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สำรบัญ 
 

ส่วนที่ 1 หลักสูตร  
 1. ชื่อหลักสูตร 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ให้ระบุสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
5. ระบบการจัดการศึกษา 
6. แผนการศึกษา 
7. การเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา 
8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
9. ชื่อผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 
10. ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานหลักสูตร 

 

ส่วนที่ 2 นิสิต/นักศึกษา  
 1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ปี 
3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

ส่วนที่ 3 คณาจารย์  
 1. ประธานหลักสูตร 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ าสาขาวิชา (อนาคตให้ใช้ค าเดียวกันกับของกระทรวงฯ) 
4. บุคลากรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ 
5. อัตราส่วนระหว่างอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษา 
6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ปี 

 

ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้  
 1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด (Curriculum Mapping) 

2. ตารางแสดงผู้สอนในแต่ละองค์ความรู้ 
 

ส่วนที่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา  
 1. ห้องปฏิบัติการ 

1.1. บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง 
1.2. โปรแกรมส าเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 

2. แหล่งบริการข้อมูลทางวิชาการ 
2.1. ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2. สิ่งอ านวยความสะดวก 

3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่ 6 ภาคผนวก  
 ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือที่สภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 

ภาคผนวก 2 รายละ เอ ี ยดของหล ั กส ู ต ร  ( มคอ .2 )  ฉบ ั บสมบ ู รณ ์ ท ี ่ ผ ่ านการอน ุม ั ติ  
จากสภาสถาบันการศึกษา 

ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) (เฉพาะวิชาที่ขอเทียบองค์ความรู้) 
ภาคผนวก 4 คู่มือปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอน 
ภาคผนวก 5   อื่นๆ ..ค าสั ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6682/2564 เรื ่อง มอบอ านาจให้หัวหน้า     

ส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงนามในหนังสือมหาวิทยาลัยภายนอก 
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ค ำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
 
ชื่อสถำบันกำรศึกษำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

สำขำวิศวกรรมที่รับรองปริญญำ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

ปีกำรศึกษำที่รับรองปริญญำ 2565 

 
ส่วนที ่1 หลักสูตร 
1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภำษำไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
ชื่อภำษำอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 

 

2. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 
ชื่อเต็มภำษำไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
ชื่อย่อภำษำไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
ชื่อเต็มภำษำอังกฤษ : Bachelor of Engineering  (Mechanical Engineering) 
ชื่อย่อภำษำอังกฤษ : B.Eng. (Mechanical Engineering) 

 

3. วิชำเอก/แขนงวิชำ 
วิชำเอก/แขนงวิชำภำษำไทย : ไม่มี 
วิชำเอก/แขนงวิชำภำษำอังกฤษ : ไม่มี 

 

4. ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1. ปรัชญำของหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี

ความรู้ความสามารถแบบองค์รวมในด้านวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกลจะมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซอฟท์แวร์ช่วยในการผลิตและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม มีทักษะ

พื้นฐานอันจะน าไปสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการใหม่ และสามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้คนหลากหลายสาขาอาชีพทั้งใน

ฐานะของผู้น าหรือสมาชิกของทีมคณะปฏิบัติงานหรือให้บริการสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลัก

วิชาชีพ  

4.2.  วัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
4.2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตน มีวินัย รบัผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติ ท าหนา้ที่
เป็นพลเมืองดี ประกอบวชิาชีพด้วยความซื่อสัตย์สจุริตและมีจรรยาบรรณ 
4.2.2 มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการในศาสตร์ด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิ สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 
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4.2.3 มีความสนใจใฝ่รู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง 
ทันต่อความก้าวหนา้ และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในศาสตร์ด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล พร้อมทั้งสามารถต่อยอดความรู้
ได้ด้วยตนเอง 
4.2.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์งาน และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม    
4.2.5 มีวุฒิภาวะ ความเป็นผู้น า มนุษยสัมพนัธ์ มีจิตสาธารณะ และทักษะในการท างานเป็นหมูค่ณะและเครือข่าย 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2.6 มีความสามารถในการใชภ้าษาไทย ภาษาอังกฤษ และศพัท์เทคนิคทางวิชาชีพในการติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้ และ
การปฏิบัติงาน  
4.2.7 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
4.2.8 มีแนวคิดและทักษะของการเป็นผูป้ระกอบการนวัตกรรม สามารถน าเสนอเพื่ออธิบายโครงการทางดา้นธุรกิจและ
เข้าใจความรู้ในการประกอบอาชีพที่เป็นธุรกิจของตนเองได้   
4.2.9 เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและเพื่อประโยชน์
ในการรองรับการประกอบวิชาชพีวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างเหมาะสม 

 

5. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 
5.1. ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
โดย 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

5.2. กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2557 ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 

5.3. กำรเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภำค 
ไม่มี 
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6. แผนกำรศึกษำ 
รายละเอียดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรของทุกแผนการศึกษาที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เข้าศึกษา (ดัง

ตัวอย่างแนบท้าย) 
โครงสร้ำงหลักสูตร 

 จ ำนวนหน่วยกิต 

จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 
1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  
1.1 กลุ่มวิชาภาษา  
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์  

30 
12 
6 
12 

2) หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 
106 

ฝึกงำน สหกิจศึกษำ 
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 36 36 
 2.2 กลุ่มวิชาบังคบั 64 61 
 2.3 กลุ่มวิชาเลือก 6 3 
 2.4 กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา   
  - ฝึกงาน 1 (ไม่นับหน่วยกิต)  
  - สหกิจศึกษา  6 

3) หมวดวิชำเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่ำ 6 
 

แผนกำรศึกษำที่ 1 : แผนกำรศึกษำฝึกงำน (ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ม.6) 
ปีกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ 3(3-0-6) 

 Learning Skill Development  
EN 001 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 Computer Programming  

EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม  1(0-3-2) 
 Engineering Skills Development ไม่นับหน่วยกิต 

LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English I  

GE 341 511 การคิดเชิงค านวณและเชิงสถิตสิ าหรับเอบีซีดี 3(2-2-5) 
 Computational & Statistical Thinking for ABCD   

SC 401 206 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Engineering I  

SC 501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I  



- 6 - 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
SC 501 005 ฟิสิกส์มูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

รวม 20 
 

ปีกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
EN 001 200 สถิตยศาสตร ์ 3(3-0-6) 

 Statics  
EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 Engineering Drawing   
LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II  
SC 201 005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory  

SC 401 207 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 Calculus for Engineering II  

SC 501 004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 
General Physics Laboratory II 

1(0-3-2) 

SC 501 006 ฟิสิกส์มูลฐาน 2 
Fundamentals of Physics II 

3(3-0-6) 

รวม 20 
 

ปีกำรศึกษำที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
EN 002 101 การบ่มเพาะจิตวญิญาณผู้ประกอบการ  3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Spirit Incubation  

EN 002 204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Materials  

LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 
 English III  

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Differential Equations for Engineering  

EN 414 106 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 
Design of Engineering Experiments 
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รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
EN 512 200 พลศาสตร ์ 3(3-0-6) 

 Dynamics  

EN 512 303 อุณหพลศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 Thermodynamics I  

รวม 21 
 

ปีกำรศึกษำที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV  
GE 341 512 เอบีซีดีส าหรับทุกวิชาชีพ 3(2-2-5) 

 ABCD for All Professions  
SC 402 202 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 

Calculus for Engineering III 
3(3-0-6) 

EN 512 201 กลศาสตร์ของวัสด ุ
Mechanics of Materials 

3(3-0-6) 

EN 512 205 กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล 3(3-0-6) 
 Mechanics of Machinery  

EN 512 304 อุณหพลศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 Thermodynamics II  

EN 512 302 หลักมูลกลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Fluid Mechanics  

รวม 21 
 

ปีกำรศึกษำที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
EN xxx xxx วิชาเลือก 3 

 Technical Elective  

EN 211 001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Electrical Engineering  

EN 513 000 การจัดการทางวิศวกรรม และเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 Engineering Management and Economics  

EN 513 203 การสั่นสะเทือนทางกล                                                            3(3-0-6) 
 Mechanical Vibration  

EN 513 305 การถ่ายโอนความร้อน 3(3-0-6) 

 
Heat Transfer 
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รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
EN 513 600 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-2) 

 Mechanical Engineering Experiment I  

EN 513 602 กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 2(1-3-4) 
 Engineering Design Process  

EN 513 605 หลักมูลของการออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Machine Design  

รวม 21 
 

ปีกำรศึกษำที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
EN 003 102 การเตรียมความพร้อมในการท างานและการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง                      
3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-development  

EN 513 306 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 3(3-0-6) 
 Refrigeration and Air Conditioning  

EN 513 404 การควบคุมอัตโนมัต ิ 3(3-0-6) 
 Automatic Control  

EN 513 601 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-2) 
 Mechanical Engineering Experiment II  

EN 513 606 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
 Machine Element Design  

EN 513 805 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบระบบเชงิกล 3(2-3-6) 
 Computer Aided Design of Mechanical System  

EN 412 500 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 
 Manufacturing Processes  

รวม 19 
 

ปีกำรศึกษำที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
XX xxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 

 Free Elective  

EN 514 000 การจัดการความปลอดภัย                                    3(3-0-6) 
 Safety Management  

EN 514 500 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3(3-0-6) 
 Power Plant Engineering  

EN 514 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-2) 
 Mechanical Engineering Pre-Project  
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รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
รวม 10 

 

ปีกำรศึกษำที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
XX xxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 

 Free Elective  
EN xxx xxx วิชาเลือก 3 

 Technical Elective  
GE 362 198 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

Energy and Environment 
3(3-0-6) 

EN 514 999 โครงการวิศวกรรมเครื่องกล                                                      2(0-6-3) 
 Mechanical Engineering Project  

รวม 11 
 

แผนกำรศึกษำที่ 2 : แผนกำรศึกษำสหกิจศึกษำ (ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ม.6) 
ปีกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ 3(3-0-6) 

 Learning Skill Development  

EN 001 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Programming  

EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม  1(0-3-2) 
 Engineering Skills Development ไม่นับหน่วยกิต 

LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English I  

GE 341 511 การคิดเชิงค านวณและเชิงสถิตสิ าหรับเอบีซีดี 3(2-2-5) 
 Computational & Statistical Thinking for ABCD   

SC 401 206 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Engineering I  

SC 501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I  

SC 501 005 ฟิสิกส์มูลฐาน 1 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Physics I  

รวม 20 
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ปีกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
EN 001 200 สถิตยศาสตร ์ 3(3-0-6) 

 Statics  
EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 Engineering Drawing   
LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II  
SC 201 005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  
SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 

 General Chemistry Laboratory  
SC 401 207 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering II  

SC 501 004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 
General Physics Laboratory II 

1(0-3-2) 

SC 501 006 ฟิสิกส์มูลฐาน 2 
Fundamentals of Physics II 

3(3-0-6) 

รวม 20 
 

ปีกำรศึกษำที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
EN 002 101 การบ่มเพาะจิตวญิญาณผู้ประกอบการ  3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Spirit Incubation  

EN 002 204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Materials  

LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 
 English III  

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Differential Equations for Engineering  

EN 414 106 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Design of Engineering Experiments  

EN 512 200 พลศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 Dynamics  

EN 512 303 อุณหพลศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 Thermodynamics I  

รวม 21 
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ปีกำรศึกษำที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV  
GE 341 512 เอบีซีดีส าหรับทุกวิชาชีพ 3(2-2-5) 

 ABCD for All Professions  
SC 402 202 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering III  

EN 512 204 กลศาสตร์ของวัสด ุ 3(3-0-6) 
 Mechanics of Materials  

EN 512 205 กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล 3(3-0-6) 
 Mechanics of Machinery  

EN 512 304 อุณหพลศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 Thermodynamics II  

EN 512 302 หลักมูลกลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Fluid Mechanics  

รวม 21 
 

ปีกำรศึกษำที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
EN xxx xxx วิชาเลือก 3 

 Technical Elective  
EN 211 001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Electrical Engineering  
EN 513 000 การจัดการทางวิศวกรรม และเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6) 

 Engineering Management and Economics  
EN 513 203 การสั่นสะเทือนทางกล                                                            3(3-0-6) 

 Mechanical Vibration  
EN 513 305 การถ่ายโอนความร้อน 3(3-0-6) 

 Heat Transfer  
EN 513 600 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-2) 

 Mechanical Engineering Experiment I  

EN 513 602 กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 2(1-3-4) 
 Engineering Design Process  

EN 513 605 หลักมูลของการออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Machine Design  

รวม 21 
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ปีกำรศึกษำท่ี 3 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
EN 003 102 การเตรียมความพร้อมในการท างานและการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง                      
3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-development  
EN 513 306 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 3(3-0-6) 

 Refrigeration and Air Conditioning  

EN 513 404 การควบคุมอัตโนมัต ิ 3(3-0-6) 
 Automatic Control  

EN 513 601 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-2) 
 Mechanical Engineering Experiment II  

EN 513 606 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
 Machine Element Design  

EN 513 805 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบระบบเชงิกล 3(2-3-6) 
 Computer Aided Design of Mechanical System  

EN 412 500 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 
 Manufacturing Processes  

รวม 19 
 

ปีกำรศึกษำท่ี 4 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
EN 514 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 6 

 Cooperative Education in Mechanical Engineering  

รวม 6 
 
ปีกำรศึกษำท่ี 4 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
XX xxx xxx วิชาเลือกเสรี 6 

 Free Elective  
GE 362 198 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

Energy and Environment 
3(3-0-6) 

EN 514 000 การจัดการความปลอดภัย                                    3(3-0-6) 
 Safety Management  

EN 514 500 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3(3-0-6) 
 Power Plant Engineering  

รวม 15 
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7. กำรเทียบโอน/ยกเว้นรำยวิชำ 
รายละเอียดของหลักเกณฑ์การเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) พร้อมระบุรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตที่เทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต  ขอเทียบโอน 30 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต  ขอเทียบโอน 12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   6 หน่วยกิต  ขอเทียบโอน   6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต  ขอเทียบโอน 12 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่อนุญาตให้เทียบโอน 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ขอเทียบโอน 6 หน่วยกิต 
 

รวมหน่วยกิตที่ขอเทียบโอน   36 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตคงเหลือ 106 หน่วยกิต 

 

8. สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- ระบุสถานภาพของหลักสูตร 
- ระบุการเปิดการเรียนการสอน โดยเร่ิมใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
- ระบุการได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันการศึกษาในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 

2565 
 

9. ชื่อผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 
ระบุรายละเอียดของผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูลที่บนัทึกใช้ในการพิจารณาและประเมินผล เพื่อการรับรองปริญญา 

ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสภาวิศวกร (ดังตัวอยา่งแนบท้าย) 
ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้รับรอง/อนุมัติ 

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่งบริหำร (วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง พ.ศ 25xx - พ.ศ 25xx) 
รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ 2562 - พ.ศ 2566 

 
10. ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำนหลักสูตร 

ระบุรายละเอียดของผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานเกี่ยวกับการดูแล/รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ -
สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 
ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำน 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 

1 ผศ.ดร.จารุพล สุริยวนากุล ประธานหลักสูตร 081-6227132 jarupol@kku.ac.th 
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ส่วนที่ 2 นิสิต/นักศึกษำ 
1. คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 

1.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
1.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ 2562 หมวดที่ 3 ข้อ 13 และเป็น

ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5) หรือเป็นไปตามระเบียบที่จะ
ปรับปรุงใหม่ 

 
2. แผนกำรรับนักศึกษำในระยะ 5 ปี 
ตำรำงแสดงจ ำนวนนักศึกษำ 
ตำรำงที่ 1: ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ม.6 

ระดับชั้นป ี
จ ำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปทีี่ 1 80 80 80 80 80 
ชั้นปทีี่ 2 - 80 80 80 80 

ชั้นปทีี่ 3 - - 80 80 80 
ชั้นปทีี่ 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 

คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ - - - 80 80 
 

 

3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ตามข้อตกลง Washington Accord หรือ ตามข้อตกลง Sydney Accord) 

3.1 แสดงควำมเชื ่อมโยงระหว่ำงรำยวิชำของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตที ่พึงประสงค์ตำมข้อตกลง 
Washington Accord 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

1 ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรม (Engineering 
Knowledge) 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางดา้น
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม และความรู้ เฉพาะทาง
วิศวกรรม เพื่อการแกไ้ขและหาค าตอบ 
ของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

EN001200 สถิตยศาสตร ์ แนวคิดของสถิตยศาสตร์ ระบบแรงและแรงลัพธ์ 
สภาวะสมดุล การวเิคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น แรง
เสียดทาน จดุศูนย์ถ่วงกลางเรขาคณิต หลักการ
งานสมมติ และ พลศาสตร์เบื้องตน้ 

EN001202 การเขียน
แบบวิศวกรรม 

ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพรา่ง หลักการฉายภาพ 
แบบภาพฉาย การให้ขนาดและระยะคลาดเคลื่อน
ยินยอม ภาพตดั ภาพรูปทรง ภาพช่วยและแผ่นคลี่ 
แบบรายละเอียดและแบบประกอบใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยเขียนแบบข้ันพ้ืนฐาน 

EN001203 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

แนวคิดของคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของ
คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ
ของฮาร์ดแวร์ องค์ประกอบของซอฟต์แวร์ และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

แนวคิดการประมวลผลข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ การ
แปลงข้อมูลเป็นสารสนเทศ การประมวลผล
ข้อมูลคอมพิวเตอร์การออกแบบและระเบียบ
วิธีการพัฒนาโปรแกรม การออกแบบจากบนลง
ล่าง ผังงานโปรแกรม การเขยีนโปรแกรมภาษา
ระดับสูงที่เป็นปัจจุบัน หลักมลูการเขียนโปรแกรม
ภาษาระดับสูง ชนิดข้อมลูหลักมูล การน าเข้าและ
การส่งออกข้อมูลโครงสร้างควบคมุ ฟังก์ชัน แถว
ล าดับ และสายอักขระและแฟ้มขอ้มูล การฝึก
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 

SC201005 เคมีทั่วไป บทน า ปริมาณสัมพันธ์ โครงสรา้งอะตอม พันธะ
เคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารสะลาย อุณ
หพลศาสตรเ์คมี ระบบการถ่ายโอนอิเล็กตรอน 
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุล เคมีและสมดุลไอออน 
ตารางธาตุ และธาตเุรพรี เซนเททีฟ โลหะแทรนซิ
ชัน เคมีนิวเคลียร ์

SC201006 ปฏิบัติการ
เคมีทั่วไป 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC 201 005 
(เคมีทั่วไป) หรือ SC 201 007 (เคมีพื้นฐาน) หรือ 
SC 201 008 (เคมีหลักมลู) 

SC401206 แคลคูลัส
ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 
1 

พีชคณิตเวกเตอร์ส าหรับหาผลเฉลยของระบบ
สมการ พีชคณิตเวกเตอร์ใน 2 มิตแิละ 3 มิติ  
เรขาคณิตวิเคราะห์   ลมิิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดยีว  อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัว
แปรเดียวและการประยุกต์ พิกัดเชิงขั้ว จ านวน
เชิงซ้อน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  ปริพันธ์ข้ัน
แนะน า  การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 

SC401207 แคลคูลัส
ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 
2 

เทคนิคของการหาปริพันธ ์การประยุกต์ของ
ปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว  ฟังก์ชันหลายตัว
แปร  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัว
แปร  อนุพันธ์ย่อย ล าดับและอนุกรมอนันต์ของ
จ านวนจริง อนุกรมก าลัง สมการเชิงอนุพันธ์และ
การประยุกต์ขั้นแนะน า 

SC402202 แคลคูลัส
ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 
3 

พีชคณิตเวกเตอร์ใน 3 มิติ เส้นตรง ระนาบและ
พื้นผิวใน 3 มิติ ปริภูมิยคูลิด ฟังกชั์นหลายตัวแปร 
จาโคเบียน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัว
แปร อนุพันธ์ระบุทิศทาง การประยุกต์ของอนุพันธ์
ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธห์ลายชั้น ระบบ
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

พิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบตา่งๆ ปริพันธ์ตาม
เส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปรพิันธ์ 

SC402302 สมการเชิง
อนุพันธ์ส าหรับ
วิศวกรรมศาสตร ์

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์
อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง และการ
ประยุกต์  สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นท่ีมี
สัมประสิทธ์ิเป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์
เชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซ และการประยุกต์ 
อนุกรมฟูเรียร์ ข้อปัญหาค่าขอบ สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 

SC501003 ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 

การวัดและวิเคราะห์ข้อมลู การรวมแรงย่อย 
โมดลูัสแบบของยัง ลูกตุม้นาฬิกาอย่างง่าย เครื่อง
ช่ังความถ่วงจ าเพาะ การวัดความหนืดของ
ของเหลวโดยใช้กฎของสโตกส์ พลศาสตร์การหมุน 
สัมประสิทธ์ิของการขยายตัวตามเส้น การสั่นพ้อง
ในท่ออากาศ การทดลองของเมลด์ 

SC501004 ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ทั่วไป 2 

วีทสโตนบริดจ์ แทนเจนต์แกลวานอมิเตอร์ วงจร 
RC มัลตมิิเตอร์ ออสซลิโลสโคป การหาความยาว
โฟกัสของกระจก การหาความยาวโฟกัสของเลนส์ 
การหาค่าดัชนีหักเหของของเหลว สเปกโตรมิเตอร์ 
วงแหวนของนิวตัน 

SC501005 ฟิสิกส์มูลฐาน 
1 

เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ การคงตัวของ
โมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบออสซิล
เลต การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของ
ของไหล ความร้อน และเทอรโ์มไดนามิกส์ อันตร
กิริยาความโน้มถ่วง 

SC501006 ฟิสิกส์มูลฐาน 
2 

อันตรกิริยาทางไฟฟ้า อันตรกิรยิาทางแม่เหล็ก 
สนามไฟฟ้าสถิตและสนามแมเ่หลก็สถิต 
สนามแมเ่หล็กไฟฟ้าที่ข้ึนต่อเวลา กระแสไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ทฤษฎีควอนตัม
เบื้องต้น โครงสร้างอะตอม นิวเคลยีสและรังสี
ฟิสิกส์เบื้องต้น   

EN002204 วัสดุ
วิศวกรรม 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสรา้ง กระบวนการผลติ 
และการใช้งานวัสดุวิศวกรรมกลุม่หลัก แผนภาพ
สมดลุเฟสและการแปลความหมาย สมบัติทางกล
และการเสื่อมสภาพของวัสด ุ
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

EN211001 หลักมูลของ
วิศวกรรมไฟฟ้า 

การวิเคราะห์แรงดัน กระแสและก าลังไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ หม้อแปลง
ไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นแนะน า เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า มอเตอรไ์ฟฟ้า หลักการของระบบไฟฟ้า     
สามเฟส วิธีการส่งก าลังไฟฟ้า เครือ่งมือวัดไฟฟ้า
ขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์สารกึ่งตัวน าข้ันแนะน า 

EN412500 กระบวนการ
ผลิต 

กระบวนการผลติขั้นแนะน า ทฤษฎีและแนวคดิ
ของกระบวนการผลิต การหล่อ การขึ้นรูป การตัด
เฉือน และการเชื่อมประสาน  ความสัมพันธ์ของ
วัสดุและกระบวนการผลิต หลักมลูของต้นทุนการ
ผลิต  เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต 

EN414106 การออกแบบ
การทดลองทางวิศวกรรม 

สถิติขั้นแนะน า การออกแบบการทดลองทาง
วิศวกรรมขั้นแนะน า การทดลองที่มีปัจจัยเชิงเดีย่ว 
การออกแบบบล็อกสุม่สมบูรณ์ จตัุรัสละตินและ
การออกแบบที่เกี่ยวข้อง การทดลองแบบแฟคตอ
เรียล การออกแบบเศษส่วนแฟคตอเรียล การ
ถดถอยเชิงเส้นและระเบียบวิธีพ้ืนผิวผลตอบสนอง
ขั้นแนะน า 

EN512200 พลศาสตร ์ จลนศาสตร์และจลนคณิตศาสตร์ของอนุภาคและ
วัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อท่ีสองของนิวตัน 
ความเสยีดทาน งานเสมือน โมเมนต์ ความเฉื่อย
ของมวล จลนคณิตศาสตร์ในระนาบของวัตถุเกร็ง 
จลนศาสตร์ในระนาบของวัตถุเกรง็ การ
สั่นสะเทือนขั้นแนะน า   

EN512201 กลศาสตร์
ของวัสดุ 

แรงและความเค้น ความเค้นของภาชนะความดัน
ผนังบาง ความสัมพันธ์ของความเค้นและ
ความเครยีด สมบัติเชิงกลของวัสด ุช้ินส่วนท่ี
รับภาระในแนวแกน การบิดตัวของเพลากลม 
แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดดั ความเค้นใน
คาน การโก่งตัวของคาน ความเคน้ผสมและ
วงกลมโมห์ เกณฑ์การวิบัติ การโกง่งอของเสา 

EN512303 
อุณหพลศาสตร์ 1 

แนวคิดและนยิามทางอุณหพลศาสตร์ สมบัติและ
กระบวนการของแก๊สอุดมคติ ไอน ้า และสสาร
อื่นๆ งานและพลังงาน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพล
ศาสตร์ กฎข้อท่ีสองของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี 
วัฏจักรคาร์โน พื้นฐานการถ่ายโอนความร้อน วัฏ
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

จักรก าลังแก๊ส วฏัจักรก าลังไอและวัฏจักรก าลัง
ร่วม วัฏจักรความเย็น 

EN512304 
อุณหพลศาสตร์ 2 

การวิเคราะห์ตามกฏข้อท่ีสองของอุณหพลศาสตร์ 
สารผสมของแก๊สอุดมคติ สารผสมระหว่างแก๊ส
และไอและไซโครเมตรี ปฏิกิริยาทางเคมีและการ
เผาไหม้ พื้นฐานของระบบเครื่องยนต์ที่เปลี่ยน
พลังงานจากเช้ือเพลิงไปเป็นงาน การไหลแบบอัด
ตัวได้ กังหันไอน ้า กังหันแรงดลและกังหันปฏิกิริยา  

EN512302 หลักมูล
กลศาสตร์ของไหล 

แนวความคิดพื้นฐาน สมบัติของของไหล ความดัน
และสถติยศาสตร์ของของไหลสถติ จลนคณติ
ศาสตร์ของของไหล สมการมวล สมการเบอร์นูลลี่
และสมการพลังงาน การวิเคราะหโ์มเมนตัมของ
ระบบการไหล การวิเคราะหเ์ชิงมติิ ความ
คล้ายคลึงและแบบจ าลอง การไหลแบบคงที่ท่ีกด
อัดไมไ่ด้  การออกแบบการเลือกเครื่องจักรกลของ
ไหล พื้นฐานการไหลของของไหลที่กดอัดได้  

EN513600 การทดลอง
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 

การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกลด้านการวัดแรง 
การวัดการขจดั การวัดอณุหภูมิ การวัดอัตราการ
ไหลของของไหล การวัดสมบัตเิชิงกลของวัสดุ การ
ถอด การประกอบและการปรับแต่งเครื่องยนต์เผา
ไหม้ภายในความเร็วรอบสูง การวิเคราะห์ข้อมลู 
การรายงานผลการทดลอง 

EN513601 การทดลอง
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 

การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกลด้าน พลศาสตร์ 
การถ่ายโอนความร้อนและการควบคุม
กระบวนการ การประเมินสมรรถนะของ
เครื่องจักรกลของไหล เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องยนต์เผาไหมภ้ายในความเรว็รอบสูง 

EN513602 กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้น
แนะน า การวางแผนและพัฒนาขอ้ก าหนดของการ
ออกแบบ การออกแบบเชิงแนวคิด การประเมิน
หน้าท่ีและสมรรถนะ การออกแบบส าหรับการ
ผลิตและประกอบ การออกแบบผลิตภณัฑ์ในขั้น
สุดท้าย กรณีศึกษาเกีย่วกับกระบวนการออกแบบ
ของส่วนประกอบต่างๆ และระบบทางวิศวกรรม 
โครงงานการออกแบบ  

EN512202 กลศาสตร์
เครื่องจักรกล 

กลไกและชิ้นต่อโยงขั้นแนะน า การวิเคราะห์
ความเร็วและความเร่ง การวเิคราะห์แรงเชิงสถิต 
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จลนคณิตศาสตร์และพลวัตในเครือ่งจักรกล เฟือง
และขบวนเฟือง การสมดลุของมวลหมุนและมวล
เคลื่อนที่ไปกลับ 

EN513203 การ
สั่นสะเทือนทางกล 

การสั่นสะเทือนของระบบหนึ่งระดับความอิสระ 
การสั่นสะเทือนแบบบดิตัว การสัน่สะเทือนแบบ
อิสระและบังคับ วิธีระบบสมมูล การสั่นสะเทือน
ของระบบหลายระดับความอสิระ การหา
ค่าความถี่ธรรมชาติและรูปร่างของการสั่น การลด
และควบคมุการสั่นสะเทือน การวดัการ
สั่นสะเทือนและการประยุกต์ใช้งาน 

EN513305 
การถ่ายโอนความร้อน 

หลักพ้ืนฐานของการถ่ายโอนความร้อน การน า 
การพา และการแผร่ังสี อุปกรณ์แลกเปลีย่นความ
ร้อนและการส่งเสรมิการถ่ายโอนความร้อน การน า
ความร้อนแบบสถานะคงท่ีใน 1 มิติ และ 2 มิติ 
การน าความร้อนแบบสถานะไมค่งที่ใน 1 มิติ และ 
2 มิติ เทคนิคการหาผลเฉลยเชิงตวัเลขและเชิง
แผนภูมิ การพาความร้อนแบบธรรมชาติ การพา
ความร้อนแบบบังคับ การถ่ายโอนความร้อนโดย
การแผร่ังสี การเดือดและการควบแน่น กฎของ
การถ่ายโอนมวลกับความร้อน และอุปกรณ์
แลกเปลีย่นความร้อน 

EN513306 
การท าความเย็นและการ
ปรับอากาศ 

ความรู้พื้นฐานในการท าความเย็น วัฏจักรการท า
ความเย็นแบบอัดไอดดัแปลง เครือ่งอัดไอ เครื่อง
ระเหย เครื่องควบแน่น เครื่องท าน ้าเย็น หอผึ่งน ้า 
วาล์วควบคุมสารท าความเย็น สารท าความเย็น
และสมบัติของสารท าความเย็น การท าความเย็น
แบบดูดซึม การค านวณภาระการท าความเย็น การ
แช่แข็งอาหาร การปรับอากาศ ขนาดของพัดลม
และท่อลม ขนาดของปั๊มและท่อของไหล, การ
ออกแบบระบบทางความร้อน 

EN513404 
การควบคุมอัตโนมัต ิ

หุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัตสิ าหรับ
อุตสาหกรรมขั้นแนะน า แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของช้ินส่วนควบคุมเชงิเส้น ความ
เสถียร ความฉับไว และความคลาดเคลื่อนที่ 
สภาวะคงที่ของระบบควบคุมป้อนกลับของระบบ
ป้อนกลับเชิงเส้นโดเมนเวลา การออกแบบและ
วิเคราะหโ์ดเมนเวลา วิธีการทางเดินราก และการ
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ออกแบบ การชดเชยการออกแบบระบบควบคมุ 
วิธีตอบสนองความถี่และการออกแบบ 
อินเตอร์เนต็ของสรรพสิ่งขั้นแนะน า 

EN513605 หลักมูลของ
การออกแบบ
เครื่องจักรกล 

หลักมลูของการออกแบบเครื่องจกัรกล สมบัติของ
วัสดุ ความเค้นและการเปลี่ยนรูปในช้ินส่วน
เครื่องจักรกล ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบ
ช้ินส่วนเครื่องจักรกล การออกแบบเพลาและ
ส่วนประกอบ ลิ่มและสลัก การออกแบบสกรูก าลัง
และสลักเกลียวยดึ การออกแบบสปริงขดและ
สปริงรูปแบบอ่ืนๆ การออกแบบลกูปืนกลิ้งและ
ลูกปืนกลิ้งเลื่อนสัมผัส 

EN513606 การออกแบบ
ช้ินส่วนเครื่องจักรกล 

การออกแบบหมุดย า้ การออกแบบข้อต่อเชื่อม 
การออกแบบเฟืองตรง เฟืองเฉียงและเฟืองตัว
หนอน การออกแบบระบบห้ามล้อและคลัตช์ ชุด
ต่อประกบ การออกแบบระบบตัวขับเคลื่อนแบบ
ยืดหยุ่น สายพาน โซ่ และลวดสลงิ  

EN513805 การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบระบบเชิงกล 

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์
ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล การจ าลองระบบ
ทางความร้อน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
การก าหนดปญัหาส าหรับการหาคา่ที่เหมาะสม
ที่สุดของปัญหา การจ าลองปัญหาทางกลศาสตร์ 
โปรแกรมแบบเชิงเส้น โปรแกรมแบบพลวัต การ
วิเคราะห์ทางไฟไนท์เอลิเมนต์ แบบจ าลองเซอโร
เกท โปรแกรมเชิงเส้นแบบเป็นล าดับ 

EN514500 วิศวกรรมโรง
จักรต้นก าลัง 

หลักการเปลี่ยนรูปพลังงานและแนวความคิด
อะเวียละบิลติี้ เชื้อเพลิงและการวเิคราะห์การเผา
ไหม้และการศึกษาส่วนประกอบของระบบไอน ้า 
วัฏจักรกังหันแก๊ส วัฏจักรผสม ระบบผลติพลังงาน
ร่วม โรงจักรสันดาปภายใน โรงจักรพลังน ้า โรง
จักรพลังงานนิวเคลยีร์ การควบคมุและเครื่องมือ
วัด เศรษฐศาสตร์ของโรงจักร และแหล่งพลังงาน
ทางเลือกอื่นๆ  และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

EN514998 การเตรียม
โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

พัฒนาข้อเสนอโครงการส าหรับโครงการที่มีความ
น่าสนใจหรือปญัหาในสาขาต่าง ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับการมอบหมายจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จดัท าขอ้เสนอโครงการ 
ประกอบไปด้วย ความเป็นมา การระบุปัญหา 
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วัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม แผนงาน และ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ 

EN514999 โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

ด าเนินงานโครงการที่ได้เสนอข้อเสนอโครงการไว้
ในรายวิชา EN514 998 ให้เสร็จสมบูรณภ์ายใน
หนึ่งภาคการศึกษา เขียนรายงานฉบับสมบรูณ์ 
น าเสนอผลงานและสอบปากเปล่า 

EN513796 การฝึกงาน นักศึกษาต้องฝึกงานในงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล อย่างน้อย 30 วันท าการ
ติดต่อกัน กับหน่วยงานที่สาขาวิชาเห็นชอบ และ
นักศึกษาต้องน าเสนอรายงานการฝึกงาน 

EN514785 สหกิจศึกษา
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผดิชอบ
ในงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยต้องปฏิบัติงาน
เต็มเวลาตามแผนการท างานท่ีชัดเจนตามที่ได้รับ
มอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษา ไม่น้อยกว่า 16 
สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน โดยที่ลักษณะงานต้อง
แตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงานท่ัวไป 
นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูก
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมนิผลของรายวิชา 

2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ (Problem 
Analysis) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบค้น 
และวิเคราะห์ ปญัหาทางวิศวกรรมที่
ซับซ้อน เพื่อให้ได้ข้อสรุป ของปัญหาที่
มีนัยส าคญั โดยใช้ หลักการทาง 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร ์

EN001200 สถิตยศาสตร ์ แนวคิดของสถิตยศาสตร์ ระบบแรงและแรงลัพธ์ 
สภาวะสมดุล การวเิคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น แรง
เสียดทาน จดุศูนย์ถ่วงกลางเรขาคณิต หลักการ
งานสมมติ และ พลศาสตร์เบื้องตน้ 

EN001202 การเขียน
แบบวิศวกรรม 

ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพรา่ง หลักการฉายภาพ 
แบบภาพฉาย การให้ขนาดและระยะคลาดเคลื่อน
ยินยอม ภาพตดั ภาพรูปทรง ภาพช่วยและแผ่นคลี่ 
แบบรายละเอียดและแบบประกอบใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยเขียนแบบข้ันพ้ืนฐาน 

SC201005 เคมีทั่วไป บทน า ปริมาณสัมพันธ์ โครงสรา้งอะตอม พันธะ
เคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารสะลาย อุณ
หพลศาสตรเ์คมี ระบบการถ่ายโอนอิเล็กตรอน 
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุล เคมีและสมดุลไอออน 
ตารางธาตุ และธาตเุรพรี เซนเททีฟ โลหะแทรนซิ
ชัน เคมีนิวเคลียร ์

SC201006 ปฏิบัติการ
เคมีทั่วไป 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC 201 005 
(เคมีทั่วไป) หรือ SC 201 007 (เคมีพื้นฐาน) หรือ 
SC 201 008 (เคมีหลักมลู) 
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SC401206 แคลคูลัส
ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 
1 

พีชคณิตเวกเตอร์ส าหรับหาผลเฉลยของระบบ
สมการ พีชคณิตเวกเตอร์ใน 2 มิตแิละ 3 มิติ  
เรขาคณิตวิเคราะห์   ลมิิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดยีว  อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัว
แปรเดียวและการประยุกต์ พิกัดเชิงขั้ว จ านวน
เชิงซ้อน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  ปริพันธ์ข้ัน
แนะน า  การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 

SC402202 แคลคูลัส
ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 
3 

พีชคณิตเวกเตอร์ใน 3 มิติ เส้นตรง ระนาบและ
พื้นผิวใน 3 มิติ ปริภูมิยคูลิด ฟังกชั์นหลายตัวแปร 
จาโคเบียน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัว
แปร อนุพันธ์ระบุทิศทาง การประยุกต์ของอนุพันธ์
ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธห์ลายชั้น ระบบ
พิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบตา่งๆ ปริพันธ์ตาม
เส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปรพิันธ์ 

SC402302 สมการเชิง
อนุพันธ์ส าหรับ
วิศวกรรมศาสตร ์

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์
อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง และการ
ประยุกต์  สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นท่ีมี
สัมประสิทธ์ิเป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์
เชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซ และการประยุกต์ 
อนุกรมฟูเรียร์ ข้อปัญหาค่าขอบ สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 

EN002204 วัสดุ
วิศวกรรม 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสรา้ง กระบวนการผลติ 
และการใช้งานวัสดุวิศวกรรมกลุม่หลัก แผนภาพ
สมดลุเฟสและการแปลความหมาย สมบัติทางกล
และการเสื่อมสภาพของวัสด ุ

EN211001 หลักมูลของ
วิศวกรรมไฟฟ้า 

การวิเคราะห์แรงดัน กระแสและก าลังไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ หม้อแปลง
ไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นแนะน า เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า มอเตอรไ์ฟฟ้า หลักการของระบบไฟฟ้า     
สามเฟส วิธีการส่งก าลังไฟฟ้า เครือ่งมือวัดไฟฟ้า
ขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์สารกึ่งตัวน าข้ันแนะน า 

EN412500 กระบวนการ
ผลิต 

กระบวนการผลติขั้นแนะน า ทฤษฎีและแนวคดิ
ของกระบวนการผลิต การหล่อ การขึ้นรูป การตัด
เฉือน และการเชื่อมประสาน  ความสัมพันธ์ของ
วัสดุและกระบวนการผลิต หลักมลูของต้นทุนการ
ผลิต  เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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EN512200 พลศาสตร ์ จลนศาสตร์และจลนคณิตศาสตร์ของอนุภาคและ
วัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อท่ีสองของนิวตัน 
ความเสยีดทาน งานเสมือน โมเมนต์ ความเฉื่อย
ของมวล จลนคณิตศาสตร์ในระนาบของวัตถุเกร็ง 
จลนศาสตร์ในระนาบของวัตถุเกรง็ การ
สั่นสะเทือนขั้นแนะน า   

EN512201 กลศาสตร์
ของวัสดุ 

แรงและความเค้น ความเค้นของภาชนะความดัน
ผนังบาง ความสัมพันธ์ของความเค้นและ
ความเครยีด สมบัติเชิงกลของวัสด ุช้ินส่วนท่ี
รับภาระในแนวแกน การบิดตัวของเพลากลม 
แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดดั ความเค้นใน
คาน การโก่งตัวของคาน ความเคน้ผสมและ
วงกลมโมห์ เกณฑ์การวิบัติ การโกง่งอของเสา 

EN512303 
อุณหพลศาสตร์ 1 

แนวคิดและนยิามทางอุณหพลศาสตร์ สมบัติและ
กระบวนการของแก๊สอุดมคติ ไอน ้า และสสาร
อื่นๆ งานและพลังงาน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพล
ศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี 
วัฏจักรคาร์โน พื้นฐานการถ่ายโอนความร้อน วัฏ
จักรก าลังแก๊ส วฏัจักรก าลังไอและวัฏจักรก าลัง
ร่วม วัฏจักรความเย็น 

EN512304 
อุณหพลศาสตร์ 2 

การวิเคราะห์ตามกฏข้อท่ีสองของอุณหพลศาสตร์ 
สารผสมของแก๊สอุดมคติ สารผสมระหว่างแก๊ส
และไอและไซโครเมตรี ปฏิกิริยาทางเคมีและการ
เผาไหม้ พื้นฐานของระบบเครื่องยนต์ที่เปลี่ยน
พลังงานจากเช้ือเพลิงไปเป็นงาน การไหลแบบอัด
ตัวได้ กังหันไอน ้า กังหันแรงดลและกังหันปฏิกิริยา  

EN512302 หลักมูล
กลศาสตร์ของไหล 

แนวความคิดพื้นฐาน สมบัติของของไหล ความดัน
และสถติยศาสตร์ของของไหลสถติ จลนคณติ
ศาสตร์ของของไหล สมการมวล สมการเบอร์นูลลี่
และสมการพลังงาน การวิเคราะหโ์มเมนตัมของ
ระบบการไหล การวิเคราะหเ์ชิงมติิ ความ
คล้ายคลึงและแบบจ าลอง การไหลแบบคงที่ท่ีกด
อัดไมไ่ด้  การออกแบบการเลือกเครื่องจักรกลของ
ไหล พื้นฐานการไหลของของไหลที่กดอัดได้  

EN513600 การทดลอง
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 

การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกลด้านการวัดแรง 
การวัดการขจดั การวัดอณุหภูมิ การวัดอัตราการ
ไหลของของไหล การวัดสมบัตเิชิงกลของวัสดุ การ
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ถอด การประกอบและการปรับแต่งเครื่องยนต์เผา
ไหม้ภายในความเร็วรอบสูง การวิเคราะห์ข้อมลู 
การรายงานผลการทดลอง 

EN513601 การทดลอง
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 

การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกลด้าน พลศาสตร์ 
การถ่ายโอนความร้อนและการควบคุม
กระบวนการ การประเมินสมรรถนะของ
เครื่องจักรกลของไหล เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องยนต์เผาไหมภ้ายในความเรว็รอบสูง 

EN513602 กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้น
แนะน า การวางแผนและพัฒนาขอ้ก าหนดของการ
ออกแบบ การออกแบบเชิงแนวคิด การประเมิน
หน้าท่ีและสมรรถนะ การออกแบบส าหรับการ
ผลิตและประกอบ การออกแบบผลิตภณัฑ์ในขั้น
สุดท้าย กรณีศึกษาเกีย่วกับกระบวนการออกแบบ
ของส่วนประกอบต่างๆ และระบบทางวิศวกรรม 
โครงงานการออกแบบ  

EN512202 กลศาสตร์
เครื่องจักรกล 

กลไกและชิ้นต่อโยงขั้นแนะน า การวิเคราะห์
ความเร็วและความเร่ง การวเิคราะห์แรงเชิงสถิต 
จลนคณิตศาสตร์และพลวัตในเครือ่งจักรกล เฟือง
และขบวนเฟือง การสมดลุของมวลหมุนและมวล
เคลื่อนที่ไปกลับ 

EN513203 การ
สั่นสะเทือนทางกล 

การสั่นสะเทือนของระบบหนึ่งระดับความอิสระ 
การสั่นสะเทือนแบบบดิตัว การสัน่สะเทือนแบบ
อิสระและบังคับ วิธีระบบสมมูล การสั่นสะเทือน
ของระบบหลายระดับความอสิระ การหา
ค่าความถี่ธรรมชาติและรูปร่างของการสั่น การลด
และควบคมุการสั่นสะเทือน การวดัการ
สั่นสะเทือนและการประยุกต์ใช้งาน 

EN513305 
การถ่ายโอนความร้อน 

หลักพ้ืนฐานของการถ่ายโอนความร้อน การน า 
การพา และการแผร่ังสี อุปกรณ์แลกเปลีย่นความ
ร้อนและการส่งเสรมิการถ่ายโอนความร้อน การน า
ความร้อนแบบสถานะคงท่ีใน 1 มิติ และ 2 มิติ 
การน าความร้อนแบบสถานะไมค่งที่ใน 1 มิติ และ 
2 มิติ เทคนิคการหาผลเฉลยเชิงตวัเลขและเชิง
แผนภูมิ การพาความร้อนแบบธรรมชาติ การพา
ความร้อนแบบบังคับ การถ่ายโอนความร้อนโดย
การแผร่ังสี การเดือดและการควบแน่น กฎของ
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การถ่ายโอนมวลกับความร้อน และอุปกรณ์
แลกเปลีย่นความร้อน 

EN513306 
การท าความเย็นและการ
ปรับอากาศ 

ความรู้พื้นฐานในการท าความเย็น วัฏจักรการท า
ความเย็นแบบอัดไอดดัแปลง เครือ่งอัดไอ เครื่อง
ระเหย เครื่องควบแน่น เครื่องท าน ้าเย็น หอผึ่งน ้า 
วาล์วควบคุมสารท าความเย็น สารท าความเย็น
และสมบัติของสารท าความเย็น การท าความเย็น
แบบดูดซึม การค านวณภาระการท าความเย็น การ
แช่แข็งอาหาร การปรับอากาศ ขนาดของพัดลม
และท่อลม ขนาดของปั๊มและท่อของไหล, การ
ออกแบบระบบทางความร้อน 

EN513404 
การควบคุมอัตโนมัต ิ

หุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัตสิ าหรับ
อุตสาหกรรมขั้นแนะน า แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของช้ินส่วนควบคุมเชงิเส้น ความ
เสถียร ความฉับไว และความคลาดเคลื่อนที่ 
สภาวะคงที่ของระบบควบคุมป้อนกลับของระบบ
ป้อนกลับเชิงเส้นโดเมนเวลา การออกแบบและ
วิเคราะหโ์ดเมนเวลา วิธีการทางเดินราก และการ
ออกแบบ การชดเชยการออกแบบระบบควบคมุ 
วิธีตอบสนองความถี่และการออกแบบ 
อินเตอร์เนต็ของสรรพสิ่งขั้นแนะน า 

EN513605 หลักมูลของ
การออกแบบ
เครื่องจักรกล 

หลักมลูของการออกแบบเครื่องจกัรกล สมบัติของ
วัสดุ ความเค้นและการเปลี่ยนรูปในช้ินส่วน
เครื่องจักรกล ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบ
ช้ินส่วนเครื่องจักรกล การออกแบบเพลาและ
ส่วนประกอบ ลิ่มและสลัก การออกแบบสกรูก าลัง
และสลักเกลียวยดึ การออกแบบสปริงขดและ
สปริงรูปแบบอ่ืนๆ การออกแบบลกูปืนกลิ้งและ
ลูกปืนกลิ้งเลื่อนสัมผัส 

EN513606 การออกแบบ
ช้ินส่วนเครื่องจักรกล 

การออกแบบหมุดย า้ การออกแบบข้อต่อเชื่อม 
การออกแบบเฟืองตรง เฟืองเฉียงและเฟืองตัว
หนอน การออกแบบระบบห้ามล้อและคลัตช์ ชุด
ต่อประกบ การออกแบบระบบตัวขับเคลื่อนแบบ
ยืดหยุ่น สายพาน โซ่ และลวดสลงิ  

EN513805 การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบระบบเชิงกล 

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์
ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล การจ าลองระบบ
ทางความร้อน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 



- 26 - 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

การก าหนดปญัหาส าหรับการหาคา่ที่เหมาะสม
ที่สุดของปัญหา การจ าลองปัญหาทางกลศาสตร์ 
โปรแกรมแบบเชิงเส้น โปรแกรมแบบพลวัต การ
วิเคราะห์ทางไฟไนท์เอลิเมนต์ แบบจ าลองเซอโร
เกท โปรแกรมเชิงเส้นแบบเป็นล าดับ 

EN514998 การเตรียม
โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

พัฒนาข้อเสนอโครงการส าหรับโครงการที่มีความ
น่าสนใจหรือปญัหาในสาขาต่าง ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับการมอบหมายจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จดัท าขอ้เสนอโครงการ 
ประกอบไปด้วย ความเป็นมา การระบุปัญหา 
วัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม แผนงาน และ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ 

EN514999 โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

ด าเนินงานโครงการที่ได้เสนอข้อเสนอโครงการไว้
ในรายวิชา EN514 998 ให้เสร็จสมบูรณภ์ายใน
หนึ่งภาคการศึกษา เขียนรายงานฉบับสมบรูณ์ 
น าเสนอผลงานและสอบปากเปล่า 

EN513796 การฝึกงาน นักศึกษาต้องฝึกงานในงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล อย่างน้อย 30 วันท าการ
ติดต่อกัน กับหน่วยงานที่สาขาวิชาเห็นชอบ และ
นักศึกษาต้องน าเสนอรายงานการฝึกงาน 

EN514785 สหกิจศึกษา
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผดิชอบ
ในงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยต้องปฏิบัติงาน
เต็มเวลาตามแผนการท างานท่ีชัดเจนตามที่ได้รับ
มอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษา ไม่น้อยกว่า 16 
สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน โดยที่ลักษณะงานต้อง
แตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงานท่ัวไป 
นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูก
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมนิผลของรายวิชา 

3 กำรออกแบบ/พัฒนำหำค ำตอบของ
ปัญหำ  
(Design/Development of 
Solutions) 
– สามารถพัฒนาหาค าตอบของปญัหา
ทาง วิศวกรรมที่ซับซ้อน และออกแบบ
ระบบ ช้ินงาน หรือกระบวนการ ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม กับ
ข้อพิจารณาทางด้านสาธารณสุข ความ

EN001202 การเขียน
แบบวิศวกรรม 

ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพรา่ง หลักการฉายภาพ 
แบบภาพฉาย การให้ขนาดและระยะคลาดเคลื่อน
ยินยอม ภาพตดั ภาพรูปทรง ภาพช่วยและแผ่นคลี่ 
แบบรายละเอียดและแบบประกอบใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยเขียนแบบข้ันพ้ืนฐาน 

SC401206 แคลคูลัส
ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 
1 

พีชคณิตเวกเตอร์ส าหรับหาผลเฉลยของระบบ
สมการ พีชคณิตเวกเตอร์ใน 2 มิตแิละ 3 มิติ  
เรขาคณิตวิเคราะห์   ลมิิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดยีว  อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัว
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ปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

แปรเดียวและการประยุกต์ พิกัดเชิงขั้ว จ านวน
เชิงซ้อน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  ปริพันธ์ข้ัน
แนะน า  การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 

SC402202 แคลคูลัส
ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 
3 

พีชคณิตเวกเตอร์ใน 3 มิติ เส้นตรง ระนาบและ
พื้นผิวใน 3 มิติ ปริภูมิยคูลิด ฟังกชั์นหลายตัวแปร 
จาโคเบียน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัว
แปร อนุพันธ์ระบุทิศทาง การประยุกต์ของอนุพันธ์
ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธห์ลายชั้น ระบบ
พิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบตา่งๆ ปริพันธ์ตาม
เส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปรพิันธ์ 

EN512200 พลศาสตร ์ จลนศาสตร์และจลนคณิตศาสตร์ของอนุภาคและ
วัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อท่ีสองของนิวตัน 
ความเสยีดทาน งานเสมือน โมเมนต์ ความเฉื่อย
ของมวล จลนคณิตศาสตร์ในระนาบของวัตถุเกร็ง 
จลนศาสตร์ในระนาบของวัตถุเกรง็ การ
สั่นสะเทือนขั้นแนะน า   

EN512201 กลศาสตร์
ของวัสดุ 

แรงและความเค้น ความเค้นของภาชนะความดัน
ผนังบาง ความสัมพันธ์ของความเค้นและ
ความเครยีด สมบัติเชิงกลของวัสด ุช้ินส่วนท่ี
รับภาระในแนวแกน การบิดตัวของเพลากลม 
แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดดั ความเค้นใน
คาน การโก่งตัวของคาน ความเคน้ผสมและ
วงกลมโมห์ เกณฑ์การวิบัติ การโกง่งอของเสา 

EN512303 
อุณหพลศาสตร์ 1 

แนวคิดและนยิามทางอุณหพลศาสตร์ สมบัติและ
กระบวนการของแก๊สอุดมคติ ไอน ้า และสสาร
อื่นๆ งานและพลังงาน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพล
ศาสตร์ กฎข้อท่ีสองของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี 
วัฏจักรคาร์โน พื้นฐานการถ่ายโอนความร้อน วัฏ
จักรก าลังแก๊ส วัฏจักรก าลังไอและวัฏจักรก าลัง
ร่วม วัฏจักรความเย็น 

EN512304 
อุณหพลศาสตร์ 2 

การวิเคราะห์ตามกฏข้อท่ีสองของอุณหพลศาสตร์ 
สารผสมของแก๊สอุดมคติ สารผสมระหว่างแก๊ส
และไอและไซโครเมตรี ปฏิกิริยาทางเคมีและการ
เผาไหม้ พื้นฐานของระบบเครื่องยนต์ที่เปลี่ยน
พลังงานจากเช้ือเพลิงไปเป็นงาน การไหลแบบอัด
ตัวได้ กังหันไอน ้า กังหันแรงดลและกังหันปฏิกิริยา  
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EN512302 หลักมูล
กลศาสตร์ของไหล 

แนวความคิดพื้นฐาน สมบัติของของไหล ความดัน
และสถติยศาสตร์ของของไหลสถติ จลนคณติ
ศาสตร์ของของไหล สมการมวล สมการเบอร์นูลลี่
และสมการพลังงาน การวิเคราะหโ์มเมนตัมของ
ระบบการไหล การวิเคราะหเ์ชิงมติิ ความ
คล้ายคลึงและแบบจ าลอง การไหลแบบคงที่ท่ีกด
อัดไมไ่ด้  การออกแบบการเลือกเครื่องจักรกลของ
ไหล พื้นฐานการไหลของของไหลที่กดอัดได้  

EN513602 กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้น
แนะน า การวางแผนและพัฒนาขอ้ก าหนดของการ
ออกแบบ การออกแบบเชิงแนวคิด การประเมิน
หน้าท่ีและสมรรถนะ การออกแบบส าหรับการ
ผลิตและประกอบ การออกแบบผลิตภณัฑ์ในขั้น
สุดท้าย กรณีศึกษาเกีย่วกับกระบวนการออกแบบ
ของส่วนประกอบต่างๆ และระบบทางวิศวกรรม 
โครงงานการออกแบบ  

EN512202 กลศาสตร์
เครื่องจักรกล 

กลไกและชิ้นต่อโยงขั้นแนะน า การวิเคราะห์
ความเร็วและความเร่ง การวเิคราะห์แรงเชิงสถิต 
จลนคณิตศาสตร์และพลวัตในเครือ่งจักรกล เฟือง
และขบวนเฟือง การสมดลุของมวลหมุนและมวล
เคลื่อนที่ไปกลับ 

EN513203 การ
สั่นสะเทือนทางกล 

การสั่นสะเทือนของระบบหนึ่งระดับความอิสระ 
การสั่นสะเทือนแบบบดิตัว การสัน่สะเทือนแบบ
อิสระและบังคับ วิธีระบบสมมูล การสั่นสะเทือน
ของระบบหลายระดับความอสิระ การหา
ค่าความถี่ธรรมชาติและรูปร่างของการสั่น การลด
และควบคมุการสั่นสะเทือน การวดัการ
สั่นสะเทือนและการประยุกต์ใช้งาน 

EN513305 
การถ่ายโอนความร้อน 

หลักพ้ืนฐานของการถ่ายโอนความร้อน การน า 
การพา และการแผร่ังสี อุปกรณ์แลกเปลีย่นความ
ร้อนและการส่งเสรมิการถ่ายโอนความร้อน การน า
ความร้อนแบบสถานะคงท่ีใน 1 มิติ และ 2 มิติ 
การน าความร้อนแบบสถานะไมค่งที่ใน 1 มิติ และ 
2 มิติ เทคนิคการหาผลเฉลยเชิงตวัเลขและเชิง
แผนภูมิ การพาความร้อนแบบธรรมชาติ การพา
ความร้อนแบบบังคับ การถ่ายโอนความร้อนโดย
การแผร่ังสี การเดือดและการควบแน่น กฎของ



- 29 - 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

การถ่ายโอนมวลกับความร้อน และอุปกรณ์
แลกเปลีย่นความร้อน 

EN513306 
การท าความเย็นและการ
ปรับอากาศ 

ความรู้พื้นฐานในการท าความเย็น วัฏจักรการท า
ความเย็นแบบอัดไอดดัแปลง เครือ่งอัดไอ เครื่อง
ระเหย เครื่องควบแน่น เครื่องท าน ้าเย็น หอผึ่งน ้า 
วาล์วควบคุมสารท าความเย็น สารท าความเย็น
และสมบัติของสารท าความเย็น การท าความเย็น
แบบดูดซึม การค านวณภาระการท าความเย็น การ
แช่แข็งอาหาร การปรับอากาศ ขนาดของพัดลม
และท่อลม ขนาดของปั๊มและท่อของไหล, การ
ออกแบบระบบทางความร้อน 

EN513404 
การควบคุมอัตโนมัต ิ

หุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัตสิ าหรับ
อุตสาหกรรมขั้นแนะน า แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของช้ินส่วนควบคุมเชงิเส้น ความ
เสถียร ความฉับไว และความคลาดเคลื่อนที่ 
สภาวะคงที่ของระบบควบคุมป้อนกลับของระบบ
ป้อนกลับเชิงเส้นโดเมนเวลา การออกแบบและ
วิเคราะหโ์ดเมนเวลา วิธีการทางเดินราก และการ
ออกแบบ การชดเชยการออกแบบระบบควบคมุ 
วิธีตอบสนองความถี่และการออกแบบ 
อินเตอร์เนต็ของสรรพสิ่งขั้นแนะน า 

EN513605 หลักมูลของ
การออกแบบ
เครื่องจักรกล 

หลักมลูของการออกแบบเครื่องจกัรกล สมบัติของ
วัสดุ ความเค้นและการเปลี่ยนรูปในช้ินส่วน
เครื่องจักรกล ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบ
ช้ินส่วนเครื่องจักรกล การออกแบบเพลาและ
ส่วนประกอบ ลิ่มและสลัก การออกแบบสกรูก าลัง
และสลักเกลียวยดึ การออกแบบสปริงขดและ
สปริงรูปแบบอ่ืนๆ การออกแบบลกูปืนกลิ้งและ
ลูกปืนกลิ้งเลื่อนสัมผัส 

EN513606 การออกแบบ
ช้ินส่วนเครื่องจักรกล 

การออกแบบหมุดย า้ การออกแบบข้อต่อเชื่อม 
การออกแบบเฟืองตรง เฟืองเฉียงและเฟืองตัว
หนอน การออกแบบระบบห้ามล้อและคลัตช์ ชุด
ต่อประกบ การออกแบบระบบตัวขับเคลื่อนแบบ
ยืดหยุ่น สายพาน โซ่ และลวดสลงิ  

EN513805 การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบระบบเชิงกล 

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์
ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล การจ าลองระบบ
ทางความร้อน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
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การก าหนดปญัหาส าหรับการหาคา่ที่เหมาะสม
ที่สุดของปัญหา การจ าลองปัญหาทางกลศาสตร์ 
โปรแกรมแบบเชิงเส้น โปรแกรมแบบพลวัต การ
วิเคราะห์ทางไฟไนท์เอลิเมนต์ แบบจ าลองเซอโร
เกท โปรแกรมเชิงเส้นแบบเป็นล าดับ 

EN514998 การเตรียม
โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

พัฒนาข้อเสนอโครงการส าหรับโครงการที่มีความ
น่าสนใจหรือปญัหาในสาขาต่าง ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับการมอบหมายจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จดัท าขอ้เสนอโครงการ 
ประกอบไปด้วย ความเป็นมา การระบุปัญหา 
วัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม แผนงาน และ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ 

EN514999 โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

ด าเนินงานโครงการที่ได้เสนอข้อเสนอโครงการไว้
ในรายวิชา EN514 998 ให้เสร็จสมบูรณภ์ายใน
หนึ่งภาคการศึกษา เขียนรายงานฉบับสมบรูณ์ 
น าเสนอผลงานและสอบปากเปล่า 

EN513796 การฝึกงาน นักศึกษาต้องฝึกงานในงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล อย่างน้อย 30 วันท าการ
ติดต่อกัน กับหน่วยงานที่สาขาวิชาเห็นชอบ และ
นักศึกษาต้องน าเสนอรายงานการฝึกงาน 

EN514785 สหกิจศึกษา
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผดิชอบ
ในงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยต้องปฏิบัติงาน
เต็มเวลาตามแผนการท างานท่ีชัดเจนตามที่ได้รับ
มอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษา ไม่น้อยกว่า 16 
สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน โดยที่ลักษณะงานต้อง
แตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงานท่ัวไป 
นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูก
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมนิผลของรายวิชา 

4 กำรสืบค้น (Investigation) 
- สามารถด าเนินการสืบค้นเพื่อหา
ค าตอบของ ปัญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซ้อน โดยใช้ความรูจ้ากงานวิจยัและ
วิธีการวิจัย รวมถึง การออกแบบการ
ทดลอง การวิเคราะห์ และการแปล
ความหมายของข้อมูล  

EN001100 การพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู ้

ลักษณะพื้นฐานของการท างาน ทกัษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรูด้้วยตนเอง การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรยีนรู้ การจดัการ
คุณภาพในองค์กร หลักพ้ืนฐานความปลอดภัย 
ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการจดบันทึก ทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ ไคเซนในการศึกษา ทักษะการ
ท างานเป็นทีม เทคนิคการน าเสนอผลงาน ทักษะ
การแก้ไขปัญหา  
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การสังเคราะห์ข้อมลูเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ 
เชื่อถือได้ 

GE362198 พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

ธรรมชาติของพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ
ของโลกาภิวัตน์ที่มตี่อสถานการณพ์ลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม หลักของการป้องกันและวิธีแก้ปัญหา
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาปัญหา
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

SC201006 ปฏิบัติการ
เคมีทั่วไป 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC 201 005 
(เคมีทั่วไป) หรือ SC 201 007 (เคมีพื้นฐาน) หรือ 
SC 201 008 (เคมีหลักมลู) 

SC401206 แคลคูลัส
ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 
1 

พีชคณิตเวกเตอร์ส าหรับหาผลเฉลยของระบบ
สมการ พีชคณิตเวกเตอร์ใน 2 มิตแิละ 3 มิติ  
เรขาคณิตวิเคราะห์   ลมิิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดยีว  อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัว
แปรเดียวและการประยุกต์ พิกัดเชิงขั้ว จ านวน
เชิงซ้อน อปุนัยเชิงคณิตศาสตร์  ปริพันธ์ข้ัน
แนะน า  การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 

SC402202 แคลคูลัส
ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 
3 

พีชคณิตเวกเตอร์ใน 3 มิติ เส้นตรง ระนาบและ
พื้นผิวใน 3 มิติ ปริภูมิยคูลิด ฟังกชั์นหลายตัวแปร 
จาโคเบียน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัว
แปร อนุพันธ์ระบุทิศทาง การประยุกต์ของอนุพันธ์
ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธห์ลายชั้น ระบบ
พิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบตา่งๆ ปริพันธ์ตาม
เส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปรพิันธ์ 

EN002204 วัสดุ
วิศวกรรม 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสรา้ง กระบวนการผลติ 
และการใช้งานวัสดุวิศวกรรมกลุม่หลัก แผนภาพ
สมดลุเฟสและการแปลความหมาย สมบัติทางกล
และการเสื่อมสภาพของวัสด ุ

EN412500 กระบวนการ
ผลิต 

กระบวนการผลติขั้นแนะน า ทฤษฎีและแนวคดิ
ของกระบวนการผลิต การหล่อ การขึ้นรูป การตัด
เฉือน และการเชื่อมประสาน  ความสัมพันธ์ของ
วัสดุและกระบวนการผลิต หลักมลูของต้นทุนการ
ผลิต  เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต 

EN414106 การออกแบบ
การทดลองทางวิศวกรรม 

สถิติขั้นแนะน า การออกแบบการทดลองทาง
วิศวกรรมขั้นแนะน า การทดลองที่มีปัจจัยเชิงเดีย่ว 
การออกแบบบล็อกสุม่สมบูรณ์ จตัุรัสละตินและ
การออกแบบที่เกี่ยวข้อง การทดลองแบบแฟคตอ
เรียล การออกแบบเศษส่วนแฟคตอเรียล การ
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ถดถอยเชิงเส้นและระเบียบวิธีพ้ืนผิวผลตอบสนอง
ขั้นแนะน า 

EN512200 พลศาสตร ์ จลนศาสตร์และจลนคณิตศาสตร์ของอนุภาคและ
วัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อท่ีสองของนิวตัน 
ความเสยีดทาน งานเสมือน โมเมนต์ ความเฉื่อย
ของมวล จลนคณิตศาสตร์ในระนาบของวัตถุเกร็ง 
จลนศาสตร์ในระนาบของวัตถุเกรง็ การ
สั่นสะเทือนขั้นแนะน า   

EN512201 กลศาสตร์
ของวัสดุ 

แรงและความเค้น ความเค้นของภาชนะความดัน
ผนังบาง ความสัมพันธ์ของความเค้นและ
ความเครยีด สมบัติเชิงกลของวัสด ุช้ินส่วนท่ี
รับภาระในแนวแกน การบิดตัวของเพลากลม 
แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดดั ความเค้นใน
คาน การโก่งตัวของคาน ความเคน้ผสมและ
วงกลมโมห์ เกณฑ์การวิบัติ การโกง่งอของเสา 

EN512303 
อุณหพลศาสตร์ 1 

แนวคิดและนยิามทางอุณหพลศาสตร์ สมบัติและ
กระบวนการของแก๊สอุดมคติ ไอน ้า และสสาร
อื่นๆ งานและพลังงาน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพล
ศาสตร์ กฎข้อท่ีสองของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี 
วัฏจักรคาร์โน พื้นฐานการถ่ายโอนความร้อน วัฏ
จักรก าลังแก๊ส วฏัจักรก าลังไอและวัฏจักรก าลัง
ร่วม วัฏจักรความเย็น 

EN512304 
อุณหพลศาสตร์ 2 

การวิเคราะห์ตามกฏข้อท่ีสองของอุณหพลศาสตร์ 
สารผสมของแก๊สอุดมคติ สารผสมระหว่างแก๊ส
และไอและไซโครเมตรี ปฏิกิริยาทางเคมีและการ
เผาไหม้ พื้นฐานของระบบเครื่องยนต์ที่เปลี่ยน
พลังงานจากเช้ือเพลิงไปเป็นงาน การไหลแบบอัด
ตัวได้ กังหันไอน ้า กังหันแรงดลและกังหันปฏิกิริยา  

EN512302 หลักมูล
กลศาสตร์ของไหล 

แนวความคิดพื้นฐาน สมบัติของของไหล ความดัน
และสถติยศาสตร์ของของไหลสถติ จลนคณติ
ศาสตร์ของของไหล สมการมวล สมการเบอร์นูลลี่
และสมการพลังงาน การวิเคราะหโ์มเมนตัมของ
ระบบการไหล การวิเคราะหเ์ชิงมติิ ความ
คล้ายคลึงและแบบจ าลอง การไหลแบบคงที่ท่ีกด
อัดไมไ่ด้  การออกแบบการเลือกเครื่องจักรกลของ
ไหล พื้นฐานการไหลของของไหลที่กดอัดได้  
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EN513600 การทดลอง
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 

การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกลด้านการวัดแรง 
การวัดการขจดั การวัดอณุหภูมิ การวัดอัตราการ
ไหลของของไหล การวัดสมบัตเิชิงกลของวัสดุ การ
ถอด การประกอบและการปรับแต่งเครื่องยนต์เผา
ไหม้ภายในความเร็วรอบสูง การวิเคราะห์ข้อมลู 
การรายงานผลการทดลอง 

EN513601 การทดลอง
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 

การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกลด้าน พลศาสตร์ 
การถ่ายโอนความร้อนและการควบคุม
กระบวนการ การประเมินสมรรถนะของ
เครื่องจักรกลของไหล เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องยนต์เผาไหมภ้ายในความเรว็รอบสูง 

EN513602 กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้น
แนะน า การวางแผนและพัฒนาขอ้ก าหนดของการ
ออกแบบ การออกแบบเชิงแนวคิด การประเมิน
หน้าท่ีและสมรรถนะ การออกแบบส าหรับการ
ผลิตและประกอบ การออกแบบผลิตภณัฑ์ในขั้น
สุดท้าย กรณีศึกษาเกีย่วกับกระบวนการออกแบบ
ของส่วนประกอบต่างๆ และระบบทางวิศวกรรม 
โครงงานการออกแบบ  

EN513805 การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบระบบเชิงกล 

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์
ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล การจ าลองระบบ
ทางความร้อน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
การก าหนดปญัหาส าหรับการหาคา่ที่เหมาะสม
ที่สุดของปัญหา การจ าลองปัญหาทางกลศาสตร์ 
โปรแกรมแบบเชิงเส้น โปรแกรมแบบพลวัต การ
วิเคราะห์ทางไฟไนท์เอลิเมนต์ แบบจ าลองเซอโร
เกท โปรแกรมเชิงเส้นแบบเป็นล าดับ 

EN514500 วิศวกรรมโรง
จักรต้นก าลัง 

หลักการเปลี่ยนรูปพลังงานและแนวความคิด
อะเวียละบิลติี้ เชื้อเพลิงและการวเิคราะห์การเผา
ไหม้และการศึกษาส่วนประกอบของระบบไอน ้า 
วัฏจักรกังหันแก๊ส วัฏจักรผสม ระบบผลติพลังงาน
ร่วม โรงจักรสันดาปภายใน โรงจักรพลังน ้า โรง
จักรพลังงานนิวเคลยีร์ การควบคมุและเครื่องมือ
วัด เศรษฐศาสตร์ของโรงจักร และแหล่งพลังงาน
ทางเลือกอื่นๆ  และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
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EN514998 การเตรียม
โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

พัฒนาข้อเสนอโครงการส าหรับโครงการที่มีความ
น่าสนใจหรือปัญหาในสาขาต่าง ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับการมอบหมายจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จดัท าขอ้เสนอโครงการ 
ประกอบไปด้วย ความเป็นมา การระบุปัญหา 
วัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม แผนงาน และ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ 

EN514999 โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

ด าเนินงานโครงการที่ได้เสนอข้อเสนอโครงการไว้
ในรายวิชา EN514 998 ให้เสร็จสมบูรณภ์ายใน
หนึ่งภาคการศึกษา เขียนรายงานฉบับสมบรูณ์ 
น าเสนอผลงานและสอบปากเปล่า 

EN513796 การฝึกงาน นักศึกษาต้องฝึกงานในงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล อย่างน้อย 30 วันท าการ
ติดต่อกัน กับหน่วยงานที่สาขาวิชาเห็นชอบ และ
นักศึกษาต้องน าเสนอรายงานการฝึกงาน 

EN514785 สหกิจศึกษา
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผดิชอบ
ในงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยต้องปฏิบัติงาน
เต็มเวลาตามแผนการท างานท่ีชัดเจนตามที่ได้รับ
มอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษา ไม่น้อยกว่า 16 
สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน โดยที่ลักษณะงานต้อง
แตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงานท่ัวไป 
นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูก
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมนิผลของรายวิชา 

5 กำรใช้เคร่ืองมือทันสมัย (Modern 
Tool Usage) 
- สามารถสร้าง เลือกใช้ เทคนิควิธี 
ทรัพยากร และ ใช้เครื่องมือทันสมัย
ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ์ การ
ท าแบบจ าลองของงานทางวิศวกรรมที่
ซับซ้อนท่ี เข้าใจถึงข้อจ ากัดของ
เครื่องมือต่างๆ 

EN001202 การเขียน
แบบวิศวกรรม 

ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพรา่ง หลักการฉายภาพ 
แบบภาพฉาย การให้ขนาดและระยะคลาดเคลื่อน
ยินยอม ภาพตดั ภาพรูปทรง ภาพช่วยและแผ่นคลี่ 
แบบรายละเอียดและแบบประกอบใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยเขียนแบบข้ันพ้ืนฐาน 

EN002204 วัสดุ
วิศวกรรม 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสรา้ง กระบวนการผลติ 
และการใช้งานวัสดุวิศวกรรมกลุม่หลัก แผนภาพ
สมดลุเฟสและการแปลความหมาย สมบัติทางกล
และการเสื่อมสภาพของวัสด ุ

EN211001 หลักมูลของ
วิศวกรรมไฟฟ้า 

การวิเคราะห์แรงดัน กระแสและก าลังไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ หม้อแปลง
ไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นแนะน า เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า มอเตอรไ์ฟฟ้า หลักการของระบบไฟฟ้า     
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

สามเฟส วิธีการส่งก าลังไฟฟ้า เครือ่งมือวัดไฟฟ้า
ขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์สารกึ่งตัวน าข้ันแนะน า 

EN412500 กระบวนการ
ผลิต 

กระบวนการผลติขั้นแนะน า ทฤษฎีและแนวคดิ
ของกระบวนการผลิต การหล่อ การขึ้นรูป การตัด
เฉือน และการเชื่อมประสาน  ความสัมพันธ์ของ
วัสดุและกระบวนการผลิต หลักมลูของต้นทุนการ
ผลิต  เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต 

EN414106 การออกแบบ
การทดลองทางวิศวกรรม 

สถิติขั้นแนะน า การออกแบบการทดลองทาง
วิศวกรรมขั้นแนะน า การทดลองที่มีปัจจัยเชิงเดีย่ว 
การออกแบบบล็อกสุม่สมบูรณ์ จตัุรัสละตินและ
การออกแบบที่เกี่ยวข้อง การทดลองแบบแฟคตอ
เรียล การออกแบบเศษส่วนแฟคตอเรียล การ
ถดถอยเชิงเส้นและระเบียบวิธีพ้ืนผิวผลตอบสนอง
ขั้นแนะน า 

EN513602 กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้น
แนะน า การวางแผนและพัฒนาขอ้ก าหนดของการ
ออกแบบ การออกแบบเชิงแนวคิด การประเมิน
หน้าท่ีและสมรรถนะ การออกแบบส าหรับการ
ผลิตและประกอบ การออกแบบผลิตภณัฑ์ในขั้น
สุดท้าย กรณีศึกษาเกีย่วกับกระบวนการออกแบบ
ของส่วนประกอบต่างๆ และระบบทางวิศวกรรม 
โครงงานการออกแบบ  

EN513404 
การควบคุมอัตโนมัต ิ

หุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัตสิ าหรับ
อุตสาหกรรมขั้นแนะน า แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของช้ินส่วนควบคุมเชงิเส้น ความ
เสถียร ความฉับไว และความคลาดเคลื่อนที่ 
สภาวะคงที่ของระบบควบคุมป้อนกลับของระบบ
ป้อนกลับเชิงเส้นโดเมนเวลา การออกแบบและ
วิเคราะหโ์ดเมนเวลา วิธีการทางเดินราก และการ
ออกแบบ การชดเชยการออกแบบระบบควบคมุ 
วิธีตอบสนองความถี่และการออกแบบ 
อินเตอร์เนต็ของสรรพสิ่งขั้นแนะน า 

EN513605 หลักมูลของ
การออกแบบ
เครื่องจักรกล 

หลักมลูของการออกแบบเครื่องจกัรกล สมบัติของ
วัสดุ ความเค้นและการเปลี่ยนรูปในช้ินส่วน
เครื่องจักรกล ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบ
ช้ินส่วนเครื่องจักรกล การออกแบบเพลาและ
ส่วนประกอบ ลิ่มและสลัก การออกแบบสกรูก าลัง
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

และสลักเกลียวยดึ การออกแบบสปริงขดและ
สปริงรูปแบบอ่ืนๆ การออกแบบลกูปืนกลิ้งและ
ลูกปืนกลิ้งเลื่อนสัมผัส 

EN513606 การออกแบบ
ช้ินส่วนเครื่องจักรกล 

การออกแบบหมุดย า้ การออกแบบข้อต่อเชื่อม 
การออกแบบเฟืองตรง เฟืองเฉียงและเฟืองตัว
หนอน การออกแบบระบบห้ามล้อและคลัตช์ ชุด
ต่อประกบ การออกแบบระบบตัวขับเคลื่อนแบบ
ยืดหยุ่น สายพาน โซ่ และลวดสลงิ  

EN513805 การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบระบบเชิงกล 

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์
ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล การจ าลองระบบ
ทางความร้อน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
การก าหนดปญัหาส าหรับการหาคา่ที่เหมาะสม
ที่สุดของปัญหา การจ าลองปัญหาทางกลศาสตร์ 
โปรแกรมแบบเชิงเส้น โปรแกรมแบบพลวัต การ
วิเคราะห์ทางไฟไนท์เอลิเมนต์ แบบจ าลองเซอโร
เกท โปรแกรมเชิงเส้นแบบเป็นล าดับ 

EN514998 การเตรียม
โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

พัฒนาข้อเสนอโครงการส าหรับโครงการที่มีความ
น่าสนใจหรือปญัหาในสาขาต่าง ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับการมอบหมายจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จดัท าขอ้เสนอโครงการ 
ประกอบไปด้วย ความเป็นมา การระบุปัญหา 
วัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม แผนงาน และ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ 

EN514999 โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

ด าเนินงานโครงการที่ได้เสนอข้อเสนอโครงการไว้
ในรายวิชา EN514 998 ใหเ้สร็จสมบูรณภ์ายใน
หนึ่งภาคการศึกษา เขียนรายงานฉบับสมบรูณ์ 
น าเสนอผลงานและสอบปากเปล่า 

EN513796 การฝึกงาน นักศึกษาต้องฝึกงานในงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล อย่างน้อย 30 วันท าการ
ติดต่อกัน กับหน่วยงานที่สาขาวิชาเห็นชอบ และ
นักศึกษาต้องน าเสนอรายงานการฝึกงาน 

EN514785 สหกิจศึกษา
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผดิชอบ
ในงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยต้องปฏิบัติงาน
เต็มเวลาตามแผนการท างานท่ีชัดเจนตามที่ได้รับ
มอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษา ไม่น้อยกว่า 16 
สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน โดยที่ลักษณะงานต้อง
แตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงานท่ัวไป 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูก
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมนิผลของรายวิชา 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer 
and Society) 
- สามารถใช้เหตุและผลจากหลักการ
และความรู้ที่ ไดร้ับ มาประเมิน
ประเด็นและผลกระทบต่างๆ ทาง
สังคม ชีวอนามัย ความปลอดภัย 
กฎหมาย และวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับ
การปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

EN514000 การจัดการ
ความปลอดภัย 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัย 
มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย หลักการของการจัดการสิ่งแวดล้อม, 
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดอุบัตเิหตุ ลักษณะและ
มูลเหตุของอันตรายจาก ภาชนะความดัน 
เครื่องจักร ไฟฟ้าและอัคคภีัย เทคนิคในการ
ตรวจสอบและควบคุมป้องกันอันตราย หลักการ
และระบบการท างานเฉพาะกิจที่อาจเป็นอันตราย 
หลักการป้องกันอัคคีภยั การออกแบบระบบ
ป้องกันอัคคีภัย การวิเคราะห์อันตรายจากอัคคภีัย  
การออกแบบระบบหัวกระจายน ้าดับเพลิง 
หลักการของระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ และ อุปกรณ์
ตรวจจับไฟและควันไฟแบบตา่งๆ 

EN514500 วิศวกรรมโรง
จักรต้นก าลัง 

หลักการเปลี่ยนรูปพลังงานและแนวความคิด
อะเวียละบิลติี้ เชื้อเพลิงและการวเิคราะห์การเผา
ไหม้และการศึกษาส่วนประกอบของระบบไอน ้า 
วัฏจักรกังหันแก๊ส วัฏจักรผสม ระบบผลติพลังงาน
ร่วม โรงจักรสันดาปภายใน โรงจักรพลังน ้า โรง
จักรพลังงานนิวเคลยีร์ การควบคมุและเครื่องมือ
วัด เศรษฐศาสตร์ของโรงจักร และแหล่งพลังงาน
ทางเลือกอื่นๆ  และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

EN514998 การเตรียม
โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

พัฒนาข้อเสนอโครงการส าหรับโครงการที่มีความ
น่าสนใจหรือปญัหาในสาขาต่าง ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับการมอบหมายจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จดัท าขอ้เสนอโครงการ 
ประกอบไปด้วย ความเป็นมา การระบุปัญหา 
วัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม แผนงาน และ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ 

EN514999 โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

ด าเนินงานโครงการที่ได้เสนอข้อเสนอโครงการไว้
ในรายวิชา EN514 998 ให้เสร็จสมบูรณภ์ายใน
หนึ่งภาคการศึกษา เขียนรายงานฉบับสมบรูณ์ 
น าเสนอผลงานและสอบปากเปล่า 

EN513796 การฝึกงาน นักศึกษาต้องฝึกงานในงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล อย่างน้อย 30 วันท าการ
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ติดต่อกัน กับหน่วยงานที่สาขาวิชาเห็นชอบ และ
นักศึกษาต้องน าเสนอรายงานการฝึกงาน 

EN514785 สหกิจศึกษา
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผดิชอบ
ในงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยต้องปฏิบัติงาน
เต็มเวลาตามแผนการท างานท่ีชัดเจนตามที่ได้รับ
มอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษา ไม่น้อยกว่า 16 
สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน โดยที่ลักษณะงานต้อง
แตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงานท่ัวไป 
นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูก
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมนิผลของรายวิชา 

7 สิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยนื 
(Environment and 
Sustainability) 
- สามารถเข้าใจผลกระทบของค าตอบ
ของปัญหางานทางวิศวกรรมในบรบิท
ของสังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถ
แสดงความรู้และความจ าเป็นของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

GE362198 พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

ธรรมชาติของพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ
ของโลกาภิวัตน์ที่มตี่อสถานการณพ์ลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม หลักของการป้องกันและวิธีแก้ปัญหา
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาปัญหา
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

EN514500 วิศวกรรมโรง
จักรต้นก าลัง 

หลักการเปลี่ยนรูปพลังงานและแนวความคิด
อะเวียละบิลติี้ เชื้อเพลิงและการวเิคราะห์การเผา
ไหม้และการศึกษาส่วนประกอบของระบบไอน ้า 
วัฏจักรกังหันแก๊ส วัฏจักรผสม ระบบผลติพลังงาน
ร่วม โรงจักรสันดาปภายใน โรงจักรพลังน ้า โรง
จักรพลังงานนิวเคลยีร์ การควบคมุและเครื่องมือ
วัด เศรษฐศาสตร์ของโรงจักร และแหล่งพลังงาน
ทางเลือกอื่นๆ  และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

8 จรรยำบรรณวิชำชีพ (Ethics) 
- สามารถใช้หลักการทางจรรยาบรรณ
และมสี านึก รับผิดชอบต่อมาตรฐาน
การปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

EN001100 การพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู ้

ลักษณะพื้นฐานของการท างาน ทกัษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรูด้้วยตนเอง การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรยีนรู้ การจดัการ
คุณภาพในองค์กร หลักพ้ืนฐานความปลอดภัย 
ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการจดบันทึก ทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ ไคเซนในการศึกษา ทักษะการ
ท างานเป็นทีม เทคนิคการน าเสนอผลงาน ทักษะ
การแก้ไขปัญหา  

EN001203 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

แนวคิดของคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของ
คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ
ของฮาร์ดแวร์ องค์ประกอบของซอฟต์แวร์ และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
แนวคิดการประมวลผลข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ การ
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แปลงข้อมูลเป็นสารสนเทศ การประมวลผล
ข้อมูลคอมพิวเตอร์การออกแบบและระเบียบ
วิธีการพัฒนาโปรแกรม การออกแบบจากบนลง
ล่าง ผังงานโปรแกรม การเขยีนโปรแกรมภาษา
ระดับสูงที่เป็นปัจจุบัน หลักมลูการเขียนโปรแกรม
ภาษาระดับสูง ชนิดข้อมลูหลักมูล การน าเข้าและ
การส่งออกข้อมูลโครงสร้างควบคมุ ฟังก์ชัน แถว
ล าดับ และสายอักขระและแฟ้มขอ้มูล การฝึก
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 

EN513602 กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้น
แนะน า การวางแผนและพัฒนาขอ้ก าหนดของการ
ออกแบบ การออกแบบเชิงแนวคิด การประเมิน
หน้าท่ีและสมรรถนะ การออกแบบส าหรับการ
ผลิตและประกอบ การออกแบบผลิตภณัฑ์ในขั้น
สุดท้าย กรณีศึกษาเกีย่วกับกระบวนการออกแบบ
ของส่วนประกอบต่างๆ และระบบทางวิศวกรรม 
โครงงานการออกแบบ  

EN514998 การเตรียม
โครงการวิศวกรรม 
เครื่องกล 

พัฒนาข้อเสนอโครงการส าหรับโครงการที่มีความ
น่าสนใจหรือปญัหาในสาขาต่าง ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับการมอบหมายจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จดัท าขอ้เสนอโครงการ 
ประกอบไปด้วย ความเป็นมา การระบุปัญหา 
วัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม แผนงาน และ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ 

EN514999 โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

ด าเนินงานโครงการที่ได้เสนอข้อเสนอโครงการไว้
ในรายวิชา EN514 998 ให้เสร็จสมบูรณภ์ายใน
หนึ่งภาคการศึกษา เขียนรายงานฉบับสมบรูณ์ 
น าเสนอผลงานและสอบปากเปล่า 

EN513796 การฝึกงาน นักศึกษาต้องฝึกงานในงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล อย่างน้อย 30 วันท าการ
ติดต่อกัน กับหน่วยงานที่สาขาวิชาเห็นชอบ และ
นักศึกษาต้องน าเสนอรายงานการฝึกงาน 

EN514785 สหกิจศึกษา
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผดิชอบ
ในงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยต้องปฏิบัติงาน
เต็มเวลาตามแผนการท างานท่ีชัดเจนตามที่ได้รับ
มอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษา ไม่น้อยกว่า 16 
สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน โดยที่ลักษณะงานต้อง
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แตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงานท่ัวไป 
นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูก
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมนิผลของรายวิชา 

9 กำรท ำงำนเด่ียวและท ำงำนเป็นทีม 
(Individual and Team work) 
- ท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังใน
ด้านการ ท างานเดีย่ว และการท างาน
ในฐานะผู้ร่วมทมีหรือ ผู้น าทีมท่ีมคีวาม
หลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

EN001100 การพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู ้

ลักษณะพื้นฐานของการท างาน ทกัษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรูด้้วยตนเอง การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรยีนรู้ การจดัการ
คุณภาพในองค์กร หลักพ้ืนฐานความปลอดภัย 
ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการจดบันทึก ทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ ไคเซนในการศึกษา ทักษะการ
ท างานเป็นทีม เทคนิคการน าเสนอผลงาน ทักษะ
การแก้ไขปัญหา  

GE362198 พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

ธรรมชาติของพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ
ของโลกาภิวัตน์ที่มตี่อสถานการณพ์ลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม หลักของการป้องกันและวิธีแก้ปัญหา
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาปัญหา
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

EN002101 การบ่มเพาะ
จิตวิญญาณ
ผู้ประกอบการ 

กระบวนการบม่เพาะจติวิญญาณผู้ประกอบการ 
การประเมินศักยภาพของตนเอง คุณลักษณะและ
จิตวิญญาณของผู้ประกอบการทีด่ ีหลักการพัฒนา
สร้างเสริมค่านิยมที่ดีในการท างานและการเป็น
ผู้ประกอบการที่ดี หลักการสร้างแรงจูงใจภายใน
และความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง หลักการ
เสรมิสร้างทัศนคติและการคิดเชิงบวกเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน หลักมนุษยสัมพันธ์
และการท างานเป็นทีม การสร้างเสริมภาวะผู้น า 
หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบการ 
หลักพุทธธรรมกับการท างาน  หลกัในการ
ประกอบการที่มคีวามรับผิดชอบตอ่สังคม การ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม 
การสร้างแนวคิดและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และ
เคล็ดลับสู่ความส าเรจ็ของผู้ประกอบการ องค์
ความรู้ในการประกอบธุรกิจเบื้องต้นและหลักการ
ให้บริการที่เป็นเลิศ องค์ความรู้เบือ้งต้นในการ
เขียนแผนธุรกจิ การวางแผนกลยทุธ์ธุรกิจ การ
วางแผนด้านการตลาด การฝึกปฏบิัติพัฒนาทักษะ
การเป็นผูป้ระกอบการที่ดีในแตล่ะด้าน 
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EN001200 สถิตยศาสตร ์ แนวคิดของสถิตยศาสตร์ ระบบแรงและแรงลัพธ์ 
สภาวะสมดุล การวเิคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น แรง
เสียดทาน จดุศูนย์ถ่วงกลางเรขาคณิต หลักการ
งานสมมติ และ พลศาสตร์เบื้องตน้ 

EN001202 การเขียน
แบบวิศวกรรม 

ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพรา่ง หลักการฉายภาพ 
แบบภาพฉาย การให้ขนาดและระยะคลาดเคลื่อน
ยินยอม ภาพตดั ภาพรูปทรง ภาพช่วยและแผ่นคลี่ 
แบบรายละเอียดและแบบประกอบใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยเขียนแบบข้ันพ้ืนฐาน 

EN001203 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

แนวคิดของคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของ
คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ
ของฮาร์ดแวร์ องค์ประกอบของซอฟต์แวร์ และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
แนวคิดการประมวลผลข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ การ
แปลงข้อมูลเป็นสารสนเทศ การประมวลผล
ข้อมูลคอมพิวเตอร์การออกแบบและระเบียบ
วิธีการพัฒนาโปรแกรม การออกแบบจากบนลง
ล่าง ผังงานโปรแกรม การเขยีนโปรแกรมภาษา
ระดับสูงที่เป็นปัจจุบัน หลักมลูการเขียนโปรแกรม
ภาษาระดับสูง ชนิดข้อมลูหลักมูล การน าเข้าและ
การส่งออกข้อมูลโครงสร้างควบคมุ ฟังก์ชัน แถว
ล าดับ และสายอักขระและแฟ้มขอ้มูล การฝึก
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 

SC201006 ปฏิบัติการ
เคมีทั่วไป 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC 201 005 
(เคมีทั่วไป) หรือ SC 201 007 (เคมีพื้นฐาน) หรือ 
SC 201 008 (เคมีหลักมลู) 

EN002204 วัสดุ
วิศวกรรม 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสรา้ง กระบวนการผลติ 
และการใช้งานวัสดุวิศวกรรมกลุม่หลัก แผนภาพ
สมดลุเฟสและการแปลความหมาย สมบัติทางกล
และการเสื่อมสภาพของวัสด ุ

EN211001 หลักมูลของ
วิศวกรรมไฟฟ้า 

การวเิคราะห์แรงดัน กระแสและก าลังไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ หม้อแปลง
ไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นแนะน า เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า มอเตอรไ์ฟฟ้า หลักการของระบบไฟฟ้า     
สามเฟส วิธีการส่งก าลังไฟฟ้า เครือ่งมือวัดไฟฟ้า
ขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์สารกึ่งตัวน าข้ันแนะน า 
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EN412500 กระบวนการ
ผลิต 

กระบวนการผลติขั้นแนะน า ทฤษฎีและแนวคดิ
ของกระบวนการผลิต การหล่อ การขึ้นรูป การตัด
เฉือน และการเชื่อมประสาน  ความสัมพันธ์ของ
วัสดุและกระบวนการผลิต หลักมลูของต้นทุนการ
ผลิต  เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต 

EN512200 พลศาสตร ์ จลนศาสตร์และจลนคณิตศาสตร์ของอนุภาคและ
วัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อท่ีสองของนิวตัน 
ความเสยีดทาน งานเสมือน โมเมนต์ ความเฉื่อย
ของมวล จลนคณิตศาสตร์ในระนาบของวัตถุเกร็ง 
จลนศาสตร์ในระนาบของวัตถุเกรง็ การ
สั่นสะเทือนขั้นแนะน า   

EN512201 กลศาสตร์
ของวัสดุ 

แรงและความเค้น ความเค้นของภาชนะความดัน
ผนังบาง ความสัมพันธ์ของความเค้นและ
ความเครยีด สมบัติเชิงกลของวัสด ุช้ินส่วนท่ี
รับภาระในแนวแกน การบิดตัวของเพลากลม 
แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดดั ความเค้นใน
คาน การโก่งตัวของคาน ความเคน้ผสมและ
วงกลมโมห์ เกณฑ์การวิบัติ การโกง่งอของเสา 

EN512303 
อุณหพลศาสตร์ 1 

แนวคิดและนยิามทางอุณหพลศาสตร์ สมบัติและ
กระบวนการของแก๊สอุดมคติ ไอน ้า และสสาร
อื่นๆ งานและพลังงาน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพล
ศาสตร์ กฎข้อท่ีสองของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี 
วัฏจักรคาร์โน พื้นฐานการถ่ายโอนความร้อน วัฏ
จักรก าลังแก๊ส วฏัจักรก าลังไอและวัฏจักรก าลัง
ร่วม วัฏจักรความเย็น 

EN512304 
อุณหพลศาสตร์ 2 

การวิเคราะห์ตามกฏข้อท่ีสองของอุณหพลศาสตร์ 
สารผสมของแก๊สอุดมคติ สารผสมระหว่างแก๊ส
และไอและไซโครเมตรี ปฏิกิริยาทางเคมีและการ
เผาไหม้ พื้นฐานของระบบเครื่องยนต์ที่เปลี่ยน
พลังงานจากเช้ือเพลิงไปเป็นงาน การไหลแบบอัด
ตัวได้ กังหันไอน ้า กังหันแรงดลและกังหันปฏิกิริยา  

EN512302 หลักมูล
กลศาสตร์ของไหล 

แนวความคิดพื้นฐาน สมบัติของของไหล ความดัน
และสถติยศาสตร์ของของไหลสถติ จลนคณติ
ศาสตร์ของของไหล สมการมวล สมการเบอร์นูลลี่
และสมการพลังงาน การวิเคราะหโ์มเมนตัมของ
ระบบการไหล การวิเคราะหเ์ชิงมติิ ความ
คล้ายคลึงและแบบจ าลอง การไหลแบบคงที่ท่ีกด
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อัดไมไ่ด้  การออกแบบการเลือกเครื่องจักรกลของ
ไหล พื้นฐานการไหลของของไหลที่กดอัดได้  

EN513600 การทดลอง
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 

การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกลด้านการวัดแรง 
การวัดการขจดั การวัดอณุหภูมิ การวัดอัตราการ
ไหลของของไหล การวัดสมบัตเิชิงกลของวัสดุ การ
ถอด การประกอบและการปรับแต่งเครื่องยนต์เผา
ไหม้ภายในความเร็วรอบสูง การวิเคราะห์ข้อมลู 
การรายงานผลการทดลอง 

EN513601 การทดลอง
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 

การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกลด้าน พลศาสตร์ 
การถ่ายโอนความร้อนและการควบคุม
กระบวนการ การประเมินสมรรถนะของ
เครื่องจักรกลของไหล เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องยนต์เผาไหมภ้ายในความเรว็รอบสูง 

EN513602 กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้น
แนะน า การวางแผนและพัฒนาขอ้ก าหนดของการ
ออกแบบ การออกแบบเชิงแนวคิด การประเมิน
หน้าท่ีและสมรรถนะ การออกแบบส าหรับการ
ผลิตและประกอบ การออกแบบผลิตภณัฑ์ในขั้น
สุดท้าย กรณีศึกษาเกีย่วกับกระบวนการออกแบบ
ของส่วนประกอบต่างๆ และระบบทางวิศวกรรม 
โครงงานการออกแบบ  

EN513805 การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบระบบเชิงกล 

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์
ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล การจ าลองระบบ
ทางความร้อน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
การก าหนดปญัหาส าหรับการหาคา่ที่เหมาะสม
ที่สุดของปัญหา การจ าลองปัญหาทางกลศาสตร์ 
โปรแกรมแบบเชิงเส้น โปรแกรมแบบพลวัต การ
วิเคราะห์ทางไฟไนท์เอลิเมนต์ แบบจ าลองเซอโร
เกท โปรแกรมเชิงเส้นแบบเป็นล าดับ 

EN514998 การเตรียม
โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

พัฒนาข้อเสนอโครงการส าหรับโครงการที่มีความ
น่าสนใจหรือปญัหาในสาขาต่าง ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับการมอบหมายจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จดัท าขอ้เสนอโครงการ 
ประกอบไปด้วย ความเป็นมา การระบุปัญหา 
วัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม แผนงาน และ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ 



- 44 - 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

EN514999 โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

ด าเนินงานโครงการที่ได้เสนอข้อเสนอโครงการไว้
ในรายวิชา EN514 998 ให้เสร็จสมบูรณภ์ายใน
หนึ่งภาคการศึกษา เขียนรายงานฉบับสมบรูณ์ 
น าเสนอผลงานและสอบปากเปล่า 

EN513796 การฝึกงาน นักศึกษาต้องฝึกงานในงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล อย่างน้อย 30 วันท าการ
ติดต่อกัน กับหน่วยงานที่สาขาวิชาเห็นชอบ และ
นักศึกษาต้องน าเสนอรายงานการฝึกงาน 

EN514785 สหกิจศึกษา
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผดิชอบ
ในงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยต้องปฏิบัติงาน
เต็มเวลาตามแผนการท างานท่ีชัดเจนตามที่ได้รับ
มอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษา ไม่น้อยกว่า 16 
สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน โดยที่ลักษณะงานต้อง
แตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงานท่ัวไป 
นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูก
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมนิผลของรายวิชา 

10 กำรสื่อสำร (Communication) 
- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมที่
ซับซ้อนกับกลุ่มผู้ ปฏิบัติวิชาชีพ
วิศวกรรมและสังคมโดยรวมได้อยา่ง มี
ประสิทธิผล อาทิ สามารถอ่านและ
เขียนรายงาน ทางวิศวกรรมและเตรียม
เอกสารการออกแบบงาน วิศวกรรมได้
อย่างมีประสิทธิผล สามารถน าเสนอ 
สามารถให้และรับค าแนะน างานได้
อย่างชัดเจน 

LI101001 
ภาษาอังกฤษ 1 

การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพื่อ
สามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจ าวนัและในการ
เรียน 

LI101002  
ภาษาอังกฤษ 2 

การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพื่อ
สามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจ าวนัและในการ
เรียนในระดับท่ีสูงขึ้นจากท่ีเรียนในวิชา LI 101 
001 

LI102003 
ภาษาอังกฤษ 3 

การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง น าเสนอ 
อภิปรายได้ในชีวิตประจ าวันการเรยีน และ อาชีพ 
ในระดับที่สูงขึ้นจากท่ีเรียนในวิชา LI 101 002 

LI102004 
ภาษาอังกฤษ 4 

การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง น าเสนอ 
อภิปราย ได้ในชีวิตประจ าวัน การเรียน และ 
อาชีพ ในระดับที่สูงขึ้นจากท่ีเรียนในวิชา LI 102 
003 

EN001200 สถิตยศาสตร ์ แนวคิดของสถิตยศาสตร์ ระบบแรงและแรงลัพธ์ 
สภาวะสมดุล การวเิคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น แรง
เสียดทาน จดุศูนย์ถ่วงกลางเรขาคณิต หลักการ
งานสมมติ และ พลศาสตร์เบื้องตน้ 

EN001202 การเขียน
แบบวิศวกรรม 

ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพรา่ง หลักการฉายภาพ 
แบบภาพฉาย การให้ขนาดและระยะคลาดเคลื่อน
ยินยอม ภาพตดั ภาพรูปทรง ภาพช่วยและแผ่นคลี่ 
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แบบรายละเอียดและแบบประกอบใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยเขียนแบบข้ันพ้ืนฐาน 

SC402202 แคลคูลัส
ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 
3 

พีชคณิตเวกเตอร์ใน 3 มิติ เส้นตรง ระนาบและ
พื้นผิวใน 3 มิติ ปริภูมิยคูลิด ฟังกชั์นหลายตัวแปร 
จาโคเบียน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัว
แปร อนุพันธ์ระบุทิศทาง การประยุกต์ของอนุพันธ์
ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธห์ลายชั้น ระบบ
พิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบตา่งๆ ปริพันธ์ตาม
เส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปรพิันธ์ 

EN002204 วัสดุ
วิศวกรรม 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสรา้ง กระบวนการผลติ 
และการใช้งานวัสดุวิศวกรรมกลุม่หลัก แผนภาพ
สมดลุเฟสและการแปลความหมาย สมบัติทางกล
และการเสื่อมสภาพของวัสด ุ

EN211001 หลักมูลของ
วิศวกรรมไฟฟ้า 

การวิเคราะห์แรงดัน กระแสและก าลังไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ หม้อแปลง
ไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นแนะน า เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า มอเตอรไ์ฟฟ้า หลักการของระบบไฟฟ้า     
สามเฟส วิธีการส่งก าลังไฟฟ้า เครือ่งมือวัดไฟฟ้า
ขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์สารกึ่งตัวน าข้ันแนะน า 

EN412500 กระบวนการ
ผลิต 

กระบวนการผลติขั้นแนะน า ทฤษฎีและแนวคดิ
ของกระบวนการผลิต การหล่อ การขึ้นรูป การตัด
เฉือน และการเชื่อมประสาน  ความสัมพันธ์ของ
วัสดุและกระบวนการผลิต หลักมลูของต้นทุนการ
ผลิต  เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต 

EN512302 หลักมูล
กลศาสตร์ของไหล 

แนวความคิดพื้นฐาน สมบัติของของไหล ความดัน
และสถติยศาสตร์ของของไหลสถติ จลนคณติ
ศาสตร์ของของไหล สมการมวล สมการเบอร์นูลลี่
และสมการพลังงาน การวิเคราะหโ์มเมนตัมของ
ระบบการไหล การวิเคราะหเ์ชิงมติิ ความ
คล้ายคลึงและแบบจ าลอง การไหลแบบคงที่ท่ีกด
อัดไมไ่ด้  การออกแบบการเลือกเครื่องจักรกลของ
ไหล พื้นฐานการไหลของของไหลที่กดอัดได้  

EN513600 การทดลอง
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 

การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกลด้านการวัดแรง 
การวัดการขจดั การวัดอณุหภูมิ การวัดอัตราการ
ไหลของของไหล การวัดสมบัตเิชิงกลของวัสดุ การ
ถอด การประกอบและการปรับแต่งเครื่องยนต์เผา
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ไหม้ภายในความเร็วรอบสูง การวิเคราะห์ข้อมลู 
การรายงานผลการทดลอง 

EN513601 การทดลอง
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 

การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกลด้าน พลศาสตร์ 
การถ่ายโอนความร้อนและการควบคุม
กระบวนการ การประเมินสมรรถนะของ
เครื่องจักรกลของไหล เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องยนต์เผาไหมภ้ายในความเรว็รอบสูง 

EN513602 กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้น
แนะน า การวางแผนและพัฒนาขอ้ก าหนดของการ
ออกแบบ การออกแบบเชิงแนวคิด การประเมิน
หน้าท่ีและสมรรถนะ การออกแบบส าหรับการ
ผลิตและประกอบ การออกแบบผลิตภณัฑ์ในขั้น
สุดท้าย กรณีศึกษาเกีย่วกับกระบวนการออกแบบ
ของส่วนประกอบต่างๆ และระบบทางวิศวกรรม 
โครงงานการออกแบบ  

EN513605 หลักมูลของ
การออกแบบ
เครื่องจักรกล 

หลักมลูของการออกแบบเครื่องจกัรกล สมบัติของ
วัสดุ ความเค้นและการเปลี่ยนรูปในช้ินส่วน
เครื่องจักรกล ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบ
ช้ินส่วนเครื่องจักรกล การออกแบบเพลาและ
ส่วนประกอบ ลิ่มและสลัก การออกแบบสกรูก าลัง
และสลักเกลียวยดึ การออกแบบสปริงขดและ
สปริงรูปแบบอ่ืนๆ การออกแบบลกูปืนกลิ้งและ
ลูกปืนกลิ้งเลื่อนสัมผัส 

EN513606 การออกแบบ
ช้ินส่วนเครื่องจักรกล 

การออกแบบหมุดย า้ การออกแบบข้อต่อเชื่อม 
การออกแบบเฟืองตรง เฟืองเฉียงและเฟืองตัว
หนอน การออกแบบระบบห้ามล้อและคลัตช์ ชุด
ต่อประกบ การออกแบบระบบตัวขับเคลื่อนแบบ
ยืดหยุ่น สายพาน โซ่ และลวดสลงิ  

EN513805 การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบระบบเชิงกล 

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์
ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล การจ าลองระบบ
ทางความร้อน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
การก าหนดปญัหาส าหรับการหาคา่ที่เหมาะสม
ที่สุดของปัญหา การจ าลองปัญหาทางกลศาสตร์ 
โปรแกรมแบบเชิงเส้น โปรแกรมแบบพลวัต การ
วิเคราะห์ทางไฟไนท์เอลิเมนต์ แบบจ าลองเซอโร
เกท โปรแกรมเชิงเส้นแบบเป็นล าดับ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

EN514998 การเตรียม
โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

พัฒนาข้อเสนอโครงการส าหรับโครงการที่มีความ
น่าสนใจหรือปญัหาในสาขาต่าง ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับการมอบหมายจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จดัท าขอ้เสนอโครงการ 
ประกอบไปด้วย ความเป็นมา การระบุปัญหา 
วัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม แผนงาน และ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ 

EN514999 โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

ด าเนินงานโครงการที่ได้เสนอข้อเสนอโครงการไว้
ในรายวิชา EN514 998 ให้เสร็จสมบูรณภ์ายใน
หนึ่งภาคการศึกษา เขียนรายงานฉบับสมบรูณ์ 
น าเสนอผลงานและสอบปากเปล่า 

EN513796 การฝึกงาน นักศึกษาต้องฝึกงานในงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล อย่างน้อย 30 วันท าการ
ติดต่อกัน กับหน่วยงานที่สาขาวิชาเห็นชอบ และ
นักศึกษาต้องน าเสนอรายงานการฝึกงาน 

EN514785 สหกิจศึกษา
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผดิชอบ
ในงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยต้องปฏิบัติงาน
เต็มเวลาตามแผนการท างานท่ีชัดเจนตามที่ได้รับ
มอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษา ไม่น้อยกว่า 16 
สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน โดยที่ลักษณะงานต้อง
แตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงานท่ัวไป 
นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูก
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมนิผลของรายวิชา 

11 กำรบริหำรโครงกำรและกำรลงทุน 
(Project Management and 
Finance) 
- สามารถแสดงว่ามีความรู้และความ
เข้าใจ หลักการทางวิศวกรรมและการ
บริหารงาน และ สามารถประยุกตใ์ช้
หลักการบริหารในงานของตน ในฐานะ
ผู้ร่วมทีมและผู้น าทีมเพื่อบริหารจดัการ 
โครงการวิศวกรรมที่มสีภาพแวดลอ้ม
การท างาน ความหลากหลายสาขา
วิชาชีพ 

EN002101 การบ่มเพาะ
จิตวิญญาณ
ผู้ประกอบการ 

กระบวนการบม่เพาะจติวิญญาณผู้ประกอบการ 
การประเมินศักยภาพของตนเอง คุณลักษณะและ
จิตวิญญาณของผู้ประกอบการทีด่ ีหลักการพัฒนา
สร้างเสริมค่านิยมที่ดีในการท างานและการเป็น
ผู้ประกอบการที่ดี หลักการสร้างแรงจูงใจภายใน
และความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง หลักการ
เสรมิสร้างทัศนคติและการคิดเชิงบวกเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน หลักมนุษยสัมพันธ์
และการท างานเป็นทีม การสร้างเสริมภาวะผู้น า 
หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบการ 
หลักพุทธธรรมกับการท างาน  หลกัในการ
ประกอบการที่มคีวามรับผิดชอบตอ่สังคม การ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม 
การสร้างแนวคิดและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และ
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

เคล็ดลับสู่ความส าเรจ็ของผู้ประกอบการ องค์
ความรู้ในการประกอบธุรกิจเบื้องต้นและหลักการ
ให้บริการที่เป็นเลิศ องค์ความรู้เบือ้งต้นในการ
เขียนแผนธุรกจิ การวางแผนกลยทุธ์ธุรกิจ การ
วางแผนด้านการตลาด การฝึกปฏบิัติพัฒนาทักษะ
การเป็นผูป้ระกอบการที่ดีในแตล่ะด้าน 

EN513602 กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้น
แนะน า การวางแผนและพัฒนาขอ้ก าหนดของการ
ออกแบบ การออกแบบเชิงแนวคิด การประเมิน
หน้าท่ีและสมรรถนะ การออกแบบส าหรับการ
ผลิตและประกอบ การออกแบบผลิตภณัฑ์ในขั้น
สุดท้าย กรณีศึกษาเกีย่วกับกระบวนการออกแบบ
ของส่วนประกอบต่างๆ และระบบทางวิศวกรรม 
โครงงานการออกแบบ  

EN513000 การจัดการ
ทางวิศวกรรม และ
เศรษฐศาสตร ์

การจัดการโครงการ วิธีการเปรียบเทียบแบบต่างๆ 
การวิเคราะห์จดุคุ้มทุน การประมาณต้นทุน ต้นทุน
มาตรฐาน ค่าเสื่อมราคา ประมาณการผลภาษีเงิน
ได้ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขั้น
แนะน า การวางแผนโครงการ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ กรณีศึกษาของการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ การวเิคราะห์ต้นทุน-
ปริมาณ-ก าไรเพื่อการตดัสินใจระยะสั้น การ
ประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องต้นทุนและกระแสเงินสด
เพื่อการตัดสินใจระยะยาว การวางแผนการผลิต 
การวิเคราะห์ต้นทุนและก าไรส าหรับการตดัสินใจ 

EN513805 การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบระบบเชิงกล 

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์
ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล การจ าลองระบบ
ทางความร้อน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
การก าหนดปญัหาส าหรับการหาคา่ที่เหมาะสม
ที่สุดของปัญหา การจ าลองปัญหาทางกลศาสตร์ 
โปรแกรมแบบเชิงเส้น โปรแกรมแบบพลวัต การ
วิเคราะห์ทางไฟไนท์เอลิเมนต์ แบบจ าลองเซอโร
เกท โปรแกรมเชิงเส้นแบบเป็นล าดับ 

EN514500 วิศวกรรมโรง
จักรต้นก าลัง 

หลักการเปลี่ยนรูปพลังงานและแนวความคิด
อะเวียละบิลติี้ เชื้อเพลิงและการวเิคราะห์การเผา
ไหม้และการศึกษาส่วนประกอบของระบบไอน ้า 
วัฏจักรกังหันแก๊ส วัฏจักรผสม ระบบผลติพลังงาน
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตำม

ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ร่วม โรงจักรสันดาปภายใน โรงจักรพลังน ้า โรง
จักรพลังงานนิวเคลยีร์ การควบคมุและเครื่องมือ
วัด เศรษฐศาสตร์ของโรงจักร และแหล่งพลังงาน
ทางเลือกอื่นๆ  และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

EN514998 การเตรียม
โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

พัฒนาข้อเสนอโครงการส าหรับโครงการที่มีความ
น่าสนใจหรือปญัหาในสาขาต่าง ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับการมอบหมายจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จดัท าขอ้เสนอโครงการ 
ประกอบไปด้วย ความเป็นมา การระบุปัญหา 
วัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม แผนงาน และ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ 

EN514999 โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

ด าเนินงานโครงการที่ได้เสนอข้อเสนอโครงการไว้
ในรายวิชา EN514 998 ให้เสร็จสมบูรณภ์ายใน
หนึ่งภาคการศึกษา เขียนรายงานฉบับสมบรูณ์ 
น าเสนอผลงานและสอบปากเปล่า 

EN513796 การฝึกงาน นักศึกษาต้องฝึกงานในงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล อย่างน้อย 30 วันท าการ
ติดต่อกัน กับหน่วยงานที่สาขาวิชาเห็นชอบ และ
นักศึกษาต้องน าเสนอรายงานการฝึกงาน 

EN514785 สหกิจศึกษา
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผดิชอบ
ในงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยต้องปฏิบัติงาน
เต็มเวลาตามแผนการท างานท่ีชัดเจนตามที่ได้รับ
มอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษา ไม่น้อยกว่า 16 
สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน โดยที่ลักษณะงานต้อง
แตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงานท่ัวไป 
นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูก
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมนิผลของรายวิชา 

12 กำรเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong 
Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจ าเป็นในการ
เตรียมตัว เพื่อให้สามารถการ
ปฏิบัติงานได้โดยล าพังและ สามารถ
การเรยีนรู้ตลอดชีพเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและ
วิศวกรรม 

EN001100 การพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู ้

ลักษณะพื้นฐานของการท างาน ทกัษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรูด้้วยตนเอง การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรยีนรู้ การจดัการ
คุณภาพในองค์กร หลักพ้ืนฐานความปลอดภัย 
ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการจดบันทึก ทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ ไคเซนในการศึกษา ทักษะการ
ท างานเป็นทีม เทคนิคการน าเสนอผลงาน ทักษะ
การแก้ไขปัญหา  

EN513602 กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้น
แนะน า การวางแผนและพัฒนาขอ้ก าหนดของการ
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ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ออกแบบ การออกแบบเชิงแนวคิด การประเมิน
หน้าท่ีและสมรรถนะ การออกแบบส าหรับการ
ผลิตและประกอบ การออกแบบผลิตภณัฑ์ในขั้น
สุดท้าย กรณีศึกษาเกีย่วกับกระบวนการออกแบบ
ของส่วนประกอบต่างๆ และระบบทางวิศวกรรม 
โครงงานการออกแบบ  

EN513805 การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบระบบเชิงกล 

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์
ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล การจ าลองระบบ
ทางความร้อน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
การก าหนดปญัหาส าหรับการหาคา่ที่เหมาะสม
ที่สุดของปัญหา การจ าลองปัญหาทางกลศาสตร์ 
โปรแกรมแบบเชิงเส้น โปรแกรมแบบพลวัต การ
วิเคราะห์ทางไฟไนท์เอลิเมนต์ แบบจ าลองเซอโร
เกท โปรแกรมเชิงเส้นแบบเป็นล าดับ 

EN514998 การเตรียม
โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

พัฒนาข้อเสนอโครงการส าหรับโครงการที่มีความ
น่าสนใจหรือปญัหาในสาขาต่าง ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับการมอบหมายจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จดัท าขอ้เสนอโครงการ 
ประกอบไปด้วย ความเป็นมา การระบุปัญหา 
วัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม แผนงาน และ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ 

EN514999 โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

ด าเนินงานโครงการที่ได้เสนอข้อเสนอโครงการไว้
ในรายวิชา EN514 998 ให้เสร็จสมบูรณภ์ายใน
หนึ่งภาคการศึกษา เขียนรายงานฉบับสมบรูณ์ 
น าเสนอผลงานและสอบปากเปล่า 

EN513796 การฝึกงาน นักศึกษาต้องฝึกงานในงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล อย่างน้อย 30 วันท าการ
ติดต่อกัน กับหน่วยงานที่สาขาวิชาเห็นชอบ และ
นักศึกษาต้องน าเสนอรายงานการฝึกงาน 

EN514785 สหกิจศึกษา
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผดิชอบ
ในงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยต้องปฏิบัติงาน
เต็มเวลาตามแผนการท างานท่ีชัดเจนตามที่ได้รับ
มอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษา ไม่น้อยกว่า 16 
สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน โดยที่ลักษณะงานต้อง
แตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงานท่ัวไป 
นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูก
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมนิผลของรายวิชา 
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3.2 แสดงควำมเชื ่อมโยงระหว่ำงรำยวิชำของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตที ่พึงประสงค์ตำมข้อตกลง 
Sydney Accord 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตำม
ข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

1 ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรม (Engineering 
Knowledge) 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางดา้น
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม และความรู้ เฉพาะทาง
วิศวกรรม เพื่อนิยามและใช้ ข้ันตอน 
งาน กระบวนการ ระบบงานหรือ
วิธีการทาง วิศวกรรม 

EN001200 สถิตยศาสตร ์ แนวคิดของสถิตยศาสตร์ ระบบแรงและแรงลัพธ์ 
สภาวะสมดุล การวเิคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น แรง
เสียดทาน จดุศูนย์ถ่วงกลางเรขาคณิต หลักการ
งานสมมติ และ พลศาสตร์เบื้องตน้ 

EN001202 การเขียน
แบบวิศวกรรม 

ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพรา่ง หลักการฉายภาพ 
แบบภาพฉาย การให้ขนาดและระยะคลาดเคลื่อน
ยินยอม ภาพตดั ภาพรูปทรง ภาพช่วยและแผ่นคลี่ 
แบบรายละเอียดและแบบประกอบใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยเขียนแบบข้ันพ้ืนฐาน 

EN001203 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

แนวคิดของคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของ
คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ
ของฮาร์ดแวร์ องค์ประกอบของซอฟต์แวร์ และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
แนวคิดการประมวลผลข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ การ
แปลงข้อมูลเป็นสารสนเทศ การประมวลผล
ข้อมูลคอมพิวเตอร์การออกแบบและระเบียบ
วิธีการพัฒนาโปรแกรม การออกแบบจากบนลง
ล่าง ผังงานโปรแกรม การเขยีนโปรแกรมภาษา
ระดับสูงที่เป็นปัจจุบัน หลักมลูการเขียนโปรแกรม
ภาษาระดับสูง ชนิดข้อมลูหลักมูล การน าเข้าและ
การส่งออกข้อมูลโครงสร้างควบคมุ ฟังก์ชัน แถว
ล าดับ และสายอักขระและแฟ้มขอ้มูล การฝึก
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 

SC201005 เคมีทั่วไป บทน า ปริมาณสัมพันธ์ โครงสรา้งอะตอม พันธะ
เคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารสะลาย อุณ
หพลศาสตรเ์คมี ระบบการถ่ายโอนอิเล็กตรอน 
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุล เคมีและสมดุลไอออน 
ตารางธาตุ และธาตเุรพรี เซนเททีฟ โลหะแทรนซิ
ชัน เคมีนิวเคลียร ์

SC201006 ปฏิบัติการ
เคมีทั่วไป 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC 201 005 
(เคมีทั่วไป) หรือ SC 201 007 (เคมีพื้นฐาน) หรือ 
SC 201 008 (เคมีหลักมลู) 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตำม
ข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

SC401206 แคลคูลัส
ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 
1 

พีชคณิตเวกเตอร์ส าหรับหาผลเฉลยของระบบ
สมการ พีชคณิตเวกเตอร์ใน 2 มิตแิละ 3 มิติ  
เรขาคณิตวิเคราะห์   ลมิิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดยีว  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
ตัวแปรเดียวและการประยุกต์ พิกัดเชิงขั้ว จ านวน
เชิงซ้อน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  ปริพันธ์ข้ัน
แนะน า  การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 

SC401207 แคลคูลัส
ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 
2 

เทคนิคของการหาปริพันธ ์การประยุกต์ของ
ปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว  ฟังก์ชันหลายตัว
แปร  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัว
แปร  อนุพันธ์ย่อย ล าดับและอนุกรมอนันต์ของ
จ านวนจริง อนุกรมก าลัง สมการเชิงอนุพันธ์และ
การประยุกต์ขั้นแนะน า 

SC402202 แคลคูลัส
ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 
3 

พีชคณิตเวกเตอร์ใน 3 มิติ เส้นตรง ระนาบและ
พื้นผิวใน 3 มิติ ปริภูมิยคูลิด ฟังกชั์นหลายตัวแปร 
จาโคเบียน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัว
แปร อนุพันธ์ระบุทิศทาง การประยุกต์ของอนุพันธ์
ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธห์ลายชั้น ระบบ
พิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบตา่งๆ ปริพันธ์
ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ ์

SC402302 สมการเชิง
อนุพันธ์ส าหรับ
วิศวกรรมศาสตร ์

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์
อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง และการ
ประยุกต์  สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นท่ีมี
สัมประสิทธ์ิเป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์
เชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซ และการประยุกต์ 
อนุกรมฟูเรียร์ ข้อปัญหาค่าขอบ สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 

SC501003 ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 

การวัดและวิเคราะห์ข้อมลู การรวมแรงย่อย 
โมดลูัสแบบของยัง ลูกตุม้นาฬิกาอย่างง่าย เครื่อง
ช่ังความถ่วงจ าเพาะ การวัดความหนืดของ
ของเหลวโดยใช้กฎของสโตกส์ พลศาสตร์การหมุน 
สัมประสิทธ์ิของการขยายตัวตามเส้น การสั่นพ้อง
ในท่ออากาศ การทดลองของเมลด์ 

SC501004 ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ทั่วไป 2 

วีทสโตนบริดจ์ แทนเจนต์แกลวานอมิเตอร์ วงจร 
RC มัลตมิิเตอร์ ออสซลิโลสโคป การหาความยาว
โฟกัสของกระจก การหาความยาวโฟกัสของเลนส์ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตำม
ข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

การหาค่าดัชนีหักเหของของเหลว สเปกโตรมิเตอร์ 
วงแหวนของนิวตัน 

SC501005 ฟิสิกส์มูลฐาน 
1 

เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ การคงตัวของ
โมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบออสซิล
เลต การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของ
ของไหล ความร้อน และเทอรโ์มไดนามิกส์ อันตร
กิริยาความโน้มถ่วง 

SC501006 ฟิสิกส์มูลฐาน 
2 

อันตรกิริยาทางไฟฟ้า อันตรกิรยิาทางแม่เหล็ก 
สนามไฟฟ้าสถิตและสนามแมเ่หลก็สถิต 
สนามแมเ่หล็กไฟฟ้าที่ข้ึนต่อเวลา กระแสไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ทฤษฎีควอนตัม
เบื้องต้น โครงสร้างอะตอม นิวเคลยีสและรังสี
ฟิสิกส์เบื้องต้น   

EN002204 วัสดุ
วิศวกรรม 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสรา้ง กระบวนการผลติ 
และการใช้งานวัสดุวิศวกรรมกลุม่หลัก แผนภาพ
สมดลุเฟสและการแปลความหมาย สมบัติทางกล
และการเสื่อมสภาพของวัสด ุ

EN211001 หลักมูลของ
วิศวกรรมไฟฟ้า 

การวิเคราะห์แรงดัน กระแสและก าลังไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ หม้อแปลง
ไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นแนะน า เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า มอเตอรไ์ฟฟ้า หลักการของระบบไฟฟ้า     
สามเฟส วิธีการส่งก าลังไฟฟ้า เครือ่งมือวัดไฟฟ้า
ขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์สารกึ่งตัวน าข้ันแนะน า 

EN412500 กระบวนการ
ผลิต 

กระบวนการผลติขั้นแนะน า ทฤษฎีและแนวคดิ
ของกระบวนการผลิต การหล่อ การขึ้นรูป การตัด
เฉือน และการเชื่อมประสาน  ความสัมพันธ์ของ
วัสดุและกระบวนการผลิต หลักมลูของต้นทุนการ
ผลิต  เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต 

EN414106 การออกแบบ
การทดลองทางวิศวกรรม 

สถิติขั้นแนะน า การออกแบบการทดลองทาง
วิศวกรรมขั้นแนะน า การทดลองที่มีปัจจัยเชิงเดีย่ว 
การออกแบบบล็อกสุม่สมบูรณ์ จตัุรัสละตินและ
การออกแบบที่เกี่ยวข้อง การทดลองแบบแฟคตอ
เรียล การออกแบบเศษส่วนแฟคตอเรียล การ
ถดถอยเชิงเส้นและระเบียบวิธีพ้ืนผิวผลตอบสนอง
ขั้นแนะน า 



- 54 - 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตำม
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EN512200 พลศาสตร ์ จลนศาสตร์และจลนคณิตศาสตร์ของอนุภาคและ
วัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อท่ีสองของนิวตัน 
ความเสยีดทาน งานเสมือน โมเมนต์ ความเฉื่อย
ของมวล จลนคณิตศาสตร์ในระนาบของวัตถุเกร็ง 
จลนศาสตร์ในระนาบของวัตถุเกรง็ การ
สั่นสะเทือนขั้นแนะน า   

EN512201 กลศาสตร์
ของวัสดุ 

แรงและความเค้น ความเค้นของภาชนะความดัน
ผนังบาง ความสัมพันธ์ของความเค้นและ
ความเครยีด สมบัติเชิงกลของวัสด ุช้ินส่วนท่ี
รับภาระในแนวแกน การบิดตัวของเพลากลม 
แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดดั ความเค้นใน
คาน การโก่งตัวของคาน ความเคน้ผสมและ
วงกลมโมห์ เกณฑ์การวิบัติ การโกง่งอของเสา 

EN512303 
อุณหพลศาสตร์ 1 

แนวคิดและนยิามทางอุณหพลศาสตร์ สมบัติและ
กระบวนการของแก๊สอุดมคติ ไอน ้า และสสาร
อื่นๆ งานและพลังงาน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพล
ศาสตร์ กฎข้อท่ีสองของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี 
วัฏจักรคาร์โน พื้นฐานการถ่ายโอนความร้อน วัฏ
จักรก าลังแก๊ส วฏัจักรก าลังไอและวัฏจักรก าลัง
ร่วม วัฏจักรความเย็น 

EN512304 
อุณหพลศาสตร์ 2 

การวิเคราะห์ตามกฏข้อท่ีสองของอุณหพลศาสตร์ 
สารผสมของแก๊สอุดมคติ สารผสมระหว่างแก๊ส
และไอและไซโครเมตรี ปฏิกิริยาทางเคมีและการ
เผาไหม้ พื้นฐานของระบบเครื่องยนต์ที่เปลี่ยน
พลังงานจากเช้ือเพลิงไปเป็นงาน การไหลแบบอัด
ตัวได้ กังหันไอน ้า กังหันแรงดลและกังหันปฏิกิริยา  

EN512302 หลักมูล
กลศาสตร์ของไหล 

แนวความคิดพื้นฐาน สมบัติของของไหล ความดัน
และสถติยศาสตร์ของของไหลสถติ จลนคณติ
ศาสตร์ของของไหล สมการมวล สมการเบอร์นูลลี่
และสมการพลังงาน การวิเคราะหโ์มเมนตัมของ
ระบบการไหล การวิเคราะหเ์ชิงมติิ ความ
คล้ายคลึงและแบบจ าลอง การไหลแบบคงที่ท่ีกด
อัดไมไ่ด้  การออกแบบการเลือกเครื่องจักรกลของ
ไหล พื้นฐานการไหลของของไหลที่กดอัดได้  

EN513600 การทดลอง
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 

การทดลองทางวศิวกรรมเครื่องกลด้านการวัดแรง 
การวัดการขจดั การวัดอณุหภูมิ การวัดอัตราการ
ไหลของของไหล การวัดสมบัตเิชิงกลของวัสดุ การ
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ถอด การประกอบและการปรับแต่งเครื่องยนต์เผา
ไหม้ภายในความเร็วรอบสูง การวิเคราะห์ข้อมลู 
การรายงานผลการทดลอง 

EN513601 การทดลอง
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 

การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกลด้าน พลศาสตร์ 
การถ่ายโอนความร้อนและการควบคุม
กระบวนการ การประเมินสมรรถนะของ
เครื่องจักรกลของไหล เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องยนต์เผาไหมภ้ายในความเรว็รอบสูง 

EN513602 กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้น
แนะน า การวางแผนและพัฒนาขอ้ก าหนดของการ
ออกแบบ การออกแบบเชิงแนวคิด การประเมิน
หน้าท่ีและสมรรถนะ การออกแบบส าหรับการ
ผลิตและประกอบ การออกแบบผลิตภณัฑ์ในขั้น
สุดท้าย กรณีศึกษาเกีย่วกับกระบวนการออกแบบ
ของส่วนประกอบต่างๆ และระบบทางวิศวกรรม 
โครงงานการออกแบบ  

EN512202 กลศาสตร์
เครื่องจักรกล 

กลไกและชิ้นต่อโยงขั้นแนะน า การวิเคราะห์
ความเร็วและความเร่ง การวเิคราะห์แรงเชิงสถิต 
จลนคณิตศาสตร์และพลวัตในเครือ่งจักรกล เฟือง
และขบวนเฟือง การสมดลุของมวลหมุนและมวล
เคลื่อนที่ไปกลับ 

EN513203 การ
สั่นสะเทอืนทางกล 

การสั่นสะเทือนของระบบหนึ่งระดับความอิสระ 
การสั่นสะเทือนแบบบดิตัว การสัน่สะเทือนแบบ
อิสระและบังคับ วิธีระบบสมมูล การสั่นสะเทือน
ของระบบหลายระดับความอสิระ การหา
ค่าความถี่ธรรมชาติและรูปร่างของการสั่น การลด
และควบคมุการสั่นสะเทือน การวดัการ
สั่นสะเทือนและการประยุกต์ใช้งาน 

EN513305 
การถ่ายโอนความร้อน 

หลักพ้ืนฐานของการถ่ายโอนความร้อน การน า 
การพา และการแผร่ังสี อุปกรณ์แลกเปลีย่นความ
ร้อนและการส่งเสรมิการถ่ายโอนความร้อน การ
น าความร้อนแบบสถานะคงที่ใน 1 มิติ และ 2 มิติ 
การน าความร้อนแบบสถานะไมค่งที่ใน 1 มิติ และ 
2 มิติ เทคนิคการหาผลเฉลยเชิงตวัเลขและเชิง
แผนภูมิ การพาความร้อนแบบธรรมชาติ การพา
ความร้อนแบบบังคับ การถ่ายโอนความร้อนโดย
การแผร่ังสี การเดือดและการควบแน่น กฎของ
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การถ่ายโอนมวลกับความร้อน และอุปกรณ์
แลกเปลีย่นความร้อน 

EN513306 
การท าความเย็นและการ
ปรับอากาศ 

ความรู้พื้นฐานในการท าความเย็น วัฏจักรการท า
ความเย็นแบบอัดไอดดัแปลง เครือ่งอัดไอ เครื่อง
ระเหย เครื่องควบแน่น เครื่องท าน ้าเย็น หอผึ่งน ้า 
วาล์วควบคุมสารท าความเย็น สารท าความเย็น
และสมบัติของสารท าความเย็น การท าความเย็น
แบบดูดซึม การค านวณภาระการท าความเย็น 
การแช่แข็งอาหาร การปรับอากาศ ขนาดของพัด
ลมและท่อลม ขนาดของปั๊มและทอ่ของไหล, การ
ออกแบบระบบทางความร้อน 

EN513404 
การควบคุมอัตโนมัต ิ

หุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัตสิ าหรับ
อุตสาหกรรมขั้นแนะน า แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของช้ินส่วนควบคุมเชงิเส้น ความ
เสถียร ความฉับไว และความคลาดเคลื่อนที่ 
สภาวะคงที่ของระบบควบคุมป้อนกลับของระบบ
ป้อนกลับเชิงเส้นโดเมนเวลา การออกแบบและ
วิเคราะหโ์ดเมนเวลา วิธีการทางเดินราก และการ
ออกแบบ การชดเชยการออกแบบระบบควบคมุ 
วิธีตอบสนองความถี่และการออกแบบ 
อินเตอร์เนต็ของสรรพสิ่งขั้นแนะน า 

EN513605 หลักมูลของ
การออกแบบ
เครื่องจักรกล 

หลักมลูของการออกแบบเครื่องจกัรกล สมบัติของ
วัสดุ ความเค้นและการเปลี่ยนรูปในช้ินส่วน
เครื่องจักรกล ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบ
ช้ินส่วนเครื่องจักรกล การออกแบบเพลาและ
ส่วนประกอบ ลิ่มและสลัก การออกแบบสกรูก าลัง
และสลักเกลียวยดึ การออกแบบสปริงขดและ
สปริงรูปแบบอ่ืนๆ การออกแบบลกูปืนกลิ้งและ
ลูกปืนกลิ้งเลื่อนสัมผัส 

EN513606 การออกแบบ
ช้ินส่วนเครื่องจักรกล 

การออกแบบหมุดย า้ การออกแบบข้อต่อเชื่อม 
การออกแบบเฟืองตรง เฟืองเฉียงและเฟืองตัว
หนอน การออกแบบระบบห้ามล้อและคลัตช์ ชุด
ต่อประกบ การออกแบบระบบตัวขับเคลื่อนแบบ
ยืดหยุ่น สายพาน โซ่ และลวดสลงิ  

EN513805 การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบระบบเชิงกล 

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์
ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล การจ าลองระบบ
ทางความร้อน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
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การก าหนดปญัหาส าหรับการหาคา่ที่เหมาะสม
ที่สุดของปัญหา การจ าลองปัญหาทางกลศาสตร์ 
โปรแกรมแบบเชิงเส้น โปรแกรมแบบพลวัต การ
วิเคราะห์ทางไฟไนท์เอลิเมนต์ แบบจ าลองเซอโร
เกท โปรแกรมเชิงเส้นแบบเป็นล าดับ 

EN514500 วิศวกรรมโรง
จักรต้นก าลัง 

หลักการเปลี่ยนรูปพลังงานและแนวความคิด
อะเวียละบิลติี้ เชื้อเพลิงและการวเิคราะห์การเผา
ไหม้และการศึกษาส่วนประกอบของระบบไอน ้า 
วัฏจักรกังหันแก๊ส วัฏจักรผสม ระบบผลติพลังงาน
ร่วม โรงจักรสันดาปภายใน โรงจักรพลังน ้า โรง
จักรพลังงานนิวเคลยีร์ การควบคมุและเครื่องมือ
วัด เศรษฐศาสตร์ของโรงจักร และแหล่งพลังงาน
ทางเลือกอื่นๆ  และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

EN514998 การเตรียม
โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

พัฒนาข้อเสนอโครงการส าหรับโครงการที่มีความ
น่าสนใจหรือปญัหาในสาขาต่าง ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับการมอบหมายจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จดัท าขอ้เสนอโครงการ 
ประกอบไปด้วย ความเป็นมา การระบุปัญหา 
วัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม แผนงาน และ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ 

EN514999 โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

ด าเนินงานโครงการที่ได้เสนอข้อเสนอโครงการไว้
ในรายวิชา EN514 998 ให้เสร็จสมบูรณภ์ายใน
หนึ่งภาคการศึกษา เขียนรายงานฉบับสมบรูณ์ 
น าเสนอผลงานและสอบปากเปล่า 

EN513796 การฝึกงาน นักศึกษาต้องฝึกงานในงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อย่างน้อย 30 วันท า
การติดต่อกัน กับหน่วยงานที่สาขาวิชาเห็นชอบ 
และนักศึกษาต้องน าเสนอรายงานการฝึกงาน 

EN514785 สหกิจศึกษา
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผดิชอบ
ในงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยต้อง
ปฏิบัติงานเตม็เวลาตามแผนการท างานท่ีชัดเจน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษา ไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน โดยที่ลักษณะ
งานต้องแตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงานท่ัวไป 
นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูก
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมนิผลของรายวิชา 
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2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ (Problem 
Analysis) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบค้น 
และวิเคราะห์ ปญัหาทางวิศวกรรม
ทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อสรุปของ ปัญหาที่มี
นัยส าคญั โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์
และ อุปกรณ์ อย่างเหมาะสมตาม
สาขาความช านาญ 

EN001200 สถิตยศาสตร ์ แนวคิดของสถิตยศาสตร์ ระบบแรงและแรงลัพธ์ 
สภาวะสมดุล การวเิคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น แรง
เสียดทาน จดุศูนย์ถ่วงกลางเรขาคณิต หลักการ
งานสมมติ และ พลศาสตร์เบื้องตน้ 

EN001202 การเขียน
แบบวิศวกรรม 

ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพรา่ง หลักการฉายภาพ 
แบบภาพฉาย การให้ขนาดและระยะคลาดเคลื่อน
ยินยอม ภาพตดั ภาพรูปทรง ภาพช่วยและแผ่นคลี่ 
แบบรายละเอียดและแบบประกอบใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยเขียนแบบข้ันพ้ืนฐาน 

SC201005 เคมีทั่วไป บทน า ปริมาณสัมพันธ์ โครงสรา้งอะตอม พันธะ
เคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารสะลาย อุณ
หพลศาสตรเ์คมี ระบบการถ่ายโอนอิเล็กตรอน 
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุล เคมีและสมดุลไอออน 
ตารางธาตุ และธาตเุรพรี เซนเททีฟ โลหะแทรนซิ
ชัน เคมีนิวเคลียร ์

SC201006 ปฏิบัติการ
เคมีทั่วไป 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC 201 005 
(เคมีทั่วไป) หรือ SC 201 007 (เคมีพื้นฐาน) หรือ 
SC 201 008 (เคมีหลักมลู) 

SC401206 แคลคูลัส
ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 
1 

พีชคณิตเวกเตอร์ส าหรับหาผลเฉลยของระบบ
สมการ พีชคณิตเวกเตอร์ใน 2 มิตแิละ 3 มิติ  
เรขาคณิตวิเคราะห์   ลมิิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดยีว  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
ตัวแปรเดียวและการประยุกต์ พิกัดเชิงขั้ว จ านวน
เชิงซ้อน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  ปริพันธ์ข้ัน
แนะน า  การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 

SC402202 แคลคูลัส
ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 
3 

พีชคณิตเวกเตอร์ใน 3 มิติ เส้นตรง ระนาบและ
พื้นผิวใน 3 มิติ ปริภูมิยคูลิด ฟังกชั์นหลายตัวแปร 
จาโคเบียน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัว
แปร อนุพันธ์ระบุทิศทาง การประยุกต์ของอนุพันธ์
ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธห์ลายชั้น ระบบ
พิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบตา่งๆ ปริพันธ์
ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ ์

SC402302 สมการเชิง
อนุพันธ์ส าหรับ
วิศวกรรมศาสตร ์

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์
อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง และการ
ประยุกต์  สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นท่ีมี
สัมประสิทธ์ิเป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์
เชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซ และการประยุกต์ 
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อนุกรมฟูเรียร์ ข้อปัญหาค่าขอบ สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 

EN002204 วัสดุ
วิศวกรรม 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสรา้ง กระบวนการผลติ 
และการใช้งานวัสดุวิศวกรรมกลุม่หลัก แผนภาพ
สมดลุเฟสและการแปลความหมาย สมบัติทางกล
และการเสื่อมสภาพของวัสด ุ

EN211001 หลักมูลของ
วิศวกรรมไฟฟ้า 

การวิเคราะห์แรงดัน กระแสและก าลังไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ หม้อแปลง
ไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นแนะน า เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า มอเตอรไ์ฟฟ้า หลักการของระบบไฟฟ้า     
สามเฟส วิธีการส่งก าลังไฟฟ้า เครือ่งมือวัดไฟฟ้า
ขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์สารกึ่งตัวน าข้ันแนะน า 

EN412500 กระบวนการ
ผลิต 

กระบวนการผลติขั้นแนะน า ทฤษฎีและแนวคดิ
ของกระบวนการผลิต การหล่อ การขึ้นรูป การตัด
เฉือน และการเชื่อมประสาน  ความสัมพันธ์ของ
วัสดุและกระบวนการผลิต หลักมลูของต้นทุนการ
ผลิต  เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต 

EN512200 พลศาสตร ์ จลนศาสตร์และจลนคณิตศาสตร์ของอนุภาคและ
วัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อท่ีสองของนิวตัน 
ความเสยีดทาน งานเสมือน โมเมนต์ ความเฉื่อย
ของมวล จลนคณิตศาสตร์ในระนาบของวัตถุเกร็ง 
จลนศาสตร์ในระนาบของวัตถุเกรง็ การ
สั่นสะเทือนขั้นแนะน า   

EN512201 กลศาสตร์
ของวัสดุ 

แรงและความเค้น ความเค้นของภาชนะความดัน
ผนังบาง ความสัมพันธ์ของความเค้นและ
ความเครยีด สมบัติเชิงกลของวัสด ุช้ินส่วนท่ี
รับภาระในแนวแกน การบิดตัวของเพลากลม 
แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดดั ความเค้นใน
คาน การโก่งตัวของคาน ความเคน้ผสมและ
วงกลมโมห์ เกณฑ์การวิบัติ การโกง่งอของเสา 

EN512303 
อุณหพลศาสตร์ 1 

แนวคิดและนยิามทางอุณหพลศาสตร์ สมบัติและ
กระบวนการของแก๊สอุดมคติ ไอน ้า และสสาร
อื่นๆ งานและพลังงาน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพล
ศาสตร์ กฎข้อท่ีสองของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี 
วัฏจักรคาร์โน พื้นฐานการถ่ายโอนความร้อน วัฏ
จักรก าลังแก๊ส วฏัจักรก าลังไอและวัฏจักรก าลัง
ร่วม วัฏจักรความเย็น 
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EN512304 
อุณหพลศาสตร์ 2 

การวิเคราะห์ตามกฏข้อท่ีสองของอุณหพลศาสตร์ 
สารผสมของแก๊สอุดมคติ สารผสมระหว่างแก๊ส
และไอและไซโครเมตรี ปฏิกิริยาทางเคมีและการ
เผาไหม้ พื้นฐานของระบบเครื่องยนต์ที่เปลี่ยน
พลังงานจากเช้ือเพลิงไปเป็นงาน การไหลแบบอัด
ตัวได้ กังหันไอน ้า กังหันแรงดลและกังหันปฏิกิริยา  

EN512302 หลักมูล
กลศาสตร์ของไหล 

แนวความคิดพื้นฐาน สมบัติของของไหล ความดัน
และสถติยศาสตร์ของของไหลสถติ จลนคณติ
ศาสตร์ของของไหล สมการมวล สมการเบอร์นูลลี่
และสมการพลังงาน การวิเคราะหโ์มเมนตัมของ
ระบบการไหล การวิเคราะหเ์ชิงมติิ ความ
คล้ายคลึงและแบบจ าลอง การไหลแบบคงที่ท่ีกด
อัดไมไ่ด้  การออกแบบการเลือกเครื่องจักรกลของ
ไหล พื้นฐานการไหลของของไหลที่กดอัดได้  

EN513600 การทดลอง
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 

การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกลด้านการวัดแรง 
การวัดการขจดั การวัดอณุหภูมิ การวัดอัตราการ
ไหลของของไหล การวัดสมบัตเิชิงกลของวัสดุ การ
ถอด การประกอบและการปรับแต่งเครื่องยนต์เผา
ไหม้ภายในความเร็วรอบสูง การวิเคราะห์ข้อมลู 
การรายงานผลการทดลอง 

EN513601 การทดลอง
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 

การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกลด้าน พลศาสตร์ 
การถ่ายโอนความร้อนและการควบคุม
กระบวนการ การประเมินสมรรถนะของ
เครื่องจักรกลของไหล เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องยนต์เผาไหมภ้ายในความเรว็รอบสูง 

EN513602 กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้น
แนะน า การวางแผนและพัฒนาขอ้ก าหนดของการ
ออกแบบ การออกแบบเชิงแนวคิด การประเมิน
หน้าท่ีและสมรรถนะ การออกแบบส าหรับการ
ผลิตและประกอบ การออกแบบผลิตภณัฑ์ในขั้น
สุดท้าย กรณีศึกษาเกีย่วกับกระบวนการออกแบบ
ของส่วนประกอบต่างๆ และระบบทางวิศวกรรม 
โครงงานการออกแบบ  

EN512202 กลศาสตร์
เครื่องจักรกล 

กลไกและชิ้นต่อโยงขั้นแนะน า การวิเคราะห์
ความเร็วและความเร่ง การวเิคราะห์แรงเชิงสถิต 
จลนคณิตศาสตร์และพลวัตในเครือ่งจักรกล เฟือง
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และขบวนเฟือง การสมดลุของมวลหมุนและมวล
เคลื่อนที่ไปกลับ 

EN513203 การ
สั่นสะเทือนทางกล 

การสั่นสะเทือนของระบบหนึ่งระดับความอิสระ 
การสั่นสะเทือนแบบบดิตัว การสัน่สะเทือนแบบ
อิสระและบังคับ วิธีระบบสมมูล การสั่นสะเทือน
ของระบบหลายระดับความอสิระ การหา
ค่าความถี่ธรรมชาติและรูปร่างของการสั่น การลด
และควบคมุการสั่นสะเทือน การวดัการ
สั่นสะเทือนและการประยุกต์ใช้งาน 

EN513305 
การถ่ายโอนความร้อน 

หลักพ้ืนฐานของการถ่ายโอนความร้อน การน า 
การพา และการแผร่ังสี อุปกรณ์แลกเปลีย่นความ
ร้อนและการส่งเสรมิการถ่ายโอนความร้อน การ
น าความร้อนแบบสถานะคงที่ใน 1 มิติ และ 2 มิติ 
การน าความร้อนแบบสถานะไมค่งที่ใน 1 มิติ และ 
2 มิติ เทคนิคการหาผลเฉลยเชิงตวัเลขและเชิง
แผนภูมิ การพาความร้อนแบบธรรมชาติ การพา
ความร้อนแบบบังคับ การถ่ายโอนความร้อนโดย
การแผร่ังสี การเดือดและการควบแน่น กฎของ
การถ่ายโอนมวลกับความร้อน และอุปกรณ์
แลกเปลีย่นความร้อน 

EN513306 
การท าความเย็นและการ
ปรับอากาศ 

ความรู้พื้นฐานในการท าความเย็น วัฏจักรการท า
ความเย็นแบบอัดไอดดัแปลง เครือ่งอัดไอ เครื่อง
ระเหย เครื่องควบแน่น เครื่องท าน ้าเย็น หอผึ่งน ้า 
วาล์วควบคุมสารท าความเย็น สารท าความเย็น
และสมบัติของสารท าความเย็น การท าความเย็น
แบบดูดซึม การค านวณภาระการท าความเย็น 
การแช่แข็งอาหาร การปรับอากาศ ขนาดของพัด
ลมและท่อลม ขนาดของปั๊มและทอ่ของไหล, การ
ออกแบบระบบทางความร้อน 

EN513404 
การควบคุมอัตโนมัต ิ

หุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัตสิ าหรับ
อุตสาหกรรมขั้นแนะน า แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของช้ินส่วนควบคุมเชงิเส้น ความ
เสถียร ความฉับไว และความคลาดเคลื่อนที่ 
สภาวะคงที่ของระบบควบคุมป้อนกลับของระบบ
ป้อนกลับเชิงเส้นโดเมนเวลา การออกแบบและ
วิเคราะหโ์ดเมนเวลา วิธีการทางเดินราก และการ
ออกแบบ การชดเชยการออกแบบระบบควบคมุ 
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วิธีตอบสนองความถี่และการออกแบบ 
อินเตอร์เนต็ของสรรพสิ่งขั้นแนะน า 

EN513605 หลักมูลของ
การออกแบบ
เครื่องจักรกล 

หลักมลูของการออกแบบเครื่องจกัรกล สมบัติของ
วัสดุ ความเค้นและการเปลี่ยนรูปในช้ินส่วน
เครื่องจักรกล ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบ
ช้ินส่วนเครื่องจักรกล การออกแบบเพลาและ
ส่วนประกอบ ลิ่มและสลัก การออกแบบสกรูก าลัง
และสลักเกลียวยดึ การออกแบบสปริงขดและ
สปริงรูปแบบอ่ืนๆ การออกแบบลกูปืนกลิ้งและ
ลูกปืนกลิ้งเลื่อนสัมผัส 

EN513606 การออกแบบ
ช้ินส่วนเครื่องจักรกล 

การออกแบบหมุดย า้ การออกแบบข้อต่อเชื่อม 
การออกแบบเฟืองตรง เฟืองเฉียงและเฟืองตัว
หนอน การออกแบบระบบห้ามล้อและคลัตช์ ชุด
ต่อประกบ การออกแบบระบบตัวขับเคลื่อนแบบ
ยืดหยุ่น สายพาน โซ่ และลวดสลงิ  

EN513805 การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบระบบเชิงกล 

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์
ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล การจ าลองระบบ
ทางความร้อน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
การก าหนดปญัหาส าหรับการหาคา่ที่เหมาะสม
ที่สุดของปัญหา การจ าลองปัญหาทางกลศาสตร์ 
โปรแกรมแบบเชิงเส้น โปรแกรมแบบพลวัต การ
วิเคราะห์ทางไฟไนท์เอลิเมนต์ แบบจ าลองเซอโร
เกท โปรแกรมเชิงเส้นแบบเป็นล าดับ 

EN514998 การเตรียม
โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

พัฒนาข้อเสนอโครงการส าหรับโครงการที่มีความ
น่าสนใจหรือปญัหาในสาขาต่าง ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับการมอบหมายจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จดัท าขอ้เสนอโครงการ 
ประกอบไปด้วย ความเป็นมา การระบุปัญหา 
วัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม แผนงาน และ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ 

EN514999 โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

ด าเนินงานโครงการที่ได้เสนอข้อเสนอโครงการไว้
ในรายวิชา EN514 998 ให้เสร็จสมบูรณภ์ายใน
หนึ่งภาคการศึกษา เขียนรายงานฉบับสมบรูณ์ 
น าเสนอผลงานและสอบปากเปล่า 

EN513796 การฝึกงาน นักศึกษาต้องฝึกงานในงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อย่างน้อย 30 วันท า
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การติดต่อกัน กับหน่วยงานที่สาขาวิชาเห็นชอบ 
และนักศึกษาต้องน าเสนอรายงานการฝึกงาน 

EN514785 สหกิจศึกษา
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผดิชอบ
ในงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยต้อง
ปฏิบัติงานเตม็เวลาตามแผนการท างานท่ีชัดเจน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษา ไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน โดยที่ลักษณะ
งานต้องแตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงานท่ัวไป 
นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูก
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมนิผลของรายวิชา 

3 กำรออกแบบ/พัฒนำหำ ค ำตอบของ
ปัญหำ (Design/Development of 
Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาค าตอบของปัญหา
ทาง เทคโนโลยีวิศวกรรมทั่วไป และมี
ส่วนช่วย ออกแบบระบบ ช้ินงาน หรือ
กระบวนการ ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมกับข้อพิจารณา ทางด้าน
สาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรม 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

EN001202 การเขียน
แบบวิศวกรรม 

ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพรา่ง หลักการฉายภาพ 
แบบภาพฉาย การให้ขนาดและระยะคลาดเคลื่อน
ยินยอม ภาพตดั ภาพรูปทรง ภาพช่วยและแผ่นคลี่ 
แบบรายละเอียดและแบบประกอบใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยเขียนแบบข้ันพ้ืนฐาน 

SC401206 แคลคูลัส
ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 
1 

พีชคณิตเวกเตอร์ส าหรับหาผลเฉลยของระบบ
สมการ พีชคณิตเวกเตอร์ใน 2 มิตแิละ 3 มิติ  
เรขาคณิตวิเคราะห์   ลมิิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชันคา่จริงตัวแปรเดยีว  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
ตัวแปรเดียวและการประยุกต์ พิกัดเชิงขั้ว จ านวน
เชิงซ้อน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  ปริพันธ์ข้ัน
แนะน า  การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 

SC402202 แคลคูลัส
ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 
3 

พีชคณิตเวกเตอร์ใน 3 มิติ เส้นตรง ระนาบและ
พื้นผิวใน 3 มิติ ปริภูมิยคูลิด ฟังกชั์นหลายตัวแปร 
จาโคเบียน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัว
แปร อนุพันธ์ระบุทิศทาง การประยุกต์ของอนุพันธ์
ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธห์ลายชั้น ระบบ
พิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบตา่งๆ ปริพันธ์
ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ ์

EN512200 พลศาสตร ์ จลนศาสตร์และจลนคณิตศาสตร์ของอนุภาคและ
วัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อท่ีสองของนิวตัน 
ความเสยีดทาน งานเสมือน โมเมนต์ ความเฉื่อย
ของมวล จลนคณิตศาสตร์ในระนาบของวัตถุเกร็ง 
จลนศาสตร์ในระนาบของวัตถุเกรง็ การ
สั่นสะเทือนขั้นแนะน า   

EN512201 กลศาสตร์
ของวสัดุ 

แรงและความเค้น ความเค้นของภาชนะความดัน
ผนังบาง ความสัมพันธ์ของความเค้นและ
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ความเครยีด สมบัติเชิงกลของวัสด ุช้ินส่วนท่ี
รับภาระในแนวแกน การบิดตัวของเพลากลม 
แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดดั ความเค้นใน
คาน การโก่งตัวของคาน ความเคน้ผสมและ
วงกลมโมห์ เกณฑ์การวิบัติ การโกง่งอของเสา 

EN512303 
อุณหพลศาสตร์ 1 

แนวคิดและนยิามทางอุณหพลศาสตร์ สมบัติและ
กระบวนการของแก๊สอุดมคติ ไอน ้า และสสาร
อื่นๆ งานและพลังงาน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพล
ศาสตร์ กฎข้อท่ีสองของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี 
วัฏจักรคาร์โน พื้นฐานการถ่ายโอนความร้อน วัฏ
จักรก าลังแก๊ส วฏัจักรก าลังไอและวัฏจักรก าลัง
ร่วม วัฏจักรความเย็น 

EN512304 
อุณหพลศาสตร์ 2 

การวิเคราะห์ตามกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ 
สารผสมของแก๊สอุดมคติ สารผสมระหว่างแก๊ส
และไอและไซโครเมตรี ปฏิกิริยาทางเคมีและการ
เผาไหม้ พื้นฐานของระบบเครื่องยนต์ที่เปลี่ยน
พลังงานจากเช้ือเพลิงไปเป็นงาน การไหลแบบอัด
ตัวได้ กังหันไอน ้า กังหันแรงดลและกังหันปฏิกิริยา  

EN512302 หลักมูล
กลศาสตร์ของไหล 

แนวความคิดพื้นฐาน สมบัติของของไหล ความดัน
และสถติยศาสตร์ของของไหลสถติ จลนคณติ
ศาสตร์ของของไหล สมการมวล สมการเบอร์นูลลี่
และสมการพลังงาน การวิเคราะหโ์มเมนตัมของ
ระบบการไหล การวิเคราะหเ์ชิงมติิ ความ
คล้ายคลึงและแบบจ าลอง การไหลแบบคงที่ท่ีกด
อัดไมไ่ด้  การออกแบบการเลือกเครื่องจักรกลของ
ไหล พื้นฐานการไหลของของไหลที่กดอัดได้  

EN513602 กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้น
แนะน า การวางแผนและพัฒนาขอ้ก าหนดของการ
ออกแบบ การออกแบบเชิงแนวคิด การประเมิน
หน้าท่ีและสมรรถนะ การออกแบบส าหรับการ
ผลิตและประกอบ การออกแบบผลิตภณัฑ์ในขั้น
สุดท้าย กรณีศึกษาเกีย่วกับกระบวนการออกแบบ
ของส่วนประกอบต่างๆ และระบบทางวิศวกรรม 
โครงงานการออกแบบ  

EN512202 กลศาสตร์
เครื่องจักรกล 

กลไกและชิ้นต่อโยงขั้นแนะน า การวิเคราะห์
ความเร็วและความเร่ง การวเิคราะห์แรงเชิงสถิต 
จลนคณิตศาสตร์และพลวัตในเครือ่งจักรกล เฟือง
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และขบวนเฟือง การสมดลุของมวลหมุนและมวล
เคลื่อนที่ไปกลับ 

EN513203 การ
สั่นสะเทือนทางกล 

การสั่นสะเทือนของระบบหนึ่งระดับความอิสระ 
การสั่นสะเทือนแบบบดิตัว การสัน่สะเทือนแบบ
อิสระและบังคับ วิธีระบบสมมูล การสั่นสะเทือน
ของระบบหลายระดับความอสิระ การหา
ค่าความถี่ธรรมชาติและรูปร่างของการสั่น การลด
และควบคมุการสั่นสะเทือน การวดัการ
สั่นสะเทือนและการประยุกต์ใช้งาน 

EN513305 
การถ่ายโอนความร้อน 

หลักพ้ืนฐานของการถ่ายโอนความร้อน การน า 
การพา และการแผร่ังสี อุปกรณ์แลกเปลีย่นความ
ร้อนและการส่งเสรมิการถ่ายโอนความร้อน การ
น าความร้อนแบบสถานะคงที่ใน 1 มิติ และ 2 มิติ 
การน าความร้อนแบบสถานะไมค่งที่ใน 1 มิติ และ 
2 มิติ เทคนิคการหาผลเฉลยเชิงตวัเลขและเชิง
แผนภูมิ การพาความร้อนแบบธรรมชาติ การพา
ความร้อนแบบบังคับ การถ่ายโอนความร้อนโดย
การแผร่ังสี การเดือดและการควบแน่น กฎของ
การถ่ายโอนมวลกับความร้อน และอุปกรณ์
แลกเปลีย่นความร้อน 

EN513306 
การท าความเย็นและการ
ปรับอากาศ 

ความรู้พื้นฐานในการท าความเย็น วัฏจักรการท า
ความเย็นแบบอัดไอดดัแปลง เครือ่งอัดไอ เครื่อง
ระเหย เครื่องควบแน่น เครื่องท าน ้าเย็น หอผึ่งน ้า 
วาล์วควบคุมสารท าความเย็น สารท าความเย็น
และสมบัติของสารท าความเย็น การท าความเย็น
แบบดูดซึม การค านวณภาระการท าความเย็น 
การแช่แข็งอาหาร การปรับอากาศ ขนาดของพัด
ลมและท่อลม ขนาดของปั๊มและทอ่ของไหล, การ
ออกแบบระบบทางความร้อน 

EN513404 
การควบคุมอัตโนมัต ิ

หุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัตสิ าหรับ
อุตสาหกรรมขั้นแนะน า แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของช้ินส่วนควบคุมเชงิเส้น ความ
เสถียร ความฉับไว และความคลาดเคลื่อนที่ 
สภาวะคงที่ของระบบควบคุมป้อนกลับของระบบ
ป้อนกลับเชิงเส้นโดเมนเวลา การออกแบบและ
วิเคราะหโ์ดเมนเวลา วิธีการทางเดินราก และการ
ออกแบบ การชดเชยการออกแบบระบบควบคมุ 
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วิธีตอบสนองความถี่และการออกแบบ 
อินเตอร์เนต็ของสรรพสิ่งขั้นแนะน า 

EN513605 หลักมูลของ
การออกแบบ
เครื่องจักรกล 

หลักมลูของการออกแบบเครื่องจกัรกล สมบัติของ
วัสดุ ความเค้นและการเปลี่ยนรูปในช้ินส่วน
เครื่องจักรกล ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบ
ช้ินส่วนเครื่องจักรกล การออกแบบเพลาและ
ส่วนประกอบ ลิ่มและสลัก การออกแบบสกรูก าลัง
และสลักเกลียวยดึ การออกแบบสปริงขดและ
สปริงรูปแบบอ่ืนๆ การออกแบบลกูปืนกลิ้งและ
ลูกปืนกลิ้งเลื่อนสัมผัส 

EN513606 การออกแบบ
ช้ินส่วนเครื่องจักรกล 

การออกแบบหมุดย า้ การออกแบบข้อต่อเชื่อม 
การออกแบบเฟืองตรง เฟืองเฉียงและเฟืองตัว
หนอน การออกแบบระบบห้ามล้อและคลัตช์ ชุด
ต่อประกบ การออกแบบระบบตัวขับเคลื่อนแบบ
ยืดหยุ่น สายพาน โซ่ และลวดสลงิ  

EN513805 การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบระบบเชิงกล 

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์
ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล การจ าลองระบบ
ทางความร้อน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
การก าหนดปญัหาส าหรับการหาคา่ที่เหมาะสม
ที่สุดของปัญหา การจ าลองปัญหาทางกลศาสตร์ 
โปรแกรมแบบเชิงเส้น โปรแกรมแบบพลวัต การ
วิเคราะห์ทางไฟไนท์เอลิเมนต์ แบบจ าลองเซอโร
เกท โปรแกรมเชิงเส้นแบบเป็นล าดับ 

EN514998 การเตรียม
โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

พัฒนาข้อเสนอโครงการส าหรับโครงการที่มีความ
น่าสนใจหรือปญัหาในสาขาต่าง ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับการมอบหมายจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จดัท าขอ้เสนอโครงการ 
ประกอบไปด้วย ความเป็นมา การระบุปัญหา 
วัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม แผนงาน และ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ 

EN514999 โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

ด าเนินงานโครงการที่ได้เสนอข้อเสนอโครงการไว้
ในรายวิชา EN514 998 ให้เสร็จสมบูรณภ์ายใน
หนึ่งภาคการศึกษา เขียนรายงานฉบับสมบรูณ์ 
น าเสนอผลงานและสอบปากเปล่า 

EN513796 การฝึกงาน นักศึกษาต้องฝึกงานในงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อย่างน้อย 30 วันท า
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การติดต่อกัน กับหน่วยงานที่สาขาวิชาเห็นชอบ 
และนักศึกษาต้องน าเสนอรายงานการฝึกงาน 

EN514785 สหกิจศึกษา
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผดิชอบ
ในงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยต้อง
ปฏิบัติงานเตม็เวลาตามแผนการท างานท่ีชัดเจน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษา ไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน โดยที่ลักษณะ
งานต้องแตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงานท่ัวไป 
นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูก
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมนิผลของรายวิชา 

4 กำรสืบค้น (Investigation) 
- สามารถด าเนินการสืบค้นเพื่อหา
ค าตอบของ ปัญหาทางวิศวกรรมทั่วไป 
จากการก าหนด ต าแหน่ง การค้นหา
และเลือกใช้ข้อมูลจากมาตรฐานการ
ปฏิบัติวิชาชีพ ฐานข้อมูล การ สืบค้น
ทางเอกสาร การออกแบบการทดสอบ
และ ทดลองเพื่อใหไ้ด้ข้อสรุปที่เชื่อถือ
ได ้

EN001100 การพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู ้

ลักษณะพื้นฐานของการท างาน ทกัษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรูด้้วยตนเอง การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรยีนรู้ การจดัการ
คุณภาพในองค์กร หลักพ้ืนฐานความปลอดภัย 
ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการจดบันทึก ทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ ไคเซนในการศึกษา ทักษะการ
ท างานเป็นทีม เทคนิคการน าเสนอผลงาน ทักษะ
การแก้ไขปัญหา  

GE362198 พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

ธรรมชาติของพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ
ของโลกาภิวตัน์ที่มตี่อสถานการณพ์ลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม หลักของการป้องกันและวิธีแก้ปัญหา
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาปัญหา
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

SC201006 ปฏิบัติการ
เคมีทั่วไป 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC 201 005 
(เคมีทั่วไป) หรือ SC 201 007 (เคมีพื้นฐาน) หรือ 
SC 201 008 (เคมีหลักมลู) 

SC401206 แคลคูลัส
ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 
1 

พีชคณิตเวกเตอร์ส าหรับหาผลเฉลยของระบบ
สมการ พีชคณิตเวกเตอร์ใน 2 มิตแิละ 3 มิติ  
เรขาคณิตวิเคราะห์   ลมิิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดยีว  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
ตัวแปรเดียวและการประยุกต์ พิกัดเชิงขั้ว จ านวน
เชิงซ้อน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  ปริพันธ์ข้ัน
แนะน า  การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 

SC402202 แคลคูลัส
ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 
3 

พีชคณิตเวกเตอร์ใน 3 มิติ เส้นตรง ระนาบและ
พื้นผิวใน 3 มิติ ปริภูมิยคูลิด ฟังกชั์นหลายตัวแปร 
จาโคเบียน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัว
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แปร อนุพันธ์ระบุทิศทาง การประยุกต์ของอนุพันธ์
ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธห์ลายชั้น ระบบ
พิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบตา่งๆ ปริพันธ์
ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ ์

EN002204 วัสดุ
วิศวกรรม 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสรา้ง กระบวนการผลติ 
และการใช้งานวัสดุวิศวกรรมกลุม่หลัก แผนภาพ
สมดลุเฟสและการแปลความหมาย สมบัติทางกล
และการเสื่อมสภาพของวัสด ุ

EN412500 กระบวนการ
ผลิต 

กระบวนการผลติขั้นแนะน า ทฤษฎีและแนวคดิ
ของกระบวนการผลิต การหล่อ การขึ้นรูป การตัด
เฉือน และการเชื่อมประสาน  ความสัมพันธ์ของ
วัสดุและกระบวนการผลิต หลักมลูของต้นทุนการ
ผลิต  เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต 

EN414106 การออกแบบ
การทดลองทางวิศวกรรม 

สถิติขั้นแนะน า การออกแบบการทดลองทาง
วิศวกรรมขั้นแนะน า การทดลองที่มีปัจจัยเชิงเดีย่ว 
การออกแบบบล็อกสุม่สมบูรณ์ จตัุรัสละตินและ
การออกแบบที่เกี่ยวข้อง การทดลองแบบแฟคตอ
เรียล การออกแบบเศษส่วนแฟคตอเรียล การ
ถดถอยเชิงเส้นและระเบียบวิธีพ้ืนผิวผลตอบสนอง
ขั้นแนะน า 

EN512200 พลศาสตร ์ จลนศาสตร์และจลนคณิตศาสตร์ของอนุภาคและ
วัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อท่ีสองของนิวตัน 
ความเสยีดทาน งานเสมือน โมเมนต์ ความเฉื่อย
ของมวล จลนคณิตศาสตร์ในระนาบของวัตถุเกร็ง 
จลนศาสตร์ในระนาบของวัตถุเกรง็ การ
สั่นสะเทือนขั้นแนะน า   

EN512201 กลศาสตร์
ของวัสดุ 

แรงและความเค้น ความเค้นของภาชนะความดัน
ผนังบาง ความสัมพันธ์ของความเค้นและ
ความเครยีด สมบัติเชิงกลของวัสด ุช้ินส่วนท่ี
รับภาระในแนวแกน การบิดตัวของเพลากลม 
แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดดั ความเค้นใน
คาน การโก่งตัวของคาน ความเคน้ผสมและ
วงกลมโมห์ เกณฑ์การวิบัติ การโกง่งอของเสา 

EN512303 
อุณหพลศาสตร์ 1 

แนวคิดและนยิามทางอุณหพลศาสตร์ สมบัติและ
กระบวนการของแก๊สอุดมคติ ไอน ้า และสสาร
อื่นๆ งานและพลังงาน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพล
ศาสตร์ กฎข้อท่ีสองของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี 
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วัฏจักรคาร์โน พื้นฐานการถ่ายโอนความร้อน วัฏ
จักรก าลังแก๊ส วฏัจักรก าลังไอและวัฏจักรก าลัง
ร่วม วัฏจักรความเย็น 

EN512304 
อุณหพลศาสตร์ 2 

การวิเคราะห์ตามกฏข้อท่ีสองของอุณหพลศาสตร์ 
สารผสมของแก๊สอุดมคติ สารผสมระหว่างแก๊ส
และไอและไซโครเมตรี ปฏิกิริยาทางเคมีและการ
เผาไหม้ พื้นฐานของระบบเครื่องยนต์ที่เปลี่ยน
พลังงานจากเช้ือเพลิงไปเป็นงาน การไหลแบบอัด
ตัวได้ กังหันไอน ้า กังหันแรงดลและกังหันปฏิกิริยา  

EN512302 หลักมูล
กลศาสตร์ของไหล 

แนวความคิดพื้นฐาน สมบัติของของไหล ความดัน
และสถติยศาสตร์ของของไหลสถติ จลนคณติ
ศาสตร์ของของไหล สมการมวล สมการเบอร์นูลลี่
และสมการพลังงาน การวิเคราะหโ์มเมนตัมของ
ระบบการไหล การวิเคราะหเ์ชิงมติิ ความ
คล้ายคลึงและแบบจ าลอง การไหลแบบคงที่ท่ีกด
อัดไมไ่ด้  การออกแบบการเลือกเครื่องจักรกลของ
ไหล พื้นฐานการไหลของของไหลที่กดอัดได้  

EN513600 การทดลอง
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 

การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกลด้านการวัดแรง 
การวัดการขจดั การวัดอณุหภูมิ การวัดอัตราการ
ไหลของของไหล การวัดสมบัตเิชิงกลของวัสดุ การ
ถอด การประกอบและการปรับแต่งเครื่องยนต์เผา
ไหม้ภายในความเร็วรอบสูง การวิเคราะห์ข้อมลู 
การรายงานผลการทดลอง 

EN513601 การทดลอง
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 

การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกลด้าน พลศาสตร์ 
การถ่ายโอนความร้อนและการควบคุม
กระบวนการ การประเมินสมรรถนะของ
เครื่องจักรกลของไหล เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องยนต์เผาไหมภ้ายในความเรว็รอบสูง 

EN513602 กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้น
แนะน า การวางแผนและพัฒนาขอ้ก าหนดของการ
ออกแบบ การออกแบบเชิงแนวคิด การประเมิน
หน้าท่ีและสมรรถนะ การออกแบบส าหรับการ
ผลิตและประกอบ การออกแบบผลิตภณัฑ์ในขั้น
สุดท้าย กรณีศึกษาเกีย่วกับกระบวนการออกแบบ
ของส่วนประกอบต่างๆ และระบบทางวิศวกรรม 
โครงงานการออกแบบ  
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EN513805 การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบระบบเชิงกล 

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์
ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล การจ าลองระบบ
ทางความร้อน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
การก าหนดปญัหาส าหรับการหาคา่ที่เหมาะสม
ที่สุดของปัญหา การจ าลองปัญหาทางกลศาสตร์ 
โปรแกรมแบบเชิงเส้น โปรแกรมแบบพลวัต การ
วิเคราะห์ทางไฟไนท์เอลิเมนต์ แบบจ าลองเซอโร
เกท โปรแกรมเชิงเส้นแบบเป็นล าดับ 

EN514500 วิศวกรรมโรง
จักรต้นก าลัง 

หลักการเปลี่ยนรูปพลังงานและแนวความคิด
อะเวียละบิลติี้ เชื้อเพลิงและการวเิคราะห์การเผา
ไหม้และการศึกษาส่วนประกอบของระบบไอน ้า 
วัฏจักรกังหันแก๊ส วัฏจักรผสม ระบบผลติพลังงาน
ร่วม โรงจักรสันดาปภายใน โรงจักรพลังน ้า โรง
จักรพลังงานนิวเคลยีร์ การควบคมุและเครื่องมือ
วัด เศรษฐศาสตร์ของโรงจักร และแหล่งพลังงาน
ทางเลือกอื่นๆ  และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

EN514998 การเตรียม
โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

พัฒนาข้อเสนอโครงการส าหรับโครงการที่มีความ
น่าสนใจหรือปญัหาในสาขาต่าง ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับการมอบหมายจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จดัท าขอ้เสนอโครงการ 
ประกอบไปด้วย ความเป็นมา การระบุปัญหา 
วัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม แผนงาน และ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ 

EN514999 โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

ด าเนินงานโครงการที่ได้เสนอข้อเสนอโครงการไว้
ในรายวิชา EN514 998 ให้เสร็จสมบูรณภ์ายใน
หนึ่งภาคการศึกษา เขียนรายงานฉบับสมบรูณ์ 
น าเสนอผลงานและสอบปากเปล่า 

EN513796 การฝึกงาน นักศึกษาต้องฝึกงานในงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อย่างน้อย 30 วันท า
การติดต่อกัน กับหน่วยงานที่สาขาวิชาเห็นชอบ 
และนักศึกษาต้องน าเสนอรายงานการฝึกงาน 

EN514785 สหกิจศึกษา
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผดิชอบ
ในงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยต้อง
ปฏิบัติงานเตม็เวลาตามแผนการท างานท่ีชัดเจน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษา ไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน โดยที่ลักษณะ
งานต้องแตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงานท่ัวไป 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตำม
ข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูก
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมนิผลของรายวิชา 

5 กำรใช้เคร่ืองมือทันสมัย (Modern 
Tool Usage) 
- สามารถเลือกใช้ เทคนิควิธี 
ทรัพยากร และใช้เครื่องมือทันสมยั
ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ์ การ
ท าแบบจ าลองของงานทางวิศวกรรม
ทั่วไปท่ีเข้าใจถึง ข้อจ ากัดของ
เครื่องมือต่างๆ 

EN001202 การเขียน
แบบวิศวกรรม 

ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพรา่ง หลักการฉายภาพ 
แบบภาพฉาย การให้ขนาดและระยะคลาดเคลื่อน
ยินยอม ภาพตดั ภาพรูปทรง ภาพช่วยและแผ่นคลี่ 
แบบรายละเอียดและแบบประกอบใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยเขียนแบบข้ันพ้ืนฐาน 

EN002204 วัสดุ
วิศวกรรม 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสรา้ง กระบวนการผลติ 
และการใช้งานวัสดุวิศวกรรมกลุม่หลัก แผนภาพ
สมดลุเฟสและการแปลความหมาย สมบัติทางกล
และการเสื่อมสภาพของวัสด ุ

EN211001 หลักมูลของ
วิศวกรรมไฟฟ้า 

การวิเคราะห์แรงดัน กระแสและก าลังไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ หม้อแปลง
ไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นแนะน า เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า มอเตอรไ์ฟฟ้า หลักการของระบบไฟฟ้า     
สามเฟส วิธีการส่งก าลังไฟฟ้า เครือ่งมือวัดไฟฟ้า
ขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์สารกึ่งตัวน าข้ันแนะน า 

EN412500 กระบวนการ
ผลิต 

กระบวนการผลิตขั ้นแนะน า ทฤษฎีและแนวคิด
ของกระบวนการผลิต การหล่อ การขึ้นรูป การตัด
เฉือน และการเชื่อมประสาน  ความสัมพันธ์ของ
วัสดุและกระบวนการผลิต หลักมูลของต้นทุนการ
ผลิต  เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต 

EN414106 การออกแบบ
การทดลองทางวิศวกรรม 

สถิติขั้นแนะน า การออกแบบการทดลองทาง
วิศวกรรมขั้นแนะน า การทดลองที่มีปัจจัยเชิงเดีย่ว 
การออกแบบบล็อกสุม่สมบูรณ์ จตัุรัสละตินและ
การออกแบบที่เกี่ยวข้อง การทดลองแบบแฟคตอ
เรียล การออกแบบเศษส่วนแฟคตอเรียล การ
ถดถอยเชิงเส้นและระเบียบวิธีพ้ืนผิวผลตอบสนอง
ขั้นแนะน า 

EN513602 กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้น
แนะน า การวางแผนและพัฒนาขอ้ก าหนดของการ
ออกแบบ การออกแบบเชิงแนวคิด การประเมิน
หน้าท่ีและสมรรถนะ การออกแบบส าหรับการ
ผลิตและประกอบ การออกแบบผลิตภณัฑ์ในขั้น
สุดท้าย กรณีศึกษาเกีย่วกับกระบวนการออกแบบ
ของส่วนประกอบต่างๆ และระบบทางวิศวกรรม 
โครงงานการออกแบบ  
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตำม
ข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

EN513404 
การควบคุมอัตโนมัต ิ

หุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัตสิ าหรับ
อุตสาหกรรมขั้นแนะน า แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของช้ินส่วนควบคุมเชงิเส้น ความ
เสถียร ความฉับไว และความคลาดเคลื่อนที่ 
สภาวะคงที่ของระบบควบคุมป้อนกลับของระบบ
ป้อนกลับเชิงเส้นโดเมนเวลา การออกแบบและ
วิเคราะหโ์ดเมนเวลา วิธีการทางเดินราก และการ
ออกแบบ การชดเชยการออกแบบระบบควบคมุ 
วิธีตอบสนองความถี่และการออกแบบ 
อินเตอร์เนต็ของสรรพสิ่งขั้นแนะน า 

EN513605 หลักมูลของ
การออกแบบ
เครื่องจักรกล 

หลักมลูของการออกแบบเครื่องจกัรกล สมบัติของ
วัสดุ ความเค้นและการเปลี่ยนรูปในช้ินส่วน
เครื่องจักรกล ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบ
ช้ินส่วนเครื่องจักรกล การออกแบบเพลาและ
ส่วนประกอบ ลิ่มและสลัก การออกแบบสกรูก าลัง
และสลักเกลียวยดึ การออกแบบสปริงขดและ
สปริงรูปแบบอ่ืนๆ การออกแบบลกูปืนกลิ้งและ
ลูกปืนกลิ้งเลื่อนสัมผัส 

EN513606 การออกแบบ
ช้ินส่วนเครื่องจักรกล 

การออกแบบหมุดย า้ การออกแบบข้อต่อเชื่อม 
การออกแบบเฟืองตรง เฟืองเฉียงและเฟืองตัว
หนอน การออกแบบระบบห้ามล้อและคลัตช์ ชุด
ต่อประกบ การออกแบบระบบตัวขับเคลื่อนแบบ
ยืดหยุ่น สายพาน โซ่ และลวดสลงิ  

EN513805 การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบระบบเชิงกล 

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์
ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล การจ าลองระบบ
ทางความร้อน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
การก าหนดปญัหาส าหรับการหาคา่ที่เหมาะสม
ที่สุดของปัญหา การจ าลองปัญหาทางกลศาสตร์ 
โปรแกรมแบบเชิงเส้น โปรแกรมแบบพลวัต การ
วิเคราะห์ทางไฟไนท์เอลิเมนต์ แบบจ าลองเซอโร
เกท โปรแกรมเชิงเส้นแบบเป็นล าดับ 

EN514998 การเตรียม
โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

พัฒนาข้อเสนอโครงการส าหรับโครงการที่มีความ
น่าสนใจหรือปญัหาในสาขาต่าง ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับการมอบหมายจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จดัท าขอ้เสนอโครงการ 
ประกอบไปด้วย ความเป็นมา การระบุปัญหา 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

วัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม แผนงาน และ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ 

EN514999 โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

ด าเนินงานโครงการที่ได้เสนอข้อเสนอโครงการไว้
ในรายวิชา EN514 998 ให้เสร็จสมบูรณภ์ายใน
หนึ่งภาคการศึกษา เขียนรายงานฉบับสมบรูณ์ 
น าเสนอผลงานและสอบปากเปล่า 

EN513796 การฝึกงาน นักศึกษาต้องฝึกงานในงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อย่างน้อย 30 วันท า
การติดต่อกัน กับหน่วยงานที่สาขาวิชาเห็นชอบ 
และนักศึกษาต้องน าเสนอรายงานการฝึกงาน 

EN514785 สหกิจศึกษา
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผดิชอบ
ในงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยต้อง
ปฏิบัติงานเตม็เวลาตามแผนการท างานท่ีชัดเจน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษา ไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน โดยที่ลักษณะ
งานต้องแตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงานท่ัวไป 
นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูก
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมนิผลของรายวิชา 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer 
and Society) 
- สามารถแสดงว่ามีความเข้าใจใน
ประเด็นต่างๆ ทางสังคม ชีวอนามยั 
ความปลอดภัย กฎหมาย และ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับการปฏิบตัิ
วิชาชีพใน ระดับเทคโนโลยีวิศวกรรม 

EN514000 การจัดการ
ความปลอดภัย 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัย 
มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย หลักการของการจัดการสิ่งแวดล้อม, 
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดอุบัตเิหตุ ลักษณะและ
มูลเหตุของอันตรายจาก ภาชนะความดัน 
เครื่องจักร ไฟฟ้าและอัคคภีัย เทคนิคในการ
ตรวจสอบและควบคุมป้องกันอันตราย หลักการ
และระบบการท างานเฉพาะกิจที่อาจเป็นอันตราย 
หลักการป้องกันอัคคีภยั การออกแบบระบบ
ป้องกันอัคคีภัย การวิเคราะห์อันตรายจากอัคคภีัย  
การออกแบบระบบหัวกระจายน ้าดับเพลิง 
หลักการของระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ และ อุปกรณ์
ตรวจจับไฟและควันไฟแบบตา่งๆ 

EN514500 วิศวกรรมโรง
จักรต้นก าลัง 

หลักการเปลี่ยนรูปพลังงานและแนวความคิด
อะเวียละบิลติี้ เชื้อเพลิงและการวเิคราะห์การเผา
ไหม้และการศึกษาส่วนประกอบของระบบไอน ้า 
วัฏจักรกังหันแก๊ส วัฏจักรผสม ระบบผลติพลังงาน
ร่วม โรงจักรสันดาปภายใน โรงจักรพลังน ้า โรง
จักรพลังงานนิวเคลยีร์ การควบคมุและเครื่องมือ
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตำม
ข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

วัด เศรษฐศาสตร์ของโรงจักร และแหล่งพลังงาน
ทางเลือกอื่นๆ  และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

EN514998 การเตรียม
โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

พัฒนาข้อเสนอโครงการส าหรับโครงการที่มีความ
น่าสนใจหรือปญัหาในสาขาต่าง ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับการมอบหมายจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จดัท าขอ้เสนอโครงการ 
ประกอบไปด้วย ความเป็นมา การระบุปัญหา 
วัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม แผนงาน และ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ 

EN514999 โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

ด าเนินงานโครงการที่ได้เสนอข้อเสนอโครงการไว้
ในรายวิชา EN514 998 ให้เสร็จสมบูรณภ์ายใน
หนึ่งภาคการศึกษา เขียนรายงานฉบับสมบรูณ์ 
น าเสนอผลงานและสอบปากเปล่า 

EN513796 การฝึกงาน นักศึกษาต้องฝึกงานในงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อย่างน้อย 30 วันท า
การติดต่อกัน กับหน่วยงานที่สาขาวิชาเห็นชอบ 
และนักศึกษาต้องน าเสนอรายงานการฝึกงาน 

EN514785 สหกิจศึกษา
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผดิชอบ
ในงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยต้อง
ปฏิบัติงานเตม็เวลาตามแผนการท างานท่ีชัดเจน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษา ไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน โดยที่ลักษณะ
งานต้องแตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงานท่ัวไป 
นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูก
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมนิผลของรายวิชา 

7 สิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยนื 
(Environment and 
Sustainability) 
- สามารถเข้าใจผลกระทบของค าตอบ
ของปัญหา งานด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมในบริบทของสังคม และ 
สิ่งแวดล้อม และสามารถแสดงความรู้
และ ความจ าเป็นของการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

GE362198 พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

ธรรมชาติของพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ
ของโลกาภิวัตน์ที่มตี่อสถานการณพ์ลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม หลักของการป้องกันและวิธีแก้ปัญหา
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาปัญหา
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

EN514500 วิศวกรรมโรง
จักรต้นก าลัง 

หลักการเปลี่ยนรูปพลังงานและแนวความคิด
อะเวียละบิลติี้ เชื้อเพลิงและการวเิคราะห์การเผา
ไหม้และการศึกษาส่วนประกอบของระบบไอน ้า 
วัฏจักรกังหันแก๊ส วัฏจักรผสม ระบบผลติพลังงาน
ร่วม โรงจักรสันดาปภายใน โรงจักรพลังน ้า โรง
จักรพลังงานนิวเคลยีร์ การควบคมุและเครื่องมือ
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตำม
ข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

วัด เศรษฐศาสตร์ของโรงจักร และแหล่งพลังงาน
ทางเลือกอื่นๆ  และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

8 จรรยำบรรณวิชำชีพ (Ethics) 
- มีความเข้าใจและมสี านึกรับผิดชอบ
ต่อการ มาตรฐานปฏิบตัิวิชาชีพใน
ระดับเทคโนโลยี วิศวกรรม 

EN001100 การพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู ้

ลักษณะพื้นฐานของการท างาน ทกัษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรูด้้วยตนเอง การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรยีนรู้ การจดัการ
คุณภาพในองค์กร หลักพ้ืนฐานความปลอดภัย 
ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการจดบันทึก ทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ ไคเซนในการศึกษา ทักษะการ
ท างานเป็นทีม เทคนิคการน าเสนอผลงาน ทักษะ
การแก้ไขปัญหา  

EN001203 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

แนวคิดของคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของ
คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ
ของฮาร์ดแวร์ องค์ประกอบของซอฟต์แวร์ และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
แนวคิดการประมวลผลข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ การ
แปลงข้อมูลเป็นสารสนเทศ การประมวลผล
ข้อมูลคอมพิวเตอร์การออกแบบและระเบียบ
วิธีการพัฒนาโปรแกรม การออกแบบจากบนลง
ล่าง ผังงานโปรแกรม การเขยีนโปรแกรมภาษา
ระดับสูงที่เป็นปัจจุบัน หลักมลูการเขียนโปรแกรม
ภาษาระดับสูง ชนิดข้อมลูหลักมูล การน าเข้าและ
การส่งออกข้อมูลโครงสร้างควบคมุ ฟังก์ชัน แถว
ล าดับ และสายอักขระและแฟ้มขอ้มูล การฝึก
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 

EN513602 กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้น
แนะน า การวางแผนและพัฒนาขอ้ก าหนดของการ
ออกแบบ การออกแบบเชิงแนวคิด การประเมิน
หน้าท่ีและสมรรถนะ การออกแบบส าหรับการ
ผลิตและประกอบ การออกแบบผลิตภณัฑ์ในขั้น
สุดท้าย กรณีศึกษาเกีย่วกับกระบวนการออกแบบ
ของส่วนประกอบต่างๆ และระบบทางวิศวกรรม 
โครงงานการออกแบบ  

EN514998 การเตรียม
โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

พัฒนาข้อเสนอโครงการส าหรับโครงการที่มีความ
น่าสนใจหรือปญัหาในสาขาต่าง ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับการมอบหมายจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จดัท าขอ้เสนอโครงการ 
ประกอบไปด้วย ความเป็นมา การระบุปัญหา 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตำม
ข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

วัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม แผนงาน และ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ 

EN514999 โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

ด าเนินงานโครงการที่ได้เสนอข้อเสนอโครงการไว้
ในรายวิชา EN514 998 ให้เสร็จสมบูรณภ์ายใน
หนึ่งภาคการศึกษา เขียนรายงานฉบับสมบรูณ์ 
น าเสนอผลงานและสอบปากเปล่า 

EN513796 การฝึกงาน นักศึกษาต้องฝึกงานในงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อย่างน้อย 30 วันท า
การติดต่อกัน กับหน่วยงานที่สาขาวิชาเห็นชอบ 
และนักศึกษาต้องน าเสนอรายงานการฝึกงาน 

EN514785 สหกิจศึกษา
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผดิชอบ
ในงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยต้อง
ปฏิบัติงานเตม็เวลาตามแผนการท างานท่ีชัดเจน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษา ไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน โดยที่ลักษณะ
งานต้องแตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงานท่ัวไป 
นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูก
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมนิผลของรายวิชา 

9 กำรท ำงำนเด่ียวและท ำงำนเป็นทีม 
(Individual and Team work) 
- ท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ัง
ในด้านการ ท างานเดี่ยว และการ
ท างานในฐานะผู้ร่วมทีมหรือ ผู้น าทีมท่ี
มีความหลากหลายทางเทคนิค 

EN001100 การพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู ้

ลักษณะพื้นฐานของการท างาน ทกัษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรูด้้วยตนเอง การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรยีนรู้ การจดัการ
คุณภาพในองค์กร หลักพ้ืนฐานความปลอดภัย 
ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการจดบันทึก ทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ ไคเซนในการศึกษา ทักษะการ
ท างานเป็นทีม เทคนิคการน าเสนอผลงาน ทักษะ
การแก้ไขปัญหา  

GE362198 พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

ธรรมชาติของพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ
ของโลกาภิวัตน์ที่มตี่อสถานการณพ์ลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม หลักของการป้องกันและวิธีแก้ปัญหา
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาปัญหา
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

EN002101 การบ่มเพาะ
จิตวิญญาณ
ผู้ประกอบการ 

กระบวนการบม่เพาะจติวิญญาณผู้ประกอบการ 
การประเมินศักยภาพของตนเอง คุณลักษณะและ
จิตวิญญาณของผู้ประกอบการทีด่ ีหลักการพัฒนา
สร้างเสริมค่านิยมที่ดีในการท างานและการเป็น
ผู้ประกอบการที่ดี หลักการสร้างแรงจูงใจภายใน
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตำม
ข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

และความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง หลักการ
เสรมิสร้างทัศนคติและการคิดเชิงบวกเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน หลักมนุษยสัมพันธ์
และการท างานเป็นทีม การสร้างเสริมภาวะผู้น า 
หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบการ 
หลักพุทธธรรมกับการท างาน  หลกัในการ
ประกอบการที่มคีวามรับผิดชอบตอ่สังคม การ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม 
การสร้างแนวคิดและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และ
เคล็ดลับสู่ความส าเรจ็ของผู้ประกอบการ องค์
ความรู้ในการประกอบธุรกิจเบื้องต้นและหลักการ
ให้บริการที่เป็นเลิศ องค์ความรู้เบือ้งต้นในการ
เขียนแผนธุรกจิ การวางแผนกลยทุธ์ธุรกิจ การ
วางแผนด้านการตลาด การฝึกปฏบิัติพัฒนาทักษะ
การเป็นผูป้ระกอบการที่ดีในแตล่ะด้าน 

EN001200 สถิตยศาสตร ์ แนวคิดของสถิตยศาสตร์ ระบบแรงและแรงลัพธ์ 
สภาวะสมดุล การวเิคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น แรง
เสียดทาน จดุศูนย์ถ่วงกลางเรขาคณิต หลักการ
งานสมมติ และ พลศาสตร์เบื้องตน้ 

EN001202 การเขียน
แบบวิศวกรรม 

ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพรา่ง หลักการฉายภาพ 
แบบภาพฉาย การให้ขนาดและระยะคลาดเคลื่อน
ยินยอม ภาพตดั ภาพรูปทรง ภาพช่วยและแผ่นคลี่ 
แบบรายละเอียดและแบบประกอบใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยเขียนแบบข้ันพ้ืนฐาน 

EN001203 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

แนวคิดของคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของ
คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ
ของฮาร์ดแวร์ องค์ประกอบของซอฟต์แวร์ และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
แนวคิดการประมวลผลข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ การ
แปลงข้อมูลเป็นสารสนเทศ การประมวลผล
ข้อมูลคอมพิวเตอร์การออกแบบและระเบียบ
วิธีการพัฒนาโปรแกรม การออกแบบจากบนลง
ล่าง ผังงานโปรแกรม การเขยีนโปรแกรมภาษา
ระดับสูงที่เป็นปัจจุบัน หลักมลูการเขียนโปรแกรม
ภาษาระดับสูง ชนิดข้อมลูหลักมูล การน าเข้าและ
การส่งออกข้อมูลโครงสร้างควบคมุ ฟังก์ชัน แถว
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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ข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ล าดับ และสายอักขระและแฟ้มขอ้มูล การฝึก
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 

SC201006 ปฏิบัติการ
เคมีทั่วไป 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC 201 005 
(เคมีทั่วไป) หรือ SC 201 007 (เคมีพื้นฐาน) หรือ 
SC 201 008 (เคมีหลักมลู) 

EN002204 วัสดุ
วิศวกรรม 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสรา้ง กระบวนการผลติ 
และการใช้งานวัสดุวิศวกรรมกลุม่หลัก แผนภาพ
สมดลุเฟสและการแปลความหมาย สมบัติทางกล
และการเสื่อมสภาพของวัสด ุ

EN211001 หลักมูลของ
วิศวกรรมไฟฟ้า 

การวิเคราะห์แรงดัน กระแสและก าลังไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ หม้อแปลง
ไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นแนะน า เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า มอเตอรไ์ฟฟ้า หลักการของระบบไฟฟ้า     
สามเฟส วิธีการส่งก าลังไฟฟ้า เครือ่งมือวัดไฟฟ้า
ขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์สารกึ่งตัวน าข้ันแนะน า 

EN412500 กระบวนการ
ผลิต 

กระบวนการผลติขั้นแนะน า ทฤษฎีและแนวคดิ
ของกระบวนการผลิต การหล่อ การขึ้นรูป การตัด
เฉือน และการเชื่อมประสาน  ความสัมพันธ์ของ
วัสดุและกระบวนการผลิต หลักมลูของต้นทุนการ
ผลิต  เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต 

EN512200 พลศาสตร ์ จลนศาสตร์และจลนคณิตศาสตร์ของอนุภาคและ
วัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อท่ีสองของนิวตัน 
ความเสยีดทาน งานเสมือน โมเมนต์ ความเฉื่อย
ของมวล จลนคณิตศาสตร์ในระนาบของวัตถุเกร็ง 
จลนศาสตร์ในระนาบของวัตถุเกรง็ การ
สั่นสะเทือนขั้นแนะน า   

EN512201 กลศาสตร์
ของวัสดุ 

แรงและความเค้น ความเค้นของภาชนะความดัน
ผนังบาง ความสัมพันธ์ของความเค้นและ
ความเครยีด สมบัติเชิงกลของวัสด ุช้ินส่วนท่ี
รับภาระในแนวแกน การบิดตัวของเพลากลม 
แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดดั ความเค้นใน
คาน การโก่งตัวของคาน ความเคน้ผสมและ
วงกลมโมห์ เกณฑ์การวิบัติ การโกง่งอของเสา 

EN512303 
อุณหพลศาสตร์ 1 

แนวคิดและนยิามทางอุณหพลศาสตร์ สมบัติและ
กระบวนการของแก๊สอุดมคติ ไอน ้า และสสาร
อื่นๆ งานและพลังงาน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพล
ศาสตร์ กฎข้อท่ีสองของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตำม
ข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

วัฏจักรคาร์โน พื้นฐานการถ่ายโอนความร้อน วัฏ
จักรก าลังแก๊ส วฏัจักรก าลังไอและวัฏจักรก าลัง
ร่วม วัฏจักรความเย็น 

EN512304 
อุณหพลศาสตร์ 2 

การวิเคราะห์ตามกฏข้อท่ีสองของอุณหพลศาสตร์ 
สารผสมของแก๊สอุดมคติ สารผสมระหว่างแก๊ส
และไอและไซโครเมตรี ปฏิกิริยาทางเคมีและการ
เผาไหม้ พื้นฐานของระบบเครื่องยนต์ที่เปลี่ยน
พลังงานจากเช้ือเพลิงไปเป็นงาน การไหลแบบอัด
ตัวได้ กังหันไอน ้า กังหันแรงดลและกังหันปฏิกิริยา  

EN512302 หลักมูล
กลศาสตร์ของไหล 

แนวความคิดพื้นฐาน สมบัติของของไหล ความดัน
และสถติยศาสตร์ของของไหลสถติ จลนคณติ
ศาสตร์ของของไหล สมการมวล สมการเบอร์นูลลี่
และสมการพลังงาน การวิเคราะหโ์มเมนตัมของ
ระบบการไหล การวิเคราะหเ์ชิงมติิ ความ
คล้ายคลึงและแบบจ าลอง การไหลแบบคงที่ท่ีกด
อัดไมไ่ด้  การออกแบบการเลือกเครื่องจักรกลของ
ไหล พื้นฐานการไหลของของไหลที่กดอัดได้  

EN513600 การทดลอง
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 

การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกลด้านการวัดแรง 
การวัดการขจดั การวัดอณุหภูมิ การวัดอัตราการ
ไหลของของไหล การวัดสมบัตเิชิงกลของวัสดุ การ
ถอด การประกอบและการปรับแต่งเครื่องยนต์เผา
ไหม้ภายในความเร็วรอบสูง การวิเคราะห์ข้อมลู 
การรายงานผลการทดลอง 

EN513601 การทดลอง
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 

การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกลด้าน พลศาสตร์ 
การถ่ายโอนความร้อนและการควบคุม
กระบวนการ การประเมินสมรรถนะของ
เครื่องจักรกลของไหล เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องยนต์เผาไหมภ้ายในความเรว็รอบสูง 

EN513602 กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้น
แนะน า การวางแผนและพัฒนาขอ้ก าหนดของการ
ออกแบบ การออกแบบเชิงแนวคิด การประเมิน
หน้าท่ีและสมรรถนะ การออกแบบส าหรับการ
ผลิตและประกอบ การออกแบบผลิตภณัฑ์ในขั้น
สุดท้าย กรณีศึกษาเกีย่วกับกระบวนการออกแบบ
ของส่วนประกอบต่างๆ และระบบทางวิศวกรรม 
โครงงานการออกแบบ  
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รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

EN513805 การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบระบบเชิงกล 

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์
ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล การจ าลองระบบ
ทางความร้อน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
การก าหนดปญัหาส าหรับการหาคา่ที่เหมาะสม
ที่สุดของปัญหา การจ าลองปัญหาทางกลศาสตร์ 
โปรแกรมแบบเชิงเส้น โปรแกรมแบบพลวัต การ
วิเคราะห์ทางไฟไนท์เอลิเมนต์ แบบจ าลองเซอโร
เกท โปรแกรมเชิงเส้นแบบเป็นล าดับ 

EN514998 การเตรียม
โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

พัฒนาข้อเสนอโครงการส าหรับโครงการที่มีความ
น่าสนใจหรือปญัหาในสาขาต่าง ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับการมอบหมายจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จดัท าขอ้เสนอโครงการ 
ประกอบไปด้วย ความเป็นมา การระบุปัญหา 
วัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม แผนงาน และ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ 

EN514999 โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

ด าเนินงานโครงการที่ได้เสนอข้อเสนอโครงการไว้
ในรายวิชา EN514 998 ให้เสร็จสมบูรณภ์ายใน
หนึ่งภาคการศึกษา เขียนรายงานฉบับสมบรูณ์ 
น าเสนอผลงานและสอบปากเปล่า 

EN513796 การฝึกงาน นักศึกษาต้องฝึกงานในงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อย่างน้อย 30 วันท า
การติดต่อกัน กับหน่วยงานที่สาขาวิชาเห็นชอบ 
และนักศึกษาต้องน าเสนอรายงานการฝึกงาน 

EN514785 สหกิจศึกษา
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผดิชอบ
ในงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยต้อง
ปฏิบัติงานเตม็เวลาตามแผนการท างานท่ีชัดเจน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษา ไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน โดยที่ลักษณะ
งานต้องแตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงานท่ัวไป 
นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูก
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมนิผลของรายวิชา 

10 กำรสื่อสำร (Communication) 
- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมทั่วไป
กับกลุ่มผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและ
สังคมโดยรวมได้อยา่ง มีประสิทธิผล 
อาทิ สามารถอ่านและเขียนรายงาน 

LI101001 ภาษาอังกฤษ 
1 

การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพื่อ
สามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจ าวนัและในการ
เรียน 

LI101002 ภาษาอังกฤษ 
2 

การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพื่อ
สามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจ าวนัและในการ
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ทางวิศวกรรมและเตรียมเอกสารการ
ออกแบบงาน วิศวกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิผล สามารถน าเสนอ สามารถ
ให้และรับค าแนะน างานได้อย่าง
ชัดเจน วิศวกรรมได้อยา่งมีประสทิธิผล 
สามารถน าเสนอ สามารถให้และรบั
ค าแนะน างานได้อย่างชัดเจน 

เรียนในระดับท่ีสูงขึ้นจากท่ีเรียนในวิชา LI 101 
001 

LI102003 ภาษาอังกฤษ 
3 

การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง น าเสนอ 
อภิปรายได้ในชีวิตประจ าวันการเรยีน และ อาชีพ 
ในระดับที่สูงขึ้นจากท่ีเรียนในวิชา LI 101 002 

LI102004 ภาษาอังกฤษ 
4 

การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง น าเสนอ 
อภิปราย ได้ในชีวิตประจ าวัน การเรียน และ 
อาชีพ ในระดับที่สูงขึ้นจากท่ีเรียนในวิชา LI 102 
003 

EN001200 สถิตยศาสตร ์ แนวคิดของสถิตยศาสตร์ ระบบแรงและแรงลัพธ์ 
สภาวะสมดุล การวเิคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น แรง
เสียดทาน จดุศูนย์ถ่วงกลางเรขาคณิต หลักการ
งานสมมติ และ พลศาสตร์เบื้องตน้ 

EN001202 การเขียน
แบบวิศวกรรม 

ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพรา่ง หลักการฉายภาพ 
แบบภาพฉาย การให้ขนาดและระยะคลาดเคลื่อน
ยินยอม ภาพตดั ภาพรูปทรง ภาพช่วยและแผ่นคลี่ 
แบบรายละเอียดและแบบประกอบใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยเขียนแบบข้ันพ้ืนฐาน 

SC402202 แคลคูลัส
ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 
3 

พีชคณิตเวกเตอร์ใน 3 มิติ เส้นตรง ระนาบและ
พื้นผิวใน 3 มิติ ปริภูมิยคูลิด ฟังกชั์นหลายตัวแปร 
จาโคเบียน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัว
แปร อนุพันธ์ระบุทิศทาง การประยุกต์ของอนุพันธ์
ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธห์ลายชั้น ระบบ
พิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบตา่งๆ ปริพันธ์
ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ ์

EN002204 วัสดุ
วิศวกรรม 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสรา้ง กระบวนการผลติ 
และการใช้งานวัสดุวิศวกรรมกลุม่หลัก แผนภาพ
สมดลุเฟสและการแปลความหมาย สมบัติทางกล
และการเสื่อมสภาพของวัสด ุ

EN211001 หลักมูลของ
วิศวกรรมไฟฟ้า 

การวิเคราะห์แรงดัน กระแสและก าลังไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ หม้อแปลง
ไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นแนะน า เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า มอเตอรไ์ฟฟ้า หลักการของระบบไฟฟ้า     
สามเฟส วิธีการส่งก าลังไฟฟ้า เครือ่งมือวัดไฟฟ้า
ขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์สารกึ่งตัวน าข้ันแนะน า 

EN412500 กระบวนการ
ผลิต 

กระบวนการผลติขั้นแนะน า ทฤษฎีและแนวคดิ
ของกระบวนการผลิต การหล่อ การขึ้นรูป การตัด
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เฉือน และการเชื่อมประสาน  ความสัมพันธ์ของ
วัสดุและกระบวนการผลิต หลักมลูของต้นทุนการ
ผลิต  เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต 

EN512302 หลักมูล
กลศาสตร์ของไหล 

แนวความคิดพื้นฐาน สมบัติของของไหล ความดัน
และสถติยศาสตร์ของของไหลสถติ จลนคณติ
ศาสตร์ของของไหล สมการมวล สมการเบอร์นูลลี่
และสมการพลังงาน การวิเคราะหโ์มเมนตัมของ
ระบบการไหล การวิเคราะหเ์ชิงมติิ ความ
คล้ายคลึงและแบบจ าลอง การไหลแบบคงที่ท่ีกด
อัดไมไ่ด้  การออกแบบการเลือกเครื่องจักรกลของ
ไหล พื้นฐานการไหลของของไหลที่กดอัดได้  

EN513600 การทดลอง
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 

การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกลด้านการวัดแรง 
การวัดการขจดั การวัดอณุหภูมิ การวัดอัตราการ
ไหลของของไหล การวัดสมบัตเิชิงกลของวัสดุ การ
ถอด การประกอบและการปรับแต่งเครื่องยนต์เผา
ไหม้ภายในความเร็วรอบสูง การวิเคราะห์ข้อมลู 
การรายงานผลการทดลอง 

EN513601 การทดลอง
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 

การทดลองทางวศิวกรรมเครื่องกลด้าน พลศาสตร์ 
การถ่ายโอนความร้อนและการควบคุม
กระบวนการ การประเมินสมรรถนะของ
เครื่องจักรกลของไหล เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องยนต์เผาไหมภ้ายในความเรว็รอบสูง 

EN513602 กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้น
แนะน า การวางแผนและพัฒนาขอ้ก าหนดของการ
ออกแบบ การออกแบบเชิงแนวคิด การประเมิน
หน้าท่ีและสมรรถนะ การออกแบบส าหรับการ
ผลิตและประกอบ การออกแบบผลิตภณัฑ์ในขั้น
สุดท้าย กรณีศึกษาเกีย่วกับกระบวนการออกแบบ
ของส่วนประกอบต่างๆ และระบบทางวิศวกรรม 
โครงงานการออกแบบ  

EN513605 หลักมูลของ
การออกแบบ
เครื่องจักรกล 

หลักมลูของการออกแบบเครื่องจกัรกล สมบัติของ
วัสดุ ความเค้นและการเปลี่ยนรูปในช้ินส่วน
เครื่องจักรกล ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบ
ช้ินส่วนเครื่องจักรกล การออกแบบเพลาและ
ส่วนประกอบ ลิ่มและสลัก การออกแบบสกรูก าลัง
และสลักเกลียวยดึ การออกแบบสปริงขดและ
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สปริงรูปแบบอ่ืนๆ การออกแบบลกูปืนกลิ้งและ
ลูกปืนกลิ้งเลื่อนสัมผัส 

EN513606 การออกแบบ
ช้ินส่วนเครื่องจักรกล 

การออกแบบหมุดย า้ การออกแบบข้อต่อเชื่อม 
การออกแบบเฟืองตรง เฟืองเฉียงและเฟืองตัว
หนอน การออกแบบระบบห้ามล้อและคลัตช์ ชุด
ต่อประกบ การออกแบบระบบตัวขับเคลื่อนแบบ
ยืดหยุ่น สายพาน โซ่ และลวดสลงิ  

EN513805 การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบระบบเชิงกล 

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์
ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล การจ าลองระบบ
ทางความร้อน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
การก าหนดปญัหาส าหรับการหาคา่ที่เหมาะสม
ที่สุดของปัญหา การจ าลองปัญหาทางกลศาสตร์ 
โปรแกรมแบบเชิงเส้น โปรแกรมแบบพลวัต การ
วิเคราะห์ทางไฟไนท์เอลิเมนต์ แบบจ าลองเซอโร
เกท โปรแกรมเชิงเส้นแบบเป็นล าดับ 

EN514998 การเตรียม
โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

พัฒนาข้อเสนอโครงการส าหรับโครงการที่มีความ
น่าสนใจหรือปญัหาในสาขาต่าง ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับการมอบหมายจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จดัท าขอ้เสนอโครงการ 
ประกอบไปด้วย ความเป็นมา การระบุปัญหา 
วัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม แผนงาน และ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ 

EN514999 โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

ด าเนินงานโครงการที่ได้เสนอข้อเสนอโครงการไว้
ในรายวิชา EN514 998 ให้เสร็จสมบูรณภ์ายใน
หนึ่งภาคการศึกษา เขียนรายงานฉบับสมบรูณ์ 
น าเสนอผลงานและสอบปากเปล่า 

EN513796 การฝึกงาน นักศึกษาต้องฝึกงานในงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อย่างน้อย 30 วันท า
การติดต่อกัน กับหน่วยงานที่สาขาวิชาเห็นชอบ 
และนักศึกษาต้องน าเสนอรายงานการฝึกงาน 

EN514785 สหกิจศึกษา
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผดิชอบ
ในงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยต้อง
ปฏิบัติงานเตม็เวลาตามแผนการท างานท่ีชัดเจน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษา ไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน โดยที่ลักษณะ
งานต้องแตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงานท่ัวไป 
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นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูก
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมนิผลของรายวิชา 

11 กำรบริหำรโครงกำรและกำรลงทุน 
(Project Management and 
Finance) 
- สามารถแสดงว่ามีความรู้และความ
เข้าใจ หลักการทางวิศวกรรมและการ
บริหารงาน และ สามารถประยุกตใ์ช้
หลักการบริหารในงานของตน ในฐานะ
ผู้ร่วมทีมและผู้น าทีมเพื่อบริหาร
จัดการ โครงการวิศวกรรมที่มี
สภาพแวดล้อมการท างาน ความ
หลากหลายสาขาวิชาชีพ 

EN002101 การบ่มเพาะ
จิตวิญญาณ
ผู้ประกอบการ 

กระบวนการบม่เพาะจติวิญญาณผู้ประกอบการ 
การประเมินศักยภาพของตนเอง คุณลักษณะและ
จิตวิญญาณของผู้ประกอบการทีด่ ีหลักการพัฒนา
สร้างเสริมค่านิยมที่ดีในการท างานและการเป็น
ผู้ประกอบการที่ดี หลักการสร้างแรงจูงใจภายใน
และความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง หลักการ
เสรมิสร้างทัศนคติและการคิดเชิงบวกเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน หลักมนุษยสัมพันธ์
และการท างานเป็นทีม การสร้างเสริมภาวะผู้น า 
หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบการ 
หลักพุทธธรรมกับการท างาน  หลกัในการ
ประกอบการที่มคีวามรับผิดชอบตอ่สังคม การ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม 
การสร้างแนวคิดและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และ
เคล็ดลับสู่ความส าเรจ็ของผู้ประกอบการ องค์
ความรู้ในการประกอบธุรกิจเบื้องต้นและหลักการ
ให้บริการที่เป็นเลิศ องค์ความรู้เบือ้งต้นในการ
เขียนแผนธุรกจิ การวางแผนกลยทุธ์ธุรกิจ การ
วางแผนด้านการตลาด การฝึกปฏบิัติพัฒนาทักษะ
การเป็นผูป้ระกอบการที่ดีในแตล่ะด้าน 

EN513602 กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้น
แนะน า การวางแผนและพัฒนาขอ้ก าหนดของการ
ออกแบบ การออกแบบเชิงแนวคิด การประเมิน
หน้าท่ีและสมรรถนะ การออกแบบส าหรับการ
ผลิตและประกอบ การออกแบบผลิตภณัฑ์ในขั้น
สุดท้าย กรณีศึกษาเกีย่วกับกระบวนการออกแบบ
ของส่วนประกอบต่างๆ และระบบทางวิศวกรรม 
โครงงานการออกแบบ  

EN513000 การจัดการ
ทางวิศวกรรม และ
เศรษฐศาสตร ์

การจัดการโครงการ วิธีการเปรียบเทียบแบบต่างๆ 
การวิเคราะห์จดุคุ้มทุน การประมาณต้นทุน 
ต้นทุนมาตรฐาน ค่าเสื่อมราคา ประมาณการผล
ภาษีเงินได้ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ขั้นแนะน า การวางแผนโครงการ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ กรณีศึกษาของการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ การวเิคราะห์ต้นทุน-
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ปริมาณ-ก าไรเพื่อการตดัสินใจระยะสั้น การ
ประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องต้นทุนและกระแสเงินสด
เพื่อการตัดสินใจระยะยาว การวางแผนการผลิต 
การวิเคราะห์ต้นทุนและก าไรส าหรับการตดัสินใจ 

EN513805 การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบระบบเชิงกล 

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์
ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล การจ าลองระบบ
ทางความร้อน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
การก าหนดปญัหาส าหรับการหาคา่ที่เหมาะสม
ที่สุดของปัญหา การจ าลองปัญหาทางกลศาสตร์ 
โปรแกรมแบบเชิงเส้น โปรแกรมแบบพลวัต การ
วิเคราะห์ทางไฟไนท์เอลิเมนต์ แบบจ าลองเซอโร
เกท โปรแกรมเชิงเส้นแบบเป็นล าดับ 

EN514500 วิศวกรรมโรง
จักรต้นก าลัง 

หลักการเปลี่ยนรูปพลังงานและแนวความคิด
อะเวียละบิลติี้ เชื้อเพลิงและการวเิคราะห์การเผา
ไหม้และการศึกษาส่วนประกอบของระบบไอน ้า 
วัฏจักรกังหันแก๊ส วัฏจักรผสม ระบบผลติพลังงาน
ร่วม โรงจักรสันดาปภายใน โรงจักรพลังน ้า โรง
จักรพลังงานนิวเคลยีร์ การควบคมุและเครื่องมือ
วัด เศรษฐศาสตร์ของโรงจักร และแหล่งพลังงาน
ทางเลือกอื่นๆ  และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

EN514998 การเตรียม
โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

พัฒนาข้อเสนอโครงการส าหรับโครงการที่มีความ
น่าสนใจหรือปญัหาในสาขาต่าง ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับการมอบหมายจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จดัท าขอ้เสนอโครงการ 
ประกอบไปด้วย ความเป็นมา การระบุปัญหา 
วัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม แผนงาน และ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ 

EN514999 โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

ด าเนินงานโครงการที่ได้เสนอข้อเสนอโครงการไว้
ในรายวิชา EN514 998 ให้เสร็จสมบูรณภ์ายใน
หนึ่งภาคการศึกษา เขียนรายงานฉบับสมบรูณ์ 
น าเสนอผลงานและสอบปากเปล่า 

EN513796 การฝึกงาน นักศึกษาต้องฝึกงานในงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อย่างน้อย 30 วันท า
การติดต่อกัน กับหน่วยงานที่สาขาวิชาเห็นชอบ 
และนักศึกษาต้องน าเสนอรายงานการฝึกงาน 

EN514785 สหกิจศึกษา
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผดิชอบ
ในงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยต้อง
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตำม
ข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ปฏิบัติงานเตม็เวลาตามแผนการท างานท่ีชัดเจน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษา ไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน โดยที่ลักษณะ
งานต้องแตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงานท่ัวไป 
นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูก
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมนิผลของรายวิชา 

12 กำรเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong 
Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจ าเป็นในการ
เตรียมตัว เพื่อให้สามารถการ
ปฏิบัติงานได้โดยล าพังและ สามารถ
การเรยีนรู้ตลอดชีพเมื่อมีการ 
เปลี่ยนแปลงทางความรู้เฉพาะด้าน
เทคโนโลยีวิศวกรรม 

EN001100 การพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู ้

ลักษณะพื้นฐานของการท างาน ทกัษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรูด้้วยตนเอง การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรยีนรู้ การจดัการ
คุณภาพในองค์กร หลักพ้ืนฐานความปลอดภัย 
ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการจดบันทึก ทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ ไคเซนในการศึกษา ทักษะการ
ท างานเป็นทีม เทคนิคการน าเสนอผลงาน ทักษะ
การแก้ไขปัญหา  

EN513602 กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้น
แนะน า การวางแผนและพัฒนาขอ้ก าหนดของการ
ออกแบบ การออกแบบเชิงแนวคิด การประเมิน
หน้าท่ีและสมรรถนะ การออกแบบส าหรับการ
ผลิตและประกอบ การออกแบบผลิตภณัฑ์ในขั้น
สุดท้าย กรณีศึกษาเกีย่วกับกระบวนการออกแบบ
ของส่วนประกอบต่างๆ และระบบทางวิศวกรรม 
โครงงานการออกแบบ  

EN513805 การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบระบบเชิงกล 

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์
ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล การจ าลองระบบ
ทางความร้อน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
การก าหนดปญัหาส าหรับการหาคา่ที่เหมาะสม
ที่สุดของปัญหา การจ าลองปัญหาทางกลศาสตร์ 
โปรแกรมแบบเชิงเส้น โปรแกรมแบบพลวัต การ
วิเคราะห์ทางไฟไนท์เอลิเมนต์ แบบจ าลองเซอโร
เกท โปรแกรมเชิงเส้นแบบเป็นล าดับ 

EN514998 การเตรียม
โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

พัฒนาข้อเสนอโครงการส าหรับโครงการที่มีความ
น่าสนใจหรือปญัหาในสาขาต่าง ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับการมอบหมายจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จดัท าขอ้เสนอโครงการ 
ประกอบไปด้วย ความเป็นมา การระบุปัญหา 
วัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม แผนงาน และ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) ตำม
ข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

EN514999 โครงการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

ด าเนินงานโครงการที่ได้เสนอข้อเสนอโครงการไว้
ในรายวิชา EN514 998 ให้เสร็จสมบูรณภ์ายใน
หนึ่งภาคการศึกษา เขียนรายงานฉบับสมบรูณ์ 
น าเสนอผลงานและสอบปากเปล่า 

EN513796 การฝึกงาน นักศึกษาต้องฝึกงานในงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อย่างน้อย 30 วันท า
การติดต่อกัน กับหน่วยงานที่สาขาวิชาเห็นชอบ 
และนักศึกษาต้องน าเสนอรายงานการฝึกงาน 

EN514785 สหกิจศึกษา
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 

นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผดิชอบ
ในงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยต้อง
ปฏิบัติงานเตม็เวลาตามแผนการท างานท่ีชัดเจน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษา ไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน โดยที่ลักษณะ
งานต้องแตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงานท่ัวไป 
นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูก
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมนิผลของรายวิชา 

 
หมำยเหตุ : โปรดระบุลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Graduate Attributes) ให้ครบถ้วนมากที่สุด โดยน ารายวิชาในหลักสูตรทั้งหมดมากรอกข้อมูล 
 

4. มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 
แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 
1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมเพื่อ

ก าหนดกรอบความคิดของแบบจ าลองทางวิศวกรรม หรือนิยามและประยุกต์วิธีการ กระบวนงาน กระบวนการ หรือ

ระบบงานทางวิศวกรรมในการท างานได้ 

2. สามารถระบุปัญหา ตั้งสมการความสัมพันธ์ สืบค้นทางเอกสาร และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน จนได้ข้อสรุป

เบื้องต้นโดยใช้หลักการและเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่าง

ถูกต้อง 

3. สามารถหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน และออกแบบระบบงานหรือกระบวนการทางวิศวกรรมตามความ

ต้องการและข้อก าหนดงานโดยค านึงถึงข้อก าหนดด้านสังคม ความปลอดภัย การอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติวิชาชีพ 

4. สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผล งานและปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน ซึ่งครอบคลุมถึงการตั้งสมมติฐาน การ

ออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล และ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้องตาม

หลักเหตุผล 
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5. สามารถสร้าง เลือก และประยุกต์ใช้เทคนิควิธี ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่

เหมาะสมและทันสมัย โดยค านึงถึงข้อก าหนดและข้อจ ากัดของเครื่องมือ และอุปกรณ์นั้น 

6. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท างานในฐานะสมาชิกของ

กลุ่มและผู้น ากลุ่มได้ 

7. สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม วิชาชีพอื่น และบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยวาจา ด้วยการเขียนรายงาน 

การเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรม ตลอดจนสามารถออกค าสั่งและรับค าสั่งงานได้อย่างชัดเจน 

8. มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมต่อบริบทของสังคมและสิ ่งแวดล้อม และสามารถ

ประเมินผลกระทบของการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาท่ียั่งยืน 

9. มีความเข้าใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 

10. มีความรู้และความเข้าใจในด้านเศรษฐศาสตร์ การลงทุนและการบริหารงานวิศวกรรมโดยค านึงถึงความเสี่ยงและการ

เปลี่ยนแปลง 

11. ตระหนักถึงความจ าเป็น และมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพ 
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ส่วนที่ 3 คณำจำรย์ 
1. ประธำนหลักสูตร 

ระบช่ืุอและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของประธานหลกัสูตรซึ่งท าหน้าท่ีด้านบริหารหลักสตูร การสอน และค้นคว้าวิจัยและ
งานบริการวิชาการ (ดังตัวอย่างแนบท้าย) 
ตำรำงแสดงรำยชื่อประธำนหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประสบกำรณ์สอน (ป)ี 
นายจารุพล  
สุริยวนากุล 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2545 
 

2551 
 

2556 

11 

 

2. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระบุชื่อและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งท าหน้าที่ด้านบริหารหลักสูตร การสอน และ

ค้นคว้าวิจัยและงานบริการวิชาการ 
 

ตำรำงแสดงรำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตำรำงที่ 1: อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิศวกรรมเคร่ืองกล 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประสบกำรณ์สอน (ป)ี 
1 นายจารุพล 

สุริยวนากุล 
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2545 
 

2551 
 

2556 

13 

2 นาย
ชนกนันท์  
สุขก าเนิด 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Bioresources Utilization 
and Exploration) Mie 
University, Japan 

2536 
 

2548 

24 

3 นายปิโยรส 

จิระวัฒนา 
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
Ph.D. (Mechanical Engineering), 
USA 

2537 
 

2540 

26 

4 นายนที 
พนากานต์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2552 
 

2557 
 

2561 

2 



- 90 - 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประสบกำรณ์สอน (ป)ี 
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

5 นางสาว
อัญชล ี

แสงซ้าย 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ.  (วิศวกรรมเครื่องกล (เกียรติ
นิยมอันดับสอง))
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
M.Eng. (Mechanical Design and 
Production) Nagaoka University 
of Technology, Japan 
D.Eng. (Materials Science) 
Nagaoka University of 
Technology, Japan 

2544 
 

2548 
 
 

2555 

8 

 

3. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ 
ระบุชื่อและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ าสาขาวิชาซึ่งท าหน้าที่ด้านการสอน  

การค้นคว้าวิจัยและงานบริการวิชาการ และการให้ค าปรึกษาเต็มเวลา 
ตำรำงแสดงรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ 
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์ 
สอน (ป)ี 

1 นายธนากร 
วงศ์วัฒนาเสถียร 

ศาสตราจารย ์ Ph.D.(Mechanical Engineering) 
University of Leeds, UK 
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2543 
 

2537 

28 

2 นายสุจินต ์
บุรีรัตน ์

ศาสตราจารย ์ Ph.D.(Mechanical Engineering) 
University of Manchester, UK. 
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2544 
 

2534 

30 

3 นายเกียรติฟ้า 
ตั้งใจจิต 

รองศาสตราจารย ์ Ph.D.(Mechanical Engineering) 
University of Manchester, UK. 
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2544 
 

2533 

30 

4 นายเขมจิต 
เสนา 

รองศาสตราจารย ์ ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
Dipl.-Ing. (Mechanical Engineering) 
RWTH Aachen university, Germany 

2554 
2547 

18 

5 นายณัญธิวัฒน์ 
พลด ี

รองศาสตราจารย ์ ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

2556 
2551 

18 

6 นายรัชพล 

สันติวรากร 
รองศาสตราจารย ์ Ph.D.(Mechanical Engineering) 

University of Tsukuba, Japan. 
M.Eng.(Mechanical Engineering) 
University of Tsukuba, Japan. 
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 

2546 
 

2543 
 

2539 

19 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ 
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์ 
สอน (ป)ี 

7 นายสุรสิทธ์ิ 

ปิยะศิลป ์
รองศาสตราจารย ์ Ph.D.(Mechanical Engineering) 

University of Sheffield, UK. 
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2543 
 

2532 

29 

8 นายอัครพล 

จันทร์อ่อน 
รองศาสตราจารย ์ Ph.D.(Mechanical Engineering) 

RMIT University, Australia  
B.Eng. (Mechanical Engineering) 
RMIT University, Australia  

2553 
 

2547 

13 

9 นายอนุสรณ ์

ชินสุวรรณ 
รองศาสตราจารย ์ วศ.ด.(วิศวกรรมพลังงาน)  

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2551 
 

2537 
2531 

27 

10 นางจุฬาภรณ์ 
เบญจปิยะพร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D.(Mechanical Engineering) 
University of New South Wales, Australia 
M.Eng.Sc.(Mechanical Engineering) 
University of New South Wales, Australia 
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2545 
 

2541 
 

2537 

28 

11 นายฉัตรชัย 
เบญจปิยะพร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D.(Mechanical Engineering) 
University of New South Wales, Australia 
M.Eng.Sc.(Mechanical Engineering) 
University of New South Wales, Australia 
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2545 
 

2541 
 

2537 

28 

12 นายเด่นพงษ ์
สุดภักด ี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D.(Mechanical Engineering) 
University of New South Wales, Australia 
M.Eng.Sc.(Mechanical Engineering) 
University of New South Wales, Australia 
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2544 
 

2541 
 

2538 

27 

13 นายน าพล 

มหายศนันท์ 
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D.(Mechanical Engineering) 
Northwestern University, USA 
B.Eng.(Mechanical Engineering) 
Northwestern University, USA 

2553 
 

2548 

3 

14 นายจิตติน 
ตรีพุทธรัตน์ 

อาจารย ์ วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยรังสิต 
2540 
2534 

25 

15 นายวศกร 
ตรีเดช 

อาจารย ์ ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2559 
2553 
2551 

2 
 

16 นายทรงศักดิ์ 
สุวรรณศรี 

อาจารย ์ วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2556 
2527 

32 
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4. บุคลำกรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชำปฏิบัติกำร  
ระบุชื่อและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของบุคลากรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการซึ่งท าหน้าที่ช่วยด้านการสอน/ 

ด้านเทคนิคในห้องปฏิบัติการ  
 

ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้ช่วยวิชำปฏิบัติกำร 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ 
1 นายพงษ์พันธ์ ขยันเยี่ยม พนักงานวิทยาศาสตร์ 

ช านาญงาน 
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) สถาบันราชภัฏเลย 

2 นายศุภชัย สมบัติหา พนักงานวิทยาศาสตร์ 
ช านาญงาน 

ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3 นายจักรพล ศรีกลชาญ พนักงานช่างเทคนิค 
ช านาญงาน 

ปวส.(อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

4 นายครรชิต จันทร์โท ครู ช านาญการ วท.บ.(เทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
5 นายนารถพงศ์ พระชัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 ปวส.(ช่างยนต์) โรงเรียนเทคโนโลยีภูมิสิทธ์ิพณิชยการช่างกล 

 
5. อัตรำส่วนระหว่ำงอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 

 

ตำรำงแสดงอัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ ณ ปีกำรศึกษำ 2565 
ตำรำงที่ 1: จ ำนวนนักศึกษำ 

ระดับชั้นป ี
จ ำนวนนักศึกษำจริง (ม.6) แต่ละปีกำรศึกษำ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีท่ี 1 80 80 80 80 80 
ช้ันปีท่ี 2 79 80 80 80 80 

ช้ันปีท่ี 3 81 79 80 80 80 
ช้ันปีท่ี 4 81 81 79 80 80 

รวมนักศึกษา (ช้ันปีท่ี 2-4) 241 240 239 240 240 
 
ตำรำงที่ 2: อัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ รวมจ ำนวนนกัศึกษำจริง (ม.6) 
16 240 

อัตราส่วน 1:15 
อัตราส่วนต้องไม่เกิน 1:20 
 

6. แผนพัฒนำหลักสูตรและบุคลำกรในระยะ 5 ปี 
6.1 แผนพัฒนำด้ำนกำรให้ควำมรู้และเสริมทักษะ 

ทางหลักสูตรร่วมกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงบประมาณส าหรับพัฒนาความรู้และ
เสริมทักษะ ของอาจารย์แต่ละท่าน เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท/ปี/คน โดยอาจารย์สามารถเบิกงบนี้ใช้ส าหรับการ
อบรม เสริมทักษะ หรือจัดซื้อหนังสือทางวิชาการ อาจารย์ทุกท่านจะมีงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
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6.2 แผนพัฒนำด้ำนกำรจัดหำบุคลำกรใหม่ 
ตำรำงแผนกำรรับอำจำรย์ใหม ่

จ ำนวนอำจำรย์ 
แผนกำรจัดหำบุคลำกรใหม ่

2565 2566 2567 2568 2569 

อาจารย์ปัจจบุัน 21 20 21 20 21 
อาจารย์ใหม่ 0 1 0 1 0 

รวม 21 21 21 21 21 
หมายเหตุ :  ปี พ.ศ. 2566 เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน 
  ปี พ.ศ. 2568 เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน 

6.3 แผนพัฒนำด้ำนกำรเพิ่มคุณวุฒิกำรศึกษำ 
– 

6.4 แผนพัฒนำด้ำนกำรปรับต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ตารางแผนพัฒนาคณาจารย์ด้านการปรับต าแหน่งอาจารย์ วิศวกรรมเคร่ืองกล 

ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล 
แผนกำรเปลี่ยนต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 ศ.ดร.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร      

2 ศ.ดร.สุจินต์ บุรีรัตน ์      

3 รศ.ดร.เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต      

4 รศ.ดร.เขมจิต เสนา      
5 รศ.ดร.ณัญธิวัฒน์ พลด ี      

6 รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร      

7 รศ.ดร.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป ์      
8 รศ.ดร.อัครพล จันทร์อ่อน      

9 รศ.ดร.อนุสรณ์ ชินสุวรรณ   ศ.   
10 ผศ.ดร.จารุพล สุริยวนากุล      

11 ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร    รศ.  
12 ผศ.ดร.ฉัตรชัย เบญจปิยะพร      

13 ผศ.ดร.ชนกนันท์ สุขก าเนิด      
14 ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักด ี      

15 ผศ.ดร.นที พนากานต ์      
16 ผศ.ดร.น าพล มหายศนันท์      

17 ผศ.ดร.ปิโยรส จิระวฒันา      
18 ผศ.ดร.อัญชลี แสงซ้าย      

19 อ.จิตติน ตรีพุทธรัตน ์      

20 อ.ดร.วศกร ตรีเดช  ผศ.    
21 อ.ทรงศักดิ์ สุวรรณศรี      
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ส่วนที่ 4 รำยละเอียดและสำระของวิชำตำมองค์ควำมรู้ 
 

1. ตำรำงแจกแจงรำยวิชำเทียบกับองค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด (Curriculum Mapping) 

ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2565-2569 

องค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกร
ก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
ภำระ 

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
องค ์ควำมร ู ้พ ื ้ นฐำนทำง
วิทยำศำสตร์ 
คณิตศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
พีชคณิตเวกเตอร์ส าหรับหาผลเฉลยของระบบ
สมการ พีชคณิตเวกเตอร์ใน 2 มิติและ 3 มิติ  
เรขาคณิตวิเคราะห์ ลิมิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดียว อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
ต ัวแปรเด ียวและการประยุกต์ พ ิก ัดเชิงขั้ว 
จ านวนเชิงซ้อน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ปริพันธ์
ขั้นแนะน า การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 
 
เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของ
ปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว ฟังก์ชันหลาย
ตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลาย
ตัวแปร อนุพันธ์ย่อย ล าดับและอนุกรมอนันต์
ของจ านวนจริง อนุกรมก าลัง สมการเชิงอนุพันธ์
และการประยุกต์ขั้นแนะน า 
 
พีชคณิตเวกเตอร์ใน 3 มิติ เส้นตรง ระนาบและ
พื้นผิวใน 3 มิติ ปริภูมิยูคลิด ฟังก์ชันหลายตัว
แปร จาโคเบียน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
หลายตัวแปร อนุพันธ์ระบุทิศทาง การประยุกต์
ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์
หลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบ
ต่างๆ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบท
ปริพันธ์ 
 
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์
อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง และการ
ประย ุกต ์  สมการเช ิงอน ุพ ันธ ์ เช ิ ง เส ้นท ี ่มี
สัมประสิทธ์ิเป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์
เชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซ และการประยุกต์ 

 
 
SC 401 206 
แคลคูลสัส าหรับ
วิศวกรรมศาสตร์ 1 
 
 
 
 
 
SC 401 207 
แคลคูลสัส าหรับ
วิศวกรรมศาสตร์ 2 
 
 
 
 
SC 402 202  
แคลคูลสัส าหรับ
วิศวกรรมศาสตร์ 3 
 
 
 
 
 
 
SC 402 302  
สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับ
วิศวกรรมศาสตร์ 
 
 

 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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ฟิสิกส์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เคมี 

อนุกรมฟูเรียร์ ข้อปัญหาค่าขอบ สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 
 
เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ การคงตัวของ
โมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบออสซิล
เลต การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์
ของของไหล ความร้อน และเทอร์โมไดนามิกส์ 
อันตรกิริยาความโน้มถ่วง 
 
อันตรกิริยาทางไฟฟ้า อันตรกิริยาทางแม่เหล็ก 
สนามไฟฟ ้าสถ ิตและสนามแม ่ เหล ็กสถิต 
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นต่อเวลา กระแสไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ทฤษฎีควอนตัม
เบื้องต้น โครงสร้างอะตอม นิวเคลียสและรังสี
ฟิสิกส์เบื้องต้น   
 
ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี 
แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารสะลาย อุณหพล
ศาสตร ์เคม ี ระบบการถ่ายโอนอิเล ็กตรอน 
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุล เคมีและสมดุลไอออน 
ตารางธาตุ และธาตุเรพรี เซนเททีฟ โลหะแทรน
ซิชัน เคมีนิวเคลียร์ 

 
 
 
SC 501 005  
ฟิสิกส์มูลฐาน 1 
 
 
 
 
SC 501 006  
ฟิสิกส์มูลฐาน 2 
 
 
 
 
 
 
SC 201 005 
เคมีทั่วไป 

 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 

องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำง
วิศวกรรม 
กลุ่มที่ 1  
พื้นฐานการออกแบบ (Design 
Fundamentals) 
ความรู้เกี่ยวข้องกับ  
Mechanical Drawing 
 
 
Statics 
 
 
 
 
Dynamics 
 
 

 
 
ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพร่าง หลักการฉายภาพ 
แบบภาพฉาย  ก า ร ให ้ ขน าดและ  ร ะยะ
คลาดเคลื่อนยินยอม ภาพตัด ภาพรูปทรง ภาพ
ช่วยและแผ่นคลี ่ แบบรายละเอียดและแบบ
ประกอบใช้คอมพิวเตอร ์ช ่วยเข ียนแบบขั้น
พื้นฐาน 
 
แนวคิดของสถิตศาสตร์ ระบบแรงและแรงลัพธ์ 
สภาวะสมดุล การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น 
แรงเส ียดทาน จ ุดศูนย ์ถ ่วงกลางเรขาคณิต 
หลักการงานสมมติ และ พลศาสตร์เบื้องต้น 
 
จลนศาสตร์และจลนคณิตศาสตร์ของอนุภาค
และวัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สอง ของนิว
ตัน ความเสียดทาน งานเสมือน โมเมนต์ 

 
 
EN 001 202  
การเขียนแบบวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
EN 001 200  
สถิตยศาสตร์ 
 
 
 
EN 512 200  
พลศาสตร์ 
 

 
 

3(2-3-6) 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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Mechanical Engineering 
Process 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มที่ 2 
ความรู้ทางดิจิทลั (Digital 
Literacy) 
ความรู้เกี่ยวข้องกับ  
Digital Technology in 
Mechanical Engineering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มที่ 3 
พื้นฐานทางความร้อนและของ
ไหล (Thermo-fluids 
Fundamentals) 
ความรู้เกี่ยวข้องกับ 
Thermodynamics 
 
 
 

ความเฉื่อยของมวล จลนคณิตศาสตร์ในระนาบ
ของวัตถุเกร็ง จลนศาสตร์ 
ในระนาบของวัตถุเกร็ง การสั่นข้ันแนะน า 
 
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้น
แนะน า การวางแผนและพัฒนาข้อก าหนดของ
การออกแบบ การออกแบบเชิงแนวคิด การ
ประเมินหน้าที ่และสมรรถนะ การออกแบบ
ส าหรับการผลิตและประกอบ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ในขั ้นสุดท้าย กรณีศึกษาเกี ่ยวกับ
กระบวนการออกแบบของส่วนประกอบต่างๆ 
และระบบทางวิศวกรรม โครงงานการออกแบบ 
 
การใช ้คอมพิวเตอร ์ เพ ื ่อการออกแบบและ
วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื ่องกล การ
จ าลองระบบทางความร้อน การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ การก าหนดปัญหาส าหรับการหา
ค่าที่เหมาะสมที่สุดของปัญหา การจ าลองปัญหา
ทางกลศาสตร์ โปรแกรมแบบเชิงเส้น โปรแกรม
แบบพลวัต การวิเคราะห์ทางไฟไนท์เอลิเมนต์ 
แบบจ าลองเซอโรเกท โปรแกรมเชิงเส้นแบบเปน็
ล าดับ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงค านวณและเชิงสถิติ
ส าหรับการแก้ปัญหา การวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหา หลักการสร้างขั ้นตอนวิธ ีและโมเดล 
เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือในการแก้ปัญหา 
การเขียนโปรแกรมและ กระบวนการแก้ปัญหา 
การประเม ินผลและปร ับปร ุงกระบวนการ 
แก้ปัญหา จริยธรรมทางวิชาการ การเขียนในเชิง
วิชาการ การน าเสนอ 
 
แนวคิดและนิยามทางอุณหพลศาสตร์ สมบัติ
และกระบวนการของแก๊สอุดมคติ ไอน ้า และ
สสารอื่นๆ งานและพลังงาน กฎข้อที่หนึ่งของ
อุณหพลศาสตร์ กฎข้อท่ีสองของอุณหพลศาสตร์ 
เอนโทรปี วัฏจักรคาร์โน พื้นฐานการถ่ายโอน
ความร้อน 
 

 
 
 
 
EN 513 602 
กระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
EN 513 805  
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 
ในการออกแบบระบบ
เชิงกล 
 
 
 
 
 
 
GE 341 511   
การคิดเชิงค านวณและเชิง
สถิติส าหรับเอบีซีดี 
 
 
 
 
 
 
EN 512 303  
อุณหพลศาสตร์ 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2(1-3-4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-3-6) (20%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) (75%) 
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Fluid Mechanics 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มที่ 4 
วัสดุวิศวกรรมและกลศาสตร์
วัสดุ (Engineering Materials 
and Mechanics of 
Materials) 
ความรู้เกี่ยวข้องกับ 
Engineering Materials 
 
 
 
 
Solid Mechanics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ตามกฎข้อที ่สองของอุณหพล
ศาสตร ์ สารผสมของแก๊สอุดมคติ สารผสม
ระหว่างแก๊สและไอและไซโครเมตรี ปฏิกิริยา
ทางเคมีและการเผาไหม้ การไหลแบบอัดตัวได้  
 
แนวความคิดพื้นฐาน สมบัติของของไหล ความ
ดันและสถิตยศาสตร์ของของไหลสถิต จลนคณิต
ศาสตร์ของของไหล สมการมวล สมการเบอร์นูล
ลี ่และสมการพลังงาน การวิเคราะห์โมเมนตัม 
ของระบบการไหล การวิเคราะห์เชิงมิติ ความ
คล้ายคลึงและแบบจ าลอง การไหลแบบคงที่ที่
กดอัดไม่ได้ การออกแบบการเลือกเครื่องจักรกล
ของไหล พ้ืนฐานการไหลของของไหลที่กดอัดได้ 
 
 
 
 
 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง กระบวนการ
ผลิต และการใช้งานวัสดุวิศวกรรมกลุ ่มหลัก 
แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย 
สมบัติทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ 
 
แรงและความเค้น ความเค้นของภาชนะความ
ดันผนังบาง ความสัมพันธ์ของความเค้นและ
ความเครียด สมบัติเชิงกลของวัสดุ ชิ ้นส่วนที่
รับภาระในแนวแกน การบิดตัวของเพลากลม 
แผนภาพ แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด ความเค้นใน
คาน การโก่งตัวของคาน ความเค้นผสมและ
วงกลมโมห์ เกณฑ์การวิบัติ การโก่งงอของเสา 
 
การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกลด้านการวัด
แรง การวัดการขจัด การวัดอุณหภูมิ การวัด
อัตราการไหลของของไหล การวัดสมบัติเชิงกล
ของว ัสด ุ  การถอด การประกอบและการ
ปรับแต่งเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในความเร็วรอบ
สูง การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลการ
ทดลอง 
 

EN 512 304  
อุณหพลศาสตร์ 2 
 
 
 
EN 512 302  
หลักมูลกลศาสตร์ของไหล   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 002 204  
วัสดุวิศวกรรม 
 
 
 
EN 512 201  
กลศาสตร์ของวัสดุ 
 
 
 
 
 
 
EN 513 600 
การทดลองทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 1 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) (90%) 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 

1(0-3-2) (20%) 
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กลุ่มที่ 5  
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และส ิ ่ ง แวดล ้อม  (Health 
Safety and Environment) 

การทดลองทางว ิศวกรรมเคร ื ่ องกลด ้ าน 
พลศาสตร ์ การถ่ายโอนความร ้อนและการ
ควบคุมกระบวนการ การประเมินสมรรถนะของ
เคร ื ่องจ ักรกลของไหล เคร ื ่องปร ับอากาศ 
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในความเร็วรอบสูง 
 
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัย, 
มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภ ัย , หล ักการของการจ ัดการ
สิ่งแวดล้อม, แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ, 
ลักษณะและมูลเหตุของอันตรายจาก ภาชนะ
ความดัน เครื่องจักร ไฟฟ้าและอัคคีภัย, เทคนิค
ในการตรวจสอบและควบคุมป้องกันอันตราย , 
หลักการและระบบการท างานเฉพาะกิจที่อาจ
เป็นอันตราย 

EN 513 601 
การทดลองทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 2 
 
 
 
 
EN 514 000  
การจัดการความปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 

1(0-3-2) (20%) 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) (50%) 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ควำมรู้เฉพำะทำง
วิศวกรรม 
กลุ่มที่ 1  
เครื่องจักรกล (Machinery)  
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ  
Machinery Systems 
 
 
 
Machine Design 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
กลไกและชิ้นต่อโยงขั้นแนะน า การวิเคราะห์
ความเร็วและความเร่ง การวิเคราะห์แรงเชิงสถิต 
จลนคณิตศาสตร์และพลวัตในเครื ่องจักรกล 
เฟืองและขบวนเฟือง การสมดุลของมวลหมุน
และมวลเคลื่อนที่ไปกลับ 
 
หลักมูลของการออกแบบเครื่องจักรกล สมบัติ
ของวัสดุ ความเค้นและการเปลี่ยนรูปในชิ้นส่วน
เคร ื ่องจ ักรกล ทฤษฎ ีความเส ียหาย การ
ออกแบบชิ้นส่วนเครื ่องจักรกล การออกแบบ
เพลาและส ่วนประกอบ ล ิ ่มและสล ัก การ
ออกแบบสกรูก าลังและสลักเกลียวยึด การ
ออกแบบสปริงขดและสปริงรูปแบบอื่นๆ การ
ออกแบบลูกปืนกลิ้งและลูกปืนกลิ้งเลื่อนสัมผัส 
 
การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกลด้านการวัด
แรง การวัดการขจัด การวัดอุณหภูมิ การวัด
อัตราการไหลของของไหล การวัดสมบัติเชิงกล
ของว ัสด ุ  การถอด การประกอบและการ
ปรับแต่งเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในความเร็วรอบ

 
 
 
EN 512 205  
กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
 
 
 
 
EN 513 605  
หลักมูลของการออกแบบ
เครื่องจักรกล 
 
 
 
 
 
 
EN 513 600 
การทดลองทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 1 
 
 
 

 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1(0-3-2) (10%) 
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Prime Movers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มที่ 2  
ความร้อน ความเย็น และของ
ไหลประยุกต์ (Heat, Cooling 
and Applied Fluids)  
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ  
Heat Transfer 
 
 
 
 
 

สูง การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลการ
ทดลอง 
 
การทดลองทางว ิศวกรรมเคร ื ่ อ งกลด ้ าน 
พลศาสตร ์ การถ่ายโอนความร ้อนและการ
ควบคุมกระบวนการ การประเมินสมรรถนะของ
เคร ื ่องจ ักรกลของไหล เคร ื ่องปร ับอากาศ 
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในความเร็วรอบสูง 
 
การออกแบบหมุดย ้า การออกแบบข้อต่อเชื่อม 
การออกแบบ เฟืองตรง เฟืองเฉียงและเฟืองตัว
หนอน การออกแบบระบบห้ามล้อและคลัตช์ ชุด
ต่อประกบ การออกแบบระบบตัวขับเคลื ่อน
แบบยืดหยุ่น สายพาน โซ่ และลวดสลิง 
 
พื้นฐานของระบบเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนพลังงาน
จากเชื้อเพลิงไปเป็นงาน กังหันไอน ้า กังหันแรง
ดลและกังหันปฏิกิริยา 
 
วัฏจักรก าลังแก๊ส วัฏจักรก าลังไอและวัฏจักร
ก าลังร่วม 
 
การศึกษาส่วนประกอบของระบบไอน ้า วัฏจักร
กังหันแก๊ส วัฏจักรผสม ระบบผลิตพลังงานร่วม 
โรงจักรสันดาปภายใน โรงจักรพลังน ้า โรงจักร
พลังงานนิวเคลียร์ 
 
 
 
หลักพื้นฐานของการถ่ายโอนความร้อน การน า 
การพา และการแผ่รังสี อุปกรณ์แลกเปลี ่ยน
ความร้อนและการส่งเสริมการถ่ายโอนความ
ร้อน การน าความร้อนแบบสถานะคงที่ใน 1 มิติ 
และ 2 มิติ เทคนิคการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขและ
เชิงแผนภูมิ การพาความร้อนแบบธรรมชาติ การ
พาความร้อนแบบบังคับ การถ่ายโอนความร้อน
โดยการแผ่รังสี การเดือดและการควบแน่น หลัก
เทียบของการถ่ายโอนมวลกับความร้อน และ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 
 

 
 
 
EN 513 601 
การทดลองทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 2 
 
 
 
EN 513 606  
การออกแบบช ิ ้ นส ่ วน
เครื่องจักรกล 
 
 
 
EN 512 304  
อุณหพลศาสตร์ 2 
 
 
EN 512 303  
อุณหพลศาสตร์ 1 
 
EN 514 500  
วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 
 
 
 
 
 
EN 513 305  
การถ่ายโอนความร้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1(0-3-2) (10%) 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) (10%) 
 
 
 

3(3-0-6) (25%) 
 
 

3(3-0-6) (20%) 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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Air Conditioning and 
Refrigeration  
 
 
 
 
 
 
 
 
Power Plant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thermal Systems Design 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มที่ 3  
ระบบพลวตัและการควบคมุ
อัตโนมัติ (Dynamic 
Systems and Automatics 
Control)  
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ  
Dynamic Systems 
Automatics Control 
Internet of Things (IoT) 
Robotics  

ความรู้พื้นฐานในการท าความเย็น วัฏจักรการ
ท าความเย็นแบบอัดไอดัดแปลง เครื ่องอัดไอ 
เครื่องระเหย เครื่องควบแน่น เครื่องท าน ้าเย็น 
หอผึ้งน ้า วาล์วควบคุมสารท าความเย็น สารท า
ความเย็นและคุณสมบัติของสารท าความเย็น 
การท าความเย็นแบบดูดซึม การค านวณภาระ
การท าความเย็น การแช่แข็งอาหาร การปรับ
อากาศ ขนาดของพัดลมและท่อลม ขนาดของ
ปั๊มและท่อของไหล 
 
หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน และแนวความคิด
อะเวียละบิลิตี้ เชื้อเพลิงและการวิเคราะห์การ
เผาไหม้ การศึกษาส่วนประกอบของระบบไอน ้า 
ว ัฏจ ักรกังห ันแก๊ส ว ัฏจ ักรผสม ระบบผลิต
พลังงานร่วม โรงจักรสันดาปภายใน โรงจักรพลัง
น ้า โรงจักรพลังงานนิวเคลียร์ การควบคุมและ
เครื ่องมือวัด เศรษฐศาสตร์ของโรงจักร และ
แหล่งพลังงานทางเลือกอื่นๆ  และผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม 
 
ความรู้พื้นฐานในการท าความเย็น วัฏจักรการ
ท าความเย็นแบบอัดไอดัดแปลง เครื ่องอัดไอ 
เครื่องระเหย เครื่องควบแน่น เครื่องท าน ้าเย็น 
หอผึ้งน ้า วาล์วควบคุมสารท าความเย็น สารท า
ความเย็นและคุณสมบัติของสารท าความเย็น 
การท าความเย็นแบบดูดซึม การค านวณภาระ
การท าความเย็น การแช่แข็งอาหาร การปรับ
อากาศ ขนาดของพัดลมและท่อลม ขนาดของ
ปั๊มและท่อของไหล 
 
 
หุ ่นยนต ์และการควบค ุมอ ัตโนม ัต ิส  าหรับ
อ ุตสาหกรรมข ั ้นแนะน  า แบบจ  าลองทาง
คณิตศาสตร์ของชิ้นส่วนควบคุมเชิงเส้น ความ
เสถียร ความฉับไว และความคลาดเคลื ่อนที่ 
สภาวะคงที ่ของระบบควบคุมป้อนกลับของ
ระบบป้อนกลับเชิงเส ้นในโดเมนเวลา การ
ออกแบบและวิเคราะห์โดเมนเวลา ว ิธ ีการ
ทางเดินราก และการออกแบบ วิธีตอบสนอง

EN 513 306  
การท าความเย็นและการ
ปรับอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
EN 514 500  
วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 513 306  
การท าความเย็นและการ
ปรับอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 513 404  
การควบคุมอัตโนมัติ 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) (90%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) (80%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) (10%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 101 - 

 
 
 
AI (use of) 
 
 
 
 
 
 
 
Vibration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มที่ 4 ระบบทางกลอื่นๆ 
(Mechanical Systems)  
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ  
Energy 
 
 
 

ความถี่และการออกแบบ อินเตอร์เน็ตของสรรพ
สิ่งขั้นแนะน า 
 
แนะน าเทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับการจัดการ
ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
การรักษาความมั่นคงและความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูล สกุลเงินดิจิทัลขั้นแนะน า บล็อกเชนขั้น
แนะน า สัญญาอัจฉริยะขั้นแนะน า ตัวอย่างการ
ประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ 
 
การสั่นสะเทือนของระบบหนึ่งระดับความอิสระ 
การสั่นสะเทือนแบบบิดตัว การสั่นสะเทือนแบบ
อิสระและบังคับวิธีระบบสมมูล การสั่นสะเทือน
ของระบบหลายระด ับความอ ิสระ การหา
ค่าความถี่ธรรมชาติและรูปร่างของการสั่น การ
ลดและควบคุมการสั ่นสะเทือน การวัดการ
สั่นสะเทือนและการประยุกต์ใช้งาน 
 
การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกลด้านการวัด
แรง การวัดการขจัด การวัดอุณหภูมิ การวัด
อัตราการไหลของของไหล การวัดสมบัติเชิงกล
ของว ัสด ุ  การถอด การประกอบและการ
ปรับแต่งเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในความเร็วรอบ
สูง การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลการ
ทดลอง 
 
การทดลองทางว ิศวกรรมเคร ื ่ องกลด ้ าน 
พลศาสตร ์ การถ่ายโอนความร ้อนและการ
ควบคุมกระบวนการ การประเมินสมรรถนะของ
เคร ื ่องจ ักรกลของไหล เคร ื ่องปร ับอากาศ 
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในความเร็วรอบสูง 
 
 
 
 
ธรรมชาต ิของพล ั ง งานและส ิ ่ งแวดล ้อม 
ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที ่มีต่อสถานการณ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลของการใช้พลังงาน
ต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม หลักของการป้องกัน

 
 
 
GE 341 512 
เอบีซีดีส าหรับทุกวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
EN 513 203  
การสั่นสะเทือนทางกล 
 
 
 
 
 
 
EN 513 600 
การทดลองทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 1 
 
 
 
 
 
EN 513 601 
การทดลองทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 2 
 
 
 
 
 
 
GE 362 198  
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
 

 
 
 

3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 

1(0-3-2) (20%) 
 
 
 
 
 
 
 

1(0-3-2) (30%) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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Engineering 
Management and 
Economics 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fire Protection System 
 
 
 
 
 
Computer-Aided 
Engineering (CAE) 

และวิธีแก้ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
กรณีศึกษาปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบัน 
 
การจัดการโครงการ วิธีการเปรียบเทียบแบบ
ต่างๆ การวิเคราะห์จุดคุ ้มทุน การประมาณ
ต้นทุน ต้นทุนมาตรฐาน ค่าเสื่อมราคา ประมาณ
การผลภาษีเงินได้ การศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการขั้นแนะน า การวางแผนโครงการ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการ กรณีศึกษาของ
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การ
วิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-ก าไรเพื่อการตัดสินใจ
ระยะสั้น การประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องต้นทุนและ
กระแสเงินสดเพื่อการตัดสินใจระยะยาว การ
วางแผนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและก าไร
ส าหรับการตัดสินใจ 
 
หลักการป้องกันอัคคีภัย , การออกแบบระบบ
ป้องกันอัคคีภัย , การวิเคราะห์อันตรายจาก
อัคคีภัย,  การออกแบบระบบหัวกระจายน ้า
ดับเพลิง, หลักการของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
และ อุปกรณ์ตรวจจับไฟและควันไฟแบบต่างๆ 
 
การใช ้คอมพิวเตอร ์ เพ ื ่อการออกแบบและ
วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื ่องกล การ
จ าลองระบบทางความร้อน การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ การก าหนดปัญหาส าหรับการหา
ค่าที่เหมาะสมที่สุดของปัญหา การจ าลองปัญหา
ทางกลศาสตร์ โปรแกรมแบบเชิงเส้น โปรแกรม
แบบพลวัต การวิเคราะห์ทางไฟไนท์เอลิเมนต์ 
แบบจ าลองเซอโรเกท โปรแกรมเชิงเส้นแบบเปน็
ล าดับ 

 
 
 
 
EN 513 000  
การจัดการทางวิศวกรรม 
และเศรษฐศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 514 000  
การจัดการความปลอดภัย 
 
 
 
 
EN 513 805  
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน
การออกแบบระบบเชิงกล 
 
 
 

 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) (50%) 
 
 
 
 
 

3(2-3-6) (80%) 
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2. ตำรำงแสดงผู้สอนในแต่ละองค์ควำมรู้ 

ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิศวกรรมเคร่ืองกล 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมเคร่ืองกล มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2565-2569 

สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์  
SC 201 005 เคมีทั่วไป  1.   ศ.ดร.วิทยา เงินแท้ 

     วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย), ไทย 

     วท.ด. เคมี (จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย), ไทย 

     ประสบการณ์สอน 14 ปี 

SC 401 206 แคลคูลัสส ำหรับวิศวกรรมศำสตร์ 1 1. ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด 
วท.ด. คณิตศาสตร์, (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั), ไทย 
วท.ม. คณิตศาสตร์, (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั), ไทย 
วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ไทย
ประสบการณ์สอน 21 ปี 

SC 401 207 แคลคูลัสส ำหรับวิศวกรรมศำสตร์ 2 1. อ.ดร.อุดม โชติวรรธกวณิช 
ปร.ด. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร), ไทย 
วท.ม. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร), ไทย 
วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร), ไทย
ประสบการณ์สอน 5 ปี 

SC 402 202 แคลคูลัสส ำหรับวิศวกรรมศำสตร์ 3 1.   ผศ.ดร.นิมติ นิมานะ 
ปร.ด. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร), ไทย 
วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร), ไทย
ประสบการณ์สอน 4 ปี 

SC 402 302 สมกำรเชิงอนุพันธส์ ำหรับวิศวกรรมศำสตร์ 1.   ผศ.ดร.วริษา นาคพิมพ์ 
วท.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ
นารี), ไทย 
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู (มหาวิทยาลยัขอนแก่น), ไทย 
วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ไทย
ประสบการณ์สอน 11 ปี 

SC 501 005 ฟิสิกส์มูลฐำน 1 1.    รศ.ดร.วิวัธน์ ยังด ี
       วท.บ  ฟิสิกส์, (มหาวิทยาลยัขอนแก่น), ไทย 
       วท.ม. ฟิสิกส์, (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั), ไทย 
       Ph.D. Bio-Medical Physics, (University of     
       Aberdeen), United Kingdom 
       ประสบการณส์อน 15 ปี 
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SC 501 006 ฟิสิกส์มูลฐำน 2 1.    รศ.ดร.วิวัธน์ ยังด ี

       วท.บ. ฟิสิกส์, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ไทย 

       วท.ม. ฟิสิกส์, (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั), ไทย 

       Ph.D. Bio-Medical Physics, (University of   
       Aberdeen), United Kingdom 
       ประสบการณส์อน 15 ปี 

องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิศวกรรม  
กลุ่มที่ 1  
พื้นฐานการออกแบบ (Design Fundamentals) 
EN 001 202 กำรเขียนแบบวิศวกรรม 

 
 
1.   ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร 
     วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ไทย 
     M.Eng. Mechanical Engineering, (University of    
     New South Wales), Australia 
     Ph.D. Mechanical Engineering, (University of   
     New South Wales), Australia 
     ประสบการณ์สอน 28 ปี 

EN 001 200 สถิตยศำสตร์ 1.   รศ.ดร.รตัมณี นันทสาร 
     วศ.บ. วิศวกรรมโยธา, (มหาวทิยาลัยขอนแก่น), ไทย 

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา, (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ไทย 
     Ph.D. Civil Engineering, (University of South   
     Australia), Australia 
     ประสบการณ์สอน 21 ปี 

EN 512 200 พลศำสตร์ 1.   รศ.ดร.เขมจิต เสนา 
     ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     Dipl.-Ing. (Mechanical Engineering) 
     RWTH Aachen university, Germany          
     ประสบการณ์สอน 18 ปี 
2.   ผศ.ดร.ฉัตรชัย เบญจปิยะพร 
     Ph.D.(Mechanical Engineering) 
     University of New South Wales, Australia 
     M.Eng.Sc.(Mechanical Engineering) 
     University of New South Wales, Australia 
     วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ประสบการณ์สอน 28 ปี 
3.   อ.วศกร ตรีเดช 
     ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

     วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ประสบการณ์สอน 2 ปี 
 



- 105 - 

EN 513 602 กระบวนกำรออกแบบทำงวิศวกรรม 1.   ผศ.ดร.ปิโยรส จิระวัฒนา 
     Ph.D.(Mechanical Engineering), USA 
     วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     ประสบการณ์สอน 26 ปี 

กลุ่มที่ 2 
ความรู้ทางดิจิทลั (Digital Literacy) 
EN 513 805 กำรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในกำรออกแบบระบบ
เชิงกล 

 
 
1.   ศ.ดร.สุจินต์ บุรีรตัน ์
     Ph.D.(Mechanical Engineering) 
     University of Manchester, UK. 
     วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ประสบการณ์สอน 30 ปี 
2. ผศ.ดร.นที พนากานต ์
      ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
      ประสบการณส์อน 4 ปี 

GE 341 511 กำรคิดเชิงค ำนวณและเชิงสถิติส ำหรับเอบีซีดี 1. ผศ.ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ, (มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 
วท.ม. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์, 
(มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ) 
ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา, (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ) 
ประสบการณ์สอน 15 ปี 

กลุ่มที่ 3 
พื้นฐานทางความร้อนและของไหล (Thermo-fluids 
Fundamentals) 
EN 512 303 อุณหพลศำสตร์ 1 

 
 
 
1.   อ.ทรงศักดิ์ สุวรรณศร ี
      วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

      วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      ประสบการณส์อน 32 ปี 
2.    ผศ.ดร.จารุพล สรุิยวนากุล 
      ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      ประสบการณส์อน 13 ปี 
3.   รศ.อัครพล จันทร์อ่อน 
      Ph.D.(Mechanical Engineering) 
      RMIT University, Australia  
      B.Eng. (Mechanical Engineering) 
      RMIT University, Australia 



- 106 - 

      ประสบการณส์อน 13 ปี 
EN 512 304 อุณหพลศำสตร์ 2 1.   ผศ.ดร.จารุพล สรุิยวนากุล 

      ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      ประสบการณส์อน 13 ปี 
 

EN 512 302 หลักมูลกลศำสตร์ของไหล 1.   ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักด ี
      Ph.D.(Mechanical Engineering) 
      University of New South Wales, Australia 
      M.Eng.Sc.(Mechanical Engineering) 
      University of New South Wales, Australia 
      วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      ประสบการณส์อน 27 ปี 
2.   อ.จิตติน ตรีพุทธรัตน ์
      วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

      วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยรังสิต 
      ประสบการณส์อน 25 ปี 

กลุ่มที่ 4 
วัสดุวิศวกรรมและกลศาสตร์วัสดุ (Engineering Materials 
and Mechanics of Materials) 
EN 002 204 วัสดุวิศวกรรม 
 
 

 
 
 
1.   รศ.ดร.ปาพจน์ เจริญอภิบาล 
      Ph.D.(Materials Science and Engineering) 
      University of Pennsylvania, USA 
      M.S.(Materials Science and Engineering) 
      University of Pennsylvania, USA 
      B.S.(Materials Science and Engineering) 
      Columbia University, USA 
      ประสบการณส์อน 13 ปี 

EN 512 201 กลศำสตร์ของวัสดุ 1.   รศ.ดร.เกียรติฟ้า ตั้งใจจติ 
      Ph.D.(Mechanical Engineering) 
      University of Manchester, UK. 
      วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น           
      ประสบการณส์อน 30 ปี 
2.   ผศ.ดร.ปิโยรส จิระวัฒนา 
     Ph.D.(Mechanical Engineering), USA 
     วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     ประสบการณ์สอน 26 ปี 

กลุ่มที่ 5   
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อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health Safety 
and Environment) 
EN 514 000 กำรจัดกำรควำมปลอดภัย 

 
1.   รศ.ดร.เกียรติฟ้า ตั้งใจจติ 
      Ph.D.(Mechanical Engineering) 
      University of Manchester, UK. 
      วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น           
      ประสบการณส์อน 30 ปี 
 

องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม  
กลุ่มที่ 1  
เครื่องจักรกล (Machinery) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ  
Machinery Systems 
EN 512 205 กลศำสตร์เคร่ืองจักรกล 

 
 
 
 
1.   ผศ.ดร.ฉัตรชัย เบญจปิยะพร 
     วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ไทย 
     M.Eng. Mechanical Engineering, (University of    
     New South Wales), Australia 
     Ph.D. Mechanical Engineering, (University of   
     New South Wales), Australia 
     ประสบการณ์สอน 28 ปี 

EN 512 303 อุณหพลศำสตร์ 1 1.   อ.ทรงศักดิ์ สุวรรณศร ี
      วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

      วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      ประสบการณส์อน 32 ปี 
2.    ผศ.ดร.จารุพล สรุิยวนากุล 
      ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      ประสบการณส์อน 13 ปี 
3.   รศ.อัครพล จันทร์อ่อน 
      Ph.D.(Mechanical Engineering) 
      RMIT University, Australia  
      B.Eng. (Mechanical Engineering) 
      RMIT University, Australia 
      ประสบการณส์อน 13 ปี 

EN 512 304 อุณหพลศำสตร์ 2 
 
 

1.   ผศ.ดร.จารุพล สรุิยวนากุล 
      ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      ประสบการณส์อน 13 ปี 
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EN 513 600 กำรทดลองทำงวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 2. ศ.ดร.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร 
     Ph.D.(Mechanical Engineering) 
     University of Leeds, UK 
     วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น        
     ประสบการณ์สอน 28 ปี 
2.  รศ.ดร.เกยีรติฟ้า ตั้งใจจิต 
      Ph.D.(Mechanical Engineering) 
      University of Manchester, UK. 
      วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น           
      ประสบการณส์อน 30 ปี 
3. รศ.ดร.เขมจติ เสนา 

ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวทิยาลัยขอนแก่น     

Dipl.-Ing. (Mechanical Engineering)  

RWTH Aachen university, Germany          

ประสบการณ์สอน 18 ปี 

4.  รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ ปิยะศิลป ์
     Ph.D.(Mechanical Engineering) 
     University of Sheffield, UK. 
     วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น         
     ประสบการณ์สอน 29 ปี 
5.  รศ.อัครพล จันทร์อ่อน 
      Ph.D.(Mechanical Engineering) 
      RMIT University, Australia  
      B.Eng. (Mechanical Engineering) 
      RMIT University, Australia 
      ประสบการณส์อน 13 ปี 
6.   ผศ.ดร.ฉัตรชัย เบญจปิยะพร 
     Ph.D.(Mechanical Engineering) 
     University of New South Wales, Australia 
     M.Eng.Sc.(Mechanical Engineering) 
     University of New South Wales, Australia 
     วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ประสบการณ์สอน 28 ปี 
7.  ผศ.ดร.ชนกนันท์ สุขก าเนดิ 
     Ph.D.(Bioresources Utilization and Exploration)  
     Mie University, Japan. 
     วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น           
     ประสบการณ์สอน 25 ปี 
8.  ผศ.ดร.นที พนากานต ์
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      ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
       ประสบการณส์อน 4 ปี 
9.   ผศ.ดร.น าพล มหายศอนันต ์
      Ph.D.(Mechanical Engineering) Northwestern  
      University, USA.  
 
      M.S.(Mechanical Engineering) Northwestern  
      University, USA.  
      ประสบการณส์อน 12 ปี 
10.  ผศ.ดร.ปิโยรส จิระวัฒนา 
      Ph.D.(Mechanical Engineering), USA 
      วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
      ประสบการณส์อน 26 ปี 

EN 513 601 กำรทดลองทำงวิศวกรรมเคร่ืองกล 2 1.  รศ.ดร.เกยีรติฟ้า ตั้งใจจิต 
      Ph.D.(Mechanical Engineering) 
      University of Manchester, UK. 
      วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น           
      ประสบการณส์อน 30 ปี 
2.  รศ.ดร.เขมจิต เสนา 

ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวทิยาลัยขอนแก่น     

Dipl.-Ing. (Mechanical Engineering)  

RWTH Aachen university, Germany          

ประสบการณ์สอน 18 ปี 

3.  รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ ปิยะศิลป ์
     Ph.D.(Mechanical Engineering) 
     University of Sheffield, UK. 
     วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น         
     ประสบการณ์สอน 29 ปี 
4.   ผศ.ดร.ฉัตรชัย เบญจปิยะพร 
     Ph.D.(Mechanical Engineering) 
     University of New South Wales, Australia 
     M.Eng.Sc.(Mechanical Engineering) 
     University of New South Wales, Australia 
     วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ประสบการณ์สอน 28 ปี 
5.  ผศ.ดร.ชนกนันท์ สุขก าเนดิ 
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     Ph.D.(Bioresources Utilization and Exploration)  
     Mie University, Japan. 
     วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น           
     ประสบการณ์สอน 25 ปี 
6.  ผศ.ดร.ปโิยรส จิระวัฒนา 
      Ph.D.(Mechanical Engineering), USA 
      วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
      ประสบการณส์อน 26 ปี 
 
7.   ผศ.ดร.น าพล มหายศอนันต ์
      Ph.D.(Mechanical Engineering) Northwestern  
      University, USA.  
      M.S.(Mechanical Engineering) Northwestern  
      University, USA.  
      ประสบการณส์อน 12 ปี 
8.  อ.ทรงศักดิ์ สุวรรณศร ี
     วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

     วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น        
     ประสบการณ์สอน 32 ปี 
9.   อ.จิตติน ตรีพุทธรัตน ์
      วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

      วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยรังสิต 
      ประสบการณส์อน 25 ปี 

EN 513 605 หลักมูลของกำรออกแบบเคร่ืองจักรกล 1.   ผศ.ดร.ปิโยรส จิระวัฒนา 
     Ph.D.(Mechanical Engineering), USA 
     วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     ประสบการณ์สอน 26 ปี 

EN 513 606 กำรออกแบบชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกล 1.   รศ.ดร.สรุสิทธ์ิ ปิยะศิลป ์
     Ph.D.(Mechanical Engineering) 
     University of Sheffield, UK. 
     วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น         
     ประสบการณ์สอน 29 ปี 

EN 514 500 วิศวกรรมโรงจักรต้นก ำลัง 1.   ศ.ดร.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร 
     Ph.D.(Mechanical Engineering) 
     University of Leeds, UK 
     วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น        
     ประสบการณ์สอน 28 ปี 

กลุ่มที่ 2  
ความร้อน ความเย็น และของไหลประยุกต์ (Heat, Cooling 
and Applied Fluids)  
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EN 513 305 กำรถ่ำยโอนควำมร้อน 
 
 
 

1.  รศ.ดร.อนุสรณ์ ชินสุวรรณ 
     วศ.ด.(วิศวกรรมพลังงาน) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

     วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

     วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
     ประสบการณ์สอน 27 ปี 

EN 513 306 กำรท ำควำมเย็นและกำรปรับอำกำศ 
 

1.   ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร 
     วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล, (มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ไทย 
     M.Eng. Mechanical Engineering, (University of    
     New South Wales), Australia 
     Ph.D. Mechanical Engineering, (University of   
     New South Wales), Australia 
     ประสบการณ์สอน 28 ปี 

EN 514 500 วิศวกรรมโรงจักรต้นก ำลัง 1.   ศ.ดร.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร 
     Ph.D.(Mechanical Engineering) 
     University of Leeds, UK 
     วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น        
     ประสบการณ์สอน 28 ปี 

กลุ่มที่ 3  
ระบบพลวตัและการควบคมุอัตโนมัติ (Dynamic Systems and 
Automatics Control)  
EN 513 404 กำรควบคุมอัตโนมัติ 

 
 
 
1.   รศ.ดร.ณญัธิวัฒน์ พลด ี
     ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ประสบการณ์สอน 18 ปี 

GE 341 512 เอบีซีดีส ำหรับทุกวิชำชีพ 1. ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง 
อส.บ. เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม, (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
M.Sc. Agricultural Engineering, (Iowa State 
University), Iowa, USA. 
M.Sc. Computer Engineering, (Iowa State 
University), Iowa, USA. 
Ph.D. Agricultural Engineering, (Iowa State 
University), Iowa, USA. 
ประสบการณ์สอน 15 ปี 

EN 513 203 กำรสั่นสะเทือนทำงกล 
 

1.   อ.ทรงศักดิ์ สุวรรณศร ี
     วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

     วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น        
     ประสบการณ์สอน 32 ปี 

กลุ่มที่ 4 ระบบทางกลอื่นๆ (Mechanical Systems)   
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ส่วนที่ 5 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
1. ห้องปฏิบัติกำร 

1.1. บัญชีรำยกำรของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง 
1.1.1  เครื่องมือส าหรับวิชา EN 513 600 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 และวิชา EN 513 601 การทดลอง
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 

▪ Fluid Mechanics Lab 

- Centrifugal Pump Test Set ห้องโถง ตึก EN07 

     
 
 
 
 
 
 

GE 362 198 พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 1. อ.ดร. อลงกรณ์  ผาผง  
วท.บ. (ชีววิทยา) (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วท.ม. (ชีววิทยา) (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ปร.ด. (ชีววิทยา) (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ประสบการณ์สอน 15 ปี 

EN 513 000 กำรจัดกำรทำงวิศวกรรม และเศรษฐศำสตร์ 
 
 

 
1.  ผศ.ดร.คมกฤช ปิติฤกษ์ 
     Ph.D.(Industrial & Systems Engineering) 
     Auburn University, USA 
     M.Eng.(Industrial engineering)  
     Lamar University, USA 
     วศ.บ.(วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ) มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
     พระจอมเกล้า พระนครเหนือ 
     ประสบการณ์สอน 11 ปี 
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- Friction Loss in Pipe ห้อง 710E 

 
 

- Air Compressor Test ห้อง 710G 

 
 

- Pump performance Test ห้อง 710F 
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- Fan performance Test Set ห้อง 710D 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

- Viscometer Test Set ห้อง 7205 
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▪ Automotive Lab 
- Engine Test Bed 

1. Gasoline Engine Test Bed ห้อง 7105 

 

2. Diesel Engine Test Bed หอ้ง 7105 

 

- Sectioned Engine Set 
1. Sectioned Turbo Charger ห้อง 7105 

 

2. Sectioned Disc Brake ห้อง 7105 

 
 
 
 
 

3. Sectioned Drum Brake ห้อง 7105 

 

4. Sectioned Overdrive ห้อง 7105 
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5. Sectioned Automatic Gearbox  
ห้อง 7105 

 

6. Sectioned Manual Gearbox  
ห้อง 7105 

 
 

7. Working Hydraulic Disc/Drum Brake 
ห้อง 7105 

 

 
8. Sectioned Hybrid Engine 

ห้อง 7105 

 

 
 
 

▪ Thermodynamics & Heat Transfer Lab 
- Heat Conduction Set ห้อง 710D 
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- Heat Radiation Set ห้อง 710D 

 
- Refrigeration Unit ห้อง 710F 

 
 

- Air Condition Unit (Window type) ห้อง 710F 

 
 
 
 
 
 
 

 



- 118 - 

- Bomb calorimeter ห้อง 7205 

 
- Heat Exchanger Test Set ห้อง 710D 

 
 

- Two Phase Heat Transfer Test ห้อง 710D 
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- Vortex Tube Test ห้อง 710D 

 
- Solar Hot Water Heater หอ้งโถง ตึก EN07 

 
 

▪ Dynamics Lab 
- Balancing Machine ห้อง 710D 
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- Vibration Test Set ห้อง 710C 

 
- Warm Gear Test Set (ชุดเดียวกับ Fan Performance Test) ห้อง 710D 

 
 

- Gyroscope ห้อง 710I 
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▪ Materials Testing Lab 
- Tensile Test Set ห้อง 7106 

 
 

- Hardness Tester 
1. Rock-Well Hardness Tester 

ห้อง 710B 

 

2. Brinell Hardness Tester 
ห้อง 710B 

 
3. Vickers Hardness Tester ห้อง 710B 
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- Digital display Torsion Test  

 
- Fatigue Test Set 

1. Fatigue Test Set (by weight) ห้อง 710B 

 
2. Fatigue Test Set (by spring) ห้อง 710E (หมดอายุการใช้งาน) 
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- Impact Test Set  ชั้น 1 ตึก EN07 

 
 

- Micro Structure Test ห้อง 710B 

 
- Hardening Oven United ห้อง 710D 
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▪ Process Control Lab 
- Flow Control by Pneumatic System ห้อง 710D  

 
- Pressure Control Test Set ห้อง 710D 

 
- Temperature Control Test Set ห้อง 710D 
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- Hydraulic Test Set ห้อง 710G 

 
- Pneumatic Test Set ห้อง 710G 

 
- KUKA Robot ห้อง 710H 
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▪ Lab อ่ืนๆ 
- Milling CNC Machine ห้อง CAM/CNC โรงฝึกเครื่องกล 

 
 

- Lathe CNC Machine  

 
- Manual Lathe โรงฝึกเครื่องกล 
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- Automation Robot and 3D printer 

 
 

1.2. โปรแกรมส ำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 
1.2.1  โปรแกรม MATLAB Academic concurrent license 
1.2.2  โปรแกรม Parallel Computing Toolbox 
1.2.3  โปรแกรม Ansys academic research   

2. แหล่งบริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร 

2.1. ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะส าหรับประกอบการเรียนการสอน เพื่อการ
ปรับปรุงหลักสูตร พ..ศ. 2565 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามรายการดังนี้ 

(1) หนังสือ 

  ภาษาไทย    จ านวน       2,415  รายการ 
  ภาษาตา่งประเทศ    จ านวน          720  รายการ 

(2) วำรสำร 

ภาษาไทย    จ านวน      6   รายการ 
  ภาษาตา่งประเทศ    จ านวน            18  รายการ  

(3) ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books,  e-Journals และอ่ืนๆ) ประกอบด้วย 

ระบบออนไลน์ ได้แก่ 
1. KKUL WEBOPAC  
2. Dissertation Abstracts Online 
3. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยออนไลน์ 
4. Sci Finder 

ฐำนข้อมูลเอกสำรฉบับเต็ม (Full Text Database) คือ ฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเอกสารฉบับเต็มขอ
วารสาร (e-journal) หรือ หนังสือ e-book ได้แก ่

1.  ACM Digital Library 

2.  Annual Review 

3.  Academic Search Complete 

http://thesis.tiac.or.th/
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4. Cambridge Journals Online 

5.  Web of Science  

6.  Science Direct  

7. SciFinder-n 

8. SpringerLink –Journal 

E-Theses & E-Research 

Digital Research Information Center by NRCT 

EBSCO Open Dissertations 

KKU E-Theses 

ProQuest Dissertations & Theses Global 

TDC Thai Digital Collection 

 

2.2. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
แสดงรายละเอียดห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และสภาพแวดล้อมอื่นๆ 

 
รูปที่ 1 ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 50 ปี วิศวกรรมรวมใจ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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  รูปที่ 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเพียรวิจิตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  
3. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/ระดับคณะ/ระดับสถาบันการศึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดย
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

2.1 ผลตรวจประเมิณคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563  
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ส่วนที่ 6 ภำคผนวก 
ภำคผนวก 1 เอกสำร/หนังสือที่สภำสถำบันกำรศึกษำอนุมัติหลักสูตร 
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ภำคผนวก 2 รำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำสถำบันกำรศึกษำ 
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ทั้งหมด ดังเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ 

 
ภำคผนวก 3 แผนกำรสอน (มคอ.3) 
รายละเอียดของแผนการสอน (มคอ.3) แต่ละรายวิชาที่ใช้ในการเทียบกับองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด ดังเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ 

 
ภำคผนวก 4 คู่มือปฏิบัติกำรที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
รายละเอียดของคู่มือปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอน ดังเอกสารที่แนบมานี ้
 

ภำคผนวก 5 อ่ืนๆ - 

 


