
หลกัสูตร     วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ                รหสัในการสมคัร  
 
สาขาวชิา     วศิวกรรมเครือ่งกล (ภาคปกต)ิ      คณะวศิวกรรมศาสตร 
 

    จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษา   20   คน 

 

 
 

คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร 
 

1. เป็นผูสาํเร็จการศกึษาหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล วศิวกรรมไฟฟ า วศิวกรรมอตุสาหการ   

วศิวกรรมเกษตร  วศิวกรรมเคมี หรือสาขาอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา 2.50  หรือมีประสบการณในสายวชิาชีพทีเ่กีย่วของกบัวศิวกรรมเครือ่งกล 

 ไมตํ่ากวา 2 ปี 

3. ผูสมคัรจะตองยืน่หนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนความรูภาษาองักฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาองักฤษข ัน้ตํ่าทีร่บัเขาศกึษา 

(ผลสอบภาษาองักฤษตองมีอายุไมเกนิ  2  ปี นบัถงึวนัทีส่มคัร)  คอื 

- IELTS          ทีร่ะดบั  3  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL INTERNET BASED        ทีร่ะดบั  32  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL ITP (เฉพาะทีจ่ดัสอบโดยบณัฑติวทิยาลยั)      ทีร่ะดบั  400  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- MU GRAD TEST   (Computer Based)   ทีร่ะดบั  36  คะแนนขึน้ไป 

ท ัง้น้ีหากผูสมคัรไมมีหนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณาใบสมคัร   

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจากประกาศ เรือ่งมาตรฐานความรูภาษาองักฤษฯ ที ่: www.grad.mahidol.ac.th  

หรือสอบถามขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษา  บณัฑติวทิยาลยั     

โทร :  0-2441-4125  ตอ  221-222 

4. ผูทีม่คีณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

และคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
 

 
 

การสอบขอเขยีน : หลกัสตูรฯ ไมมีการสอบขอเขยีนตามกาํหนดการสอบของบณัฑติวทิยาลยั  

           แตขอใหผูสมคัรตรวจสอบรายชือ่ผูมีสทิธิเ์ขาสอบสมัภาษณใหตรงกบัชวง 

                    การประกาศรายชือ่ในรอบทีท่านสมคัร 
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โครงสรางหลกัสูตร 
 
   
                                                                                                                                                                   หนวยกติ  
แผน ก แบบ ก (2) 
 
หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน                                                                                                                                non- credit  
  
หมวดวชิาบงัคบั                  14   
  
หมวดวชิาเลือก ไมนอยกวา                12   
  
วทิยานิพนธ                  12 
 
 
 
                                                                                                                                                                 หนวยกติ 
หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน   
  
EGME 501 พื้นฐานกลศาสตรวศิวกรรม         3(3-0-6)  
  
EGME 502 พื้นฐานอณุหพลศาสตร          3(3-0-6)  
  
EGME 503 พื้นฐานกลศาสตรของไหล         3(3-0-6)  
  
หมวดวชิาบงัคบั   
 
EGME 510 คณิตศาสตรวศิวกรรมข ัน้สงู        3(3-0-6)  
  
EGME 512 วธิีเชงิคาํนวณในงานวศิวกรรมเครือ่งกล                                                                                        3(3-0-6)  
 
EGME 521 พลศาสตรข ัน้สงู          3(3-0-6)  
 
EGME 535 ระบบความรอน          3(3-0-6)  
 
EGME 691 สมัมนาวศิวกรรมเครือ่งกล ๑           1(1-0-2)  
  
EGME 692 สมัมนาวศิวกรรมเครือ่งกล ๒          1(1-0-2)  
  
หมวดวชิาเลือก   
  
EGME 511 การวดัและวชิาการเครือ่งมือ        3(3-0-6)  
 
EGME 513 ไฟไนตเอลเิมนต          3(3-0-6)  
 
EGME 522 ทฤษฎคีวามยืดหยุน         3(3-0-6)  
 
EGME 523 กลศาสตรการแตกหกั                           3(3-0-6) 
 
EGME 531 อุณหพลศาสตรทางวศิวกรรมข ัน้สงู                                                3(3-0-6)  
 
EGME 536 การถายเทความรอนและมวลข ัน้สงู        3(3-0-6)  
 
EGME 537 กลศาสตรของไหลข ัน้สงู          3(3-0-6)  
 
EGME 538 ทฤษฎกีารเผาไหม          3(3-0-6)  
 
EGME 539 พลศาสตรของไหลเชงิคาํนวณดวยวธิีปรมิาตรจาํกดั                                      3(3-0-6)  
 
EGME 541 การปรบัอากาศและการทาํความเย็นข ัน้สงู        3(3-0-6)  
 
EGME 546 การไหลและการถายเทความรอนสองสถานะ                     3(3-0-6) 
 
 



 
EGME 556 เทคโนโลยยีานยนตข ัน้สงู                                               3(3-0-6) 
 
EGME 557 เทคโนโลยีการผลติดานยานยนต                                         3(3-0-6) 
 
EGME 561 การควบคมุเชงิเสน          3(3-0-6) 
 
EGME 565 หุนยนต ๑           3(3-0-6)  
 
EGME 567 เมคคาทรอนิกส          3(3-0-6)  
 
EGME 581 เทคโนโลยีพลงังานทดแทนข ัน้สงู         3(3-0-6)  
 
EGME 582 เทคโนโลยีพลงังานแสงอาทติย         3(3-0-6) 
 
EGME 591 หวัขอคดัสรรทางวศิวกรรมเครือ่งกล ๑        3(3-0-6)  
 
วทิยานิพนธ   
  
EGME 698 วทิยานิพนธ                                12(0-36-0) 
 
*  ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรุงหลกัสตูร 
 
 
งานวจิยัของหลกัสูตรเนนหนกัทางดาน  

การใชซอฟแวรคอมพวิเตอรเพือ่การจาํลองทางวศิวกรรม ไฟไนต เอลเิมนต ฟลูอดิไดนามกิ งานวจิยัทางดานไบโอเมคคานิก 
     งานวจิยัดานเมคคาทรอนิกส ดานพลงังาน ดานการระบบควบคมุ การถายเทความรอน และยานยนต 

 
 
 

จุดเดนของหลกัสูตร 
1. นกัศกึษาสามารถเลือกเรยีนในกลุมวชิาทีต่นเองมคีวามสนใจ ไดแก ฟลูอดิไดนามกิ ไบโอเมคคานิก การถายเทความรอน  

 เมคคาทรอนิกส พลงังาน และยานยนต 
2. หลกัสตูรมคีณาจารยผูเชีย่วชาญในสาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกลทีห่ลากหลาย และมงีานวจิยัซึง่เป็นทีย่อมรบั 

 
 

ทนุทีห่ลกัสตูรสาขาวชิามีใหนกัศกึษา 
1. ทนุการศกึษาเฉลมิพระเกยีรต ิ60 ปี ครองราชยสมบตั ิ
2. ทนุผูชวยสอน 
3. เงนิสนบัสนุนการนําเสนอผลงานทางวชิาการ 
4. เงนิรางวลัผลการเรียนดเีดน 

 
 
 

การสมคัร 
 รบัสมคัร เฉพาะทาง Internet   ที ่ http://www.grad.mahidol.ac.th        

 
หลกัฐานการสมคัร 

ผูสมคัรสงเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรในระบบ Online ดวยวธิี Uploadไฟลเทานัน้โดยขนาดของไฟลเอกสารตาง ๆ   
ไมเกนิ 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  

- รูปถายขนาด 1 น้ิว           

- สาํเนาปรญิญาบตัร/หรือหนงัสอืรบัรองการจบการศกึษา (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)     

- หนงัสอืรบัรองวากาํลงัศกึษาอยูในปีการศกึษาสดุทาย  (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู)   

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลกัสตูร (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)    

- Grade Report ทีป่รากฏรายวชิา และเกรดทีไ่ดรบัต ัง้แตภาคการศกึษาแรก    
จนถงึปีการศกึษาสดุทายกอนสาํเร็จการศกึษา (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู) 

- สาํเนาบตัรประชาชน         

- สาํเนาทะเบยีนบาน          

- หนงัสอืรบัรองผลการสอบความรูภาษาองักฤษ 

- เอกสารหลกัฐานการชาํระเงนิ         
 

 



 

 
อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเร็จการศกึษา 

- วศิวกร  ซึง่แบงไดเป็น  วศิวกรซอมบาํรุง  วศิวกรควบคมุงานระบบในอาคาร  วศิวกรขายอปุกรณหรือเครือ่งจกัรกล  
วศิวกรออกแบบ  ควบคมุและพฒันากระบวนการผลติ 

- นกัพฒันาโปรแกรม 

- ผูใหคาํปรกึษาดานวศิวกรรมเครือ่งกล 

- ผูถายทอดความรู นกัวจิยั ดานวศิวกรรมเครือ่งกลในสถาบนัการศกึษา 

- ผูจดัการโรงงาน 

- เจาของกจิการ 
 
 
อาจารยผูรบัผดิชอบ 

1. ผศ.ดร.อทิธโิชต ิ จกัรไพวงศ                (E-mail : ittichote.chu@mahidol.ac.th)  
หอง R-407  อาคารอาํนวยการ  ชัน้ 4  ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล  คณะวศิวกรรมศาสตร 
โทรศพัท 0 2889 2138 ตอ 6403     โทรสาร 0 2889 2138 ตอ 6429 

 
2. ผศ.ดร.ชาครติ  สวุรรณจาํรสั                (E-mail : chakrit.suv@ymahidol.ac.th)  

หอง R-407  อาคารอาํนวยการ  ชัน้ 4  ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล  คณะวศิวกรรมศาสตร 
โทรศพัท 0 2889 2138 ตอ 6403     โทรสาร 0 2889 2138 ตอ 6429 

 
 
เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตรสาขาวชิา 

1. นางสาวชุตปิภา เลาเรือ่ง              (E-mail : chutipapha.loa@mahidol.ac.th)  
หอง R-407  อาคารอาํนวยการ  ชัน้ 4  ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล  คณะวศิวกรรมศาสตร 
โทรศพัท 0 2889 2138 ตอ 6403     โทรสาร 0 2889 2138 ตอ 6429 

 
 
หมายเหต ุ 1.  ดรูายละเอยีดขอมลูการศกึษาตอเพิม่เตมิไดที ่www.grad.mahidol.ac.th  

 
 
  

หากมีขอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร. 0 2441 4125 ตอ 208-210 , 0 2441 9129, 
E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 

 


