
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561 

 
1. ช่ือหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

                   ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Mechanical Engineering  

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

 
ชื่อเต็ม ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

ภาษาอังกฤษ Master of Engineering (Mechanical Engineering) 
ชื่อยอ ภาษาไทย วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

ภาษาอังกฤษ M.Eng. (Mechanical Engineering) 
 

3. ระยะเวลาการศึกษา  

       ระยะเวลาศึกษา เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลาการศึกษาตลอด
หลักสูตร อยางนอย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน  10  ภาคการศึกษาปกต ิ

 

4. คาใชจาย  
       ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท  จํานวน 4 ภาคการศึกษา หลังจากลงทะเบียนรายวิชาครบตาม
หลักสูตร หากยังไมเสร็จสิ้นการทําวิทยานิพนธ ตองลงทะเบียนเพ่ือรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา   
ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท 
 

5. โครงสรางหลักสูตร  
        5.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หนวยกิต 
 5.2 โครงสรางของหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 แบงออกเปน 4 ดังนี้ 
    1)  หมวดวิชาบังคับ   7   หนวยกิต 
    2)  หมวดวิชาบังคับเลือก   9 หนวยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก(1)     9 หนวยกิต 
    4)  วิทยานิพนธ  14 หนวยกิต 
 
6. รายวิชาในหลักสูตร 
 

1. หมวดวิชาบังคับ  นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับจํานวน 7 หนวยกิต ดังตอไปนี ้
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    รหัสวิชา                       ชื่อวิชา                                                            น(ท-ป-ศ)  
   

5591121 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขข้ันสูง 
Advanced Numerical Methods 

3 (3-0-6) 

5591131 วิศวกรรมทดลองข้ันสูง 
Advanced Experimental Engineering 

3 (2-2-5) 

5591110 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
Mechanical Engineering Seminar 

1 (0-3-0) 

 

2. หมวดวิชาบังคับเลือก นักศึกษาตองเลือกศึกษาวิชาเอกจากกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งตอไปนี้        
เปนจํานวน 9 หนวยกิต 
 

กลุมวิชาความรอนและของไหล 
   

    รหัสวิชา                             ชื่อวิชา                                                    น(ท-ป-ศ)
  

5591211 การถายเทความรอนข้ันสูง 
Advanced Heat Transfer 

3 (3-0-6) 

5591212 การออกแบบระบบทางความรอน 
Design of Thermal Systems 

3 (3-0-6) 

5591213 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการถายเทความรอน 
Numerical Method for Heat Transfer 

3 (3-0-6) 

5591214 การออกแบบเครื่องจักรกลของไหล 
Design of Turbomachinery 

3 (3-0-6) 

5591215 การไหลของไหลหนืด 
Viscous Fluid Flow 

3 (3-0-6) 

5591216 เทอรโมไดนามิกสข้ันสูง 
Advanced Thermodynamics 

3 (3-0-6) 

5591217 ทฤษฎีการเผาไหมข้ันสูง 
Advanced Combustion Theory 
 

3 (3-0-6) 

    รหัสวิชา                             ชื่อวชิา                                                     น(ท-ป-ศ) 
 

5591218 การทําความเย็นและปรับอากาศข้ันสูง 
Advanced Refrigeration and Air Conditioning 

3 (3-0-6) 

5591219 กลศาสตรของไหลข้ันสูง 
Advanced Fluid Mechanics 

3 (3-0-6) 

5591220 การคํานวณดานพลศาสตรของไหล 
Computational Fluid Dynamics 

3 (3-0-6) 

5591221 การอนุรักษและจัดการพลังงาน 3 (3-0-6) 
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Energy Conservation and Management 
5591222 พลังงานสุริยะ 

Solar Energy 
3 (3-0-6) 

5591223 ทรัพยากรพลังงานทดแทน 
Renewable Energy Resources 

3 (3-0-6) 

    
กลุมวิชาการกลศาสตรประยุกต  
 

    รหัสวิชา                             ชื่อวิชา                                                     น(ท-ป-ศ) 
   

5591230 การออกแบบแบบเหมาะสมท่ีสุดของชิ้นสวนทางกล 
Optimal Design of Mechanical Elements 

3 (3-0-6) 

5591231 การออกแบบ การวิศวกรรมและการผลิตดวยคอมพิวเตอร 
Computer Aided Design, Engineering and Manufacturing 

3 (3-0-6) 

5591232 พลศาสตรและการควบคุมของหุนยนต 
Robot Dynamics and Control 

3 (3-0-6) 

5591233 ทฤษฎีของความยืดหยุน 
Theory of Elasticity 

3 (3-0-6) 

5591234 กลศาสตรการแตกหัก 
Fracture Mechanics 

3 (3-0-6) 

5591235 การลา 
Fatigue 

3 (3-0-6) 

5591236 ไทรโบโลยี 
Tribology 

3 (3-0-6) 

    รหัสวชิา                             ชื่อวิชา                                                     น(ท-ป-ศ) 
   

5591237 การวิเคราะห และการประเมินทางเศรษฐศาสตรของการออกแบบ
เครื่องกล 
Economic Analysis and Evaluation of Mechanical Designs 

3 (3-0-6) 

5591238 วิธีไฟไนตอิลิเมนทข้ันสูง 
Advanced Finite Element Method 

3 (3-0-6) 

5591239 การสั่นสะเทือนทางกลข้ันสูง 
Advanced Mechanical Vibration 

3 (3-0-6) 

5591240 การควบคุมอัตโนมัติข้ันสูง 
Advanced Automatic Control 

3 (3-0-6) 

5591241 กลศาสตรของแข็งข้ันสูง 
Advanced Mechanics of Solids 

3 (3-0-6) 
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กลุมวิชาการออกแบบและควบคุม 
 

    รหัสวชิา                             ชื่อวิชา                                                     น(ท-ป-ศ) 
   

5591250 อุปกรณควบคุมกระบวนการ 
Process Control Instrumentation 

3 (3-0-6) 

5591251 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ 
Automatic Control Engineering 

3 (3-0-6) 

5591252 การควบคุมเชิงตัวเลข 
Digital Control 

3 (3-0-6) 

5591253 การควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม 
Industrial Process Control 

3 (3-0-6) 

5591254 การออกแบบระบบแมคคาทรอนิกส 
Mechatronic Systems Design 

3 (3-0-6) 

5591255 ระบบตรรกศาสตรคลุมเครือและการควบคุม 
Fuzzy Logic Systems and Control 

3 (3-0-6) 

5591256 ระบบควบคุมแบบกระจาย 
Distributed Control System 

3 (3-0-6) 

5591257 ระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร 3 (3-0-6) 
 Computer-Controlled System  

5591258 การออกแบบโครงขายนิวรลัประดิษฐ 3 (3-0-6) 
 Artificial Neural Networks Design  

5591259 วิทัศนหุนยนตปญญาประดิษฐ 3 (3-0-6) 
 Artificial Intelligent Robot Vision  

 
 

หมวดวิชาเลือก(1) 9 หนวยกิต นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในหมวดวิชาบังคับเลือกวิชาใดก็ได
จากกลุมวิชาดังกลาวขางตน โดยไมซํ้ากับวิชาท่ีศึกษาเปนวิชาเอก 
 
 

การวัดความสามารถดานภาษาและคอมพิวเตอร เปดโอกาสใหนักศึกษาลงทะเบียนสอบ       
โดยคณะกรรมการบัณฑิตประจําสาขาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการสอบหรือนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต 
 
   

วิทยานิพนธ 14 หนวยกิต 
 

    รหัสวิชา                     ชื่อวิชา                                                     น(ท-ป-ศ) 
 

5592410 วิทยานิพนธ 1 7  หนวยกิต 
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Thesis 1 
5592411 วิทยานิพนธ 2 

Thesis 2 
7  หนวยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. แผนการศึกษา 
 

ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
5591121 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขข้ันสูง 3 (3-0-6) วิชาบังคับเลือก 3 (3-0-6) 
5591131 วิศวกรรมทดลองข้ันสูง 3 (2-2-5) วิชาบังคับเลือก 3 (3-0-6) 
วิชาบังคับเลือก 3 (3-0-6) วิชาเลือก 3 (3-0-6) 
วิชาเลือก 3 (3-0-6) วิชาเลือก 3 (3-0-6) 

ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2 
5591110 สัมมนาทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 

1 (0-3-0) 5592411 วิทยานิพนธ 2                  7 หนวยกิต 

5592410 วิทยานิพนธ 1     7 หนวยกิต   

 
8. คําอธิบายรายวิชา 
 

หมวดวิชาบังคับ 
 

    รหัสวิชา                             ชื่อวิชา                                                             น(ท-ป-ศ) 

 

5591121 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขข้ันสูง 
Advanced Numerical Methods 

3 (3-0-6) 

         ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกร และการประยุกตสมการอนุพันธแบบตางๆ ท้ังปญหา
หนึ่งมิติและหลายมิติ การแกกลุมสมการพีชคณิตเชิงเสนและไมเชิงเสน การทําดิฟเฟอเรนชิเอตและอินทริ
เกรตเชิงตัวเลข การประมาณคาแบบกําลังสองต่ําสุด การหาอนุพันธรูปแบบตางๆ โดยวิธีไฟไนตดิฟเฟอ
เรนส บทนําเบื้องตนเก่ียวกับวิธีไฟไนตเอลิเมนต 
 

5591131 วิศวกรรมทดลองข้ันสูง 
Advanced Experimental Engineering 

3 (2-2-5) 



 
งานประสานการจดับณัฑิตศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ีhttp://grad.pbru.ac.th 

  
 

6 

        การวางแผนการทดลอง ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและการนิยามปญหา 
วัตถุประสงคการออกแบบการศึกษาและการทดลอง การวิเคราะหขอมูลและการวิเคราะหความ
คลาดเคลื่อน ความละเอียดในการเก็บขอมูลและการทดลอง การเลือกอุปกรณใหเหมาะสมกับแผนการ
ทดลอง การตออุปกรณ การเลือกอุปกรณแสดง การเทียบมาตรฐานของการเก็บขอมูล สรุปผล การเขียน
รายงาน ใหเขียนตามรูปแบบการเขียนบทความวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกล 
 
    รหัสวชิา                             ชื่อวิชา                                                              น(ท-ป-ศ) 
   

5591110 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
Mechanical Engineering Seminar 

1 (0-3-0) 

         การศึกษาหรือคนควาบทความวิจัย หรือวารสารวิชาการภายในประเทศและตางประเทศ 
จํานวนไมนอยกวา 15 บทความ ในหัวขอท่ีสนใจสําหรับการทําวิทยานิพนธ จากระบบสารสนเทศตางๆ 
เก่ียวกับปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยไดรับมอบหมายจากอาจารยผู สอน ในระหวางการศึกษา 
นักศึกษาจะตองศึกษาและคนควาทํารายงาน  และนําเสนอผลการศึกษาตอผูเขารวมวิชาสัมมนา 

 

หมวดวิชาบังคับเลือก 
 
    รหัสวชิา                             ชื่อวิชา                                                             น(ท-ป-ศ) 
   

5591211 การถายเทความรอนข้ันสูง 
Advanced Heat Transfer 

3 (3-0-6) 

         หลักการพ้ืนฐานของการถายเทความรอน ไดแก การนําความรอน การพาความรอน และ
การแผรังสี สมการการนําความรอนในระบบท่ีสภาวะคงท่ีและไมคงท่ี สําหรับปญหาหนึ่งมิติ และหลายมิติ
ของรูปทรงตางๆ การวิเคราะหหาคําตอบของสมการการนําความรอนโดยวิธีตางๆ เชน วิธีแยกตัวแปร วิธี
ซุปเปอรโพสสิชั่นการใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในการแกปญหาการนําความรอน สมการการพาความรอน
และสมการโมเมนตัมในระบบท่ีมีการไหลแบบราบเรียบ การพาความรอนในกรณีการไหลภายในและรอบ
นอกวัตถุ การพาความรอนอิสระ การพาความรอนในวัสดุพรุน การเดือด และการควบแนน หลักการของ
การแผรังสีความรอนบนผิววัตถุดํา เทา และอ่ืนๆ สมบัติการแผรังสีของผิววัตถุจริง แฟคเตอรเชิงรูปราง 
การแลกเปลี่ยนรังสีความรอนในระบบท่ีมีพ้ืนผิวปด 
 
5591212 การออกแบบระบบทางความรอน 

Design of Thermal Systems 
3 (3-0-6) 

         การวิเคราะหและการออกแบบระบบทางความรอน วิธีเลือกและออกแบบอุปกรณ        
ท่ีเก่ียวของกับระบบการไหลและระบบทางความรอน แบบจําลองเชิงคณิตศาสตรและสมการเชิงประจักษ
สําหรับแกปญหาตางๆ การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร การวิเคราะหเอ็กเซอรจี เทคนิคการหาคาเหมาะสม
ท่ีสุด เทคนิคการออกแบบระบบทางความรอนโดยใชคอมพิวเตอร 
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    รหัสวิชา                             ชื่อวชิา                                                            น(ท-ป-ศ) 
   

5591213 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการถายเทความรอน 
Numerical Method for Heat Transfer 

3 (3-0-6) 

  สมการอนุพันธยอยสําหรับปญหากลไกการถายเทความรอนในรูปแบบตางๆ การนําความรอน  
การพาความรอน และการแผรังสีความรอน การแกปญหาการถายเทความรอนดวยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
ตางๆ  เชน วิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนส วิธีไฟไนตวอลลุม และไฟไนตเอลิเมนต การคํานวณการถายเทความ
รอนในพิกัดตางๆ เชน พิกัดฉาก พิกัดทรงกระบอก และพิกัดทรงกลม การแกปญหาการถายเทความรอน
ในของแข็งและของไหล และในงานวิศวกรรมเครื่องกล 
 
5591214 การออกแบบเครื่องจักรกลของไหล 

Design of Turbomachinery 
3 (3-0-6) 

         ประเภทของอุปกรณเครื่องจักรกลของไหล คุณลักษณะและสมรรถนะของอุปกรณ
เครื่องจักรกลของไหลแตละชนิด อาทิเชน พัดลม ปม โบลเวอร คอมเพรซเซอร และกังหันน้ํา ทฤษฏีและ
หลักการออกแบบ ระบบควบคุมอัตโนมัติและการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร การเดินเครื่อง การซอมบํารุง 
 
5591215 การไหลของไหลหนืด 

Viscous Fluid Flows 
3 (3-0-6) 

         สมการพ้ืนฐานของการไหลแบบอัดตัวได การหาคําตอบของสมการนิวโตเนียน ลามินารบาว
ดารีเลเยอร เสถียรภาพของการไหลแบบราบเรียบ การไหลแบบปนปวนแบบอัดตัวไมได บาวดารีเลเยอร
สําหรับการไหลแบบอัดตัวได ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับปญหาการไหลของไหลแบบหนืด 
 
5591216 เทอรโมไดนามิกสข้ันสูง 

Advanced Thermodynamics 
3 (3-0-6) 

         ทบทวนกฎเกณฑและสิ่งสําคัญ ความสําคัญของคุณสมบัติทางเทอรโมไดนามิกส ของผสม
และสารละลาย ปฏิกิริยาทางเคมี แนะนําสมดุลทางสภาวะและทางเคมีของการไหลแบบความเร็วสูง  
การยอนกลับไดและเอกเซอรจี การผลิตกําลังจากพลังงานตางๆ การออกแบบระบบ เทคนิคการหาคา
ความเหมาะสม และการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิเคราะหคุณสมบัติทางเทอรโม
ไดนามิกส 
 

   
   
    รหัสวิชา                             ชื่อวิชา                                                              น(ท-ป-ศ) 
   

5591217 ทฤษฎีการเผาไหมข้ันสูง 
Advanced Combustion Theories 

3 (3-0-6) 

        ทฤษฎีการเผาไหม  เทอรโมไดนามิกสทางเคมี การวิ เคราะหการเผาไหมแบบสตอยคิโอเมตริค          
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สมการอนุรักษสําหรับการไหลท่ีมี การเผาไหม สมการอารรีเนียส ปฏิกิริยาเคมีเชิงจลน ปฏิกิริยาลูกโซ 
อุณหภูมิเปลวไฟ การเผาไหมแบบผสมลวงหนา การเผาไหมแบบแพร กลไกของการเกิดมลพิษจากการ 
เผาไหม งานประยุกตดานการเผาไหมในอุตสาหกรรม 
 

5591218 การทําความเย็นและปรับอากาศข้ันสูง 
Advanced Refrigeration and Air Conditioning 

3 (3-0-6) 

         พ้ืนฐานการทําความเย็นและการปรับอากาศ ทฤษฎีการถายเทความรอนและความชื้นระบบ
ทําความเย็นในอุตสาหกรรม การทําความเย็นท่ีอุณหภูมิต่ํามาก การทําความเย็นดวยการดูดกลืนและการ
ดูดซับ การทําความเย็นเหนือจุดวิกฤต อิทธิพลทางความรอนของสิ่งแวดลอมตอการออกแบบระบบปรับ
อากาศ การควบคุมคุณภาพอากาศในอาคาร พ้ืนฐานระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบจัดการพลังงาน วัฏ
จักรปมความรอนข้ันสูงและการประยุกตปญหาทางดานวิศวกรรม การตรวจเช็คระบบทําความเย็นและ
ระบบปรับอากาศ 
 

5591219 กลศาสตรของไหลข้ันสูง 
Advanced Fluid Mechanics 

3 (3-0-6) 

         ทฤษฎีกลศาสตรของไหล สมการอนุรักษมวล สมการโมเมนตัม และสมการอนุรักษ
พลังงาน การวิเคราะหชุดสมการกํากับและการหาผลเฉลยแมนตรงสําหรับปญหาการไหลรูปแบบตางๆ 
ทฤษฎีของบาวดารีเลเยอร การไหลเนื่องจากแรงลอยตัว การไหลแบบอัดตัวได ทฤษฎีเบื้องตนของการ
ไหลปนปวน 
 

5591220 การคํานวณดานพลศาสตรของไหล 
Computational Fluid Dynamics 

3 (3-0-6) 

         สมการเชิงอนุพันธย อยของปญหาดานพลศาสตรของไหลและการถายเทความรอน        
วิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนซ และไฟไนตวอลลุมสําหรับปญหาดานพลศาสตรของไหลและการถายเทความรอน
การพัฒนาอัลกอริทึมและโปรแกรมคอมพิวเตอร การใชซอฟตแวรทางพานิชยแกปญหาทางพลศาสตรใน
อุตสาหกรรม 
 
 

  

    รหัสวิชา                             ชื่อวชิา                                                            น(ท-ป-ศ) 
   

5591221 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน 
Energy Conservation and Management 

3 (3-0-6) 

         บทบาทของผูจัดการพลังงาน หลักการของการอนุรักษพลังงาน การเก็บขอมูลพลังงาน 
และการคิดราคา การควบคุมและการวางแผน การวัดผลพลังงาน เชื้อเพลิงปฐมภูมิ การปรับอากาศใน
อาคารพาณิชยและโรงงานอุตสาหกรรม พลังงานไฟฟา พลังงานในการขนสงทรัพยากร พลังงานท่ีนํา
กลับมาใชไดในอุตสาหกรรม การประยุกตการวิเคราะหสภาพพรอมใชงานกับระบบพลังงาน การประเมิน
ระบบพลังงาน กรณีศึกษา การศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
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5591222 พลังงานสุริยะ 
Solar Energy 

3 (3-0-6) 

         ธรรมชาติของรังสีสุริยะเฉพาะท่ี การวัดผลและการแปลขอมูลรังสีสุริยะ ทฤษฏีของแผน
เก็บพลังงานแบบแบนและแบบรวมรังสี แหลงเก็บความรอน การวิเคราะหระบบและการหาคาเหมาะท่ีสุด
ของระบบพลังความรอนสุริยะ และการประยุกตใชพลังงานสุริยะ 
 

5591223 ทรัพยากรพลังงานทดแทน 
Renewable Energy Resources 

3 (3-0-6) 

         ทรัพยากรพลังงานทดแทน พลังงานสุริยะ พลังงานลม พลังงานมวลชีวภาพ พลังน้ํา พลัง
ความรอนใตพิภพ พลังน้ําข้ึนลง การจัดหาและการกระจายของแหลงพลังงานในภูมิภาค การพัฒนา
เทคโนโลยีสําหรับใชและการเปลี่ยนพลังงานทดแทนศึกษาถึงความเปนไปไดทางเทคนิคและทาง
เศรษฐศาสตร 
 

5591230 การออกแบบแบบเหมาะสมท่ีสุดของชิ้นสวนทางกล 
Optimal Design of Mechanical Elements 

3 (3-0-6) 

         ประเภทของปญหาการหาจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุด การตั้งปญหาการหาจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุด
วิธีการเชิงวิเคราะหและวิธีการเชิงตัวเลขในการแกปญหาการหาจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุด การประยุกตใช
หลักการหาจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล 
 
 
 
 
 

    รหัสวิชา                             ชื่อวิชา                                                              น(ท-ป-ศ) 
   

5591231 การออกแบบการวิศวกรรมและการผลิตดวยคอมพิวเตอร  
Computer Aided Design, Engineering and Manufacturing 

3 (3-0-6) 

       การใช คอมพิวเตอรช วยในข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ  การใช 
คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและเขียน การใชคอมพิวเตอรวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
การใชคอมพิวเตอรชวยในการควบคุมเครื่องจักรเพ่ือผลิตชิ้นสวน 
 

5591232 พลศาสตรและการควบคุมของหุนยนต 
Robot Dynamics and Control 

3 (3-0-6) 

         การใชงานหุนยนตในเชิงอุตสาหกรรม ทฤษฎีการควบคุมแบบตางๆ วิธีการคํานวณโมเมนต
ของความเฉ่ือย วิธีวิเคราะหทางจลนพลศาสตร และจลศาสตร ของการเคลื่อนท่ีของหุนยนต การคํานวณ
และควบคุมตําแหนงของขอตอ การหาเสนทางการเคลื่อนท่ีท่ีเหมาะสม การใชงานของหุนยนตรวมกับอุป
กรณตรวจวัด เชน อุปกรณตรวจวัดแรง และระยะทาง แนะนําการมองเห็นของหุนยนต การรับรูรูปแบบ 
และปญญาประดิษฐ 
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5591233 ทฤษฎีของความยดืหยุน 
Theory of Elasticity 

3 (3-0-6) 

         การวิเคราะหความเคนและความเครียด กฎของฮุกสําหรับปญหาแบบสองและสามมิติ
เง่ือนไขการสมดุลและความเขากันได ฟงกชั่นความเคน ปญหาแบบสองมิติ ในระบบพิกัดตั้งฉาก ระบบ
พิกัดเชิงข้ัว และระบบพิกัดโคง ปญหาการยืดหยุนในสามมิติ 
 

5591234 กลศาสตรการแตกหัก 
Fracture Mechanics  

3 (3-0-6) 

         สาเหตุและการปองกันความเสียหายของโครงสราง การสะสมของความเคน ความเคนและ
ความเครียดท่ีปลายรอยราว กลศาสตรการแตกหักแบบยืดหยุนเชิงเสน และกลศาสตรการแตกหักแบบ 
อิลาสโต-พลาสติก การทดลองทางดานกลศาสตรการแตกหัก 
 

5591235 การลา 
Fatigue 

3 (3-0-6) 

         การเปลี่ยนแปลงรูปรางแบบวงรอบของวัสดุแข็งท่ีมีโครงสรางผลึก การเกิดของรอยราว   
ลาในของแข็ง การขยายตัวของรอยราวลาในของแข็ง การลาแบบจํานวนรอบสูง การลาแบบจํานวนรอบ
ต่ําการลาจากการสัมผัส การลาจากการกัดกรอน 
    รหัสวิชา                             ชื่อวชิา                                                            น(ท-ป-ศ) 
   

5591236 ไทรโบโลยี 
Tribology 

3 (3-0-6) 

         สมบัติของผิวแข็งและการวัดคุณสมบัติของผิวแข็ง กลศาสตรการสัมผัส ทฤษฎีการเสียด
ทานกลไกการสึกหรอ การทดสอบการสึกหรอ การหลอลื่น สมบัติไทรโบโลยีของของแข็ง 
 
5591237 การวิเคราะหและการประเมินทางเศรษฐศาสตรของการออกแบบเครื่องกล 

Economic Analysis and Evaluation of Mechanical Designs 
3 (3-0-6) 

         การวิเคราะหผลกระทบของการออกแบบ การเลือกวัสดุ และกระบวนการผลิตท่ีมีตอคุณ
ลักษณะ  สมรรถนะ และราคาของชิ้นสวนตางๆ หัวขอท่ีสนใจรวมไปถึงการสรางแบบจําลองทางคณิต
ศาสตรเพ่ือวิเคราะหฟงกชั่นคาใชจาย การหาคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด การวิเคราะหแผนภูมิคุณลักษณะของ
วัสดุ และการประเมินคาสมรรถนะของชิ้นสวน 
 
5591238 วิธีไฟไนตอิลิเมนตข้ันสูง 

Advanced Finite Element Method 
3 (3-0-6) 

        ข้ันตอนโดยท่ัวไปของระเบียบวิธีไฟไนตอิลิเมนต ฟงกชันการประมาณคาภายในของแต   
ละชนิดเอลิเมนต สมการของการประมาณคาภายในของแตละชนิดเอลิเมนต ท่ีใชสําหรับการแกปญหา
ดานโครงสราง ดานการถายเทความรอน ดานการไหล วิธีการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเชิง
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พาณิชยท่ีใชในงานวิศวกรรม เพ่ือแกปญหาดานโครงสราง ดานการถายเทความรอน และดานการไหล 
โดยวิเคราะหหาคาตางๆ ท่ีเกิดจากการกระทําของโหลดภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงรูปราง คาความ
เคน และคาความเครียดชนิดตางๆ คาความปลอดภัย คาความเหมาะสมของรูปโครงสราง 
 

5591239 การสั่นสะเทือนทางกลข้ันสูง 
Advanced Mechanical Vibration 

3 (3-0-6) 

        การวิเคราะหการสั่นสะเทือน แบบอิสระหรือการวิเคราะหหาคาความถ่ีธรรมชาติ การ
วิเคราะหการสั่นสะเทือนของระบบท่ีมีตัวแปรอิสระตัวเดียว และการวิเคราะหการสั่นสะเทือนของระบบท่ี
มีตัวแปรอิสระหลายตัว การวิเคราะหการสั่นสะเทือนท่ีเกิดจากโหลดภายนอกรูปแบบตางๆ การหาคา
ตอบสนอง วิธีการวิเคราะหเชิงพลังงานของ Rayleigh และ Ritz การหาความถ่ีวิกฤตในโครงสรางหรือ
เครื่องจักรกล การแกปญหาดวยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเชิงพาณิชย
มาใชในงานวิศวกรรมเพ่ือแกปญหาดานการสั่นสะเทือนของโครงสรางและเครื่องจักรกล เพ่ือหาคา
ตอบสนองท่ีเกิดจากโหลดภายนอกรูปแบบตางๆ เชน harmonic transient spectrum และ random 
    รหัสวชิา                             ชื่อวิชา                                                             น(ท-ป-ศ) 
 

5591240 การควบคุมอัตโนมัติข้ันสูง 
Advanced Automatic Control 

3 (3-0-6) 

        ทฤษฎีการควบคุม หลักการควบคุมข้ันสูงเฉพาะทาง การควบคุมแบบปรับตัวได          
การควบคุมเชิงสุม การควบคุมแบบไมเปนเชิงเสน การควบคุมแบบเรียนรู และทําซํ้า การควบคุมระบบ
ขนาดใหญท่ีมีตัวแปรจํานวนมาก ปฏิบัติการการนําทฤษฎีไปใชควบคุมระบบทางกล 
 
5591241 กลศาสตรของแข็งข้ันสูง 

Advanced Mechanics of Solids 
3 (3-0-6) 

         การศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปรางของของแข็งแบบสถิตและจลศาสตรโดยวิธีการเทนเซอร
การใชงานเทนเซอร คูลําดับ เคอฟวิลิเนียร และแคลคูลัสของความยืดหยุ น วิสโคอิลาสติกซิตี้ ทฤษฎี
พลังงาน และการอนุรักษพลังงาน 
 
5591250 อุปกรณควบคุมกระบวนการ 

Process Control Instrumentation 
3 (3-0-6) 

         การควบคุมกระบวนการข้ันแนะนํา การปรับสภาพของสัญญาณแอนะล็อก การปรับสภาพ
ของสัญญาณดิจิทัล เครื่องรับรูทางความรอน เครื่องรับรูวัดทางกล เครื่องรับรูเชิงแสง การควบคุมสุดทาย 
การควบคุมกระบวนการแบบสภาวะไมตอเนื่อง หลักการของตัวควบคุม ตัวควบคุมแบบแอนะล็อก ตัว
ควบคุมเชิงตัวเลข ลักษณะของลูปควบคุม 
 
5591251 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ 

Automatic Control Engineering 
3 (3-0-6) 

         ทบทวนควบคุมแบบปอนกลับ ระเบียบวีธีรูทโลกัสและระเบียบวิธีการตอบสนองเชิงความถ่ี 
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ผลเฉลยของสมการอนุพันธ การแปลงลาพลาสและแปลงแซด พีชคณิตของเมทริกซและผลการประสาน 
แบบจําลองตัวแปรสภาวะของระบบพลศาสตรแบบตอเนื่องและแบบไมตอเนื่องการทําระบบไมเปนเชิง
เสนใหเปนเชิงเสน หลักการควบคุมตัวแปรสภาวะท่ีสามารถควบคุมไดสามารถสังเกตได เสถียรภาพและ
ขอกําหนดสมรรถนะการออกแบบเชิงวิเคราะหสําหรับสัญญาณปอนเขาแบบเชิงกําหนดและแบบสุม 
เทคนิคการวิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอรชวยสําหรับการออกแบบระบบควบคุม 
 
   
   
    รหัสวิชา                             ชื่อวชิา                                                            น(ท-ป-ศ) 
   

5591252 การควบคุมเชิงตัวเลข 
Digital Control 

3 (3-0-6) 

         การแปลงสัญญาณและกระบวนการแปลงเซต ฟงกชันถายโอน แผนภาพบล็อกกราฟการไหล
ของสัญญาณ เทคนิคตัวแปรสเตท ความสามารถในการควบคุม ความสามารถในการสังเกตและเสถียรภาพ การ
วิเคราะหโดเมนเวลาและโดเมนแซด การวิเคราะหโดเมนความถ่ี การจําลองสถานกรณเชิงตัวเลข การออกแบบ
ระบบควบคุมแบบขอมูลไมตอเนื่อง การควบคุมแบบเชิงแสง ไมโครโพรเซสเซอรและการควบคุม 
ดีเอสพี 
 

5591253 การควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม 
Industrial Process Control 

3 (3-0-6) 

         ทบทวนหลักมูลการควบคุม สวนประกอบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม สวนประกอบนิว
เมติกส สวนประกอบไฟฟา สวนประกอบอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบของไหล การวิเคราะหและ
ออกแบบระบบควบคุมแบบสมบูรณ ระบบควบคุมสําหรับการใชงานเฉพาะทาง ระบบควบคุมหมอน้ํา 
ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ ควบคุมเชิงตัวเลขข้ันแนะนําและการควบคุมแบบซูเปอรไวเซอรรี่ 
 

5591254 การออกแบบระบบแมคคาทรอนิกส 
Mechatronic System Design 

3 (3-0-6) 

         การออกแบบระบบแมคคาทรอนิกส แบบจําลองและการจําลองสถานการณระบบกายภาพ  
เครื่องรับรูและตัวแปรเปลี่ยนอุปกรณควบคุมสวนสุดทาย สวนประกอบอุปกรณสําหรับระบบ 
แมคคาทรอนิกส สัญญาณ ระบบการควบคุม การใชงานข้ันสูงของระบบแมคคาทรอนิกส 
 

5591255 ระบบตรรกศาสตรคลุมเครือและการควบคุม 
Fuzzy Logic System and Control 

3 (3-0-6) 

         พ้ืนฐานของเซตคลุมเครือ ความสัมพันธคลุมเครือ การวัดผลคลุมเครือ ทฤษฏีความนาจะ
เปน และการคํานวณคลุมเครือ ตรรกศาสตรคลุมเครือและประมาณคา ระบบควบคุมตรรกศาสตร
คลุมเครือ การประยุกตทฤษฏีคลุมเครือ การควบคุมคลุมเครือของแขนหุนยนต การใชตรรกศาสตร
คลุมเครือในการผลิตกระแสไฟฟา การควบคุมคลุมเครือในระบบควบคุมการบิน 
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    รหัสวิชา                             ชื่อวชิา                                                             น(ท-ป-ศ) 
 

5591256 ระบบควบคุมแบบกระจาย 
Distributer Control System 

3 (3-0-6) 

         ระบบควบคุมแบบกระจายข้ันแนะนํา การใชคอมพิวเตอรในโรงงานอุตสาหกรรม หลักการ
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร ระบบสื่อสารสําหรับการควบคุมกระบวนการดีซีเอส หนวยควบคุม
กระบวนการ หนวยตอประสานกับมนุษย เครือขายการสื่อสารแบบกระจาย โครงสรางของระบบควบคุม
แบบกระจาย การเลือกระบบควบคุมแบบกระจายสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมการติดตั้ง ทดสอบ และ
บํารุงรักษา 
 

5591257 ระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร 
Computer-Controlled System 

3 (3-0-6) 

         การควบคุมดวยคอมพิวเตอร การชักตัวอยางของสัญญาณเวลาตอเนื่อง ระบบเวลาไม
ตอเนื่อง แบบจําลองการควบคุม การวิเคราะหระบบเวลาไมตอเนื่อง แบบจําลองของสัญญาณรบกวน 
วิธีการแปลงระบบแอนะล็อกเปนระบบดิจิทัล การออกแบบโดยวิธีปริภูมิสถานะ การออกแบบโดยวิธีการ
วางตําแหนงโพล การออกแบบท่ีเหมาะสม การระบุ การควบคุมแบบอะแด็พทิป ทําใหเกิดผลของตัว
ควบคุมดิจิทัล 
 
5591258 การออกแบบโครงขายนิวรลัประดิษฐ 

Artificial Neural Networks Design 
3 (3-0-6) 

         แนวคิดหลักการและแบบจําลองของระบบโครงขายนิวรัลประดิษฐ การคัดแยก
เพอเซบตรอนแบบชั้นเดียว โครงขายแบบปอนไปขางหนาหลายชั้น โครงขายแบบปอนกลับชั้นเดียว 
โครงขายการจัดการตัวเองและการจับคู ระบบตรรกศาสตรคลุมเครือสําหรับควบคุมหุนยนต การออกแบบ
ระบบโครงขายนิวรัลประดิษฐ และระบบตรรกศาสตรคลุมเครือในงานวิศวกรรมประยุกตทางการแพทย 
 
5591259 วิทัศนหุนยนตปญญาประดิษฐ 

Artifical Intelligent Robot Vision 
3 (3-0-6) 

         หุนยนตข้ันแนะนํา จลนศาสตรของตัวจัดดําเนินการ พลวัตของหุนยนต การควบคุม
หุนยนตปอนกลับแบบภาพโดยใชโครงขายนิวรัลประดิษฐ เทคนิคการเขียนโปรแกรมสําหรับควบคุม
ทํางานของหุนยนต การประยุกตใชวิทัศนหุนยนตในงานทางการเกษตร การแพทย และทางวิศวกรรม 
 
 
  วิทยานิพนธ  
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รหัสวิชา                   ชื่อวิชา                                                                         น(ท-ป-ศ) 
 

5592410 วิทยานิพนธ 1 
Thesis 1 

7 (450) 

         การศึกษาคนควาดวยตัวเองภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
หัวขอในการศึกษาคนควาเปนการประดิษฐคิดคน หรือพัฒนาตรงกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมี
การรายงาน ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธทุกๆ ภาคการศึกษา และทําการเขียนปริญญานิพนธใน
รูปแบบท่ีกําหนด  
 
5592411 วิทยานิพนธ 2 

Thesis 2 
7 (450) 

          วิเคราะหและสังเคราะหองคความรูใหมท่ีไดจากหัวขอวิทยานิพนธทางวิศวกรรมเครื่องกล 
ภายใตการกํากับดูแลและใหคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุม และเขียนวิทยานิพนธตามรูปแบบท่ีกําหนด 
โดยมีการทดสอบความรูดวยวิธีการสอบปองกันวิทยานิพนธตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และจัดทํา
รูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 


