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ระยะเวลาการศึกษา: หลักสูตร 8 ภาคการศึกษา (4 ปการศึกษา) ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ

- ภาคเรียนท่ี 1      เดือนสิงหาคม – ธันวาคม

- ภาคเรียนท่ี 2     เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

เรียนหลักสูตรนี้เรียนอะไรและความสามารถทําอะไรไดบาง
 มีจรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในวชิาชีพวิศวกรรม
 มีความรู ความเขาใจ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร และแนวคิดการออกแบบทางดาน

วิศวกรรม
 เขาใจความตองการของผูบริโภค สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
 ใหความสําคัญแกความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และชีวอนามัย
 สามารถเขาถึงขอมูลที่ที่จาํเปน ไมมีอุปสรรคดานภาษา สามารถสื่อสารไดในระดับสากล 

และนําเสนอผลงานไดอยางมืออาชีพ
 สามารถทํางานเปนทีมรวมกับสาขาวชิาชีพตางๆ ที่เกี่ยวของได
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หลักสูตรมีการรับรองปริญญา ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขาเครื่องกล (กว.)

เปดรับปละ 40 คน เทานั้น…!

 มีความรู ความเขาใจ ศาสตรที่เกี่ยวของกับวศิวกรรมยานยนต
 สามารถนําความรูที่มีไป ประยุกตใช พัฒนา ตอยอดทางวิศวกรรมได
 มีทักษะ ความเช่ียวชาญ ในการใชเคร่ืองมือทางวิศวกรรมที่ทนัสมัย สําหรับการ

ปฏิบัติงานทาง
 วิศวกรรมเคร่ืองยานยนต (เคร่ืองยนตเผาไหมภายใน และยานยนตไฟฟา)
 สามารถ วิเคราะห จัดการขอมูล ประมวลผลขอมูล แปรผลและนําไปใชประโยชนได
 สามารถวิเคราะห แกไขปญหา หาแนวทางปองกัน ทางวิศวกรรมยานยนตได
 สามารถออกแบบระบบหรือทําวิศวกรรมยอนกลับ ทําการทดลองทางวศิวกรรมยานยนต 

เพ่ือตอยอดหรือพัฒนาเปนนวัตกรรมได

แตละปเรียนอะไรบาง

ช้ันปท่ี 1
มีความรูพ้ืนฐานทางดานคณิตศาสตร 
ฟสิกส เคมี ภาษาญี่ปุน เทคโนโลยียาน
ยนต การเขียนแบบ งานทางวิศวกรรม 
การ ใช ง านคอมพิว เตอร  มีความ
รับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ รูจักหนาที่
และมีความรับผิดชอบ

ช้ันปท่ี 2
มีความรู พ้ืนฐานทางดานกลศาสตร
วิศวกรรม การใชงานเทคโนโลยีทาง
ดิจิทัลทางวิศวกรรมเคร่ืองกล พ้ืนฐาน
ทางความรอนและของไหล กลศาสตร
ของวัสดุยานยนต วิศวกรรมไฟฟา
ยานยนต มีความรูพ้ืนฐานทางดานอาชี
ว อ น า มั ย  ค ว า ม ปล อด ภั ย  แ ล ะ
สิ่งแวดลอม มีทักษะในการทํางานใน
หองปฏิบัติการ

ช้ันปท่ี 3
มีความรู พ้ืนฐานทางดานกลศาสตร
ข อ ง ย า น ยน ต  ก า ร ออ ก แ บบ ใ ช
คอมพิวเตอรชวยในงานวิศวกรรมยาน
ยนต การออกแบบช้ินสวนยานยนต 
เคร่ืองยนตเผาไหมภายใน การควบคุม
ยานยนตอัตโนมัติ ความรอน ความ
เย็น และของไหลประยุกต มีทักษะใน
การทํางานในหองปฏิบัติการ

ช้ันปท่ี 4
มีความรู พ้ืนฐานทางดานหุนยนต 
ปญญาประดิษฐ และอินเทอรเน็ตของ
สรรพสิ่ง เสียง การสั่นสะเทือน และ
ความกระดาง เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
และการจัดการพลังงาน มีความคิด
ริเร่ิมสรางสรรคและความเช่ียวชาญใน
งานทางปฏิบัติโครงงานดานวิศวกรรม
ยานยนต มีทักษะในการปฏิบัติงานใน
โรงงาน สามารถนําเสนอผลงานได

จบแลวสามารถทํางานดานใดไดบาง
หลักสูตรมีการรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขาเคร่ืองกล (กว.) จึงสามารถทํางานไดในสายงานดังตอไปนี้

 วิศวกรเคร่ืองยานยนต/เคร่ืองกล
 วิศวกรออกแบบช้ินสวนยานยนต
 วิศวกรตรวจสอบ/ทดสอบเคร่ืองยนต
 นักวิเคราะหความแข็งแรงของโครงสรางรถยนต
 วิศวกรควบคุมโรงงาน/อุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต
 นักวิจัย/อาจารยดานตางๆ ของยานยนต
 นักพัฒนาระบบยานยนตสมัยใหม
 นักพัฒนาระบบยานยนตอนาคต

สถานท่ีติดตอสอบถามขอมูล

งานบริการการศึกษา สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา อาคารบริการวิทยาการ (อาคาร 1 ช้ัน 1) เลขท่ี 199 หมู 6 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับขอมูลการรับสมัคร โทร.038-354580 - 5 กด 1 ตอ 666537 มือถือ 0657162627 เกี่ยวกับระบบการรับสมัคร โทร 038-354580 - 5 กด 2 ตอ 666423 มือถือ 0657162624 เวลา 08.30 – 16.30 น.



 เอกสารประกอบการพิจารณาอยางนอย 2 ใน 5 ดังตอไปนี้ 
1. รางวัลหรือประกาศนียบัตรที่แสดงความโดดเดนเกี่ยวกับเรื่องยานยนต หรือยานยนตไฟฟา
2. รางวัลหรือประกาศนียบัตรที่แสดงความโดดเดนเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรหรือวิศวกรรมศาสตร
3. ประกาศนียบัตรที่แสดงความโดดเดนภาษาอังกฤษ หรือ
4. ผลสอบทางภาษาอังกฤษ เชน IELTS TOEFL TOEIC อายุไมเกิน 2 ป
5. สําเนาทะเบียนบานที่มีหลักฐานการยายเขาอยูในพื้นที่ไมนอยกวา 3 ป หรือ 

เอกสารรับรองการเปนนักเรียยนในสถาบันการศึกษาที่อยูในเขตพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง)
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หลักเกณฑการพิจารณารับสมัครเขาศึกษา 

 การใชคะแนน GED ย่ืนสมัครใช 4 วิชา มีคะแนนแตละวิชา 165 คะแนนขึ้นไป
(**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ดูประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา อีกครั้ง) 

หากมีคะแนน IELTS (Edu) 5.0, TOEFL ibt 60, TOEIC 550 จะพิจารณาเปนพิเศษ

 วุฒิการศึกษาที่ใชย่ืนสมัคร:
1. ผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 
2. หรือผลการเรียนเกรด 12 (5 หรือ 6 ภาคการศึกษา)
3. หรือผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) (5 หรือ 6 ภาคการศึกษา) 
4. หรือผลการเรียนเทียบเทา 

 ผลการเรียนเฉล่ียสะสมสําหรับการย่ืนสมัคร:
 กลุมมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา โดยผานการเรียนรู GPAX 2.75 ขึ้นไป

1. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมนอยกวา 12 หนวยกิต *
2.กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรไมนอยกวา 22หนวยกิต*

 กลุมประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา ในสาขาใดสาขาหน่ึง GPAX 2.75 ขึ้นไป
1. กลุมยานยนต หรือเครื่องกล หรือเทียบเทา
2. กลุมเมคคาทรอนิกส หรือหุนยนต หรือเทียบเทา
3. กลุมอิเล็กทรอนิกส หรือไฟฟา หรือคอมพิวเตอร หรือเทียบเทา

 หรือตามที่คณะกรรมการพิจารณา

 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีความประพฤติเสียหายอยางรายแรง
2. เปนคนวิกลจริต
3. เปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคขัดขวางตอการศึกษา
4. ถูกคัดช่ือออกจากสถานศึกษาเพราะกระทําความผิดทางวินัย

 การเทียบโอนจากประสบการณ 
การเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบ และการเทียบโอนจากระบบการศึกษาตาม

อัธยาศัยใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอนุมัติจากคณบดีเจาสังกัด
หลักสูตร โดยอาจจัดใหมีการทดสอบขอเขียน หรือภาคปฏิบัติเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร

โปรแกรมตางๆ ที่ใชในการวิเคราะห

งานดานวิศวกรรมยานยนต

หองปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมยานยนต

การทดสอบระบบเบรกวงจร/ระบบไฟฟาเคร่ืองยนตดีเซล

ชุดควบคุมระบบขับเคลื่อนรถยนตไฟฟา ชุดเรียนรูระบบบังคับเลี้ยว

งานวิจัยดานวิศวกรรมยานยนต โครงการตางๆ ที่นักเรียนจะไดศึกษาและปฏิบัติ

สถานท่ีติดตอสอบถามขอมูล

งานบริการการศึกษา สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา อาคารบริการวิทยาการ (อาคาร 1 ช้ัน 1) เลขท่ี 199 หมู 6 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
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