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งบท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

รวม 3,670,000 3,870,000 4,070,000 4,270,000 4,470,000 
 ค่าใชจ่้ายต่อหวัต่อปี (สูงสุค) 80,000 บาท 
2.7 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัสยามวา่ดว้ยการศึกษาไม่สูง 
กวา่ระดบัปริญญาตรีพ.ศ. 2549 
 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกติรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั 
 นกัศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อนเม่ือเขา้ศึกษาในหลกัสูตรน้ีสามารถเทียบโอน
หน่วยกิตไดท้ั้งน้ีให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรและระเบียบมหาวิทยาลยัสยามวา่
ดว้ยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต 
 
3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1หลกัสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยยีานยนต ์
 3.1.1จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร    72 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 ก.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  15 หน่วยกิตประกอบดว้ย 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 3 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3 หน่วยกิต 
และใหเ้ลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ ไดอี้กไม่นอ้ยกวา่  6   หน่วยกิต  
ข.  หมวดวิชาเฉพาะสาขา  51 หน่วยกิตประกอบดว้ย 
-  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน   6 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาบงัคบัเฉพาะสาขา   27 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา   18 หน่วยกิต 

 ค.  หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
รวมทั้งส้ินตอ้งเรียนไม่ต ่ากว่า 72 หน่วยกิต 
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 3.1.3 รายวิชาในโครงสร้างหลกัสูตร 
 รายวิชาในกลุ่มต่างๆจ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 72 หน่วยกิตแบ่งเป็นดงัน้ี 

1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 15 หน่วยกติ 
ใหเ้รียนแต่ละกลุ่มวิชาตามท่ีก าหนด  จ านวน  9  หน่วยกิต ดงัน้ี  

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 3 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3 หน่วยกิต 

และใหเ้ลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ ไดอี้กไม่นอ้ยกวา่  6   หน่วยกิต  
   1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ให้เรียนรายวิชาต่อไปน้ี จ านวน  3  หน่วยกิต 

101-101 หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 3(3-0-6) 
(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 

    1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร   ใหเ้รียนรายวิชาต่อไปน้ี  จ านวน  3  หน่วยกิต 
101-204 ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั 3(2-2-5) 

(Daily Life English) 
    1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ใหเ้รียนรายวิชาต่อไปน้ี จ านวน  3  หน่วยกิต 

101-301 ทกัษะดิจิทลัส าหรับศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) 
(Digital Literacy for 21ST Century) 

      และให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ อกีไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ ดังนี้ 
    (1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6) 
(Civic Literacy in Thai and Global Context) 

101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผูน้ า 3(2-2-5) 
(Designing Your Self and Personality for Leadership) 

101-104 การบริหารการเงินอยา่งชาญฉลาด 3(3-0-6) 
(Smart Money Management) 

101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 3(2-2-5) 
(Community Explorer and Service Learning) 

101-106 กฎหมายและการเมืองใกลต้วั 3(3-0-6) 
(Politics and Law in Everyday Life) 

101-107 ปรัชญาและศาสนากบัการครองชีวิต 3(3-0-6) 
(Philosophy, Religions and Life Style) 

101-108 หลกัตรรกศาสตร์และทกัษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  3(2-2-5) 
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(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning) 
101-109 มนุษยสัมพนัธ์และการพฒันาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 

(Human Relations and Personality Development) 
101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6) 

(Psychology in Daily Life) 
101-111 อาเซียนในโลกยคุใหม่ 3(3-0-6) 

(ASEAN in the Modern World) 
101-112 อารยธรรมศึกษา 3(3-0-6) 

(Civilization Studies) 
101-113 ทกัษะการศึกษา 3(2-2-5) 

(Study Skills) 
101-114 จิตวิทยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

(General Psychology) 
101-115  สังคมวิทยาเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

(Introduction to Sociology) 
101-116  หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

(Principle of Economics) 
 

    (2) กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
101-201 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 

(Thai Language for Communication) 
101-202  ภาษาไทยเพือ่การน าเสนอ 3(2-2-5) 

(Thai Language for Presentation) 
101-205 ภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 3(2-2-5) 

(English for Academic Study) 
101-206 ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอแบบมืออาชีพ 3(2-2-5) 

(English for Professional Presentation) 
101-207 ภาษาองักฤษเพื่อการสอบขอ้สอบมาตรฐาน  3(2-2-5) 

(English for Proficiency Test) 
101-208 การเขียนโคด้คอมพิวเตอร์ส าหรับทุกคน 3(2-2-5) 

(Computer Coding for Everyone) 
101-209 ภาษาจีน 1 (Chinese 1) 3(2-2-5) 
101-210 ภาษาจีน 2 (Chinese 2) 3(2-2-5) 
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101-211 ภาษาญ่ีปุ่ น 1 (Japanese 1) 3(2-2-5) 
101-212 ภาษาญ่ีปุ่ น 2 (Japanese 2) 3(2-2-5) 
101-213 ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1) 3(2-2-5) 
101-214 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2) 3(2-2-5) 

   (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
101-302 วิทยาการขอ้มูลและจินตภาพ  3(2-2-5) 

(Data Science and Visualization) 
101-303 เทคโนโลยสีีเขียวเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 3(3-0-6) 

(Green Technology for Sustainable Development) 
101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวตักรรมและธุรกิจใหม่  3(3-0-6) 

(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)   
101-305 การเช่ือมต่อของสรรพส่ิงส าหรับทุกคน 3(2-2-5) 

(Internet of Thing for Everyone)  
101-306 หอ้งทดลองท่ีมีชีวิตเพื่อความยัง่ยนื 3(2-2-5) 

(Living Lab for Campus Sustainability) 
101-307 เทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 

(Information Technology) 
101-308 คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน 3(2-2-5) 

(Computer for Studies and Work) 
101-309 ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 

(Life and Environment) 
101-310 อาหารเพื่อสุขภาพท่ีดี 3(3-0-6)  

(Healthy Diet) 
101-311 เคมีในชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6)  

(Chemistry in Daily Life) 
101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6) 

(Mathematics in Daily Life) 
101-313 สถิติในชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6) 

(Statistics in Daily life) 
101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม 3(3-0-6)  

(Mathematics in Civilization)   
101-315 สถิติและความน่าจะเป็น 3(3-0-6)   

(Statistics and Probability) 



13 
 

ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต ์                                                                                                                                                             มหาวิทยาลยัสยาม 
 

    (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 
101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 

(Life, Well-Being and Sports) 
101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต 3(3-0-6) 

(Art and Music Appreciation) 
101-403 นิยมไทยและอศัจรรยใ์นสยาม 3(3-0-6) 

(Thai Appreciation and Unseen in Siam)  
101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน 3(2-2-5) 

(Designing Your Dream) 
101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการด าเนินชีวิต 3(2-2-5)  

(Yoga, Meditation and Art of Living) 
101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค ์ 3(2-2-5) 

(Creative Photography) 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขาจ านวน51หน่วยกติให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี้ 
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์จ านวน6หน่วยกิตให้เรียนตามรายวิชาดงัน้ี 
124-105  ฟิสิกส์ทัว่ไป       3(3-0-6) 

(General Physics ) 
125-201  คณิตศาสตร์ 1       3(3-0-6) 

(Mathematics 1) 
2.2 กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา จ านวน 27 หน่วยกิต ให้เรียนตามรายวิชาดงัน้ี 

 151-201  กลศาสตร์วิศวกรรม 1           3(3-0-6) 
   (Engineering Mechanics 1)  

156-203  ปฏิบติัการวิศวกรรมยานยนต ์1     1(0-2-1) 
  (Automotive Engineering Laboratory 1) 
156-301  ระบบรองรับและส่งถ่ายก าลงั     3(3-0-6) 
  (Suspension and Transmission system)  
156-303  ปฏิบติัการวิศวกรรมยานยนต ์2     1(0-2-1) 
  (Automotive Engineering Laboratory 2) 
156-304  ปฏิบติัการวิศวกรรมยานยนต ์3     1(0-2-1) 
  (Automotive Engineering Laboratory 3) 
157-245  ปฏิบติัการพื้นฐานวิศวกรรมยานยนต ์    3(0-6-3) 
  (Automotive Engineering Fundamentals Laboratory) 
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157-246  ปฏิบติัการกรรมวิธีการผลิตยานยนต ์    3(0-6-3) 
  (Automotive Manufacturing Process Laboratory) 
157-247  ปฏิบติัการวดัทางวิศวกรรมยานยนต ์    3(0-6-3) 
  (Automotive Engineering Measurement Laboratory) 
157-248  ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตส าหรับวิศวกรรมยานยนต์ 
          3(0-6-3) 

(Computer Aided Design and Manufacturing for Automotive Engineering 
Laboratory) 

157-290  เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาเทคโนโลยยีานยนต ์  1(1-0-2) 
   (Pre-Cooperative Education for AE Students) 

157-291  สหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาเทคโนโลยยีานยนต ์   5(0-30-0) 
   (Co-operative Education for AE Students) 
 

2.3 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา จ านวน 18 หน่วยกิต ใหเ้ลือกเรียนจากรายวิชาในคละแขนงต่อไปน้ี  
ก. กลุ่มวิชาช้ินส่วนยานยนต ์และการผลิต 
156-312  การขึ้นโครงสร้างและการประกอบ    3(3-0-6) 

   (Body Assembly) 
 156-315  เคร่ืองจกัรป๊ัมขึ้นรูป      3(3-0-6) 
   (Press Machine) 
 156-316  จ๊ิกและฟิกเจอร์ส าหรับช้ินงานโลหะ    3(3-0-6) 
   (Jig & Fixture for Metal Parts) 
 156-321   พลาสติกและเรซินและกระบวนการผลิต    3(3-0-6) 
   (Plastic & Resin and Plastic Processing) 
 156-323  การออกแบบเบา้หล่อ      3(3-0-6) 
   (Mold Design) 

156-331  วสัดุยาง        3(3-0-6) 
   (Rubber Materials) 

151-271  วสัดุวิศวกรรม       3(3-0-6) 
  (Engineering Materials)  
157-103  สัมมนาวิชาชีพยานยนต ์      3(3-0-6) 
  (Automotive Seminar) 
ข. กลุ่มวิชายานยนตไ์ฟฟ้า 

 156-351  พื้นฐานยานยนตไ์ฟฟ้า      3(3-0-6) 
   (Fundamental of Electric Vehicle) 
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 156-352  ระบบพลงังานส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า    3(3-0-6) 
   (Power for Electric Vehicle) 
 156-353  ระบบขบัเคล่ือนส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า    3(3-0-6) 
   (Transmission Systems for Electric Vehicle) 
 156-354  ระบบควบคุมส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า    3(3-0-6) 
   (Control Systems for Electric Vehicle) 

151-271  วสัดุวิศวกรรม       3(3-0-6) 
  (Engineering Materials)  
157-103  สัมมนาวิชาชีพยานยนต ์      3(3-0-6) 
  (Automotive Seminar) 

 ค. กลุ่มวิชายานยนตก์บัความปลอดภยั 
 157-241  ความรู้พื้นฐานรถยนตแ์ละการซ่อมแซม    3(3-0-6) 
   (Basic Automotive and Repair) 
 157-242  ประกนัภยัยานยนต ์      3(3-0-6) 
   (Automotive Insurance ) 

157-243  ความรู้ดา้นประเมินสินไหม     3(3-0-6) 
   (Introduction Claim Assessor)  
 157-244  ความปลอดภยัในยานยนต ์     3(3-0-6) 
   (Safety of Motor) 

151-271  วสัดุวิศวกรรม       3(3-0-6) 
  (Engineering Materials)  
157-103  สัมมนาวิชาชีพยานยนต ์      3(3-0-6) 
  (Automotive Seminar) 

ในหมวดวิชาเฉพาะสาขา มีวิชาทางทฤษฎี    33    หน่วยกิต  วิชาปฏิบติั 18 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกติ ใหเ้ลือกเรียนจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในระดบัปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลยัสยาม 
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3.1.4 แผนการเรียน 
แผนการศึกษา 

หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต(์หลกัสูตรต่อเน่ือง) 

หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562 
ปีท่ี ภาคท่ี รหสัวิชา ช่ือวิชา 

 
หน่วยกิต 

บรรยาย-ปฏิบติั 
1 1 101-204 ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั 3(2-2-5) 
  124-105 ฟิสิกส์ทัว่ไป 3(3-0-6) 
  125-201 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
  151-271 

157-248 
 

วสัดุวิศวกรรม 
ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและ
ผลิตส าหรับวิศวกรรมยานยนต ์

3(3-0-6) 
3(0-6-3) 

 
  101-301 ทกัษะดิจิทลัส าหรับศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) 

   รวม 18(13-10-31) 
 2 151-201 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
  156-203 ปฏิบติัการวิศวกรรมยานยนต ์1 1(0-3-1) 
  156-301 ระบบรองรับและส่งถ่ายก าลงั 3(3-0-6) 
  157-246 ปฏิบติัการกรรมวิธีการผลิตยานยนต์ 3(0-6-3) 
  157-103 

157-xxx 
สัมมนาวิชาชีพยานยนต ์
วิชาเลือกเฉพาะสาขา 1           

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

   รวม 16(12-19-28) 
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แผนการศึกษา 
หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต(์หลกัสูตรต่อเน่ือง) 
หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562 

 
ปีท่ี ภาคท่ี รหสัวิชา ช่ือวิชา 

 
หน่วยกิต 

บรรยาย-ปฏิบติั 
2 1 156-303 ปฏิบติัการวิศวกรรมยานยนต ์2 1(0-3-1) 
  157-247 ปฏิบติัการการวดัทางวิศวกรรมยานยนต ์ 3(0-6-3) 
  101-101 หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันา

ท่ีย ัง่ยนื 
3(3-0-6) 

  101-xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป 3(x-x-x) 
  157-xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 2 3(3-0-6) 
  xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1 3(3-0-6) 
   รวม 16(9-9-22) 
 2 157-245 ปฏิบติัการพื้นฐานวิศวกรรมยานยนต ์ 3(0-6-3) 
  156-304 ปฏิบติัการวิศวกรรมยานยนต ์3 1(0-3-1) 
  157-290 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
  101-xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป 3(x-x-x) 
  157-xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3 3(3-0-6) 
  157-xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 4 3(3-0-6) 
  xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3(3-0-6) 
   รวม 17(10-9-24) 

ภาคฤดูร้อน 157-291 สหกิจศึกษา 5(0-30-0) 
     
   รวม 5(0-30-0) 
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3.1.5ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนต ์(ต่อเน่ือง) 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

101-101 หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 3(3-0-6) 
(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 

 หลักการแนวคิดและความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หลักการเบ้ืองต้นทาง

เศรษฐศาสตร์และการรู้เท่าทนัทางการเงิน ความเช่ือมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันา

ท่ีย ัง่ยืนและเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน การด ารงชีวิตในสังคมร่วมสมยัดว้ยการนอ้มน าปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือกรณีศึกษา 

 Principles and significance of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP); basic principles of 

economics and financial literacy; relationship between SEP, sustainable development (SD), and sustainable 

development goals (SDGs); living in contemporary society with SEP for sustainable development from 

project-based learning or case study 

101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก  3(3-0-6) 
(Civic Literacy in Thai and Global Context)    

 สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็นปัญหาร่วม
สมยัในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวฒันธรรมและกระบวนการทางความคิดท่ี
เป็นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม  การรู้หน้าท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อตา้นการ
ทุจริต ความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกับสถานะการพฒันาของประเทศ บทบาทและหน้าท่ีของ
บุคคลในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 Political, economic, social and cultural circumstances of various groups of countries; contemporary 
issues of the global society; Thailand in the world society; cultural diversity and global mindset; social 
responsibility; civic engagement and social responsibility against corruption; relationship between 
citizenship and developmental status of a country; roles and duties of individual as a Thai and global citizen 
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101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผูน้ า 3(2-2-5) 
(Designing Your Self and Personality for Leadership) 

 การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จกัตนเอง การก าหนดเป้าหมายในชีวิต การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง การพฒันาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมัน่ใจในการอยู่ในสังคม การพฒันาการพูดในท่ีสาธารณะ 
การแนะน าตนเองเพื่อความประทบัใจแรกพบต่อผูอ่ื้น การพฒันาภาวะผูน้ า ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ การท างาน
เป็นทีม   

Self-analysis; understanding one’s self; goal setting in life; self-esteem improvement; personality 
development; self-confidence improvement in public; public speaking development; self-introduction for 
first impression; leadership development; human relation skills; team working 
 
101-104 การบริหารการเงินอยา่งชาญฉลาด 3(3-0-6)  

(Smart Money Management) 
 การเงินกบัชีวิตประจ าวนั สิทธิและหนา้ท่ี เป้าหมายการเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล นวตักรรม
ทางการเงิน การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การประกันภยั สินเช่ือเงินกู้ การวางแผนภาษี การเป็น
ผูป้ระกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การเตรียมตวัก่อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน 

Finance and daily life; right and duty; financial goal; personal financial management; financial 
innovation; international and domestic investments; insurance; loan; tax planning; entrepreneurship; 
management of investment port;  preparation for retirement and financial independence 
 

101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 3(2-2-5) 
(Community Explorer and Service Learning) 
การเรียนรู้เก่ียวกบัวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อคน้หาประเด็นปัญหาและแนวทางการพฒันาโดย

ให้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างผูเ้รียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการ เสริมทกัษะการ
เขา้ถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะด้านสังคม การส่ือสาร การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมบริการ การพฒันาและการขบัเคล่ือนโครงการเพื่อการพฒันาและกิจกรรมบริการชุมชน การเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นนักวิจยัและนักพฒันาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจการพฒันาชุมชนทุกมิติอย่างย ัง่ยืนใน
ศตวรรษท่ี 21 

Learning on community context; community analysis to identify issues and development 
approaches using collaborative community based approach among learners and community members; 
techniques and enhanced skills in approaching community engagements, community participation, social 
and life skills, communication; service learning; project development and implementation for community 
development and services; preparation for becoming community researcher and developer in variety 
dimensions of sustainable community development in the 21ST century 
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101-106 กฎหมายและการเมืองใกลต้วั 3(3-0-6) 
(Politics and Law in Everyday Life) 
กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบ้ืองต้น กฎหมายใกล้ตัวท่ีเก่ียวข้องในชีวิตประจ าวนั อาทิ 

กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร และกฎหมาย
อ่ืนๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบนัของสังคม  

Introduction to constitutional law and politics; laws in daily lives such as Civil Law, Criminal Law, 
Human Rights, Intellectual Property Law, Tax Law and other laws related to current social situations 
 

101-107 ปรัชญาและศาสนากบัการครองชีวิต 3(3-0-6) 
(Philosophy, Religions and Life Style) 
หลกัปรัชญา ค าสอนของศาสนาต่างๆและความส าคญัของศาสนากบัการด าเนินชีวิต ความหมายและ

คุณค่าของชีวิตตามหลกัศาสนา หลกัธรรมในการด ารงชีวิต ความส าคญัของศีล สมาธิ ปัญญา การพฒันาตน
และการแกปั้ญหาชีวิตโดยใชห้ลกัค าสอนทางศาสนาต่างๆ การประยกุตใ์ชเ้พื่อสร้างความส าเร็จในการท างาน
และการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติ 

Principles of philosophy; religious teachings; impact of religion on living; meanings and values of 
life in religious view; dharma for living; significances of precept, concentration, and wisdom; self 
improvement and solution of life problems through religious teachings; application for successful working 
and peaceful living with others 

101-108 หลกัตรรกศาสตร์และทกัษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3(2-2-5) 
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)  

 หลกัตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนยัและอุปนยั การเลือกใชท้กัษะ
การคิดชนิดต่างๆในการแกปั้ญหาท่ีแตกต่างกนั การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์ การคิด
วิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทศัน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดแกปั้ญหา 
การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค ์การคิดอนาคต และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ทกัษะการเขา้ถึงแหล่งความรู้
เพื่อการพฒันาตนเองตลอดชีวิต 
 Principles of logics; basic concepts of thinking processes: inductive and deductive thinking; 
selection of various thinking skills to solve different problems; analytical thinking; comparative thinking; 
synthesis thinking; critical thinking; considerate thinking; applied thinking; conceptual thinking; strategic 
thinking; problem-solving thinking; integrative thinking; creative thinking; future thinking; and self-study 
learning; skills approaching to various resources for lifelong self development 
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101-109 มนุษยสัมพนัธ์และการพฒันาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
(Human Relations and Personality Development) 
ความหมาย ท่ีมา และประโยชน์ของมนุษยสัมพนัธ์ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ ใน

สังคม การปรับตวัให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พฒันาการทางบุคลิกภาพ
ของบุคคลเพื่อการปรับตวัทางสังคม ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ภาวะผูน้ า การฝึกพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและ
มารยาททางสังคม การสร้างความประทับใจแรกพบ การแต่งกายการแต่งหน้าและการท าผมเพื่อส่งเสริม
บุคลิกภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ การพฒันาทกัษะการพูดด้วยการออกเสียงท่ีชัดเจนและใช้ภาษาท่ี
ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 Meanings, background, and advantages of human relation; interpersonal relationship between 
individual and various groups in society; appropriate adjustment to circumstances in society; theories of 
personality; individual personality development for social adjustment; individual differences; leadership; 
appropriate behavioral practice and social manners; how to create first impression; outfits, make up, and 
hair styles to improve personality and fit circumstances; speech improvement through correct pronunciation 
and proper use of language to fit circumstances 

101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวนั  (Psychology in Daily Life) 3(3-0-6) 
 แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั พฒันาการมนุษย ์บุคลิกภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น การวิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการ
รับรู้ การจูงใจ การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ การจดัการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตวั  
 Psychological concepts and application in daily life; human development; personality and 
individual differences; understanding oneself and others; transactional analysis; learning and perception; 
motivation; EQ improvement; stress management; mental health and adjustment 

101-111 อาเซียนในโลกยคุใหม่  (ASEAN in the Modern World) 3(3-0-6) 
 การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ของเอเชียท่ีมีแนวโนม้ในการเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจของโลก กลุ่มประเทศ
ท่ีมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดบัสูง และมีศกัยภาพท่ีจะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจของโลก ความทา้ทาย
ของเอเชียและอาเซียนในการปรับตวัและคงอยู่บนเส้นทางการเป็นศูนยก์ลางของโลก พฒันาการของอาเซียน
และประชาคมอาเซียน ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวฒันธรรม บทบาทของอาเซียนและประเทศไทยใน
เวทีโลก 
 Great change of Asia to be global economic hub; countries with high economic growth, and 
potentiality to change global geo-economics; ongoing challenges of  Asian and ASEAN countries for 
adjustment and sustainability as global centralization; progression of ASEAN and ASEAN COMMUNITY 
developments: politic, economic, socio-cultural aspects, roles of ASEAN and Thailand in global stages 
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101-112 อารยธรรมศึกษา  (Civilization Studies) 3(3-0-6) 
 อารยธรรมท่ีส าคญั ทั้งอารยธรรมตะวนัตกและตะวนัออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ การส่งต่อ
มรดกทางภูมิปัญญาให้กับโลกในยุคปัจจุบัน ผลงานศิลปกรรมท่ีโดดเด่นในแต่ละยุค ภู มิหลังทาง
ประวติัศาสตร์และมรดกทางวฒันธรรมของไทยและประเทศเพื่อนบา้นในกลุ่มอาเซียน  
 Major civilizations: both western and eastern; ancient age; middle age; modern age; hand over 
intellectual heritages to the present world; outstanding masterworks of fine arts in each era; historical 
background and cultural heritage of Thailand and neighboring countries in ASEAN  

101-113 ทกัษะการศึกษา  (Study Skills) 3(2-2-5) 

 คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาให้สัมฤทธ์ิผลในระดับอุดมศึกษา ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค ์การท างานเป็นทีม จิตสาธารณะ การบริหารเวลา 

 Value of education; learning methods for success in higher education;  necessary learning skills in 

21st century; use of library and information technology;  analytical thinking skill; critical thinking; 

creativity thinking; team work; public mind; time management 

101-114 จิตวิทยาทัว่ไป  (General Psychology) 3(3-0-6) 
 แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เป้าหมายของวิชา
จิตวิทยาและคุณค่าในทางปฏิบติั การสัมผสัและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล อารมณ์ พฒันาการของแต่ละช่วงวยั สติปัญญาและการวดั ความผิดปกติทางจิตและการพฒันา
สุขภาพจิต การเขา้ใจและการพฒันาตนเอง 
 Guidelines and background of psychology; behavior interpretation, objectives of the subject and 
values of the practice; sensation and perception; motivation; learning; personalities and individual 
differences; emotions; development of each step of life; intelligences and measurement; psychological 
disorders; mental health development; self understanding and development 

101-115 สังคมวิทยาเบ้ืองตน้  (Introduction to Sociology) 3(3-0-6) 
 อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีมีต่อบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพล
ของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผูน้ า เจตคติในการท างาน มนุษยสัมพนัธ์
ท่ีดี ความส าคัญและวิวฒันาการของสถาบันต่าง ๆ โดยเทียบล าดับ ความ เจริญทางเทคโนโลยี และความ
เปล่ียนแปลงทางประชากร 
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 Influence of social environment to individuals, status and roles of people in society; influence of 
norms on human behavior; group construction and leadership; attitudes towards working; good human 
relationships; the importance and evolution of institutes by ranking; technology progress and population 
change 

101-116 หลกัเศรษฐศาสตร์  (Principle of Economics) 3(3-0-6) 
 หลกัทัว่ไปของเศรษฐศาสตร์ท่ีว่าดว้ยมูลค่า ราคาและการจดัสรรทรัพยากร พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
แนวความคิดเร่ืองอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินคา้ ภายใตท้ฤษฎีตน้ทุนและปัจจยัต่าง ๆ 
ท่ีก าหนดอุปทานของสินค้าและบริการของปัจจยัการผลิตในตลาดท่ีมีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่
สมบูรณ์ ปัจจยัการผลิตและการก าหนดปัจจยัการผลิต โดยยอ่ในส่วนของตน้ทุนเชิงเปรียบเทียบ 
 General principles of economics regarding values, pricing and resource management; consumer 
behavior; points of view on utilities; theory of choices; goods reduction rules under the theory of cost and 
other factors determining demand and supply of products and services of product factors in the complete 
and incomplete competitive market; production factors and determination of production factors by 
shortening in terms of comparative cost 
 
 2. กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
101-201 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  (Thai Language for Communication) 3(2-2-5) 

การใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ การฟังจบัใจความ หลกัการใชภ้าษาในการพูด

ให้บรรลุวตัถุประสงค์และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจบัใจความ สรุปความ และวิเคราะห์สารท่ีอ่าน 

หลกัการใชภ้าษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ 

Thai language for communication in various situations; listening comprehension; principles of 

effective speaking; reading comprehension, summarizing and analyzing messages; principles of writing in 

various forms 

 

101-202 ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ  (Thai Language for Presentation) 3(2-2-5) 
การใช้ภาษาไทยน าเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ   อาทิ การน าเสนอข้อมูลทางวิชาการ  การ

น าเสนอขอ้มูลทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การน าเสนอขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ   

การเลือกใชช่้องทางการส่ือสารอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการท างาน 

Using Thai language to present information in various situations such as academic presentation; 
business presentation; expressing opinion, analysis and criticism; presentation reliable information by using 
the right and effective communication channel for learning and work 
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101-204 ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั (Daily Life English) 3(2-2-5) 
 ค าศัพท์ ส านวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทักษะในการส่ือสาร โดยเน้นท่ีหัวข้อใน
ชีวิตประจ าวนั ความสนใจส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบนั 
 Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills with emphasis on 
everyday life; personal interest topics; current situations 
 
101-205 ภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 3(2-2-5) 

(English for Academic Study)  
วิชาบังคับก่อน:   101-204  ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั (Daily Life English) 

การฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งเชิงวิชาการ การฟัง การพูด การอ่าน ไวยกรณ์ การเขียน และ
ค าศพัท ์

Practice essential skills in relation to academic study; listening comprehension, oral presentation, 
reading, grammar, writing and vocabulary 
 
101-206 ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอแบบมืออาชีพ 3(2-2-5) 

(English for Professional Presentation)  
หลกัการพูด การเลือกใช้ค  า ประโยค ค าเช่ือม โวหาร การออกเสียงค า และการพูดในสถานการณ์

ต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นและการน าเสนอเชิงวิชาการ การน าเสนอทางธุรกิจ และการสัมภาษณ์งาน 
Principles of speaking; word choices selection of sentences, conjunctions, and expressions; 

speaking in various situations; discussion, academic presentation, business presentation, and job interview 
 
101-207 ภาษาองักฤษเพื่อการสอบขอ้สอบมาตรฐาน  3(2-2-5) 

(English for Proficiency Test)  
 บูรณาการทกัษะการใชภ้าษาองักฤษทั้ง 4 ดา้น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการสอบ
ขอ้สอบมาตราฐาน ฝึกให้นกัศึกษาคุน้เคยกบัเน้ือหาและรูปแบบของขอ้สอบ TOEFL ฝึกเทคนิคท่ีเป็น
ประโยชน์ส าหรับท าขอ้สอบ 

Integration of four English skills for proficiency test; listening, speaking, reading and writing. 
Familiarize students with the contents and format of TOEFL examination; practice useful examination 
techniques 
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101-208 การเขียนโคด้คอมพิวเตอร์ส าหรับทุกคน 3(2-2-5) 
(Computer Coding for Everyone) 

 ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาไพทอน การติดตั้งไพทอน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเขียน
โปรแกรม การติดตั้งไลบราร่ี การประมวลผลดว้ยคอมมานดไ์ลน์ ชนิดของขอ้มูลและตวัแปร การรับขอ้มูลเขา้
และการแสดงผลลัพธ์ การใช้งานค าสั่งทางเลือก การใช้งานค าสั่งวนลูป การสร้างฟังก์ชัน ไลบราร่ีทาง
คณิตศาสตร์และกราฟฟิก และการประยกุตใ์ชก้บังานดา้นกราฟิก 
 Basic knowledge of programming with Python; Python installation; IDE tools;  Library 
installation; executing from command line; data type and variable; simple input and output; selection 
statement usage; looping statement usage; function definition; math and graphic library and graphic 
application 
 
101-209 ภาษาจีน 1  (Chinese 1) 3(2-2-5) 
 สัทอกัษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin ค าศพัทป์ระมาณ 300 ค า และส านวนต่าง ๆ อยา่งง่าย
ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเนน้การออกเสียงท่ีถูกตอ้ง 
 Phonetic transliteration using Chinese pinyin system; 300 vocabulary and simple expressions 
used in everyday life; Chinese conversation practice, with emphasis on correct pronunciation 
 
101-210 ภาษาจีน 2  (Chinese 2) 3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน:  101-209 ภาษาจีน 1   
 การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาค าศพัท์จากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนดว้ยหัวขอ้
เร่ืองท่ีเป็นท่ีสนใจ ศึกษาค าศพัทเ์พิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 ค า 
 Composing basic sentences; finding words in Chinese-Thai dictionary; Chinese conversation on 
interesting topics; 300 additional vocabulary 
 
101-211 ภาษาญ่ีปุ่ น 1  (Japanese 1) 3(2-2-5) 
 การฟัง พูด ภาษาญ่ีปุ่ นขั้นพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานของภาษาญ่ีปุ่ น ระบบการออกเสียงภาษาญ่ีปุ่ น 
ค าศพัท ์และ ส านวนอยา่งง่าย ทกัษะการอ่านประโยคอย่างง่ายและการเขียนดว้ยตวัอกัษรฮิราคานะและคาตะ
คานะ 
 Listening and speaking of basic Japanese; basic Japanese structures; Japanese phonology; 
vocabulary and simple expressions; simple reading comprehension at sentence level; writing using 
Hiragana and Katakana characters  
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101-212 ภาษาญ่ีปุ่ น 2  (Japanese 2) 3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน:   101-211  ภาษาญ่ีปุ่ น 1   

ทกัษะการฟังและการพูดโดยใชโ้ครงสร้างไวยากรณ์ท่ีซบัซอ้นขึ้น ค าศพัท ์และ ส านวนอยา่งง่าย  
ฝึกการอ่านคนัจิ และเขียนอนุเฉทในระดบัง่ายเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั  

Listening and speaking using more complex structures; vocabulary and simple expressions; 
reading Kanji characters; writing at short paragraph level about everyday life  
 
101-213 ภาษาเกาหลี 1  (Korean 1) 3(2-2-5) 

ตวัอกัษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี ค าศัพท์ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั ทกัษะการฟังและการพูด เนน้ประโยคสนทนาอยา่งง่ายท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั   

Alphabet, phonetics and sentence patterns; basic Korean grammar structures; vocabulary for daily 
life; listening and speaking skills emphasis on simple conversations for daily communication 
 
101-214 ภาษาเกาหลี 2  (Korean 2) 3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน:  101-213 ภาษาเกาหลี 1  

ทกัษะการฟังและการพูดโดยใชโ้ครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีท่ีซบัซ้อนขึ้น บทสนทนาอยา่ง
ง่าย และ ค าศพัทท่ี์ใชใ้นชีวิตประจ าวนั ทกัษะการอ่านและเขียนอนุเฉทเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนัโดยใชส้ านวน
อยา่งง่าย  

Listening and speaking with more complex Korean structures; simple conversation and 
vocabulary using in daily life; reading and writing short paragraph about everyday life using simple 
expressions 
 

3. หมวดวิชาเฉพาะสาขา 
3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

124-105ฟิสิกส์ทัว่ไป        3(3-0-6) 
(General Physics ) 

 กลศาสตร์ของอนุภาคและวสัดุคงรูปคุณสมบติัของสสารกลศาสตร์ของไหลความร้อนการหมุน
โมเมนตมัเชิงมุมการแกวง่การสั่นสะเทือนและคล่ืนสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 

Particle mechanics and stable material, properties of matter, fluid mechanic, heating, rotation, 
angular momentum, oscillation, vibration and wave and electromagnetic field 
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125-201 คณิตศาสตร์ 1                                                    3(3-0-6)  
(Mathematics 1) 
ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพนัธ์และอินทริเกรตของค่าจริง เทคนิคการอินทริเกรต การอินทรีเกรตไม่

ตรงแบบ รูปแบบยงัไม่ได้ก าหนด การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เมตริกซ์ พีชคณิตเวกเตอร์ในระบบ 3 มิติ
เวกเตอร์ฟังก์ชนัค่าตวัแปรจริงและการประยุกตใ์ชง้านเส้นระนาบและพื้นผิวในระบบ 3 มิติจ านวนเชิงซ้อน
และรูปแบบโพล่าร์ 

Limit and continuity, differential and integrating factor, integrating technique, method of 
integrating factor, the method of proof by mathematical induction, matrix, algebra vector in three 
dimensional, vector, real variable function and applying, line plan and 3D plan, complex number and polar 
form 

 
2.2กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา 

151-201 กลศาสตร์วิศวกรรม   1                        3(3-0-6) 
(Engineering Mechanics 1) 

วิชาบงัคบัก่อน : 124-101 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตร 3 ปีใหเ้รียนพร้อม 124-101 
หลกัการเบ้ืองตน้ของกลศาสตร์ระบบของแรงและผลลพัธ์ของระบบแรงการสมดุลของไหลสถิตย์

การเขียนแผนภาพวตัถุอิสระโมเมนตข์องแรงการวิเคราะห์โครงสร้างความเสียดทานแรงกระจายจลนศาสตร์
และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคกฎขอ้ท่ีสองของนิวตนัและจลนศาสตร์ของวตัถุแขง็เกร็งงานและพลงังานแรง
ดลและโมเมนตต์มั 

Basic principle of engineering mechanics, force systems and resultants, equilibrium, fluid statics, 
free body diagram, moment, structural analysis, friction, distributed forces, kinematics of particle, kinetics 
of particle, Newton’s second law, and kinematics of rigid bodies, work and energy, impulse and momentum 
 
156-203  ปฏิบติัการวิศวกรรมยานยนต ์1       1(0-2-1) 

 (Automotive Engineering Laboratory 1) 
ปฏิบติัการดา้นกลศาสตร์ของแขง็ กลศาสตร์ของไหล และอุณหพลศาสตร์ของช้ินส่วนยานยนต ์

 Solid measurement , fluid measurement and thermodynamics of automotive part 
 
157-245  ปฏิบติัการพื้นฐานวิศวกรรมยานยนต ์                                                  3(0-6-3) 

(Automotive Engineering Fundamentals Laboratory) 

         การทดลองแรงตา้นอากาศ   การทดลองแรงตา้นทางชนั  การทดลองแรงขบัเคล่ือน การวดัแรงปฏิกริยา

ท่ีลอ้ขณะอยูบ่นพื้นราบ  และขณะอยูบ่นพื้นเอียง  การทดลองวดัความเร็วการหมุนเม่ือผา่นเกียร์ทด   การ



28 
 

ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต ์                                                                                                                                                             มหาวิทยาลยัสยาม 
 

ทดลองอตัราเร่งของรถ การทดลองอตัราหน่วงของรถขณะเบรก   การทดลองจูนรถวดัแรงมา้และแรงบิดบน

เคร่ืองวดัแรงมา้ 

       Air resistance Experiment, Gradient resistance Experiment, Driving force Experiment, Wheel reaction 
on flat floor and on incline floor, Gear ratio Experiment , Vehicle acceleration Experiment ,Vehicle 
deceleration on braking Experiment, Vehicle tuning on Dynojet. 
 
156-301  ระบบรองรับและส่งถ่ายก าลงั                                                           3(3-0-6) 

( Suspension  and Transmission Systems) 
หลกัการออกแบบระบบรองรับน ้าหนกั ดา้นหนา้  และระบบรองรับน ้าหนกัดา้นหลงัแบบต่างๆ การ

ออกแบบระบบส่งก าลงัแบบขบัเคล่ือนลอ้หนา้ ขบัเคล่ือนลอ้หลงั ขบัเคล่ือน 4 ลอ้ การค านวนออกแบบระบบ

เบรก การค านวนออกแบบระบบบงัคบัเล้ียว การค านวนจุดศูนยก์ลางน ้าหนกัของรถ ศึกษาเร่ืองลอ้และยาง

รถยนต ์ 

Front suspension System ‘s design, Rear suspension System ‘s design , Front wheels drive   Rear 
wheels drive  and 4 wheels drive  drivetrain System‘s design, Calculate and Design Brake System  Steering 
System,  Center of Gravity of Vehicle, Wheel and Vehicle Tyre. 

Offset on Double Wishbone ‘s Suspension Experiment , Kingpin angle    Caster angle   Camber 
angle  Toe angle Experiment, Wheel offset Experiment, Vehicle Center of Gravity Experiment, Roll Center 
Experiment , Gear ratio Experiment , Differential and Limited slip Experiment , Brake Experiment. 

 
156-303  ปฏิบติัการวิศวกรรมยานยนต ์2       1(0-2-1) 

 (Automotive Engineering Laboratory 2) 
 การวิเคราะห์สมรถนะเคร่ืองยนต ์ ระบบจ่ายเช้ือเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบส่งก าลงัแบบธรรมดา

และแบบอตัโนมติั การตั้งศูนย ์การตั้งมุมระบบรองรับ 
 Engine performance analysis, fuel system, ignition system, manual transmission and automatic 

transmission and wheel alignment 
 

156-304  ปฏิบติัการวิศวกรรมยานยนต ์3       1(0-2-1) 
 (Automotive Engineering Laboratory 3) 
 ปฏิบติัการวิเคราะห์การเผาไหมข้องเคร่ืองยนต ์ระบบส่งก าลงัสมยัใหม่ ระบบการผสมผสานพลงังาน 
ปฏิบติัการเชสซีสไดนาโมมิเตอร์ ปฏิบติัการอุปกรณ์ลดมลพิษจากเคร่ืองยนต ์ ปฏิบติัการการวิเคราะห์ปัญหา
ของรถยนต ์การวดัแบบ 3 แกน 
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Combustion of engine analysis laboratory, Modern transmission system, Integrated energy 
systems, Chassis dynamometer laboratory, Pollution abatement devices from the engine laboratory, Car 
problem analysis laboratory, Three-axis measurement. 

 
157-246 ปฏิบติัการกรรมวิธีการผลิตยานยนต ์      3(0-6-3) 

(Automotive Manufacturing Laboratory) 

การทดสอบสายการผลิต การหา takt time การจดัการการผลิต การทดสอบโครงสร้างตวัถงั การ
ทดสอบการประกอบการ ทดสอบจุดเช่ือม การท าสีตวัถงั การผสมสี การวดัคุณภาพสี ทดสอบการจดัการ
ขอ้มูล ตามระบบควบคุมคุณภาพ เช่น 5ส, ISO 9000 และ TS 19649 

Line production experiment, takt time and production control experiment, car body stiffness 
experiment, automotive assembly experiment, spot welding test, color painting experiment, mix and test 
color quality experiment, management practice for quality control, for instance, 5S ,ISO 9000 and TS 
16949 

 
157-247 ปฏิบติัการการวดัทางวิศวกรรมยานยนต์       3(0-6-3) 

(Automotive Engineering Measurement Laboratory) 
การทดสอบวดัระยะ และมิติ การทดลองสเกน 3 มิติ การวดัแรงและแรงบิด       การทดสอบกระแส 

และ การทดลองแรงกดของเคร่ืองเช่ือมตวัถงั  การทดลองเคร่ืองมือวิเคราะห์เสียง  การทดลองเคร่ืองมือ
วิเคราะห์ไอเสีย  

Dimension measuring experiment, 3D scan, force and torque measuring experiment, electrical 
current and press of spot welding experiment, noise measuring experiment, pollution analysis experiment 
 
157-248 ปฏิบติัการกรรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตส าหรับวิศวกรรมยานยนต์          3(0-6-3) 

(Computer Aided Design and Manufacturing for Automotive Engineering Laboratory) 
การฝึกการอ่านแบบวิศวกรรม การฝึกอ่านแบบสองมิติ การฝึกอ่านแบบสามมิติ การใชเ้คร่ืองมือใน

การออกแบบช้ินงานพื้นฐาน การฝึกขึ้นรูปช้ินงานในสามมิติ การฝึกการเขียนช้ินงานแบบพื้นผิว การiฝึกงาน

ประกอบและการฝึกการใหข้นาดช้ินงาน 

Creating Ideas from Two Dimensions to Three Dimensions, How to Sketch in Two Dimensions, 

Practicing Parts and Surface Design, Assembly Training and  Learn How to Use Drafting and Drawing. 
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157-290  เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาเทคโนโลยยีานยนต ์    1(1-0-2) 
 (Pre-Cooperative Education for AE Students) 
สถานภาพนกัศึกษา : นกัศึกษาปี 2 
 การเตรียมความพร้อมดา้นวิชาการ ทกัษะวิชาชีพ และจริยธรรมท่ีจ าเป็นก่อนออกไปปฏิบติังาน  
ณ สถานประกอบการจริง 
 Students receive academic trainings, practice on their job skills, and regard ethics for working in 
the real life.  

157-291  สหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาเทคโนโลยยีานยนต ์     5(0-30-0) 
 (Co-operative Education for AE Students) 
วิชาบงัคบัก่อน : 156-290 เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมยานยนต์ 
 
 การปฏิบติังานและแกปั้ญหาใหก้บัสถานประกอบการเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ในโรงงานอุตสาหกรรม
หรือสถานประกอบการอ่ืนใด ซ่ึงเป็นไปตามความเห็นชอบของภาควิชา เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้ความรู้ในสาขา 
พร้อมทั้งสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานไดจ้ริง มีทกัษะวิชาชีพตามสาขาของนกัศึกษา ช่วยพฒันา
ความช านาญ มีจริยธรรมและคุณธรรมหรือลกัษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานอีกทั้งมีการ
ท าโครงงานร่วมกบัสถานประกอบการ 
 Students work full time in the workplace, such as, for 16 weeks manufacturing, workplace, service 
center, and relative place which approved by their AE advisory committee. They will have a chance to 
apply their academic knowledge, to promote their working and social skills, to encourage moral and ethics 
as desirable graduates for the prospective employers.   

 
2.3 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 
 

กลุ่มวิชาชิ้นส่วนยานยนต์ และการผลติ 
156-312  การขึ้นโครงสร้างและการประกอบ (Body Assembly)   3(3-0-6) 
 การประกอบโครงสร้างช้ินส่วนตวัถงัรถยนตแ์ต่ละส่วน เคร่ืองจกัรส าหรับการขึ้นโครงสร้าง
ช้ินส่วน การประกอบช้ินส่วน เคร่ืองจกัรส าหรับการประกอบช้ินส่วน อุปกรณ์และเคร่ืองมือ การดูงาน 
 Body element assembly of car, machine for body element forming, machine for assembling, 
equipment, workshop at workplace 
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156-315 เคร่ืองจกัรป๊ัมขึ้นรูป (Press Machine)      3(3-0-6)  
 โครงสร้างและหนา้ท่ีของเคร่ืองจกัรในการขึ้นรูป ชนิดและโครงสร้างของเคร่ืองจกัรในการขึ้นรูป
ชนิดต่างๆ อุปกรณ์ การตรวจเช็คเคร่ืองจกัร ความปลอดภยัในการใช้เคร่ืองจกัร การบ ารุงรักษา   
 Structure and function of forming machine, type and structure of forming machine, repairing 
equipment, safety of machine usage, maintenance 

156-316  จ๊ิกและฟิกเจอร์ส าหรับช้ินงานโลหะ      3(3-0-6) 
 (Jig & Fixture for Metal Parts) 
 ประเภทของจ๊ิกและฟิกเจอร์ การออกแบบจ๊ิกและฟิกเจอร์ตามวตัถุประสงค ์ วสัดุจ๊ิกและฟิกเจอร์ 
ปัญหาและขอ้ควรระวงัในการออกแบบ การคิดค านวณอายกุารใชง้านและจุดคุม้ทุนของจ๊ิกและฟิกเจอร์ 

 Type of jig and fixture. Jig and fixture design for objective procedure. Materials of jig and 
fixture. Problems and precautions in the design. Calculating life time and break-even of the jig and fixture. 
156-321  พลาสติกและเรซินและกระบวนการผลิต      3(3-0-6) 
 (Plastic & Resin and Plastic Processing) 
 ประวติัของอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกและเรซิน ค าศพัท ์ คุณสมบติัของพลาสติกชนิดต่างๆ การ
ทดสอบพลาสติก การพฒันาช้ินงาน การสร้างแม่พิมพ ์ การผลิตแบบต่อเน่ือง กระบวนการผลิตช้ินส่วน
พลาสติก การลงสี การพิมพล์าย การประกอบ การประยกุตใ์ชพ้ลาสติกและเรซินในยานยนต ์ ดูงาน ณ สถาน
ประกอบการ 

History of plastics and resins industry. Vocabulary of plastics and resins. Properties of various 
plastics. Testing of plastic. The development work. The mold making. Continuous production. The 
production of plastic parts. Painting and Assembly. Application of plastics and resins in automobiles. Visit 
at the assembly plant. 
156-323  การออกแบบเบา้หล่อ  (Mold design)     3(3-0-6) 
 ทฤษฎีและวสัดุท่ีท าเบา้หล่อพลาสติก เคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้ควรพิจารณาเบ้ืองตน้ของการ
ออกแบบเบา้หล่อ การหดตวัและช่องวา่ง ชนิดของเบา้หล่อ รูระบายและทางว่ิง การทดสอบเบา้หล่อโฟล ฝึก
การออกแบบดว้ยโปรแกรม 

 Theory and socket mold making materials. Related tools. Preliminary considerations of casting 
lightweight design. Shrinkage and void. Socket type casting. Holes and runways. Flow test socket casting. 
Training program design. 
156-331  วสัดุยาง(Rubber Materials)       3(3-0-6) 
 ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ สารเติมแต่งของยาง วสัดุยางเม่ือผา่นการผสมและการขึ้นรูป วสัดุ
ยางเม่ือผา่นกระบวนการทางเคมีและเทคโนโลยขีองการวลัคาไนซ์ ยางผสมและยางเทอร์โมพลาสติก 
คุณสมบติัเชิงกายภาพและเชิงเคมีเคร่ืองมือทดสอบเชิงเคมีและเชิงกลของช้ินส่วนยางและผลิตภณัฑย์าง การ
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ทดสอบเชิงเคมี การทดสอบเชิงกล การทดสอบการใชง้านของยางและผลิตภณัฑย์าง การวิเคราะห์ผล 
มาตรฐานการทดสอบช้ินส่วนยาง 

 Natural rubber and synthetic rubber. Rubber additives. Once through the rubber mixing and 
forming. When the rubber through chemical processes and technology of vulcanized. Rubber mixing and 
rubber thermoplastic plastics. Physical and chemical properties. Testing tools, chemical and mechanical 
properties of rubber parts and rubber products. Chemical tests. Mechanical testing. Testing the use of 
rubber and rubber products. Analysis. Standard test piece of rubber. 
151-271 วสัดุวิศวกรรม             3(3-0-6)  

(Engineering Materials) 
 โลหะพลาสติกแอสฟัลตไ์มแ้ละคอนกรีตเป็นวสัดุวิศวกรรมเฟสไดอะแกรมและการแปลความหมาย
การทดสอบและความหมายสมบติัของวสัดุศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างจุลภาคกบัมหภาคกบัสมบติั
ของวสัดุวิศวกรรมกระบวนการผลิตส าหรับผลิตภณัฑท่ี์ใชว้สัดุวิศวกรรม 

Basic principle of structures, properties, production process and applications of main groups of 
engineering materials, metals, polymers, ceramics and composites, phase equilibrium diagram and their 
interpretation, mechanical properties and materials degradation 
157-103 สัมมนาวิชาชีพยานยนต ์        3(3-0-6) 
 (Automotive Technology Seminar) 
 สัมมนาวิชาชีพยานยนตจ์ดัใหมี้การอภิปรายใหก้บันกัศึกษาเพื่อท่ีไดส้นทนา และน าเสนอความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเทคโนโลยยีานยนต ์และ สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 This course provides a forum for students to discuss and generate ideas on issues related to a 
variety of automotive technology and related fields. 
 
กลุ่มวิชายานยนต์ไฟฟ้า 
156-351 พื้นฐานยานยนตไ์ฟฟ้า       3(3-0-6) 
 (Fundamental of Electric Vehicle) 

พฒันาการยานยนตไ์ฟฟ้า รถไฟฟ้า รถไฮบริด ปลัก๊อินไฮบริค รถเซลเช้ือเพลิง รถพลงังาน
แสงอาทิตย ์รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า ระบบรถไฟฟ้้า การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม รถไฟฟ้า
ระบบราง 

EV and HEV developments; Electric Vehicle; Hybrid Vehicle; Plug-in Hybrid Vehicle; Fuel  Cell 
Vehicle, Solar Cell Vehicle; Electric Motorcycle; Energy Environment and Economy; Electrical train 
 
156-352 ระบบพลงังานส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า                      3(3-0-6) 
 (Power for Electric Vehicle) 



33 
 

ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต ์                                                                                                                                                             มหาวิทยาลยัสยาม 
 

พื้นฐานความเป็นมาของแหล่งพลงังานส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า  คุณสมบติัและส่วนประกอบของ
แบตเตอร่ี แบตเตอร่ีชนิดน ้ากรด-ตะกัว่  แบตเตอร่ีชนิดนิเกิล   แบตเตอร่ีชนิดโซเด้ียม แบตเตอร่ีชนิดลิเท่ียม 
แบตเตอร่ีชนิดโลหะ-อากาศ   ซูเปอร์คาปาซิเตอร์  ระบบการชาร์จแบตเตอร่ี การเลือกแบตเตอร่ีส าหรับ
ผูอ้อกแบบส่วนสนบัสนุนอ่ืนๆของรถไฟฟ้า(สถานีจ่ายไฟฟ้า)  ระบบจ่ายไฟฟ้าในราง  การจ่ายพลงังานโดย
การเหน่ียวน าส าหรับรถขณะเคล่ือนท่ี การสลบัเปล่ียนแบตเตอร่ี  ตน้ก าลงัผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิล พลงังาน
ทางเลือกอ่ืนๆ พลงังานนิวเคลีย 

Introduction , Battery Parameters , Lead Acid Batteries , Nickel-based Batteries Sodium-Based 
batteries, Lithium Batteries , Metal-air Batteries , Supper capacitors , Battery Charging , Designer’s Choice 
of Battery, EV Infrastructure , Electricity Supply Rails, Inductive power Transfer for Moving Vehicles, 
Battery Swapping , Power Generation Using Fossil Fuels , Alternative and Sustainable energy , Nuclear 
Energy 
 
156-353 ระบบขบัเคล่ือนส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า                       3(3-0-6) 
 (Transmission Systems for Electric Vehicle) 

แนะน ามอเตอร์แบบต่างๆ  มอเตอร์กระแสตรงแบบมีแปรงถ่าน  เรกกุเรเตอร์กระแสตรงและการ
แปลงความต่างศกัย ์ มอเตอร์แบบไม่มีแปรงถ่าน   การระบายความร้อนมอเตอร์ ประสิทธิภาพ  ขนาดมอเตอร์
และมวลรถ ระบบไฟฟ้าส าหรับรถไฮบริด  ส่วนประกอบของรถไฮบริดและการออกแบบ  ลิเนียร์มอเตอร์  
การพิจารณาออกแบบ (แอโรไดนามิกส์ แรงตา้นการหมุนของลอ้  ประสิทธิภาพระบบส่งก าลงั  มวล 
โครงสร้าง ตวัถงั) 

Introduction Motor , The Brushed DC Electric Moter, DC Regulator and Voltage Conversion, 
Brushless Electric Motors; Motor Cooling , Efficiency, Size and Mass , Electric machines for Hybrid 
Vehicles, Linear Moters, HEV Component Sizing and Design, Linear Moters, Design Consideration 
(Aerodynamic, Rolling Resistance, Transmission Efficiency, Mass, Chassis , Body) 
 
156-354 ระบบควบคุมส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า      3(3-0-6) 
 (Control Systems for Electric Vehicle) 

การควบคุมระบบรถไฟฟ้า  การจ่ายไฟ การควบคุมขบัเคล่ือนมอเตอร์ และการชาร์จไฟ อุปกรณ์ การ
แสดงผลบนแผงควบคุม EV-ECU ระบบการควบคุมจดัการแบตเตอรีระบบส่ือสารกบัรถไฟฟ้าและอ่ืนๆ 

Control System for EV ,  Electric Supply, Motor Control Systems , Charging Systems , Display on 
EV ,Battery Management Systems, Communication in EV, and others Systems 
151-271  วสัดุวิศวกรรม             3(3-0-6)  

(Engineering Materials) 
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 โลหะพลาสติกแอสฟัลตไ์มแ้ละคอนกรีตเป็นวสัดุวิศวกรรมเฟสไดอะแกรมและการแปลความหมาย
การทดสอบและความหมายสมบติัของวสัดุศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างจุลภาคกบัมหภาคกบัสมบติั
ของวสัดุวิศวกรรมกระบวนการผลิตส าหรับผลิตภณัฑท่ี์ใชว้สัดุวิศวกรรม 

Basic principle of structures, properties, production process and applications of main groups of 
engineering materials, metals, polymers, ceramics and composites, phase equilibrium diagram and their 
interpretation, mechanical properties and materials degradation 
157-103 สัมมนาวิชาชีพยานยนต ์        3(3-0-6) 
 (Automotive Technology Seminar) 
 สัมมนาวิชาชีพยานยนตจ์ดัใหมี้การอภิปรายใหก้บันกัศึกษาเพื่อท่ีไดส้นทนา และน าเสนอความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเทคโนโลยยีานยนต ์และ สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 This course provides a forum for students to discuss and generate ideas on issues related to a 
variety of automotive technology and related fields. 
 
กลุ่มวิชายานยนต์กบัความปลอดภัย 
157-241 ความรู้พื้นฐานรถยนตแ์ละการซ่อมแซม      3(3-0-6) 
 (Basic Automotive and Repair) 

 ประเภทตวัถงัรถยนต์ การซ่อมแซม การท าสี การซ่อมสี เคร่ืองยนต์ และช้ินส่วนประกอบต่างๆ 
ระบบรองรับน ้ าหนกั ระบบส่งก าลงั ระบบบงัคบัเล้ียว ระบบเบรค ระบบไฟฟ้าในรถยนต ์รถแก๊ส รถไฮบริด 
และรถไฟฟ้า 

Body and repair automotive body  and repair, paint process, reworks, engine and automotive 
parts.  Also subjects cover the basic functions of automotive such as suspension system, transmission, 
steering system, brake system and electric system.  Many types of car are gas system, hybrid car and 
electrical car.  

157-242 ประกนัภยัยานยนต ์        3(3-0-6) 
 (Automotive Insurance ) 
 ความรู้เบ้ืองตน้ของการประกันภัย ภัยและความเส่ียง สภาวะส่งเสริมให้เกิดความเส่ียงภัย การ
จดัการความเส่ียงภัย หลักการประกันภัย กฎหมายประกันภัยและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ประเภทของการ
ประกนัภยั 
 The subject introduces  to automotive insurance and risks, to condition of important risk factors 
and risk management.  Also bringing basic knowledge of insurance principle, insurance law, related laws 
and types of insurance. 
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157-243 ความรู้ดา้นประเมินสินไหม       3(3-0-6) 
 (Introduction Claim) 
การจดัการสินไหมรถยนต์ การรับแจ้งเหตุ การส ารวจความเสียหาย การประเมินผลคดี การประเมินความ
เสียหาย การเจรจา การจ่ายสินไหมทดแทน การจดัการซากทรัพย ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีศึกษา  

The subjects describes car fines management, notification damage survey, evaluating the damage 
case assessment, negotiation, compensation, property management, claims and case studies. 

 
157-244 ความปลอดภยัในยานยนต ์       3(3-0-6) 
                (Safety of Motor ) 

คุณสมบติัทางกลของยางรถยนต ์ การรีดน ้า การกระจายแรงของรถยนตข์ณะเร่งและเบรค พลงังานท่ี
ใชใ้นการเบรคและความร้อนขณะเบรค ประสิทธิภาพในการเล้ียว การควบคุมเสถียรภาพและทิศทาง 
วิเคราะห์การชนของยานยนต ์ระบบถ่ายแรงและลดความเสียหายในการชน 

Vehicle mechanical characteristics of pneumatic tires, Hydroplaning of pneumatic tires, Force 
distribution during acceleration and braking performance of Vehicles, Energy and thermal requirement of 
brakes, Turning performance, Directional and stability control, Vehicle collision, Crash protection and 
energy absorption. 
 
151-271  วสัดุวิศวกรรม             3(3-0-6)  

(Engineering Materials) 
 โลหะพลาสติกแอสฟัลตไ์มแ้ละคอนกรีตเป็นวสัดุวิศวกรรมเฟสไดอะแกรมและการแปลความหมาย
การทดสอบและความหมายสมบติัของวสัดุศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างจุลภาคกบัมหภาคกบัสมบติั
ของวสัดุวิศวกรรมกระบวนการผลิตส าหรับผลิตภณัฑท่ี์ใชว้สัดุวิศวกรรม 

Basic principle of structures, properties, production process and applications of main groups of 
engineering materials, metals, polymers, ceramics and composites, phase equilibrium diagram and their 
interpretation, mechanical properties and materials degradation 

 
157-103 สัมมนาวิชาชีพยานยนต ์        3(3-0-6) 
 (Automotive Technology Seminar) 
 สัมมนาวิชาชีพยานยนตจ์ดัใหมี้การอภิปรายใหก้บันกัศึกษาเพื่อท่ีไดส้นทนา และน าเสนอความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเทคโนโลยยีานยนต ์และ สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 This course provides a forum for students to discuss and generate ideas on issues related to a 
variety of automotive technology and related fields. 

 


