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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

CHM100 เคมีทั่วไป       3(3-0-6) 
  (General Chemistry)       

ปริมาณสารสัมพันธ พื้นฐานทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของแกส ของแข็ง ของเหลว และ 
สารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก จลนศาสตรเคมี การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม พันธะเคมี คุณสมบัติของธาตุ
ในตารางธาตุ กรดและเบส เคมีไฟฟา อุณหพลศาสตรเบื้องตน คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตรของสสาร พลังงานความ
รอนในระบบอุณหพลศาสตร 
 
CHM110 ปฏิบัติการเคมทีั่วไป      1(0-3-1) 
  (General Chemistry Laboratory)     
  วิชาบังคับกอนหรือลงรวม   :   CHM100 เคมีทั่วไป 
  การทดลองที่สัมพันธกับทฤษฎีที่ไดศึกษาเกี่ยวกับ การแยกสารผสม ปฏิกิริยาเคมี เปอรเซ็นตของธาตุ
ในสารประกอบและสูตรอยางงาย การไทเทรตกรดและเบส การหาคาคงที่ของแกสและปริมาตรหนึ่ง  โมลของแกสที่
สภาวะอุณหภูมิและความดันมาตรฐาน ความรอนของสารละลายและของปฏิกิริยา อัตราของปฏิกิริยา สมดุลเคมี 
ความกระดางของน้ำ ออกซิเจนละลาย พลังงานความรอนในระบบอุณหพลศาสตร 
 
MAT125 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1             3(3-0-6) 

(Engineering Mathematics 1)      
ตรีโกณมิติและการประยุกตเวกเตอรในสองและสามมิติ พีชคณิตของเวคเตอร ระบบเวกเตอรของ

เสนตรง ระนาบ และพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและการประยุกตใชอนุพันธ ปริพันธและ
การประยุกตใชปริพันธ คาเฉล่ียของฟงกชัน เทคนิคการหาปริพันธ การหาปริพันธตามเสน การหาปริพันธไมตรงแบบ  

 
MAT126 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2             3(3-0-6) 

(Engineering Mathematics 2) 
วิชาบังคับกอน   :  MAT125 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1   
อนุพันธยอยของฟงกชันหลายตัวแปร กฎลูกโซ อนุพันธยอยอันดับสูง การหาอัตราการเปลี่ยนแปลง

ของฟงกชันหลายตัวแปร พิกัดเชิงขั้ว การหาปริพันธหลายชั้นในระบบพิกัดเชิงขั้ว การประยุกตอนุพันธ ปริพันธของ
ฟงกชันหลายตัวแปร การหาปริพันธตามพื้นผิว สมการอนุพันธอันดับหนึ่งและการหาผลเฉลย การประยุกตสมการเชิง
อนุพันธอันดับหนึ่ง สมการอนุพันธอันดับสองและการหาผลเฉลย ลำดับและอนุกรม อนุกรมอนันต การลูเขาและ      
ลูออกของอนุกรมอนันต อนุกรมกำลังและอนกุรมเทยเลอร การหาปริพันธเชิงตัวเลข 
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PHY111 ฟสิกส 1       3(3-0-6) 
(Physics 1)         

          การวัดและระบบหนวยเอสไอ  ปริมาณเวกเตอร  จลนพลศาสตรของอนุภาค  พลศาสตรของอนุภาค  
งานและพลังงาน  โมเมนตัม  การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค  การหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง  การเคลื่อนท่ีแบบแกวงกวัด  
ความโนมถวง  สมดุลสถิตของวัตถุแข็งเกร็งและสภาพยืดหยุน  กลศาสตรของไหล  คล่ืนกล ความรอนและทฤษฎจีลน
ของแกส  หลักอุณหพลศาสตร การสมดุลและการอนุรักษพลังงาน การถายเทความรอน 

 
PHY121 ปฏิบัติการฟสิกส 1      1(0-3-1)  
  (Physics Laboratory 1)       
  วิชาบังคับกอนหรือลงรวม  :   PHY111 ฟสกิส 1 

          การทดลองที่สัมพันธกับทฤษฎีที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการวัดและการวิเคราะหขอมูล การเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล กฎขอที่สองของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิก การเคลื่อนที่แบบบอลลิสติกเพนดูลัม การ
เคลื่อนที่แบบหมุน คลื่นนิ่งบนเสนเชือก บีตส การขยายตัวเนื่องจากความรอน การขยายตัวแบบแอเดียแบติก การ
อนุรกัษพลังงานกลและพลังงานความรอน 

 
EGR102 เขียนแบบวิศวกรรม      3(2-3-5) 

(Engineering Drawing)  
การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟก การเขียนภาพออโธกราฟฟก การเขียนภาพพิกตอ

เรียล หลักการใหขนาดและความเผื่อ การใชวิวชวย ภาพคล่ีและภาพพับ การเขียนภาพตัด การเขียนแบบภาพแยกชิ้น 
และภาพประกอบ การสเก็ทซแบบราง การใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบเบื้องตน  มาตรฐานแบบวิศวกรรมใน
งานอุตสาหกรรมและการกอสรางติดต้ัง 

 
EGR105 การจัดการวิศวกรรมความปลอดภัย    3(2-3-5)  
  (Safety Engineering Management)     

หลักวิศวกรรมการจัดการและการจัดการความเส่ียงดานความปลอดภัย หลักการในการปองกันความ
สูญเสีย การวิเคราะหและการควบคุมอันตรายในสถานท่ีปฏิบัติงาน องคประกอบของมนุษยและจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
ความสัมพันธระหวางการออกแบบเพ่ือความปลอดภัยและประสิทธิภาพการดำเนินงาน ขอกำหนดและมาตรฐานท่ี
เกี่ยวของกับความปลอดภัยในงานวิศวกรรม หนาที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรวิชาชีพของวิศวกร ฝกปฏิบัติดาน
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานวิชาชีพวิศวกรรม 
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EGR203 การวิเคราะหขอมูลในงานวิศวกรรม    3(3-0-6) 
(Data Analysis in Engineering Operation)      

          การบันทึกขอมูลจากการวัดและกระบวนการทางดิจิทัลสมัยใหม การวิเคราะหประมวลผลขอมลูและ
นำเสนอขอมูลเชิงสถิติ สถิติเชิงพรรณนา การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน ความ
ถดถอยและสหสัมพันธ ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม การอนุมานเชิงสถิติ การวิเคราะหความแปรปรวน การใช
วิธีการทางสถิติเปนเครื่องมือในการแกปญหา การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการแกปญหาสถิติ กรณี
ตัวอยางการวิเคราะหขอมูลในงานวิศวกรรม 

 

EGR205 โปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับวิศวกร    3(2-3-5) 
  (Computer Programming for Engineers) 
  แนวคิดของคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร การปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวร 
และซอฟตแวร การโปรแกรมภาษาปจจุบัน ปฏิบัติการการโปรแกรม หลักการระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล
สมัยใหมในงานวิศวกรรม 
 
EGR210 วัสดุวิศวกรรม       3(3-0-6) 
  (Engineering Materials)   
  ความสัมพันธระหวางโครงสราง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการใชงานของประเภทวัสดุหลักที่
ถูกใชทางวิศวกรรม เชน โลหะ พลาสติก โพลีเมอร เซรามิกส วัสดุผสม แอสฟลต ไม และคอนกรีต การทดสอบและ
ความหมายของคุณสมบัติทางกลของวัสดุ การเสื่อมสภาพของวัสดุ 
 
EGR220 กลศาสตรวศิวกรรม      3(3-0-6) 
  (Engineering Mechanics)  
  วิชาบังคับกอนหรือลงรวม  :  PHY111 ฟสกิส 1 
  ระบบแรง สมดุลของระบบแรงบนอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การวิเคราะหโครงสรางอยางงาย 
พลศาสตรเบื้องตน กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน จลนศาสตร (kinematics) และ จลนพลศาสตร (kinetics) ของอนุภาค
และวัตถุแข็งเกร็ง งานและพลังงาน อิมพัลสและโมเมนตัม 
 
EEG205 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา      3(2-3-5) 
  (Fundamental of Electrical Engineering)   

     หลักพื้นฐานการวิเคราะหและปฏิบัติการของวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ สนามแมเหล็ก
ไฟฟาและการเหนี่ยวนำ ระบบและการใชงานระบบขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟา ระบบไฟฟากำลัง การสงผานและ
กักเก็บกำลังไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน พื้นฐานระบบควบคุมและเครื่องมือวัดทางไฟฟา การใชพลังงานและกา ร
ผลิตกระแสไฟฟา ความปลอดภัยและการปองกันอัคคีภัย 
 
MEG224 วิศวกรรมกลศาสตรของวัสด ุ     3(2-3-5) 
  (Mechanics of Material Engineering) 
  วิชาบังคับกอน : EGR220 กลศาสตรวิศวกรรม 
  แรง ความเคนและความเครยีด ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด  ความเคนในคาน 
ไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนตดัด การโกงของคาน การวิเคราะหชิ้นสวนที่รับแรงแนวแกน แรงบิด ภาชนะ



มคอ.2  

 

24 

ความดัน การโกงของเสา วงกลมโมร ความเคนผสม และทฤษฎีความเสียหาย การประยุกตใชในการออกแบบระบบ
เครื่องจักรกล 
 

MEG301 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 1      1(0-3-1) 
   (Mechanical Engineering Laboratory 1) 

ปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐาน  กลศาสตรของไหล  การถายเทความรอน ระบบทำความเย็น  พลศาสตรของ
เครื่องจักรกล วิศวกรรมยานยนต  โดยใชเครื่องมือทดลองที่สัมพันธกับทฤษฎีเพื่อเพิ่มความเขาใจและยืนยัน
แนวความคิดเชิงวิเคราะหที่ไดศึกษา  รายงานแสดงการวิเคราะหผลการทดลอง  และสรุปผลการทดลอง 
 
MEG302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 2     1(0-3-1)  

(Mechanical Engineering Laboratory 2) 
  ปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต กลศาสตรของไหล  การถายเทความรอน ระบบทำความเย็น  
พลศาสตรของเคร่ืองจักรกล วิศวกรรมยานยนต  โดยใชเครื่องมือทดลองที่สัมพันธกับทฤษฎีเพื่อเพิ่มความเขาใจและ
ยืนยันแนวความคิดเชิงวิเคราะหที่ไดศึกษา รายงานแสดงการวิเคราะหผลการทดลอง  และสรุปผลการทดลอง 
 
MEG320 กลศาสตรเครือ่งจักรกล      3(3-0-6) 
  (Mechanics of Machinery) 
  วิชาบังคับกอนหรือลงรวม : EGR220 กลศาสตรวิศวกรรม 
  พลศาสตรวิศวกรรมในการวิเคราะหการเคลื ่อนที่ ความเร็วและความเรงของกลไกแบบตางๆ  
จลนศาสตรและพลศาสตรของกลไก เชน ลูกเบี้ยวและตัวตาม เฟอง  ชุดเฟองทด  ระบบทางกล  และสมดุลของมวลที่
มีการหมุนและเคลื่อนที่กลับไปกลับมา พ้ืนฐานการส่ันสะเทือน หลักประยุกตใชสำหรับการออกแบบเคร่ืองจักรกล 
 
MEG321 กระบวนการทางวิศวกรรมเคร่ืองกล    3(3-0-6)  
  (Mechanical Engineering Processes)  
  เทคโนโลยีสมัยใหมและแนวคิดในกระบวนการผลิตช้ินสวนเครื่องจักรกลและผลิตภัณฑ กระบวนการ
ดำเนินงานและวิศวกรรมการจัดการในอุตสาหกรรมการผลิตและโครงการทางวิศวกรรม หลักการทางเศรษฐศาสตร
วิศวกรรม 
 
MEG331 อุณหพลศาสตร 1      3(3-0-6) 
  (Thermodynamics 1) 
  คุณสมบัติทางความรอนของสาร แกสอุดมคติ การอนุรักษและการถายเทพลังงาน กฎขอที่หนึ่งของ
อุณหพลศาสตร  หลักพื้นฐานกฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร เอนโทรป วัฏจักรพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร และการ
ถายเทความรอนเบื้องตน การประยุกตใชในระบบทางความรอนพื้นฐาน (ระบบทำความเย็นและปรับอากาศ ระบบตน
กำลังทางความรอน) 
 
 
 
 
 



มคอ.2  

 

25 

MEG348 การออกแบบเครื่องจักรกล     3(2-3-5) 
  (Machine Design) 

 วิชาบังคับกอนหรือเรียนรวม : MEG320 กลศาสตรเครื่องจักรกล 
  พื้นฐานการออกแบบเครื่องกล การกำหนดวัตถุประสงคและแนวคิดการออกแบบเครื่องจักรกล การ
ประยุกตใชหลักพลศาสตรพื ้นฐานและกลศาสตรเครื ่องจักรกลในการออกแบบและการพิจารณาเลือกชิ้นสวน
เครื ่องจักร การจำลองสรางระบบการเคลื่อนที่ของเครื ่องจักรกลและการวิเคราะหสมรรถนะการทำงานโดยใช
คอมพิวเตอร  การประยุกตองคความรูสำหรับใชในการออกแบบโครงงานเครื่องจักรกลเบื้องตน 
 
MEG349 วิศวกรรมระบบเคร่ืองจักรกล     3(2-3-5) 

(Machine System Engineering)      
  วิชาบังคับกอนหรือเรียนรวม : MEG348 การออกแบบเคร่ืองจักรกล  

หรือ MEG224 กลศาสตรของวัสดุ   
ทฤษฎีพื้นฐานการสั่นสะเทือนทางกล การวิเคราะหและการจำลองการเคล่ือนไหวแบบออสซิเลท 

ระบบการส่ันสะเทือนแบบตางๆและการตอบสนอง  เทคนิคการวัดและการลดการส่ันสะเทือน การเลือกใชคุณสมบัติ
ของวัสดุ และทฤษฎีความเสียหาย เพ่ือใชในการออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลอยางงาย การออกแบบและการ
วิเคราะหสมรรถนะระบบขับเคล่ือนเคร่ืองจักรกลโดยใชคอมพิวเตอร โครงงานการออกแบบเครื่องจักรกล การบูรณา
การแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม 

 
MEG350 พลศาสตรระบบ       3(3-0-6) 

 (System Dynamics) 
วิชาบังคับกอน : EGR220 กลศาสตรวิศวกรรม 
พฤติกรรมทางพลศาสตรและการส่ันสะเทือนของระบบทางวิศวกรรม การสรางแบบจำลองทาง

คณติศาสตรของระบบทางกล ระบบทางไฟฟา ระบบทางของไหล และ ระบบทางความรอน ความคลายคลึงของ
ระบบ  ฟงกชันถายโอน การตอบสนองของระบบในโดเมนเวลา  การจำลองการทำงานของระบบดวยคอมพิวเตอร 
 
MEG371 กลศาสตรของไหล 1      3(3-0-6) 
  (Fluid Mechanics 1) 

คุณสมบัติของของไหล พฤติกรรมทางสถิตและพลวัตของของไหลอัดตัวไมได กฏการอนุรักษของมวล 
สมการตอเน่ือง สมการพลังงานและโมเมนตัม มิติวิเคราะห  การไหลในทอและการไหลภายนอก การประยุกตกับ
ปญหาทางวิศวกรรมเคร่ืองกล เชน ระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ การออกแบบยานยนต  

 
MEG372 การถายเทความรอน      3(3-0-6) 

(Heat Transfer) 
หลักการและการประยุกตใชการถายเทความรอนโดยการนำความรอน การพาความรอนและการแผ

รังสีความรอน ในงานระบบทางวิศวกรรมเคร่ืองกล (ระบบปรับอากาศและการปองกันอัคคีภัย ระบบความรอนใน
กระบวนการอุตสาหกรรม) การนำความรอนอยางสม่ำเสมอและเปลี่ยนแปลงตามเวลา การพาความรอนโดยวิธีบังคับ
และโดยวิธีอิสระ คุณลักษณะการดูดกลืนและการแผกระจายรังสีความรอนของผิววัตถุ  อุปกรณแลกเปล่ียนความรอน 
หลักการเพิ่มสมรรถณะการถายเทความรอน หลักการถายเทความรอนโดยการเดือดและการควบแนน 
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MEG390 การฝกงานวิศวกรรมเคร่ืองกล      3(0-35-0) 
  (Mechanical Engineering Practice) 

การฝกงานทางวิศวกรรมในสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภายใตการดูแลของวิศวอาวุโส นักศึกษา
ตองทำบันทึกประจำวัน  และรายงานสรุปการฝกงาน 
 
MEG394 การเตรียมโครงงานทางวศิวกรรมเครื่องกล   1(0-3-1) 

(Project Preparation in Mechanical Engineering) 
การพัฒนาหัวขอและเตรียมการทำโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลภายใตการแนะนำของอาจารยที่

ปรึกษา ศึกษาปญหาและความตองการท่ีเกี่ยวของกับวิศวกรรมเคร่ืองกลในอุตสากรรมหรือสังคม การสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงาน การพัฒนาแนวคิดการออกแบบ ขอบเขต และวัตถุประสงค ของโครงงาน การออกแบบโครงงานโดยแสดง
แบบทางวิศวกรรม รายการคำนวณ ผังงานของโปรแกรม หรืออื่นๆ ที่จำเปนตอการดำเนินการจัดทำโครงงาน การ
เขียนรายงาน การนำเสนอ และสอบปากเปลาโดยคณะกรรมการ 

 
MEG430        ระบบกำลังงานความรอนและการทำความเย็น   3(3-0-6) 
   (Thermal Power System and Refrigeration) 

วิชาบังคับกอน : MEG331 อุณหพลศาสตร 1  
การวิเคราะหระบบกำลังงานความรอนในอุตสาหกรรม วัฏจักรกำลังสำหรับโรงจักรตนกำลังประเภท

ตางๆ เช้ือเพลิงและการสันดาป เทคโนโลยีระบบกำลังจากพลังงานทางเลือกอื่นๆ  หลักการระบบทำความเย็น วัฏจักร
ทำความเย็นแบบอัดไอ ระบบและอุปกรณในระบบทำความเย็น คุณสมบัติของสารทำความเย็น หลักการปรบัอากาศ
ในการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน แนวทางการประเมินภาระทำความเย็นเบื้องตน 

 
MEG453 ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ      3(3-0-6) 
  (Automatic Control Systems) 
  หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหและการสรางแบบจำลองของอุปกรณควบคุมเชิง
เสน ความเสถียรของระบบปอนกลับเชิงเสน การวิเคราะหและออกแบบในโดเมนเวลา  การตอบสนองเชิงความถี่  
การออกแบบและชดเชยของระบบควบคุม ตัวอยางประยุกตใชกับระบบทางวิศวกรรมเครื ่องกล เชน ระบบ
เครื่องจักรกล ระบบปรับอากาศและปองกันเพลิงในอาคารอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม 

 
MEG494 โครงงานทางวิศวกรรมเครือ่งกล     3(0-9-3) 
  (Project in Mechanical Engineering) 
  วิชาบังคับกอน : MEG493 การพัฒนาโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล  
ดำเนินการจัดทำโครงงานท่ีไดเสนอในวิชา MEG493 ภายใตการแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา การแสดงผลงานใน
รูปแบบของการสัมมนา และแสดงการทำงานของโครงงาน นักศึกษาตองเขียนรายงานฉบับสมบูรณอธิบายผลการ
ดำเนินงานของโครงงาน และการสอบปากเปลาโดยคณะกรรมการ 
 
MEG495 การศึกษาปญหาทางวิศวกรรม     2(0-6-2) 
  (Engineering Problem Case Study)  

การเรียนรู การศึกษาความเปนไปได การสืบคนขอมูล การต้ังสมมุติฐาน กระบวนการวิเคราะห การ
สรุปผล และการนำเสนอแนวทางการแกปญหางานทางวิศวกรรมเครื่องกล 
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MEG498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล    3(1-4-4) 
(Mechanical Engineering Pre-Cooperative Education)  

   หลักการและแนวคิดเกี ่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐาน เทคนิคและการเตรียมความพรอมสำหรับการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ  วิธีการทำโครงงานและรายงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพทางดานวิศวกรรมเครื่องกล เตรียมโครงงาน 
กำหนดหัวขอ ลักษณะและรายละเอียดของโครงงานสหกิจศึกษาที่ตองออกปฏิบัติงาน 
 
MEG499 สหกิจศึกษาวศิวกรรมเครื่องกล     6(0-40-0) 

(Mechanical Engineering Cooperative Education) 
วิชาบังคับกอน : MEG 498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

                                         หรือไดรบัความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา 
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพทางวิศวกรรมเครื่องกล ณ สถานประกอบการ การทำโครงงาน

หรือรายงานท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพซึ่งมีประโยชนทั้งตอนักศึกษาและสถานประกอบการ การจัดการและการวางแผน 
วิจารณญาณและการตัดสินใจ การแกไขปญหา วัฒนธรรมองคการ การทำงานเปนทีม มนุษยสัมพันธ บุคลิกภาพและ
การวางตัว ทักษะการสื่อสาร ความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม 

 
MEG404 การอนุรักษพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม  3(2-3-5) 
  (Energy Conservations in Building and Manufacturing Industry) 

เทคนิคการอนุรักษพลังงานใน อาคาร โรงงานอุตสาหกรรมการผลิต กฎหมายและขอกำหนดดาน
การอนุรักษพลังงาน ระบบการจัดการพลังงาน เทคนิคการอนุรักษและการตรวจวัดดานพลังงานของเครื่องจักร
อุปกรณ ทางกล ความรอน และไฟฟา  ซึ่งรวมถึงระบบอากาศอัด ระบบทำความเย็นและปรับอากาศ ระบบปมและ
พัดลม ระบบผลิตไอน้ำ การเผาไหม มอเตอรไฟฟา ระบบแสงสวาง ระบบสงกำลังและการจัดการความตองการทาง
ไฟฟา 

 
MEG431 การบริหารโครงการติดตั้งระบบทางกลประกอบอาคาร  3(3-0-6) 

(Mechanical System Project Management in Commercial Building) 
องคประกอบและลักษณะงานทางวิศวกรรมเครื่องกลภายในอาคาร เครื่องมืออุปกรณวัสดุและ 

ขั้นตอนการติดตั้ง การจัดการงานภาคสนามและหลักการวางแผนโครงการการติดตั้งงานทางกล ระบบของสัญญาและ
ขอกำหนด การจัดการองคกร การจัดการเอกสาร แบบ ทรัพยากร การวัดความกาวหนาของงาน การทดสอบระบบ
และสงมอบงาน ความปลอดภัยในการดำเนินงานติดตั้ง ระบบคุณภาพ เทคโนโลยีดิจิทัลในการควบคุมงานและ
บริหารงาน 

 
MEG432  วิศวกรรมการบำรุงรักษางานระบบอาคาร    3(2-3-5) 
ฺ     Building System Maintenance Engineering 

ระบบวิศวกรรมทางกลและไฟฟาประกอบอาคาร และผลกระทบตอคุณภาพของการใชงานอาคาร 
หลักการจัดการทรัพยากรอาคารและการจัดการความเสี่ยง ขอกำหนดที่เกี่ยวของงานวิศวกรรมอาคาร แนวคิดการ
ซอมบำรุง การบำรุงรักษาเชิงปองกัน การวางแผน การดำเนินงานและควบคุมกิจกรรมบำรุงรักษา การวัดผลงานซอม
บำรุงและการประเมินระบบเพือ่การปรับปรุง 

 



มคอ.2  

 

28 

MEG433  เทคโนโลยีวศิวกรรมอาคาร      3(2-3-5) 
(Architectural Engineering Technology)            
หลักการทางสถาปตยกรรมโครงสรางและการปองกันอัคคีภัยอาคาร ขอกำหนดและมาตรฐานในงาน

กอสรางอาคาร พ้ืนฐานงานสถาปตยกรรมและการจัดการงานกอสรางอาคาร เทคโนโลยีและวัสดุในระบบตางๆของ
งานอาคาร เชน ระบบโครงสราง สถาปตยกรรม งานโยธา ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบประปาและสุขาภิบาล 
ระบบความปลอดภัย การอนุรักษพลังงานในอาคาร ปฏิบัตกิารประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร (BIM) 
 
MEG436 การออกแบบระบบปรับอากาศ     3(2-3-5) 
  (Air Conditioning Systems design) 
  การหาภาระการทำความเย็นโดยพิจารณาพลังงานสะสม และภาระทางพลวัต ภาระของโซนอุปกรณ
ทำความเย็นแบบตาง ๆ ระบบทุติยภูมิสำหรับการทำความเย็น  เชน  ระบบกระจายอากาศ   การออกแบบระบบทอ  
ระบบควบคุมระบบปรับอากาศ การออกแบบระบบทำความเย็น  และระบายอากาศสำหรับอาคารพาณิชยขนาดใหญ 
 
MEG438 การออกแบบระบบทอ      3(2-3-5) 

  (Piping System Design) 
วิชาบงัคับกอน : MEG371 กลศาสตรของไหล 1 

  หลักการเบื้องตนของระบบทอ มาตรฐานและแบบสัญลักษณของระบบทอ การออกแบบระบบทอ
ประปา การเพิ่มความดันของน้ำในระบบทอ การออกแบบระบบทอระบายน้ำ การออกแบบระบบทอระบายน้ำฝน การ
ออกแบบทอน้ำรอน ระบบทอน้ำดับเพลิงและระบบทอไอน้ำ 
 
MEG439  ระบบอาคารอจัฉริยะ      3(2-3-5) 

Building Automation System 
  การควบคุม การตรวจสอบ การจัดการ ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารอัตโนมัติ เชน ระบบปรับ
อากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบเครื่องกลอื่นๆ ระบบไฟฟา ระบบความปลอดภัย  การเชื่อมตอระบบโดยใช
เครือขายคอมพิวเตอร 
 
MEG490      หัวขอเฉพาะดานวิศวกรรมเคร่ืองกล    3(2-3-5) 
  (Special Topics in Mechanical Engineering) 
  หัวขอที่ไดรับความสนใจหรือเทคโนโลยีใหม  ๆในปจจุบนัทางดานวิศวกรรมเครื่องกล 
 
EGR237 ระบบสมองกลฝงตัวเบ้ืองตน     (3-0-6) 
   (Introduction to Embedded System) 

           บทนำของระบบฝงตัว สถาปตยกรรมและการเขียนโปรแกรมพ้ืนฐานสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร 
การเช่ือมตอกับพอรต การเช่ือมตอกับวงจรอนาล็อกและดิจิทัล การเชื่อมตอกับสวนแสดงผลและอุปกรณอินพุตและ
เอาตพุต การติดตอแบบอนุกรม และการเช่ือมตอกับอุปกรณตรวจวัด 
 
 
 
 



มคอ.2  

 

29 

EGR239  การผสมผสานระบบในงานวิศวกรรม    (3-0-6) 
(Engineering System Integration) 

            ศึกษาการทำนของระบบ กระบวนการ การออกแบบทางกล ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส และสมองกล
ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การออกแบบและพัฒนาระบบในรูปแบบผสมผสาน การเชื่อมโยงขอมูล
การตรวจรู การจัดเรียงขอมูลการสื่อสาร ระบบผสมผสานดวยระบบบังคับมือ ระบบกึ่งอัตโนมัติและระบบอัตโนมัติ 
 
MEG351 การวัดและเคร่ืองมือวัด      3(2-3-5) 
  (Measurements and Instrumentation) 
  ทฤษฎีและปฏิบัติการ ใชเครื่องมือวัด และเครื่องรับรูสัญญาณ ที่ใชในทางวิศวกรรม เคร่ืองกล เชน แรงบิด  
ความดัน  อุณหภูมิ  อัตราการไหล  ระยะขจัด  และความเครียด เทคโนโลยีเซนเซอรและเครือขายไรสาย การเตรียมการ
จัดเก็บขอมูล การวิเคราะหประมวลผล และการนำเสนอขอมูล 

 
MEG418 การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบทาง   3(2-3-5) 
  วิศวกรรมเคร่ืองกลข้ันสูง 

(Advanced Computer Aided Design in Mechanical Engineering) 
วิชาบังคับกอน : MEG348 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 
การใชคอมพิวเตอรจำลองรูปทรงเรขาคณิตของชิ้นงานดวยพื้นผิว  (Surface) ชิ้นงานประกอบที่มี

ความซับซอน การกำหนดตัวแปรควบคุมชิ้นสวนประกอบ การหาจุดเหมาะสมของการออกแบบ การใชโปรแกรมทาง
วิศวกรรมวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล กระบวนการผลิต การขึ้นรูปชิ้นงานเคร่ื องจักรกลดวยเทคโนโลยี
สมัยใหม ขอจำกัดของวัสดุที่ใชในกระบวนการขึ้นรูป การออกแบบอุปกรณนำเจาะและการจับยึดชิ้นงาน (Jig and 
Fixture Design) คาความเบ่ียงเบนและการประเมินราคาการผลิตชิ้นงาน 

 
MEG451 วิศวกรรมบำรงุรักษาเครื่องจกัรกล    3(2-3-5) 

(Machine Maintenance Engineering) 
หลักการบำรุงรักษาเชิงปองกัน การวางแผนและการควบคุมการบำรุงรักษา การบริหารจัดการเพื่อ

ยืดอายุการใชงานของเครื่องจักรกล สาเหตุของการเสื่อมสภาพ การประยุกตใชหลักสถิติในการวิเคราะหขอมูลสาเหตุ
การเสียหายของเครื่องจักร วิเคราะหความนาเชื่อถือของเครื่องจักร ระบบไฮดรอลิกส ระบบปมน้ำและเครื่องอัด
อากาศ เครื่องกังหันโรงไฟฟาพลังน้ำ ระบบทำความเย็น เปนตน การใชคอมพิวเตอรสรางแบบจำลองเพื่อการวางแผน
ระบบทรัพยากรในงานซอมบำรุงรักษา ความปลอดภัยในการซอมบำรุง 

 
MEG452 การส่ันสะเทือนทางกล      3(3-0-6) 
  (Mechanical Vibrations) 
  วิชาบังคับกอน   :   MEG320 กลศาสตรเครื่องจักรกล 
  เทคนิคการวัดและการลดการสั่นสะเทือน การจำลองระบบพลวัตของเครื่องกล การเคลื่อนไหวแบบ
ออสซิเลท ระบบการสั่นสะเทือนแบบคาอิสระเดียว การสั่นสะเทือนเนื่องจากแรงบิด การสั่นสะเทือนแบบอิสระและ
แบบถกูกระทำ  การตอบสนองช่ัวครูและการตอบสนองท่ีสภาวะคงตัว วิธีของระบบเทียบเทา การสั่นสะเทือนของระบบ
หลายคาอิสระของการเคลื่อนไหว วิธีเชิงตัวเลขสำหรับการวิเคราะหการสั่นสะเทือน 
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MEG474 เครื่องจักรกลของไหล      3(2-3-5) 
  (Fluid of Machinery) 
  วิชาบังคับกอน : MEG371 กลศาสตรของไหล 1 
  หลักการทำงานและการออกแบบเครื่องจักรกังหันสำหรับของเหลวและกาซ ชนิดแบบการไหลตาม
แนวแกน การไหลแบบผสม และการไหลแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง การใชคอมพิวเตอรชวยในการตรวจสอบ
พฤติกรรมการไหลของของไหลในรูปแบบการไหลภายในและภายนอก การติดตั้ง การตรวจสอบการสั่นสะเทือนและ
สมรรถนะการทำงาน การประเมินขนาดกำลังผลิตติดตั้งและการพิจารณาเลือกเคร่ืองจักรกลของไหลจากผูผลิต 
 
AEG304 เทคโนโลยียานยนตไฟฟา      3(2-3-5) 

(Electric Vehicle Technology) 
  เทคโนโลยียานยนตไฟฟา ยานยนตไฮบริด เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง เทคโนโลยีแบตเตอรี่ ตัวเก็บ
ประจุไฟฟาความจุสูง เครื่องประจุแบตเตอรี่ อิเล็กทรอนิกสกำลังและระบบขับเคลื่อน แบบจำลองและการวิเคราะห
สมรรถนะของยานยนตไฟฟา มาตรฐานความปลอดภัยของยานยนตไฟฟา 
 
AEG361  พื้นฐานกลศาสตรยานยนต     3(3-0-6) 

(Fundamental of Vehicle Mechanics) 
แนวคิดการออกแบบยานยนตสมัยใหม การเรงความเร็ว สมรรถนะเบรก แรงกระทำในช้ินสวนตางๆ 

ของยานยนต แรงขับและแรงตานการเคล่ือนที่ สมรรถนะเคร่ืองยนตและการเปล่ียนแปลง ความเสถียรในการเขาโคง 
พลศาสตรการขับขี่ ระบบบังคับเล้ียว ระบบรองรับ ลักษณะยาง พลศาสตรการกลิ้ง กลศาสตรของการถายโอนน้ำหนัก
ยานยนต  
 
AEG362  ระบบรองรับน้ำหนักและสงกำลัง     3(2-3-5) 
            (Automotive Suspension and Power Trains System) 
  ทฤษฎีและปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบสงกำลัง ระบบคลัทชเกียรและเฟองทาย ระบบบังคับเลี้ยว มุม
ลอ ระบบการรองรับน้ำหนัก ระบบเบรค ลอและยาง ระบบควบคุมอัตโนมัติและเทคโนโลยีสำหรับยานยนตสมัยใหม 
 
AEG365 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต     3(2-3-5) 
  (Automotive Electrical and Electronics System) 

 ทฤษฎีและปฏบิัติ  เก่ียวกับระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในยานยนต ไดนาโม  แบตเตอร่ี  
วงจรไฟฟายานยนต  ระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟ ระบบแสงสวาง  ระบบอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย 
 
AEG452      หนวยควบคุมอิเล็กทรอนิกสของยานยนต     3(2-3-5)  

          (Electronics Controlled Unit for Automotive)  
โครงสรางสถาปตยกรรมไมโครคอนโทรเลอรและตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอลสำหรับหนวย

ควบคุมอิเล็กทรอนิกสสำหรับยานยนต การโปรแกรมดวยซอฟทแวร การควบคุมและการเชื่อมตออุปกรณภายนอก 
การตรวจวัดทางไฟฟา การพัฒนาระบบควบคุมแบบปอนกลับ ระบบตรวจวัดดวยเซนเซอรและทรานสดิวเซอรในงาน
ยานยนต การสื่อสารขอมูล การควบคุมการทํางานของยานยนต และความปลอดภัย 
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AEG461 เทคโนโลยียานยนตดิจิตอล     3(3-0-6) 
   ( Digital Automotive Technology ) 

           ระบบเซ็นเซอร ระบบการส่ือสาร ระบบนำทาง ระบบการเรียนรูและการรับรูของเคร่ืองจักร การ
ควบคุมและระบบอัตโนมัติผานระบบส่ือสารสมัยใหม อินเตอรเน็ทประสานสรรพสิ่ง ไอโอที (IoT) ฐานขอมูลขนาด
ใหญ สมองกลอัจฉริยะ  cyber security ระบบยานยนตไรคนขับ  
 
MEG468  เทคโนโยลียานยนตสมัยใหม     3(3-0-6) 

(Next Generation Vehicle) 
  ความหมายและแนวคิดของยานยนตสมัยใหม การพัฒนาและเทคโนโลยีของยานยนตไฟฟา ระบบยาน
ยนตอัตโนมัติ การเชื่อมตอขอมูลของระบบยานยนตสมัยใหม แนวคิดระบบการเดินทางอัจฉริยะ การเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบของรูปแบบธุรกิจและอุตสาหกรรมยานยนต หลักการออกแบบยานยนตสมัยใหม 
 
AMM301 ความรูเกี่ยวกบัอากาศยาน     2(2-0-4) 

(Aircraft Familiarization)      
  ความรูเบื้องตนของโครงสรางอากาศยาน สวนประกอบที่สำคัญของอากาศยานและหนาที่ ชนิด
ประเภทของโครงสรางอากาศยาน ทฤษฎีการบินและระบบควบคุมการบินเบื้องตน แพนอากาศในรูปลักษตางๆและ
ลักษณะการไหลของมวลอากาศ แพนบังคับบนอากาศยานและเสถียรภาพการบิน งานระบบในอากาศยานเบื้องตน 
ระบบปรับอากาศ ระบบปรับความดัน ระบบน้ำทิ้ง ระบบละลายน้ำแข็ง ระบบออกซิเจน และหัวขอระบบอากาศยาน
อื่นๆท่ีทันสมัย 
 

AMM302 โครงสรางอากาศยาน      2(2-0-4) 
(Aircraft Structure)       

  ลักษณะสวนประกอบและวัสดุที่ใชในโครงสรางของอากาศยาน แรงท่ีเกิดขึ้นกระทำตอโครงสราง
อากาศยาน ความเคน ความเครียด คามยืนหยุนของวัสดุโครงสราง การวิเคราะหการตอบสนองของโครงสรางตอแรงที่
กระทำ มาตรฐานท่ีเกี่ยวของ แนวทางการตรวจสอบและการซอมบำรุงเบื้องตน 
 
AMM303 ระบบไฟฟาอากาศยาน      2(2-0-4) 

(Aircraft Electrics)       
ระบบไฟฟาในอากาศยาน ประเภทของแบตเตอรี่ในอากาศยาน กระบวนการทดสอบและการบำรุงรักษา 

หลักควาปลอดภัยในการปฏิบัติงานในโรงเก็บแบตเตอรี่ แหลงกำเนิดพลังงานที่ใชในอากาศยาน หลักการทำงานและ
ชิ้นสวนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟาประเภทตางๆ การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟา ระบบ
อุปกรณควบคุมบนอากาศยาน ระบบวงจรสายไฟและการตรวจสอบวงจรไฟฟาบนอากาศยาน มาตรฐานที่เกี่ยวของ 
แนวทางการตรวจสอบและการซอมบำรุงเบื้องตน 
 
AMM304 เคร่ืองตนกำลงัอากาศยาน     2(2-0-4) 

(Aircraft Power Plant)      
  ชนิดและประเภทของเคร่ืองยนตอากาศยาน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเคร่ืองยนตกาซเทอรไบน ชุดใบพัด
ระบายความรอน ชุดกังหันอัดหองสันดาปและการจุดระเบิด ชุดกังหันเทอรไบน ชุดสันดาปทาย ระบบแรงขับยอน 



มคอ.2  

 

32 

ระบบลดความเร็วและอุปกรณเสริม ระบบบริภัณฑอากาศยาน มาตรฐานท่ีเกี่ยวของ แนวทางการตรวจสอบและการ
ซอมบำรุงเบื้องตน 
 
AMM305 หลักการใหบริการการบิน     2(2-0-4) 

(Aviation Management)      
  ความรูพ้ืนฐานของการกระบวนการจัดการบริการบนลานจอดอากาศยาน ระบบการทำงานของทา
อากาศยาน กระบวนการขนสงสินคาและผูโดยสาร การรับและสงอากาศยาน แผนการจัดการใหบริการอากาศยาน
กอนการนำเคร่ืองขึ้นและลง การใชอุปกรณและเคร่ืองมือพิเศษในการใหบริการอากาศยานบนลานจอด ความรูเกี่ยวกับ
สินคาอันตราย กระบวนการบำรุงรักษาอากาศยานขณะเครื่องจอด 
 
AMM306 การวางแผนและการจัดการซอมบำรุงอากาศยาน   3(2-3-5) 

(Aircraft Maintenance Planning and Management)  
  หลักในการซอมบำรุงอากาศยาน กระบวนการดำเนินงานและการจัดการในการซอมบำรุง สถิติการ
ชำรุดขัดของ มาตรฐานและขอกำหนด ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรในการซอมบำรุง การจัดการการวัดตรวจสอบ การ
วางแผนการซอมบำรุงเชิงปองกัน การควบคุมอะไหล ทรัพยากรบุคคล และเครื่องจักรอุปกรณ การประเมินผล การฝก
ปฏิบัติการสำหรับการวางแผนการซอมบำรุง 
 
AMM307 การจัดหาชิ้นสวนอะไหลเครื่องบิน    2(2-0-4) 

(Aircraft Spare Part Procurement)     
  การวางแผนและการจัดหาอะไหล วัสดุ และอุปกรณ สำหรับการซอมบำรุงอากาศยาน การออกแบบ
และการวางแผนการจัดซื้อ การตรวจสอบและประเมินผูสงมอบสินคา การบริหารตนทุนในการจัดซื้อ การคนหาแหลง
จัดซื้อจัดจาง รูปแบบของการจัดซื้อจัดหา สาระสำคัญของขอตกลงในการจัดซื้อจัดหา ระบบการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส 
คอมพิวเตอรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดซื้อ 
 
FMM301 หลักการจัดการทรัพยากรอาคารและการจัดการความเสีย่ง  3(2-3-5) 

  (Principle of Facility Management and Risk Management) 
  การกำหนดเปาหมาย และการจัดทำแผนทรัพยากรอาคาร และการบริหารความเสี่ยงพื้นฐานการ
จัดการทรัพยากรอาคาร การจัดโครงสรางงานบริหารทรัพยากรอาคาร การวางแผนงาน การติดตามควบคุมงาน การ
จัดการคุณภาพ หลักการบริหารความเสี่ยงในงานบริหารทรัพยากรอาคาร การวิเคราะหความเสี่ยง  รวมถึง รูปแบบ
ของความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรอาคาร (ความปลอดภัย คุณภาพชีวิตของผูใชอาคาร และผูมีสวน
เกี่ยวของ ผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ ทรัพยากร รวมถึง ผูมีสวนเก่ียวของ ท้ังภายในและภายนอก ขอกำหนด ฯลฯ) 
และการบริหารจัดการรับรูตอผูมีสวนไดสวนเสียที่สัมพันธตอการบริหารทรัพยากรอาคาร  
 
FMM302 องคประกอบของอาคารและการใชงานอาคาร   3(2-3-5)  

  (Building Element and Functions)  
  ความเขาใจการจัดการพื ้นที ่ ตามประเภทการใชสอยอาคาร และผลกระทบตอสิ ่งแวดลอม 
ความสัมพันธเชื่อมโยงของสถาปตยกรรมอาคาร พื้นฐานโครงสรางอาคาร งานตกแตงภายใน ภูมิทัศน ระบบทางกล
และระบบไฟฟา ระบบระบายอากาศ สุขาภิบาล ปองกันเพลิง ขนสง สื่อสาร พลังงาน เครื่องจักรทางวิศวกรรมระบบ
ประกอบอาคาร และการตรวจสอบ ซอมบำรุง   
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FMM303 พื้นฐานเศรษฐศาสตรสำหรบัการจัดการทรัพยากรอาคาร  3(3-0-6)  
  (Principle of Economic Analysis in Facility Management) 
  ความสัมพันธของทรัพยาการอาคารกับคุณคาของการดำเนินธุรกิจ  มูลคาทางเศรษฐศาสตรของ
ทรัพยากรอาคาร แนวคิดการบริหารมูลคาของทรัพยสินเพื่อเพิ่มมูลคาและเพ่ิมความย่ังยืนใหอาคาร การวิเคราะหการ
ลงทุนและผลตอบแทน การประเมินความเปนไปไดของโครงการ   
 
FMM304  กฏหมายและขอกำหนดที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรอาคาร 3(3-0-6)  

  (Laws and Regulations for Facility Management)    
  กฎหมายขอกำหนดที่เกี ่ยวของกับงานอาคารขอกำหนดทางดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 
กฏหมายแรงงานเบื้องตน หลักการของเอกสารสัญญา ชนิดของสัญญา  รายละเอียดและกรอบการทำงานของสัญญา 
การควบคุมงาน และ การสรางเง่ือนไขในสัญญาจาง  กรณีศึกษา 
 
FMM305 กรณีศึกษาการบริหารทรพัยากรอาคาร    3(2-3-5) 

  (Facility Management Case Studies)    
  กรณีศึกษา งานบริหารทรัพยากรอาคาร ดานเปาหมายและวิสัยทัศน การวางแผนและการนำแผนสู
วิธีการปฏิบัติ ปญหาและขอจำกัดในการดำเนินการตามแผน การติดตามและประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ในการบริหารทรัพยากรอาคาร เพื่อระบุตัวอยางอาคารที่มีการบริหารทรัพยากรอาคารที่ดี โดยมีการนำเสนอผล
การศึกษา 
 
หมายเหตุ : เงื่อนไขรายวิชาบังคับกอน อาจพิจารณายกเวนไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับความเห็นชอบจากคณะ
เจาของวิชา 
 
  


