หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
: Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
B.Eng. (Mechanical Engineering)

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
1. เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ระเบี ย บคณะกรรมการสภาวิ ศ วกร ว า ด ว ยการรั บ รองปริ ญ ญา
ประกาศนี ย บั ต รและวุ ฒิ บั ต รเที ย บเท า ปริ ญ ญา ในสาขาวิ ศ วกรรมศาสตร พ.ศ 2543 และ ระเบี ย บ
คณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยเกณฑการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาเพื่อเทียบปริญญา
ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรเทียบเทาในสาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2544
2. ปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
4.2 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปนหลักสูตรที่มุงมั่นผลิต
บัณฑิตใหเปนผูมีความรูในเชิงวิชาการและมีทักษะในการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งสามารถแสวงหาความรู
จากการศึกษาคนควา และปฏิบัติดวยตนเองได

2
4.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังนี้
4.3.1 มีความรู ความสามารถ และทักษะดานวิศวกรรมเครื่องกล
4.3.2 มีความสามารถในการศึกษา คนควา เพื่อใชหรือพัฒนาองคความรูดานวิศวกรรมเครื่องกล ไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการของสังคม และประเทศ
4.3.3 เปนวิศวกรเครื่องกลที่ใฝเรียนรู มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
5. กําหนดการเปดสอน
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ขอ 5
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา หรือ ประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาคผนวก)
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ขอ 6
การสอบคัดเลือกเขาเปนนิสิต หรือ ประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาคผนวก)
8. ระบบการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
(ภาคผนวก)

2549

9. ระยะเวลาการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
(ภาคผนวก)

2549

10. การลงทะเบียนเรียน
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
(ภาคผนวก)

2549
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11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549
(ภาคผนวก)
12. อาจารยผูสอน
12.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่
ชื่อ – นามสกุล
1
นายขวัญชัย
ไกรทอง
2

นายนินนาท

ราชประดิษฐ

3

นายศิษฐภัณฑ

แคนลา

4

นายสิทธิโชค

ผูกพันธุ

5

นายสุรัตน

ปญญาแกว

ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ผูชวยศาสตราจารย วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อาจารย
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อาจารย
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อาจารย
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อาจารย
M.Eng. (Mechatronic)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
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12.2 อาจารยพิเศษ
ลําดับที่
ชื่อ – นามสกุล
1
นายกอเกียรติ
บุญชูกุศล

ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ(สาขาวิชา)

ผูชวยศาสตราจารย Dr. Ing. ENSMA POITIERS
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ผูชวยศาสตราจารย Ph.D.(Agri.Eng.)
วศ.ม. (เกษตร)
วศ.บ. (เกษตร)
ผูชวยศาสตราจารย Dipl. Ing. (Braunschweig)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ผูชวยศาสตราจารย วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

2

นายกนกศักดิ์

เอี่ยมโอภาส

3

นายฉัตรชัย

หงษอุเทน

4

นายธวัชชัย

นาคพิพัฒน

5

นายไกรวุฒิ

วงศวิวัฒน

อาจารย

Ph.D Physical Metallurgy ( Kentucky)
M.S Geophysics ( New Mexico)
M.S Physical Metallurgy (New Mexico)
วศ.บ.ฟสิกส(จุฬา)

6

นายบุญฤทธิ์

สโมสร

อาจารย

7

นายสุวัฒน

ตัณฑศิริ

อาจารย

8

นายอมรศักดิ์

เรงสมบูรณ

อาจารย

วท.ม. (วิศวกรรมเกษตร)
วทบ. (เกษตรศึกษา)
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
วศ.ม.เทคโนโยลีวัสดุ (ธนบุรี)
วศ.บ.อุตสาหการ (ธนบุรี)

13. จํานวนนิสิต
จํานวนนิสิตทีค่ าดวาจะรับเขาศึกษา และคาดวาจะสําเร็จการศึกษา มีดังนี้
ปการศึกษา
ชั้นป
2551
2552
2553
2554
ชั้นปที่ 1
80
80
80
80
ชั้นปที่ 2
80
80
80
ชั้นปที่ 3
80
80
ชั้นปที่ 4
80
รวม
80
160
240
320
สําเร็จการศึกษา
80

2555
80
80
80
80
320
80
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14. สถานทีแ่ ละอุปกรณการสอน
การเรียนการสอนใชสถานทีแ่ ละอุปกรณการสอนที่คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะฯตาง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
15. หองสมุด
จํานวนหนังสือ ตําราเรียน และวารสารที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนทางดานวิศวกรรมศาสตร
มีดังนี้

15.1 สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรมีตํารา เอกสารในกลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ดังนี้
ตําราเรียน
:
ภาษาไทย
28,654
เลม
:
ภาษาตางประเทศ
14,437
เลม
วารสาร
:
ภาษาไทย
170
ชื่อเรื่อง
:
ภาษาตางประเทศ
150
ชื่อเรื่อง
โสตทัศนวัสดุ วีดิทัศน
2,466
ฐานขอมูลอิเลคทรอนิกส ACM DAO Lexis-Nexis Science Direct IEEE ACS
Emerald Full Text Grolier Online Springer Link H.W.Wilson (All)
15.2 หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร มีตํารา เอกสาร ตามยอดป 2546 ดังนี้
ตําราเรียน
:
ภาษาไทย
3,250
เลม
:
ภาษาตางประเทศ
1,145
เลม
วารสาร
:
ภาษาไทย
44
ชื่อเรื่อง
:
ภาษาตางประเทศ
28
ชื่อเรื่อง
16. งบประมาณ
ใชงบประมาณของมหาวิทยาลัย และงบประมาณเงินรายไดที่ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
นเรศวร
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17. หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
17.2 โครงสรางหลักสูตร
ลําดับ
รายการ
ที่
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
2.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางภาษา
2.3 กลุมวิชาแกน
2.4 กลุมวิชาบังคับเฉพาะสาขา
2.5 กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา
3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4 หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

17.3 รายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป วิชาบังคับ
กําหนดใหทุกคนตองเรียน
ดังตอไปนี้
1.1

1.2

จํานวน 150 หนวยกิต
หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2551
30 หนวยกิต
114 หนวยกิต
12 หนวยกิต
3 หนวยกิต
24 หนวยกิต
45 หนวยกิต
30 หนวยกิต
6 หนวยกิต
(6) หนวยกิต
150(6) หนวยกิต

เกณฑ สกอ.
30 หนวยกิต
84 หนวยกิต
6 หนวยกิต
120 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิต

30
21
21

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

กลุมวิชาภาษา
001103
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

9
หนวยกิต
3(3-0)

กลุมวิชาสังคมศาสตร
001134
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
Civilization and Local Wisdom

3
หนวยกิต
3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)

7
1.3 กลุมวิชาพลานามัย
วิชาบังคับเลือก
จากรายวิชาตอไปนี้
001150
กอลฟ
Golf
001151
เกม
Game
001152
บริหารกาย
Body Conditioning
001153
กิจกรรมเขาจังหวะ
Rhythmic Activities
001154
วายน้ํา
Swimming
001155
ลีลาศ
Social Dance
001156
ตะกรอ
Takraw
001157
นันทนาการ
Recreation
001158
ซอฟทบอล
Softball
001159
เทนนิส
Tennis
001160
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
001161
บาสเกตบอล
Basketball
001162
แบดมินตัน
Badminton
001163
ฟุตบอล
Football

1

1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)

หนวยกิต
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001164

1.4

วอลเลยบอล
Volleyball
001165
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
Art of Self – Defence
กลุมวิชาสหศาสตร

1(0-2)

001171

3(3-0)

001172
001173

ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
ทักษะชีวิต
Life Skills

วิชาศึกษาทัว่ ไปวิชาเลือก จํานวนหนวยกิต
กําหนดใหนสิ ิตเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
1.

2.

กลุมวิชาภาษา
001113

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

1(0-2)
8

หนวยกิต

3(2-2)
2(1-2)

9

3(3-0)

กลุมวิชามนุษยศาสตร
001121
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0)
Information Science for Study and Research
001122
ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0)
Philosophy for Life
001123
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0)
Language, Society and Culture
001124
ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
3(3-0)
Thai Performing Arts
001125
ดุริยางควิจกั ขณ
3(3-0)
Music Appreciation

หนวยกิต
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001126
3.

4.

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life

กลุมวิชาสังคมศาสตร
001131
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
Fundamental Laws for Quality of Life
001132
ไทยกับประชาคมโลก
Thai State and the World Community
001133
วิถีไทย วิถที ัศน
Thai Way and Vision
001135
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics, Economy and Society

3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
001140
มนุษยกับสิง่ แวดลอม
3(3-0)
Man and Environment
001141
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน
3(2-2)
Introduction to Computer Information Science
001142
คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
3(3-0)
Mathematics for Life in the Information Age
001143
ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Drugs and Chemicals in Daily Life

001144
001145

อาหารและวิถีชีวติ
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว

3(3-0)
3(3-0)

Energy and Technology Around Us

001245

5.

กลุมสหศาสตร
001170

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Everyday Life

3(3-0)

พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior

3(3-0)
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2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
2.1 กลุม วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
256101
หลักเคมี
Principle of Chemistry
261101
ฟสิกส 1
Physics I
261102
ฟสิกส 2
Physics II

จํานวน
จํานวน

4(3-2)
4(3-2)

2.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางภาษา
โดยเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้
205301
การอานเชิงวิชาการ
Reading Academic English
205302
การเขียนเชิงวิชาการ
Writing Academic English
205436
ภาษาอังกฤษวิชาชีพ
Professional English

จํานวน

2.3 กลุมวิชาแกน
252182

จํานวน

252183
252284
301202
301303
302111

แคลคูลัส 1
Calculus I
แคลคูลัส 2
Calculus II
แคลคูลัส 3
Calculus III
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
สถิติวิศวกรรม
Engineering Statistics
กลศาสตรวิศวกรรม 1
Engineering Mechanics I

114 หนวยกิต
12
หนวยกิต
4(3-3)

3

หนวยกิต

3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
24
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

11
302151
302212

เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
กลศาสตรวิศวกรรม 2
Engineering Mechanics II

3(2-3)
3(3-0)

2.4 กลุม วิชาบังคับเฉพาะสาขา
จํานวน
45
หนวยกิต
301211 กรรมวิธกี ารผลิต 1
3(2-3)
Manufacturing Process I
301335 การจัดการดานการผลิตและคุณภาพ
3(3-0)
Production and Quality Management
302221 กลศาสตรของของแข็ง 1
3(3-0)
Mechanics of Solids I
302232 อุณหพลศาสตร 1
3(3-0)
Thermodynamics I
302234 กลศาสตรของของไหล
3(3-0)
Mechanics of Fluids
302281 ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรเครื่องกล 1
3(3-0)
Numerical Methods for Mechanical Engineers I
302313 กลศาสตรเครื่องจักรกล
3(3-0)
Mechanics of Machinery
3(3-0)
302315 การออกแบบเครื่องจักรกล
Machine Design
302333 อุณหพลศาสตรประยุกต
3(3-0)
Applied Thermodynamics
302335 การถายเทความรอน
3(3-0)
Heat Transfer
302368 ปฏิบัติการสําหรับวิศวกรเครื่องกล 1
1(0-3)
Laboratory for Mechanical Engineers I
302369 ปฏิบัติการสําหรับวิศวกรเครื่องกล 2
1(0-3)
Laboratory for Mechanical Engineers II

12
302399
302484
302499
303206
305171

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Pre-project
วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control Engineering
โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Project
วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
Introduction to Electrical Engineering
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer Programming

2.5 กลุม วิชาเลือกเฉพาะสาขา
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมตาง ๆ ดังตอไปนี้ จํานวน 30

302316
302416
302419
302422
302423
302442
302494
302496

กลุมวิชากลศาสตรวศิ วกรรม
การออกแบบเครื่องจักรกลขั้นสูง
Advanced Machine Design
การสั่นสะเทือนทางกล
Mechanical Vibrations
การจําลองระบบทางกล
Mechanical System Simulation
กลศาสตรของของแข็ง 2
Mechanics of Solids II
ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนท
Finite Element Method
พลศาสตรยานยนต
Vehicle Dynamics
หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล
Selected Topics in Mechanical Engineering
ปญหาพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล
Special Problems in Mechanical Engineering

1(0-3)
3(3-0)
2(0-6)
4(3-3)
3(3-0)

หนวยกิต

3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
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302456
302457
302458
302459
302494
302496

302337
302338
302345
302431
302432
302433
302434
302435

กลุมวิชาวิศวกรรมเกษตร
รถแทรกเตอรเพื่อการเกษตร
3(2-3)
Agricultural Tractors
วิศวกรรมเครือ่ งจักรกลการเกษตร
3(2-3)
Agricultural Machinery Engineering
วิศวกรรมกระบวนการอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0)
Agroindustrial Process Engineering
การจัดการตนกําลังและเครื่องจักรกลการเกษตร 3(3-0)
Power and Agricultural Machinery Management
หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0)
Selected Topics in Mechanical Engineering
ปญหาพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-3)
Special Problems in Mechanical Engineering
กลุมวิชาอุณหพลศาสตร พลังงาน และกลศาสตรของไหล
ไตรโบโลจี
3(3-0)
Tribology
การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
3(3-0)
Heat Exchanger Design
จลศาสตรของกาซ
3(3-0)
Gas Dynamics
กระบวนการทางความรอนจากพลังงานแสงอาทิตย 3(2-2)
Solar Energy Thermal Process
การอนุรักษและการจัดการพลังงาน
3(2-2)
Energy Conservation and Management
แหลงพลังงานธรรมชาติทนี่ ํามาใชใหมได
3(2-2)
Renewable Energy Resources
กลศาสตรของของไหลขั้นสูง
3(3-0)
Advanced Mechanics of Fluids
เครื่องจักรกลของไหล
3(3-0)
Fluid Machinery

14
302439
302443
302444
302445
302446
302448
302449
302494
302496

302453
302482
302483
302485
302486

การออกแบบระบบทอ
Design of Piping Systems
วิศวกรรมสันดาปภายใน
Internal Combustion Engineering
วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง
Power Plant Engineering
กังหันกาซ
Gas Turbine
การออกแบบระบบความรอน
Thermal System Design
เทคโนโลยีวิศวกรรมการสันดาป
Combustion Engineering Technology
การสันดาปและการควบคุมมลภาวะ
Combustion and Pollution Control
หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล
Selected Topics in Mechanical Engineering
ปญหาพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล
Special Problems in Mechanical Engineering

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)

กลุมวิชาคณิตศาสตรประยุกตและการควบคุม
การออกแบบและการผลิตโดยใชคอมพิวเตอรชวย 3(2-2)
Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing
การวัดและเครื่องมือวัดสําหรับวิศวกรเครื่องกล 3(2-2)
Measurement and Instruments for Mechanical Engineers
ระบบควบคุมกําลังของไหล
3(3-0)
Fluid Power Control System
หุนยนตเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Robotics
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรเครื่องกล 2
3(3-0)
Numerical Methods for Mechanical Engineers II

15
302494
302496

302371
302474
302494
302496

หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0)
Selected Topics in Mechanical Engineering
ปญหาพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-3)
Special Problems in Mechanical Engineering
กลุมวิชาการทําความเย็นและปรับอากาศ
การทําความเย็น
Refrigeration
วิศวกรรมการปรับอากาศและการระบายอากาศ
Air-Conditioning and Ventilation Engineering
หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล
Selected Topics in Mechanical Engineering
ปญหาพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล
Special Problems in Mechanical Engineering

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน 6 หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่
4. หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
จํานวน 6 หนวยกิต
302391 ฝกงานดานวิศวกรรมเครื่องกล
6 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
Training in Mechanical Engineering (ไมนอยกวา 270 ชม.)

16
17.4 แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน

001103 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
001134 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิน่
Civilization and Local Wisdom
252182 แคลคูลัส 1
Calculus I
256101 หลักเคมี
Principle of Chemistry
261101 ฟสกิ ส 1
Physics I

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
4(3-3)
4(3-2)
รวม

ภาคการศึกษาปลาย

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
001173 ทักษะชีวิต
Life Skills
001XXX กลุมวิชาพลานามัย
Personal Hygiene Courses
252183 แคลคูลัส 2
Calculus II
261102 ฟสกิ ส 2
Physics II
302111 กลศาสตรวิศวกรรม 1
Engineering Mechanics I
302151 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing

20 หนวยกิต

3(3-0)
2(1-2)
1(0-2)
3(3-0)
4(3-2)
3(3-0)
3(2-3)
รวม

19 หนวยกิต

17
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
001172 การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
001XXX วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
General Education Elective Course
252284 แคลคูลัส 3
Calculus III
302212 กลศาสตรวิศวกรรม 2
Engineering Mechanics II
302232 อุณหพลศาสตร 1
Thermodynamics I
305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer Programming

001113
001XXX
301202
302234
302313
302333
303206

3(2-2)
3(X-X)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
General Education Elective Course
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
กลศาสตรของของไหล
Mechanics of Fluids
กลศาสตรเครื่องจักรกล
Mechanics of Machinery
อุณหพลศาสตรประยุกต
Applied Thermodynamics
วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
Introduction of Electrical Engineering

18 หนวยกิต

3(3-0)
3(X-X)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
4(3-3)
รวม

22 หนวยกิต

18
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน

301211 กรรมวิธีการผลิต 1
Manufacturing Process I
301335 การจัดการดานการผลิตและคุณภาพ
Production and Quality Management
302221 กลศาสตรของของแข็ง 1
Mechanics of Solids I
302281 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรเครื่องกล 1
Numerical Methods for Mechanical Engineers I
302335 การถายเทความรอน
Heat Transfer
302368 ปฏิบัติการสําหรับวิศวกรเครื่องกล 1
Laboratory for Mechanical Engineers I
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective

3(2-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(x-x)
รวม

ภาคการศึกษาปลาย

001171 ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
302315 การออกแบบเครื่องจักรกล
Machine Design
302369 ปฏิบัติการสําหรับวิศวกรเครื่องกล 2
Laboratory for Mechanical Engineers II
302xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
Elective Course
302xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
Elective Course
302xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
Elective Course
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
ภาคฤดูรอน
302391 ฝกงานดานวิศวกรรมเครื่องกล
Training in Mechanical Engineering

19 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(x-x)
3(x-x)
3(x-x)
3(x-x)

รวม

19 หนวยกิต

6 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
(ไมนอยกวา 270 ชม.)
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ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
301303 สถิตวิ ิศวกรรม
Engineering Statistics
302399 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Pre-project
302484 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control Engineering
302xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
Elective Course
302xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
Elective Course
302xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
Elective Course
302xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
Elective Course

3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
3(x-x)
3(x-x)
3(x-x)
3(x-x)
รวม

19 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
205xxx วิชาเลือกกลุมวิชาพื้นฐานทางภาษา
Electives from Language Foundation Courses
302499 โครงงานทางวิศวกรรมเครือ่ งกล
Mechanical Engineering Project
302xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
Elective Course
302xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
Elective Course
302xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
Elective Course

3(x-x)
2(0-6)
3(x-x)
3(x-x)
3(x-x)
รวม

14 หนวยกิต
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17.5 คําอธิบายรายวิชา
001103

ทักษะภาษาไทย
3(3-0)
Thai Language Skills
พัฒนาทักษะการใชภาษาทัง้ ในดานการฟง
การอาน
การพูดและการเขียน
เพื่อการสื่อสาร โดยเนนทักษะการเขียนเปนสําคัญ
A study of the significance and characteristics of Thai language. Practice to
achieve effective language usage with concentration on listening, analytical reading, speaking
in daily life, public speaking, and communicative writing skills
001111

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0)
Fundamental English
พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษและไวยากรณระดับพื้นฐาน เพื่อการ
สื่อสารในปริบททางวิชาการและปริบทอื่นๆ
Development of English listening, speaking, reading, and writing skills, and
grammar for communicative purposes in academic contexts and others
001112

ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0)
Developmental English
พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษและไวยากรณระดับซับซอน เพื่อการ
สื่อสารในปริบททางวิชาการและปริบทอื่นๆ
Development of more complete English listening, speaking, reading, and writing
skills, and grammar for communicative purposes in academic contexts and others
001113

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0)
English for Academic Purposes
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนทักษะการอานและการเขียนงานวิชาการและ
การศึกษาคนควาวิจยั ที่เกี่ยวของกับสาขาของผูเรียน
Development of English skills with an emphasis on reading and writing
pertaining to students’ academics areas and their research interest
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001121

สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0)
Information Science for Study and Research
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหลงสารสนเทศ การเขาถึง
แหลงสารสนเทศตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก การสังเคราะห และการนําเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนการเสริมสรางใหผูเรียนมีเจตคติทดี่ ี และมีนิสัยในการใฝหาความรู
The meaning and importance of information, types of information sources,
approaches, information technology application, selection, synthesis, and presentation of
information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry in students
001122

ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0)
Philosophy for Life
ความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน ชีวทัศน ปรัชญาชีวิต และวิถีการ
ดําเนินชีวิต ประสบการณอันทรงคุณคา ตลอดจนปจจัยหรือเงื่อนไขที่สงผลตอความสําเร็จในชีวิตและงาน
ในทุกมิติของผูมีชื่อเสียง เพื่อประยุกตใชในการสรางสรรค พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชนและคุณคา
ตอสังคม
Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude,
philosophy for life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which influence
success in all aspects of life and profession of respected people
001123

ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
3(3-0)
Language, Society and Culture
ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับภาษา สังคม และวัฒนธรรมไทยและสากล ความสัมพันธระหวาง
ภาษาที่มีตอสังคมและวัฒนธรรม โลกทัศนสังคมในภาษา โครงสรางทางสังคม และวัฒนธรรมไทยกับการ
ใชภาษาไทย ตลอดจนการแปรเปลี่ยนของภาษาอันเนื่องมาจากปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
A study of the relationship between language and society and language and
culture in terms of the ways in which language reflects society and culture. The study includes
the interaction between the Thai language usage and Thai social and cultural structure. The
study also includes language change caused by social and cultural factors
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ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
3(3-0)
Thai Performing Arts
ลักษณะและคุณคาของนาฎศิลปไทยแบบมาตรฐานและแบบพื้นบานเพื่อใหเกิดสุนทรียะ
ในการชมนาฏศิลปไทยประเภทตาง ๆ
A study of the characteristics and values of both Thai classical and local dance
to enable students to understand and have background knowledge of different kinds
of Thai dance
001125

ดุริยางควิจกั ขณ
3(3-0)
Music Appreciation
ศึกษาลักษณะ ความสําคัญ พัฒนาการ องคประกอบทางดานดนตรี บทเพลง คีตกวี
สุนทรียศาสตรทางดานดนตรีไทย และตะวันตก ลักษณะและบทเพลงที่ใชในการแสดงดนตรี มารยาทใน
การเขาฟงดนตรี การวิจารณและอภิปรายจากการฟงและชมการแสดงดนตรี รวมทั้งบทบาทของดนตรี
ไทย และตะวันตกในสังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั
A study of musical characteristics, importance of music development, musical
components, lyrics, music composers, aesthetics of Thai and Western music, the
characteristics and repertoire for musical performance, music etiquette, criticism and
discussion on the musical performance including the roles of Thai and Western music
in Thai society from the past to the present
001126

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Arts in Daily Life
การรับรูทางดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
เพื่อประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ประกอบดวย ทัศนศิลป หัตถศิลป การออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบแฟชั่น ศิลปะภาพถาย
ภาพเคลื่อนไหว การออกแบบการสื่อสาร รวมทัง้ ความรูทางสถาปตยกรรม เชน การประหยัดพลังงาน คติ
ความเชื่อตางๆ อันจะนําไปสูการเห็นคุณคาของรสนิยมและสุนทรียในการดํารงชีวิตที่สัมพันธกับบริบท
ตางๆ ทั้งของไทยและสากล
Recognition of the arts and architecture for application in daily life. Topics
include visual art, craftsmanship, product design, fashion design, photography, animation and
visual communicative design. Knowledge of architecture such as energy-saving management.
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Beliefs concerning appreciation of values in taste and aesthetics to live in harmony in national
and international contexts
3(3-0)
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
Fundamental Laws for Quality of Life
ศึกษาถึงวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานตาม รัฐธรรมนูญ
รวมทัง้ ศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เชน กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายสิง่ แวดลอม กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่น
และภูมิปญญาทองถิน่ รวมทัง้ กฎหมายอืน่ ๆ ที่เกีย่ วของกับการพัฒนา
The evolution of the law and human rights under the constitution including laws
concerning the quality of the students’ life such as intellectual property law, environmental law,
laws concerning local administration, traditional knowledge, and the development
of the quality of life

001131

001132

ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0)
Thai State and the World Community
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสังคมโลกภายใตการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตาง ๆ
ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงสังคมในปจจุบนั และบทบาทของไทยบนเวทีโลก ตลอดจนแนวโนมในอนาคต
Relations between Thailand and the world community under changes during
various times stating from the pre-modern age up to the present and roles of Thailand in the
world forum including future trends

3(3-0)
วิถีไทย วิถที ัศน
Thai Way and Vision
ความหมาย ความสําคัญของ วิถีไทย-วิถีทัศน พัฒนาการของวิถีไทยสูปจ จุบัน
ลักษณะเฉพาะและอัตลักษณความเปนไทย กระบวนการเปลีย่ นแปลง แนวคิดที่เกี่ยวกับวิถไี ทย การ
ดํารงความเปนไทยในโลกปจจุบัน
Meaning, significance of Thai ways and vision, development of Thai ways up to
the present, specific features and identity of Thai-ness, the change process, concepts
regarding the Thai way, and conservation Thai-ness in a changing world
001133
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อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
3(3-0)
Civilization and Local Wisdom
อารยธรรมในยุคตาง ๆ วิถีวฒ
ั นธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธกี รรม คติความเชือ่ ภูมิ
ปญญาทองถิน่ และการอนุรักษ สืบทอด และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual
practices, beliefs, and contributions, development are preservation of local wisdom
001135

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0)
Politics, Economy and Society
ความหมายและความสัมพันธของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการการเมืองระดับ
สากล การเมืองและ การปรับตัวของประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบ
ของโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ ของระบบโลกกับประเทศไทย
Meaning and relations among politics, economy, and society. International
political development, politics and adjustment of developed countries the global economics
system, impacts of globalization on economy and relations between the world system and
Thailand
001140

มนุษยกับสิง่ แวดลอม
3(3-0)
Man and Environment
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม สาเหตุปญหาสิง่ แวดลอม ผลของการ
เปลี่ยนแปลงประชากรมนุษย และสิ่งแวดลอม กรณีปญหาสิง่ แวดลอม ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ
และระดับทองถิ่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และอุบัติภัยธรรมชาติ การพัฒนากับสิง่ แวดลอม การ
ปลูกจิตสํานึก การสรางความตระหนัก และการมีสว นรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
The relationship between man and the environment, cause of environmental
problems, effects of population change related to environmental problems case studies of
global climate change and natural disasters at the global and local scale and the building of
environmental awareness and participation in sustainable environmental management
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คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน
3(2-2)
Introduction to Computer Information Science
คอมพิวเตอรเพื่อชีวิตประจําวัน ระบบคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรฮารดแวร คอมพิวเตอร
ซอฟตแวร เครือขายคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต และการประยุกตใชงาน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
ระบบจํานวนและการแทนขอมูล
การจัดการขอมูลและระบบฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศ
ภาษาคอมพิวเตอร การพัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบโปรแกรม และการเขียนโปรแกรมภาษา
เบสิกเบื้องตน
Computers for daily life, computer systems, computer hardware, computer
software, computer networks, the Internet and its applications, office automation systems,
number system and data representation, data management and database systems, information
systems, programming languages, information system development, program design, and
introduction to BASIC programming
3(3-0)
คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
การประยุกตวชิ าคณิตศาสตรเพื่อใชไดจริงกับชีวิตประจําวัน เชน การเงินการธนาคาร
การประกันภัย การตัดสินใจทางธุรกิจ และการรวบรวมขอมูลทางสถิติเพื่อการสํารวจและการตัดสินใจ
เบื้องตน
The application of mathematics for everyday life including banking and finance,
insurance, business and statistics for data collection and decision making
001142

001143

ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Drugs and Chemicals in Daily Life
ความรูเบื้องตนของยาและเคมีภัณฑรวมถึงเครื่องสําอางและยาจากสมุนไพรที่ใชในชีวิต
ประจําวัน ที่เกี่ยวของกับสุขภาพตลอดจนการเลือกใชและการจัดการเพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับสุขภาพ
และสิ่งแวดลอม
Basic Knowledge of drugs and chemicals including cosmetics and herbal
medicinal products commonly used in daily life and related to health as well as their proper
selection and management for health and environmental safety

26
001144

อาหารและวิถชี ีวิต
3(3-0)
Food and Life Style
บทบาทและความสําคัญของอาหารในชีวติ ประจําวัน
วัฒนธรรมและพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร ในภูมิภาคตางๆของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมตางประเทศตอ
พฤติกรรมการบริโภค ของไทย เอกลักษณและภูมิปญญาดานอาหารของไทย การเลือกอาหารที่
เหมาะสมตอความตองการของรางกาย อาหารทางเลือก ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และ
อาหารและวิถชี ีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior
around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption behavior,
identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections according to basic needs, food
choices, information for purchasing food, and food and life style according in the age of
globalization
3(3-0)
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
Energy and Technology Around Us
ความรูพนื้ ฐานดานพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรกั ษพลังงาน การใชพลังงานอยาง
ฉลาด ทีม่ าและการบรรเทาสภาวะโลกรอน ที่มาของพลังงานไฟฟาและการใชอยางถูกตอง ประหยัด และ
ปลอดภัย หลักการทํางานและการเลือกใชระบบปรับอากาศ รถยนต เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน การ
ใชพลังงานในอนาคต อันไดแกความเขาใจเรื่องการผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร เทคโนโลยีสําหรับ
รถยนตในอนาคต ระบบขนสงมวลชนประสิทธิภาพสูง การเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงและ
การตัดสินใจเลือกใชอยางเหมาะสม
Basic energy and technology including; energy conservation, consuming
energy intelligently, source of global warming and how to prevent it, electricity generation and
how to consume it properly, economically, and safely, air conditioning, automobiles, and basic
information technology as well as how to use them effectively and efficiently; and newer
technology, such as understanding electricity generation from nuclear energy, future
automotive technology, high performance mass transportation systems to prepare for the
change in technology and be able to choose accordingly

001145
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กอลฟ
1(0-2)
Golf
ประวัติความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬากอลฟ
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกามารยาทของกีฬากอลฟ
History, definition, importance, and physical fitness for golf; basic skill training,
rules, and etiquette of golf

001151

เกม
1(0-2)
Game
ประวัติ ปรัชญา ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะของเกมชนิดตางๆ การเปนผูน ําเกม
เบื้องตน และการเขารวมเกม
History, philosophy, definition, and importance of games; type of games, basic
game leadership, and games participation
001152

บริหารกาย
1(0-2)
Body Conditioning
ประวัติ ความหมายความสําคัญของการบริหารกาย หลักการออกกําลังกาย กิจกรรมการ
สรางสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
History, definition, and importance of body conditioning; principle of exercises,
physical fitness activities, and physical fitness test
001153

กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2)
Rhythmic Activities
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลื่อนไหวเบือ้ งตน ทาเตนรําพืน้ เมือง และ
วัฒนธรรมการเตนรําของนานาชาติ
History, definition, importance, and basic movements of folk dances and
international folk dances
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วายน้ํา
1(0-2)
Swimming
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาวายน้ํา
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวายน้ํา
History, definition, importance, physical fitness, basic skill training, rules, and
etiquette of swimming
001155

ลีลาศ
1(0-2)
Social Dance
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องตน รูปแบบการเตนรําสากล และ
มารยาทของการเตนรําสากล
History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of social
dances
001156

ตะกรอ
1(0-2)
Takraw
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาตะกรอ
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาตะกรอ
History, definition, importance, physical fitness, basic, skill training, rules and
etiquette of takraw
001157

นันทนาการ
1(0-2)
Recreation
ประวัติ ปรัชญา ความหมาย และความสําคัญของนันทนาการ ลักษณะของกิจกรรม
นันทนาการ และการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
History, philosophy, definition and importance of recreation; nature of activities
and recreation participation
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ซอฟทบอล
1(0-2)
Softball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาซอฟท
บอล การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกามารยาทของกีฬาซอฟทบอล
History, definition, importance, and physical fitness for softball; basic skill
training, rules, and etiquette of softball
001159

เทนนิส
1(0-2)
Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทนนิส
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for tennis; basic skill
training, rules, and etiquette of tennis
001160

เทเบิลเทนนิส
1(0-2)
Table Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทเบิล
เทนนิส
การฝกทักษะเบื้องตนและกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for table tennis; basic skill
training, rules, and etiquette of table tennis
001161

บาสเกตบอล
1(0-2)
Basketball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
บาสเกตบอล การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for basketball; basic skill
training, rules, and etiquette of basketball
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แบดมินตัน
1(0-2)
Badminton
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
แบดมินตัน การฝกทักษะเบือ้ งตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาแบดมินตัน
History, definition, importance, and physical fitness for badminton; basic skill
training, rules, and etiquette of badminton
001163

ฟุตบอล
1(0-2)
Football
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาฟุตบอล
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for football; basic skill
training, rules, and etiquette of football
001164

วอลเลยบอล
1(0-2)
Volleyball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
วอลเลยบอล
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวอลเลยบอล
History, definition, importance, and physical fitness for volleyball; basic skill
training, rules, and etiquette of volleyball
001165

ศิลปะการตอสูปองกันตัว
1(0-2)
Art of Self – Defense
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับศิลปะการ
ตอสูปองกันตัว ทักษะเบื้องตนของศิลปะการตอสูปองกันตัว กฎหมายสําหรับการปองกันตัว และกฎกติกา
มารยาทของศิลปะการตอสูป องกันตัว
History, definition, importance, and physical fitness for the art of self-defense;
basic skill of the art of self-defense, laws for self-defense; rules, and etiquette of the art of
self-defense
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001170

พฤติกรรมมนุษย
3(3-0)
Human Behavior
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พื้นฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและประเภทของ
พฤติกรรม ความรูสึกและการรับรู การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรูและความจํา การคิดและภาษา เชาวน
ปญญาและการยกระดับเชาวนปญญา การจัดการอารมณและการสรางแรงจูงใจ พฤติกรรมมนุษยทาง
สังคม พฤติกรรมปกติ และการวิเคราะหกรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษยเพื่อการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
Concept of human behavior, biology and types of behavior, sensation and
perception, state of consciousness, learning and memory, thinking and language, intelligence
and intelligence management of emotions and development of motivation, human social
behavior, abnormal behavior, analysis of human behavior case studies for application in
everyday life

001171

ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0)
Life and Health
ความรูความเขาใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม และการดูแลสุขภาพของ
มนุษย วัยรุนและสุขภาพการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ การสงเสริมสุขภาพจิต อาหาร
และสุขภาพ ยาและสุขภาพ สิง่ แวดลอมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
ประกันสังคม การปองกันตัวจากอุบัติภัย อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด
Integrated knowledge and understanding about the life cycle; healthy behaviors
and human health care; adolescence and exercise and recreation for health; enrichment of
mental health; medicine and health; environment and health; health insurance, life insurance.
Accident insurance. And social security; protection from danger, accidents, natural disasters
and communicable diseases
001172

การจัดการการดําเนินชีวิต
3(2-2)
Living Management
ความรูและทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัว
และสังคมการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การติดตอสื่อสาร การจัดการความขัดแยง
วิธีการคิดการแกปญหาอยางสรางสรรค เศรษฐศาสตรกับการดําเนินชีวิตที่ดี และคุณธรรมจริยธรรม
Knowledge and skills relating to role, duty, and responsibity of an individual
both as a member of a family and a member of a society which include an adaptation to
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changes in a global society, world communication, conflict management resolutions, and
methods to bring about creative problem solutions leading to a better economy and living
conditions along with a more ethical society
001173

ทักษะชีวิต
2(1-2)
Life Skills
การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ฝกทักษะการทํางานเปนทีมที่เนนการเปน
ผูนําและผูตามที่ดี การพัฒนาบุคคลใหมจี ิตสาธารณะและการพัฒนาคุณสมบัติดานอื่น ๆ ของบุคคล
Development of personality both mental and physical characteristics; practice
in team working skills focusing on leader and follower roles, along with the development of
public consciousness and other desirable personal characteristics
001245

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Science in Everyday Life
บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู
ทางดานวิทยาศาสตรของโลกทั้งระบบที่เกีย่ วของกับชีวิตประจําวัน ไดแก สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
พลังงานและไฟฟา การสื่อสารและโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ
The role of science and technology with concentration on both biological and physical
sciences and integration of earth science in everyday life, including organisms and
environments, chemical, energy and electricity, telecommunications, meteorology, earth and
space
205301
การอานเชิงวิชาการ
3(3-0)
Reading Academic English
ฝกอานขอความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาขาตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพเพือ่ เตรียม
การศึกษาตอ หรือใชในการปฏิบัติงาน ฝกงานใชวัสดุอางอิงในสาขาวิชา
Practice in efficient reading of academic passages to prepare for further study
or work. Practice in using reference material in this field.
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205302

การเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0)
Writing Academic English
ฝกเขียนในรูปแบบงานวิชาการ เชน รายงาน บทคัดยองานวิจยั เนนการเรียน โดยใช
สถานการณจาํ ลอง ฝกการแปลที่จําเปนในสาขาวิชา
Practice writing academically report., abstract, etc. Emphasis is on using
models. Practice essential translation.
205436

ภาษาอังกฤษวิชาชีพ
3(2-2)
Professional English
ฝกทักษะในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนเกีย่ วกับรายงาน การศึกษา
วิชาชีพ การแสดงความคิดเห็น การแกปญ
 หา การโตตอบ การอภิปราย โดยเนนการเรียนเปนกลุมยอย
ตลอดจนการฝกการใชภาษาอังกฤษ สําหรับสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Practice listening, speaking and writing skills related in reporting, professional
study, problem solving and discussion emphasizing on small group learning including English
usage for daily communication.
252182

แคลคูลัส 1
3(3-0)
Calculus I
การอุปนัยทางเชิงคณิตศาสตร ฟงกชันพีชคณิตและฟงกชันอดิสัย ลิมติ และความตอเนื่อง
อนุพนั ธ ปริพนั ธ และการประยุกต เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไมตรงแบบ
Mathematical Induction, algebraic and transcendental functions, limit and
continuity, derivative and its applications, integration and its applications, techniques of
integration, improper integrals.
252183

แคลคูลัส 2
3(3-0)
Calculus II
วิชาบังคับกอน : 252182 แคลคูลัส 1
Prerequisite : 252182 Calculus I
ลําดับและอนุกรม การทดสอบอนุกรม อนุกรมกําลัง อนุกรมเทยเลอร อนุกรมโลรองต
เมตริกซและตัวกําหนด คาลําดับขั้นของเมตริกซ การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเสน
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ดวยเมตริกซ หลักเกณฑเครเมอร ปริภูมิเวกเตอร ปริภูมิยอย ฐานและมิติ การแปลงเชิงเสน คาเฉพาะ
เวกเตอรเฉพาะ
Sequences and series, convergence tests of series, Taylor’s series, Laurent’s
series, matrices and determinants, rank of a matrix, solutions of systems of linear equations,
Cramer’s rule, vector spaces, subspaces, bases and dimension, linear transformations,
eigenvalues and eigenvectors.
252284

แคลคูลัส 3
3(3-0)
Calculus III
วิชาบังคับกอน : 252183 แคลคูลัส 2
Prerequisite : 252183 Calculus II
สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับทีห่ นึง่ และอันดับสูง วิธีหาผลเฉลยเชิงวิเคราะหและเชิง
ตัวเลข การแปลงลาพลาซกับการแกสมการเชิงอนุพนั ธ พีชคณิตของเวกเตอร ไดเวอรเจนซ เคิรล การหา
อนุพนั ธและอินทิกรัลของฟงกชันหลายตัวแปร อินทิกรัลตามเสน ตามผิว และตามปริมาตร ระบบพิกัดเชิง
ขั้ว ทฤษฎีบทของกรีน เกาสและสโตกส
Linear differential equation of first and higher order, analytical and numerical
solution, Laplace transforms and applications, vector field, divergence, curl, differentiation and
integration of several variables, line integrals, surface integrals, and volume integrals, polar
coordinate system, Green’s theorem, Gauss’s theorem and Stokes’s theorem.
256101

หลักเคมี
4(3-3)
Principle of Chemistry
การศึกษาปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของ
ธาตุ กาซและของแข็ง ของเหลวและสารละลาย เทอรโมไดนามิกสเคมี จลนศาสตรเคมี กรด-เบส ไฟฟา
เคมี เคมีนิวเคลียรและเคมีสิ่งแวดลอม
Stoichiometry; atom structure; chemical bonding; Periodic Table and properties
of elements, solid and liquid; liquid and solution; chemical thermodynamics; chemical kinetics;
acid-base; electrochemistry; nuclear chemistry; environmental chemistry.
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261101

ฟสิกส 1
4(3-2)
Physics I
ศึกษาการเคลื่อนที่แบบเปลีย่ นตําแหนงในหนึ่งและสองมิติ การเคลือ่ นที่แบบหมุน งาน
และพลังงาน กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล การสัน่ สะเทือน
และเสียง ระบบของเลนส ทฤษฎีคลื่นของแสง ความรอนและระบบกาซอุดมคติ เทอรโมไดนามิกส และ
เครื่องกลจักร ความรอนทางทฤษฎีจลน
One- and two-dimension motion; rotation; work and energy; mechanics of
particles and rigid bodies; properties of matter; mechanics of fluids; vibration and noise; lens
system; wave theory of light; heat and systems of ideal gases; thermodynamics; theoretical
heat engine.
261102

ฟสิกส 2
4(3-2)
Physics II
ไฟฟาสถิต ประจุไฟฟา และสนามไฟฟา กฎของเกาส ศักยไฟฟา กระแสตรง และอุปกรณ
แมเหล็กไฟฟา การเหนีย่ วนําแมเหล็ก และกฎของฟาราเดย ตัวเหนีย่ วนํากระแสไฟฟา วงจรไฟฟา
กระแสสลับ สนามแมเหล็ก เนื่องจากกระแสไฟฟาที่เปลีย่ นแปลง สนามแมเหล็ก สนามแมเหล็กไฟฟา การ
สั่นและคลื่นแมเหล็กไฟฟา อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ อีเลคตรอน กัมมันตภาพรังสี และ
นิวเคลียส กําเนิดของทฤษฎีควอนตัม คลื่นและอนุภาค สมบัติบางประการของสสาร สมบัติบางประการ
ของนิวเคลียส
Electrostatic; electrical charge and field; Gauss’ laws; electrical potential; direct
current (DC); magnetic and electromagnetic instruments; magnetic induction; Faraday’s law;
electrical inductance; alternating current (AC); electrical circuit; magnetic field due to electrical
current; changing field and current; electromagnetic field (EMF); vibration and electromagnetic
wave; basic electronics; theory of relativity; electron; radioactivity; nucleus; history of quantum
theory; wave and particle; properties of matter; properties of nucleus.
301202

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0)
Engineering Materials
วิชาบังคับกอน : 256101 หลักเคมี, 261102 ฟสิกส 2
Prerequisite : 256101 Principle of Chemistry, 261102 Physics II
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ศึกษาคุณสมบัติและโครงสรางของวัสดุประเภทโลหะ โลหะผสม เซรามิคและโพลีเมอร
ความสัมพันธระหวางโครงสรางทางจุลภาค คุณสมบัติทางกลของโลหะ แผนภูมสิ มดุลย กรรมวิธที าง
ความรอนตอโครงสรางทางจุลภาคของโลหะผสม การแตกหัก การกัดกรอนและควบคุมการเสือ่ มสภาพ
การวิเคราะหความวิบัติ
Properties and structures of metal, alloy, ceramic and polymeric material;
relationship between microstructure and mechanical properties; phase diagram; effect of heat
treatment on microstructure of alloys; fracture; corrosion and deterioration control; failure
analysis.
301211

กรรมวิธีการผลิต 1
3(2-3)
Manufacturing Process I
วิชาบังคับกอน : 256101 หลักเคมี, 261102 ฟสิกส 2
Prerequisite : 256101 Principle of Chemistry, 261102 Physics II
ศึกษากระบวนการทางอุตสาหกรรม การผลิตพื้นฐาน การผลิตโลหะวิศวกรรม คุณสมบัติ
ของโลหะและการทดลอง การวางแผนการผลิตและปจจัยทางเศรษฐกิจ เครื่องกลสําหรับการผลิต เทคนิค
การหลอโลหะและกรรมวิธีทางความรอน
Industrial processes; basic manufacturing; engineering metal manufacturing;
properties of metals and testing; production planning and economic factors; manufacturing
machines; foundry techniques; heat treatment.
301303

สถิติวิศวกรรม
3 (3-0)
Engineering Statistics
วิชาบังคับกอน : 252182 แคลคูลัส 1
Prerequisite : 252182 Calculus I
ศึกษาทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนแบบไมตอเนื่อง
และแบบ ตอเนื่อง คาคาดหมายและโมเมนตฟงกชัน การประยุกตใชกับทฤษฎีของความนาจะเชื่อถือ
ทฤษฎีการ สุมตัวอยาง ทฤษฎีการประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยเชิงเสนและสหสัมพันธ
การวิเคราะหความแปรปรวน การประยุกตใชสถิติกับการควบคุมอุตสาหกรรม
Probability, random variables, continuous and discrete probability distribution,
expected values and function moment, linear regression and correlation, variance analysis,
applying statistics to industrial control.
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301335

การจัดการดานการผลิตและคุณภาพ
3(3-0)
Production and Quality Management
วิชาบังคับกอน : 252182 แคลคูลัส 1
Prerequisite : 252182 Calculus I
การบริ ห ารคุ ณ ภาพ ความหมายของคุ ณ ภาพ มาตรฐานคุ ณ ภาพสากล การจั ด การ
คุณภาพโดยรวม เครื่องมือคิวซี แนวความคิดในการสุมตัวอยาง สถิติสําหรับการควบคุมกระบวนการ การ
ควบคุมและวางแผนการผลิต การบํารุงรักษาแบบปองกันและความนาเชื่อถือ การวิเคราะหคาใชจายใน
ภาคอุตสาหกรรม ความปลอดภัย
Quality management; quality definition; international quality standard; total
quality management; QC tools; inspection concept; statistics for process control; production
planning and control; preventive maintenance and reliability; industrial cost analysis; safety.
302111

กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0)
Engineering Mechanics I
วิชาบังคับกอน : 252182 แคลคูลัส 1, 261101 ฟสิกส 1
Prerequisite : 252182 Calculus I, 261101 Physics I
บทนําเกีย่ วกับสถิตยศาสตร การวิเคราะหระบบแรง 2 มิติ 3 มิติ การประยุกตสมการ
สมดุลในการวิเคราะหแรง โครงถัก โครงกรอบเครื่องจักรกล การวิเคราะหแรงกระจายบนคานและเคเบิล
ความเสียดทานในสภาวะแหง งานเสมือนและเสถียรภาพ โมเมนตความเฉื่อยของพื้นที่
Introduction to statics; force system analysis: two-dimensional, threedimensional; applications of equilibrium equation for force analysis: truss, frame machine;
distributed force analysis: beam, cable; dry friction; virtual work and stability; area moment of
inertia.
302151

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3)
Engineering Drawing
การใช เ ครื่ อ งมื อ และการเขี ย นตั ว อั ก ษร การสร า งรู ป เรขาคณิ ต การเขี ย นภาพฉาย
ออโธกราฟฟค การใหขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพตัด วิวชวย
เรขาบรรยายเบื้องตน การเขียนแผนคลี่ การเขียนแบบสั่งงาน การเขียนแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวย การ
เขียนแบบรางดวยมือ การเขียนแบบเฉพาะดานสําหรับวิศวกรรมแตละสาขา
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Drafting equipment and lettering; geometric construction; orthographic
projection; dimensioning and tolerancing; pictorial drawing; sectional drawing; auxiliary view;
fundamentals of descriptive geometry; intersection; development; working drawing; computeraided drafting; freehand sketches; Specialized Engineering Drawing.
302212

กลศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0)
Engineering Mechanics II
วิชาบังคับกอน : 302111 กลศาสตรวิศวกรรม 1
Prerequisite : 302111 Engineering Mechanics I
จลนศาสตรของอนุภาคและของเทหวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่เชิงเสนตรง การเคลื่อนที่
เชิงเสนโคงบนระนาบ การเคลื่อนที่แบบหมุน การเคลื่อนที่สัมบูรณกับการเคลื่อนที่สัมพัทธ จลนพลศาสตร
ของอนุ ภ าคและเทหวั ต ถุ แ ข็ ง เกร็ ง กฎการเคลื่ อ นที่ ข อ ที่ 2 ของนิ ว ตั น งานและพลั ง งาน การดลและ
โมเมนตัม พื้นฐานการสั่นสะเทือน
Kinematics of particle and rigid body; rectilinear motion; plane curvilinear
motion; rotation; absolute and relative motion; kinetics of particle and rigid body; Newton’s
second law of motion; work and energy; impulse and momentum; fundamentals of vibration.
302221

กลศาสตรของของแข็ง 1
3(3-0)
Mechanics of Solids I
วิชาบังคับกอน : 302111 กลศาสตรวิศวกรรม 1
Prerequisite : 302111 Engineering Mechanics I
แรงและความเคน ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด ภาระในแนวแกน
การวิเคราะหความเคน การวิเคราะหความเครียด ภาชนะความดันผนังบาง ภาระบิดในเพลา ภาระดัด
ความเคนในคาน ผังแรงเฉือนและโมเมนตดัด การโกงของคาน การโกงของเสา ภาระผสม วงกลมมอรและ
ความเคนผสม เกณฑความเสียหาย
Forces and stresses; stress-strain relationship; axial load; analysis of stress;
analysis of strain; thin-walled pressure vessels; torsional loading of shaft; flexural load; stress in
beams, shear force and bending moment diagrams; deflection of beams; buckling of columns;
combine loading; Mohr’s circle and combined stresses; failure criterion.
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302232

อุณหพลศาสตร 1
3(3-0)
Thermodynamics I
วิชาบังคับกอน : 261101 ฟสิกส 1
Prerequisite : 261101 Physics I
แนวความคิ ด พื้ น ฐานและความรู เ บื้ อ งต น งานและความร อ น กฎข อ ที่ ห นึ่ ง ของ
อุณหพลศาสตร กฎการอนุรักษพลังงาน มวล และ ปริมาตรควบคุม พื้นฐานการถายเทความรอน กฎขอที่
สองของอุณหพลศาสตรและการประยุกต เอนโทรป กระบวนการยอนกลับไมได
Basic concepts and introduction; work and heat; first law of thermodynamics;
conservation laws of energy, mass and control volume; basic heat transfer; second law of
thermodynamics and applications; entropy; irreversible process.
302234

กลศาสตรของของไหล
3(3-0)
Mechanics of Fluids
วิชาบังคับกอน : 302212 กลศาสตรวิศวกรรม 2
Prerequisite : 302212 Engineering Mechanics II
สมบัติของของไหล สถิตยศาสตรของของไหล สมการสภาพตอเนื่อง สมการโมเมนตัม
สมการพลังงาน การวิเคราะหมิติและความคลายคลึง การไหลแบบคงตัวของของไหลที่กดอัดไมได
พื้นฐานการไหลแบบคงตัวของของไหลที่กดอัดได
Properties of fluids; fluid statics; continuity equation; momentum equation;
energy equation; dimensional analysis and similarity; steady incompressible flow; introduction
to steady compressible flow;
302281

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรเครื่องกล 1
3(3-0)
Numerical Methods for Mechanical Engineers I
วิชาบังคับกอน : 252284 แคลคูลัส 3
Prerequisite : 252284 Calculus III
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในการแกปญหาทางวิศวกรรม การหารากของสมการ
ระบบสมการเชิงเส น การประมาณคาในชว ง การถดถอยกําลังสองนอยที่สุด การหาค าอนุพันธและ
การอินทิเกรตดวยวิธีการเชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธ สมการเชิงอนุพันธยอย วิธีไฟไนทเอลิเมนทพื้นฐาน
Computer programming for solving engineering problems; roots of equation;
linear equation system; interpolation; least square regression; numerical differentiation and
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integration; numerical ordinary differential equation; partial differential equation; fundamentals
of finite elements method.
302313

กลศาสตรเครื่องจักรกล
3(3-0)
Mechanics of Machinery
วิชาบังคับกอน : 302212 กลศาสตรวิศวกรรม 2
Prerequisite : 302212 Engineering Mechanics II
กลไกและคําจํากัดความ การวิเคราะหความเร็วและความเรง การวิเคราะหจลนศาสตร
และแรงพลศาสตรของอุปกรณทางกล ชิ้นตอโยง ขบวนเฟอง และระบบทางกล การสมดุลของมวลหมุน
และมวลที่เคลื่อนที่กลับไปมา การสังเคราะหกลไก
Mechanisms and definition; velocity and acceleration analysis; kinematics and
dynamics force analysis of mechanical devices, linkage, gear trains and mechanical systems;
balancing of rotating and reciprocating mass; mechanism synthesis.
302315

การออกแบบเครื่องจักรกล
3(3-0)
Machine Design
วิชาบังคับกอน : 302221 กลศาสตรของของแข็ง 1
Prerequisite : 302221 Mechanics of Solids I
หลักการพื้นฐานของการออกแบบเครื่องจักรกล สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีการวิบัติของวัสดุ
อิทธิพลความเคน หลักเกณฑในการออกแบบ การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล เชน สลัก หมุดย้ํา สกรู
เกลียว เพลา สปริง สกรูสงกําลัง ขอตอ เปนตน โครงงานออกแบบ
Fundamentals of mechanical design; properties of materials; theory of material
failure; influence of stress; design principles; design of machine element: keys and pins, rivets,
screw fasteners, shafts, springs, power screws, coupling, etc.; design project.
302316

การออกแบบเครื่องจักรกลขั้นสูง
Advanced Machine Design
วิชาบังคับกอน : 302315 การออกแบบเครื่องจักรกล
Prerequisite : 302315 Machine Design

3(3-0)
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ทบทวนการออกแบบชิ้นสวน กระบวนการออกแบบ ไดแก การออกแบบเพื่อการผลิต
การออกแบบเพื่อการประกอบ การออกแบบเพื่อการใชงาน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการ
ออกแบบ ขอคํานึงทางเศรษฐศาสตรในการออกแบบ โครงงานออกแบบ
Review of mechanical element design; design process; design for
manufacturing; design for assembling; design for using; computer aided design; economic
considerations; design project.
302333

อุณหพลศาสตรประยุกต
3(3-0)
Applied Thermodynamics
วิชาบังคับกอน : 302232 อุณหพลศาสตร 1
Prerequisite : 302232 Thermodynamics I
การนํ า มาใชไ ด ข องพลั ง งานทางอุ ณ หพลศาสตร วั ฏจั ก รกํ า ลั ง ไอ วั ฏ จัก รกํ า ลั ง ก า ซ
วัฏจักรทําความเย็น ความสัมพันธระหวางสมบัติทางอุณหพลศาสตร กาซผสมอุดมคติ ของผสมจริง
ปฏิกิริยาการสันดาป สมดุลเฟส
Availability; vapor power cycle; gas power cycle; refrigeration cycle;
thermodynamic properties relationship; ideal gas mixture; real mixture; combustion; phase
equilibrium.
302335

การถายเทความรอน
3(3-0)
Heat Transfer
วิชาบังคับกอน : 302232 อุณหพลศาสตร 1 , 302234 กลศาสตรของของไหล
Prerequisite : 302232 Thermodynamics I , 302234 Mechanics of Fluids
รูปแบบการถายเทความรอน การนําความรอนที่สภาวะคงตัวในหนึ่งมิติและสองมิติ การ
นําความรอนที่สภาวะไมคงตัว การวิเคราะหเชิงมิติของการพาความรอน รูปแบบของการพาความรอน
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน การแผรังสีความรอน
Mode of heat transfer ; one- and two-dimensional steady-state heat conduction;
transient heat conduction; dimensional analysis of heat convection; modes of convection heat
transfer; heat exchangers; heat radiation.
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302337

ไตรโบโลจี
3(3-0)
Tribology
วิชาบังคับกอน : 302234 กลศาสตรของของไหล
Prerequisite : 302234 Mechanics of Fluids
ปฏิกิริยาระหวางพื้นผิว พื้นฐานกลศาสตรของผิวสัมผัส ทฤษฎีแรงเสียดทาน ประเภทของ
การวัดการสึกหรอ การตอบสนองของวัสดุตอการลากผานพื้นผิว การเสียรูปเชิงพลาสติก จุดศูนยกลางของ
รอยราวและการขยายของรอยราว การสึกของชั้นพื้นผิว ผลของโครงสรางวัตถุในกระบวนการสึกหรอ
กลศาสตรของตัวกลางที่เปนชั้นพื้นผิว การหลอลื่นดวยฟลมที่เปนของแข็งและของเหลว ความเสียดทาน
และการสึกหรอของโพลิเมอรและสารประกอบโพลิเมอรเสริมไฟเบอร แนะนํากลไกของการตัดโลหะและ
การสึกหรอของอุปกรณ
Surface interactions; fundamentals of contact mechanics; friction theories; types
of measurement of wear; response of materials to surface tractions; plastic deformation; void
crack nucleation and crack propagation. delamination wear; microstructural effects in wear
processes; mechanics of layered media; solid film and boundary liquid film lubrication; friction
and wear of polymers and fiber-reinforced polymeric composites; introduction to metal cutting
and tool wear mechanisms.
302338

การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
3(3-0)
Heat Exchanger Design
วิชาบังคับกอน : 302335 การถายเทความรอน
Prerequisite : 302335 Heat Transfer
ทฤษฎี และการประยุก ตใช ระเบียบวิธีเชิง ตัวเลข ระเบี ยบวิธีวิเคราะห และวิธีท ดลอง
ในการแกปญหาเกี่ยวกับการถายเทความรอน การประยุกตหลักการนํา การพา การแผรังสี การควบแนน
การเดือด ความเคน และการสั่นสะเทือนมาใชในการออกแบบอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
Theory and application of numerical, analytical, and experimental methods to
selected heat transfer problems; application of principles of conduction, convection, radiation,
condensation, boiling, stress, and vibrations to a design of heat exchange equipments.
302345
จลศาสตรของกาซ
3(3-0)
Gas Dynamics
วิชาบังคับกอน : 302234 กลศาสตรของของไหล
Prerequisite : 302234 Mechanics of Fluids
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แนะนําจลศาสตรของกาซ แนวคิดเบื้องตนทางอุณหพลศาสตรและจลศาสตรของของ
ไหล แนวคิดเชิงโมเลกุลและคอนตินิวอั้ม กฎขอที่หนึ่งและกฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร กฎการอนุรักษ
สําหรับของไหลที่เคลื่อนที่ การไหลของของไหลที่อัดตัวไดในหนึ่งมิติ คลื่นช็อค และคลื่นขยายตัว การไหล
ในน็อซเซิ่ล การไหลของของไหลที่อัดตัวไดในสองและสามมิติ
Introduction to gas dynamics; elementary concepts in thermodynamics and
fluid dynamics; molecular and continuum concepts for fluids; first and second laws of
thermodynamics; conservation laws for moving fluids; one-dimensional compressible flows;
shocks and expansion waves; flows in nozzles, and two -and three-dimensional compressible
flows.
302368

ปฏิบัติการสําหรับวิศวกรเครื่องกล 1
1(0-3)
Laboratory for Mechanical Engineers I
พื้ น ฐานการทํ า การทดลอง การใช เ ครื่ อ งมื อ การเก็ บ ข อ มู ล และการวิ เ คราะห ข อ มู ล
การวิเคราะหความคลาดเคลื่อนและการจัดทํารายงาน ปฏิบัติการทดลองกลศาสตร กลศาสตรของ
ของแข็ง กลศาสตรของของไหล การทดลองอุณหพลศาสตร
Basic of experimentation; instrumentation, data collection; analysis of data and
reporting of experimental results; experimental investigation of mechanics, mechanics of solid
and mechanics of fluids, experimental investigation in thermodynamics.
302369

ปฏิบัติการสําหรับวิศวกรเครื่องกล 2
1(0-3)
Laboratory for Mechanical Engineers II
วิชาบังคับกอน : 302368 ปฏิบัติการสําหรับวิศวกรเครื่องกล 1
Prerequisite : 302368 Laboratory for Mechanical Engineers I
ปฏิ บัติการทดลองกลศาสตร กลศาสตรของแข็ ง กลศาสตรข องไหล การทดลองทาง
อุณหพลศาสตร และการถายเทความรอน ปฏิบัติการทดลองวิศวกรรมเครื่องกลสาขาตาง ๆ ทักษะในการ
ใชเครื่องมือและอุปกรณ การวัด หลักการทดลอง การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอรายงาน
Experimental investigation in mechanics, mechanic of solids, mechanics of
fluid. experimental investigation in thermodynamics and heat transfer; experimental
investigation in fields of mechanical engineering; analysis of data and reporting of experimental
results.
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302371

การทําความเย็น
3(3-0)
Refrigeration
วิชาบังคับกอน : 302333 อุณหพลศาสตรประยุกต
Prerequisite : 302333 Applied Thermodynamics
วัฏจักรทําความเย็นแบบตาง ๆ คุณสมบัติของสารทําความเย็น การวิเคราะหคาภาระ
การทําความเย็น การออกแบบและการเลือกระบบทําความเย็น สวนประกอบของระบบทําความเย็น
การคํานวณและการเลือกเครื่องอัด เครื่องทําระเหย เครื่องควบแนน หอผึ่ง ลิ้นลดความดัน การออกแบบ
ทอสารทําความเย็น ระบบควบคุมและการวัด การแชแข็งเพื่อการเก็บรักษาอาหาร
Refrigeration cycles; properties of refrigerants; refrigeration load calculation;
refrigeration system design and selection; elements of refrigeration system; calculation and
selection: compressor, evaporator, condenser, cooling tower expansion valve; refrigerant
piping design; control system and measurements; refrigeration for food preservation.
302391

ฝกงานดานวิศวกรรมเครื่องกล
6 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
Training in Mechanical Engineering
(ไมนอยกวา 270 ชม.)
นิสิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกลทุกคนไดมีโอกาสฝกฝนทักษะกับสถานประกอบการในสาย
งานวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล เพื่ อ พั ฒ นานิ สิ ต ให มี ค วามรู ท างวิ ช าการและทั ก ษะที่ เ กี่ ย วข อ งทางด า น
วิศวกรรมเครื่องกลกับสถาบัน หรือองคกรของรัฐและ/หรือเอกชน
All mechanical engineering students need to training skill on mechanical
engineering, to allow the students to develop both academic and work-related skills in
mechanical engineering factories equipment operation in either private sectors or governmental
institutions. students are required at least 270 hours, in order to gain experience in field
training.
302399

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3)
Mechanical Engineering Pre-project
วรรณกรรมปริทัศน เลือกหัวขอโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล กําหนดวัตถุประสงคและ
ขอบเขตของโครงงาน ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ วางแผนการดําเนินงานตลอดโครงงานและดําเนินงาน
ตามแผนในสวนของการเตรียมโครงงาน รายงานการเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล นําเสนอ
โครงงาน ทั้งนี้ใหอยูภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน
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Literature review; select project topic in mechanical engineering; set up
objectives and scope of the project; study of relevant theories. Project planning and
proceeding the pre-project section; mechanical engineering pre-project report; presentation;
the project has to be supervised by project advisor.
302416

การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0)
Mechanical Vibrations
วิชาบังคับกอน : 302212 กลศาสตรวิศวกรรม 2
Prerequisite : 302212 Engineering Mechanics II
ระบบที่ มี ห นึ่ ง ระดั บ ขั้ น เสรี การสั่ น สะเทื อ นโดยการบิ ด การสะเทื อ นแบบอิ ส ระและ
แบบบังคับ วิธีของระบบเสมือน ระบบที่มีหลายระดับขั้นเสรี วิธีการและเทคนิค การลดและการควบคุม
การสั่นสะเทือน
System with one degree of freedom; torsional vibration; free and forced
vibration; method of equivalent system; systems having several degrees of freedom; methods
and techniques to reduce and control vibrations.
302419

การจําลองระบบทางกล
3(2-2)
Mechanical System Simulation
การจํ า ลองระบบทางกล การออกแบบระบบโดยการจํ า ลอง การประยุ ก ต ใ ช เ ทคนิ ค
การออกแบบทางกลในการออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลและการออกแบบโครงสรางโดยการจําลองระบบ
Mechanical system simulation; system design by simulation; application of
mechanical design techniques in machine element design and structure design by simulation.
302422

กลศาสตรของของแข็ง 2
3(3-0)
Mechanics of Solids II
วิชาบังคับกอน : 302221 กลศาสตรของของแข็ง 1
Prerequisite : 302221 Mechanics of Solids I
การวิเคราะหความเคน ความเคนและความเครียดใน 3 มิติ การประยุกตใชวิธีพลังงาน
วิธีแผนภาพการไหลของแรงเฉือน ทฤษฎีความยืดหยุน ความเปนพลาสติก วิธีวิเคราะหกลศาสตรของวัสดุ
ขั้ น สู ง การวิ เ คราะห ด ว ยเทนเซอร ระเบีย บวิ ธี ไฟไนต เ อลิ เ มนต ลัก ษณะความเสี ย หายเชิง กลศาสตร
กรณีศึกษา
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Stress analysis; three-dimensional stress and strain; application of energy
method; shear flow diagram method; theory of elasticity; plasticity; analysis of advanced
mechanics of materials; tensor analysis; finite element method; fracture mechanics; case
studies.
302423

ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนท
3(3-0)
Finite Element Method
พื้นฐานของระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนท เกณฑของไฟไนทเอลิเมนท ฟงกชันการประมาณ
ในเอลิเมนท การวิเคราะหดวยไฟไนทเอลิเมนทสําหรับปญหาหนึ่งมิติ การแบงโดเมนออกเปนเอลิเมนท
การรวมสมการของ เอลิเมนท การวิเคราะหดวยไฟไนทเอลิเมนทสําหรับปญหาสองและสามมิติ
Introduction to finite element method, finite element formulation, element
interpolation function, finite element analysis of one dimensional problems, discretizations of
the domain into elements, assembly of element equations, finite element analysis of two and
three dimensional problem.
302431

กระบวนการทางความรอนจากพลังงานแสงอาทิตย
3(2-2)
Solar Energy Thermal Process
วิชาบังคับกอน : 302335 การถายเทความรอน
Prerequisite : 302335 Heat Transfer
ธรรมชาติของพลังงานแสงอาทิตย การวัดรังสีดวงอาทิตย การออกแบบอุปกรณพลังงาน
แสงอาทิตย ตัวกักเก็บความรอน เครื่องทําน้ํารอน เครื่องทําอากาศรอน เครื่องกลั่นน้ํา เครื่องทําความเย็น
และปมความรอน การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร
Nature of solar energy; solar radiation measurement; solar energy equipment
design: collector, water heater, air heater, water distiller, refrigerator and heat pump;
economic analysis.
302432

การอนุรักษและการจัดการพลังงาน
Energy Conservation and Management
วิชาบังคับกอน : 302232 อุณหพลศาสตร 1
Prerequisite : 302232 Thermodynamics I

3(2-2)

47
หลักการเบื้องตนของการอนุรักษและการจัดการพลังงาน สมดุลพลังงานในการอนุรักษ
และการจัด การพลั ง งาน หมอ แปลงไฟฟา มอเตอรไฟฟา ไฟแสงสว า ง หม อไอน้ํา เครื่ อ งปรับ อากาศ
เครื่องอัดอากาศ การตรวจวัดการใชพลังงาน เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจวัด การวิเคราะหทาง
เศรษฐศาสตรและแผนอนุรักษพลังงาน กฎหมายที่เกี่ยวของ กรณีศึกษา
Fundamentals of energy conservation and management; energy balance
analysis for energy conservation and management; transformer, motor, lighting, boiler, air
conditioner, air compressor; energy auditing; instruments and techniques for auditing;
economic analysis and energy conservation plan; relevant laws; case studies.
302433

แหลงพลังงานธรรมชาติที่นํามาใชใหมได
3(2-2)
Renewable Energy Resources
สถานการณ พ ลัง งาน การสํารวจแหล ง พลังงานธรรมชาติที่ นํามาใชใหมได พลั ง งาน
แสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานจากชีวมวล พลังงานคลื่นและพลังงานน้ําขึ้นน้ําลง พลังงานน้ํา พลังงาน
ความร อ นใต พิ ภ พ ความมี อ ยู แ ละการกระจายตั ว ของแหล ง พลั ง งาน วิ วั ฒ นาการทางเทคโนโลยี
การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ
Energy situation; comprehensive survey of renewable energy resources: solar
energy, wind energy, biomass energy, wave energy and tidal energy, hydropower, geothermal
energy; availability and distribution of resources; technological development; project feasibility
analysis.
302434

กลศาสตรของของไหลขั้นสูง
3(3-0)
Advanced Mechanics of Fluids
วิชาบังคับกอน : 302234 กลศาสตรของของไหล
Prerequisite : 302234 Mechanics of Fluids
การไหลอุดมคติแบบไมหมุนตัว ศักยความเร็ว ฟงกชันการไหล วิถีกระแสและแนวศักย
คงที่ การวิ เ คราะห ก ารไหลแบบไม ห มุ น ตั ว สองมิ ติ สมมติ ฐ านการไหลแบบป น ป ว น ความยาวผสม
แพลนดทล สมการเนเวียรสโตกสําหรับปริมาณตัวกลางเวลาเฉลี่ย ความเคนปรากฏ ทฤษฎีชั้นขอบเขต
สมการบลาเซียส สมการอินทิกรัลโมเมนตัมฟอนคารมานและความเสียดทานพื้นผิว แรงฉุดของแผนเรียบ
การไหลบนขอบเขตโคง การแบงแยก แรงฉุดของวัตถุจม ลักษณะการไหลผานทรงกระบอก
Idealized flows irrotational; flow velocity potential; stream function; streamlines
and lines of constant potential; analysis of two-dimensional irrotational flow; hypotheses for

48
turbulent flow; Prandtl’s mixing length; Navier-stokes equations for mean-time-average
quantities; apparent stress; boundary-layer theory; Blasius’ equation; Von Karman integral
momentum equation and skin friction; drag for smooth plates; flow over curved boundaries;
separation; drag on immersed bodies; wake behind a cylinder.
302435

เครื่องจักรกลของไหล
3(3-0)
Fluid Machinery
ทฤษฎี พื้ น ฐาน การจํ า แนกลั ก ษณะของเครื่ อ งสู บ พั ด ลม และกั ง หั น ประสิ ท ธิ ภ าพ
กฎความคลายคลึง ความเร็วจําเพาะและคุณลักษณะ การเลือกและการติดตั้ง แนะนําเครื่องจักรกลของ
ไหลประเภทอื่น ๆ
Basic theories; classification of pumps, fan,and turbine; efficiency; similarity law;
specific speed and characteristic; selection and installation; introduction to other fluid
machineries.
302439

การออกแบบระบบทอ
3(3-0)
Design of Piping Systems
วิชาบังคับกอน : 302234 กลศาสตรของของไหล
Prerequisite : 302234 Mechanics of Fluids
หลักการออกแบบระบบทอ การกําหนดลักษณะของทอและการใหรหัสใชงาน วาลว
ขอตอ ปม หมอไอน้ํา และเครื่องอัด ระบบทอในโรงจักรตนกําลัง โรงงานอุตสาหกรรม และอาคาร
Principle of piping system design; pipe specifications and pertinent codes;
valves, fittings, pumps, boiler and compressors; piping systems in power plants, industrial
plants, and buildings.
302442

พลศาสตรยานยนต
3(3-0)
Vehicle Dynamics
หลักการของพลศาสตรยานยนต การวิเคราะหเชิงพลศาสตรของโครงสรางยานยนต
ระบบช ว งล า ง ระบบเบรค ระบบบั ง คั บ เลี้ ย ว ระบบส ง กํ า ลั ง การวิ เ คราะห ส มรรถนะ กลไกควบคุ ม
ตามสภาวะการขับขี่
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Principle of vehicle dynamics; dynamic response analysis of automotive
systems: automotive structure, suspension system, brake system, steering system, power
transmission system; performance analysis; handling mode.
302443

วิศวกรรมสันดาปภายใน
3(3-0)
Internal Combustion Engineering
วิชาบังคับกอน : 302333 อุณหพลศาสตรประยุกต
Prerequisite : 302333 Applied Thermodynamics
เครื่องยนตจุดระเบิดดวยประกายไฟ เครื่องยนตจุดระเบิดดวยการอัด เชื้อเพลิงและ
การสันดาป ระบบจุดระเบิด วัฏจักรเชื้อเพลิง-อากาศอุดมคติ การไหลของของไหล อุณหพลศาสตร
การสันดาปและการถายเทความรอนที่เกิดในเครื่องยนต การซุปเปอรชารทและการไลไอเสียในเครื่องยนต
สองจังหวะ ความเสียดทานและการหลอลื่น ปจจัยที่มีผลตอกําลังของเครื่องยนต ประสิทธิภาพและ
การทดสอบ
Spark-ignition engines; compression-ignition engines; fuel and combustion;
ignition system; ideal fuel air cycle; study of fluid flow, thermodynamics, combustion and heat
transfer within the engine; supercharging and scavenging within 2-stroke engine; friction and
lubrication; factors affecting engine power, efficiency and testing.
302444

วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง
3(3-0)
Power Plant Engineering
วิชาบังคับกอน : 302333 อุณหพลศาสตรประยุกต
Prerequisite : 302333 Applied Thermodynamics
โรงจักรตนกําลัง การคํานวณภาระกรรมทางไฟฟา สถานการณพลังงาน เชื้อเพลิงและ
การสั น ดาป โรงจั ก รพลั ง น้ํ า โรงจั ก รพลั ง ไอน้ํา โรงจั ก รเครื่อ งยนตสั น ดาปภายใน โรงจัก รกั ง หั น ก า ซ
โรงจักรวงจรรวม โรงไฟฟานิวเคลียร การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร มลพิษ เครื่องมือวัดและการควบคุม
Power plant; load calculation; energy situation; fuel and combustion;
hydropower plant; steam power plant; internal combustion engine power plant; gas turbine
power plant; combine-cycle power plant; nuclear power plant; economic analysis;
instrumentation pollution; instrumentation and control.
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302445

กังหันกาซ
3(3-0)
Gas Turbine
วิชาบังคับกอน : 302333 อุณหพลศาสตรประยุกต
Prerequisite : 302333 Applied Thermodynamics
พลศาสตรของกาซ วัฏจักรกังหันกาซ เครื่องอัด ระบบการสันดาป กังหันกาซ สวนควบ
ของเครื่องยนตกังหันกาซ คุณลักษณะและการประยุกตใชงาน
Gas dynamics; gas turbine cycle; compressor; combustion system; gas turbine;
equipment; characteristics and application.
302446

การออกแบบระบบความรอน
3(3-0)
Thermal System Design
วิชาบังคับกอน : 302232 อุณหพลศาสตร 1
Prerequisite : 302232 Thermodynamics 1
แนวคิ ดและกระบวนการออกแบบระบบความร อน การประยุ ก ต ใช ก ฎข อที่ ห นึ่ ง และ
ขอที่สองของอุณหพลศาสตรสําหรับการวิเคราะหระบบความรอน การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร
ของอุปกรณความรอน การจําลองระบบ การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร
Concept and procedure of thermal system design; application of first- and
second- law of thermodynamics for thermal system analysis; mathematical models of thermal
equipments; system simulation; economic analysis.
302448

เทคโนโลยีวิศวกรรมการสันดาป
3(3-0)
Combustion Engineering Technology
สมบัติของเชื้อเพลิงกาซ เชื้อเพลิงเหลวและเชื้อเพลิงแข็ง พื้นฐานของกระบวนการสันดาป
หัวเผาในโรงงานอุตสาหกรรม
การออกแบบเตาเผาและ
นําเชื้อเพลิงไปใชงานในโรงจักรตนกําลัง
หองสันดาป กระบวนการผลิตไอน้ําและการผลิตพลังงานในโรงจักร การปรับคุมคุณภาพน้ําที่ใชใน
หมอไอน้าํ
การควบคุมมลภาวะ
Properties of gaseous, liquid and solid fuels; fundamental of combustion
processes; fuel utilization in power plant; industrial burners, furnace and combustion chamber
design, steam raising process and power production in plant; water treatment for boilers;
pollution control.
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302449

การสันดาปและการควบคุมมลภาวะ
3(3-0)
Combustion and Pollution Control
วิชาบังคับกอน : 302335 การถายเทความรอน
Prerequisite : 302335 Heat Transfer
หลักการทางเทอรโมเคมีสตี้ในการสันดาป จลนพลศาสตรของการสันดาป ทฤษฎีของ
เปลวแบบผสมกอนเผาไหมและเปลวแบบกระจาย การเกิดของมลภาวะจากการสันดาปและการควบคุม
อุปกรณในกระบวนการสันดาป
Principle of thermochemistry for combustion; combustion kinetics; theories of
premixed flames and diffusion flames; pollutant formation in combustion and control;
combustion equipments.
302453

การออกแบบและการผลิตโดยใชคอมพิวเตอรชวย
3(2-2)
Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing
วิชาบังคับกอน : 302151 เขียนแบบวิศวกรรม
Prerequisite : 302151 Engineering Drawing
ภาพโดยรวมทางวิ ศ วกรรมของการใช ค อมพิ ว เตอร ช ว ยในการออกแบบและการใช
คอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหทางวิศวกรรม ระบบทางกายภาพ ระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบทางกล
ระบบคอมพิวเตอร ฐานขอมูลและการทํางาน คําจํากัดความของ CAD/CAM วงจรการผลิตและ
CAD/CAM การจัดการองคประกอบในการใชคอมพิวเตอรชวยในการผลิต CNC และการเขียนโปรแกรม
CNC การควบคุมทางตรรกศาสตรแบบโปรแกรมได การใชคอมพิวเตอรชวยในการวางแผนกระบวนการ
Overview of engineering in computer aided design and computer aided
engineering: physics system, electronics system, mechanic system, computer system;
database and operation; CAD/CAM definition; production cycle and CAD/CAM; organization of
compiler-aid manufacturing, CNC and CNC programming, programmable logic controller
computer-aided process planning.
3(2-3)
รถแทรกเตอรเพื่อการเกษตร
Agricultural Tractors
การจําแนกและโครงสรางของรถแทรกเตอร กลศาสตรของรถแทรกเตอร เครื่องยนต
ตนกําลัง ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบหลอลื่น ระบบระบายความรอน ระบบไฟฟา ระบบสงถายกําลัง
อุปกรณอํานวยการเคลื่อนที่ ระบบเบรก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบตอติด ระบบอํานวยกําลัง ระบบไฮดรอลิก

302456
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ความปลอดภัย การทดสอบรถแทรกเตอร และสมรรถนะ การเลือกใชรถแทรกเตอร ปฏิบัติการ ฝกหัดขับ
การใชงาน การบํารุงรักษา การทดสอบรถแทรกเตอร
Classification and structure of tractors; tractor mechanics; power engine; fuel
system; lubrication system; cooling system; electrical system; power transmission system;
traction devices; brake system; steering control system; attachment system; power take-off
system; hydraulic system; safety; tractor tests and performance; selection of tractor; practice:
driving, operation, maintenance, tractor tests.
302457

วิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร
3(2-3)
Agricultural Machinery Engineering
การจําแนกและหลักการของเครื่องจักรกลการเกษตร การวิเคราะหแรง วิธีการใชงาน
การปรับตั้ง เครื่องมือการเตรียมดิน เครื่องปลูกพืช เครื่องดํานา เครื่องใหปุย เครื่องสูบน้ํา เครื่องพน
สารเคมี เครื่ อ งตั ด หญ า เครื่ อ งเก็ บ เกี่ ย ว การเลื อ กใช เ ครื่ อ งจั ก รกลการเกษตร ความปลอดภั ย การ
บํา รุง รั กษาและการจั ดการเครื่อ งจักรกลการเกษตร ปฏิบัติการ การใชงานและทดสอบเครื่องจักรกล
การเกษตรประเภทตาง ๆ
Classification and principles of agricultural machine; force analysis; operation;
tillage equipment adjustment; planting equipment; rice transplanter; fertilizing equipment; water
pump; chemical sprayer; mower; harvester; selection of agricultural machinery; safety;
agricultural machine maintenance and management; practice: operation and testing of
agricultural machineries.
302458

วิศวกรรมกระบวนการอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0)
Agroindustrial Process Engineering
วิชาบังคับกอน : 302232 อุณหพลศาสตร 1
Prerequisite : 302232 Thermodynamics 1
การถ า ยเทมวลสารและพลั ง งานในการแปรรู ป ผลิ ต ผลทางการเกษตร หลั ก การทํ า
ความสะอาด การคัดแยก การลดขนาด ไซโครเมตริก การลดความชื้นและการทําแหง การเก็บรักษา
ดวยความเย็น การบรรจุผลิตภัณฑ การออกแบบระบบการผลิตทางอุตสาหกรรมเกษตร การวิเคราะห
เชิงเศรษฐศาสตร ปฏิบัติการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
Energy and mass transfer in agricultural product processing; principle of
cleaning, sorting, size reduction, psychrometrics, dehumidifying, and drying, cold storage,
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packaging; agroindustrial process design; economic analysis; practice: agricultural product
processing.
302459

การจัดการตนกําลังและเครื่องจักรกลการเกษตร
3(3-0)
Power and Agricultural Machinery Management
การจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร สมรรถนะของเครื่องจักรกลการเกษตร ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพทางไร คุณภาพการทํางาน การวิเคราะหตนทุนการใช
เครื่องจักรกลการเกษตร การบํารุงรักษาเชิงปองกัน การเลือกเครื่องจักรกลการเกษตร ความปลอดภัยและ
การลดอุ บั ติ เ หตุ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งคนกั บ เครื่ อ งจั ก ร การวางแผนการซ อ มบํ า รุ ง และให บ ริ ก าร
เครื่องจักรกลการเกษตร
Agricultural machine management; agricultural machine performance; factors
influencing on efficiency; yield-per-area improvement; quality of work; cost analysis; preventive
maintenance; selection of agricultural machine; safety and accident reduction; man and
machine relationship; maintenance planning and service for agricultural machinery.
302474

วิศวกรรมการปรับอากาศและการระบายอากาศ
3(3-0)
Air-Conditioning and Ventilation Engineering
วิชาบังคับกอน : 302333 อุณหพลศาสตรประยุกต
Prerequisite : 302333 Applied Thermodynamics
ไซโครเมตริกและกระบวนการของอากาศ เกณฑความรูสึกสบายของมนุษย คุณภาพ
ของอากาศภายในบริเวณที่ปรับอากาศและหลักการระบายอากาศ การคํานวณภาระความเย็นในระบบ
ปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ และเครื่องปรับอากาศชนิดตาง ๆ อุปกรณตาง ๆ ในระบบปรับอากาศ
หลักการกระจายลมและการออกแบบระบบทอลม สารทําความเย็น และการออกแบบทอสารทําความเย็น
พื้นฐานการควบคุมระบบปรับอากาศ
Psychometrics and processes of air; human comfort; indoor air quality (IAQ)
and principle of ventilation; cooling load calculation; various types of air conditioning systems
and air-conditioners; air conditioning equipments; principle of air distribution and duct system
design; refrigerants and refrigerant piping design; basic controls in air conditioning.
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302482

การวัดและเครื่องมือวัดสําหรับวิศวกรเครื่องกล
3(2-2)
Measurement and Instruments for Mechanical Engineers
หลักการของระบบการวัด องคประกอบในระบบการวัด การวิเคราะหความเที่ยงตรงและ
ความแม น ยํ า การวิ เ คราะห ข อมู ล สั ญ ญาณ ผลกระทบของภาระต อ ระบบการวัด สัญ ญาณรบกวน
ระบบการวัดและเครื่องมือวัดแบบตาง ๆ การวัดความเครียด การวัดแรง การวัดการไหล การวัดการกระจัด
การวัดความเร็ว การวัดความเรง การวัดอุณหภูมิ การวัดความชื้น การวัดความดัน การวัดแสง การวัดแบบ
อื่น ๆ การสอบเทียบเครื่องมือวัด
Principles of measurement system; components of measurement system;
accuracy and precision analysis; data analysis; signal; loading effects; noise; measurement
system and instruments: strain measurement, force measurement, flow measurement,
displacement measurement, velocity measurement, acceleration measurement, temperature
measurement, humidity measurement, pressure measurement, light measurement,
miscellaneous measurement; instrument calibration.
302483

ระบบควบคุมกําลังของไหล
3(3-0)
Fluid Power Control System
วิชาบังคับกอน : 302234 กลศาสตรของของไหล
Prerequisite : 302234 Mechanics of Fluids
ทฤษฎีพื้นฐานของระบบควบคุมกําลังของไหล อุปกรณและวงจรพื้นฐาน สัญลักษณ
คําจํากัดความ ลักษณะสภาวะคงตัว ลักษณะทรานเชียนต ระบบสงกําลัง ระบบควบคุม อุปกรณและวงจร
ตรรกะ อุปกรณและวงจรไฟฟา การวิเคราะหและออกแบบระบบกําลัง การออกแบบและการเลือกใช
อุปกรณ การบํารุงรักษาระบบและอุปกรณ
Basic theory of fluid power control system; basic equipments and circuits;
symbols; definition; steady state characteristics; transient characteristics; power transmission
system; control system: logic devices and circuits; electrical devices and circuits; power
system analysis and design; device design and selection; system and device maintenance.
302484

วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control Engineering
วิชาบังคับกอน : 252284 แคลคูลัส 3
Prerequisite : 252284 Calculus III

3(3-0)
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หลั ก การควบคุ ม อั ต โนมั ติ การวิ เ คราะห แ ละการสร า งแบบจํ า ลองขององค ป ระกอบ
การควบคุ ม เชิ ง เส น เสถี ย รภาพของการป อ นกลั บ แบบเชิ ง เส น การวิ เ คราะห ผ ลและการออกแบบ
การตอบสนองตามเวลา การตอบสนองตามความถี่ การออกแบบและการชดเชยในระบบควบคุม
Automatic control principles; analysis and modeling of linear control elements;
stability of linear feedback systems; time domain analysis and design; frequency response;
design and compensation of control systems.
302485

หุนยนตเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Robotics
วิชาบังคับกอน : 302313 กลศาสตรเครื่องจักรกล
Prerequisite : 302313 Mechanics of Machinery
หลักการพื้นฐานของหุนยนต จลนศาสตรไปขางหนาของแขนกล เมตริกซหมุน ตําแหนง
ความเร็ ว และความเร ง จลนศาสตร ย อ นกลั บ ของแขนกล วิ ธี ก ารจาโคเบี ย น สมการการเคลื่ อ นที่
ของแขนกล การควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนกล อุปกรณวัดและการแปลงสัญญาณ ระบบขับเคลื่อนและ
สงกําลัง
Basic theory of robotics; forward kinematics of robot arm; rotation matrix;
position, velocity and acceleration; backward kinematics of robot arm; Jacobean method;
equation of motion of robot arm; motion control of robot arm; measuring and transducing
instruments; driving and power transmission system.
302486

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรเครื่องกล 2
3(3-0)
Numerical Methods for Mechanical Engineers II
วิชาบังคับกอน : 302281 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรเครื่องกล 1
Prerequisite : 302281 Numerical Methods for Mechanical Engineers I
บทนํา ระบบสมการเชิงเสน การหาคาอนุพันธโดยใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ระเบียบวิธี
ไฟไนตดิฟเฟอเรนซพื้นฐาน ระเบียบวิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนซแบบไมมาตรฐาน ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต
พื้นฐาน วิธีการถวงน้ําหนักของกาเลอคิน ฟงกชันรูปราง การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับระเบียบวิธี
ไฟไนตดิฟเฟอเรนทและระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต กรณีศึกษา
Introduction; system of linear equations; numerical differentiation methods; finite
difference method: basic method, nonstandard finite difference schemes; finite element
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methods: basic method, Galerkin’s weighted residual method, shape function; computer
application for finite difference and finite element methods; case studies.
302494

หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล
Selected Topics in Mechanical Engineering
ศึกษาหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมเครื่องกล
Study of Interesting topics in mechanical engineering.

3(3-0)

302496

ปญหาพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-3)
Special Problems in Mechanical Engineering
ศึกษาและคนควาปญหาพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล
Study and research special problems in mechanical Engineering.

302499

โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
2(0-6)
Mechanical Engineering Project
วิชาบังคับกอน : 302399 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
Prerequisite : 302399 Mechanical Engineering Pre-project
ดํ า เนิ น โครงงานวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลต อ เนื่ อ งจาก รายวิ ช า 302399 ให เ สร็ จ สมบู ร ณ
รายงานโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล นําเสนอรายงาน ทั้งนี้ใหอยูภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่
ปรึกษาโครงงาน
Complete the mechanical engineering project continued from 302399;
mechanical engineering project report; presentation; the project has to be supervised by
project advisor.
303206

วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
4(3-3)
Introduction to Electrical Engineering
วิชาบังคับกอน : 261102 ฟสิกส 2
Prerequisite : 261102 Physics II
หลักการเบื้องตนของวงจรไฟฟา องคประกอบพื้นฐานของวงจรไฟฟา ทฤษฎีการวิเคราะห
วงจรไฟฟ า การวิเ คราะห ผลตอบสนองของวงจรไฟฟ ากระแสตรง การวิเคราะหสภาวะเปลี่ยนแปลง
และสภาวะคงตัว การคํานวณกําลังไฟฟาจริง กําลังไฟฟาจินตภาพ และกําลังไฟฟารวม ของวงจรไฟฟา
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กระแสสลั บ แนะนํ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ส ถานะของแข็ ง หลั ก การทํ า งานและคุ ณ ลั ก ษณะของอุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิกสสารกึ่งตัวนํา ไดโอด ทรานซิสเตอร อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง หลักการทํางาน
ของหมอแปลงไฟฟาเฟสเดียวและสามเฟส หลักการเบื้องตนของแหลงจายกระแสตรงและกระแสสลับ
ตัวเรียงกระแสและอินเวอรเตอร หลักการทํางานและควบคุ มมอเตอร และเครื่องกํ าเนิ ดกระแสไฟฟา
กระแสตรงและกระแสสลับ
Principles of electric circuit; basic elements of electric circuit; electric circuit
analysis; theory analysis of direct current (DC) and alternating current (AC) circuit response;
transient state and steady state analysis; real power, imaginary power and total power of AC
circuit; introduction to solid state electronics; principles and characteristics of semiconductor
electronic devices: diode, transistor, power electronic device and circuit; principles of one-and
three-phase transformer, principles of DC and AC power supply and storage; principles and
control of DC and AC motor.
305171

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(3-0)
Computer Programming
หลักการทางคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร การทํางานรวมกันระหวาง
ฮารดแวรและ ซอฟตแวร การประมวลผลขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
การเขียนโปรแกรม ดวยภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกตใชในการแกไขปญหาทางวิศวกรรม
Principle of computers, computer components, software and hardware
cooperative work, electronic data processing, design method and development for advanced
programming, programming applications for solving engineering problems.
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17.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา
เลขรหัสสามตัวแรก
301 หมายถึง
302 หมายถึง
303 หมายถึง
305 หมายถึง

วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

เลขรหัสสามตัวหลัง
เลขรหัสตัวแรก
เลขรหัสตัวที่สอง
เลข 0
เลข 1,2
เลข 3

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เลข 4
เลข 5

หมายถึง
หมายถึง

เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เลขรหัสตัวที่สาม

หมายถึง

ชั้นปที่เปดสอน
หมวดหมูในสาขาวิชา
หมูวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
หมูวิชากลศาสตรวิศวกรรม
หมูวิชาอุณหพลศาสตร พลังงานและ
กลศาสตรของไหล
หมูวิชาวิศวกรรมระบบตนกําลัง
หมูวิชาเขียนแบบเครื่องกล การออกแบบ
และวิศวกรรมเกษตร
หมูวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
หมูวิชาการทําความเย็นและปรับอากาศ
หมูวิชาคณิตศาสตรประยุกต และการควบคุม
หมูวิชาฝกงาน, โครงงาน, หัวขอคัดสรร,
การศึกษาปญหาพิเศษ
อนุกรมในหมวดหมูในสาขาวิชา
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18. การประกันคุณภาพหลักสูตร
18.1 การบริหารหลักสูตร
18.1.1 มีผูรับผิดชอบหลักสูตร
18.1.2 มีระบบการรายงานขอมูลหลักสูตร การจัดการศึกษา และขอมูลอาจารยผูสอน
ทุกภาคการศึกษา
18.1.3 มีการประเมินผลอาจารยผูสอนโดยนิสิตทุกสิ้นภาคการศึกษา และรายงานผล
การประเมิน เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
18.1.4 มีกระบวนการติดตามผลการเรียนของนิสิตในแตละชั้นป
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
18.2.1 จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ และสถานฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหาหลักสูตร
18.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
18.3.1 มีระบบอาจารยที่ปรึกษา พรอมคูมือปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษาครบทั้ง 3
ดาน คือ อาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ อาจารยที่ปรึกษาดานกิจกรรมนิสิต และอาจารยที่ปรึกษา
ดานจิตวิทยา ที่พรอมจะใหการสนับสนุนและใหคําแนะนําแกนิสิต
18.3.2 มีการกําหนดใหนิสิตพบอาจารยที่ปรึกษาอยางนอย เทอมละ 2 ครั้ง
18.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
18.4.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุง
หลักสูตรใหทันสมัยอยูเสมอ
18.4.2 มีการสํารวจการไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษาทุกป
มีกระบวนการติดตามขอมูลการปรับปรุงหลักสูตรจากนิสิต ที่จบการศึกษาไปแลว ประมาณ 1 ป โดย
การแจกแบบสอบถาม
19. การพัฒนาหลักสูตร
19.1 มีการกําหนดตัวชี้วัดดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่สมศ. และมหาวิทยาลัย
กําหนด
19.2 กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ขางตน ทุก ๆ ระยะ 5 ป โดยกําหนดการประเมิน
ครั้งแรก ป พ.ศ. 2555
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20. สาระในการปรับปรุงแกไข และโครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข
20.1 สาระในการปรับปรุงหลักสูตร ปรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 133 (6/2550) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

001103
001111
001112
001126

001134

001151
001152
001153
001154
001155
001156
001157

001160

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.กลุมวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
2.กลุมวิชามนุษยศาสตร
การคิดการใชเหตุผลและ
จริยธรรม
3.กลุมวิชาสังคมศาสตร
ภูมิปริทัศนภาคเหนือตอนลาง
4.กลุมวิชาพลานามัย
การเสริมสรางคุณภาพชีวิต
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
การบริหารกาย
กิจกรรมเขาจังหวะ
วายน้ํา
ลีลาศ
ตะกรอ
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

5. กลุมวิชาสหศาสตร
พฤติกรรมมนุษย

21 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)

001103
001111
001112

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.กลุมวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษพัฒนา

21 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)

สาระที่ปรับปรุง

001134

2.กลุมวิชาสังคมศาสตร
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

3 หนวยกิต
3(3-0)

3.กลุมวิชาพลานามัย
วิชาบังคับเลือก
จากรายวิชาตอไปนี้
กอลฟ
เกม
บริหารกาย
กิจกรรมเขาจังหวะ
วายน้ํา
ลีลาศ
ตะกรอ
นันทนาการ
ซอฟทบอล
เทนนิส
เทเบิลเทนนิส
บาสเกตบอล
แบดมินตัน
ฟุตบอล
วอลเลยบอล
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
4. กลุมวิชาสหศาสตร
ชีวิตและสุขภาพ
การจัดการการดําเนินชีวิต

1 หนวยกิต

3 (3-0)
3 หนวยกิต
3 (3-0)
3 หนวยกิต
2 (2-0)
1 หนวยกิต
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)

3 หนวยกิต
3(3-0)

001150
001151
001152
001153
001154
001155
001156
001157
001158
001159
001160
001161
001162
001163
001164
001165
001171
001172

1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
8 หนวยกิต
3(3-0)
3(2-2)

ปรับปรุงตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
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3(3-0)

001113

3(3-0)

001121

3(3-0)
3(3-0)

001122
001123

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
ทักษะชีวิต
วิชาศึกษาทั่วไปวิชาเลือก
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
1.กลุมวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2.กลุมวิชามนุษยศาสตร
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา
คนควา
ปรัชญาเพื่อชีวิต
ภาษา สังคม และวัฒนธรรม

3(3-0)
3(3-0)

001124
001125

ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
ดุริยางควิจักขณ

3(3-0)
3(3-0)

3(3-0)

001126

3(3-0)

3(3-0)

001131

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3.กลุมวิชาสังคมศาสตร
กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต

3(3-0)

001132

ไทยกับประชาคมโลก

3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

001133
001135

วิถีไทย วิถีทัศน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

3(3-0)
3(3-0)

3(2-2)

001140

4. กลุมวิชาวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร
มนุษยกับสิ่งแวดลอม

3(3-0)

3(3-0)

001141

คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน

3(2-2)

001143

การเปนผูประกอบการ
ไทยศึกษา
สภาวการณโลก
4. กลุมวิชาวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้น
พื้นฐาน
คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุค
สารสนเทศ
ยาและสุขภาพ

3(3-0)

001142

3(3-0)

001245

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน

3(3-0)

001143

คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุค
สารสนเทศ
ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน

001173
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

001113
001121
001122
001123
001124
001125
001127
001131
001132
001133
001135
001136

001141
001142

1.กลุมวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2.กลุมวิชามนุษยศาสตร
สารสนเทศศาสตรเพื่อ
การศึกษาคนควา
ปรัชญาชีวิต
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
ปริทรรศนศิลปะการแสดงไทย
ศิลปะการฟงและความเขาใจ
เกี่ยวกับดนตรี
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3.กลุมวิชาสังคมศาสตร
กฎหมายพื้นฐานเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
อารยธรรมโลก

9 หนวยกิต

001144
001145
001245
001170

อาหารและวิถีชีวิต
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
5. กลุมสหศาสตร
พฤติกรรมมนุษย

สาระที่ปรับปรุง
2(1-2)
9 หนวยกิต

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

ปรับปรุตาม
นโยบาย
ของ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
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หมวดวิชาเฉพาะสาขา
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551

2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา

114 หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา

2.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
256101
หลักเคมี
261101
ฟสิกส 1
261102
ฟสิกส 2
2.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางภาษา
205301
การอานเชิงวิชาการ
205302
การเขียนเชิงวิชาการ
205436
ภาษาอังกฤษวิชาชีพ
2.3 กลุมวิชาแกน
252182
แคลลูคัส 1
252183
แคลลูคัส 2
252184
แคลลูคัส 3
301202
วัสดุวิศวกรรม
301303
สถิติวิศวกรรม
302111
กลศาสตรวิศวกรรม 1
302151
เขียนแบบวิศวกรรม
302212
กลศาสตรวิศวกรรม 2
2.4 กลุมวิชาบังคับเฉพาะสาขา
301211
กรรมวิธีการผลิต 1
301335
การจัดการดานการผลิตและ
คุณภาพ
302221
กลศาสตรของของแข็ง 1
302232
อุณหพบศาสตร 1
302234
กลศาสตรของของไหล
302281
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับ
วิศวกรเครื่องกล 1
302313
กลศาสตรเครื่องจักรกล
302315
การออกแบบเครื่องจักรกล
302333
อุณหพลศาสตรประยุกต
302335
การถายเทความรอน
302368
ปฏิบัติการสําหรับวิศวกร
เครื่องกล 1
302369
ปฏิบัติการสําหรับวิศวกร
เครื่องกล 2
302399
การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมเครื่องกล
302484
วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
302497
สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล
302499
โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล

12 หนวยกิต
4(3-3)
4(3-2)
4(3-2)
3 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
24 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
3(3-0)
45 หนวยกิต
3(2-3)
3(3-0)

2.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
256101
หลักเคมี
261101
ฟสิกส 1
261102
ฟสิกส 2
2.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางภาษาใหเลือกเรียน
205301
การอานเชิงวิชาการ
205302
การเขียนเชิงวิชาการ
205436
ภาษาอังกฤษวิชาชีพ
2.3 กลุมวิชาแกน
252182
แคลลูคัส 1
252183
แคลลูคัส 2
252184
แคลลูคัส 3
301202
วัสดุวิศวกรรม
301303
สถิติวิศวกรรม
302111
กลศาสตรวิศวกรรม 1
302151
เขียนแบบวิศวกรรม
302212
กลศาสตรวิศวกรรม 2
2.4 กลุมวิชาบังคับเฉพาะสาขา
301211
กรรมวิธีการผลิต 1
301335
การจัดการดานการผลิตและ
คุณภาพ
302221
กลศาสตรของของแข็ง 1
302232
อุณหพบศาสตร 1
302234
กลศาสตรของของไหล
302281
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับ
วิศวกรเครื่องกล 1
302313
กลศาสตรเครื่องจักรกล
302315
การออกแบบเครื่องจักรกล
302333
อุณหพลศาสตรประยุกต
302335
การถายเทความรอน
302368
ปฏิบัติการสําหรับวิศวกร
เครื่องกล 1
302369
ปฏิบัติการสําหรับวิศวกร
เครื่องกล 2
302399
การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมเครื่องกล
302484
วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
302497
สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล
302499
โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
1(0-3)
1(0-3)
3(3-0)
1(0-3)
2(0-6)

สาระที่ปรับปรุง
114 หนวย
กิต
12 หนวยกิต
4(3-3)
4(3-2)
4(3-2)
3 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
24 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
3(3-0)
45 หนวยกิต
3(2-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
1(0-3)
1(0-3)
3(3-0)
1(0-3)
2(0-6)

คงเดิม
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303206
วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
305171
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
2.5 กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา
เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาตอไปนี้
สาขาวิชากลศาสตรวิศวกรรม
302316
การออกแบบเครื่องจักรกลขั้นสูง
302416
การสั่นสะเทือนทางกล
302419
การจําลองระบบทางกล
302422
กลศาสตรของของแข็ง 2
302423
ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนท
302442
พลศาสตรยานยนต
302494
หัวขอคัดสรรทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
302496
ปญหาพิเศษทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
302456
รถแทรกเตอรเพื่อการเกษตร
302457
วิศวกรรมเครื่องกลการเกษตร
302458
วิศวกรรมกระบวนการ
อุตสาหกรรมเกษตร
302459
การจัดการตนกําลังและ
เครื่องจักรกลการเกษตร
302494
หัวขอคัดสรรทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
302496
ปญหาพิเศษทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาอุณหพลศาสตร พลังงาน และกล
ศาสตรของไหล
302337
ไตรโบโลจี
302338
การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอน
302345
จลศาสตรของกาซ
302431
กระบวนการทางความรอนจาก
พลังงาน
แสงอาทิตย
302432
การอนุรักษและการจัด
การพลังงาน
302433
แหลงพลังงานธรรมชาติที่
นํามาใชใหมได
302434
กลศาสตรของของไหลขั้นสูง
302435
เครื่องจักรกลของไหล
302439
การออกแบบระบบทอ

4(3-3)
3(3-0)
30 หนวยกิต

3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)

3(2-3)
3(2-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)

3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
303206
วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
305171
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
2.5 กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา
เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาตอไปนี้
สาขาวิชากลศาสตรวิศวกรรม
302316
การออกแบบเครื่องจักรกลขั้นสูง
302416
การสั่นสะเทือนทางกล
302419
การจําลองระบบทางกล
302422
กลศาสตรของของแข็ง 2
302423
ระเบียบวิธีไฟไนทเอลิเมนท
302442
พลศาสตรยานยนต
302494
หัวขอคัดสรรทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
302496
ปญหาพิเศษทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
302456
รถแทรกเตอรเพื่อการเกษตร
302457
วิศวกรรมเครื่องกลการเกษตร
302458
วิศวกรรมกระบวนการ
อุตสาหกรรมเกษตร
302459
การจัดการตนกําลังและ
เครื่องจักรกลการเกษตร
302494
หัวขอคัดสรรทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
302496
ปญหาพิเศษทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาอุณหพลศาสตร พลังงาน และกล
ศาสตรของไหล
302337
ไตรโบโลจี
302338
การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอน
302345
จลศาสตรของกาซ
302431
กระบวนการทางความรอนจาก
พลังงาน
แสงอาทิตย
302432
การอนุรักษและการจัด
การพลังงาน
302433
แหลงพลังงานธรรมชาติที่
นํามาใชใหมได
302434
กลศาสตรของของไหลขั้นสูง
302435
เครื่องจักรกลของไหล
302439
การออกแบบระบบทอ

สาระที่ปรับปรุง
4(3-3)
3(3-0)
30 หนวยกิต

3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)

3(2-3)
3(2-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)

3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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302443

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
วิศวกรรมสันดาปภายใน

302444
302445
302446

วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง
กังหันกาซ
การออกแบบระบบความรอน

302448
302449

3(3-0) 302443

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
วิศวกรรมสันดาปภายใน

3(3-0)

3(3-0) 302444
3(3-0) 302445
3(3-0) 302446

วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง
กังหันกาซ
การออกแบบระบบความรอน

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

เทคโนโลยีวิศวกรรมการสันดาป
3(3-0)
การสันดาปและการคบคุม
3(3-0)
มลภาวะ
302494
หัวขอคัดสรรทาง
3(3-0)
วิศวกรรมเครื่องกล
302496
ปญหาพิเศษทาง
3(2-3)
วิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกตและการควบคุม
302453
การออกแบบและการผลิตโดยใช
3(2-2)
คอมพิวเตอรชวย
302482
การวัดและเครื่องมือวัดสําหรับ
3(2-2)
วิศวกรเครื่องกล
302483
ระบบควบคุมมกําลังของไหล
3(3-0)
302485
หุนยนตเบื้องตน
3(3-0)
302486
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับ
3(3-0)
วิศวกรเครื่องกล 2
302494
หัวขอคัดสรรทาง
3(3-0)
วิศวกรรมเครื่องกล
302496
ปญหาพิเศษทาง
3(2-3)
วิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาการทําความเย็นและปรับอากาศ
302371
การทําความเย็น
3(3-0)
302474
วิศวกรรมการปรับอากาศและ
3(3-0)
การระบายอากาศ
302494
หัวขอคัดสรรทาง
3(3-0)
วิศวกรรมเครื่องกล
302496
ปญหาพิเศษทาง
3(2-3)
วิศวกรรมเครื่องกล
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวย
กิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
นเรศวรหรือสถาบันอื่น
4. หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
302391
ฝกงานดานวิศวกรรมเครื่องกล
6 หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิต) (ไมนอยกวา 270 ชม.)

สาระที่ปรับปรุง

302448
302449

เทคโนโลยีวิศวกรรมการสันดาป
3(3-0)
การสันดาปและการคบคุม
3(3-0)
มลภาวะ
302494
หัวขอคัดสรรทาง
3(3-0)
วิศวกรรมเครื่องกล
302496
ปญหาพิเศษทาง
3(2-3)
วิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกตและการควบคุม
302453
การออกแบบและการผลิตโดยใช
3(2-2)
คอมพิวเตอรชวย
302482
การวัดและเครื่องมือวัดสําหรับ
3(2-2)
วิศวกรเครื่องกล
302483
ระบบควบคุมมกําลังของไหล
3(3-0)
302485
หุนยนตเบื้องตน
3(3-0)
302486
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับ
3(3-0)
วิศวกรเครื่องกล 2
302494
หัวขอคัดสรรทาง
3(3-0)
วิศวกรรมเครื่องกล
302496
ปญหาพิเศษทาง
3(2-3)
วิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาการทําความเย็นและปรับอากาศ
302371
การทําความเย็น
3(3-0)
302474
วิศวกรรมการปรับอากาศและ
3(3-0)
การระบายอากาศ
302494
หัวขอคัดสรรทาง
3(3-0)
วิศวกรรมเครื่องกล
302496
ปญหาพิเศษทาง
3(2-3)
วิศวกรรมเครื่องกล
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
นเรศวรหรือสถาบันอื่น
4. หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
302391
ฝกงานดานวิศวกรรมเครื่องกล
6 หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิต) (ไมนอยกวา 270 ชม.)
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20.2 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับ
โครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของ สกอ. ปรากฏดังนี้
รายการ

เกณฑ สกอ.

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
ไมนอยกวา 84 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
2.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางภาษา
2.3 กลุมวิชาแกน
2.4 กลุมวิชาบังคับเฉพาะสาขา
2.5 กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
4. หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
120

หลักสูตรเดิม
พ.ศ. 2548
30 หนวยกิต
114 หนวยกิต
12 หนวยกิต
3 หนวยกิต
24 หนวยกิต
45 หนวยกิต
30 หนวยกิต
6 หนวยกิต
(6) หนวยกิต
150(6)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2551
30 หนวยกิต
114 หนวยกิต
12 หนวยกิต
3 หนวยกิต
24 หนวยกิต
45 หนวยกิต
30 หนวยกิต
6 หนวยกิต
(6) หนวยกิต
150(6)
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20.3 ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาเดิม พ.ศ.2548 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการ
ศึกษาปรับปรุง พ.ศ.2551 มีรายละเอียด ดังนี้
แผนการศึกษาเดิม (พ.ศ. 2548)

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม (พ.ศ. 2551)

ชั้นปที่ 1

ชั้นปที่ 1

ภาคการศึกษาตน

ภาคการศึกษาตน

001103 ทักษะภาษาไทย
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
001141 คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
001134
252182
256101
261101

ภูมิปริทัศนภาคเหนือตอนลาง
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟสิกส 1

จํานวนหนวยกิตรวม

3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
หรือ
3(3-0)
3(3-0)
4(3-3)
4(3-2)

001103 ทักษะภาษาไทย
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
001134 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

252182 แคลคูลัส 1
256101 หลักเคมี
261101 ฟสิกส 1

3(3-0)
4(3-3)
4(3-2)

20 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวม

ภาคการศึกษาปลาย
001112
001151
001xxx
252183
261102
302111
302151

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
การเสริมสรางคุณภาพชีวิต
วิชาเลือกกลุมวิชาพลานามัย
แคลคูลัส 2
ฟสิกส 2
กลศาสตรวิศวกรรม 1
เขียนแบบวิศวกรรม

จํานวนหนวยกิตรวม

20 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
3(3-0)
2(2-0)
1(0-2)
3(3-0)
4(3-2)
3(3-0)
3(2-3)

19 หนวยกิต

001112
001173
001xxx
252183
261102
302111
302151

ภาษาอังกฤษพัฒนา
ทักษะชีวิต
กลุมวิชาพลานามัย
แคลคูลัส 2
ฟสิกส 2
กลศาสตรวิศวกรรม 1
เขียนแบบวิศวกรรม

จํานวนหนวยกิตรวม

3(3-0)
2(1-2)
1(0-2)
3(3-0)
4(3-2)
3(3-0)
3(2-3)

19 หนวยกิต
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001126
001xxx
252284
302212
302232
305171

แผนการศึกษาเดิม (พ.ศ. 2548)

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม (พ.ศ. 2551)

ชั้นปที่ 2

ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาตน

ภาคการศึกษาตน

การคิด การใชเหตุผลและจริยธรรม
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
แคลคูลัส 3
กลศาสตรวิศวกรรม 2
อุณหพลศาสตร 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

จํานวนหนวยกิตรวม

3(3-0)
3(x-x)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

001172
001xxx
252284
302212
302232
305171

18 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวม

ภาคการศึกษาปลาย

001141 คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
วัสดุวิศวกรรม
กลศาสตรของของไหล
กลศาสตรเครื่องจักรกล
อุณหพลศาสตรประยุกต
วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
จํานวนหนวยกิตรวม

3(2-2)
3(x-x)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

18 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
001134 ภูมิปริทศั นภาคเหนือตอนลาง

001xxx
301202
302234
302313
302333
303206

การจัดการการดําเนินชีวิต
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
แคลคูลัส 3
กลศาสตรวิศวกรรม 2
อุณหพลศาสตร 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

3(3-0)
3(3-0)
หรือ
3(2-2)
หรือ
3(x-x)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
4(3-3)

22 หนวยกิต

001113
001xxx

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)

3(3-0)
3(x-x)

301202

วัสดุวิศวกรรม

3(3-0)

302234
302313
302333
303206

กลศาสตรของของไหล
กลศาสตรเครื่องจักรกล
อุณหพลศาสตรประยุกต
วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
4(3-3)

จํานวนหนวยกิตรวม

22 หนวยกิต
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แผนการศึกษาเดิม (พ.ศ. 2548)

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม (พ.ศ. 2551)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน

301211
301335
302221
302281

กรรมวิธีการผลิต 1
การจัดการดานการผลิตและคุณภาพ
กลศาสตรของของแข็ง 1
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกร
เครื่องกล 1
302335 การถายเทความรอน
302368 ปฏิบัติการสําหรับวิศวกรเครื่องกล 1
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
จํานวนหนวยกิตรวม

3(2-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

301211
301335
302221
302281

3(3-0)
1(0-3)
3(x-x)

302335
302368
xxxxxx

19 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวม

ภาคการศึกษาปลาย
001160
302315
302369
302xxx

พฤติกรรมมนุษย
การออกแบบเครื่องจักรกล
ปฏิบัติการสําหรับวิศวกรเครื่องกล 2
วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
เครื่องกล
302xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
302xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

จํานวนหนวยกิตรวม

กรรมวิธีการผลิต 1
การจัดการดานการผลิตและคุณภาพ
กลศาสตรของของแข็ง 1
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกร
เครื่องกล 1
การถายเทความรอน
ปฏิบัติการสําหรับวิศวกรเครื่องกล 1
วิชาเลือกเสรี

3(2-3)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(x-x)

19 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(x-x)

001171
302315
302369
302xxx

3(x-x)
3(x-x)
3(x-x)

302xxx
302xxx
xxxxxx

19 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวม

ภาคฤดูรอน
302391 ฝกงานดานวิศวกรรมเครื่องกล
6 หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิต) (ไมนอยกวา 270 ชม.)

ชีวิตและสุขภาพ
การออกแบบเครื่องจักรกล
ปฏิบัติการสําหรับวิศวกรเครื่องกล 2
วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
เครื่องกล
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี

3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(x-x)
3(x-x)
3(x-x)
3(x-x)

19 หนวยกิต

ภาคฤดูรอน
302391

ฝกงานดานวิศวกรรมเครื่องกล
6 หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิต) (ไมนอยกวา 270 ชม.)
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301303
302399
302484
302xxx
302xxx
302xxx
302xxx

แผนการศึกษาเดิม (พ.ศ. 2548)

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม (พ.ศ. 2551)

ชั้นปที่ 4

ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาตน

ภาคการศึกษาตน

สถิติวิศวกรรม
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
จํานวนหนวยกิตรวม

3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
3(x-x)
3(x-x)
3(x-x)
3(x-x)

301303
302399
302484
302xxx
302xxx
302xxx
302xxx

19 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวม

ภาคการศึกษาปลาย
205xxx
302499
302xxx
302xxx
302xxx

วิชาเลือกกลุมวิชาพื้นฐานทางภาษา
โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา

จํานวนหนวยกิตรวม

สถิติวิศวกรรม
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา

3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
3(x-x)
3(x-x)
3(x-x)
3(x-x)

19 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
3(x-x)
2(0-6)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

14 หนวยกิต

205xxx
302499
302xxx
302xxx
302xxx

วิชาเลือกกลุมวิชาพื้นฐานทางภาษา
โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา

จํานวนหนวยกิตรวม

3(x-x)
2(0-6)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

14 หนวยกิต
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20.4 รายวิชาที่เปดสอนใหกับหลักสูตรอื่น
302231

อุณหพลศาสตร
3 (3-0)
Thermodynamics
วิชาบังคับกอน : 252182 แคลคูลัส 1, 261101 ฟสิกส 1
Prerequisite : 252182 Calculus I, 261101 Physics I
ศึกษาคําจํากัดความและแนวความคิด สมบัติของสารเนื้อเดียวและกาซอุดมคติ งานกล
และความรอน กฎขอที่หนึ่ง กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร และวัฏจักรคารนอต เอนโทรป วัฏจักรคาร
โนตของอากาศมาตรฐาน วัฏจักรกําลังของอากาศมาตรฐาน วัฏจักรการทําความเย็น
Definition and Concepts; Properties of Homogeneous Substances and Ideal
Gases; Work and Heat; First Law of Thermodynamics; Second Law of Thermodynamics; Carnot
Cycle; Air Standard Carnot Cycle; Air Standard Power Cycle; Refrigeration Cycle.
302235

อุณหพลศาสตรและกลศาสตรของไหล
3(2-2)
Thermodynamics and Fluid Mechanics
วิชาบังคับกอน: 252183 แคลคูลัส 2, 261101 ฟสิกส 1
Prerequisite : 252183 Calculus II, 261101 Physics I
ระบบทางความรอนเบื้องตน คุณสมบัติของของไหล การถายเทงานและความรอนใน
ระบบทางความรอน กฎขอที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร สมการพลังงานที่ไมมีการไหลของไหลที่เปนกาซ
อุดมคติของไหลที่เปนน้ํา/ไอน้ํา กระบวนการไหลแบบคงตัว การไหลของของไหล สมการโมเมนตัมของการ
ไหลคงตัว สมการพลังงานการไหลแบบคงตัวในทอ กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร
Introduction to thermal systems, fluid properties, work and heat transfer in a
thermal system, the first law of thermodynamics, the non-flow energy equation, the fluid as a
perfect gas, the fluid as water/steam, steady flow processes, fluid in motion, the steady flow
momentum equation, the steady flow energy equation applied to pipe flow, the second law of
thermodynamics.

