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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

 

010083002 การเขียนแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล       2(1-2-3) 
 (Mechanical Engineering Drawing)    
 วิชาบังคับกอน : 010083003 การเขียนแบบวิศวกรรมดวยคอมพิวเตอร 
 Prerequisite  :  010083003 Computer-aided Engineering Drawing 

 การเขียนแบบเครื่องจักรเบ้ืองตน การกําหนดขนาด การเขียนภาพฉายและภาพตัด พิกัด
ความเผ่ือท่ีตองการคูและไมตองการคู งานสวมพิกัดความเผ่ือ การกําหนดขนาดและพิกัดความเผ่ือ การเขียน
แบบกําหนดพื้นผิว การเขียนแบบสกรูและการจับยึด ล่ิม สลัก ขอตอ แนวเช่ือม หมุดยํ้า ระบบสงกําลัง แบ
ริ่ง พูเล เครื่องจักร จิกซและฟกเจอร สวนประกอบเครื่องยนต วาลว และช้ินสวนเครื่องจักรอ่ืนๆ 
 Introduction to machine drawing; dimensioning; multi- view projection and 
sectional views; tolerancing, limits, fits and tolerances; geometrical dimensioning and 
tolerancing; surface texture and shop floor drawing; threaded fasteners, joints, keys, cotters, 
pin joints, welded and riveted joints; shaft couplings, shaft bearings; pulleys, machine tools, 
jigs and fixtures; engine parts; valve; miscellaneous machine parts. 
 
010083003 การเขียนแบบวิศวกรรมดวยคอมพิวเตอร     1(0-3-1) 
 (Computer-aided Engineering Drawing)  
 วิชาบังคับกอน : 010083016 การเขียนแบบวิศวกรรม  
 Prerequisite  :  010083016 Engineering Drawing 

 ทฤษฎีคอมพิวเตอรกราฟฟกเบ้ืองตน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการสรางรูปสเกต
ช้ินงานทางกลสองมิติ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการสรางรูปช้ินงานทางกลสามมิติจากภาพสเกตสอง
มิติ การนําเขาภาพสเกตดวยมือเพื่อสรางรูปช้ินงานสองมิติ การแสดงภาพฉายเขียนแบบทางวิศวกรรมและ
การกําหนดขนาดจากช้ินงานสามมิติ การเขียนภาพประกอบดวยการสรางความสัมพันธระหวางช้ินสวน การ
สราง Bill of Materials โครงงานยอยท่ี 1 การสเกตภาพในสามมิติเชน งานทอ การวาดภาพงานโครงสราง
ดวยเหล็กมาตรฐานและการยึดดวยการกําหนดรอยเช่ือม การยึดสลัก หมุดยํ้าท่ีเปนแบบมาตรฐาน การสราง
ช้ินงานแบบพื้นผิว การสรางชิ้นงานภาพคล่ี โครงงานยอยท่ี 2 
 Introduction to computer graphics; computer graphics for 2-D, computer 
graphics for 3-D; multi-view projection and dimensioning; creating explode view and 
rendering of assembly drawing; bill of materials construction; computer-aided for piping 
system drawing; structure and joints drawing; development of surfaces. 
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010083016 การเขียนแบบวิศวกรรม       3(2-2-5) 

 (Engineering Drawing)    
 วิชาบังคับกอน : ไมมี   
  Prerequisite  :  None 

 พื้นฐานงานเขียนแบบทางวิศวกรรม ขอกําหนดและมาตรฐานการเขียนแบบ การฉายภาพ
รูปทรงเรขาคณิต ภาพสามมิติ การกําหนดขนาดรูปทรง และตําแหนงอางอิง ภาพตัด ภาพชวย ภาพคล่ี การ
เขียนภาพดวยมือเปลา ภาพประกอบ และการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบเบ้ืองตน 
 Basic engineering drawing; drawing standard; projection view; orthographic; 
dimensioning; section view; axillary view; development of surfaces; free hand drawing; 
assembly and introduction to computer-aided engineering drawing. 
 
010083017 การโปรแกรมคอมพิวเตอร       3(2-2-5) 
 (Computer Programming)    
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
  Prerequisite  :  None 

 หลักการทํางานพื้นฐานของคอมพิวเตอร   สวนประกอบในการทํางานของคอมพิวเตอร 
ความสัมพันธเชิงการทางานระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร   การประมวลผลขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส 
หลักการทางานพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาระดับสูง ขั้นตอนการพัฒนาและ
ออกแบบโปรแกรม การแกปญหาโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
  Computer concepts; computer components, hardware and software 

interaction; current programming language and program development; programming 

practices. 
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010083021 วิศวกรรมเบ้ืองตน         2(1-2-3) 
 (Introduction to Engineering)    
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
  Prerequisite  :  None 

 วิชาชีพวิศวกรรม ประวัติความเปนมาของวิชาชีพวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตรสาขาตางๆ 
ปญหาเชิงวิศวกรรม หลักการวิเคราะหและการแกปญหาเชิงวิศวกรรม หลักการออกแบบเชิงวิศวกรรม การ
ทดสอบและการทดลอง การใชงานคอมพิวเตอรเบ้ืองตน โครงสรางและการทํางานของสวนประกอบของ
เครื่องคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการทํารายงานและนําเสนอ ซอฟตแวรชวย
การศึกษาเชิงวิศวกรรม การหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต 
 Engineering profession; history of engineering; engineering classification; 
engineering problems; analysis and solving engineering problems; engineering design, 
experimentation; basic computer usage, computer parts and structure, computer programs 
for generating reports and presentations; computer-aided engineering; internet search. 
 
010083022 วิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกร         3(3-0-6) 
 (Numerical Method for Engineers)    
 วิชาบังคับกอน : 040283211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3,  
    010083017 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 Prerequisite  :  040283211 Engineering Mathematics III, 
    010083017 Computer Programming 

 สัญญาณแบบตอเน่ืองและไมตอเน่ือง ลักษณะเฉพาะของสัญญาณ ระบบเชิงเสนแบบไม
เปล่ียนแปลงตามเวลา คอนโวลูชันของสัญญาณแบบไมตอเน่ือง อนุกรมฟูเรียร การแปลงฟูเรียร การคํานวณ
เชิงตัวเลขและความคลาดเคล่ือน การหารากของสมการพีชคณิต การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
และไมเชิงเสน การสรางสมการจากกลุมขอมูลและการประมาณคาระหวางชวง การหาอนุพันธและการ
อินทิเกรตเชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธสามัญ 
 Continuous and discrete signals, characteristics of signals; linear time-invariant 
system, discrete convolution; Fourier series, Fourier transform; numerical computation and 
errors, solution of algebraic equation, solution of system of linear and nonlinear equations; 
data modeling and interpolation; numerical differentiation and integration; numerical 
solution of ordinary differential equation. 
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010083023 การจําลองและออกแบบดวยคอมพิวเตอร 1    3(3-0-6) 
 (Simulation and Design I) 
 วิชาบังคับกอน :  010083022 วิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกร,  
   010083122 การออกแบบเครื่องกล 
  Prerequisite  : 010083022 Numerical Method for Engineers, 
    010083122 Mechanical Design 

 หลักการพื้นฐานของการจําลองดวยคอมพิวเตอร กฎฟสิกสท่ีเกี่ยวของและวิธีการเชิงตัว
เลขท่ีใช การวาดแบบเรขาคณิตเพื่อใชในการจําลอง โครงสรางตาขาย การจําลองดวยคอมพิวเตอรปญหา
กลศาสตรประยุกตและปญหาการถายเทความรอน ตัวอยางและโครงงานใชโปรแกรมการจําลองสําเร็จรูป
เพื่อวิเคราะหงานจริงจากอุตสาหกรรม 
 Basics of simulations, problem modeling, underlying physics and numerical 
approaches;  geometric models, meshes; simulations in applied mechanics and heat transfer; 
examples and projects using commercial simulation software to analyze industrial 
applications. 
 
010083024 การจําลองและออกแบบดวยคอมพิวเตอร 2    3(3-0-6) 
 (Simulation and Design II) 
 วิชาบังคับกอน :  010083023 การจําลองและออกแบบดวยคอมพิวเตอร 1 
 Prerequisite  : 010083023 Simulation and Design I 
 เน้ือหาตอเน่ืองจากวิชาการจําลองและออกแบบดวยคอมพิวเตอร 1 การจําลองปญหา
พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ ปญหาการถายเทความรอนดวยการพา ปญหามัลติฟสิกส ตัวอยางเพิ่มเติม
และโครงงานใชโปรแกรมการจําลองสําเร็จรูปเพื่อวิเคราะหงานจริงจากอุตสาหกรรม 
 Continuation of Simulation and Design I: simulations in Computational Fluid 
Dynamics (CFD) and convective heat transfer; multiphysics simulations; more examples and 
workshops using commercial simulation software to analyze industrial applications. 
 
010083090  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 1      3(3-0-6) 
 (Special Topics in Mechanical Engineering I) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
  Prerequisite  :  None 

 ศึกษาหรือวิจัยปญหาเฉพาะดานเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล   เปนปญหาในหัวขอท่ี
สามารถศึกษาวิจัยและสรุปผลไดสําเร็จใน 1 ภาคการศึกษา 
 Study and research for special problems in mechanical engineering. The work 
must be concluded in one semester. 
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010083091  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 2      3(3-0-6) 
 (Special Topics in Mechanical Engineering II) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
  Prerequisite  :  None 

 ศึกษาหรือวิจัยปญหาเฉพาะดานเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล   เปนปญหาในหัวขอท่ี
สามารถศึกษาวิจัยและสรุปผลไดสําเร็จใน 1 ภาคการศึกษา 
 Study and research for special problems in mechanical engineering. The work 
must be concluded in one semester. 
 
010083102 กลศาสตรของแข็ง         3(3-0-6) 
 (Mechanics of Solids)    
 วิชาบังคับกอน :  010083121 กลศาสตรวิศวกรรม 
  Prerequisite  : 010083121 Engineering Mechanics 

 หลักการของแรง ความเคน ความเครียด ความสัมพันธระหวางความเคน และความเครียด 
แผนภูมิแรงเฉือนและโมเมนต ดัด การวิเคราะห การรับภาระในแนวแกน การบิด การดัด ภาระตามแนว
ขวาง การแอนของคาน ความเคนรวม วงกลมมอรสําหรับแปลงความเคนและความเครียด การโกงเดาะ 
ทฤษฎีความเสียหาย 
 Concept of force, stress, strain, stress-strain relation, shear force and bending 
moment diagrams; analysis of axial loads, bending, torsion, transverse loads, deflection of 
beams; combined stress, Mohr’s circle for stress and strain; buckling of columns, failure 
theories. 
 
010083110 กลศาสตรของผสม         3(3-0-6) 
 (Mechanics of Composite Materials)  
 วิชาบังคับกอน : 010083102 กลศาสตรของแข็ง  
  Prerequisite  : 010083102 Mechanics of Solids 

 วัสดุประกอบ เสนใยและวัสดุพื้น วัสดุเสริมเสนใยในแกนเดียว ทฤษฎีของวัสดุประกอบ
เรียงช้ัน ผลของอุณหภูมิและความช้ืน การเสียหายของวัสดุประกอบ วัสดุเสริมเสนใยส้ัน วัสดุประกอบแบบ
ถัก กระบวนการผลิตวัสดุประกอบ การออกแบบวัสดุประกอบ 
 Composites, fiber and matrix, uni-directional fiber-reinforced composite; 
theory of laminate composite, effects of temperature and moisture, failure of composite; 
short-fiber reinforced composite, woven composite; fabrication process, design of 
composite. 
 



 37 มคอ.2 

 

010083111 กลศาสตรยางลอ          3(3-0-6) 

 (Tire Mechanics) 
 วิชาบังคับกอน : 010083102 กลศาสตรของแข็ง  
  Prerequisite  : 010083102 Mechanics of Solids 

 หนาท่ีของยางลอ องคประกอบของยางลอ คุณสมบัติเชิงกลวัสดุเชิงประกอบวัสดุประกอบ 
ผาใบเสริมแรง คุณสมบัติเชิงกลวัสดุเชิงประกอบวัสดุประกอบ ผาใบเสริมแรง กายภาพของยางลอในระยะ
เริ่มตน ยางลออัดลมในระยะเริ่มตน การวิเคราะหหาความเคนในยาง ยางลออัดลมรับโหลด ยางลอว่ิงบนพื้น
ถนนแบบหนายางเรียบแบบ ยางลอว่ิงบนพื้นถนนแบบหนายางโคงมีรองดอกยาง 
 Tire function, tire structure, mechanical properties of composite material; belt 
and carcass plies; initial stage of tire, tire inflation pressure, inflate loading (stiffness, footprint, 
deformable); longitudinal rolling, transversal rolling (cornering). 
 
010083121 กลศาสตรวิศวกรรม       3(3-0-6) 
 (Engineering Mechanics)    
 วิชาบังคับกอน : 040303005 ฟสิกส 1  
  Prerequisite  : 040303005 Physics I 

 แรงในระนาบ สมดุลแรงและแผนภูมิวัตถุอิสระ แรงในสามมิติและสมดุลแรง ระบบแรง
สําหรับวัตถุแข็งเกร็ง สภาวะสมดุลวัตถุแข็งเกร็ง แรงกระจาย จุดกึ่งกลางรูปทรง จุดกึ่งกลางมวล สภาวะ
สมดุลของไหล การวิเคราะหโครงสรางถัก การวิเคราะหโครงสรางเฟรมและเครื่องจักรกล ความเสียดทาน 
จลนศาสตรของอนุภาค ในเสนตรง จลนศาสตรของอนุภาคในเสนโคง จลนศาสตรของอนุภาคในเสนโคง 
จลนพลศาสตรของอนุภาค วิธีแรงและความเรง วิธีงานและพลังงาน วิธีอิมพัลสและโมเมนตัม 
  Force in a plane, equilibrium force and free body diagram, force in space and 

equilibrium, rigid bodies; equivalent system of forces, equilibrium of rigid bodies, distributed 

forces, centroids, centers of gravity, fluid statics, analysis of structures; trusses, frame and 

machines, friction, kinematics of particles; Newton’s second law of motion, work and energy, 

impulse and momentum. 

 



 38 มคอ.2 

 

010083122 การออกแบบเคร่ืองกล         3(3-0-6) 
 (Mechanical Design)    
 วิชาบังคับกอน : 010083102 กลศาสตรของแข็ง   
  Prerequisite  : 010083102 Mechanics of Solids 

 พื้นฐานของการออกแบบทางกล การวิเคราะหแรง และศึกษาคุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎี
ความเสียหาย ความเช่ือม่ัน ความลาตัวของวัสดุ การออกแบบช้ินสวนพื้นฐาน (หมุดยํ้า การเช่ือม การยึดสก
รู ล่ิมและสลัก สปริง สกรูสงกําลัง คับปล้ิง รองล่ืน เฟองตรง เฟองเฉียง เฟองดอกจอก และเฟองหนอน 
เบรกและคลัทช สายพานและโซ) โครงงานออกแบบ 
 Fundamental of mechanical design; force analysis; materials study; failure 
theories; safety factor, reliability, fatigue loading; design of simple machine elements; rivet, 
welding, threaded fasteners keys, cotters and pin joints, spring, power screw, lubrication and 
sliding bearing, rolling-element bearing, spur gear, helical gear, worm gear, brake and 
clutches, belt and chain; design project. 
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010083126 วิศวกรรมการเชื่อมและเทคโนโลยี     3(3-0-6) 
(Engineering Welding and Technology)   

 วิชาบังคับกอน : 010403098 วัสดุวิศวกรรม 
 Prerequisite  : 010403098 Engineering Materials  

 กระบวนการเช่ือม เครื่องมือท่ีใช และพารามิเตอรงานเช่ือมเบ้ืองตนตามมาตรฐานของ
สถาบันงานเช่ือมสากล (IIW) และสหรัฐอเมริกา (AWS) อาทิ การเช่ือมอารกโลหะกาซปกคลุม (GMAW)  
การเช่ือมอารกทังสเตนกาซปกคลุม (GTAW) การเช่ือมอารกพลาสมา (PAW) การเช่ือมดวยลําแสงเลเซอร 
(LBW) การเช่ือมอารกใตฟลักซ (SAW) การเช่ือมโดยอาศัยความตานทานกระแสไฟฟา (RSW) เทคโนโลยี
งานตัดและการเตรียมขอบตัดดวยกาซผสมออกซิเจนกับแอลพีจี งานตัดดวยลําแสงเลเซอรและงานตัดพ
ลาสมา  งานทําผิวแข็งปองกันและงานสเปรยพนช้ันผิวปองกันดวยพลาสมา วัสดุวิทยา สมบัติเชิงกลและ
โครงสรางจุลภาคกรณีงานเช่ือมโลหะเหล็กกลาและอลูมิเนียมอัลลอย งานโครงสรางและการคํานวณ
ออกแบบโครงสรางภายใตภาระกระทําแบบสถิตและพลวัต การออกแบบและผลิตถังความดันโดยใชการ
เช่ือม การประเมินคุณภาพงานเชื่อมดวยการทดสอบแบบทําลายและแบบไมทําลาย งานประกันและควบคุม
คุณภาพงานเช่ือม สุขภาพและความปลอดภัยบุคลากร เศรษฐศาสตรงานเชื่อม 
 Welding processes and equipment; International welding standards (IIW and 
AWS) of Gas Metal Arc Welding (GMAW); Gas Tungsten Arc Welding (GTAW); Plasma Arc 
Welding (PAW); Laser Beam Welding (LBW); Submerged Arc Welding (SAW); Resistance Spot 
Welding (RSW); cutting and other edge preparation processes, laser and plasma cutting, 
surfacing and spraying, mechanical properties and microstructure of steel and aluminium 
during welding; design of welded structure with predominantly static loading and dynamic 
loading, design of welded pressure equipment; destructive and non-destructive testing of 
welded parts, quality assurance in welded fabrication, quality control during manufacture, 
welding economics. 
 
010083202 กลศาสตรเครื่องจักรกล        3(3-0-6) 
 (Mechanics of Machinery)    
 วิชาบังคับกอน :  010083121 กลศาสตรวิศวกรรม 
  Prerequisite  : 010083121 Engineering Mechanics 

 การวิเคราะหระยะกระจัด ความเร็วและความเรงของช้ินสวนเครื่องจักรกล การวิเคราะห
จลนศาสตรและพลศาสตรของแรงท่ีกระทําในเครื่องจักรกล ช้ินโยง ชุดลูกเบ้ียว ชุดเฟองทด กลไกพ้ืนฐานใน
ระนาบแบบตางๆ และระบบทางกล การสมดุลแบบสถิตย และแบบพลวัตของมวลท่ีหมุนบนเพลาและท่ี
เคล่ือนท่ีไปกลับ 
  Analysis of displacement, velocity and accelerations of machine parts; 
kinematics and dynamics force analysis of mechanical devices; linkages, camshafts, gear 
trains, and mechanical systems, balancing of rotating and reciprocating mass. 
 



 40 มคอ.2 

 

010083203 การส่ันสะเทือนทางกล         3(3-0-6) 
 (Mechanical Vibration)    
 วิชาบังคับกอน : 010083121 กลศาสตรวิศวกรรม   
  Prerequisite  : 010083121 Engineering Mechanics 

 ประวัติศาสตรและความสําคัญของการส่ันสะเทือนเชิงกล ขั้นความอิสระ การสราง
แบบจําลองการส่ันสะเทือน ระบบแบบ 1 ขั้นความอิสระ การส่ันสะเทือนแบบอิสระ การส่ันสะเทือนแบบ
บังคับ ความถี่ธรรมชาติ สัดสวนการหนวง การใชงานอุปกรณกั้นการส่ันสะเทือน ระบบแบบ 2 ขั้นความ
อิสระ ปญหาไอเกน รูปรางการส่ัน การออกแบบอุปกรณดูดซับการส่ันสะเทือน ระบบแบบหลายขั้นความ
อิสระ การจําลองการส่ันสะเทือน การส่ันสะเทือนของระบบตอเน่ือง แนวทางการแกไขปญหาการ
ส่ันสะเทือนและกรณีศึกษา 
 History and importance of mechanical vibration; degree of freedom, 
mechanical vibration model; systems with one degree of freedom, torsional vibration, free 
and forced vibration, natural frequency, damping ratio; systems with two degrees of freedom, 
eigenproblem, mode shape, design of vibration absorption; design of vibration absorber, 
system having several degrees of freedom, mechanical vibration simulation, vibration of 
continuous system; methods and techniques to reduce and control vibration and case study. 
 
010083204 การควบคุมอัตโนมัติ         3(3-0-6) 
 (Automatic Control)    
 วิชาบังคับกอน :  040283211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3, 
    010083121 กลศาสตรวิศวกรรม, 
    010153851 วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน 
  Prerequisite : 040283211 Engineering Mathematics III, 
    010083121 Engineering Mechanics, 
    010153851 Basic Electrical Engineering 

 หลักการพื้นฐานของการควบคุมอัตโนมัติ แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบและ
ช้ินสวนระบบควบคุม ระบบควบคุมแบบเปดและแบบปอนกลับ การวิเคราะหผลตอบสนองและเสถียรภาพ
ของระบบ การควบคุมเชิงเสน การควบคุมประเภทพีไอดี การวิเคราะหระบบควบคุมในโดเมนเวลาและ
โดเมนความถี่ การออกแบบตัวควบคุมดวยวิธีเสนทางเดินของรากและในโดเมนความถี่ การควบคุมแบบ
ปอนกลับ ตัวแปรสถานะ 
 Automatic control principles, analysis and modeling of control elements; 
open-loop control system and feedback control system; analysis and stability of feedback 
systems, PID control, analysis of control system in time and frequency domains; design of 
control system using root locus and frequency response, feedback control, state variables. 
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010083206 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
 (Industrial Automation) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
  Prerequisite  : None 
 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม วิธีการควบคุมแบบตางๆ เซ็นเซอรอุตสาหกรรม ระบบนิว
แมติกสและไฮดรอลิกส เซอรโวมอเตอรและการควบคุม การใชงานตัวควบคุมแบบโปรแกรมลอจิก (PLC) 
หลักการของระบบสกาดา (SCADA) 
 Industrial automation, control methods, industrial sensors, pneumatic and 
hydraulic, servomotor and control, PLC control, principles of modern SCADA systems. 
 
010083221 การวิเคราะหระบบทางกล      3(3-0-6) 
 (Mechanical System Analysis)    
 วิชาบังคับกอน:  040283211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3, 
    010083121 กลศาสตรวิศวกรรม  
 Prerequisite: 040283211 Engineering Mathematics III, 
    010083121 Engineering Mechanics 

 สมการเชิงอนุพันธยอย สมการพาราโบลิก สมการไฮเพอรโบลิก สมการอีลิปติก ปญหา
คาไอเกน ระบบ ผลเฉลยของสมการอนุพันธสามัญ การวิเคราะหผลตอบสนองของระบบ ฟงกชันถายโอน 
การวิเคราะหระบบ การหาตัวแทนของระบบ โครงงาน 
 Partial differential equation, parabolic equation, hyperbolic equation, elliptic 
equation, eigenvalue problem; system, solution of differential equations, analysis of 
system’s responses, transfer function, analysis of systems, system identification; project. 
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010083222 การวิเคราะหระบบทางกลดวยคอมพิวเตอร     3(3-0-6) 
 (Computer-aided Mechanical System Analysis)    
 วิชาบังคับกอน: 010083102 กลศาสตรของแข็ง, 
    010083322 กลศาสตรของไหล, 
    010083303 การถายเทความรอน 
 Prerequisite: 010083102 Mechanics of Solids, 
    010083322 Fluid Mechanics, 
    010083303 Heat Transfer 

 หลักการสรางแบบจําลองเบ่ืองตนเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ความเคนและ
ความเครียดตอภาระโหลดชนิดตางๆ การเสียรูปของคาน การส่ันสะเทือน ซิมมูลิงค การนําและการพาความ
รอน การไหลภายใน และการไหลภายนอก 
 Simulation principle for understanding of stress-strain relationship on different 
load; defection of beams, vibration, Simulink; convection and conduction heat transfer; 
internal and external flow. 
 
010083223 ไมโครโปรเซสเซอรสําหรับวิศวกร      3(2-2-5) 
 (Microprocessor for Engineers)  
 วิชาบังคับกอน : 010083017 การโปรแกรมคอมพิวเตอร  
 Prerequisite  : 010083017 Computer Programming  

 ความรูเบ้ืองตนของไมโครโปรเซสเซอร การออกแบบวงจรและการโปรแกรม การติดตอ
หนวยความจําและอินพุตเอาตพุต การส่ือสารขอมูลกับอุปกรณภายนอก การแปลงสัญญาณอะนาลอกเปน
สัญญาณลอจิก และการแปลงสัญญาณลอจิกเปนสัญญาณอะนาลอก ชุดคําส่ังของไมโครโปรเซสเซอร การ
ประยุกตใชงาน 
 Introduction to microprocessor; circuit design and programming; memory 
interface and input-output interface; external devices communication; analog-to-digital-logic 
converter circuit, digital-logic-to-analog converter circuit; microprocessor programming, 
applications of microprocessor. 
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010083225 การส่ันทางกลและการประยุกตใช       3(3-0-6) 

 (Mechanical Vibration and its Applications) 
 วิชาบังคับกอน : 010083022 วิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกร, 
    010083203 การส่ันสะเทือนทางกล 
 Prerequisite  : 010083022 Numerical Method for Engineers, 
    010083203 Mechanical Vibration 

 เทคโนโลยีการกั้นสงผานการส่ันเครื่องจักร การเลือกและออกแบบตัวกั้นสงผานการส่ัน 
การปฏิบัติใชตัวกั้นสงผานการส่ัน  การหนวงการส่ัน  การหาคาคุณสมบัติวัสดุดวยเทคนิคทางการส่ัน  การ
ออกแบบตัวดูดซับการส่ัน   การปฏิบัติใชตัวดูดซับการส่ัน   เสียงรบกวนการส่ันและความกระดางของยาน
ยนต การประยุกตใชดานยานยนตเรื่องสภาวะความสบายโดยสารมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ   การออกแบบระบบ
รองรับชวงลางและเทคนิคการทดสอบ 
 Machine vibration isolator technologies, isolator design and selection, practice 
on vibration isolator; vibration damping, determination of material properties using vibration 
techniques; vibration absorber design, vibration absorber practice; automotive NVH (Noise, 
Vibration and Hardness), automotive application on riding comfort: standard, design of 
suspension and testing techniques. 
 
010083226 วิศวกรรมอคูสติกส       3(3-0-6) 
 (Engineering Acoustics)  
 วิชาบังคับกอน : 040283211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3, 
    010083017 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 Prerequisite  : 040283211 Engineering Mathematics III, 
    010083017 Computer Programming 

 ท่ีมาของสมการคล่ืน ท่ีมาของสมการเฮลมโฮลทซ สนามอคูสติกส อิมพิแดนซอคูสติกส 
ระดับความดันเสียง ความเขมเสียง กําลังงานเสียง ไดโพลและควอดรูโพล การตอบสนองอิมพัลส ฟงกชัน
ตอบสนองความถี่ อคูสติกสของหอง ตัวแปรอคูสติกสหอง การตรวจวัดทางอคูสติกส การประมวลผล
สัญญาณทางอคูสติกส การจําลองปญหาทางอคูสติกสดวยคอมพิวเตอร 
  Derivation of the wave equation, derivation of the Helmholtz equation, 

acoustic fields, acoustic impedance, sound pressure level, sound intensity, sound power, 

dipole and quadrupole; impulse response, frequency response function; room acoustics, 

room acoustic parameters, acoustic measurement, signal processing in acoustics; computer 

simulation for acoustic problems. 
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010083303 การถายเทความรอน         3(3-0-6) 
 (Heat Transfer)    
 วิชาบังคับกอน : 010083321 เทอรโมไดนามิกส, 
    010083322 กลศาสตรของไหล 
 Prerequisite  : 010083321 Thermodynamics, 
    010083322 Fluid Mechanics 
 การนําความรอนแบบคงตัวในหน่ึงและสองมิติ การนําความรอนแบบไมคงตัวในหน่ึงมิติ 
การแผรังสีความรอน คุณสมบัติของการแผรังสี ตัวประกอบทางรูปทรงและผิวเชิงซอน การพาความรอน ช้ัน
ชิดผิวแบบราบเรียบและปนปวนกับการถายเทความรอน การสูญเสียความรอน การพาความรอนแบบ
ธรรมชาติ การพาความรอนแบบบังคับและเครื่องแลกเปล่ียนความรอน การพาความรอนขอกระบวนการ
เดือดและควบแนน  
 One- and two-dimensional conduction, transient conduction in one 
dimension; radiation, characteristics of radiation; effects of geometry and complex surface, 
convection, convection in laminar and turbulent flow of boundary layer; heat loss, natural 
heat convection, forced convection and heat exchanger, heat transfer of boiling and 
condensation. 
 
010083305  การเผาไหมและการควบคุมมลพิษ      3(3-0-6) 

(Combustion and Emission Control) 
 วิชาบังคับกอน :  010083321 เทอรโมไดนามิกส 
 Prerequisite  : 010083321 Thermodynamics 

การวิเคราะหการเผาไหมท่ีอัตราสวนปริมาณสัมพันธ การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
พลังงานและอุณหภูมิ คุณสมบัติทางกายภาพของเช้ือเพลิงกาซและหัวเผานํ้ามัน เปลวไฟแบบราบเรียบและ
แบบปนปวน โครงสรางเปลวไฟแบบปนปวน เปลวไฟชนิดแพรและชนิดผสมมากอน เสถียรภาพของเปลวไฟ 
การควบคุมมลพิษจากการเผาไหม 
 Combustion stoichiometric analysis, energy-temperature analysis; physical 
properties of fuels, gas and oil burners; laminar and turbulent flames, turbulent flame 
structure, diffusion and premixed flames, flame stability; control of pollution from 
combustion. 
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010083306 วิศวกรรมโรงจักรผลิตกําลัง       3(3-0-6) 
 (Power Plant Engineering)    
 วิชาบังคับกอน : 010083321 เทอรโมไดนามิกส 
 Prerequisite  : 010083321 Thermodynamics 

ระบบโรงจักรตนกําลังและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน การคํานวณภาระของโรงจักรผลิต
กําลัง เช้ือเพลิงและการเผาไหม เครื่องกําเนิดไอนํ้า เครื่องควบแนนและเครื่องอุนนํ้าปอน กังหันไอนํ้าและ
กังหันกาซ หอผ่ึงลมเย็นและระบบไอนํ้าหมุนเวียน ระบบของเครื่องมือวัดและควบคุม โรงจักรกังหันไอนํ้า 
กังหันกาซ พลังนํ้า และพลังงานนิวเคลียร เศรษฐศาสตรโรงจักรตนกําลังและผลกระทบส่ิงแวดลอม     
  Energy conversion principles and availability concept; fuels and combustion 
analysis; boiler, condenser and feed-water heater, steam turbine and gas turbine, cooling 
tower and cooling tower circulation, control and instrumentation; combined cycle and 
cogeneration; gas turbine power plant, hydro power plant, nuclear power plant, power plant 
economics and environmental impacts. 
 
010083307 เครื่องจักรกลของไหล       3(3-0-6) 
  (Fluid Machinery)   
 วิชาบังคับกอน : 010083321 เทอรโมไดนามิกส, 
    010083322 กลศาสตรของไหล 
 Prerequisite  : 010083321 Thermodynamics, 
    010083322 Fluid Mechanics 

 หลักการเปล่ียนรูปพลังงาน การจําแนกชนิดของเครื่องจักรกังหัน สมรรถนะและ
ประสิทธิภาพ หลักการออกแบบและการเลือกชนิดของเครื่องจักรกังหัน การทดสอบสมรรถนะ ทฤษฎีมูล
ฐานไฮโดรไดนามิกสของเครื่องจักรกังหัน ทฤษฎีใบพัด การวิเคราะหประสิทธิภาพและการออกแบบรูปทรง
ของเครื่องจักร ปม พัดลม คอมเพรสเซอร กังหันกาซ กังหันนํ้า กังหันลม ขั้นตอนการออกแบบใบกังหัน   
 Concept of energy conversion, type of turbines, performance and efficiency, 
conceptual design and turbine selection, performance test, hydrodynamic theory of turbine, 
blade theory; efficiency analysis and design of turbo machinery, e.g. pump, fan, compressor, 
gas turbine, wind turbine; design of turbine blade. 
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010083321 เทอรโมไดนามิกส        3(3-0-6) 
 (Thermodynamics)    
 วิชาบังคับกอน : 040303005 ฟสิกส 1  
 Prerequisite  : 040303005 Physics I 

 หลักการและนิยามพื้นฐานของงานและความรอน หลักการพื้นฐานของการถายเทความ
รอนและการเปล่ียนรูปพลังงาน คุณสมบัติและสถานะของสารบริสุทธ์ิ การวิเคราะหกฎขอท่ีหน่ึงของเทอรโม
ไดนามิกสของระบบท่ีไมมีการไหลและระบบท่ีมีการไหล กฎขอท่ีสองของเทอรโมไดนามิกสและวัฏจักคาร
โนต เอนโทรป วัฏจักรผลิตกําลัง วัฏจักรทําความเย็น 
  Principles and definitions of work and heat, first law of thermodynamics; 
properties and states of pure substance; energy balance of closed and open systems; second 
law of thermodynamics and Carnot cycle, entropy, power cycle and refrigeration cycle. 
 
010083322 กลศาสตรของไหล       3(3-0-6) 
 (Fluid Mechanics)    
 วิชาบังคับกอน : 040303005 ฟสิกส 1  
 Prerequisite  : 040303005 Physics I  
 นิยามและคุณสมบัติของของไหล สนามการไหลและเสนแสดงการไหล ของไหลสถิตย แรง
จากของไหลสถิต แรงลอยตัว เสถียรภาพของวัตถุลอย สมการความตอเน่ืองและสมการการโมเมนตัมในรูป
อินทิกรัล การวิเคราะหปริมาตรควบคุม การเคล่ือนท่ีและอัตราการเสียรูปของอิลิเมนตของไหล การไหลแบบ
คงตัวและอัดตัวไมได สมการความตอเน่ืองในรูปดิฟเฟอเรนเชียล สมการนาเวียร-สโตกส การหาผลเฉลย
สนามการไหลแบบหน่ึงมิติ มิติ การวิเคราะหมิติ คลายคลึงกันของการไหล การไหลภายในทอ โปรไฟล
ความเร็ว สมการพลังงานทางกลและการสูญเสียจากการไหลภายในทอ การวิเคราะหและการออกแบบระบบ
ทอ การวัดความเร็วและอัตราการไหลในทอ การไหลภายนอก แรงเน่ืองจากการไหล แรงลากบนผิวแผนราบ 
ผิวทรงกระบอก ผิวทรงกลม สัมประสิทธแรงลากบนผิววัตถุรูปทรงสามมิติ แรงยกจากการหมุนปนทรงกลม 
การไหลผานแอรฟอยล วอรเทกซท่ีปลายปก สัมประสิทธ์ิแรงลาก แรงยกกับมุมปะทะ สล็อตแฟบ 
 Fluid definitions and properties, velocity field and flow lines; fluid statics, 
hydrostatic force, buoyancy force and stability of floating objects; integral form of continuity 
and momentum equations, control volume analysis; fluid kinematics, rate of fluid element 
deformations, steady incompressible flow; differential form of continuity equation, Navier-
Stokes equation and solutions to one-dimensional flow field; dimensional analysis and 
similitude; flows in pipe and closed conduits, velocity profiles, mechanical energy equation 
and losses in pipe flow, analysis and design of piping systems, velocity and volume flow rate 
measurements; external flows, aerodynamic forces,  drag on flat plate and on cylinder and 
spherical surfaces, drag coefficients of 3-D objects, lift on a spinning sphere, flow past airfoils, 
wingtip vortex, lift and drag coefficients versus attack angle, slot flap. 
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010083323 วิศวกรรมงานทออุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
  (Industrial Pipework Engineering)   
 วิชาบังคับกอน : 010083322 กลศาสตรของไหล 
 Prerequisite  : 010083322 Fluid Mechanics 

 ระบบทอเบ้ืองตนและการประยุกตใชงานของระบบทอ  วิศวกรรมเครื่องกลกับกระบวน
ผลิตทางเคมี เครื่องจักรและเครื่องมือในกระบวนการผลิตทางเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม การวางแผนผัง
โรงงานและแผนผังโรงงาน ขอกําหนดทางเทคนิคของระบบทอและอุปกรณ ไดอะแกรมขบวนการผลิตระบบ
ทอและเครื่องมือวัดตางๆ การวางผังโรงงานพรอมเครื่องจักรและระบบทอ มาตรฐานทอและอุปกรณ
ประกอบพื้นฐานท่ัวไป องคประกอบของระบบทอและอุปกรณประกอบท่ีเกี่ยวของ  ระบบชวยพรอมอุปกรณ 
ของระบบทอ การซอมบํารุงและบริการระบบทอและอุปกรณ การหยุดการผลิตท้ังระบบ เพื่อการตรวจสอบ/
ซอมบํารุงรักษา โครงงานเบ้ืองตน กรณีศึกษา 
 Introduction to piping and application, chemical processes and engineering 
disciplines relations, equipment use in process plants, plant layout and plot plan, piping 
materials and specifications; processes and piping & instrument diagrams, plant layout and 
piping systems design, codes and standards of pipe and fittings, piping system 
drawings/isometric and facilities; piping system components, operation support systems and 
auxiliary equipment, maintenance/shutdown/turnaround; simple project works introduction, 
special topics and term paper. 
 
010083325 การทําความเย็น        3(3-0-6) 
 (Refrigeration)    
 วิชาบังคับกอน : 010083321 เทอรโมไดนามิกส, 
    010083322 กลศาสตรของไหล 
 Prerequisite: 010083321 Thermodynamics, 
    010083322 Fluid Mechanics 

 ทบทวนหลักการของเทอรโมไดนามิกส วัฏจักรทําความเย็นแบบอัดไอในเชิงทฤษฎีและ
ปฎิบัติ อุปกรณหลักท่ีใชในระบบทําความเย็น (เครื่องอัดแกสทําความเย็น เครื่องควบแนน เครื่องระเหย 
วาลวลดแรงดัน และสารทําความเย็น) การหาภาระของการทําความเย็นของหองเย็น 

Review of Thermodynamics principles. theoretical and practical vapor 
compression cycles, main components: compressor, condenser, evaporator, expansion 
valves and refrigerants; cooling load calculation for refrigeration systems. 
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010083326 การปรับอากาศ        3(3-0-6) 
 (Air Conditioning)    
 วิชาบังคับกอน : 010083303 การถายเทความรอน, 
    010083325 การทําความเย็น 
 Prerequisite: 010083303 Heat Transfer, 
    010083325 Refrigeration  

ไซโครเมตรีเบ้ืองตน การประยุกตใชไซโครเมตรี สภาวะการปรับอากาศท่ีเหมาะสม การ
ควบคุมระบบการปรับอากาศ การระบายอากาศและกระจายลม การคํานวณโหลดในอาคาร แนวทางปฏิบัติ
ในการออกแบบระบบปรับอากาศ 

Introduction to psychrometry, application of psychrometry; human comfort 
and air conditioning, air conditioning system control, air ventilation and space air diffusion; 
load estimation and building energy calculations; practical aspects of A/C design. 
 
010083821 จริยธรรมในการทํางานและความเปนมืออาชีพ    2(1-2-3) 
  (Work Ethics and Professionalism)   
 วิชาบังคับกอน : ไมมี   
 Prerequisite  :  None 

  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ แนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพ ความสําคัญของจรรยาบรรณ
ในวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประมวลจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบในอาชีพวิศวกร หลักการของ
ศีลธรรม ความสําคัญของคานิยม ประเด็นขัดแยงทางดานคุณธรรม/จรรยาบรรณ ตัวแปรท่ีมีผลกระทบกับ
ความรับผิดขอบดานคุณธรรม ระดับความรับผิดขอบ ทฤษฎีเกี่ยวกับจรรยาบรรณและการประยุกต การ
ตัดสินใจตามหลักจริยธรรมและการวิเคราะห ความจริงและการเปดเผยขอมูลความลับ ภาวะผูนําเชิง
จริยธรรม ผลประโยชนทับซอน จริยธรรมในท่ีทํางาน ความเปนธรรม ความนาเช่ือถือ การจัดสรรทรัพยากร 
จรรยาบรรณในสังคมยุคดิจิตอล ความเปนสวนตัวและการรักษาความลับ จริยธรรมดานทรัพยสินทางปญญา
และนวัตกรรม การพัฒนาท่ีย่ังยืน กรณีศึกษา 
  Morals and ethics; concept of professions; importance of ethics in science 
and engineering; role of codes of ethics; professional responsibilities of engineers; concept 
of morality; importance of core values; moral/ethical dilemmas; factor affecting moral 
responsibility; degrees of responsibility; overview of ethical theories and applications; ethical 
analyses and deciding-making; truth and concept of whistleblowing; ethical leadership;  
conflicts of interests; ethics in the workplace, fairness, resources allocations; ethics in digital 
age; privacy and confidentiality; ethic in intellectual property and innovation and sustainable 
engineering; case studies. 
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010083921 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 1       2(1-2-3) 
 (Mechanical Engineering Laboratory I)    
 วิชาบังคับกอน : 040303006 ปฏิบัติการฟสิกส 1, 
    040303008 ปฏิบัติการฟสิกส 2, 
    040113062 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร, 
    010153852 ปฏิบัติการไฟฟาพื้นฐาน 
 Prerequisite  : 040303006 Physics Laboratory I, 
    040303008 Physics Laboratory II, 
    040113062 Chemistry Laboratory for Engineers, 
    010153852 Basic Electrical Laboratory 

 การวัดปริมาณการไหล การทดสอบการทํางานของปม เครื่องยนตสันดาปภายใน การหาคา
ความรอนจําเพาะของแกส ไฟฟาเบ้ืองตน อนาล็อกคอมพิวเตอร การควบคุมเซอรโว การปรับเทียบเกจความ
ดัน การทดสอบแรงดึง ความลาตัวของวัสดุ  
  Flow measurement; pump test; internal combustion; ratio of specific heat of 
diatomic gas; basic electrical concepts; analog computer; servo tuner; calibration of pressure 
gauge; tensile test; fatigue. 
 
010083922 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 2       2(1-2-3) 
 (Mechanical Engineering Laboratory II)    
 วิชาบังคับกอน: 040313006 ปฏิบัติการฟสิกส 1, 
    040313008 ปฏิบัติการฟสิกส 2, 
    040113062 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร, 
    010153852 ปฏิบัติการไฟฟาพื้นฐาน 
 Prerequisite: 040313006 Physics Laboratory I, 
    040313008 Physics Laboratory II, 
    040113062 Chemistry Laboratory for Engineers, 
    010153852 Basic Electrical Laboratory 

 การนําความรอน การทดสอบพัดลม การหาคาความรอนจําเพาะ ระบบทําความเย็น ไจโรส
โคป ไฟฟาเบ้ืองตน การทดสอบเสาสูง การวัดความช้ืนในอากาศ เซนเซอรสําหรับหุนยนต ระบบฟนเฟอง  
 Conduction heat transfer; specific heat constants; refrigeration system; 
gyroscope; basic electrical concepts;, column test; determination of adiabatic saturation 
temperature of air; robot sensor; gear system. 
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010083923 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1       3(0-6-3) 
 (Mechanical Engineering Project I)    
 วิชาบังคับกอน: 010083016 การเขียนแบบวิศวกรรม, 010083102 กลศาสตรของแข็ง
    010083321 เทอรโมไดนามิกส, 010083322 กลศาสตรของไหล 
 Prerequisite: 010083016 Engineering Drawing, 010083102 Mechanics of 
Solids    010083321 Thermodynamics, 010083322 Fluid Mechanics 
 การนําความรูดานวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของมาออกแบบหรือสราง
ระบบทางกลตามเงื่อนไขหนาท่ีท่ีกําหนด  โดยจะตองมีการสอบเสนอโครงงานกอนดําเนินการเพื่อหาหัวขอท่ี
เหมาะสม  ศึกษาความเปนไปไดของโครงงาน วางแผนการดําเนินโครงงาน ศึกษาหาขอมูลในโครงงานท่ี
เกีย่วของและคาใชจายโดยประมาณ สวนในการประเมินผลนักศึกษาตองสอบความกาวหนา ถึงหลักการและ
เหตุผลของความเปนไปไดอยางละเอียด การออกแบบเบ้ืองตน ความกาวหนาของโครงงาน  คาใชจายและ
ปญหาท่ีเกิดขึ้นและการแกไข  การนําเสนอผลงาน 
 Utilization of concepts in mechanical engineering and related fields to design 
or fabricate a mechanical system based on a given scope. Students must propose the topic 
at the beginning of the semester to demonstrate the project feasibility. Students must also 
formulate a project schedule, do background research and estimate the budget. Students 
will be evaluated on a progress presentation that demonstrates the understanding of design 
concepts, concept evaluations, current problems and possible solutions. 
 
010083924 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2       3(0-6-3) 
 (Mechanical Engineering Project II)    
 วิชาบังคับกอน: 010083923 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1  
 Prerequisite:  010083923 Mechanical Engineering Project I 

 เปนโครงงานตอเน่ืองจากวิชา 010083923 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 นักศึกษาตอง
นําเสนอการออกแบบโครงงานขั้นสุดทายและรายละเอียดท่ีพรอมดําเนินงาน  และอาจจะมีการปรับแตง
แผนการดําเนินงานและคาใชจายท่ีจําเปนในการออกแบบรายละเอียด นักศึกษาจะตองดําเนินงานตาม
แผนงานท่ีไดปรับปรุงแลว และบางกรณีอาจจะตองมีการสรางระบบเพื่อใชทดสอบถาจําเปน  สวนการ
ประเมินผลจะทําเปนขั้นสุดทายเมื่อเสร็จส้ินโครงงานแลว เนนการสอบเสนอรายละเอียดท้ังหมดในการ
ดําเนินงานและสรุปผลการออกแบบเปนหลัก 
 A continuation from 010083923 Mechanical Engineering Project I. Students 
must demonstrate the finalized design and its details, modified schedule and budget if any. 
In some cases, a prototype must be fabricated.  Final evaluation is performed when the 
project is delivered. Focus is given to the project execution and its conclusion. 
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010083927 สัมมนาประสบการณทางอุตสาหกรรม     1(0-3-1) 
 (Seminar: Industrial Experience)    
 วิชาบังคับกอน: ไมมี  
 Prerequisite:  None 
 ผูมีประสบการณดานอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับงานดานวิศวกรรมเครื่องกลมาบรรยาย
และเลาประสบการณ  
 Guest speakers give presentations about their experiences in the industrial 
section related to Mechanical Engineering. 
 
010083928 การประกอบธุรกิจทางวิศวกรรม 1     3(3-0-6) 
 (Engineering Entrepreneurship I) 
 วิชาบังคับกอน: ไมมี  
 Prerequisite:  None 
 ระบบและขั้นตอนการออกแบบ การสรางขอกําหนด การระดมความคิด แผนผังความคิด 
กระบวนการสรางสรรคความคิด การออกแบบเชิงความคิด ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การ
วิเคราะหแนวโนมดานการตลาดและเทคโนโลยี เครื่องมือในการพัฒนาแบบจําลองธุรกิจ การทําโครงการ
เสมือน 
 Systematic design and design procedure, design criteria, brainstorming, mind 
maps; creative thinking, conceptual design; basic knowledge for entrepreneurs; analysis of 
market and technology trends; business development tools; virtual projects. 
 
010083929 การประกอบธุรกิจทางวิศวกรรม 2     3(3-0-6) 
 (Engineering Entrepreneurship II) 
 วิชาบังคับกอน :  010083928 การประกอบธุรกิจทางวิศวกรรม 1 
 Prerequisite  :  010083928 Engineering Entrepreneurship I 
 เปนเน้ือหาตอเน่ืองจากวิชา 010083928 ประกอบธุรกิจทางวิศวกรรม 1  การวางแผน
โครงการ การจัดการโครงการ การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค การออกแบบในรายละเอียด การทดสอบและ
การประเมินตนแบบ การตลาดและการเงินสําหรับผูประกอบการ เทคนิคการนําเสนอแผนธุรกิจ ความรูดาน
ทรัพยสินทางปญญา ผูประกอบการเพื่อสังคม กิจกรรมแบบจําลองทางธุรกิจ 
 Continuation of 010083928 Engineering Entrepreneurship I. Project planning; 
project management; consumer behavior study; detailed design; prototype testing and 
evaluation; marketing and finance for entrepreneurs; techniques for business pitches; 
intellectual properties; social entrepreneurs; mock-up business projects. 
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010153851 วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน       3(3-0-6) 

 (Basic Electrical Engineering)  

 วิชาบังคับกอน : 040303007 ฟสิกส 2  

 Prerequisite  :  040303007 Physics II 

 หนวยวัดทางไฟฟา ตัวตานทาน ตัวเหน่ียวนํา ตัวเก็บประจุ การวิเคราะหวงจรไฟฟา

กระแสตรงในสถานะอยูตัว การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับหน่ึงเฟสและสามเฟส การคํานวณและ

ปรับปรุงคาตัวประกอบกําลังทางไฟฟา วงจรแมเหล็กเบ้ืองตน หมอแปลงไฟฟาและการใชงาน เครื่องจักรกล

ไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับและการใชงาน วิธีการสงผานกําลังไฟฟา เครื่องมือวัดทางไฟฟาเบ้ืองตน 

 Units of electrical measurement; resistor, inductor, capacitor; DC steady state 

circuit analysis; AC single-phase and three-phase circuit analysis; power factor calculation 

and correction; magnetic circuit, transformer; DC machine, AC machine and their uses; 

method of power transmission; basic electrical instruments. 

 
010153852 ปฏิบัติการไฟฟาพื้นฐาน       1(0-3-1) 

 (Basic Electrical Laboratory)  

 วิชาบังคับกอน : 010153851 วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน หรือเรียนรวมกัน  

 Prerequisite  :  010153851 Basic Electrical Engineering or concurrent 

 การใชเครื่องมือวัดไฟฟาเบ้ืองตน และการทดลองทางไฟฟาท่ีสนับสนุนเน้ือหาวิชา 

010153851 วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน 

 Uses of basic electrical instruments and experiments associated with the 

course description of 010153851 Basic Electrical Engineering. 
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010243101 กรรมวิธีการผลิต        3(3-0-6) 
 (Manufacturing Processes)  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 Prerequisite  :  None 
 วิธีการและทฤษฎีการหลอ การขึ้นรูป การตัดกลึง การไส การตัด การเจาะ การเช่ือมและ
การเคลือบผิว โดยการเนนหนักถึงความสัมพันธของการเลือกวัสดุกับการออกแบบผลิตภัณฑ และการคิด
คาใชจายในกระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน การดูงานจากโรงงานอุตสาหกรรม การสาธิตการใชเครื่องมือกล
สําหรับกรรมวิธีการผลิตขั้นพื้นฐานท่ีเกี่ยวของ 
  Method and theory of casting; forming, turning, shaping, cutting, drilling, 

welding and coating; relationship of material selection and product design; basics of 

production costing; industrial factory visit; demonstration of machine tool operation in basic 

manufacturing process. 

 
010403098 วัสดุวิศวกรรม         3(3-0-6) 

 (Engineering Materials)   
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite  :  None 
  โลหะและโลหะวิทยาเบ้ืองตน แผนภูมิสมดุลของโลหะผสม โครงสรางจุลภาค และ
โครงสรางมหภาคของโลหะ การผลิตเหล็กและเหล็กกลา คุณสมบัติของเหล็กกลา เหล็กกลาไรสนิม และ
เหล็กหลอ การปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กกลาดวยความรอน คุณสมบัติของโลหะนอกกลุมเหล็ก พอลิเมอร 
เซรามิก คอมโพสิต คอนกรีต แอสฟลท และไม หลักการเบ้ืองตนของการทดสอบวัสดุแบบทําลายและไม
ทําลาย 

 Metals and metallurgy; phase equilibrium diagrams; microstructure and 
macrostructure of metals; manufacturing process of iron and steel; properties of steel; 
stainless steel and cast iron; heat treatment of steel; non-ferrous metals; polymers, ceramics, 
composites, concrete, asphalt and wood; introduction to destructive and non-destructive 
testing of materials. 
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010913549  การบริหารโครงการอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 
 (Industrial Project Management)   
 วิชาบังคับกอน: ไมมี 
 Prerequisite:  None  
  การบริหารโครงการ การคัดเลือกโครงการ โครงสรางการบริหารโครงการ การนิยาม
โครงการ การประมาณการระยะเวลาและตนทุนโครงการ การจัดทําแผนงานโครงการ การจัดการ 
ความเส่ียง การจัดตารางเวลาทรัพยากรและตนทุนคาใชจาย การลดระยะเวลาโครงการ การวัดผลและ 
การประเมินผลประสิทธิภาพและความกาวหนาโครงการ การตรวจสอบและการปดโครงการ 
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการบริหารโครงการ 
 Industrial project management; project selection; project organization 
management; defining a project; cost and time estimating; project planning; project risk 
management; cost and time scheduling; reducing project duration; progress measurement 
and project evaluation; project delivering; application of project management software. 
 
040003004 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ      3(3-0-6) 
  (Design Thinking) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 Prerequisite  : None 
  กระบวนการคิดเชิงออกแบบของนักออกแบบท่ีใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ บริการ และกล
ยุทธใหเปนนวัตกรรม การออกแบบท่ีมีมนุษยเปนศูนยกลางผานกระบวนการตางๆ ไดแก การเขาใจอยาง
ลึกซึ้ง การนิยามและตีกรอบปญหา การระดมความคิด การสรางตนแบบ และการทดสอบ การทํางานเปน
ทีมและสภาวะแวดลอมในการทํางานท่ีสนับสนุนความคิดสรางสรรคและแนวความคิด 
 Design thinking for designers to develop products, services and strategies to 
innovations. Human-centered design via following processes: Empathy, Define, Ideate, 
Prototype, and Test. Team-working and working environment to support creativity and ideas. 
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040113061 เคมีสําหรับวิศวกร       3(3-0-6) 
 (Chemistry for Engineers) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite  :  None 

 สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร อะตอม โมเลกุล ไอออน มวลสารสัมพันธในปฏิกิริยาเคมี 
โครงสรางของอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะ โลหะทรานซิชัน พันธะเคมี รูปราง
โมเลกุล แกส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตรเคมี จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี สมดุล
ไอออน และเคมีไฟฟา 
  Matters and scientific measurement; atoms molecules and ions; 

stoichiometry; electronic structure of the atoms; periodic properties; chemical bond; shape 

of molecules;  gas liquid and solid; thermodynamics; chemical kinetics; chemical equilibrium; 

acid-base equilibrium; electrochemistry. 

 

040113062 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร      1(0-3-1) 
 (Chemistry Laboratory for Engineers) 
 วิชาบังคับกอน : 040113061 เคมีสําหรับวิศวกร หรือเรียนรวมกัน 
 Prerequisite  :  040113061 Chemistry for Engineers or concurrent 

 ปฏิบัติการตาง ๆ มีเน้ือหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฏีในการบรรยายรายวิชา 
040113061 เคมีสําหรับวิศวกร 
 All experiments are corresponded to the course of 040113061 Chemistry for 
Engineers. 
 
040283111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1       3(3-0-6) 

 (Engineering Mathematics I) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 Prerequisite  :  None 

 ฟงกชัน สมการอิงตัวแปรเสริม พิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความตอเน่ือง อนุพันธ การหาอนุพันธ

ของฟงกชันคาจริงของตัวแปรจริง การประยุกตของอนุพันธ รูปแบบไมกําหนด ปริพันธ เทคนิคการหา

ปริพันธ การประยุกตของ ปริพันธ การหาปริพันธเชิงตัวเลข ปริพันธไมตรงแบบ 

 Function; parametric equation; polar coordinate; limit and continuity; 

derivative, differentiation of real-valued function of real variable, applications of derivative; 

indeterminate forms; integral, integration techniques, applications of integral; numerical 

integration; improper integrals. 
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040283112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2       3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics II) 
 วิชาบังคับกอน : 040283111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 
 Prerequisite  :  040283111 Engineering Mathematics I 

 การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง อนุกรมอนันต การกระจาย
อนุกรมเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน พีชคณิตของเวกเตอร เสนตรง ระนาบและพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ 
แคลคูลัสของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอยและการประยุกต ปริพันธหลายชั้นและการประยุกต 
 Mathematical induction; sequence and series of real number; infinite series, 
Taylor series expansion of elementary function; vector algebra; lines, planes and surface in 
three-dimensional space; calculus of several variables; partial derivative and applications; 
multiple integral and applications. 
 
040283211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3       3(3-0-6) 

 (Engineering Mathematics III)  
 วิชาบังคับกอน : 040283112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 
 Prerequisite  :  040283112 Engineering Mathematics II 

 ฟงกชันคาเวกเตอร เสนโคงปริภูมิ อนุพันธและปริพันธของฟงกชันคาเวกเตอร เกรเดียนท 
เคิรลและไดเวอรเจนซ ปริพันธตามเสน ปริพันธตามพื้นผิว สมการเชิงอนุพันธสามัญ สมการเชิงอนุพันธ
อันดับหน่ึง สมการเชิงอนุพันธอันดับสูง การประยุกตของสมการเชิงอนุพันธสามัญ 
 Vector-valued functions; space curves; derivatives and integrals of vector-
valued functions; gradient, curl and divergence; line integrals; surface integrals; ordinary 
differential equation;, first-order differential equations; higher-order differential equations; 
applications of ordinary differential equations. 
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040303005 ฟสิกส 1                3(3-0-6) 
 (Physics I) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 Prerequisite  :  None 

 เวกเตอร กลศาสตรการเคล่ือนท่ี การเคล่ือนท่ีแบบเสนตรงและเสนโคง กฏการเคล่ือนท่ี
ของนิวตัน การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม งาน กาลังงาน พลังงาน โมเมนตัม โมเมนตความเฉื่อย สมการแหงการ
หมุน ทอรก โมเมนตัมเชิงมุม การกล้ิง การเคล่ือนท่ีแบบซิมเปลฮารโมนิกส การซอนกันของสองซิมเปลฮาร
โมนิกส การออสซิลเลตแบบแดมป การออสซิลเลตดวยแรง การจาแนกคล่ืน สมการคล่ืนน่ิง บีตส ความเขม
เสียง ระดับความเขมเสียง ปรากฏารณดอปเปลอร สมบัติของสสาร การสงผานความรอน สมการกาซอุดม
คติ กฎแหงอุณหพลศาสตร กลจักรความรอนและกลจักรทวนคุณสมบัติทางกายภาพของของไหล การพยุง 
กฎของปาสคาล การวัดความดัน สมการแหงความตอเน่ือง สมการแบรนุยยี การวัดอัตราการไหล 
 Vector; mechanics of motion; rectilinear and curvilinear motion; Newton’s law 
of motion; circular motion; work; power; energy; momentum; moment of inertia; rotation 
equations; torque; angular momentum; rolling; simple harmonics motion; superposition of 
two simple harmonics; damped oscillation; forced oscillation; types of waves; standing 
waves; beats; intensity and sound leve; Doppler effect; properties of matters; heat transfer; 
ideal gas equation; laws of thermodynamics; heat engine and reverse engine; physical 
properties of fluid; buoyancy; Pascal’s law; pressure measurement; equation of continuity, 
Bernoulli’s equation; flow measurement. 
 
040303006 ปฏิบัติการฟสิกส 1              1(0-2-1) 
 (Physics Laboratory I) 
 วิชาบังคับกอน : 040303005 ฟสิกส หรือเรียนรวมกัน 
 Prerequisite  :  040303005 Physics I or concurrent 

 ปฏิบัติการตางๆ มีเน้ือหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 
040303005 ฟสิกส 1 
 All experiments are corresponded to the course of 040303005 Physics I. 
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040303007 ฟสิกส 2                3(3-0-6) 
 (Physics II) 
 วิชาบังคับกอน : 040303005 ฟสิกส 1, 040303006 ปฎิบัติการฟสิกส 1  
 Prerequisite  :  040303005 Physics I, 040303006 Physics Laboratory I 

  กฎของคูลอมบ สนามไฟฟา กฎของเกาส ศักยไฟฟา สารไดอิเล็กตริก ตัวเก็บประจุ
สนามแมเหล็ก กฎของบิโอ-ซาวารต กฎของแอมแปรสารแมเหล็ก แรงลอเรนท แรงเคล่ือนไฟฟาเหน่ียวนา 
ความเหน่ียวนา วงจรกระแสสลับและอิเล็ฏทรอนิกสเบ้ืองตน คุณสมบัติของคล่ืน การสะทอน การหักเห การ
แทรกสอด การเล้ียวเบน ทัศนศาสตรทางเรขาคณิต ทัศนอุปกรณ การแผรังสีของวัตถุดํา อิทธิพลแสงไฟฟา 
การกระเจิงคอมปตัน รังสีเอ็กซ อะตอมไฮโดรเจน ทวิภาคของคล่ืนและอนุกาค โครงสรางนิวเคลียส 
กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร 
 Coulomb’s law; electric fields; Gauss’s law; electric potential; dielectric 
materials; Biot-Savart law; Ampere’s law; magnetic substance; Lorentz force; electromotive 
force; inductance; alternating current and basic electronic circuits; properties of waves; 
reflection; refraction; interference; diffraction; geometrical optics; optical instruments; black-
body radiation; photoelectric effect; Compton’s scattering; X-ray; hydrogen atom; wave-
particle duality; structure of nucleus; radioactivity; nuclear reactions. 
 
040303008 ปฏิบัติการฟสิกส 2              1(0-2-1) 
 (Physics Laboratory II) 
 วิชาบังคับกอน : 040303005 ฟสิกส 1, 040303007 ฟสิกส 2 หรือเรียนรวมกัน  
 Prerequisite  :  040303005 Physics I or 040303007 Physics II or concurrent 

  ปฏิบัติการตางๆ มีเน้ือหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 
040303007 ฟสิกส 2 
 All experiments are corresponded to the course of 040303007 Physics II. 
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040423002 ส่ิงแวดลอมและการจัดการเบ้ืองตน     3(3-0-6) 
  (Introduction to Environment and Management) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 Prerequisite  : None 
  ส่ิงแวดลอมของเรา หลักการพื้นฐานในการจัดการส่ิงแวดลอม เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร
ในการจัดการส่ิงแวดลอม มาตรฐานและกฎหมายท่ีสําคัญในการจัดการส่ิงแวดลอม   การจัดการมลพิษทาง
นํ้า    การจัดการขยะและของเสียอันตราย การจัดการเสียงและอากาศ การจัดการวัตถุกัมมันตรังสี การ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม จริยศาสตรทางส่ิงแวดลอม การจัดการส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
  Our environment; basic concepts in environmental management; economic 
instruments for environmental management; standards and regulations in environmental 
management; air quality and noise management; radioactive waste management; 
environmental impact assessment; environmental ethics; sustainable environmental 
management. 
 
040603002   ระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรมประยุกต     3(3-0-6) 
 (Computer System and Applications) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 Prerequisite  : None 
 ระบบคอมพิวเตอร การแกปญหาโดยใชคอมพิวเตอร การใชงานโปรแกรมประยุกตเพื่อเปน
เครื่องมือในการแกปญหา การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสําหรับการประมวลผลเอกสาร ประมวลผลขอมูล    
การเขาถึงระบบเครือขาย และการส่ือสารอิเล็กทรอนิกสไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  Computer system; problem solving with computer; computer applications as 
a problem-solving tool; computer technology in document processing and data processing; 
accessing to network systems and efficient electronic communications. 
 
080133001  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1       3(3-0-6)  

(Communicative English I)  
วิชาบังคับกอน : ไมม ี 
Prerequisite  : None  
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพในหัวขอท่ีคุนเคย เนนทักษะการฟง

และการพูด   
 English skills for effective communication on familiar topics, emphasis on 
listening and speaking skills. 
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080133002  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2       3(3-0-6)  
 (Communicative English II)  
 วิชาบังคับกอน : 080133001 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1  
 Prerequisite  : 080133001 Communicative English I  

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับเหตุการณในปจจุบัน เนน
ทักษะการอานและการเขียน 

English skills for effective communication on current event topics, emphasis 
on reading and writing skills. 

 
080133011  การนําเสนอภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
 (English Presentations) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 Prerequisite  : None 
 ทักษะการเขียนรายงานจากการสํารวจ เก็บขอมูลเพื่อทําโครงงาน การรายงานผลโดยใช
ขอมูลทางสถิติ การนําเสนอโดยใชโสตทัศนูปกรณท่ีเหมาะสม 
  Report writing on project-based surveys and data collection. Reporting 
statistical results. Presentations with appropriate visual aids. 
 
080133012  ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจและการจัดการดานวิศวกรรม   3(3-0-6) 
 (English for Engineering Business and Management) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 Prerequisite  : None 
 การใชภาษาอังกฤษภายใตบรรยากาศดานธุรกิจและการจัดการดานวิศวกรรม การนําเสนอ
อยางมีประสิทธิภาพ การเขียนรายงาน การสรางทีม การนําการประชุม 
 A wide range of managerial topics within the sphere of engineering business 
and management using English language. Effective presentation, marketing reports, team 
building and conducting meetings. 
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080303104  จิตวิทยาเพื่อการทํางาน        3(3-0-6) 

 (Psychology for Work) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 Prerequisite  : None 

  จิตวิทยาเพื่อการทํางาน การจูงใจ การตัดสินใจ การแกปญหา ความขัดแยงในการ ทํางาน 

ความคิดริเริ่มสรางสรรค การประสานงาน ภาวะผูนํา การสรางทีมงาน และการส่ือสารในท่ีทํางาน 

 Psychology for work; motivation; decision-making; problem-solving; conflicts 

at work; creative thinking; coordination; leadership; team building and communication at 

workplace. 

080303501 บาสเกตบอล        1(0-2-1) 
 (Basketball) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 Prerequisite  :  None 

  ประวัติกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณท่ีเหมาะสม การ
ฝกทักษะเบ้ืองตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนบาสเกตบอล การเปนผูเลนและผูชมท่ีดี 
 History of basketball; techniques; rules; regulations; usage of proper 
equipment; practice in basic skills and applying the skills to play games; good sportsmanship 
and spectator. 
 
080303503 แบดมินตัน        1(0-2-1) 
 (Badminton) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 Prerequisite  :  None 

  ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณท่ีเหมาะสม การ
ฝกทักษะเบ้ืองตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนแบดมินตัน การเปนผูเลนและผูชมท่ีดี 
  History of badminton; techniques; rules; regulations; usage of proper 
equipment; practice in basic skills and applying the skills to play games; good sportsmanship 
and spectator. 
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080303504 ลีลาศ         1(0-2-1) 
 (Dancing) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 Prerequisite  :  None 

  ประวัติของลีลาศ ทักษะเบ้ืองตนของลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การปลูกฝงความรู 
ความเขาใจ และเจตคติท่ีดี การเตนรําแบบลาติน และแบบบอลรูม 
  History of dancing; basic dancing skills; dancing etiquette for developing 
knowledge; understanding and positive attitudes; Latin dancing and ballroom dancing. 
 
080303601  มนุษยสัมพันธ         3(3-0-6) 

  (Human Relations) 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  Prerequisite  : None 

  หลักการและทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมของบุคคล การเขาใจตนเองและผู อื่น การพัฒนา

ตนเอง การติดตอส่ือสาร การทํางานเปนทีม ภาวะผูนํา ความขัดแยงและการบริหารความขัดแยง สังคม 

วัฒนธรรม มารยาททางสังคม หลักธรรมทางศาสนาและการประยุกตใชในการสรางมนุษยสัมพันธ 

  Principles and theories of human behavior; understanding individual and 

others; self-development; communication; teamwork; leadership; conflicts and conflict 

management; society and culture; social etiquette; religious principles; application to 

enhance human relations. 

 
080303606  การคิดเชิงระบบและความคิดสรางสรรค      3(3-0-6) 

 (Systematic and Creative Thinking) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 Prerequisite  : None 
  ระบบพื้นฐานการทํางานของสมอง กระบวนการทางจิตวิทยาในการเขาใจความคิดของ
มนุษย การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห การคิดเชิงวิพากษ การคิดเชิงกลยุทธ การคิดเชิงสังเคราะห 
ความคิด   สรางสรรค การคิดเชิงบูรณาการ และวิธีพัฒนาการคิด 
  Neurological system; psychological process to understand human’s thought; 
systematic thinking; analytical thinking; strategic thinking; synthesis thinking; creative thinking; 
integrative thinking; techniques for developing thinking. 
 

 


