) 

  (Nonlinear Systems in Mechanical Engineering) 

 ปญหาความไมเชิงเสนในวิศวกรรมเครื่องกล แบบจําลองไมเชิงเสน ระบบอันดับสอง

เสถียรภาพของเลียปูนอฟ เสถียรภาพของอินพุทและเอาทพุท ทฤษฎีบทของการไมมีปฏิกิริยา การ

วิเคราะหเสถียรภาพ ทฤษฎีความยุงเหยิงและการหาคาเฉลี่ย 

Nonlinearities problems in mechanical engineering. Nonlinear models. 

Second-order systems. Lypapunov’s stability. Input and output stability. Passivity 

theorems. Stability analysis. Perturbation theory and averaging. 

03604555 การออกแบบและวิเคราะหระบบเครื่องกลไฟฟา    3(3-0-6) 

  (Design and Analysis of Mechatronics Systems) 

  ตัวรับรู ตัวแปรสัญญาณและระบบการวัด ระบบแบบฝงตัว การพัฒนาของระบบแบบฝง 

ตัวหนวยขับและอุปกรณขับเคลื่อนที่ ระบบเชิงเสน การขับเคลื่อนแบบหมุน การแปลงการเคลื่อนที่ 

ระบบเครื่องกลและการออกแบบ กรณีศกึษา 

Sensors transducers and measurement systems. Embedded systems. 

Development of embedded systems. Drives and actuators. Linear systems, 

rotational drives, motion converters. Mechanical systems and design. Case studies.  
03604556   การควบคุมแบบตรรกะคลุมเครือทางวิศวกรรมเครื่องกล    3(3-0-6) 

(Fuzzy Logic Control in Mechanical Engineering) 

หลักมูลของของการควบคุมแบบตรรกศาสตรคลุมเครือ การวิเคราะหไมเชิงเสน การระบุ 

ตรรกศาสตรแบบคลุมเครือและการประมาณคา การควบคุมแบบตรรกศาสตรคลุมเครือปรับคาได 

การกํากับดูแลแบบตรรกศาสตรคลุมเครือ มุมมองในการควบคุมแลตรรกศาสตรคลุมเครือ 

กรณีศกึษาในการออกแบบและการนําไปปฏิบัติ 

Fundamental of Fuzzy logic control. Nonlinear analysis. Fuzzy logic 

identification and estimation. Adaptive Fuzzy logic control. Fuzzy logic supervisory. 

Perspectives on Fuzzy  logic control. Case studies in design and implementation. 
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03604557  การควบคุมยานยนต       3(3-0-6) 

  (Automotive Control) 

การควบคุมการขับเคลื่อน การสรางแบบจําลองยานยนต  พารามิเตอรของยานยนตและ

สภาวะ การควบคุมระบบเบรกปองกันลอล็อค การควบคุมพลศาสตรการหันเห ตัวแบบถนนและ

คนขับ การควบคุมระบบรองรับ 

Driveline control. Vehicle modeling. Vehicle parameters and states. Anti-lock 

brake system control. Control of yaw dynamics. Road and driver models. 

Suspension system control. 

03604571  การออกแบบผลิตภัณฑจากพอลิเมอร     3(3-0-6) 

  (Polymer Product Design) 

สมบัติของพอลิเมอรและขอไดเปรียบเชิงเศรษฐศาสตร หลักการเลือกชนิดของวัสดุตาม

หนาที่ของผลิตภัณฑท่ีออกแบบ กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร เกณฑในการออกแบบผลิตภัณฑพอลิ

เมอร แมพิมพและเครื่องจักรกลสําหรับการผลิต การออกแบบและวัสดุสําหรับแมพิมพ การทดสอบ

ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม การสรางแมพิมพรวดเร็ว 

Properties of polymer and economic advantage. Materials selection based 

on functions of designed product. Polymer forming process. Design criteria for 

polymer products. Molds and machines for production. Mold design and material. 

Industrial standard testing. Rapid prototyping.  

03604572  การออกแบบเบาหลอสําหรับผลิตภัณฑยาง     3(3-0-6) 

  (Mold Design for Rubber Products) 

สมบัติของยาง กระบวนการขึ้นรูปยาง การออกแบบและการผลิตแบบเบาหลอยางโดย

วิศวกรรมใชคอมพิวเตอรชวย การควบคุมคุณภาพและการปรับปรุงผลิตภัณฑยาง 

Properties of rubber. Rubber forming processes. Design and manufacturing 

of rubber molds using computer-aided engineering. Quality control and 

improvement for rubber products. 

 

 

03604573  หุนยนตในการผลิต        3(3-0-6) 

  (Robotics in Manufacturing) 
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บทบาทของหุนยนตในการผลิต ระบบของหุนยนต หลักการจลนศาสตร กลไกและ

เรขาคณิตของแขนหุนยนต การวางแผนเชิงแนววิถี ระบบการมองภาพของหุนยนต 

Role of robot in manufacturing. Robotics systems. Kinematics principle. 

Mechanics and geometry of robot’s arm. Trajectory planning. Robot vision system. 

03604591  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ   1(1-0-2) 

(Research Methods in Mechanical and Design Engineering) 

หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ การวางแผนการวิจัย 

การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย การใชเครื่องมือในการวิจัยดานวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 

การวิเคราะหขอมูล การตีความและการอภิปรายผลการวิจัย การเขียนรายงานและการตีพิมพ

งานวิจัย  

Research principles and methods in mechanical and design engineering. 

Research planning. Writing research proposal. Utilization of instrumentation for 

mechanical and design engineering research. Data analysis. Interpretation and 

discussion of research result. Report writing and research publication. 

03604596  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ     1-3 

  (Selected Topics in Mechanical and Design Engineering) 

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบในระดับปริญญาโท  หัวขอเรื่อง

เปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา 

Selected topics in mechanical and design engineering at the master’s 

degree level, topics are subject to change in each semester. 

03604597  สัมมนา         1 

  (Seminar)  

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบใน

ระดับปริญญาโท 

Presentation and discussion on interesting topics in mechanical and design 

engineering at the master’s degree level. 

03604598 ปญหาพิเศษ        1-3 

  (Special Problems) 

การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ ระดับปริญญาโทและเรียบเรียง

เขียนเปนรายงาน 

Study and research in mechanical and design engineering at the master’s 

degree level and compile into a written report. 
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03604599  วิทยานิพนธ        1-12 

  (Thesis)  

     วิจัยในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ 

   Research at the master’s degree level and compile into a thesis. 

 


