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1. ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

                 ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Mechanical Engineering  

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

     ช่ือเต็ม วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  

 ช่ือย่อ วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
     ช่ือเต็ม Master of Engineering (Mechanical Engineering)  

 ช่ือย่อ M.Eng. (Mechanical Engineering)  

 

3. ระยะเวลาการศึกษา  

     ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด
หลักสูตร อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน  10  ภาคการศึกษาปกติ 

 

4. ค่าใช้จ่าย  
     ภาคการศกึษาละ 30,000 บาท  จํานวน  4 ภาคการศึกษา หลังจากลงทะเบียนรายวิชาครบตาม
หลักสูตรหากยังไม่เสร็จสิ้นการทําวิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนเพ่ือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภาค
การศึกษาละ 6,000 บาท 
 
5. โครงสร้างหลักสูตร หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39  หน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ )  
    1)  หมวดวิชาบังคับ   7   หน่วยกิต 
    2)  หมวดวิชาบังคับเลือก   9 หน่วยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก(1)     9 หน่วยกิต 
    4)  วิทยานิพนธ์  14 หน่วยกิต 
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 6. รายวิชาในหลักสูตร 
 

1. หมวดวิชาบังคับ  นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับจํานวน 7 หน่วยกิต ดังต่อไปน้ี 
5591121 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูง  3 (3-0-6)  
   Advanced Numerical Methods     
5591131 วิศวกรรมทดลองขั้นสูง   3 (2-2-5) 
   Advanced Experimental Engineering 
5591110 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล  1 (0-3-0)  
   Mechanical Engineering Seminar   
 

2. หมวดวิชาบังคับเลือก นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาเอกจากกลุ่มวิชาใดวิชาหน่ึงต่อไปนี้เป็นจํานวน 9 
หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาความร้อนและของไหล 
5591211 การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง  3 (3-0-6) 
   Advanced Heat Transfer 
5591212 การออกแบบระบบทางความร้อน  3 (3-0-6)  
   Design of Thermal Systems  
5591213 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการถ่ายเทความร้อน  3 (3-0-6)  
   Numerical Method for Heat Transfer  
5591214 การออกแบบเคร่ืองจักรกลของไหล  3 (3-0-6)  
   Design of Turbomachinery  
5591215 การไหลของไหลหนืด  3 (3-0-6)  
   Viscous Fluid Flow  
5591216 เทอร์โมไดนามิกส์ขั้นสูง  3 (3-0-6)  
   Advanced Thermodynamics  
5591217 ทฤษฎีการเผาไหม้ขั้นสูง  3 (3-0-6)  
   Advanced Combustion Theory  
5591218 การทําความเย็นและปรับอากาศขั้นสูง  3 (3-0-6)  
   Advanced Refrigeration and Air Conditioning  
5591219 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง  3 (3-0-6)  
   Advanced Fluid Mechanics 
5591220 การคํานวณด้านพลศาสตร์ของไหล  3 (3-0-6)  
   Computational Fluid Dynamics  
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5591221 การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน  3 (3-0-6) 
   Energy Conservation and Management 
5591222 พลังงานสุริยะ  3 (3-0-6) 
   Solar Energy 
5591223 ทรัพยากรพลังงานทดแทน  3 (3-0-6) 
   Renewable Energy Resources 
 

กลุ่มวิชาการกลศาสตร์ประยุกต์  
5591230 การออกแบบแบบเหมาะสมท่ีสุดของช้ินส่วนทางกล 3 (3-0-6)  
   Optimal Design of Mechanical Elements  
5591231 การออกแบบ การวิศวกรรมและการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6)  
   Computer Aided Design, Engineering and Manufacturing  
5591232 พลศาสตร์และการควบคุมของหุ่นยนต์  3 (3-0-6)  
   Robot Dynamics and Control  
5591233 ทฤษฎีของความยืดหยุ่น  3 (3-0-6)  
   Theory of Elasticity  
5591234 กลศาสตร์การแตกหัก  3 (3-0-6)  
   Fracture Mechanics 
5591235 การล้า   3 (3-0-6)  
   Fatigue  
5591236 ไทรโบโลยี  3 (3-0-6)  

Tribology  
5591237 การวิเคราะห์ และการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของการออกแบบเคร่ืองกล3 (3-0-6)  
   Economic Analysis and Evaluation of Mechanical Designs  
5591238 วิธีไฟไนต์อิลิเมนท์ขั้นสูง  3 (3-0-6)  
   Advanced Finite Element Method  
5591239 การสั่นสะเทือนทางกลข้ันสูง  3 (3-0-6)  
   Advanced Mechanical Vibration  
5591240 การควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง  3 (3-0-6)  
   Advanced Automatic Control  
5591241 กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง  3 (3-0-6)  
   Advanced Mechanics of Solids  
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กลุ่มวิชาการออกแบบและควบคุม 
5591250 อุปกรณ์ควบคุมกระบวนการ  3 (3-0-6) 
   Process Control Instrumentation 
5591251 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ  3 (3-0-6) 
   Automatic Control Engineering 
5591252 การควบคุมเชิงตัวเลข  3 (3-0-6) 
   Digital Control 
5591253 การควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
   Industrial Process Control 
5591254 การออกแบบระบบแมคคาทรอนิกส์  3 (3-0-6) 
   Mechatronic Systems Design 
5591255 ระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือและการควบคุม  3 (3-0-6) 
   Fuzzy Logic Systems and Control  
5591256 ระบบควบคุมแบบกระจาย  3 (3-0-6) 
   Distributed Control System 
5591257 ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์  3 (3-0-6) 
   Computer-Controlled System 
5591258 การออกแบบโครงข่ายนิวรัลประดิษฐ์  3 (3-0-6) 
   Artificial Neural Networks Design 
5591259 วิทัศน์หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์  3 (3-0-6) 
   Artificial Intelligent Robot Vision 
 

3. หมวดวิชาเลือก(1) 9 หน่วยกิต นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในหมวดวิชาบังคับเลือกวิชาใดก็ได้จาก
กลุ่มวิชาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ซ้ํากับวิชาที่ศึกษาเป็นวิชาเอก 
 

4. การวัดความสามารถด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาลงทะเบียนสอบ โดย
คณะกรรมการบัณฑิตประจําสาขาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการสอบหรือนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
   

5. วิทยานิพนธ์ 14 หน่วยกิต 
5592410 วิทยานิพนธ์ 1  7 
   Thesis 1 
5592410 วิทยานิพนธ์ 2  7 
   Thesis 2 
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7. แผนการศึกษา 
 

ปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

5591121 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูง 3 (3-0-6) วิชาบังคับเลือก 3 (3-0-6) 

5591131 วิศวกรรมทดลองขัน้สูง 3 (2-2-5) วิชาบังคับเลือก 3 (3-0-6) 

วิชาบังคับเลือก 3 (3-0-6) วิชาเลือก(1) 3 (3-0-6) 

วิชาเลือก(1) 3 (3-0-6) วิชาเลือก(1) 3 (3-0-6) 

ปีที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

5591110 สัมมนาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 

1 (0-3-0) 5592410 วิทยานิพนธ์ 2        7 หน่วยกิต 

5592410 วิทยานิพนธ์ 1 7 หน่วยกิต   

 
8. คําอธิบายรายวิชา 
 

5591121 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูง   3(3-0-6)  
   Advanced Numerical Methods  
   สมการอนุพันธ์แบบต่างๆ ทั้งปัญหาหน่ึงมิติ และหลายมิติ การแก้ กลุ่มสมการพีชคณิต
เชิงเส้นและไม่เชิงเส้นการดิฟเฟอเรนชิเอตและการอินทิเกรตเชิงตัวเลข การประมาณค่าแบบกําลังสอง
ตํ่าสุดวิธีดิสครีไตเซช่ันสมการอนุพันธ์รูปแบบต่างๆ โดยวิธีไฟไนต์ ดิฟเฟอเรนส์ และไฟไนต์วอลลุมบทนํา 
เบ่ืองต้นเก่ียวกับวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 
 

5591131 วิศวกรรมทดลองข้ันสูง   3(2-2-5)  
   Advanced Experimental Engineering 
   การวางแผนการทดลอง ศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวข้องและการนิยามปัญหา วัตถุประสงค์
การออกแบบการศึกษาและการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนความ
ละเอียดในวัดผล การเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับแผนการทดลอง การต่ออุปกรณ์ การเลือกอุปกรณ์ให้
เหมาะสมกับแผนการทดลอง การต่ออุปกรณ์ การเลือกอุปกรณ์แสดง การเทียบมาตรฐาน การเก็บข้อมูล 
สรุปและข้อ ยุ ติ  การเขียนรายงาน  นักศึกษาต้องออกแบบและทําการทดลองให้หั วข้อทาง
วิศวกรรมเครื่องกลเฉพาะสาขาที่เลือก และรายงานเชิงเทคนิคของหัวข้อที่ทําการทดลอง 
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5591110 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล   1(0-3-0)  
   Mechanical Engineering Seminar  
   การศึกษาหรือค้นคว้าจากระบบสารสนเทศต่างๆ เก่ียวกับปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล
โดยได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอน ในระหว่างการศึกษา นักศึกษาจะต้องศึกษาและค้นคว้าทํารายงาน 
และนําเสนอผลการศึกษาต่อผู้เข้าร่วมวิชาสัมมนา 
 

5591211 การถ่ายเทความร้อนขั้นสูง   3(3-0-6)  
   Advanced Heat Transfer  
   หลักการพ้ืนฐานของการถ่ายเทความร้อน ได้แก่ การนําความร้อน การพาความร้อน และ
การแผ่รังสี สมการการนําความร้อนในระบบที่สภาวะคงที่และไม่คงที่ สําหรับปัญหาหน่ึงมิติ และหลายมิติ
ของรูปทรงต่างๆ  การวิเคราะห์หาคําตอบของสมการการนําความร้อนโดยวิธีต่างๆ เช่น วิธีแยกตัวแปร วิธี
ซุปเปอร์โพสสิช่ัน การใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในการแก้ปัญหาการนําความร้อน สมการการพาความร้อน
และสมการโมเมนตัมในระบบที่ มีการไหลแบบราบเรียบ การพาความร้อนในกรณีการไหลภายในและรอบ
นอกวัตถุ การพาความร้อนอิสระ การพาความร้อนในวัสดุพรุน การเดือด และการควบแน่น หลักการของ
การแผ่รังสีความร้อนบนผิววัตถุดํา เทา และอ่ืนๆ สมบัติการแผ่รังสีของผิววัตถุจริง แฟคเตอร์เชิงรูปร่าง 
การแลกเปลี่ยนรังสีความร้อนในระบบที่มีพ้ืนผิวปิด 
 

5591212 การออกแบบระบบทางความร้้อน   3(3-0-6)  
   Design of Thermal Systems  
   การวิเคราะห์และการออกแบบระบบทางความร้อนวิธีเลือกและออกแบบอุปกรณ์ที่เก่ียวข้
องกับระบบการไหลและระบบทางความร้อน แบบจําลองเชิงคณิตศาสตร์และสมการเชิงประจักษ์สําหรับ
แก้ปัญหาต่าง ๆ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ เอ็กเซอร์จี เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุด 
เทคนิคการออกแบบระบบทางความร้อนโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
 

5591213 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการถ่ายเทความร้อน  3(3-0-6)  
   Numerical Method for Heat Transfer  
   สมการอนุพันธ์ย่อยสําหรับปัญหากลไกการถ่ายเทความร้อนในรูปแบบต่างๆ การนํา
ความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน การแก้ปัญหาการถ่ายเทความร้อนด้วยระเบียบวิธี
เชิงตัวเลขต่างๆ เช่น วิธีไฟไนต์ ดิฟเฟอเรนส์ วิธีไฟไนต์วอลลุม และไฟไนต์เอลิเมนต์ การคํานวณการถ่าย
เทความร้อนในพิกัดต่างๆ เช่น พิกัดฉาก พิกัดทรงกระบอก และพิกัดทรงกลม การแก้ปัญหาการถ่ายเท
ความร้อนในของแข็งและของไหลและในงานวิศวกรรมเครื่องกล 
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5591214 การออกแบบเคร่ืองจักรกลของไหล   3(3-0-6)  
   Design of Turbomachinery 
   ประเภทของอุปกรณ์เครื่องจักรกลของไหลคุณลักษณะและสมรรถนะของอุปกรณ์
เครื่องจักรกลของไหลแต่ละชนิด อาทิเช่น พัดลม ปั๊ม โบลเวอร์ คอมเพรซเซอร์ และกังหันนํ้า ทฤษฏีและ
หลักการออกแบบ ระบบควบคุมอัตโนมัติและการเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์การเดินเคร่ือง การซ่อมบํารุง 
 

5591215 การไหลของไหลหนืด   3(3-0-6)  
   Viscous Fluid Flows  
   สมการพ้ืนฐานของการไหลแบบอัดตัวได้ การหาคําตอบของสมการนิวโตเนียน ลามินาร์
บาวดารีเลเยอร์ เสถียรภาพของการไหลแบบราบเรียบ การไหลแบบปั่นป่วนแบบอัดตัวไมได้ บาวดารีเลเย
อร์สําหรับการไหลแบบอัดตัวได้ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับปัญหาการไหลของไหลแบบหนืด 
 

5591216 เทอร์โมไดนามิกส์ขั้นสูง   3(3-0-6)  
   Advanced Thermodynamics 
   การใช้กฎข้อหน่ึงและข้อที่สองทางเทอร์โมไดนามิกส์สําหรับการวิเคราะห์ระบบทาง
ความร้อน ระบบเฟสเดียวและหลายระบบเฟส การย้อนกลับไม่ได้ และเอกเซอร์จี ปฏิกริยาทางเคมี การ
ผลิตกําลัง การออกแบบระบบทางเทอร์โมไดนามิกส์  เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุดทางเทอร์โมไดนา
มิกส์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สําหรับการวิเคราะห์สมบัติและระบบทางเทอร์โมไดนามิกส์ 
 

5591217 ทฤษฎีการเผาไหม้ขั้นสูง   3(3-0-6)  
   Advanced Combustion Theories  
   ทฤษฎีการเผาไหม้  เทอร์โมไดนามิกส์ทางเคมี การวิเคราะห์การเผาไหม้แบบสตอยคิโอเมตริค  สมการ
อนุรักษ์สําหรับการไหลท่ีมี การเผาไหม้ สมการอาร์รีเนียส ปฏิกิริยาเคมีเชิงจลน์ปฏิกิริยาลูกโซ่ อุณหภูมิ
เปลวไฟ การเผาไหม้แบบผสมล่วงหน้า การเผาไหม้ แบบแพร่ กลไกของการเกิดมลพิษจากการเผาไหม้
งานประยุกต์ด้านการเผาไหม้ในอุตสาหกรรม 
 

5591218 การทําความเย็นและปรับอากาศขั้นสูง   3(3-0-6)  
   Advanced Refrigeration and Air Conditioning  
   พ้ืนฐานการทําความเย็นและการปรับอากาศ ทฤษฎีการถ่ายเทความร้อนและความช้ืน
ระบบทําความเย็นในอุตสาหกรรม การทําความเย็นที่อุณหภูมิตํ่ามาก อิทธิพลทางความร้อนของ
สิ่งแวดล้อมต่อการออกแบบระบบปรับอากาศ การควบคุมคุณภาพอากาศในอาคาร พ้ืนฐานระบบควบคุม
อัตโนมัติและระบบจัดการพลังงาน การตรวจเช็คระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ การควบคุม
เสียงและการสั่นสะเทือน 
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5591219 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง   3(3-0-6)  
   Advanced Fluid Mechanics  
   ทฤษฎีกลศาสตร์ของไหล สมการอนุรักษ์มวล สมการโมเมนตัม และสมการอนุรักษ์
พลังงาน การวิเคราะห์ชุดสมการกํากับและการหาผลเฉลยแม่นตรงสําหรับปัญหาการไหลรูปแบบต่างๆ 
ทฤษฎีของบาวดารีเลเยอร์ การไหลเนื่องจากแรงลอยตัว การไหลแบบอัดตัวได้ ทฤษฎีเบ้ืองต้นของการ
ไหลป่ันป่วน 
 

5591220 การคํานวณด้านพลศาสตร์ของไหล   3(3-0-6)  
   Computational Fluid Dynamics 
   สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยของปัญหาด้านพลศาสตร์ของไหลและการถ่ายเทความร้อน วิธีไฟ
ไนต์ดิฟเฟอเรนซ์  และไฟไนต์วอลลุมสําหรับปัญหาด้านพลศาสตร์ของไหลและการถ่ายเทความร้อนการ
พัฒนาอัลกอริทึมและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้ซอฟต์แวร์ทางพานิชย์แก้ปัญหาทางพลศาสตร์ใน
อุตสาหกรรม 
 

5591221 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน   3(3-0-6) 
   Energy Conservation and Management 
   บทบาทของผู้จัดการพลังงาน หลักการของการอนุรักษ์พลังงาน การเก็บข้อมูลพลังงาน
และการคิดราคา การควบคุมและการวางแผน การวัดผลพลังงาน เช้ือเพลิงปฐมภูมิ การปรับอากาศใน
อาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรม พลังงานไฟฟ้า พลังงานในการขนส่งทรัพยากร พลังงานที่นํา
กลับมาใช้ได้ในอุตสาหกรรม การประยุกต์การวิเคราะห์สภาพพร้อมใช้งานกับระบบพลังงาน การประเมิน
ระบบพลังงาน กรณีศึกษา การศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

5591222 พลังงานสุริยะ   3(3-0-6) 
   Solar Energy 
   ธรรมชาติของรังสีสุริยะเฉพาะที่ การวัดผลและการแปลข้อมูลรังสีสุริยะ ทฤษฏีของแผ่น
เก็บพลังงานแบบแบนและแบบรวมรังสี แหล่งเก็บความร้อน การวิเคราะห์ระบบและการหาค่าเหมาะที่สุด
ของระบบพลังความร้อนสุริยะ และการประยุกต์ใช้พลังงานสุริยะ 
 

5591223 ทรัพยากรพลังงานทดแทน   3(3-0-6) 
   Renewable Energy Resources 
   ทรัพยากรพลังงานทดแทน พลังงานสุริยะ พลังงานลม พลังงานมวลชีวภาพ พลังนํ้า พลัง
ความร้อนใต้พิภพ พลังนํ้าขึ้นลง การจัดหาและการกระจายของแหล่งพลังงานในภูมิภาค การพัฒนา
เทคโนโลยีสําหรับใช้และการเปลี่ยนพลังงานทดแทนศึกษาถึงความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทาง
เศรษฐศาสตร์ 
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5591230 การออกแบบแบบเหมาะสมท่ีสุดของชิ้นส่วนทางกล  3(3-0-6)  
   Optimal Design of Mechanical Elements 
   ประเภทของปัญหาการหาจุดที่เหมาะสมที่สุด การต้ังปัญหาการหาจุดที่เหมาะสมที่สุด
วิธีการเชิงวิเคราะห์และวิธีการเชิงตัวเลขในการแก้ปัญหาการหาจุดที่เหมาะสมที่สุด การประยุกต์ใช้
หลักการหาจุดที่เหมาะสมท่ีสุดในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล 
 

5591231 การออกแบบการวิศวกรรมและการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์     3(3-0-6)  
   Computer Aided Design, Engineering and Manufacturing 
   การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในขั้นตอนต่างๆของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและเขียน การใช้คอมพิวเตอรวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล  
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการควบคุมเคร่ืองจักรเพ่ือผลิตช้ินส่วน 
 

5591232 พลศาสตร์และการควบคุมของหุ่นยนต์    3(3-0-6)  
   Robot Dynamics and Control  

  การใช้งานหุ่นยนต์ในเชิงอุตสาหกรรม ทฤษฎีการควบคุมแบบต่างๆ วิธีการคํานวณ
โมเมนต์ของความเฉื่อย วิธีวิเคราะห์ทางจลนพลศาสตร์ และจลศาสตร์ ของการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ การ
คํานวณและควบคุมตําแหน่งของข้อต่อ การหาเส้นทางการเคลื่อนที่ที่เหมาะสม การใช้งานของหุ่นยนตร่
วมกับอุปกรณ์ตรวจวัด เช่น อุปกรณ์ตรวจวัดแรง และ ระยะทาง แนะนําการมองเห็นของหุ่นยนต์ การรับ
รู้รูปแบบ และปัญญาประดิษฐ์ 
 

5591233 ทฤษฎีของความยืดหยุ่น   3(3-0-6)  
   Theory of Elasticity  
   การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียด กฎของฮุกสําหรับปัญหาแบบสองและสามมิติ
เง่ือนไขการสมดุลและความเข้ากันได้ ฟังก์ช่ันความเค้น ปัญหาแบบสองมิติ ในระบบพิกัดต้ังฉาก ระบบ
พิกัดเชิงขั้ว และระบบพิกัดโค้ง ปัญหาการยืดหยุ่นในสามมิติ 
 

5591234 กลศาสตร์การแตกหัก   3(3-0-6)  
   Fracture Mechanics  
   สาเหตุและการป้องกันความเสียหายของโครงสร้าง การสะสมของความเค้น ความเค้นและความเครียด
ที่ปลายรอยร้าว กลศาสตร์การแตกหักแบบยืดหยุ่นเชิงเส้น  และกลศาสตร์การแตกหักแบบอิลาสโต-
พลาสติก การทดลองทางด้านกลศาสตร์การแตกหัก 
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5591235 การล้า    3(3-0-6)  
   Fatigue  
   การเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบวงรอบของวัสดุแข็งที่มีโครงสร้างผลึกการเกิดของรอยร้าวล้
าในของแข็ง การขยายตัวของรอยร้าวล้าในของแข็ง การล้าแบบจํานวนรอบสูง การล้าแบบจํานวนรอบตํ่า
การล้าจากการสัมผัส การล้าจากการกัดกร่อน 
 

5591236 ไทรโบโลยี   3(3-0-6)  
   Tribology  
   สมบัติของผิวแข็งและการวัดคุณสมบัติของผิวแข็ง กลศาสตร์การสัมผัส ทฤษฎีการเสียด
ทานกลไกการสึกหรอ การทดสอบการสึกหรอ การหล่อลื่น สมบัติไทรโบโลยีของของแข็ง 
 
5591237 การวิเคราะห์และการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของการออกแบบเคร่ืองกล  3(3-0-6)  
   Economic Analysis and Evaluation of Mechanical Designs  
   การวิเคราะห์ผลกระทบของการออกแบบ การเลือกวัสดุ และกระบวนการผลิตที่มีต่อคุณ
ลักษณะ สมรรถนะ และราคาของช้ินส่วนต่างๆ หัวข้อที่สนใจรวมไปถึงการสร้างแบบจําลองทางคณิต
ศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์ฟังก์ช่ันค่าใช้จ่าย การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด การวิเคราะห์แผนภูมิคุณลักษณะของ
วัสดุ และการประเมินค่าสมรรถนะของชิ้นส่วน 
 

5591238 วิธีไฟไนต์อิลิเมนท์ขั้นสูง   3(3-0-6)  
   Advanced Finite Element Method 
   ขั้นตอนโดยท่ัวไปของระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์  ฟังก์ชันการประมาณภายในอิลิเมนต์
สมการไฟไนต์อิลิเมนต์สําหรับปัญหาด้านโครงสร้างด้านการถ่ายเทความร้อนและด้านการไหล การวิ
เคราะห์หาความเค้นและความเครียด การวิเคราะห์ หาอุณหภูมิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับแก้ปัญหา
ทางด้านโครงสร้างและการถ่ายเทความร้อน รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม 
 

5591239 การสั่นสะเทือนทางกลข้ันสูง   3(3-0-6)  
   Advanced Mechanical Vibration 
   ทบทวนการวิเคราะห์การส่ันสะเทือนของระบบที่มีตัวแปรอิสระตัวเดียว การวิเคราะห์
การสั่นสะเทือนของระบบที่มีตัวแปรอิสระหลายตัว ความถี่ธรรมชาติ การสั่นสะเทือนที่ถูกบังคับ ผลของ
แรงเสียดทาน วิธีการเชิงพลังงานของRayleighและRitzการลดการสั่นสะเทือนการวัดความสั่นสะเทือน
การหาความเร็ววิกฤติในเครื่องจักรกลการแก้ปัญหาด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
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5591240 การควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง   3(3-0-6)  
   Advanced Automatic Control 
   ทฤษฎีการควบคุม  หลักการควบคุมขั้นสูงเฉพาะทางการควบคุมแบบปรับตัวได้        
การควบคุมเชิง สุ่ม การควบคุมแบบไม่เป็นเชิงเส้น การควบคุมแบบเรียนรู้ และทําซ้ํา การควบคุมระบบ
ขนาดใหญ่ที่มีตัวแปรจํานวนมาก ปฏิบัติการการนําทฤษฎีไปใช้ควบคุมระบบทางกล 
 

5591241 กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง   3(3-0-6)  
   Advanced Mechanics of Solids  
   การศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของของแข็งแบบสถิตและจลศาสตร์โดยวิธีการเทน    
เซอร์การใช้งานเทนเซอร์ คู่ลําดับ เคอฟวิลิเนียร์และแคลคูลัสของความยืดหยุ่นวิสโคอิลาสติกซิต้ี ทฤษฎี
พลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน 
 

5591250 อุปกรณ์ควบคุมกระบวนการ   3(3-0-6) 
   Process Control Instrumentation 
   การควบคุมกระบวนการขั้นแนะนํา การปรับสภาพของสัญญาณแอนะล็อก การปรับ
สภาพของสัญญาณดิจิทัล เครื่องรับรู้ทางความร้อน เครื่องรับรู้วัดทางกล เครื่องรับรู้เชิงแสง การควบคุม
สุดท้าย การควบคุมกระบวนการแบบสภาวะไม่ต่อเน่ือง หลักการของตัวควบคุม ตัวควบคุมแบบแอ
นะล็อก ตัวควบคุมเชิงตัวเลข ลักษณะของลูปควบคุม 
 

5591251 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ    3(3-0-6) 
   Automatic Control Engineering 
   ทบทวนควบคุมแบบป้อนกลับ ระเบียบวีธีรูทโลกัสและระเบียบวิธีการตอบสนองเชิง
ความถี่ ผลเฉลยของสมการอนุพันธ์ การแปลงลาพลาสและแปลงแซด พีชคณิตของเมทริกซ์และผลการ
ประสาน แบบจําลองตัวแปรสภาวะของระบบพลศาสตร์แบบต่อเน่ืองและแบบไม่ต่อเน่ืองการทําระบบไม่
เป็นเชิงเส้นให้เป็นเชิงเส้น หลักการควบคุมตัวแปรสภาวะที่สามารถควบคุมได้สามารถสังเกตได้ 
เสถียรภาพและข้อกําหนดสมรรถนะ การออกแบบเชิงวิเคราะห์สําหรับสัญญาณป้อนเข้าแบบเชิงกําหนด
และแบบสุ่ม เทคนิคการวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสําหรับการออกแบบระบบควบคุม 
 
5591252 การควบคุมเชิงตัวเลข   3(3-0-6) 
   Digital Control 
   การแปลงสัญญาณและกระบวนการ การแปลงแซด ฟังก์ชันถ่ายโอน แผนภาพบล็อก
กราฟการไหลของสัญญาณ เทคนิคตัวแปรสเตท ความสามารถในการควบคุม ความสามารถในการสังเกต
และเสถียรภาพ การวิเคราะห์โดเมนเวลาและโดเมนแซด การวิเคราะห์โดเมนความถ่ี การจําลองสถาน
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กรณ์เชิงตัวเลข การออกระบบควบคุมแบบข้อมูลไม่ต่อเน่ือง การควบคุมแบบเชิงแสง ไมโครโพรเซสเซอร์
และการควบคุมดีเอสพี 
 

5591253 การควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
   Industrial Process Control 
   ทบทวนหลักมูลการควบคุม ส่วนประกอบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนประกอบ
นิวเมติกส์ ส่วนประกอบไฟฟ้า ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบของไหล การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบควบคุมแบบสมบูรณ์ ระบบควบคุมสําหรับการใช้งานเฉพาะทาง ระบบควบคุมหม้อนํ้า 
ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ ควบคุมเชิงตัวเลขขั้นแนะนําและการควบคุมแบบซูเปอร์ไวเซอร์รี่ 
 

5591254 การออกแบบระบบแมคคาทรอนิกส์   3(3-0-6) 
   Mechatronic System Design 
   การออกแบบระบบแมคคาทรอนิกส์ แบบจําลองและการจําลองสถานการณ์ระบบ
กายภาพ เครื่องรับรู้และตัวแปรเปลี่ยน กลอุปกรณ์ควบคุมส่วนสุดท้าย ส่วนประกอบอุปกรณ์
ส่วนประกอบสําหรับระบบแมคคาทรอนิกส์ สัญญาณ ระบบ การควบคุม การใช้งานขั้นสูงของระบบแมค
คาทรอนิกส์  
 

5591255 ระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือและการควบคุม   3(3-0-6) 
   Fuzzy Logic System and Control 
   พ้ืนฐานของเซทคลุมเครือ ความสัมพันธ์คลุมเครือ การวัดผลคลุมเครือ ทฤษฏีความน่าจะ
เป็นและการคํานวณคลุมเครือ ตรรกศาสตร์คลุมเครือและประมาณค่า ระบบควบคุมตรรกศาสตร์
คลุมเครือ การประยุกต์ทฤษฏีคลุมเครือ การควบคุมคลุมเครือของแขนหุ่นยนต์ การใช้ตรรกศาสตร์
คลุมเครือในการผลิตกระแสไฟฟ้า การควบคุมคลุมเครือในระบบควบคุมการบิน 
 

5591256 ระบบควบคุมแบบกระจาย   3(3-0-6) 
   Distributer Control System 
   ระบบควบคุมแบบกระจายขั้นแนะนํา การใช้คอมพิวเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม หลักมูล
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารสําหรับการควบคุมกระบวนการดีซีเอส หน่วยควบคุม
กระบวนการ หน่วยต่อประสานกับมนุษย์ เครือข่ายการส่ือสารแบบกระจาย โครงสร้างของระบบควบคุม
แบบกระจาย การเลือกระบบควบคุมแบบกระจายสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมการติดต้ัง ทดสอบ และ
บํารุงรักษา 
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5591257 ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์   3(3-0-6) 
   Computer-Controlled System 
   การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ การชักตัวอย่างของสัญญาณเวลาต่อเน่ืองระบบเวลาไม่
ต่อเน่ือง แบบจําลองการควบคุม การวิเคราะห์ระบบเวลาไม่ต่อเน่ือง แบบจําลองของสัญญาณรบกวน 
วิธีการแปลงระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิทัล การออกแบบโดยวิธีปริภูมิสถานะ การออกแบบโดยวิธีการ
วางตําแหน่งโพล การออกแบบที่เหมาะสม การระบุ การควบคุมแบบอะแด็พทิป ทําให้เกิดผลของตัว
ควบคุมดิจิทัล 
 

5591258 การออกแบบโครงข่ายนิวรัลประดิษฐ์   3(3-0-6) 
   Artificial Neural Networks Design 
   แนวคิดหลักมูลและแบบจําลองของระบบโครงข่ายนิวรัลประดิษฐ์ การคัดแยก
เพอเซบตรอนแบบชั้นเดียว โครงข่ายแบบป้อนไปข้างหน้าหลายชั้น โครงข่ายแบบป้อนกลับช้ันเดียว 
โครงข่ายการจัดการตัวเองและการจับคู่ ระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือสําหรับควบคุมหุ่นยนต์ การ
ออกแบบระบบโครงข่ายนิวรัลประดิษฐ์ และระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือในงานวิศวกรรมประยุกต์ทาง
การแพทย์ 
 

5591259 วิทัศน์หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์   3(3-0-6) 
   Artifical Intelligent Robot Vision 
   หุ่นยนต์ขั้นแนะนํา จลนศาสตร์ของตัวจัดดําเนินการ พลวัตของหุ่นยนต์ การควบคุม
หุ่นยนต์ป้อนกลับแบบภาพโดยใช้โครงข่ายนิวรัลประดิษฐ์ เทคนิคการเขียนโปรแกรมสําหรับควบคุม
ทํางานของหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้วิทัศน์หุ่นยนต์ในงานทางการเกษตร การแพทย์ และทางวิศวกรรม 
 

5592410 วิทยานิพนธ์ 1   7 (450) 
   Thesis 1 
   การศึกษาค้นคว้า และวิจัยที่มีเน้ือหาเน้นไปในทิศทางหมวดวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน
ภายใต้การดูแล และคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการที่ปรึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ3 ครั้งและนักศึกษาจะต้องเสนอรายงานผลการ
ค้นคว้าวิจัย ต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้วยปากเปล่า 
 
5592410 วิทยานิพนธ์ 2   7 (450) 
   Thesis 2 
   การดําเนินการ ออกแบบ สร้าง ทดสอบเคร่ืองมือ และวิเคราะห์ผล ภายใต้การดูแลและ
คําแนะนําของคณะกรรมการท่ีปรึกษา วิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาจะต้องเข้าพบที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือ
ปรึกษาหารือและรายงานความก้าวหน้าอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 6 ครั้ง นักศึกษาจะต้องนําเสนอ
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ผลงานการศึกษาวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ หรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ 
หรือนานาชาติที่มีการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิและนักศึกษาต้องเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัย ต่อ
คณะกรรมที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้วยปากเปล่า 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


