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04206221  ความน่าจะเป็นและสถิติประยกุตส์าํหรบัวิศวกร    3(3-0-6) 
                 (Applied Probability and Statistics for Engineers) 
                 พืน้ฐาน : 04824113 

ความน่าจะเป็น คา่คาดคะเน และการแจกแจงความน่าจะเป็นทีใ่ชท้ัว่ไป การแจกแจงจากการสุม่
ตวัอยา่ง การอนุมานทางสถติสิาํหรบัปญัหาการสุม่ตวัอยา่งหน่ึงและสองชุด การวเิคราะหก์ารถดถอย การ
วเิคราะหค์วามแปรปรวน และการประยกุตส์ถติกิบัระบบอุตสาหกรรม 

Probability, expectation and common probability distributions,  sampling distributions, 
statistical inference for one-and-two-sample  problems, regression analysis, analysis of variance 
and their application to  industrial systems. 
 04206251  เศรษฐศาสตรวิ์ศวกรรม       3(3-0-6) 
                (Engineering Economy) 
                พืน้ฐาน : 04206221 

การวเิคราะหผ์ลเชงิเศรษฐศาสตรข์องการตดัสนิใจทางวศิวกรรมภายใตค้วามแน่นอนและความไม่
แน่นอน วธิกีารวดัคา่เทยีบเทา่โดยการวเิคราะหก์ารลงทุนรวมและการวเิคราะหก์ารลงทุนเพิม่ การ
ประยกุตก์ารวเิคราะหท์ดแทน การวเิคราะหจ์ุดคุม้ทุนและการวเิคราะหโ์ครงการของภาครฐับาล รวมทัง้ผล
ของภาษเีงนิไดแ้ละผลของ  เงนิเฟ้อ 

Analysis of economic aspects for engineering decisions undercertainty and uncertainty, 
methods of measurement of equivalent value based on total investment analysis and incremental 
investment analysis, applications of replacement analysis, break-even analysis and government 
project analysis including effects of income taxes and inflation. 
04206311   กระบวนการผลิต I        3(3-0-6) 
                  (Manufacturing Process I) 
                  พื้นฐาน : 04813282 

พืน้ฐานของกระบวนการผลติ การหลอ่ การขึน้รปู การเชือ่ม ผงโลหะวทิยา การขึน้รปูโลหะดว้ย
วธิรีอ้นและเยน็ การตดั กลงึ ไส เจาะ กดั ขนาดและการทาํผวิเรยีบ การวดัและตรวจสอบ ความสมัพนัธ์
ของกระบวนการผลติและวสัดุ และคา่ใชจ้า่ยในการผลติ 

Fundamental of manufacturing processes: foundry, forming, welding, powder metallurgy, 
hot and cold forming, cutting, turning, shaping, drilling, milling, and dimension and surface 
finishing; measurement andinspection; relationship of materials and manufacturing processes; 
and manufacturing costs. 
 



04206321  การวิจยัการดาํเนินงานสาํหรบัวิศวกร I     3(3-0-6) 
                  (Operations Research for Engineers I) 
                  พื้นฐาน : 04206221 

เทคนิคการแกป้ญัหาเชงิกาํหนด แบบจาํลองทางคณติศาสตร ์กาํหนดการ เชงิเสน้และปญัหาคู่
ควบ แบบจาํลองโครงขา่ย แบบจาํลองพสัดุคงคลงั การแกไ้ขปญัหา ทางอุตสาหกรรม ปญัหาการขนสง่
และการสง่ผา่น ปญัหาการมอบหมายงาน เทคนิคการ แกป้ญัหา ปญัหาทีไ่มเ่ป็นปญัหาเชงิกาํหนด การ
ตดัสนิใจภายใตค้วามไมแ่น่นอนและความ เสีย่ง ทฤษฎเีกมส ์ทฤษฎแีถวคอย การใชแ้บบจาํลองเพือ่การ
ตดัสนิใจ 

Techniques for solving deterministic problems: mathematical modeling, linear 
programming and dual problems, network models, inventory models, transportation and 
transshipment problems, assignment problems; techniques for solving non-deterministic 
problems: decision making under uncertainty and risk, games theory, queuing theory, 
simulation model for decision making. 
04206322  การควบคมุคณุภาพ        3(3-0-6) 

    (Quality Control) 
   พืน้ฐาน : 04206221 
แนวความคดิทางคุณภาพ ววิฒันาการของวธิคีวบคุมคุณภาพ การวางแผน  และควบคณุภาพใน

กระบวนการผลติ การควบคุมคุณภาพทางสถติ ิแผนภมูคิวบคุมสมรรถภาพของกระบวนการ การ
ตรวจสอบทางคุณภาพ การชกัตวัอยา่งและเครือ่งมอืเพือ่การปรบัปรุงคุณภาพ วศิวกรรมความไวใ้จไดใ้น
การผลติ การประกนัคุณภาพ วศิวกรรมคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพทีเ่กีย่วขอ้ง 

Quality concepts, evolution of quality control methods, quality planning and control in 
production process, statistical quality control, control charts, process capability, quality inspection, 
sampling, and  quality improvement tools, reliability engineering in manufacturing, quality  
assurance, quality engineering, and related quality standards. 
04206341  การศึกษาการทาํงานทางอตุสาหกรรม     3(3-0-6) 
                  (Industrial Work Study) 
                 พืน้ฐาน : 04206221 

หลกัการของขัน้ตอนการทาํงาน การวเิคราะหก์ระบวนการผลติโดย แผนภมูกิารผลติ แผนภมูกิาร
ไหล แผนภมูคิน-เครือ่งจกัร การวเิคราะหก์ารเคลือ่นไหว แบบจุลภาค แผนภมูไิซโม หลกัการปรบัปรุงงาน
และออกแบบการทาํงาน การประยกุต ์หลกัการของการเคลือ่นไหวทีเ่หมาะสม การกาํหนดมาตรฐานการ
ปฏบิตังิาน การสุม่งาน 
หลกัการศกึษาเวลา การศกึษาเวลาโดยตรงและฐานขอ้มลูเวลาพืน้ฐาน การหาคา่เผือ่ การใชเ้วลา
มาตรฐานในการสรา้งระบบคา่แรงจงูใจ 

Principles of elements of works, analysis of production process by using of production 
process chart, flow process, man-machine chart, micro motion study, SIMO chart, work 
improvement and job design, applications of principles of motion economy, standardization of 



works  operations, work sampling, time study principles, direct time study and standard time in 
establishing various production-based incentive schemes. 
04206342    การวางแผนและการควบคมุการผลิต     3(3-0-6) 
                    (Production Planning and Control) 
                    พืน้ฐาน : 04206221 

ระบบการวางแผนและควบคุมการผลติ เทคนิคการพยากรณ์ การจดัการ วสัดุคงคลงั การ
วเิคราะหต์น้ทุนและกาํไรเพือ่การตดัสนิใจ การจดัลาํดบัและตารางการ ผลติ การควบคุมการผลติ เทคนิค
สมยัใหมใ่นการวางแผนและควบคุมการผลติ 

Production planning and control system, forecasting techniques, inventory management, 
cost and profitability analysis for decision making, production scheduling, production control, 
moderntechnique in production planning and control.  
04206343   การออกแบบโรงงานอตุสาหกรรม      3(3-0-6) 
                  (Industrial Plant Design) 
                  พื้นฐาน : 04206341 

เทคนิคการออกแบบและการวางผงัโรงงาน ทีต่ัง้โรงงาน การวเิคราะห ์ผลติภณัฑ ์ปจัจยัและ
สาเหตุทีม่อีทิธพิลต่อผงัใหม ่การเกบ็รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู การพฒันาและการนําเสนอผงัโดย
พจิารณาถงึคนงาน อุปกรณ์ เครือ่งจกัร อุปกรณ์ สนบัสนุนการผลติ ระบบการเคลือ่นยา้ยวสัดุ การเกบ็ 
และสภาพแวดลอ้ม 

Industrial plant design and layout techniques, plant location, product analysis, factors and 
causes influencing new layout; data collection and analysis; developing and presentation of 
layout considering employees, equipment, supporting system, material handling system, 
storage, and environmental surrounding. 
04206423   การออกแบบแผนการทดลองสาํหรบัวิศวกร     3(3-0-6) 
                  (Experimental Design for Engineers) 
                  พื้นฐาน : 04206221 

การออกแบบการทดลอง การวเิคราะหค์วามแปรปรวน การวเิคราะหก์าร ถดถอยเชงิพหกุาร ทด
ลองแฟกทอเรยีล การทดลองแฟกทอเรยีลบางสว่น เทคนิคการ ปรบัปรุงคณุภาพ ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ปจัจยัในระบบงานอุตสาหกรรมและปญัหา การวเิคราะหท์างสถติแิละการออกแบบระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม การวเิคราะหต์วัแปรผวิสะทอ้น และวธิกีารทากชู ิ

Design of experiment, analysis of variance, multiple linear regression analysis, factorial 
experiment, fractional factorial experiment, quality improvement techniques, relationship between 
factors in the industrial systems and their problems, statistical analysis and design of control in 
industrial work, response surface methodology, and Taguchi  method. 



04206431  การจดัการอตุสาหกรรม       3(3-0-6) 
                  (Industrial Management) 

การจดัองคก์ารและการจดัการในอุตสาหกรรม แนวคดิและทฤษฎขีองการ จดัการ การวเิคราะห์
ปญัหาและกระบวนการแกป้ญัหา ทฤษฎขีององคก์ร ภาระหน้าทีข่อง ฝา่ยจดัการ การควบคุมดแูลและการ
ประเมนิผลการทาํงาน การวเิคราะหป์จัจยัจงูใจใน การทาํงาน ภาวะผูนํ้า จรยิธรรมและจรรยาบรรณของ
วศิวกร การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม และมนุษยส์มัพนัธใ์นการทาํงาน 

Industrial organization and management concepts and theories of management, problem 
analysis and problem solving process, organizational theories, function of management, 
controlling and performance evaluation, motivational tools, leadership, ethics and 
responsibility of engineers, behavior modification and interpersonal skills. 
04206451  กฎหมายอตุสาหกรรมและพาณิชยกรรม     3(3-0-6) 
                 (Industrial and Commercial Laws) 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งกฎหมายและธุรกจิ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ ประกอบอุตสาหกรรมและ
พาณชิย กรรม กฎหมายโรงงาน กฎหมายวตัถุอนัตราย กฎหมายแรงงาน กฎหมาย สิง่แวดลอ้ม 
กฎหมายเกีย่วกบัการผลติและมาตรฐาน ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม และกฎหมาย เกีย่วกบัการ ประกอบ
วชิาชพีวศิวกรรม 

The relationship between laws and business, the laws relating to industrial and 
commercial operation: factory laws, hazard-material laws, labor laws, environmental laws, laws of 
production and industrial product standards, and laws relating to engineering profession. 
04206471  วิศวกรรมการซ่อมบาํรงุ       3(3-0-6) 
                  (Maintenance Engineering) 
                  พื้นฐาน : 04206221 

แนวความคดิในงานซ่อมบาํรงุ สถติกิารชาํรุดขดัขอ้งและการวเิคราะห ์สาเหตุ ระบบซ่อมบาํรุง
ป้องกนั การวางแผนและควบคุมกจิกรรมซ่อมบาํรุง การควบคุม อะไหล ่ทรพัยากรบุคคลในงานซ่อมบาํรุง 
การวดัผลงานซ่อมบาํรุงและการประเมนิระบบ เพือ่การปรบัปรุง 

Maintenance concepts, failure statistics and causes analysis, preventive maintenance 
system, planning and control of maintenance activities, spare parts controls, human resources for 
maintenance works, maintenance performance measurement and system appraisal for 
improvement. 
04208111   การเขียนแบบวิศวกรรม       3(2-3-6) 
                 (Engineering Drawing) 

เทคนิคการเขยีนตวัอกัษรและตวัเลข การเขยีนรปูทรงเรขาคณติประยกุตเ์ทคนิคการเขยีนภาพ
รา่ง การเขยีนภาพออรโ์ธกราฟฟิก การเขยีนภาพสามมติ ิการใหข้นาดและเกณฑค์วามคลาดเคลือ่น การ
เขยีนภาพตดั ววิชว่ย หลกัการเรขาบรรยายเบือ้งตน้ การหาแผน่คลี ่การเขยีนแบบใชค้อมพวิเตอรช์ว่ย 
การมองภาพออรโ์ธกราฟฟิก การเขยีนแบบของวตัถุโดยละเอยีด และ การเขยีนแบบการประกอบ 



Lettering techniques; applied geometry drawing; sketching techniques; orthographic 
drawing; pictorial drawing; dimensioning and tolerancing; sectional view drawing; auxiliary views; 
introduction to descriptive geometry; development; computer-aided drawing; orthographic 
projection; tolerancing; detail and assemble 
04208201  หลกัการพืน้ฐานทางกลศาสตรวิ์ศวกรรม     3(3-0-6) 
                 (Basic Principles of Engineering Mechanics) 
                 พืน้ฐาน : 04824113 

การวเิคราะหแ์รง สมดุล ความเสยีดทานแหง้ การปรบัสมการสมดุลกบั โครงกรอบและ
เครือ่งจกัรกล กลศาสตรข์องไหลเบือ้งตน้ จลนศาสตรแ์ละจลนพลศาสตร ์ของอนุภาคและวตัถุแขง็เกรง็ใน
ระนาบ กฎการเคลือ่นทีข่องนิวตนั หลกัของงานและ พลงังาน 

Analysis of forces, equilibrium, dry friction, adaptation of equilibrium equations to frame 
and machines, introduction to fluid mechanics, kinematics of particles and rigid bodies in plane, 
Newton's laws, principles of work and energy. 
04208211  การออกแบบวิศวกรรมและการสร้างแบบจาํลอง    3(2-3-6) 

   (Engineering Design and Modeling) 
                 พืน้ฐาน : 04208111 

กระบวนการออกแบบทางเครือ่งกล การออกแบบใชค้อมพวิเตอรช์ว่ยการจดัการขอ้มลูผลติภณัฑ ์
วศิวกรรมยอ้นรอย การออกแบบเกณฑค์วามคลาดเคลือ่น การเขยีนแบบเพือ่การออกแบบและการผลติ 

 Mechanical design process, computer aided design, product data management, reverse 
engineering, tolerancing design, design and production drawing. 
04208221  กลศาสตรวิ์ศวกรรม I       3(3-0-6) 
                 (Engineering Mechanics I) 
                 พืน้ฐาน : 04824113 

การวเิคราะหแ์รง สมดุล การประยกุตส์มการสมดุลกบัโครงสรา้งและเครือ่งจกัรกล จุดศนูยถ่์วง 
ทฤษฎขีองแปปปสั คาน ความเสยีดทาน งานเสมอืน เสถยีรภาพ และโมเมนตค์วามเฉื่อยของพืน้ที ่ 

Force analysis, equilibrium, application of equilibrium equation to frames and machines, 
centroid, theorem of Pappus, beams, friction, virtual work, stability, and area moment of inertia. 
04208222  กลศาสตรวิ์ศวกรรม II       3(3-0-6) 

    (Engineering Mechanics II) 
                  พื้นฐาน : 04208221 

โมเมนตค์วามเฉื่อยของมวล กลศาสตรข์องอนุภาคและวตัถุเกรง็ที ่เคลือ่นทีใ่นระนาบ สมการ
เคลือ่นที ่หลกัของอมิพลัสแ์ละโมเมนตมั หลกัของงานและ พลงังาน การกระแทก หลกัเบือ้งตน้ของการ
เคลือ่นทีใ่นระวางที ่

Mass moment of inertia, mechanics of particle and rigid body in plane motion, equation 
of motion, principle of impulse and momentum, principle of work and energy, impact, fundamental 
of space motion.  



04208241  อณุหพลศาสตร ์I        3(3-0-6) 
                (Thermodynamics I) 

  พืน้ฐาน : 04824113 
สมบตัขิองสารบรสิทุธิ ์งานและความรอ้น ก๊าซอุดมคต ิกฎขอ้ทีห่น่ึงและขอ้ทีส่องของอุณหพล

ศาสตร ์เอนโทรปี การถ่ายโอนความรอ้นและการแปลงผนัพลงังาน 
Properties of pure substances, work and heat, ideal gas, first and second laws of 

thermodynamics, entropy, basic heat transfer and energy conversion. 
04208242   กลศาสตรข์องไหล        3(3-0-6) 

     (Fluid Mechanics) 
     พืน้ฐาน : 04824114 
สมบตัขิองไหล สถติยศาสตรข์องไหล สมการความต่อเน่ือง สมการ โมเมนตมั สมการพลงังาน 

พลศาสตรข์องการไหลของของไหลทีไ่มย่บุตวัและไมม่คีวาม หนืด การวเิคราะหม์ติแิละความคลา้ยคลงึ 
การไหลทีไ่มย่บุตวัและมคีวามหนืด การไหลในทอ่ แรงฉุดและแรงยก 

Fluid properties; fluid statics; continuity equation; momentum equation; energy equation; 
dynamics of incompressible and inviscid fluid flow; dimensional analysis and similitude; 
incompressible and viscous flow; flow in pipes; drag force and lift force. 
04208261  กลศาสตรข์องแขง็           3(3-0-6) 
                 (Mechanics of Solids) 
                 พืน้ฐาน : 04208221 

การวเิคราะหค์วามเคน้และความเครยีด ความสมัพนัธร์ะหวา่งความเคน้ และความเครยีด วงกลม
มอร ์สมบตัขิองวสัดุ ทฤษฎขีองคาสตกิลโีน การวเิคราะห ์ชิน้สว่นทีร่บัแรงแนวแกน แรงบดิ การดดัและ
การโก่งงอ ภาชนะความดนั ความเคน้ผสม ความเคน้หนาแน่น พลงังานความเครยีด 

Stress and strain analysis; stress-strain relation; Mohr's circle;material properties; 
theorem of Castigliano; analysis of members resistingaxial, torsion, bending and buckling loads; 
pressure vessel; combined stresses; stresses concentration; strain energy. 
04208271   วิธีการคอมพิวเตอรส์าํหรบัวิศวกรรมเครื่องกล    3(2-3-6) 

    (Computer Methods for Mechanical Engineering) 
                  พื้นฐาน : 04824211 

วธิเีชงิตวัเลขในการแกป้ญัหาทางวศิวกรรม การหารากของสมการพหุนาม โดยใชว้ธินิีวตนั ผล
เฉลยของระบบสมการเชงิเสน้ การประมาณคา่ในชว่งของขอ้มลู วธิกีาร หาปรพินัธแ์ละการหาอนุพนัธเ์ชงิ
ตวัเลข ผลเฉลยเชงิตวัเลขของสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั และผลเฉลยอนุพนัธย์อ่ย คา่ความคลาดเคลือ่น
และเสถยีรภาพของแต่ละวธิกีาร การ วเิคราะหใ์ชค้อมพวิเตอรช์ว่ยของระบบเชงิกล                                            

Numerical methods in engineering problems solving, root of polynomial equation 
determination using Newton’s method, solution of linear equation system, data interpolation, 
numerical integration and differentiation, numerical solution of ordinary differential equation and 



partial differential equation, error and stability of each method, compute raids analysis of 
mechanical systems. 
04208321  กลศาสตรข์องเครื่องจกัรกล       3(3-0-6) 

   (Mechanics of Machinery) 
  พืน้ฐาน : 04208222 
กลไกต่าง ๆ และการวเิคราะหก์ารขจดั ความเรว็และความเรง่ของชิน้สว่น ของกลไก การ

วเิคราะหแ์รงและการเคลือ่นทีท่ีเ่กดิขึน้ในเครือ่งจกัรกล กา้นต่อโยง ขบวน เฟือง การถ่วงใหเ้กดิดุลในมวล
ทีห่มนุและในมวลทีเ่คลือ่นทีก่ลบัไปกลบัมา  

Mechanisms and the analysis of displacements, velocity and acceleration of their 
members, analysis of forces and motions in machines, linkages, gear trians, balancing of rotation 
and reciprocation masses.  
04208322  การสัน่เชิงกล        3(3-0-6) 

   (Mechanical Vibrations) 
   พืน้ฐาน : 04824211 
ทฤษฎขีองการสัน่แบบอสิระและแบบถูกแรงกระทาํของระบบหน่ึงระดบั ขัน้ความเสรแีละหลาย

ระดบัขัน้ความเสร ีระบบสมมลู การหมนุทีไ่มไ่ดดุ้ล การควงของเพลา เครือ่งมอืวดัการสัน่ การแยกการสัน่
และการดดูกลนืการสัน่ การประยกุตท์าง อุตสาหกรรม 

Theory of free and forced vibration of systems with one and more than one degree of 
freedom, equivalent system, unbalanced rotation, whirling of shaft, vibration measuring 
instruments, vibration isolation and absorption, and industry applications. 
04208323   การวดัทางวิศวกรรม       3(3-0-6) 

    (Engineering Measurements) 
    พืน้ฐาน : 04824211 
การวดัปรมิาณทางวศิวกรรมใหอ้ยูใ่นรปูของสญัญาณไฟฟ้าเพือ่ใชใ้นการ ควบคุม ศกึษาและ

แสดง การวดัการเคลือ่นที ่ความดนั อุณหภมู ิความเครยีด การไหล ของของไหล แรงและแรงบดิ การ
ตอบสนองทางพลวตัขิองเครือ่งมอืวดั 

Measuring of engineering quantity in electrical signal for control, study and display; 
measurement of motion, pressure, temperature, strain, fluid flow, forces and torques; dynamic 
response of measuring devices. 
04208331  เครื่องยนตเ์ผาไหม้ภายใน       3(3-0-6) 

   (Internal Combustion Engines) 
   พืน้ฐาน : 04208341 
ประเภทและหลกัการทาํงานของเครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายใน พารามเิตอร ์ของการออกแบบและ

การทาํงาน ทฤษฎขีองการเผาไหม ้สมบตัขิองสารทาํงาน วงจรการ ทาํงานของเครือ่งยนต ์กระบวนการ
แลกเปลีย่นก๊าซ ซุปเปอรช์ารท์และสกาเวนจงิ ระบบ น้ํามนัเชือ้เพลงิในเครือ่งยนตจ์ุดระเบดิดว้ยประกาย



ไฟ การหลอ่ลืน่ การเคลือ่นทีข่องก๊าซ ในกระบอกสบู การเผาไหมใ้นเครือ่งยนตจ์ุดระเบดิดว้ยประกายไฟ
และจุดระเบดิดว้ยการอดั การเกดิมลพษิและการควบคุม  

Engine types and operation, engine design an operating parameter, combustion theory, 
properties of working substances, engine  cycles, gas exchange processes, supercharging and 
scavenging, sparkignition engine fuel system, lubrication, gas motion within the cylinder, 
combustion in spark-ignition and compression-ignition engines, pollutant formation and control. 
04208332     วิศวกรรมยานยนต ์I       3(3-0-6) 
                    (Automotive Engineering I) 
                     พืน้ฐาน : 04208222 

กาํลงัทีใ่ชใ้นการขบัเคลือ่น แรงตา้นการเคลือ่นทีใ่นรปูแบบต่างๆ ความเรง่ การหาอตัราทดของ
เฟืองเกยีร ์สมรรถนะของเครือ่งยนต ์การทรงตวัของรถยนตบ์นพืน้ ระดบัและพืน้เอยีง สมการเคลือ่นที่
ของยานยนต ์การทรงตวัทางพลศาสตร ์การตอบสนอง ต่อระบบบงัคบัเลีย้ว 

Power required for propulsion, resistant of motions, acceleration, gear ratio, engine 
performances, vehicle stability on horizontal and vertical plane, equation of motions of vehicle, 
dynamics stability, steering response. 
04208341  อณุหพลศาสตร ์II        3(3-0-6) 

   (Thermodynamics II) 
   พืน้ฐาน : 04208241 
สภาพยอ้นกลบัไมไ่ดแ้ละสภาพการใชป้ระโยชน์ได ้วฏัจกัรกาํลงัไอ วฏัจกัร กาํลงัก๊าซ วฏัจกัรทาํ

ความเยน็ ความสมัพนัธท์างอุณหพลศาสตร ์ก๊าซผสม ปฏกิริยิาเคม ี
 Irreversibility and availability, vapor power cycles, gas power cycles, refrigeration cycles, 

thermodynamics relations, gas mixtures, chemical reaction. 
04208351  การถ่ายโอนความร้อน       3(3-0-6) 

    (Heat Transfer) 
                 พืน้ฐาน : 04824211 

หลกัการของการถ่ายเทความรอ้นโดยการนํา การพาและการแผร่งัส ีสภาพ การถ่ายเทความรอ้น
แบบคงทีแ่ละไมค่งทีใ่นหน่ึง สอง หรอืสามมติ ิหลกัเบือ้งตน้เกีย่วกบั การไหลของความรอ้นและถ่ายเทของ
มวลสาร อุปกรณ์แลกเปลีย่นความรอ้น การเดอืด  และการควบแน่น 

Principles of heat transfer by conduction, convection and  radiation; steady and unsteady 
state condition in one, two or three  dimensional heat transfer; introduction to heat flow and mass 
transfer;  heat exchanger;boiling and Condensation 



04208352   การทาํความเยน็ I        3(3-0-6) 
    (Refrigeration I) 
   พืน้ฐาน : 04208341 
วฎัจกัรทาํความเยน็ การทาํความเยน็แบบอดัไอ คุณสมบตัขิองน้ํายา  ชิน้สว่นประกอบของระบบ

ทาํความเยน็และวธิกีารเลอืก ทอ่น้ํายาและวธิกีารเลอืก คลูลิง่  ทาวเออรแ์ละวธิกีารเลอืก การออกแบบทอ่
น้ําและวธิกีารเลอืก ระบบควบคุมและการวดั การคาํนวณโหลดความเยน็ 

Refrigeration cycles, vapor compression refrigeration, refrigerants properties, refrigeration 
system components and selection, refrigerant tubes and selection, cooling towers and selection, 
tubes design and selection, control system and measurement, cooling load calculation. 
04208371   การควบคมุอตัโนมติั       3(3-0-6) 

    (Automatic Control) 
   พืน้ฐาน : 04824211 
การจาํลองระบบกายภาพและทาํระบบทีไ่มใ่ชเ่ชงิเสน้ใหเ้ป็นเชงิเสน้อยา่ง ประมาณฟงักช์นัการ

ถ่ายโอนและแผนภาพแบบบลอ็ก การควบคุมแบบเปิด/ปิด และแบบ พ-ีไอ-ด ีการทาํงานในสภาวะปกต ิ
ความคลาดเคลือ่นและสมัประสทิธิ ์ความคลาดเคลือ่น การแกส้มการเชงิอนุพนัธแ์บบธรรมดาดว้ยวธิแีบบ
เก่าดว้ย วธิกีารแปลงของลาปลาซ และ ดว้ยแอนะลอ็กคอมพวิเตอร ์การตอบสนองทีแ่ปรเปลีย่นตามเวลา
และการว ิเ ค ร า ะ ห ์เสถยีรภาพของระบบดว้ยวธิทีางเดนิของราก การตอบสนองต่อความถีแ่ละแสดง
ขอ้มลู การตอบสนองต่อความถี ่การปรบัปรุงประสทิธภิาพของระบบควบคุม ระเบยีบวธิปีรภิมู ิสถานะและ
ระบบควบคุมทีม่หีลายอนิพตุ หลายเอาตพ์ตุ 

Modeling of physical system, transfer function and block diagram, on-off control and PID 
control, normal state operation, tolerance and coefficient of tolerance, solution of ordinary 
differential equation using Laplace transformation and analog computer, time variable response, 
analysis of system stability by root path method, frequency response and  data display, 
improvement of control system efficiency, state-space  method, control system with multi input-
output 
04208411  แคด/แคม สาํหรบัวิศวกรรมเครื่องกล I     3(3-0-6) 

    (CAD/CAM for Mechanical Engineering I) 
ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรส์าํหรบัแคด/แคม คาํสัง่สาํหรบัการสรา้ง  แบบจาํลองสามมติ ิการเขยีน

แบบรายละเอยีดและการใหข้นาด การประกอบและตาราง  วสัดุ แคมสาํหรบัการกดัพืน้ฐาน 
Hardware and software for CAD/CAM, commands for creating  three dimensional 

models, detail drawing and dimensioning, assembly and  bill of materials, CAM for basic milling 
functions. 
04208412   แคด/แคม สาํหรบัวิศวกรรมเครื่องกล II     3(3-0-6) 
             (CAD/CAM for Mechanical Engineering II) 

    พืน้ฐาน : 04208411 



การสรา้งแบบจาํลองของของแขง็และผวิทีซ่บัซอ้น การออกแบบงานแผน่ โลหะ การสรา้ง
แบบจาํลองและการวเิคราะหไ์ฟไนตเ์อลเิมนตส์าํหรบัโครงสรา้งและการ ไหลของพลาสตกิ แคมสาํหรบั
เครือ่งตดัโลหะซเีอน็ซดีว้ยลวดและเครือ่งกลงึซเีอน็ซ ีแคม ขัน้สงูสาํหรบัเครือ่งกดัซเีอน็ซ ีการผลติแผน่
โลหะ 

Complex solid and surface modeling, sheet metal design, finite element modeling and 
analysis for structure and plastic flow, CAM for CNC wire-cutting and CNC turning machines, 
advanced CAM for CNC milling machine, sheet metal manufacturing. 
04208413   แคด/แคม สาํหรบัวิศวกรรมเครื่องกล III     3(3-0-6) 

   (CAD/CAM for Mechanical Engineering III) 
   พืน้ฐาน : 04208411 
การใชแ้คด/แคม สาํหรบัการออกแบบชิน้สว่นทางเครือ่งกล การออกแบบ อุปกรณ์จบัและยดึ

ชิน้งาน การออกแบบแมพ่มิพส์าํหรบัพอลเิมอรแ์ละแผน่โลหะ แคด สาํหรบัการวเิคราะหค์วามเคน้ 
ความเครยีดและการสัน่สะเทอืน การคาดคะเนพฤตกิรรม ของพอลเิมอรแ์ละแผน่โลหะในกรรมวธิกีารผลติ 

Applications of CAD/CAM/CAE for mechanical components design, jig and fixture design, 
mold design for polymers and sheet metal, CAD for stress-strain and vibration analysis, 
prediction of in-process material behavior for polymer and sheet metal. 
04208418   วิธีสมาชิกจาํกดัเบือ้งต้น              3(3-0-6) 

    (Introduction to Finite Element Methods) 
    พืน้ฐาน : 04824211 
แนวคดิของวธิสีมาชกิจาํกดั การสรา้งสตูรปรพินัธแ์ละวธิกีารแปรผนั การ สรา้งสตูรของวธิสีมาชกิ

จาํกดัสาํหรบัการวเิคราะหแ์บบสถติเชงิเสน้ของของแขง็และ โครงสรา้ง การถ่ายโอนความรอ้นในของแขง็ 
และการไหลของของไหล 

Concept of finite element method; integral formulations and variational methods; 
formulation of finite element methods for analysis of linear static solids and structures, heat 
transfer in solids, and fluid flow.  
04208419  พลศาสตรข์องไหลเชิงคาํนวณเบือ้งต้น     3(3-0-6) 

   (Introduction to Computational Fluid Dynamics) 
   พืน้ฐาน : 04208242 
แนวคดิของพลศาสตรข์องไหลเชงิคาํนวณ สมการการนําพาของการไหล วธิปีรมิาตรจาํกดั การ

ประยกุตซ์อฟตแ์วรท์างพลศาสตรข์องไหลเชงิคาํนวณสาํหรบัการ ไหลแบบราบเรยีบและแบบป ัน่ปว่น
ภายในทอ่ การไหลผา่นสิง่กดีขวาง การไหลและการ ถ่ายโอนความรอ้นในหอ้งปรบัอากาศ การถ่ายโอน
ความรอ้นในอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์การสรา้งแบบจาํลองการเกดิเพลงิไหมใ้นหอ้ง 

Concept of computational fluid dynamics, transport equations of flow, finite volume 
method; application of computational fluid dynamics software for laminar and turbulent flows in a 
pipe, flow over obstacles, flow and heat transfer in an air-conditioned room, heat transfer 
in an electronic equipment, modeling of fire in a room. 



04208431  วิศวกรรมโรงงานผลิตกาํลงั       3(3-0-6) 
   (Power Plant Engineering) 
   พืน้ฐาน : 04208341 
การแปลงรปูพลงังาน การคาํนวณภาระงานในโรงผลติกาํลงั เศรษฐศาสตร ์โรงผลติกาํลงั 

เชือ้เพลงิและการเผาไหม ้โรงผลติกาํลงัไอน้ํา โรงผลติกาํลงักงัหนัก๊าซโรง ผลติกาํลงัพลงัน้ํา โรงผลติกาํลงั
เครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายในงานตน้กาํลงันิวเคลยีร ์วฎัจกัร รว่ม และ โคเจนเนอเรชัน่ เครือ่งมอืและการ
ควบคุม ผลกระทบโรงผลติกาํลงัต่อ 
สิง่แวดลอ้ม 

Energy transformation, load calculation in power plant, economics of power plant, fuel 
and combustion, steam power plant, gas turbine power plant, hydro-electric power plant, internal 
combustion engine power plant, nuclear power plant,combined cycle and cogeneration, control 
and instrumentation, power plant environment impacts. 
04208432  วิศวกรรมยานยนต ์II       3(3-0-6) 

   (Automotive Engineering II) 
   พืน้ฐาน : 04208332 
ระบบจุดระเบดิ ระบบน้ํามนัเชือ้เพลงิ ระบบหลอ่ลืน่และระบบระบาย ความรอ้นของเครือ่งยนต ์

Ignition system, fuel system, lubricating system and cooling system of engine. 
04208433   วิศวกรรมยานยนต ์III       3(3-0-6) 

    (Automotive Engineering III) 
    พืน้ฐาน : 04208332 
ระบบสง่กาํลงั ระบบกนัสะเทอืน ระบบบงัคบัเลีย้ว ระบบเบรก โครงสรา้ง รถยนต ์ลอ้และยาง 
Power drive system, suspension system, steering system, braking system, frame, wheels 

and tires.  
04208434  วิศวกรรมยานยนต ์IV        3(3-0-6) 

   (Automotive Engineering IV) 
   พืน้ฐาน : 04208332 
เทคโนโลยขีองระบบยานยนต ์เทคโนโลยกีารออกแบบและการผลติ รถยนต ์เทคโนโลยกีารตรวจ

วนิิจฉยัและซ่อมบาํรุงเครือ่งยนตแ์ละยานยนต ์
Automotive system technology, design and manufacturing technology, engine and 

automobile diagnostic and maintenance technology. 
 
 
 
 
 



04208435  เครื่องจกัรกลก่อสร้าง       3(3-0-6) 
(Construction Machinery) 
พืน้ฐาน : 04208321 

ชิน้สว่นมลูฐานต่างๆ ของเครือ่งจกัรกล รถแทรกเตอรแ์ละอุปกรณ์ที ่เกีย่วขอ้ง รถขดุ รถขดู 
รถบรรทุก รถเกรดและเครือ่งอดั เครือ่งอดัอากาศและเครือ่งเจาะ การเลอืกใชเ้ครือ่งจกัรกลก่อสรา้ง การ
วางแผนงานและการจดัการ 

Basic machine components, tractors and related equipment, excavating equipment, 
scrapers, trucks, grading and compacting equipment, compressors and drills, selection of 
construction equipment, planning and management. 
04208436  การเผาไหม ้         3(3-0-6) 
                (Combustion) 
               พืน้ฐาน : 04208341 

ปฏกิริยิาเคม ีการไหลของก๊าซทีท่าํปฏกิริยิา เปลวไฟของก๊าซผสม การระเบดิรุนแรง เปลวไฟ
แบบแพรก่ระจาย การจุดระเบดิ การเผาไหมใ้นเครือ่งยนตจ์รวด การเผาไหมข้องถ่านหนิ ผลทีม่ต่ีอ
สิง่แวดลอ้ม 

Chemical reaction, reacting gas flow, premixed gas flames, detonation, diffusion flames, 
ignition, combustion in rockets, combustion of coal, environmental effects. 
04208437   การหล่อล่ืน         3(3-0-6) 

   (Lubrication) 
   พืน้ฐาน : 04208242 
ความหนืด สมการของเรยโ์นลด ์การหลอ่ลืน่แบบไฮโดรไดนามกิ แบริง่แบบแผน่ เจอนลัแบริง่ 

การหลอ่ลืน่แบบไฮโดรสแตตกิ การหลอ่ลืน่แบบอลิาสโตไฮโดรไดนามกิ 
Viscosity, Reynolds equation, hydrodynamic lubrication, pad bearing, journal bearing, 

hydrostatic lubrication, elastohydro dynamics lubrication. 
04208438  การจดัการด้านเครื่องจกัรกล      3(3-0-6) 
                (Equipment Management) 

หลกัการจดัการดา้นเครือ่งจกัรกล การวางแผน การควบคุมและการ ประเมนิผลการใชง้าน การ
บาํรุงรกัษาและการซ่อมแซม การควบคุมดา้นอะไหล ่ 

Principles of equipment management, planning, control and  evaluation of equipment 
utilization, maintenance and repair, spare parts  control. 
04208441  เครื่องจกัรกลของไหล       3(3-0-6) 

    (Fluid Machinery) 
   พืน้ฐาน : 04208242 
ทฤษฎแีละการออกแบบเครือ่งจกัรกลกงัหนั ลกัษณะเฉพาะ สมรรถนะและ การประยกุตพ์ดัลม 

เครือ่งเปา่ เครือ่งอดั และเครือ่งสบู ระบบไฮดรอลกิและนิวแมตกิ  



Theory and design of turbomachinery; characteristics, performance and application of 
fans, blowers, compressors, and pumps;hydraulics and pneumatic systems. 
04208442  การจดัการและเศรษฐศาสตรข์องพลงังาน     3(2-3-6) 

   (Energy Management and Economics) 
   พืน้ฐาน : 04208241 
สถานการณ์พลงังานและแนวคดิของการอนุรกัษ์พลงังาน เทคนิคการตรวจ ประเมนิและวเิคราะห์

การใชพ้ลงังาน การคาํนวณคา่การถ่ายเทความรอ้นรวมของอาคาร และหลงัคา การอนุรกัษ์พลงังานใน
ระบบความรอ้นและไฟฟ้า การจดัการพลงังานใน อาคารและอุตสาหกรรม การวเิคราะหเ์ศรษฐศาสตร์
พลงังานและสิง่แวดลอ้มดา้นการใช ้พลงังาน 

Energy situation and concepts of energy conservation, energy audits, calculation of the 
overall thermal transfer value and the roof thermal transfer value, energy conservation in thermal 
and electrical system, energy management in buildings and industry, energy economics 
analysis and energy usage environment. 
04208443  วิศวกรรมกา๊ซ        3(3-0-6) 

   (Gas Engineering) 
สมบตัขิองก๊าซและระบบการกลัน่ การแยกและกระบวนการแยกก๊าซ การอดัก๊าซ การวดัก๊าซ 

การคาํนวณเกีย่วกบัการไหลในทอ่ของก๊าซ 
 Properties of gases and distillation system, gas separation and process, gas 

compression, gas measurement, calculation of gas flow in pipe. 
04208444   วิศวกรรมรงัสีอาทิตยเ์บือ้งต้น      3(3-0-6) 

     (Introduction to Solar Engineering) 
     พืน้ฐาน : 04208351 
พลงังานทดแทน ขอ้มลูการแผร่งัสอีาทติย ์การดดูกลนืโดยตวัเกบ็รงัส ีทฤษฎแีละสมรรถนะของ

ตวัเกบ็รงัสแีบบแผน่ราบ การสะสมพลงังาน การแปลงผนัเป็น พลงังานกล 
Renewable energy, solar radiation data, collector absorption, theory of plane collector 

and performance, energy storage, conversion to mechanical energy. 
04208445   เครื่องยนตก์งัหนักา๊ซ       3(3-0-6) 

      (Gas Turbine) 
     พืน้ฐาน : 04208341 
ชนิดของเครือ่งยนตแ์ละการทาํงาน วฎัจกัรการทาํงานของกงัหนัก๊าซ การปรบัปรุงประสทิธภิาพ

ของกงัหนัก๊าซ เครือ่งยนตก์งัหนัก๊าซทีใ่ชก้บัเครือ่งบนิ สว่นควบ ของเครือ่งยนตก์งัหนัก๊าซ 
Types of engine and working, gas turbine cycle, improve of gas turbine performance, gas 

turbine for airplane, gas turbine accessory.  



04208446  การออกแบบระบบทางความร้อน      3(3-0-6) 
   (Thermal System Design) 
   พืน้ฐาน : 04208351 
แนวความคดิเบือ้งตน้ของอุณหพลศาสตร ์การประยกุตใ์ชก้ฎขอ้ทีห่น่ึง และกฎขอ้ทีส่องของอุณ

หพลศาสตรก์บัระบบทางความรอ้น การถ่ายเทความรอ้น การออกแบบทางวศิวกรรม การออกแบบให้
ระบบใชง้านไดซ้ึง่เกีย่วขอ้งกบัวฎัจกัรการทาํงาน ของกลจกัรความรอ้น ระบบทาํความเยน็ กงัหนัไอน้ํา 
กงัหนัก๊าซ เครือ่งควบแน่นและ เครือ่งยนตแ์บบลกูสบูชกั การวเิคราะหเ์ชงิเศรษฐศาสตรข์องระบบทาง
ความรอ้น การสรา้งสมการจากขอ้มลู การจาํลองระบบและการออกแบบใหเ้หมาะทีส่ดุ 

Basic concepts of thermodynamics; application of first and second law of 
thermodynamics with thermal systems; heat transfer; Engineering design; workable design of 
heat engines, heat pumps, steam turbine, gas turbine, condensers and reciprocating engines; 
economic analysis on thermal systems; equation fittings; modeling thermal equipment; system 
simulation and optimized design. 
04208447  พลศาสตรข์องกา๊ซ        3(3-0-6) 

   (Gas Dynamics) 
   พืน้ฐาน : 04208341 
การไหลแบบยบุตวัได ้การไหลไอเซนทรอปิก คลืน่ชอ็กปกต ิการไหลทีม่ ีความเสยีดทาน การ

ไหลทีม่กีารถ่ายเทความรอ้น การไหลทัว่ไปในหน่ึง สองและสามมติ ิคลืน่ชอ็กเฉียง 
Compressible flow; isentropic flow; normal shock wave; flow with friction; flow with heat 

transfer; generalized one, two and three 
dimensional flow; oblique shock waves.   
04208451  การปรบัอากาศ        3(3-0-6) 

   (Air Conditioning) 
   พืน้ฐาน : 04208352 
แนวความคดิมลูฐานในการปรบัอากาศ ไซโครเมตร ีการคาํนวณโหลด ความเยน็ การออกแบบ

ทอ่ลมและการจา่ยลม การระบายลม การควบคุมเสยีงและความ สัน่สะเทอืน การควบคุมระบบปรบัอากาศ 
ระบบปรบัอากาศในอาคาร สารทาํความเยน็ และการออกแบบระบบทอ่สาํหรบัสารทาํความเยน็ การ
ป้องกนัอคัคภียัในระบบปรบั 
อากาศ ประสทิธภิาพของพลงังานในระบบปรบัอากาศ 

Basic concepts in air conditioning, psychrometry, calculation of cooling load, design of air 
duct and air distribution, air ventilation, noise and vibration control, control of air conditioning 
systems, air conditioning in building, refrigerants and refrigerant piping design, fire safety in air 
conditioning systems, energy efficiency in air conditioning systems 



04208452  การทาํความเยน็ II        3(3-0-6) 
   (Refrigeration II) 
   พืน้ฐาน : 04208352 
หอ้งเยน็ การถนอมอาหารโดยการทาํใหเ้ยน็ การทาํความเยน็อุณหภมูติํ่า  และไครโอจนิีกส ์

ระบบทาํความเยน็แบบดดูกลนืไอ ความรอ้นไฟฟ้า เจท็ไอน้ํารอ้น วฎัจกัรอากาศและวอรเ์ทก็ซท์วิซ ์การ
ออกแบบระบบทาํความเยน็และการตดิตัง้ 

Cold storages; food preservation by cooling; low  temperature refrigeration and 
cryogenic; absorption, thermal-electric,  steam jet refrigeration system; air cycle and vortex tube; 
design of refrigeration system and installation.   
04208453  การทาํความเยน็และการปรบัอากาศภาคปฏิบติั    3(2-3-6) 

   (Practice in Refrigeration and Air Conditioning) 
   พืน้ฐาน : 04208352 
ศกึษาการใชเ้ครือ่งมอื ฝึกการตดิตัง้ ฝึกการบาํรุงรกัษาและปฏบิตักิาร พรอ้มการเขยีนรายงาน

ประกอบ 
 Study in use of instruments, installation practice, operation and maintenance, 

compilation into written reports. 
04208454   อปุกรณ์ควบคมุในระบบปรบัอากาศ      3(3-0-6) 

     (Control Elements in Air Conditioning Systems) 
     พืน้ฐาน : 04208352 
หน้าทีข่องการควบคุมตวัแปรทีใ่ชค้วบคุม จุดประสงคข์องการควบคุม วธิกีารควบคุม การควบคุม

การไหลของของเหลว การควบคุมการไหลของอากาศ การ  ควบคุมอุณหภมู ิการควบคุมความชืน้ 
อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ในระบบปรบัอากาศ 

Function of control variable; control purpose; control methods; control of liquid flow, air 
flow, temperature, humidity; control elements in air conditioning system. 
04208455   การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร      3(3-0-6) 

   (Plumbing System Design) 
   พืน้ฐาน : 04208242 
เกณฑแ์ละมาตรฐานของระบบทอ่ ระบบทอ่ประปาสาํหรบัอาคาร การ เพิม่ความดนัของน้ําใน

ระบบทอ่ หลกัการคาํนวณหาขนาดของเครือ่งสบูน้ําหมนุเวยีน การออกแบบระบบทอ่ระบายน้ําและท่อ
อากาศ การออกแบบทอ่น้ํารอ้น การออกแบบระบบดบัเพลงิ 

Plumbing code and standards, plumbing system for building,increasing water head in 
plumbing system, guiding rule for finding thecirculator, drainage system and vent pipe design, 
design of hot-water pipe line, fire protection system. 



04208456  ระบบปรบัสภาวะอากาศในเชิงใช้ประโยชน์สงูสดุ    3(3-0-6) 
   (Optimization in Air Conditioning System) 
   พืน้ฐาน : 04208352 
การออกแบบทางวศิวกรรม หลกัการจาํลองระบบ การแปลงขอ้มลู ทางดา้นสมรรถนะ การทาํงาน

มาอยูใ่นรปูสมการทางคณติศาสตร ์การจาํลองอุปกรณ์ยอ่ย ระบบในเชงิใชป้ระโยชน์สงูสดุ Engineering 
design, principle of system simulation, expressing performance data in equation form, component 
simulation, optimization.   
04208457  การระบายอากาศในอตุสาหกรรม     3(3-0-6) 

   (Industrial Ventilation) 
   พืน้ฐาน : 04208451 
หลกัการระบายอากาศ การเจอืจาง การควบคุมความรอ้น การออกแบบฮดู ฮดูสาํหรบังานเฉพาะ

อยา่ง การออกแบบระบบระบายอากาศ อากาศเตมิและอากาศ หมนุเวยีน การกาํหนดรายการรายละเอยีด 
การทดสอบระบบระบายอากาศ อุปกรณ์ทาํ ความสะอาด 

Principle of ventilation, dilution ventilation, ventilation for heat control, hood design, 
specific operations, design procedure, make-up and recirculated air, construction specifications, 
testing of ventilation systems, air cleaning devices. 
04208458  ห้องสะอาด         3(3-0-6) 

   (CleanRoom) 
   พืน้ฐาน : 04208451 
การควบคุมสภาพแวดลอ้มในหอ้ง หลกัการกรองอากาศ การเลอืกและ การใชก้รองอากาศ 

พืน้ฐานของหอ้งสะอาด ความสกปรกในภาวะแวดลอ้ม ชนิดของหอ้ง สะอาด การออกแบบหอ้งสะอาด การ
ประหยดัพลงังาน การควบคมุการไหลของอากาศ หอ้งสะอาดสาํหรบังานชวีวทิยา มาตรการการป้องกนั
อนัตรายจากงานดา้นชวีวทิยา 

Controlling room environment, principle of air filtration, selection and application of air 
filter, introduction to clean room, environmental pollution, clean room type, clean room design, 
energy savings, control of air flow, biological clean room, countermeasures forbiological hazards. 
04208472  เครื่องจกัรกลซีเอน็ซีและการเขียนโปรแกรม     3(3-0-6) 

   (CNC Machine and Programming) 
ประเภทของเครือ่งจกัรกลซเีอน็ซ ีกระบวนการผลติและการวางแผน เทคโนโลยกีารตดัโลหะ การ

เขยีนโปรแกรมซเีอน็ซสีาํหรบัเครือ่งกลงึและเครือ่งกดั  
Type of CNC machines, manufacturing process and planning, metal cutting technology, 

CNC programming for turning and milling machines. 



04208473  การประยกุตอิ์เลก็ทรอนิกสใ์นวิศวกรรมเครื่องกล    3(3-0-6) 
   (Electronic Application in Mechanical Engineering) 
   พืน้ฐาน : 04813262 
อุปกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ชท้างเครือ่งกล หลกัการทาํงานของไดโอด แอลอดี ีและ ทรานซสิเตอร ์หลกัการ

เบือ้งตน้ของวงจรฟิลเตอร ์ไทมเ์มอร ์คอมแพเรเตอรแ์ละระบบ ดจิทิลั การนําออฟแอมป์และวงจร
อนิทเิกรตมาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบวงจร รเีลย ์การอนิเทอรเ์ฟสทรานสดิว้เซอร ์และการทาํงานของ
เซอโวแมคคานิซมึ หลกัการทาํงาน 
ของระบบต่างๆ ของโรบอตกิ 

Electrical instruments in mechanical systems; characteristics diodes, LED, and 
transistors; fundamental concepts of filters, timers, comparators and digital circuits; application 
and design an operational amplifiers, integrated circuits, relays, transdue interfacing and 
servomechanicsm; principles of robotic system. 
04813262  หลกัมลูวิศวกรรมไฟฟ้าสาํหรบัวิศวกรรมเครื่องกล    3(2-3-6) 

   (Fundamentals of Electrical Engineering for Mechanical Engineers) 
   พืน้ฐาน : 04825115 
การวเิคราะหว์งจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบัเบือ้งตน้ แรงดนั กระแส และกาํลงัไฟฟ้า หมอ้

แปลงไฟฟ้า เครือ่งจกัรกลไฟฟ้าเบือ้งตน้ เครือ่งกาํเนิดไฟฟ้ามอเตอรไ์ฟฟ้าและการใชง้าน แนวคดิของ
ระบบไฟฟ้าสามเฟส วธิกีารสง่กาํลงัไฟฟ้าการประหยดัพลงังานไฟฟ้า การแนะนําเครือ่งมอืวดัไฟฟ้าขัน้
พืน้ฐาน อุปกรณ์เซม-ิ 
คอนดกัเตอร ์

Basic direct current and alternating current circuit analysis;voltage, current and power; 
transformers, introduction to electric machinery; generators; motors and their uses; concepts of 
three-phase systems; methods of power transmission; electricity saving; introduction to 
basic electrical measuring instruments; semiconductor devices. 
04813281  การฝึกงานโรงงานทางวิศวกรรม      1(0-3-2) 

   (Engineering Workshop Practice) 
ปฏบิตักิารเกีย่วกบัการวดัขนาดชิน้งาน งานรา่งแบบ งานเครือ่งมอื กล งานปรบัแต่งชิน้งาน งาน

โลหะแผน่ การเชือ่มก๊าซและไฟฟ้า ความปลอดภยัในโรงงาน และการบาํรุงรกัษาเครือ่งมอืกล 
Practice in work-piece measuring, layout, machine tools, bench works, sheet metal 

works, gas and electric welding, safety in workshop and maintenance of machine tools. 
04813282     วสัดวิุศวกรรม       3(3-0-6) 

     (Engineering Materials) 
การใชโ้ลหะ พอลเิมอร ์เซรามกิ ยางมะตอย ไม ้และคอนกรตีเป็น วสัดุทางวศิวกรรม แผนภาพ

สมดุลสถานะและการแปลความหมาย การทดสอบและความหมายของสมบตัขิองวสัดุวศิวกรรม 
ความสมัพนัธโ์ครงสรา้ง มหภาคและจุลภาคกบั สมบตั ิกระบวนการผลติ ผลติภณัฑท์ีใ่ชว้สัดุวศิวกรรม 



Utilization of metal, polymer, ceramic, asphalt, wood and concrete as engineering 
materials; phase equilibrium diagrams and their interpretation; testing and meaning of 
engineering materials properties; macrostructures and microstructures in relationships with 
properties; engineering materials; production processes for products using engineering 
materials. 
04813283   ปฏิบติัการวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต I     1(0-3-2) 

   (Mechanical and Manufacturing Engineering Laboratory I) 
 งานทดลองในดา้นวสัดุวศิวกรรม ทดสอบวสัดุ และการใชเ้ครือ่งมอื วดัต่าง ๆ 
 Experimental work in engineering materials, materials testing and instrumentation. 

04813361   การออกแบบเครื่องจกัรกล I       3(3-0-6) 
   (Machine Design I) 
   พืน้ฐาน : 04208261 
การออกแบบเครือ่งจกัรกลขัน้พืน้ฐานโดยใชห้ลกัการของกลศาสตร ์วศิวกรรม สมบตัขิองวสัดุ 

ทฤษฎคีวามเสยีหาย และการออกแบบชิน้สว่นเครือ่งจกัรกล อยา่งงา่ย 
Fundamental of mechanical design, properties of materials, 

theories of failure, design of simple machine elements. 
04813362  การวิเคราะหท์างวิศวกรรมเครื่องกล      3(3-0-6) 

    (Mechanical Engineering Analysis) 
     พืน้ฐาน : 04824211  
ผลเฉลยของสมการเชงิอนุพนัธส์ามญัในระบบทางวศิวกรรมเครือ่งกลแบบจาํลองเชงิคณติศาสตร์

ของระบบทางเครือ่งกลไฟฟ้า กลศาสตร ์ลม ของเหลว และการถ่ายโอนความรอ้น ฟงักช์นัถ่ายโอนและ
การแปลงลาพลาส ระบบแบบลาํดบัทีห่น่ึงและแบบลาํดบัทีส่อง การประยกุตค์อมพวิเตอรเ์พือ่การวเิคราะห์
ระบบเชงิกล 

Solutions of ordinary differential equations in mechanical engineeringsystems. 
Mathematical models for mechanical, electrical, pneumatic, fluids and heat transfer systems. 
Transfer functions and the Laplace transform. First order and second order systems, computer 
applications for mechanical systems analysis. 
04813363      การประยกุตค์อมพิวเตอรใ์นกระบวนการผลิต    3(3-0-6) 

     (Computer Applications in Manufacturing Process) 
ระบบไมโครคอมพวิเตอรส์าํหรบั การเกบ็ขอ้มลู กระบวนการและ ควบคุม โครงสรา้งของ

ไมโครคอมพวิเตอร ์การโปรแกรม การต่อเขา้-ออก การเปลีย่นสญัญาณแบบแอนะลอ็กเป็นดจิทิลัและแบบ
ดจิทิลัเป็นสญัญาณแอนะลอ็ก การวดัผลและ ควบคุม การเกบ็ขอ้มลูและกระบวนการ การสรา้งแบบจาํลอง
และรายละเอยีดจาํเพาะของ ระบบ กรณศีกึษา 

Microcomputer systems for data collection, processing and control, structures of 
microcomputers, programming, input and output connection, analog-to-digital and digital-to-analog 



conversions of signals, measurement and control, data collection and processing, model 
construction and specification of systems. Case studies 
04813372   การควบคมุกาํลงัของของไหล      3(3-0-6) 

     (Fluid Power Control) 
    พืน้ฐาน : 04208242 
ทฤษฎกีารควบคุมกาํลงัของของไหล โครงสรา้งของระบบกาํลงัของของไหล หลกัการทาํงานของ

อุปกรณ์ในระบบไฮดรอลกิสแ์ละนิวแมตกิ การออกแบบวงจรและการวเิคราะหร์ะบบไฮดรอลกิสแ์ละนิว
แมตกิในอุตสาหกรรม เทคนิคการแกป้ญัหาระบบไฮดรอลกิสแ์ละนิวแมตกิในอุตสาหกรรม 

Fluid power control theory; structures of fluid power system, principles of equipment 
operation in hydraulics and pneumatics systems; design of hydraulics and pneumatics systems; 
application of hydraulics and pneumatics systems; analysis of hydraulics and pneumatics 
systems for industries; solving techniques of hydraulics and pneumatics systems for industries. 
04813381   ปฏิบติัการวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต II    1(0-3-2) 

   (Mechanical and Manufacturing Engineering Laboratory II) 
   พืน้ฐาน : 04813283 
งานทดลองในดา้นกลศาสตรข์องไหล กลศาสตรข์องแขง็ กลศาสตรข์องเครือ่งจกัรกล เครือ่งยนต์

เผาไหมภ้ายใน การทาํความเยน็ การถ่ายโอนความรอ้น และกลศาสตรว์ศิวกรรม 
Experimental work in fluid mechanics, mechanics of solids, mechanics of machinery, 

internal combusion engines, refrigeration, heat transfer and engineering mechanics. 
04813399 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต   1(0-3-2) 

   (Mechanical and Manufacturing Engineering Projects Preparation) 
การจดัเตรยีมขอ้เสนอโครงงาน การตรวจเอกสารและรายงานความกา้วหน้า 
Preparation of project proposal, literature review and progress report. 

04813448   เครื่องแลกเปล่ียนความร้อน       3(3-0-6) 
    (Heat Exchangers) 
    พืน้ฐาน : 04208351 
การแบง่ประเภทเครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้น หลกัการพืน้ฐานในการ ออกแบบเครือ่งแลกเปลีย่น

ความรอ้น ความดนัลดและกาํลงัป ัม๊ในเครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้น การถ่ายเทความรอ้นมหภาค จุลภาค 
และนาโน ตะกรนัในเครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้น เครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้นแบบทอ่คู ่เครือ่งควบแน่น
และเครือ่งระเหย เครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้นแบบเปลอืกและทอ่ เครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้นแบบ
กะทดัรดั เครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้นแบบแผน่ประกบประเกน็ เครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้น พอลเิมอร ์

Classification of heat exchangers, basic design methods of heat exchangers, heat 
exchanger pressure drop and pumping power, micro, macro and nano heat transfer, fouling of 
heat exchangers, double-pipe heat exchangers, condenser and evaporator shell-and-tube heat 
exchangers, compact heat exchangers, the gasketed-plate heat exchangers, polymer heat 
exchanger. 



04813449  เคมีไฟฟ้าเบือ้งต้น       3(3-0-6) 
   (Introduction to Electrochemistry) 
   พืน้ฐาน : 04821118 
สารละลายอเิลค็โทรไลท ์เซลลท์างเคมไีฟฟ้า อุณหพลศาสตรแ์ละเคมไีฟฟ้า การเกดิชัน้ของประจุ

ไฟฟ้าสองชัน้ จลนพลศาสตรข์องขัว้ การประยกุตท์างเทคนิคและทางการวเิคราะห ์
Electrolyte solutions, electrochemical cells, thermodynamics and electrochemistry, electric 

double layer, electrode kinetics, technical and analytical applications.  
04813461  การออกแบบเครื่องจกัรกล II       3(3-0-6) 

   (Machine Design II) 
   พืน้ฐาน : 04813361 
การวเิคราะหแ์ละออกแบบชิน้สว่นของเครือ่งจกัรกลทีซ่บัซอ้น  
Analysis and design of complex element of machinery.  

04813462   วิศวกรรมความปลอดภยัทางวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต   2(2-0-
4) 

   (Safety Engineering in Mechanical and Manufacturing Engineering) 
ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการจดัการความปลอดภยัและการประยกุต ์มลูเหตุของการเกดิอุบตัเิหตุ 

ลกัษณะเฉพาะและมลูเหตุของอนัตรายจากภาชนะความดนัเครือ่งจกัรกล ไฟฟ้าและอคัคภียั เทคนิคใน
การตรวจสอบและควบคุม หลกัการและระบบงานทีอ่าจเป็นอนัตราย หลกัความปลอดภยัในงานก่อสรา้ง 
งานอุตสาหกรรมและงานสาํนกังาน การวเิคราะหอ์นัตรายจากอคัคภียั หลกัการของระบบแจง้เหตุเพลงิ
ไหม ้และอุปกรณ์ตรวจจบัไฟและควนัไฟ 

General knowledge and application of safety management.Causes of accidents. 
Characteristics and causes of hazards from pressure vessels, machines, electricity and fire. 
Techniques for inspection and control. Principles and systems for potentially dangerous work. 
Principles for safety in construction, industrial, and office work. Fire hazard analysis. Principle of 
fire alarm system and smoke and fire detectors. 
04813474  หุ่นยนตเ์บือ้งต้น        3(3-0-6) 
     (Introduction to Robotics) 

   พืน้ฐาน : 04208222 
การออกแบบ การวเิคราะห ์การควบคุมและการดาํเนินงานของกลไกหุน่ยนต ์การใชพ้กิดัเอก

พนัธท์างดา้นจลนศาสตรแ์ละพลศาสตร ์เซนเซอรแ์ละตวัขบัเรา้ การควบคุม การวางแผนงาน วสิยัทศัน์
และปญัญาประดษิฐ ์

Design, analysis, control, and operation of robotic mechanisms, use of homogeneous 
coordinates for kinematics and dynamics, sensors and actuators, control, task planning, vision 
and intelligence. 



04813481 ปฏิบติัการวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต III     1(0-3-2) 
   (Mechanical and Manufacturing Engineering Laboratory III) 
   พืน้ฐาน : 04813381 
งานทดลองในดา้นการปรบัอากาศ การสัน่เชงิกล ระบบกาํลงัของไหล และการควบคุมอตัโนมตั ิ
Experimental work in air conditioning, mechanical vibrations, fluid power systems and 

automatic control. 
04813483  วสัดคุอมโพสิท        3(3-0-6) 

   (Composite Materials) 
   พืน้ฐาน : 04813361 
การจดัจาํแนกของคอมโพสทิและเมทรกิซ ์การเสรมิแรง การลามเินทการเลอืกใชพ้อลเิมอร ์ชนิด

ของสารเตมิแต่ง และกระบวนการขึน้รปูคอมโพสทิ Classification of composite and matrices, 
reinforcements, laminations, selections of polymers, types of additives and manufacturing 
techniques for composites. 
04813496      เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต     1-3 

       (Selected Topics in Mechanical and Manufacturing Engineering) 
เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมเครือ่งกลและการผลติในระดบัปรญิญาตรหีวัขอ้เรือ่งเปลีย่นไปในแต่ละภาค
การศกึษา 

Selected topics in mechanical and manufacturing 
engineering at the bachelor‘s degree level. Topics are subject to change each semester. 
04813497    สมัมนา          1 

    (Seminar) 
การบรรยายและอภปิรายเรือ่งทีน่่าสนใจทางวศิวกรรมเครือ่งกลและการผลติในระดบัปรญิญาตร ี
Presentation and discussion of current topics of interesting in mechanical and 

manufacturing engineering at the bachelor‘s degree level. 
04813498 ปัญหาพิเศษ         1-3 
                 (Special Problems) 

การศกึษาคน้ควา้ทางวศิวกรรมเครือ่งกลและการผลติขัน้ปรญิญาตรแีละเรยีบเรยีงเขยีนเป็น
รายงาน 

Study and research in mechanical and manufacturing engineering at the bachelor’s 
degree level and compile into written reports. 
04813499   โครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต     1(0-3-2) 

   (Mechanical and Manufacturing Engineering Project) 
   พืน้ฐาน : 04813399 
โครงงานทีน่่าสนใจในแขนงต่าง ๆ ของวศิวกรรมเครือ่งกลและการผลติ 
Interesting projects in various disciplines of mechanical and manufacturing engineering. 


