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หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต  

คณะวิศวกรรมศาสตรศ์รีราชา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ วิทยาเขตศรีราชา 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 
 
1.  ช่ือหลกัสตูร 

หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล)  
สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกลและการผลติ  
Bachelor of Engineering Program (Mechanical Engineering) in Mechanical and 
Manufacturing Engineering (Special Program) 

 
2.  ช่ือปริญญา 

ชือ่เตม็ :  วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
ชือ่ยอ่ :  วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
ชือ่เตม็ :  Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 
ชือ่ยอ่ :  B.Eng. (Mechanical Engineering) 
 

3.  หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
คณะวศิวกรรมศาสตรศ์รรีาชา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา 

 
4.  ปรชัญาและวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ  จําเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในงานวศิวกรรมเครือ่งกลแขนงต่าง ๆ เพือ่การศกึษา ออกแบบ ควบคุม บาํรุงรกัษา รวมทัง้
การนําความรูแ้ละเทคโนโลยสีมยัใหมต่่าง ๆ มาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัทรพัยากร สงัคม เศรษฐกจิและ
ความตอ้งการของภมูภิาคและประเทศ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรรีาชา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา ไดต้ระหนักถงึ
ความสําคัญของวิชาการดังกล่าว ดังนั ้นจึงได้ดําเนินการเปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา
วศิวกรรมเครือ่งกลและการผลติในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การปรบัอากาศ ยานยนต ์พลงังาน การออกแบบและ
การผลติ เพื่อพฒันาบุคลากรใหก้บัประเทศชาต ิและเป็นส่วนหน่ึงในการสัง่สม เสาะแสวงหา และพฒันา
องค์ความรู้ให้ภูมิปญัญาไทยเกิดงอกงามเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ช่วยเสริมสร้างความ
เจรญิกา้วหน้าในงานดา้นวศิวกรรมเครือ่งกลและการผลติของภมูภิาคและประเทศต่อไป 

เพือ่บรรลุภารกจิดงักล่าว คณะวศิวกรรมศาสตรศ์รรีาชา จงึเหน็สมควรใหด้าํเนินการเปิดสอน
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครื่องกล) สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกลและการผลติ (ภาค
พเิศษ) โดยมวีตัถุประสงคข์องหลกัสตูรดงัน้ี 
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4.1 เพื่อผลติวศิวกรเครื่องกลในระดบัปรญิญาตรทีีม่คีุณภาพมคีวามรอบรูแ้ละมคีวามชํานาญ
ในวชิาการทางสาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกลและการผลติทีท่นัสมยัและมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม 

4.2  เพือ่เป็นพืน้ฐานในการพฒันาการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาและงานวจิยัเพือ่ความ 
 เป็นเลศิทางวชิาการในสาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกลและการผลติและสรา้งองคค์วามรูใ้หม่

เพือ่ความกา้วหน้าทางวชิาการ 
4.3 เพือ่ใหค้วามรูพ้ ืน้ฐานทางสาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกลและการผลติแก่นิสติสาขาวชิา 

วศิวกรรมต่างๆ ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ตามความตอ้งการของหลกัสตูรอื่น 
4.4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม 

 
5.  คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 

ตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
6.  วิธีการคดัเลือกผูเ้ข้าศึกษา 

ตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
    
7.  ระบบการศึกษา 

ตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
8.  ระยะเวลาการศึกษา 

ตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
9. การลงทะเบียนเรียน 

ตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
10. การวดัผลและการสาํเรจ็การศึกษา 

ตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
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11. อาจารยผ์ูส้อน  
ผูท้รงคุณวฒุสิาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล 
1.   นาวาเอกพรีพงศ ์ วนิชานนัท ์

B.Eng. (Mechanical Engineering) 
อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล ดงัรายนามต่อไปน้ี 
1. ผศ.ดร.สถาพร   เชือ้เพง็ 

วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
วศ.ม. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
Ph.D. (Manufacturing and Mechanical Engineering) 

2. ผศ.ดร.บุญธรรม   วงศไ์ชย 
วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล)  
วศ.ม. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
วศ.ด. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 

3. อ.ดร.ชาญวทิย ์ จนัทราศรไีศล 
วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
M.S. (Architectural Engineering) 
Ph.D. (Mechanical Engineering) 

4. อ.ดร.สบืสกุล  คุรุรตัน์ 
วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
วศ.ม. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
D.Eng. (Mechanical Engineering) 

5. อ.รฐัพล   สาครสนิธุ ์
วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
M.S. (Design Aeroplane Engineering and Technology) 
*กาํลงัศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอก 

6. อ.ประทปี   ชยัเสรมิเทวญั 
วศ.บ. (วศิวกรรมเกษตร) 
วศ.ม. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
*กาํลงัศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอก 

7. อ.ดร.สภุทัร   พฒัน์วชิยัโชต ิ
วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
วศ.ม. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
วศ.ด. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
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8. อ.ดร.สมภพ   จรุงธรรมโชต ิ
วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
วศ.ม. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
D.Eng. (Energy) 

9.    อ.ดร.รจนา  ประไพนพ  
วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
วศ.ม. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
Ph.D. (Mechanical Engineering) 

10. อ.จริโรจน์ บรูณะโรจน์ 
วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
วศ.ม. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 

11. อ.พฒุพิงษ์  ขนุทรง 
วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
วศ.ม. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 

12. อ.สธุาทพิย ์ วทิยปิยานนท ์
วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
วศ.ม. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 

 13. อ.อบ  นิลผาย 
วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
วศ.ม. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 

 14. อ.ณฐัวรี ์ ศรสีตัยกุล 
วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
วศ.ม. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 

 15. อ.สมพล  สกุลหลง 
วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
วศ.ม. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 

                 วศ.ด. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
 16. อ.อรรถพล  ชยัมนสักุล 

วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
วศ.ม. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 

 17.  อ.กฤษดา  เหงีย่มไพศาล 
วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
วศ.ม. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
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อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ดงัรายนามต่อไปน้ี 
1. อ.ดร.เพญ็สดุา พนัฤทธิด์าํ 

วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.ด. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 

2. อ.ดร.ศริริตัน์ หมืน่วณชิกลู 
วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.ด. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 

3. อ.นฎัฐวกิา จนัทรศ์ร ี
วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
Ph.D. (Design and Manufacturing Engineering) 

4. อ.นนัทวฒุ ิ  ศรอีรยิวฒัน์ 
วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
*กาํลงัศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอก 

5. อ.ดร.สริางค ์กลัน่คาํสอน 
วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operations Management) 

6. อ.ดร.ชยัวฒัน์ นุ่มทอง 
วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.ม. (วศิวกรรมการผลติ) 
Ph.D. (Mechanical Engineering: Integrated Design and Manufacturing System) 

7. อ.จนัทรจ์ริา  คงชืน่ใจ 
วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.ม. (วศิวกรรมระบบการผลติ) 

8. อ. จกัรนิทร ์ กลัน่เงนิ 
วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 

9. อ.ประภาพรรณ  เกษราพงษ์ 
วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ 
 
 



                                     สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกลและการผลติ  ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2555  (สว่นที ่2) หน้า                               

 

7 

10. อ. เชษฐา  ชาํนาญหลอ่ 
วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
*กาํลงัศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอก 

11. อ. จริาภรณ์  ประดบัวงษ์ 
วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
*กาํลงัศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท 

12. อ.ธนพนัธ ์ คงทอง 
วศ.บ. (วศิวกรรมอาหาร) 
วศ.ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 

13. อ.ชานิดา  พทิยานนท ์
วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
วศ.ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 

14. อ.พมิพส์พุร  โพธิน้์อย 
วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 

15. อ.จริเกยีรต ิ ทรายทอง 
     วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
     M.Eng. (Industrial and Manufacturing Engineering) 

 15  อ.ฐติกิร  พตันพพิลู 
        วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
      M.Eng. (Design and Manufacturing Engineering) 
      D.Eng. (Industrial and Manufacturing Engineering) 

อาจารยส์นบัสนุน ดงัรายนามต่อไปน้ี 
1. รศ.ดร. ปรณฐั    วสิวุรรณ 

วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
Ph.D. (Mechanical Engineering) 

2. รศ.ดร.ประไพศร ีสทุศัน์ ณ อยธุยา 
สต.บ.(สถติ)ิ เกยีรตนิิยม  
M.S.(Statistics) 
M.S. (Industrial and Manufacturing Engineering) 
Ph.D. (Industrial and Manufacturing Engineering)        
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12.   หลกัสตูร 
  12.1 จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ 150 หน่วยกิต 
 12.2  โครงสร้างหลกัสตูร 
 (1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไมน้่อยกวา่ 30 หน่วยกิต 
 - กลุม่วชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ 10 หน่วยกติ 
 - กลุม่วชิาภาษา 12 หน่วยกติ 
 - กลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์ 3 หน่วยกติ 
 - กลุม่วชิามนุษยศาสตร ์ 3 หน่วยกติ 
 - กลุม่วชิาพลศกึษา 2 หน่วยกติ 
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมน้่อยกวา่ 114 หน่วยกิต 
 - วชิาแกน 27 หน่วยกติ 
 - วชิาเฉพาะบงัคบั 81 หน่วยกติ 
 - วชิาเฉพาะเลอืก ไมน้่อยกวา่ 6 หน่วยกติ 
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมน้่อยกวา่ 6 หน่วยกิต 
 (4) การฝึกงาน ไมน้่อยกวา่ 240 ชัว่โมง และ 30 วนัทาํการ (ไมน่บัหน่วยกติ) 
      ยกเวน้นิสติทีเ่ขา้รว่มโครงการสหกจิศกึษา 
 12.3 รายวิชา 

(1)  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไมน้่อยกวา่   30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์  10 หน่วยกิต 
04204111 คอมพวิเตอรแ์ละการโปรแกรม 3(2-3-6) 
 (Computers and Programming) 

 และเลอืกเรยีนรายวชิาศกึษาทัว่ไปกลุม่วชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรอ์กีไมน้่อยกวา่ 7 
หน่วยกติ จากรายวชิาดงัต่อไปนี้ 

01418111 การใชง้านคอมพวิเตอร ์ 1(0-2-1) 
 (Computer Applications) 
01418112 คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 3(2-2-5) 
 (Introduction to Computer) 
01418113 เทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 (Computer and Information Technology) 
01999012 สขุภาพเพือ่ชวีติ 3(3-0-6) 
 (Health for Life) 
01999213 สิง่แวดลอ้ม เทคโนโลยแีละชวีติ 3(3-0-6) 
 (Environment, Technology and Life) 
04824115 คณติศาสตรส์าํหรบัธุรกจิ 3(3-0-6) 
 (Mathemetics for Business) 
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1.2 กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต 
01355111 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน I ไมน่บัหน่วยกติ 
 (Foundation English I) 
01355112 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน II 3(3-0-6) 
 (Foundation English II) 
01355113 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน III 3(3-0-6) 
 (Foundation English III) 
01999021 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 3(3-0-6) 
 (Thai Language for Communication) 
01355XXX ภาษาองักฤษ 3( - - ) 
 (English) 
1.3 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์  3 หน่วยกิต 

 เลอืกเรยีนวชิาศกึษาทัว่ไปกลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์3 หน่วยกติ จากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
01999041 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การดาํเนินชวีติทีด่ ี 3(3-0-6) 
 (Economics for Better Living) 
01999141 มนุษยก์บัสงัคม 3(3-0-6) 
 (Man and Society) 
1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  3 หน่วยกิต 

 เลอืกเรยีนวชิาศกึษาทัว่ไปกลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์3 หน่วยกติ จากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
01999031 มรดกอารยธรรมโลก 3(3-0-6) 
 (The Heritage of World Civilizations) 
01999032 ไทยศกึษา 3(3-0-6) 
 (Thai Studies) 
01999033 ศลิปะการดาํเนินชวีติ 3(3-0-6) 
 (Arts of Living) 
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา  2 หน่วยกิต 

1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต 
เลอืกเรยีนวชิาพลศกึษากลุม่วชิาพลศกึษา 2 หน่วยกติ จากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
04837111 วทิยาศาสตรก์ารกฬีาเพือ่สขุภาพ 2(1-2-3) 
 (Sport Science for Helth) 
01175xxx กจิกรรมพลศกึษา 1,1(0-2-1) 
 (Physical Education Activities) 
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(2)  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมน้่อยกวา่   114 หน่วยกิต 
2.1 วิชาแกน  27 หน่วยกิต 
04208111 การเขยีนแบบวศิวกรรม 3(2-3-6) 
 (Engineering Drawing) 
04821118 เคมหีลกัมลู 3(3-0-6) 
 (Fundamental Chemistry) 
04821119 เคมหีลกัมลู ภาคปฏบิตักิาร 1(0-3-2) 
 (Laboratory in Fundamental Chemistry) 
04824113 คณติศาสตรว์ศิวกรรม I 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics I) 
04824114 คณติศาสตรว์ศิวกรรม II 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics II) 
04824211 คณติศาสตรว์ศิวกรรม III 3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics III) 
04825113 ฟิสกิสท์ัว่ไป I 3(3-0-6) 
 (General Physics I) 
04825114 ฟิสกิสท์ัว่ไป I ภาคปฏบิตักิาร 1(0-3-2) 
 (Laboratory in General Physics I) 
04825115 ฟิสกิสท์ัว่ไป II 3(3-0-6) 
 (General Physics II) 
04825116 ฟิสกิสท์ัว่ไป II ภาคปฏบิตักิาร 1(0-3-2) 
 (Laboratory in General Physics II) 
04813282 วสัดุวศิวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Materials) 
2.2 วิชาเฉพาะบงัคบั  81 หน่วยกิต 
04206221 ความน่าจะเป็นและสถติปิระยกุตส์าํหรบัวศิวกร 3(3-0-6) 
 (Applied Probability and Statistics for Engineers) 
04206311 กระบวนการผลติ I 3(3-0-6) 
 (Manufacturing Process I) 
04206322 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
 (Quality Control) 
04206341 การศกึษาการทาํงานทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Work Study) 
04206342 การวางแผนและการควบคุมการผลติ 3(3-0-6) 
 (Production Planning and Control) 
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04208221 กลศาสตรว์ศิวกรรม I 3(3-0-6) 
 (Engineering Mechanics I) 
04208222 กลศาสตรว์ศิวกรรม II 3(3-0-6) 
 (Engineering Mechanics II) 
04208241 อุณหพลศาสตร ์I 3(3-0-6) 
 (Thermodynamics I) 
04208242 กลศาสตรข์องไหล 3(3-0-6) 
 (Fluid Mechanics) 
04208261 กลศาสตรข์องแขง็ 3(3-0-6) 
 (Mechanics of Solids) 
04208271 วธิกีารคอมพวิเตอรส์าํหรบัวศิวกรรมเครือ่งกล 3(2-3-6) 
 (Computer Methods for Mechanical Engineering) 
04208321 กลศาสตรข์องเครือ่งจกัรกล 3(3-0-6) 
 (Mechanics of Machinery) 
04208322 การสัน่เชงิกล 3(3-0-6) 
 (Mechanical Vibrations) 
04208331 เครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายใน 3(3-0-6) 
 (Internal Combustion Engines) 
04208332 วศิวกรรมยานยนต ์I 3(3-0-6) 
 (Automotive Engineering I) 
04208341 อุณหพลศาสตร ์II 3(3-0-6) 
 (Thermodynamics II) 
04208351 การถ่ายโอนความรอ้น 3(3-0-6) 
 (Heat Transfer) 
04208352 การทาํความเยน็ I 3(3-0-6) 
 (Refrigeration I) 
04208371 การควบคุมอตัโนมตั ิ 3(3-0-6) 
 (Automatic Control) 
04208431 วศิวกรรมโรงงานผลติกาํลงั 3(3-0-6) 
 (Power Plant Engineering) 
04208451 การปรบัอากาศ 3(3-0-6) 
 (Air Conditioning) 
04813262 หลกัมลูวศิวกรรมไฟฟ้าสาํหรบัวศิวกรรมเครือ่งกล 3(2-3-6) 
 (Fundamentals of Electrical Engineering for Mechanical Engineers) 
04813281 การฝึกงานโรงงานทางวศิวกรรม 1(0-3-2) 
 (Engineering Workshop Practice) 
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04813283 ปฏบิตักิารวศิวกรรมเครือ่งกลและการผลติ I 1(0-3-2) 
 (Mechanical and Manufacturing Engineering Laboratory I) 
04813361 การออกแบบเครือ่งจกัรกล I 3(3-0-6) 
 (Machine Design I) 
04813381 ปฏบิตักิารวศิวกรรมเครือ่งกลและการผลติ II 1(0-3-2) 
 (Mechanical and Manufacturing Engineering Laboratory II) 
04813399 การเตรยีมการโครงงานวศิวกรรมเครือ่งกลและการผลติ 1(0-3-2) 
 (Mechanical and Manufacturing Engineering Projects Preparation) 
04813461 การออกแบบเครือ่งจกัรกล II 3(3-0-6) 
 (Machine Design II) 
04813462 วศิวกรรมความปลอดภยัทางวศิวกรรมเครือ่งกลและการผลติ 2(2-0-4) 
 (Safety Engineering in Mechanical and Manufacturing Engineering) 
04813481 ปฏบิตักิารวศิวกรรมเครือ่งกลและการผลติ III 1(0-3-2) 
 (Mechanical and Manufacturing Engineering Laboratory III) 
04813497 สมัมนา 1 
 (Seminar) 
04813499 โครงงานวศิวกรรมเครือ่งกลและการผลติ 1(0-3-2) 
 (Mechanical and Manufacturing Engineering Project) 
2.3 วิชาเฉพาะเลือก              ไมน้่อยกวา่  6 หน่วยกิต 

 เลอืกเรยีนไมน้่อยกวา่ 6 หน่วยกติ จากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
04813496 เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมเครือ่งกลและการผลติ 1-3 
 (Selected Topics in Mechanical and Manufacturing Engineering) 
04813498 ปญัหาพเิศษ 1-3 
 (Special Problems) 
04850390 การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศกึษา 1(1-0-2) 
 (Cooperative Education Preparation) 
04850490 สหกจิศกึษา 6 
 (Cooperative Education) 
2.3.1 กลุ่มวิชายานยนต ์
04208432  วศิวกรรมยานยนต ์II  3(3-0-6) 
 (Automotive Engineering II) 
04208433  วศิวกรรมยานยนต ์III  3(3-0-6) 
 (Automotive Engineering III) 
04208434  วศิวกรรมยานยนต ์IV  3(3-0-6) 
 (Automotive Engineering IV) 
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04208435  เครือ่งจกัรกลกอ่สรา้ง  3(3-0-6) 
 (Construction Machinery) 
04208436  การเผาไหม ้ 3(3-0-6) 
 (Combustion) 
04208437  การหลอ่ลืน่  3(3-0-6) 
 (Lubrication) 
04208438  การจดัการดา้นเครือ่งจกัรกล  3(3-0-6) 
 (Equipment Management) 
2.3.2 กลุ่มวิชาปรบัอากาศ 
04208452 การทาํความเยน็ II 3(3-0-6) 
 (Refrigeration II) 
04208453 การทาํความเยน็และการปรบัอากาศภาคปฏบิตั ิ 3(2-3-6) 
 (Practice in Refrigeration and Air Conditioning) 
04208454 อุปกรณ์ควบคุมในระบบปรบัอากาศ  3(3-0-6) 
 (Control Elements in Air Conditioning Systems) 
04208455 การออกแบบระบบทอ่ภายในอาคาร  3(3-0-6) 
 (Plumbing System Design) 
04208456 ระบบปรบัสภาวะอากาศในเชงิใชป้ระโยชน์สงูสดุ  3(3-0-6) 
 (Optimization in Air Conditioning System) 
04208457 การระบายอากาศในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 (Industrial Ventilation) 
04208458 หอ้งสะอาด  3(3-0-6) 
 (CleanRoom) 
2.3.3 กลุ่มวิชาพลงังาน 
04208419 พลศาสตรข์องไหลเชงิคาํนวณเบือ้งตน้  3(3-0-6) 
 (Introduction to Computational Fluid Dynamics) 
04208441 เครือ่งจกัรกลของไหล  3(3-0-6) 
 (Fluid Machinery) 
04208442 การจดัการและเศรษฐศาสตรข์องพลงังาน  3(2-3-6) 
 (Energy Management and Economics) 
04208443 วศิวกรรมก๊าซ  3(3-0-6) 
 (Gas Engineering) 
04208444 วศิวกรรมรงัสอีาทติยเ์บือ้งตน้  3(3-0-6) 
 (Introduction to Solar Engineering) 
04208445 เครือ่งยนตก์งัหนัก๊าซ  3(3-0-6) 
 (Gas Turbine) 
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04208446 การออกแบบระบบทางความรอ้น  3(3-0-6) 
 (Thermal System Design) 
04208447 พลศาสตรข์องก๊าซ  3(3-0-6) 
 (Gas Dynamics) 
04813448 เครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้น  3(3-0-6) 
 (Heat Exchanger) 
04813449 เคมไีฟฟ้าเบือ้งตน้  3(3-0-6) 
 (Introduction to Electrochemistry) 
2.3.4 กลุ่มวิชาการออกแบบและการผลิต 
04206251 เศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม  3(3-0-6) 
 (Engineering Economy) 
04206321 การวจิยัการดาํเนินงานสาํหรบัวศิวกร I  3(3-0-6) 
 (Operations Research for Engineers I) 
04206343 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 (Industrial Plant Design) 
04206423 การออกแบบแผนการทดลองสาํหรบัวศิวกร  3(3-0-6) 
 (Experimental Design for Engineers) 
04206431 การจดัการอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 (Industrial Management) 
04206451 กฎหมายอุตสาหกรรมและพาณชิยกรรม  3(3-0-6) 
 (Industrial and Commercial Laws) 
04206471 วศิวกรรมการซ่อมบาํรุง  3(3-0-6) 
 (Maintenance Engineering) 
04208211 การออกแบบวศิวกรรมและการสรา้งแบบจาํลอง  3(2-3-6) 
 (Engineering Design and Modeling) 
04208323 การวดัทางวศิวกรรม  3(3-0-6) 
 (Engineering Measurements) 
04208411 แคด/แคม สาํหรบัวศิวกรรมเครือ่งกล I  3(3-0-6) 
 (CAD/CAM for Mechanical Engineering I) 
04208412 แคด/แคม สาํหรบัวศิวกรรมเครือ่งกล II  3(3-0-6) 
 (CAD/CAM for Mechanical Engineering II) 
04208413 แคด/แคม สาํหรบัวศิวกรรมเครือ่งกล III  3(3-0-6) 
 (CAD/CAM for Mechanical Engineering III) 
04208418 วธิสีมาชกิจาํกดัเบือ้งตน้  3(3-0-6) 
 (Introduction to Finite Element Methods) 
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04208472 เครือ่งจกัรกลซเีอน็ซแีละการเขยีนโปรแกรม  3(3-0-6) 
 (CNC Machine and Programming) 
04208473 การประยกุตอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นวศิวกรรมเครือ่งกล  3(3-0-6) 
 (Electronic Application in Mechanical Engineering) 
04813362  การวเิคราะหท์างวศิวกรรมเครือ่งกล  3(3-0-6) 
 (Mechanical Engineering Analysis) 
04813363  การประยกุตค์อมพวิเตอรใ์นกระบวนการผลติ  3(3-0-6) 
 (Computer Applications in Manufacturing Process) 
04813372 การควบคุมกาํลงัของของไหล  3(3-0-6) 
 (Fluid Power Control) 
04813474 หุน่ยนตเ์บือ้งตน้  3(3-0-6) 
 (Introduction to Robotics) 
04813483 วสัดุคอมโพสทิ  3(3-0-6) 
 (Composite Materials) 
(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมน้่อยกวา่   6 หน่วยกิต 
(4)  การฝึกงาน ไมน้่อยกวา่ 240 ชัว่โมง และ 30 วนัทาํการ (ไม่นับหน่วยกิต) 
ยกเวน้นิสติทีเ่ขา้รว่มโครงการสหกจิศกึษา 
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ความหมายของเลขรหสัประจาํวิชา 
ความหมายของเลขรหสัประจาํวชิาในหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล) 

สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกลและการผลติประกอบดว้ยตวัเลข 8 หลกั มคีวามหมายดงัน้ี 
เลขลาํดบัที ่1-2  (01)  หมายถงึ วทิยาเขตบางเขน 
 (04)  หมายถงึ วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสกลนคร 
เลขลาํดบัที ่3-5  (206)  หมายถงึ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 
 (208)  หมายถงึ สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล 
 (813)  หมายถงึ สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกลและการผลติ 
เลขลาํดบัที ่6  หมายถงึ ระดบัชัน้ปี 
เลขลาํดบัที ่7  มคีวามหมายดงัน้ี 
0  หมายถงึ  กลุม่วชิาทัว่ไปสาํหรบันิสตินอกสาขาวชิา 
1  หมายถงึ  กลุม่วชิาทีเ่กีย่วกบัเขยีนแบบวศิวกรรม 
2  หมายถงึ  กลุม่วชิาทีเ่กีย่วกบักลศาสตรว์ศิวกรรม 
3  หมายถงึ  กลุม่วชิาทีเ่กีย่วกบัวศิวกรรมยานยนตแ์ละวศิวกรรมตน้กาํลงั 
4  หมายถงึ  กลุม่วชิาทีเ่กีย่วกบัของไหล พลงังาน 
5  หมายถงึ  กลุม่วชิาทีเ่กีย่วกบัการถ่ายเทความรอ้นและการปรบัอากาศ 
6  หมายถงึ  กลุม่วชิาทีเ่กีย่วกบัการออกแบบเครือ่งจกัรกลและการผลติ 
7  หมายถงึ  กลุม่วชิาทีเ่กีย่วกบัระบบควบคุม 
8  หมายถงึ  กลุม่วชิาทีเ่กีย่วกบัปฏบิตักิารและวสัดุศาสตร ์
9  หมายถงึ  กลุม่วชิาสมัมนา ปญัหาพเิศษ โครงงานและสหกจิศกึษา 
เลขลาํดบัที ่8  หมายถงึ ลาํดบัวชิาในแต่ละกลุม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


