สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) (208xxx)
หลักสูตร พ.ศ. 2551
คําอธิบายรายวิชา
208111** การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3)
(Engineering Drawing)
เทคนิคการเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนรูปทรงเรขาคณิตประยุกต
เทคนิคการเขียนภาพราง การเขียนภาพออรโธกราฟฟก การเขียนภาพสามมิติ
การใหขนาด การเขียนภาพตัด วิวชวย หลักการเรขาบรรยายเบื้องตน การหาแผน
คลี่ การเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวย
Lettering techniques; applied geometry drawing; sketching
techniques; orthographic drawing; pictorial drawing; dimensioning;
sectional view drawing; auxiliary views; introduction to descriptive
geometry; development; computer-aided drawing.
208201 หลักการพืน้ ฐานทางกลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0)
(Basic Principles of Engineering Mechanics)
พื้นฐาน : 417167
การวิเคราะหแรง สมดุล ความเสียดทานแหง การปรับสมการสมดุลกับ
โครงกรอบและเครื่องจักรกล กลศาสตรของไหลเบื้องตน จลนศาสตรและ
จลนพลศาสตรของอนุภาค และวัตถุแข็งเกร็งในระนาบ กฎการเคลื่อนที่ของนิว
ตัน หลักของงานและพลังงาน
Analysis of forces, equilibrium, dry friction, adaptation of
equilibrium equations to frame and machines, introduction to fluid
mechanics, kinematics of particles and rigid bodies in plane, Newton's
laws, principles of work and energy.

** วิชาปรับปรุง

208211** การออกแบบวิศวกรรมและการสรางแบบจําลอง
3(2-3)
(Engineering Design and Modeling)
พื้นฐาน : 208111
กระบวนการออกแบบทางเครื่องกล การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย การ
จัดการขอมูลผลิตภัณฑ วิศวกรรมยอนรอย การออกแบบเกณฑความ
คลาดเคลื่อน การเขียนแบบเพื่อการออกแบบและการผลิต
Mechanical design process, computer aided design, product data
management, reverse engineering, tolerancing design, design and
production drawing.
208221 กลศาสตรวิศวกรรม I
3(3-0)
(Engineering Mechanics I)
พื้นฐาน : 417167
การวิเคราะหแรง สมดุล การประยุกตสมการสมดุลกับโครงสรางและ
เครื่องจักรกล จุดศูนยถวง ทฤษฎีของแปปปส คาน กลศาสตรของไหล ความฝด
งานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล โมเมนตความเฉื่อยของพืน้ ที่
Force analysis, equilibrium, application of equilibrium equation to
frames and machines, centroid, theorem of Pappus, beams, fluid
mechanics, friction, virtual work, stability of equilibrium, area moment of
inertia.
208222 กลศาสตรวิศวกรรม II
3(3-0)
(Engineering Mechanics II)
พื้นฐาน : 208221
โมเมนตความเฉื่อยของมวล กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็งที่
เคลื่อนที่ในระนาบ สมการเคลื่อนที่ หลักของอิมพัลสและโมเมนตัม หลักของงาน
และพลังงาน การกระแทก หลักเบื้องตนของการเคลื่อนที่ในระวางที่

** วิชาปรับปรุง

2

Mass moment of inertia, mechanics of particle and rigid body in
plane motion, equation of motion, principle of impulse and momentum,
principle of work and energy, impact, fundamental of space motion.
208241 อุณหพลศาสตร I
3(3-0)
(Thermodynamics I)
พื้นฐาน : 417167
สมบัติของสารบริสุทธิ์ งานและความรอน กาซอุดมคติ กฎขอที่หนึ่งและขอ
ที่สองของอุณหพลศาสตร เอนโทรป การถายโอนความรอนและการแปลงผัน
พลังงานเบื้องตน
Properties of pure substances, work and heat, ideal gas, first and
second laws of thermodynamics, entropy, basic heat transfer and
energy conversion.
208242** กลศาสตรของไหล
3(3-0)
(Fluid Mechanics)
พื้นฐาน : 417168
สมบัติของไหล สถิตยศาสตรของไหล สมการความตอเนื่อง สมการ
โมเมนตัม สมการพลังงาน พลศาสตรของการไหลของของไหลที่ไมยุบตัวและไมมี
ความหนืด การวิเคราะหมิติและความคลายคลึง การไหลที่ไมยุบตัวและมีความ
หนืด การไหลในทอ แรงฉุดและแรงยก
Fluid properties; fluid statics; continuity equation; momentum
equation; energy equation; dynamics of incompressible and inviscid fluid
flow; dimensional analysis and similitude; incompressible and viscous
flow; flow in pipes; drag force and lift force.

** วิชาปรับปรุง
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208261 กลศาสตรของแข็ง
3(3-0)
(Mechanics of Solids)
พื้นฐาน : 208221
การวิเคราะหความเคนและความเครียด ความสัมพันธระหวางความเคน
และความเครียด วงกลมมอร สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีของคาสติกลีโน การ
วิเคราะหชิ้นสวนที่รับแรงแนวแกน แรงบิด การดัดและการโกงงอ ภาชนะความดัน
ความเคนผสม ความเคนหนาแนน พลังงานความเครียด
Stress and strain analysis; stress-strain relation; Mohr's circle;
material properties; theorem of Castigliano; analysis of members
resisting axial, torsion, bending and buckling loads; pressure vessel;
combined stresses; stresses concentration; strain energy.
208271** วิธีการคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-3)
(Computer Methods for Mechanical Engineering)
พื้นฐาน : 417267
วิธีเชิงตัวเลขในการแกปญหาทางวิศวกรรม การหารากของสมการพหุนาม
โดยใชวิธนี ิวตัน ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน การประมาณคาในชวงของ
ขอมูล วิธกี ารหาปริพนั ธและการหาอนุพนั ธเชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของ
สมการเชิงอนุพันธสามัญ คาความคลาดเคลื่อนและเสถียรภาพของแตละวิธีการ
การวิเคราะหใชคอมพิวเตอรชวยของระบบเชิงกล
Numerical methods in engineering problems solving, root of
polynomial equation determination using Newton’s method, solution of
linear equation system, data interpolation, numerical integration and
differentiation, numerical solution of ordinary differential equation, error
and stability of each method, computer-aids analysis of mechanical
systems.

** วิชาปรับปรุง
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208281 การฝกงานโรงงาน
1(0-3)
(Workshop Practice)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดขนาดชิ้นงาน งานเครื่องมือกล งานปรับแตง
ชิ้นงานโลหะแผน การเชื่อมกาซและไฟฟา เครื่องจักรซีเอ็นซี และความปลอดภัย
ในโรงงาน
Practice in work-piece measuring, machine tools, bench works,
sheet metal works, gas and electric welding, and CNC machines; safety
in workshop.
208302* กลศาสตรของไหลและเครื่องจักรกลของไหลเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Fluid Mechanics and Fluid Machinery)
พื้นฐาน : 417168
สมบัติของไหล สถิตยศาสตรของไหล สมการความตอเนื่อง สมการ
โมเมนตัม สมการพลังงาน พลศาสตรของการไหลที่ไมยบุ ตัวและไมมคี วามหนืด
พลศาสตรของการไหลที่ไมยบุ ตัวและมีความหนืด การไหลในทอ ลักษณะเฉพาะ
สมรรถนะและการประยุกตเครื่องอัดและเครื่องสูบ ระบบไฮดรอลิกและนิวเมติก
Fluid properties; fluid statics; continuity equation; momentum
equation; energy equation; dynamics of incompressible and inviscid
flow; dynamics of incompressible and viscous flow; flow in pipes;
characteristics, performance and application of compressors and
pumps; hydraulics and pneumatic systems.
208321 กลศาสตรของเครื่องจักรกล
3(3-0)
(Mechanics of Machinery)
พื้นฐาน : 208222
กลไกตาง ๆ และการวิเคราะหการขจัด ความเร็วและความเรงของชิ้นสวน
ของกลไก การวิเคราะหแรงและการเคลื่อนทีท่ ี่เกิดขึ้นในเครื่องจักรกล การถวงให
เกิดดุลในมวลที่หมุนและในมวลที่เคลื่อนที่กลับไปกลับมา

* วิชาเปดใหม
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Mechanisms and the analysis of displacements, velocity and
acceleration of their members, analysis of forces and motions in
machines, balancing of rotation and reciprocation masses.
208322 การสั่นเชิงกล
3(3-0)
(Mechanical Vibrations)
พื้นฐาน : 417267
ทฤษฎีของการสั่นแบบอิสระและแบบถูกแรงกระทําของระบบหนึ่ง ระดับ
ขั้นความเสรีและหลายระดับขั้นความเสรี การหมุนที่ไมไดดุล การควงของเพลา
เครื่องมือวัดการสั่น การแยกการสัน่ และการดูดกลืนการสั่น การประยุกตทาง
อุตสาหกรรม
Theory of free and forced vibration of systems with one and more
than one degree of freedom, unbalanced rotation, whirling of shaft,
vibration measuring instruments, vibration isolation and absorption, and
industry applications.
208323 การวัดทางวิศวกรรม
3(3-0)
(Engineering Measurements)
พื้นฐาน : 417267
การวัดปริมาณทางวิศวกรรมใหอยูในรูปของสัญญาณไฟฟาเพื่อใชในการ
ควบคุม ศึกษาและแสดง การวัดการเคลือ่ นที่ ความดัน อุณหภูมิ ความเครียด
การไหลของของไหล แรงและแรงบิด การตอบสนองทางพลวัติของเครื่องมือวัด
Measuring of engineering quantity in electrical signal for control,
study and display; measurement of motion, pressure, temperature, strain,
fluid flow, forces and torques; dynamic response of measuring devices.
208331 เครื่องยนตเผาไหมภายใน
3(3-0)
(Internal Combustion Engines)
พื้นฐาน : 208341
ประเภทและหลักการทํางานของเครื่องยนตเผาไหมภายใน พารามิเตอร
ของการออกแบบและการทํางาน ทฤษฎีของการเผาไหม สมบัติของสารทํางาน
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วงจรการทํางานของเครื่องยนต กระบวนการแลกเปลี่ยนกาซ ระบบน้ํามัน
เชื้อเพลิงในเครื่องยนตจุดระเบิดดวยประกายไฟ การเคลื่อนที่ของกาซในกระบอก
สูบ การเผาไหมในเครื่องยนตจุดระเบิดดวยประกายไฟและจุดระเบิดดวยการอัด
การเกิดมลพิษและการควบคุม
Engine types and operation, engine design an operating
parameter, combustion theory, properties of working substances, engine
cycles, gas exchange processes, spark-ignition engine fuel system, gas
motion within the cylinder, combustion in spark-ignition and
compression-ignition engines, pollutant formation and control.
208332 วิศวกรรมยานยนต I
3(3-0)
(Automotive Engineering I)
พื้นฐาน : 208222
กําลังที่ใชในการขับเคลื่อน แรงตานการเคลื่อนที่ในรูปแบบตาง ๆ ความเรง
การหาอัตราทดของเฟองเกียร สมรรถนะของเครื่องยนต การทรงตัวของรถยนต
บนพืน้ ระดับและพื้นเอียง สมการเคลื่อนทีข่ องยานยนต การทรงตัวทาง
พลศาสตร การตอบสนองตอระบบบังคับเลี้ยว
Power required for propulsion, resistant of motions, acceleration,
gear ratio, engine performances, vehicle stability on horizontal and
vertical plane, equation of motions of vehicle, dynamics stability, steering
response.
208341** อุณหพลศาสตร II
3(3-0)
(Thermodynamics II)
พื้นฐาน : 208241
สภาพยอนกลับไมไดและสภาพการใชประโยชนได วัฏจักรกําลังไอ วัฏจักร
กําลังกาซ วัฏจักรทําความเย็น ความสัมพันธทางอุณหพลศาสตร กาซผสม
ปฏิกิริยาเคมี

** วิชาปรับปรุง
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Irreversibility and availability, vapor power cycles, gas power
cycles, refrigeration cycles, thermodynamics relations, gas mixtures,
chemical reaction.
208351 การถายโอนความรอน
3(3-0)
(Heat Transfer)
พื้นฐาน : 417267
หลักการของการถายเทความรอนโดยการนํา การพาและการแผรังสี สภาพ
การถายเทความรอนแบบคงที่และไมคงทีใ่ นหนึ่ง สอง หรือสามมิติ หลักเบื้องตน
เกี่ยวกับการไหลของความรอนและถายเทของมวลสาร อุปกรณแลกเปลี่ยนความ
รอน
Principles of heat transfer by conduction, convection and radiation;
steady and unsteady state condition in one, two or three dimensional
heat transfer; introduction to heat flow and mass transfer; heat
exchanger.
208352 การทําความเย็น I
3(3-0)
(Refrigeration I)
พื้นฐาน : 208341
วัฎจักรทําความเย็น การทําความเย็นแบบอัดไอ คุณสมบัติของน้ํายา
ชิ้นสวนประกอบของระบบทําความเย็นและวิธีการเลือก ทอน้าํ ยาและวิธีการ
เลือก คูลลิ่งทาวเออรและวิธกี ารเลือก การออกแบบทอน้าํ และวิธกี ารเลือก ระบบ
ควบคุมและการวัด การคํานวณโหลดความเย็น
Refrigeration cycles, vapor compression refrigeration, refrigerants
properties, refrigeration system components and selection, refrigerant
tubes and selection, cooling towers and selection, tubes design and
selection, control system and measurement, cooling load calculation.
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208361** การออกแบบเครื่องจักรกล I
3(3-0)
(Machine Design I)
พื้นฐาน : 208261
การวิเคราะหและออกแบบชิน้ สวนของเครือ่ งจักรกลโดยใชหลักการของกล
ศาสตรวิศวกรรม กลศาสตรของวัสดุและคุณสมบัติของวัสดุ
Analysis and design of machine components using the principles
of engineering mechanics; mechanics of materials and properties of
materials.
208371 การควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0)
(Automatic Control)
พื้นฐาน : 417267
การจําลองระบบกายภาพและทําระบบที่ไมใชเชิงเสนใหเปนเชิงเสนอยาง
ประมาณฟงกชันการถายโอนและแผนภาพแบบบล็อก การควบคุมแบบเปด/ปด
และแบบ พี-ไอ-ดี การทํางานในสภาวะปกติ ความคลาดเคลื่อนและสัมประสิทธิ์
ความคลาดเคลื่อน การแกสมการเชิงอนุพนั ธแบบธรรมดาดวยวิธีแบบเกาดวย
วิธีการแปลงของลาปลาซ และดวยแอนะล็อกคอมพิวเตอร การตอบสนองที่
แปรเปลี่ยนตามเวลาและการวิเคราะหเสถียรภาพของระบบดวยวิธีทางเดินของ
ราก การตอบสนองตอความถี่และแสดงขอมูลการตอบสนองตอความถี่ การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบควบคุม ระเบียบวิธีปริภูมิสถานะและระบบ
ควบคุมที่มหี ลายอินพุต หลายเอาตพุต
Modeling of physical system, transfer function and block diagram,
on-off control and PID control, normal state operation, tolerance and
coefficient of tolerance, solution of ordinary differential equation using
Laplace transformation and analog computer, time variable response,
analysis of system stability by rootpath method, frequency response and
data display, improvement of control system efficiency, state-space
method, control system with multi input-output.

** วิชาปรับปรุง
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208381 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล I
1(0-3)
(Mechanical Engineering Laboratory I)
พื้นฐาน : 208222
งานทดลองในดานกลศาสตรของเครื่องจักรกล การควบคุมอัตโนมัติ วัสดุ
วิศวกรรม อุณหพลศาสตร และเครื่องยนตเผาไหมภายใน
Experimental works in the areas of mechanics of machinery,
automatic control, engineering materials, thermodynamics and internal
combustion engines.
208382 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล II
1(0-3)
(Mechanical Engineering Laboratory II)
พื้นฐาน : 208341
งานทดลองในดานการถายเทความรอน การทําความเย็น การปรับอากาศ
วิศวกรรมโรงงานตนกําลัง การแปลงผันพลังงาน กลศาสตรของไหลและ
เครื่องยนตเผาไหมภายใน
Experimental works in the areas of heat transfer, refrigeration, air
conditioning, power plant engineering, energy conversion, fluid
mechanics, and internal combustion engines.
3(3-0)
208411 แคด/แคม สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล I
(CAD/CAM for Mechanical Engineering I)
ฮารดแวรและซอฟตแวรสําหรับแคด/แคม คําสั่งสําหรับการสราง
แบบจําลองสามมิติ การเขียนแบบรายละเอียดและการใหขนาด การประกอบ
และตารางวัสดุ แคมสําหรับการกัดพืน้ ฐาน
Hardware and software for CAD/CAM, commands for creating
three dimensional models, detail drawing and dimensioning, assembly
and bill of materials, CAM for basic milling functions.
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208412 แคด/แคม สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล II
3(3-0)
(CAD/CAM for Mechanical Engineering II)
พื้นฐาน : 208411
การสรางแบบจําลองของของแข็งและผิวทีซ่ ับซอน การออกแบบงานแผน
โลหะ การสรางแบบจําลองและการวิเคราะหไฟไนตเอลิเมนตสําหรับโครงสราง
และการไหลของพลาสติก แคมสําหรับเครื่องตัดโลหะซีเอ็นซีดวยลวดและ
เครื่องกลึงซีเอ็นซี แคมขั้นสูงสําหรับเครื่องกัดซีเอ็นซี การผลิตแผนโลหะ
Complex solid and surface modeling, sheet metal design, finite
element modeling and analysis for structure and plastic flow, CAM for
CNC wire-cutting and CNC turning machines, advanced CAM for CNC
milling machine, sheet metal manufacturing.
208413 แคด/แคม สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล III
3(3-0)
(CAD/CAM for Mechanical Engineering III)
พื้นฐาน : 208411
การใชแคด/แคม สําหรับการออกแบบชิ้นสวนทางเครื่องกล การออกแบบ
อุปกรณจับและยึดชิ้นงาน การออกแบบแมพิมพสาํ หรับพอลิเมอรและแผนโลหะ
แคดสําหรับการวิเคราะหความเคน ความเครียดและการสั่นสะเทือน การ
คาดคะเนพฤติกรรมของพอลิเมอรและแผนโลหะในกรรมวิธีการผลิต
Applications of CAD/CAM/CAE for mechanical components
design, jig and fixture design, mold design for polymers and sheet metal,
CAE for stress-strain and vibration analysis, prediction of in-process
material behavior for polymer and sheet metal.
208414 การออกแบบและกระบวนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑจากโลหะ
3(3-0)
(Design and Manufacturing Processes for Metal Products )
พื้นฐาน : 208361
ชนิดและสมบัติของโลหะ กระบวนการขึ้นรูปโลหะจากการเครื่องจักร การ
หลอและการทุบโลหะ การออกแบบแผนโลหะ เครื่องจักรกลสําหรับการผลิตแผน
โลหะ เกณฑในการออกแบบผลิตภัณฑโลหะ การออกแบบแมพิมพและเบาพิมพ
สําหรับกระบวนการขึน้ รูปโลหะ การสรางแมพิมพรวดเร็ว
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Types and properties of metal; metal forming process by
machining, metal casting and forging; sheet metal design; machines for
sheet metal production; design criteria for metal products; mold and die
designs for metal forming processes; rapid tooling.
208415 การพัฒนาผลิตภัณฑ
3(3-0)
(Product Development)
พื้นฐาน : 208361
กระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑตั้งแตการออกแบบถึงการคา เกณฑการ
ออกแบบเพื่อใหสามารถผลิตและประกอบได เทคโนโลยีการออกแบบที่เหมาะสม
การสรางตนแบบ และการผลิต เครื่องจักรกล เครื่องมือและวัสดุสําหรับการ
ผลิต การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานการทดสอบ ตนทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ
Product development process from design to commercialization;
design criteria for manufacturing and assembly; proper design,
prototyping and manufacturing technologies; machines, tool and
material for manufacturing; quality control; testing standards; product
development cost.
208416 การออกแบบและกระบวนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑจากพอลิเมอร 3(3-0)
(Design and Manufacturing Processes for Polymer Products)
พื้นฐาน : 208361
ชนิดและสมบัติของพอลิเมอร กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอรจากการฉีด เปา
และอัด เกณฑในการออกแบบผลิตภัณฑพอลิเมอร แมพิมพและเครื่องจักรกล
สําหรับการผลิต การออกแบบและวัสดุสําหรับแมพมิ พ การทดสอบตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรมการสรางแมพมิ พรวดเร็ว
Types and properties of polymer; polymer forming process by
injection, blow, and compression; design criteria for polymer products;
molds and machines for production; mold design and material;
industrial standard testing; rapid tooling.
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208417* การออกแบบแบบหลอสําหรับผลิตภัณฑยาง
3(3-0)
(Mould Design for Rubber Products)
สมบัติของยาง กระบวนการขึ้นรูปยาง การออกแบบและการผลิตแบบหลอ
ยางโดยวิศวกรรมใชคอมพิวเตอรชวย การควบคุมคุณภาพและการปรับปรุง
ผลิตภัณฑยาง
Properties of rubber; rubber forming processes; design and
manufacturing of rubber moulds using computer-aided engineering;
quality control and improvement for rubber products.
208418* วิธีสมาชิกจํากัดเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Finite Element Methods)
แนวคิดของวิธสี มาชิกจํากัด การสรางสูตรปริพันธและวิธีการแปรผัน การ
สรางสูตรของวิธีสมาชิกจํากัดสําหรับการวิเคราะหแบบสถิตเชิงเสนของของแข็ง
และโครงสราง การถายโอนความรอนในของแข็ง และการไหลของของไหล
Concept of finite element method; integral formulations and
variational methods; formulation of finite element methods for analysis of
linear static solids and structures, heat transfer in solids, and fluid flow.
208419* พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Computational Fluid Dynamics)
แนวคิดของพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ สมการการนําพาของการไหล
วิธีปริมาตรจํากัด การประยุกตซอฟตแวรทางพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ
สําหรับการไหลแบบราบเรียบและแบบปนปวนภายในทอ การไหลผานสิ่งกีดขวาง
การไหลและการถายโอนความรอนในหองปรับอากาศ การถายโอนความรอนใน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส การสรางแบบจําลองการเกิดเพลิงไหมในหอง
Concept of computational fluid dynamics, transport equations of
flow, finite volume method; application of computational fluid dynamics
software for laminar and turbulent flows in a pipe, flow over obstacles,

* วิชาเปดใหม
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flow and heat transfer in an air-conditioned room, heat transfer in an
electronic equipment, modeling of fire in a room.
208421 วิศวกรรมชีวกลศาสตร
3(3-0)
(Biomechanics Engineering)
กลศาสตรและพลศาสตรของการเคลื่อนที่ของรางกาย กลามเนื้อ ขอตอ
และหัวใจ การวิเคราะหแรง ความเคนและความเครียดของกระดูก กลามเนื้อและ
เนื้อเยื่อ การประยุกตวิศวกรรมชีวกลศาสตรกับเครื่องมือและอุปกรณทางการ
แพทย
Mechanics and dynamics of body motion, muscle, joints and heart;
analysis of force, stress and strain of bone, muscle and tissue;
applications of biomechanics engineering to medical equipment and
instrument.
208431** วิศวกรรมโรงผลิตกําลัง
3(3-0)
(Power Plant Engineering)
พื้นฐาน : 208341
การแปลงรูปพลังงาน การคํานวณภาระงานในโรงผลิตกําลัง เศรษฐศาสตร
โรงผลิตกําลัง เชื้อเพลิงและการเผาไหม โรงผลิตกําลังไอน้ํา โรงผลิตกําลังกังหัน
กาซโรงผลิตกําลังพลังน้ํา โรงผลิตกําลังเครื่องยนตเผาไหมภายในงานตนกําลัง
นิวเคลียร
Energy transformation, load calculation in power plant, economics
of power plant, fuel and combustion, steam power plant, gas turbine
power plant, hydro-electric power plant, internal combustion engine
power plant, nuclear power plant.

** วิชาปรับปรุง
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208432 วิศวกรรมยานยนต II
3(3-0)
(Automotive Engineering II)
ระบบจุดระเบิด ระบบน้าํ มันเชื้อเพลิง ระบบหลอลื่นและระบบระบายความ
รอนของเครื่องยนต
Ignition system, fuel system, lubricating system and cooling system
of engine.
208433 วิศวกรรมยานยนต III
3(3-0)
(Automotive Engineering III)
ระบบสงกําลัง ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก โครงสราง
รถยนต ลอและยาง
Power drive system, suspension system, steering system, braking
system, frame, wheels and tires.
208434** วิศวกรรมยานยนต IV
3(3-0)
(Automotive Engineering IV)
เทคโนโลยีของระบบยานยนต เทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตรถยนต
เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและซอมบํารุงเครื่องยนตและยานยนต
Automotive system technology, design and manufacturing
technology, engine and automobile diagnostic and maintenance
technology.

**

วิชาปรับปรุง
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208435 เครื่องจักรกลกอสราง
3(3-0)
(Construction Machinery)
พื้นฐาน : 208321
ชิ้นสวนมูลฐานตาง ๆ ของเครื่องจักรกล รถแทรกเตอรและอุปกรณที่
เกี่ยวของ รถขุด รถขูด รถบรรทุก รถเกรดและเครื่องอัด เครื่องอัดอากาศและ
เครื่องเจาะ การเลือกใชเครื่องจักรกล*กอสราง การวางแผนงานและการจัดการ
Basic machine components, tractors and related equipment,
excavating equipment, scrapers, trucks, grading and compacting
equipment, compressors and drills, selection of construction equipment,
planning and management.
208436 การเผาไหม
3(3-0)
(Combustion)
พื้นฐาน : 208341
ปฏิกิริยาเคมี การไหลของกาซทีท่ ําปฏิกิรยิ า เปลวไฟของกาซผสม การ
ระเบิด รุนแรง เปลวไฟแบบแพรกระจาย การจุดระเบิด การเผาไหมในจรวด การ
เผาไหมของ ถานหิน ผลที่มตี อสิ่งแวดลอม
Chemical reaction, reacting gas flow, premixed gas flames,
detonation, diffusion flames, ignition, combustion in rockets, combustion
of coal, environmental effects.
208437

การหลอลื่น
3(3-0)
(Lubrication)
พื้นฐาน : 208242
ความหนืด สมการของเรยโนลน การหลอลื่นแบบไฮโดรไดนามิก แบริ่งแบบ
แผน เจอนัลแบริ่ง การหลอลื่นแบบไฮโดรสแตติก การหลอลื่นแบบอิลาสโตไฮโดร
ไดนามิก
Viscosity, Reynolds equation, hydrodynamic lubrication, pad
bearing, journal bearing, hydrostatic lubrication, elastohydro dynamics
lubrication.
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208438 การจัดการดานเครื่องจักรกล
3(3-0)
(Equipment Management)
หลักการจัดการดานเครื่องจักรกล การวางแผน การควบคุมและการ
ประเมินผลการใชงาน การบํารุงรักษาและการซอมแซม การควบคุมดานอะไหล
Principles of equipment management, planning, control and
evaluation of equipment utilization, maintenance and repair, spare parts
control.
208441** เครื่องจักรกลของไหล
3(3-0)
(Fluid Machinery)
พื้นฐาน : 208242
ทฤษฎีและการออกแบบเครื่องจักรกลกังหัน ลักษณะเฉพาะ สมรรถนะและ
การประยุกตพดั ลม เครื่องเปา เครื่องอัด และเครื่องสูบ ระบบไฮดรอลิกและนิว
แมติก
Theory and design of turbomachinery; characteristics,
performance and application of fans, blowers, compressors, and pumps;
hydraulics and pneumatic systems.
208442 การจัดการและเศรษฐศาสตรของพลังงาน
3(2-3)
(Energy Management and Economics)
พื้นฐาน : 208241 หรือ 202221 และ 205201 หรือ 205211
สถานการณพลังงานและแนวคิดของการอนุรักษพลังงาน เทคนิคการ
ตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงาน การคํานวณคาการถายเทความรอนรวม
ของอาคารและหลังคา การอนุรักษพลังงานในระบบความรอนและไฟฟา การจัด
การพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม การวิเคราะหเศรษฐศาสตรพลังงานและ
สิ่งแวดลอมดานการใชพลังงาน
Energy situation and concepts of energy conservation, energy
audits, calculation of the overall thermal transfer value and the roof
thermal transfer value, energy conservation in thermal and electrical

** วิชาปรับปรุง
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system, energy management in buildings and industry, energy
economics analysis and energy usage environment.
208443 วิศวกรรมกาซ
3(3-0)
(Gas Engineering)
สมบัติของกาซและระบบการกลั่น การแยกและกระบวนการแยกกาซ การ
อัดกาซ การวัดกาซ การคํานวณเกีย่ วกับการไหลในทอของกาซ
Properties of gases and distillation system, gas separation and
process, gas compression, gas measurement, calculation of gas flow in
pipe.
208444 วิศวกรรมรังสีอาทิตยเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Solar Engineering)
พื้นฐาน : 208351
พลังงานทดแทน ขอมูลการแผรังสีอาทิตย การดูดกลืนโดยตัวเก็บรังสี
ทฤษฎีและสมรรถนะของตัวเก็บรังสีแบบแผนราบ การสะสมพลังงาน การแปลง
ผันเปนพลังงานกล
Renewable energy, solar radiation data, collector absorption,
theory of plane collector and performance, energy storage, conversion to
mechanical energy.
208445 เครื่องยนตกงั หันกาซ
3(3-0)
(Gas Turbine)
พื้นฐาน : 208341
ชนิดของเครื่องยนตและการทํางาน วัฎจักรการทํางานของกังหันกาซ การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกังหันกาซ เครื่องยนตกังหันกาซที่ใชกับเครื่องบิน สวน
ควบของเครื่องยนตกังหันกาซ
Types of engine and working, gas turbine cycle, improve of gas
turbine performance, gas turbine for airplane, gas turbine accessory.
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208446 การออกแบบระบบทางความรอน
3(3-0)
(Thermal System Design)
พื้นฐาน : 208351
แนวความคิดเบื้องตนของอุณหพลศาสตร การประยุกตใชกฎขอที่หนึ่งและ
กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตรกับระบบทางความรอน การถายเทความรอน
การออกแบบใหระบบใชงานไดซึ่งเกี่ยวของกับวัฎจักรการทํางานของกลจักรความ
รอน ระบบทําความเย็น กังหันไอน้าํ กังหันกาซ เครื่องควบแนนและเครื่องยนต
แบบลูกสูบชัก การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร การสรางสมการจากขอมูล การ
จําลองระบบและการออกแบบใหเหมาะที่สดุ
Basic concepts of thermodynamics; application of first and second
law of thermodynamics with thermal systems; heat transfer; workable
design of heat engines, heat pumps, steam turbine, gas turbine,
condensers and reciprocating engines; economic analysis; equation
fittings; modeling thermal equipment; system simulation and optimized
design.
208447 พลศาสตรของกาซ
3(3-0)
(Gas Dynamics)
พื้นฐาน : 208341
การไหลแบบยุบตัวได การไหลไอเซนทรอปก คลื่นช็อกปกติ การไหลที่มี
ความเสียดทาน การไหลที่มกี ารถายเทความรอน การไหลทั่วไปในหนึ่ง สองและ
สามมิติ คลื่นช็อกเฉียง
Compressible flow; isentropic flow; normal shock wave; flow with
friction; flow with heat transfer; generalized one, two and three
dimensional flow; oblique shock waves.
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208448* พลังงานทดแทนเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Renewable Energy)
แหลงและชนิดของพลังงานทดแทน กระบวนการเปลี่ยนรูปพลังงานและ
วิธีการเก็บ อุปกรณและการทําใหเกิดผลในกระบวนการเปลี่ยนรูปพลังงาน การ
ประเมินแหลงพลังงานทดแทน
Sources and types of renewable energy, energy conversion
processes and storage methods, equipments and implementations in
energy conversion processes, evaluation of renewable energy sources.
208449* การตรวจสอบพลังงาน
3(2-3)
(Energy Audits)
พื้นฐาน : 208241
การวิเคราะหและการวัดสมรรถนะในระบบปรับอากาศ ระบบทําความเย็น
ระบบแสงสวางและระบบทําน้ํารอนในอาคารพาณิชยและโรงงาน เทคนิคการวัด
สําหรับการตรวจสอบพลังงาน การอนุรักษพลังงาน
Analysis and measurement of performance for heating, ventilating,
and air conditioning systems, refrigeration systems, lighting and hot
water systems in commercial and industrial buildings; measurement
techniques for energy audits; energy conservation.
3(3-0)
208451 การปรับอากาศ
(Air Conditioning)
พื้นฐาน : 208352
แนวความคิดมูลฐานในการปรับอากาศ ไซโครเมตรี การคํานวณโหลด
การออกแบบทอลมและการจายลม การระบายลม การควบคุมเสียงและความ
สั่นสะเทือน การควบคุมระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศในอาคาร
Basic concepts in air conditioning, psychrometry, calculation of
cooling load, design of air duct and air distribution, air ventilation, noise
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and vibration control, control of air conditioning system, air conditioning
in building.
208452 การทําความเย็น II
3(3-0)
(Refrigeration II)
พื้นฐาน : 208352
หองเย็น การถนอมอาหารโดยการทําใหเย็น การทําความเย็นอุณหภูมติ ่ํา
และไครโอจีนิกส ระบบทําความเย็นแบบดูดกลืนไอ ความรอนไฟฟา เจ็ทไอน้าํ
รอน วัฎจักรอากาศและวอรเท็กซทิวซ การออกแบบระบบทําความเย็นและการ
ติดตั้ง
Cold storages; food preservation by cooling; low temperature
refrigeration and cryogenic; absorption, thermal-electric, steam jet
refrigeration system; air cycle and vortex tube; design of refrigeration
system and installation.
208453 การทําความเย็นและการปรับอากาศภาคปฏิบัติ
3(2-3)
(Practice in Refrigeration and Air Conditioning)
พื้นฐาน : 208241
ศึกษาการใชเครื่องมือ ฝกการติดตั้ง ฝกการบํารุงรักษาและปฏิบัติการ
พรอมการเขียนรายงานประกอบ
Study in use of instruments, installation practice, operation and
maintenance, compilation into written reports.
208454 อุปกรณควบคุมในระบบปรับอากาศ
3(3-0)
(Control Elements in Air Conditioning Systems)
พื้นฐาน : 208241
หนาที่ของการควบคุมตัวแปรที่ใชควบคุม จุดประสงคของการควบคุม
วิธีการควบคุม การควบคุมการไหลของของเหลว การควบคุมการไหลของ
อากาศ การควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมความชืน้ อุปกรณควบคุมตาง ๆ ใน
ระบบปรับอากาศ
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Function of control variable; control purpose; control methods;
control of liquid flow, air flow, temperature, humidity; control elements in
air conditioning system.
208455 การออกแบบระบบทอภายในอาคาร
3(3-0)
(Plumbing System Design)
พื้นฐาน : 208211
เกณฑและมาตรฐานของระบบทอ ระบบทอประปาสําหรับอาคาร การ
เพิ่มความดันของน้ําในระบบทอ หลักการคํานวณหาขนาดของเครื่องสูบน้าํ
หมุนเวียน การออกแบบระบบทอระบายน้ําและทออากาศ การออกแบบทอน้าํ
รอน การออกแบบระบบดับเพลิง
Plumbing code and standards, plumbing system for building,
increasing water head in plumbing system, guiding rule for finding the
circulator, drainage system and vent pipe design, design of hot-water
pipe line, fire protection system.
208456 ระบบปรับสภาวะอากาศในเชิงใชประโยชนสูงสุด
3(3-0)
(Optimization in Air Conditioning System)
พื้นฐาน : 208352
การออกแบบทางวิศวกรรม หลักการจําลองระบบ การแปลงขอมูลทางดาน
สมรรถนะ การทํางานมาอยูใ นรูปสมการทางคณิตศาสตร การจําลองอุปกรณ
ยอย ระบบในเชิงใชประโยชนสูงสุด
Engineering design, principle of system simulation, expressing
performance data in equation form, component simulation, optimization.
208457 การระบายอากาศในอุตสาหกรรม
3(3-0)
(Industrial Ventilation)
พื้นฐาน : 208451
หลักการระบายอากาศ การเจือจาง การควบคุมความรอน การออกแบบฮูด
ฮูดสําหรับงานเฉพาะอยาง การออกแบบระบบระบายอากาศ อากาศเติมและ
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อากาศหมุนเวียน การกําหนดรายการรายละเอียด การทดสอบระบบระบาย
อากาศ อุปกรณทําความสะอาด
Principle of ventilation, dilution ventilation, ventilation for heat
control, hood design, specific operations, design procedure, make-up
and recirculated air, construction specifications, testing of ventilation
systems, air cleaning devices.
208458 หองสะอาด
3(3-0)
(Clean Room)
พื้นฐาน : 208451
การควบคุมสภาพแวดลอมในหอง หลักการกรองอากาศ การเลือกและการ
ใชกรองอากาศ พื้นฐานของหองสะอาด ความสกปรกในภาวะแวดลอม ชนิด
ของหองสะอาด การออกแบบหองสะอาด การประหยัดพลังงาน การควบคุม
การไหลของอากาศ หองสะอาดสําหรับงานชีววิทยา มาตรการการปองกัน
อันตรายจากงานดานชีววิทยา
Controlling room environment, principle of air filtration, selection
and application of air filter, introduction to clean room, environmental
pollution, clean room type, clean room design, energy savings, control of
air flow, biological clean room, countermeasures for biological hazards.
3(2-3)
208461 การออกแบบเครื่องจักรกล II
(Machine Design II)
พื้นฐาน : 208361
การวิเคราะหและออกแบบชิน้ สวนของเครือ่ งจักรกลที่ซบั ซอน
Analysis and design of complex element of machinery.
208462 หลักการปองกันอัคคีภัย
3(3-0)
(Principles of Fire Protection)
หลักการปองกันอัคคีภัย ประเภทของอัคคีภัยและการเลือกสารดับเพลิง
พฤติกรรมของมนุษยในเหตุการณเพลิงไหม ความปลอดภัยของชีวิตดานอัคคีภัย
หลักการปองกันอัคคีภัยแบบพาสซีฟและแอกทีฟ ทฤษฎีระบบดับเพลิงเบื้องตน
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การออกแบบอาคารใหปลอดภัยจากอัคคีภัย การจัดแผนปองกันอัคคีภัย การ
ตรวจสอบความปลอดภัยจากอัคคีภัย การวิเคราะหอันตรายจากอัคคีภัย
Principles of fire protection, fire classifications and selection of
extinguishers, human behavior in fires, safety to life from fire, principles
of passive and active fire protection, fundamental of fire suppression
systems, building fire safety design, fire safety planning, fire safety
inspection, fire hazard analysis.
208463 กฎหมายควบคุมอาคารและมาตรฐานการปองกันอัคคีภยั
3(3-0)
(Building Codes and Fire Codes)
พื้นฐาน : 208462
กฎหมายควบคุมอาคารและมาตรฐานการปองกันอัคคีภยั การวิเคราะห
จุดประสงค และการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคาร การวิเคราะหมาตรฐานการ
ปองกันอัคคีภยั สากลและของประเทศไทย ขอบังคับและกฎหมายทองถิ่นอืน่ ๆ ที่
เกี่ยวของกับกฎหมายควบคุมอาคาร พัฒนาการของกฎหมายและมาตรฐานการ
ปองกันอัคคีภยั ในประเทศไทย
Building codes and fire codes, analysis of the purpose and
enforcement of building codes, analysis of international and local fire
codes, regulations and local laws relating to building codes,
development of building codes and fire codes in Thailand.
208464 ทฤษฎีและการออกแบบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
3(3-0)
(Theory and Design of Automatic Fire Suppression Systems)
พื้นฐาน : 208462
ทฤษฎีและมาตรฐานของระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบตาง ๆ การวิเคราะห
และการเลือกระบบหัวกระจายน้าํ ดับเพลิงอัตโนมัติและอุปกรณประกอบ การ
ออกแบบระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบกาซดับเพลิง ระบบโฟม
และสารเคมีแหงดับเพลิง
Theory and approval standards of automatic fire suppression
systems ; analysis and selection of automatic sprinkler systems and their
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components; design of automatic sprinkler systems, gaseous fire
suppression systems, foam and dry chemical fire suppression systems.
208465** ระบบแจงเหตุเพลิงไหมและระบบควบคุมควันไฟ
3(3-0)
(Fire Alarm and Smoke Control System)
หลักการของระบบแจงเหตุเพลิงไหมและอุปกรณตรวจจับไฟและควันไฟ
การวิเคราะหวงจรแจงเหตุเพลิงไหมและอุปกรณประกอบ มาตรฐานและการ
ออกแบบระบบแจงเหตุเพลิงไหมและระบบควบคุมควันไฟ หลักและการออกแบบ
ระบบควบคุมควันไฟและระบบอัดอากาศ แบบจําลองเพลิงไหมสาํ หรับระบบ
ควบคุมควันไฟ
Principles of fire alarm system and smoke and fire detectors,
analysis of fire alarm circuits and components, standards and design of
fire alarm and smoke control systems, principles and design of smoke
control and air pressurized system, fire model for smoke control system.
208466 การวิเคราะหความเสีย่ งภัยในเชิงวิศวกรรมการปองกันอัคคีภัย
3(3-0)
(Risk Analysis in Fire Protection Engineering)
พื้นฐาน : 208462
ทฤษฎีและหลักการวิเคราะหความเสี่ยงภัยในเชิงวิศวกรรมการปองกัน
อัคคีภัย การวัดและการจําแนกความเสี่ยงภัย การบริหารความเสี่ยงภัยดวยการ
ประกัน เครื่องมือและวิธีการกําจัดความเสีย่ งเชิงวิศวกรรม การจัดเตรียมการ
ปรับความสูญเสีย การวิเคราะหและการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงภัย
Theory and concept of risk analysis in fire protection engineering,
risk identification and measurement, risk management by insurance
method, risk tools, risk engineering methods, preparation for loss
adjustments, risk management analysis and planning.
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208471 การออกแบบการควบคุมระบบเชิงกล
3(3-0)
(Design of Mechanical System Control)
พื้นฐาน : 208371
แบบจําลองพลศาสตรของระบบเชิงกล การออกแบบระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิกส ระบบควบคุมมอเตอรไฟฟา การควบคุมแบบและการออกแบบ
พีแอลซี การควบคุมโดยใชไมโครโพรเซสเซอรเบื้องตน
Dynamic model of mechanical systems; electronic control system
design; electric motor control system; control and design of PLC;
introduction to control using microprocessor.
208472** เครื่องจักรกลซีเอ็นซีและการเขียนโปรแกรม
3(3-0)
(CNC Machine and Programming)
ประเภทของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี กระบวนการผลิตและการวางแผน
เทคโนโลยีการตัดโลหะ การเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีสาํ หรับเครื่องกลึงและเครื่องกัด
Type of CNC machines, manufacturing process and planning,
metal cutting technology, CNC programming for turning and milling
machines.
3(3-0)
208473** การประยุกตอเิ ล็กทรอนิกสในวิศวกรรมเครื่องกล
(Electronic Application in Mechanical Engineering)
พื้นฐาน : 205201
อุปกรณไฟฟาที่ใชทางเครื่องกล หลักการทํางานของไดโอด แอลอีดี และ
ทรานซิสเตอร หลักการเบื้องตนของวงจรฟลเตอร ไทมเมอร คอมแพเรเตอรและ
ระบบดิจิทัล การนําออฟแอมปและวงจรอินติเกรตมาประยุกตใชในการออกแบบ
วงจรการใชรีเลย การอินเทอรเฟสทรานสดิ้วเซอร การทํางานของเซอโวแมคคานิ
ซึม หลักการทํางานของระบบตาง ๆ ของโรบอติก
Electrical instruments in mechanical systems; characteristics
diodes, LED, and transistors; fundamental concepts of filters, time
comparators and digital circuits; application and design us operational
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amplifiers, integrated circuits, relays, transdue interfacing and
servomechanicsm; principles of robotic system.
208474 กําลังของของไหล
3(3-0)
(Fluid Power)
พื้นฐาน : 208242
ระบบกําลังของของไหล ทฤษฎีพื้นฐานและสัญลักษณในระบบกําลังของ
ของไหล ระบบและการออกแบบวงจรไฮดรอลิก ระบบและการออกแบบวงจรนิว
แมติก การตรวจสอบขอขัดของและการบํารุงรักษาระบบกําลังของของไหล
Fluid power systems, basic theory and symbols in fluid power
systems, hydraulic systems and circuit design, pneumatic systems and
circuit design, trouble shooting and maintenance in fluid power systems.
208481 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเฉพาะดาน
1(0-3)
(Special Mechanical Engineering Laboratory)
พื้นฐาน : 208341
งานทดลองเฉพาะดานกลุมวิชาวิศวกรรมยานยนต วิศวกรรมปรับอากาศ
วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมการออกแบบและการผลิต วิศวกรรมการปองกัน
อัคคีภัย และวิศวกรรมการออกแบบพลศาสตร
Special experimental works in the fields of automotive engineering,
air conditioning engineering, energy engineering, design and
manufacturing, fire protection engineering, and dynamics system
engineering.
208495** การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3)
(Mechanical Engineering Project Preparation)
การจัดเตรียมขอเสนอโครงงาน การตรวจเอกสารและรายงาน
ความกาวหนา
Preparation of project proposal, literature review and progress report.
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208496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล
1-3
(Selected Topics in Mechanical Engineering)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่อง
เปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in mechanical engineering at the bachelor’s
degree level. Topics are subject to change each semester.
208497 สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอที่นา สนใจทางวิศวกรรมเครื่องกลในระดับ
ปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in
mechanical engineering at the bachelor's degree level.
208498 ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมเครื่องกลระดับปริญญาตรี และเรียบเรียง
เขียนเปนรายงาน
Study and research in mechanical engineering at the bachelor’s
degree level and compiled into written reports.

208499** โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
2(0-6)
(Mechanical Engineering Projects)
พื้นฐาน : 208495
โครงงานที่นา สนใจในแขนงตาง ๆ ของวิศวกรรมเครื่องกล
Projects of practical interest in various fields of mechanical
engineering.
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