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หลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 2  จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

   โครงสรางหลักสูตร  

    ก. วิชาเอก ไมนอยกวา  24 หนวยกิต 

     - สัมมนา  2 หนวยกิต 

     - วิชาเอกบังคับ  4 หนวยกิต 

     - วิชาเอกเลือก          ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

    ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา  12  หนวยกิต 
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     - สัมมนา  2 หนวยกิต 

 01208597 สัมมนา 1,1 
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     - วิชาเอกบังคับ  4 หนวยกิต 

 01208511 การวิเคราะหทางวิศวกรรมสําหรับวิศวกรเครื่องกล 3(3-0-6) 

  (Engineering Analysis for Mechanical Engineers) 

 01208591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-2) 

  (Research Methods in Mechanical Engineering) 

 

     - วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

  ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้ 

 01208521 กลศาสตรความตอเนื่อง 3(3-0-6) 

  (Continuum Mechanics) 

 01208522 ทฤษฎีของความยืดหยุน  3(3-0-6)  

  (Theory of Elasticity) 

 01208523 ทฤษฎีของแผนราบและเปลือกบาง 3(3-0-6) 

  (Theory of Plates and Shells) 

 01208524 ทฤษฎีของสภาพพลาสติก 3(3-0-6) 

  (Theory of Plasticity) 

 01208525 กลศาสตรการแตกราว 3(3-0-6) 

  (Fracture Mechanics) 

 01208526 วัสดุประกอบทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

  (Composite Materials in Mechanical Engineering) 

 01208527 พ้ืนฐานการวิเคราะหไฟไนตอิเลเมนตเชิงเสน 3(3-0-6) 

  (Fundamentals of Linear Finite Element Analysis)  

 01208528 การวิเคราะหความเคนโดยการทดลอง 3(3-0-6) 

  (Experimental Stress Analysis ) 

 01208529 การออกแบบเครื่องจกัรกลข้ันสูง 3(3-0-6) 

  (Advanced Machine Design) 

 01208532 เทคโนโลยีรถไฟข้ันสูง 3(3-0-6) 

  (Advanced Rolling Stock Technology) 

 01208533 ระบบควบคุมขบวนรถไฟ 3(3-0-6) 

  (Roiling Stock Control System) 
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 01208534 การจัดการการขนสงสินคาทางราง 3(3-0-6) 

  (Rail Freight Management) 

 01028535 การจัดการการเดินรถไฟและการบํารุงรักษา 3(3-0-6)  

  (Rail Operation and Maintenance Management) 

 01208541 อุณหพลศาสตรคลาสสิกเชิงคํานวณ 3(3-0-6) 

  (Computational Classical Thermodynamics) 

 01208542 กลศาสตรของไหลข้ันสูง 3(3-0-6) 

  (Advanced Fluid Mechanics) 

 01208543 ทฤษฎีชั้นชิดผิว 3(3-0-6) 

  (Boundary Layer Theory) 

 01208544 การเผาไหมข้ันกลาง 3(3-0-6) 

  (Intermediate Combustion)  

 01208545 เครื่องยนตเผาไหมภายในข้ันสูง 3(3-0-6) 

  (Advanced Internal Combustion Engines) 

 01208546 วิธีปริมาตรจํากัดสําหรับพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ   3(3-0-6) 

  (Finite Volume Method for Computational Fluid Dynamics) 

 01208547 การถายเทความรอนโดยการนํา 3(3-0-6) 

  (Conduction Heat Transfer) 

 01208548 การถายเทความรอนโดยการพา 3(3-0-6) 

  (Convection Heat Transfer) 

 01208549 การถายเทความรอนโดยการแผรังสี 3(3-0-6) 

  (Radiation Heat Transfer) 

 01208551 การเพ่ิมประสิทธิภาพการถายเทความรอน 3(3-0-6) 

  (Heat Transfer Enhancement) 

 01208552 ระบบความรอน 3(3-0-6) 

  (Thermal Systems) 

 01028553 การตรวจสอบดานพลังงานในระบบความรอน 3(3-0-6) 

  (Energy Auditing in Heating Systems) 

 01208554 การวิเคราะหพลังงานทดแทนและการประเมิน 3(3-0-6) 

  (Renewable Engergy Analysis and Assessment) 
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 01208555 การเปลี่ยนรูปชีวมวลดวยกระบวนการทางเคมีความรอน 3(3-0-6) 

  (Thermochemical conversion of biomass) 

 01208556 อุณหพลศาสตรในทางปฏิบัติ 3(3-0-6) 

  (Practical Thermodynamics) 

 01028557 ระบบการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 

  (Energy Management System) 

 01208558 การออกแบบและประเมินระบบพลังงานแสงอาทิตยข้ันสูง 3(3-0-6) 

  (Advanced Solar Energy System Design and Assessment) 

 01208559 การจําลองการใชพลังงานของระบบในอาคาร 3(3-0-6) 

  (Building Energy System Simulations)  

 01208561 การตรวจสอบดานพลังงานในระบบทําความเย็น 3(3-0-6) 

 (Energy Auditing in Refrigeration Systems) 

 01208562 การตรวจสอบดานพลังงานในระบบของไหลและกําลัง 3(3-0-6) 

 (Energy Auditing Fluid and Power Systems) 

 01208563 พลังงานหมุนเวียนในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 (Renewable Energy in Industry) 

 01208564 การออกแบบและประเมินอาคารสําหรับการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 

  (Building Design and Appraisal for Energy Management)  

 01208565 การพัฒนาโรงไฟฟาเอกชน 3(3-0-6) 

  (Private Power Plant Development)  

 01208566 การตัดโลหะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6)  

  (Metal Cutting in Mechanical Engineering) 

 01208567 วิศวกรรมผันกลับ 3(3-0-6)  

  (Reverse Engineering) 

 01208568 การสรางสรรคในวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

  (Creativity in Mechanical Engineering) 

 01208569 การคาดการณเทคโนโลยใีนวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

  (Technology Foresight in Mechanical Engineering) 

 01208571 การออกแบบเครื่องจักรกลเชิงปฏิบัติ 3(3-0-6) 

  (Practical machinery design) 
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 01208572 ความเชี่ยวชาญในการเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

  สําหรับวิศวกรรมเครื่องกล  

  (Entrepreneurship Specialization for Mechanical Engineering) 

 01208576 การจําลองและการวิเคราะหระบบพลศาสตร 3(3-0-6)  

  (Dynamics System Modeling and Analysis) 

 01208577 ระบบเครื่องกลไฟฟา 3(3-0-6) 

  (Mechatronics) 

 01208578 ทฤษฎีระบบเชิงเสน 3(3-0-6)  

  (Linear System Theory) 

 01208579 อุปกรณและการประมวลสัญญาณสําหรับการวัดทางกล 3(3-0-6) 

  (Instruments and Signal Processing in Mechanical Measurements) 

 01208581 ระบบไมเชิงเสนทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

  (Nonlinear Systems in Mechanical Engineering) 

 01208582 การสั่นสะเทือนทางกลข้ันสูง 3(3-0-6)  

  (Advanced Mechanical Vibration) 

 01208583 วิทยาการหุนยนต 3(3-0-6) 

  (Robotics) 

 01208584 การควบคุมแบบอัตโนมัติข้ันสูง 3(3-0-6)  

  (Advanced Automatic Control) 

 01208585 พลศาสตรของยานยนต 3(3-0-6) 

  (Vehicle Dynamics) 

 01208586 ระบบควบคุมยานยนต 3(3-0-6) 

  (Automotive Control Systems) 

 01208587 ปญญาประดิษฐสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

  (Artificial Intelligence for Mechanical Engineering) 

 01208596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 1-3 

  (Selected Topics in Mechanical Engineering) 

 01208598 ปญหาพิเศษ 1-3 

  (Special Problems) 
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 และ/หรือเลือกเรียนรายวิชาภายใน หรือภายนอกภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร หรือ      

คณะวิทยาศาสตร ท่ีมีรหัส 500 ข้ึนไปอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 ข. วิทยานิพนธ                    ไมนอยกวา                 12       หนวยกิต 

 01208599 วิทยานิพนธ  1- 12 

  (Thesis)  
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ตัวอยางแผนการศึกษา 

 

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 

 

 ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01208511  การวิเคราะหทางวิศวกรรมสําหรับวิศวกรเครื่องกล 3(3-0-6) 

 01208591  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-2) 

 01208597  สัมมนา  1 

   วิชาเอกเลือก 6( - - )  

   รวม                   11( - - ) 

 

 ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01208597     สัมมนา   1 

  วิชาเอกเลือก 9( - - ) 

   รวม             10(  -  ) 

 

  ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)

 01208599    วิทยานิพนธ    6 

  วิชาเอกเลือก 3( - - )   

   รวม              9( - - ) 

 

 

 ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01208599     วิทยานิพนธ                               6 

               รวม                 6    
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คําอธิบายรายวิชา 

 

01208511 การวิเคราะหทางวิศวกรรมสําหรับวิศวกรเครื่องกล  3(3-0-6) 

  (Engineering Analysis for Mechanical Engineers)  

การแกปญหาสมการอนุพันธธรรมดา  สมการอนุพันธยอย  ปญหาคาขอบเขตตัวแปรเชิงซอน

เทคนิคการแปลงประมวลการสงแบบรักษารูปเดิม  วิธีการกําหนดและแกปญหาตาง ๆ เก่ียวกับวิศวกรรมเครื่องกล 

Solutions of ordinary differential equations, partial differential equations, 

boundary value problems, complex variables, integral transform techniques conformal mapping, 

methods of formulating and solving problems in mechanical engineering. 

 

01208521  กลศาสตรความตอเนื่อง 3(3-0-6) 

  (Continuum Mechanics) 

แนะนํากลศาสตรความตอเนื่อง เวกเตอรและคารทีเซียนเทนเซอร จลนศาสตรของความ

ตอเนื่อง ความเคน กฎการอนุรักษและความสมดุล สมการคอนสทิทูทีฟ สภาพยืดหยุนเชิงเสน กลศาสตรของไหล 

Introduction to continuum mechanics, vector and Cartesian tensor, kinematics 

of continuum, stress, conservation and balance laws, constitutive equations, linearized elasticity, 

fluid mechanics. 

 

01208522 ทฤษฎีของความยืดหยุน 3(3-0-6) 

  (Theory of Elasticity)  

สมการพ้ืนฐานทางกลศาสตรของวัตถุยืดหยุน  ปญหาในระนาบ  การโคง   การบิดและการยืด

ของวัตถุเหลี่ยม  ปญหาในสามมิติ  การแพรของคลื่นในตัวกลางยืดหยุน การหาคาโดยวิธีประมาณ  ทฤษฎีของ

พลาสติกซิตีเบื้องตน 

Fundamental equations of the mechanics of elastic bodies; plane problem; 

bending, torsion and extension of prismatic bodies; thre dimensional problem; propagation of 

waves in elastic media; approximate methods; introduction to theory of plasticity. 
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01208523 ทฤษฎีของแผนราบและเปลือกบาง 3(3-0-6) 

  (Theory of Plates and Shells)  

ทฤษฎีของแผนราบรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม  แผนโคงบางของการหมุน  แผนโคงท่ีมีความ

แข็งตึงดัด  การตอบสนองทางพลวัตของแผนราบและเปลือกบาง 

Theory of rectangular and circular plates, membrane shells of revolution, 

shells with bending stiffness, dynamic response of plates and shells. 

 

01208524 ทฤษฎีของสภาพพลาสติก 3(3-0-6) 

  (Theory of Plasticity)  

 การทดสอบข้ันพ้ืนฐาน เทนเซอรความเคน เทนเซอรความเครียด เกณฑความเสียหาย 

ความสัมพันธของความเคนและความเครียดในชวงยืดหยุน ความสัมพันธของความเคนและความเครียดในชวง

พลาสติก การประยุกตทฤษฎีสภาพพลาสติกกับปญหาอิลาสโตพลาสติก ทฤษฎีสลิปไลนฟลด 

Basic testing, stress tensor, strain tensor, yielding criteria, elastic stress-strain 

relations, plastic stress-strain relations; applications of plasticity theory to elastoplastic 

problems, theory of the slip-line field. 

 

01208525 กลศาสตรการแตกราว 3(3-0-6) 

  (Fracture Mechanics)  

แนวคิดการออกแบบ การวิเคราะห และวิธีการทดสอบเพ่ือประกันความปลอดภัยของ

โครงสราง พารามิเตอรของวัสดุท่ีใชในการกําหนดลักษณะของวัสดุ วิธีการตรวจสอบวัสดุแบบไมทําลาย  กลไกการ

แตกราวในฐานะพ้ืนฐานของการพิจารณาสาเหตุของการพิบัติ 

A design concepts, analyses, and test methods for assuring fracture-safe 

structural reliability, the material parameters used in materials specifications, nondestructive 

inspection methods, the fracture mechanisms as a basis to determine causes of failure. 

 

01208526 วัสดุประกอบทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

  (Composite Materials in Mechanical Engineering)  

ชนิดของวัสดุผสม พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุประกอบ วัสดุประกอบเสริมดวยเสนใยแบบอัด

ซอน การผิดรูปแบบยืดหยุนของการอัดซอน และความแข็งแรงของวัสดุประกอบ 
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Types of composite materials, mechanical behaviors of composite materials, 

laminated fiber-reinforced composite materials, elastic deformation of laminates, and strength 

of composite materials. 

 

01208527 พ้ืนฐานการวิเคราะหไฟไนตอิเลเมนตเชิงเสน 3(3-0-6) 

  (Fundamentals of Linear Finite Element Analysis)  

การสรางสมการไฟไนตอิเลเมนต  รูปแบบออนของสมการเชิงอนุพันธ ฟงกชันการประมาณ 

ไฟไนตอิเลเมนต แบบจําลองไฟไนตอิเลเมนต วิธีไฟไนตอิเลเมนตสําหรับการวิเคราะหความเคนในปญหาความ

ยืดหยุนเชิงเสนตรง วิธีไฟไนตอิเลเมนตสําหรับการวิเคราะหความรอนในปญหาการถายโอนความรอนเชิงเสนตรง 

การนําคอมพิวเตอรมาใชกับวิธีไฟไนตอิเลเมนต การใชซอฟตแวรไฟไนตอิเลเมนตสําเร็จรูป 

Finite element formulation. Weak form of differential equation. Finite element 

interpolation functions. Finite element model. Finite element method for stress analysis in 

linear elasticity problems. Finite element method for thermal analysis in linear heat transfer 

problems. Computer implementation of finite element method. Use of finite element software 

packages. 

 

01208528 การวิเคราะหความเคนโดยการทดลอง 3(3-0-6) 

  (Experimental Stress Analysis)  

ทฤษฎีการประยุกตของการยืดหยุนโปรงแสง   เครื่องวัดความเครียดดวยไฟฟาและการวิเคราะห

ความเคนโดยการทดลองดวยวิธีเคลือบแลคเคอรสําหรับภาระสถิตและภาระพลวัตการประเมินผลเชิงวิเคราะห 

Theory and application of photoelastic, electric strain gage, and brittle lacquer 

methods of experimental stress analysis for static and dynamic loading, analytic evaluation.  

 

01208529 การออกแบบเครื่องจักรกลข้ันสูง 3(3-0-6) 

  (Advanced Machine Design)  

การวิเคราะหความเคนและการโกงงอเนื่องจากภาระท่ีซับซอน การแกปญหาตาง ๆ เฉพาะ

อยางยิ่งเพ่ือแสดงถึงวิธีการวิเคราะหและการหาคําตอบ  การออกแบบโครงงานเริ่มแรก 

Analysis of stresses and deflections due to complicated loadings; investigation 

of specific problems to illustrate methods of analysis and development of solution; individual 

design on an original project. 
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01208532 เทคโนโลยีรถไฟข้ันสูง 3(3-0-6) 

  (Advanced Rolling Stock Technology) 

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีรถไฟในประเทศไทยและตางประเทศ เทคโนโลยีรถจักรดีเซลไฟฟา 

เทคโนโลยีรถจักรไฟฟา สมรรถนะในการขับเคลื่อนของรถจักร การปฏิสัมพันธของลอและรางรถไฟ พลศาสตรของ

ชุดลอรถไฟ พลศาสตรของชุดลอและแครลอรถไฟ พลศาสตรของรถไฟ เสถียรภาพของรถไฟ การทดสอบรถจักร  

Evolution of Rolling Stock Technology in Thailand and Abroad, Diesel-Electric 

Locomotive Technology, Electric Locomotive Technology, Rolling Stock Performance, Wheel-

Rail Interface, Dynamics of Wheel Set, Dynamics of Bogie, Dynamics of Rail Vehicle, Rail Vehicle 

Stability, Rolling Stock Testing. 

 

01208533 ระบบควบคุมขบวนรถไฟ 3(3-0-6) 

  (Rolling Stock Control System) 

 วิวัฒนาการของระบบอาณัติสัญญาณ เทคโนโลยีสัญญาณไฟสี เทคโนโลยีระบบการจัดการ

การจราจรรถไฟของยุโรป การออกแบบพ้ืนฐานระบบอาณัติสัญญาณ ระบบทํางานสัมพันธกันของการควบคุม

รถไฟ อุปกรณตามแนวเสนทางรถไฟ อุปกรณระบบอาณัติสัญญาณในขบวนรถ ระบบควบคุมการเดินรถไฟจาก

สวนกลาง ระบบตรวจจับตําแหนงขบวนรถ เทคโนโลยีการควบคุมขบวนรถไฟแบบใชการสื่อสาร การจําลองแบบ

ระบบควบคุมขบวนรถไฟ  

Evolution of signalling system, Color light signal technology, European railway 

traffic management system technology, Basic design for signalling system, Interlocking system 

for rail control, Wayside equipment, on-board equipment, Centralized train operation control 

system, Train detection systems, Communication based train control technology, Train control 

system simulation. 

 

01208534 การจัดการการขนสงสินคาทางราง 3(3-0-6) 

  (Rail Freight Management) 

ประเภทของการขนสงสินคา ระบบรถไฟดีเซล และ ระบบรถไฟฟา ความจุของเสนทาง การ

ขนสงสินคาระหวางโหมดขนสง การซอนตูขนสงสินคาบนรถไฟ ขอบเขตของขบวนรถไฟในการขนถายสินคา กําลัง

และสมรรถนะหัวรถจักร ยานขนถายขบวนรถสินคา หรือ ยานตูสินคา และยานสับเปลี่ยน การจัดการการขนสง

สินคาทางราง เศรษฐศาสตรของการขนสงสินคาทางราง การประยุกตใชกับระบบรถไฟของไทย  
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Modes of freight transportation, Diesel and electrified railway systems, line 

capacity, intermodal freight transportation, Piggy back operation, Train loading gauge for goods 

transfer, Locomotive power and performance, Inland container depot or container yard and 

marshalling yard, Rail freight traffic management, Rail freight economics, Applications to Thai 

railway system. 

 

01208535 การจัดการการเดินรถไฟและการบํารุงรักษา 3(3-0-6) 

  (Rail Operation and Maintenance Management) 

หลักการการเดินรถไฟ ระบบรถไฟดีเซลและระบบรถไฟฟา การเดินรถโดยสารและรถขนสง

สินคาในเสนทางหลัก การเดินรถไฟฟาในเมือง ศูนยบํารุงรักษารถไฟและโรงงาน การบํารุงรักษาทางถาวร การ

บํารุงรักษาระบบจายไฟฟา การบํารุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การบํารุงรักษาประตูก้ันชาน

ชาลาและระบบเก็บคาโดยสารอัตโนมัติ การบํารุงรักษาระบบใหบริการในอาคาร ระบบการจัดการการบํารุงรักษา  

Principles of rail operation, Diesel and electrified railway systems, Mainline 

passenger and freight operation, Metro operation, Maintenance depot and workshop, Permanent 

way maintenance, Power system maintenance, Signaling and telecommunication system 

maintenance, Platform screen door and automatic fare collection system maintenance, Building 

service system maintenance, Maintenance management system. 

 

01208541   อุณหพลศาสตรคลาสสิกเชิงคํานวณ 3(3-0-6) 

   (Computational Classical Thermodynamics)  

การใชงานซอฟทแวรทางอุณหพลศาสตร ความสัมพันธของคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร 

พฤติกรรมกาซจริงและกาซอุดมคติผสม ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขใชในทางอุณหพลศาสตร อุณหพลศาสตรสําหรับ

ระบบท่ีไมมีปฏิกิริยาและระบบมีปฏิกิริยา การวิเคราะหวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร  

 Thermodynamics software usage. Thermodynamics property relationships. 

Real gas and ideal gas mixture behaviors. Numerical methods used in thermodynamics. 

Thermodynamics for non-reacting and reacting systems. Thermodynamics cycle analysis. 
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01208542 กลศาสตรของไหลข้ันสูง 3(3-0-6) 

  (Advanced Fluid Mechanics)  

กฎของการอนุรักษ  จลนศาสตรของการไหล  รูปพิเศษของสมการท่ีเก่ียวของกับการไหล  

การไหลเชิงศักยในสองมิติ  การไหลเชิงศักยในสามมิติ  คลื่นพ้ืนผิวการหาผลเฉลยแบบแนนอน  การหาผลเฉลย

ของการไหลท่ีมีตัวเลขเรยโนลดต่ํา ชั้นชิดผิว คลื่นกระแทก 

Conservation laws, flow kinematics, special forms of the governing equations, 

two-dimensional potential flows, three-dimensional potential flows, surface waves, exact 

solutions, low-reynolds-number solutions, boundary layers, shock waves. 

 

01208543 ทฤษฎีช้ันชิดผิว 3(3-0-6) 

  (Boundary Layer Theory)  

แนวความคิดของการไหลแบบราบเรียบและปนปวน แนวความคิดของชั้นชิดผิว  ท่ีมาของ

สมการการเคลื่อนท่ีของไหลหนืดแบบยุบตัวได (สมการเนเวียร-สโตคส) สมบัติท่ัวไปของสมการ เนเวียร-สโตคส  

การประมาณคาชั้นชิดผิวดวยวิธีความคลายคลึงและวิธีอินทิเกรต การไหลภายในทอ การไหลออกจากหัวฉีด การ

ไหลผานพ้ืนผิวและชิ้นสวนท่ีหมุน 

Concepts of laminar and turbulent flow; boundary layer concept; derivation of 

the equations of motion of a compressible viscous fluid (Navier-Stokes equation); general 

properties of the Navier-Stokes equations; boundary layer approximation using similarity and 

integral methods internal flows; flow over surfaces, jets, rotating elements. 

 

01208544 การเผาไหมข้ันกลาง 3(3-0-6) 

  (Intermediate Combustion)  

ชนิดของเชื้อเพลิง เคมีความรอน จลนพลศาสตรเคมีเบื้องตน กลไกเคมี สมการการอนุรักษ

อยางงายสําหรับการไหลท่ีไมทําปฏิกิริยาและการทําปฏิกิริยา เปลวไฟแบบราบเรียบและแบบปนปวนท่ีมีการผสม

กันลวงหนา เปลวไฟแบบราบเรียบและแบบปนปวนท่ีไมมีการผสมกันลวงหนา การระเหยตัวและการลุกไหมของ

หยดของเหลว การกอตัวของสารมลพิษ กรณีศึกษา 

Types of fuels, Thermochemistry, Introduction to chemical kinetics, Chemical 

mechanisms, Simplified conservation equation of non-reacting and reacting flows, Laminar and 

turbulent premixed flames, Laminar and turbulent non-premixed flames, Droplet evaporation 

and burning, Pollutant emission formations, Case studies. 
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01208545 เครื่องยนตเผาไหมภายในข้ันสูง 3(3-0-6) 

  (Advanced Internal Combustion Engines) 

กระบวนการเผาไหมในเครื่องยนตเผาไหมภายใน การวิเคราะหกฎขอท่ี 1 และกฎขอท่ี 2 

สําหรับกระบวนการเผาไหม การสรางแบบจําลองเครื่องยนต การเกิดข้ึนของสารมลพิษ กระบวนการเผาไหมแบบ

ท่ัวไปและแบบทางเลือก เทคโนโลยีข้ันสูงในระบบเครื่องฟอกไอเสียเชิงเรงปฏิกิริยา 

Combustion processes in internal combustion engines, 1st law and 2nd law 

analysis for combustion processes, Engine modeling, Pollutant formation, Conventional and 

alternative combustion processes, Advanced technologies in catalytic converter systems. 

 

01208546 วิธีปริมาตรจํากัดสําหรับพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ 3(3-0-6) 

  (Finite Volume Method for Computational Fluid Dynamics)  

แนวคิดและความสําคัญของพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณและระเบียบวิธีปริมาตรจํากัด 

สมการการเคลื่อนท่ีสําหรับการไหลและการถายโอนความรอน การประยุกตระเบียบวิธีปริมาตรจํากัดกับการถาย

โอนความรอน กระบวนงานการหาผลเฉลยดวยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขแบบทําซํ้า ปญหาการไหลผานสิ่งกีดขวาง  

การประยุกตระเบียบวิธีปริมาตรจํากัดสําหรับปญหาทางวิศวกรรม 

Concept and importance of computational fluid dynamics and finite volume 

method, equations of motion for fluid flow and heat transfer, solution procedures by iterative 

numerical methods, problems with flow over an obstacle, application of finite volume method 

to engineering problems. 

 

01208547 การถายเทความรอนโดยการนํา 3(3-0-6) 

  (Conduction Heat Transfer)  

หลักของการนําความรอนในเนื้อวัตถุแข็งท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกันและตางกัน วิธีการแกปญหา

ของการนําความรอนแบบสมํ่าเสมอและแบบแปรผันในหนึ่ง สอง และสามมิติ  แหลงความรอนภายใน การไหล

ของความรอนเปนชวงจังหวะ ปญหาเก่ียวกับการเปลี่ยนสถานะและเทคนิคการวิเคราะหโดยประมาณ 

Fundamentals of heat conduction in isotropic and anisotropic solids; methods 

of solution to steady and transient heat conduction problems in one, two, and three 

dimensions; internal heat sources; periodic flow of heat; problems involving phase change; 

approximate analytical techniques.  
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01208548 การถายเทความรอนโดยการพา 3(3-0-6) 

  (Convection Heat Transfer)  

หลักการพาและการเคลื่อนท่ีของมวล รวมถึงปรากฏการณเก่ียวกับชั้นชิดผิวในการไหลแบบ

ราบเรียบและปนปวน การไหลภายในทอ การถายเทความรอนในการไหลแบบความเร็วสูง การแกปญหาโดยวิธีเชิง

ตัวเลข 

Convection and mass-transfer principles, including boundary-layer phenomena 

in laminar and turbulent flows; internal flows; heat transfer in high- velocity flow; numerical 

methods. 

 

01208549 การถายเทความรอนโดยการแผรังสี 3(3-0-6) 

  (Radiation Heat Transfer)  

การสรางกฎของการแผรังสีของวัตถุดํา การวิเคราะหวัตถุเทาและไมเทา สมบัติการแผรังสีของ

วัตถุ  การวิเคราะหการแผรังสี โครงขายแบบเปนระเบียบและแบบกระจัดกระจายการแผรังสีของกาซ การวัดการ

แผรังสีความรอน  วิธีการแกปญหา โดยการวิเคราะหและวิธีเชิงตัวเลข 

Derivation of black body radiation laws; grey body and non-grey analysis; 

radiant properties of materials, radiant transport analysis, specular-diffuse networks, gas 

radiation, thermal radiation measurements, analytical and numerical solutions. 

 

01208551 การเพ่ิมประสิทธิภาพการถายเทความรอน 3(3-0-6) 

  (Heat Transfer Enhancement) 

การใชอนุภาคนาโน พ้ืนท่ีผิวสวนขยาย พ้ืนท่ีผิวขรุขระ การไหลแบบหมุนควง วัสดุพรุน การ

สั่นสะเทือน การพนอัดกระแทก คลื่นเสียง สนามแมเหล็กไฟฟา และจุดปนปวน รวมไปถึงเทคนิคการแสดง

ลักษณะการไหลและการคํานวณทางความรอนโดยการใชผลึกเหลวและพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ 

Nano particles, extended surfaces, rough surfaces, swirling flows, porous materials, 

vibrations, jets, acoustic waves, electro-magnetic fields, and turbulent spots as well as the technique of 

flow visualization and thermal calculation using liquid crystals and computational fluid dynamics. 
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01208552 ระบบความรอน 3(3-0-6) 

  (Thermal Systems)  

การออกแบบเชิงวิศวกรรม  การออกแบบระบบความรอนท่ีใชงานได  การประเมินผลทาง

เศรษฐศาสตรวิศวกรรมสําหรับการออกแบบ การจําลองอุปกรณทางความรอน  การจําลองคลายจริงของระบบทาง

ความรอน การหาคาเหมาะท่ีสุด  ระเบียบวิธีการสืบหาคําตอบ การโปรแกรมแบบพลวัต  แบบเรขาคณิต และแบบ

เสนตรงสําหรับระบบความรอน 

Engineering design workable thermal system design economics evaluation for 

designing modeling thermal equipment thermal system simulation optimization search method 

dynamic geometric and linear programming for thermal systems.  

 

01208553  การตรวจสอบดานพลังงานในระบบความรอน 3(3-0-6) 

  (Energy Auditing in Heating Systems) 

เชื้อเพลิงและคุณสมบัติของเชื้อเพลิง หลักการของการเผาไหม การควบคุมการเผาไหม 

คุณสมบัติของไอน้ํา หมอไอน้ํา ระบบสงไอน้ํา เตาเผา อุปกรณเก็บความรอนจากแสงอาทิตย การตรวจสอบดาน

พลังงานในระบบความรอน การวิเคราะหดานพลงังาน วิธีการประหยัดพลังงาน 

Fuels and their properties. Combustion principles. Controlling combustion. 

Properties of steam. Boilers. Steam distribution. Furnace, Solar heat collector. Energy analysis. 

Energy saving opportunities. 

 

01208554 การวิเคราะหพลังงานทดแทนและการประเมิน 3(3-0-6) 

  (Renewable Energy Analysis and Assessment)  

การศึกษาความเปนไปไดของพลังงานทดแทน ความเหมาะสมทางสิ่งแวดลอมและทาง

เศรษฐศาสตร สภาพพรอมใชงานของทรัพยากรตามเวลา และสถานท่ี 

Feasibility study of renewable energy, Environmental and economics 

suitability. The availability of the resource temporally and spatially. 
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01208555 การเปล่ียนรูปชีวมวลดวยกระบวนการทางเคมีความรอน 3(3-0-6) 

  (Thermochemical conversion of biomass)  

ชีวมวล การเตรียมชีวมวล กระบวนการไพโรไลซิส กระบวนการทอรรีแฟคชัน กระบวนการ

คารบอไนเซชัน กระบวนการแกสซิฟเคชัน การเผาไหมชีวมวล กระบวนการไฮโดรเทอรมอล ตัวอยางโรงงานแปร

รูปชีวมวล ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรของโครงการฯ และ ตัวอยางกรณีศึกษา  

Biomass. Biomass pretreatment. Pyrolysis process. Torrefaction process. 

Carbonization process. Gasification process. Biomass combustion. Hydrothermal process. 

Examples of biomass conversion plant. Environmental impacts. Economic feasibility of biomass 

conversion plant, and case studies. 

 

01208556 อุณหพลศาสตรในทางปฏิบัติ 3(3-0-6) 

  (Practical Thermodynamics) 

หลักการเทอรโมไดนามิก คุณสมบัติของสสาร กฎของกาซอุดมคติ สวนผสมของกาซ สวนผสม

ของน้ําและไอน้ํา ความหมายของเอนทาลป พลังงานและการถายโอนพลังงาน การวิเคราะหดานพลังงานของ

ระบบ วัฎจักรกําลังและการทําความเย็น การวิเคราะหเชิงปฏิบัติของกระบวนการทางดานเทอรโมไดนามิกใน

ภาคอุตสาหกรรม  

Thermodynamic concepts. Properties of substances. Ideal gas law. Gas 

Mixtures. Water-vapor mixture. Enthalpy implication. Energy and energy transfer. System energy 

analysis. Power and refrigeration cycles. Practical analysis of thermodynamic process in industrial 

sector. 

 

01208557 ระบบการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 

  (Energy Management Systems) 

กฎหมายท่ีเก่ียวของ มาตรฐานสากลไอเอสโอ 50001 พีดีซีเอ ขอกําหนดของระบบการจัด

การพลังงาน ขอกําหนดของบุคลากรและเอกสาร การทวนสอบระบบ การขอรับรอง การลงทุนโครงการ การ

จัดการโครงการ ความเปนผูนําในงานวิศวกรรม  

Related Thai laws. International Standard ISO50001. PDCA. Requirements of 

energy management system. Personnel regulations and documentations. System audits. 

Certification. Project investment. Project management. Engineering leadership. 
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01208558 การออกแบบและประเมินระบบพลังงานแสงอาทิตยข้ันสูง 3(3-0-6) 

  (Advanced Solar Energy System Design and Assessment)  

การถายเทพลังงานแสงอาทิตยและการประยุกตกับตัวเก็บรังสีอาทิตย   สมดุลของพลังงาน

สําหรับตัวเก็บรังสีอาทิตย  ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรท่ีเก่ียวของกับการนําพลังงานแสงอาทิตยมาประยุกต  การ

แปลงผันพลังงาน  พลังงานชีวมวล พลังงานลม  พลังงานใตพิภพ 

Solar energy transfer and application with solar collector’s energy balance for 

solar collectors theory of economics related to solar energy applications energy conversion 

biomass energy wind energy geothermal energy.  

 

01208559   การจําลองการใชพลังงานของระบบในอาคาร 3(3-0-6) 

  (Building Energy System Simulations) 

แนะนําโปรแกรมการจําลองสําหรับวิเคราะหภาระการใชพลังงานและสมรรถนะการใช

พลังงานของระบบในอาคาร เรียนรูภาษาท่ีใชในการเขียนโปรแกรมและวิธีการจําลองระบบสําหรับประมาณ

ปริมาณการใชพลังงานในระบบทําความรอน ระบบระบายอากาศและระบบทําความเย็นได และวิธีการสอบเทียบ

ผลการจําลองและการวิเคราะหตัวแปรท่ีมีผลตอปริมาณการใชพลังงาน 

Introduces simulation Programs for analysis of building energy loads and 

system performance Study programming language and system modeling for energy estimation in 

heating, ventilation and air-conditioning systems and calibration methods and parametric 

analyses of variables on system energy consumption. 

 

01208561 การตรวจสอบดานพลังงานในระบบทําความเย็น 3(3-0-6) 

  (Energy Auditing in Refrigeration Systems) 

วัฏจักรการทําความเย็น สารทําความเย็น เครื่องทําน้ําเย็น ระบบปรับอากาศ ระบบหอง

สะอาด หอผึ่งเย็น เครื่องทําน้ําเย็นแบบดูดซึม การวิเคราะหดานพลังงาน วิธีการประหยัดพลังงาน  

Refrigeration cycles. Refrigerants. Chillers. Air conditioning. Clean room. Cooling 

towers. Absorption chillers. Energy Analysis. Energy Saving Opportunities. 
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01208562 การตรวจสอบดานพลังงานในระบบของไหลและกําลัง 3(3-0-6) 

  (Energy Auditing in Fluid and Power Systems) 

คุณสมบัติของน้ําและอากาศ ความชื้น เครื่องอัดอากาศ ระบบสงอากาศอัด หลักการของปม 

ระบบไฟฟากําลังของโรงงานอุตสาหกรรม มอเตอรไฟฟาและเครื่องจักร การตรวจสอบดานพลังงานในระบบของ

ไหลและกําลัง การวิเคราะหดานพลังงาน วิธีการประหยัดพลังงาน  

Air and water properties. Humidity. Air compressors. Compressed air 

distribution. Principle of pumps. Industrial electrical power. Electric motor and machines. Energy 

auditing in fluid and power systems. Energy analysis. Energy saving methods. 

 

01208563 พลังงานหมุนเวียนในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

  (Renewable Energy in Industry) 

การสูญเสียพลังงาน หลักการของโซลาเซลล ศักยภาพของโซลาเซลล การออกแบบระบบ    

โซลาเซลล คุณสมบัติของชีวมวลและกาซชีวภาพ การเผาไหมของชีวมวล การผลิตกาซชีวภาพ พลังงานจากลม 

พลังงานใตพิภพ ระบบกักเก็บพลังงาน  

Energy losses. Solar photovoltaic principle. Solar cell potential. Solar system 

design. Biomass and bio-gas properties. Bio-fuel combustion. Bio-gas generation. Wind energy. 

Geothermal energy. Energy storage system. 

 

01208564 การออกแบบและประเมินอาคารสําหรับการบริหารพลังงาน 3(3-0-6) 

  (Building Design and Appraisal for Energy Management) 

การใชพลังงานในอาคาร กรอบอาคาร วัสดุและเครื่องจักรในอาคาร การปรับอากาศและ

ระบายอากาศในอาคาร ระบบแสงสวาง การบังแดด การทําน้ํารอน มาตรฐานการประหยัดพลังงานของอาคาร   

คาการถายเทความรอน วิธีการประหยัดพลังงานในอาคาร การจัดการขอมูลในอาคาร การประเมินราคา  

Building energy uses. Building envelope. Materials and equipment. Area 

heating ventilation and cooling. Lighting. Shading. Water heating. Building energy code. Thermal 

transfer values. Energy saving methods. Building information management. Price appraisal. 
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01208565 การพัฒนาโรงไฟฟาเอกชน 3(3-0-6) 

  (Private Power Plant Development) 

ชนิดของโรงไฟฟา โรงไฟฟาพลังงานน้ํา โรงไฟฟาพลังงานความรอน โรงไฟฟาเชื้อเพลิงกาซ 

โรงไฟฟาพลังงานไอน้ํา โรงไฟฟาพลังงานชีวภาพ โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย โรงไฟฟาพลังงานลม หมอไอน้ํา 

เทอรไบน เครื่องยนตและเครื่องปนไฟ และการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร  

Types of power plants. Hydroelectric power plants. Thermal power plants. Gas 

power plants. Steam power plants. Bio - gas and bio-mass power plants. Solar power plants. 

Wind power plants. Geothermal power plants. Boiler. Turbine. Engine and generator. Economic 

analysis. 

 

01208566 การตัดโลหะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

  (Metal Cutting in Mechanical Engineering)  

กระบวนการตัดและเครื่องมือ กลศาสตรของการตัดแนวฉากและการตัดแนวเฉียง อุณหภูมิใน

การตัดโลหะ การสึกหรอและอายุการใชงานของมีดตัด ความขรุขระของพ้ืนผิว การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรใน

กระบวนการตัดชิ้นงานโลหะ การควบคุมเศษโลหะ การออกแบบสําหรับกระบวนการตัดโลหะ การสั่นสะเทือนใน

การตัดชิ้นงานโลหะ 

Cutting process and tools, Mechanics of orthogonal and oblique, Cutting 

temperature in metal, Cutting wear and tool life, Surface roughness, Economics consideration in 

metal cutting processes, Chip control, Design for metal cutting processes, Vibration in metal 

cutting. 

 

01208567 วิศวกรรมผันกลับ 3(3-0-6) 

  (Reverse Engineering)  

การวิเคราะหและการศึกษาทางเรขาคณิต สมบัติของวัสดุ กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ

และชิ้นงานตนแบบเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑใหมและเพ่ือการสรางอะไหลทดแทน 

Analysis and study in geometry, Material properties, Manufacturing processes 

of product and part prototypes for developments of new products and for spare part making.  
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01208568  การสรางสรรคในเพ่ือวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

  (Creativity in Mechanical Engineering) 

การสรางสรรคและความคิดสรางสรรค ทฤษฎีเก่ียวกับความคิดสรางสรรค วิธีการและ

กระบวนการสรางสรรค ทฤษฎีซี เค สัณฐานกับความคิดสรางสรรค ทริซซ กรณีศึกษาและอภิปราย นําเสนอ

กรณีศึกษาและโครงงาน  

Creative thinking. Theory on creative thinking. Creativity method and process. 

C-K Theory. Creative morphology. TRIZ. Case study and discussion. Case and project 

presentation. 

 

01208569 การคาดการณเทคโนโลยีในวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

  (Technology Foresight in Mechanical Engineering) 

  ขอมูลเชิงลึกของเทคโนโลยีในดานวิศวกรรมเครื่องกล กระบวนการไดมาของขอมูลเชิงลึก 

เครื่องมือและวิธีการสําหรับขอมูลเชิงลึก การมองไกลดานเทคโนโลยีในดานวิศวกรรมเครื่องกล กระบวนการมอง

ไกล เครื่องมือและวิธีการสําหรับการมองไกล ความเสี่ยง ความเสี่ยงท่ีผานการประเมินผลไดผลเสียอยางฉลาด 

กรณีศึกษา 

  Technology insight in mechanical engineering. Insight processes. Insight tools 

and methodologies. Technology foresight in mechanical engineering. Foresight processes. 

Foresight tools and methodologies. Risks. Intelligent risks. Case studies. 
 

01208571 การออกแบบเครื่องจักรกลเชิงปฏิบัติ 3(3-0-6) 

  (Practical machinery design) 

การถอดและวิเคราะหสวนประกอบเครื่องจักร กระบวนการออกแบบทางกล หนาท่ีของ

ชิ้นสวนมาตรฐานชนิดตางๆ ของเครื่องจักรกลและการบูรณาการ วัสดุและกระบวนการผลิต การคํานวณหรือการ

ประมาณภาระท่ีมากระทํา การวิเคราะหทางสถิตยศาสตรและพลศาสตรดวยคอมพิวเตอร ตนกําลังและระบบสง

กําลัง โครงสรางเครื่องจักร โครงงานออกแบบเครื่องจักรกล รายงานการออกแบบทางวิศวกรรมและการนําเสนอ  

Disassembling and analysis of machinery components. Mechanical design 

process. Function of various standard parts of machinery and integration. Materials and 

manufacturing processes. Load calculation or estimation. Static and dynamic analyses using 

computer. Power source and transmission system. Structure of machinery. Machinery design 

project. Engineering design report and presentation. 
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01208572 ความเช่ียวชาญในการเปนผูประกอบการสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

  (Entrepreneurship Specialization for Mechanical Engineering) 

ความคิดสรางสรรค โอกาสทางการตลาด หลักกฎหมายสําหรับเจาของธุรกิจ การบริหาร

โครงการดานวิศวกรรมเครื่องกล การจัดการทางการเงิน การจัดการการตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย      

การออกแบบธุรกิจท่ีดานวิศวกรรมเครื่องกล การจัดทําแผนธุรกิจ การประเมินมูลคาธุรกิจดานวิศวกรรมเครื่องกล  

 Creative thinking. Market opportunity. Legal aspects of entrepreneurship. 

Project management in mechanical engineering. Financial management. Marketing management. 

Human resource. 

 

01208576 การจําลองและการวิเคราะหระบบพลศาสตร 3(3-0-6) 

  (Dynamics System Modeling and Analysis)  

การจําลองพลวัตของระบบเครื่องกลไมเชิงเสน ระบบไฟฟา ระบบเครื่องกลไฟฟา ระบบความ

รอน และระบบของไหล การแทนแบบจําลองโดยใชตัวแปรสถานะขอมูลขาเขาขาออก รูปแบบเมตริกซ และ

แผนภาพบล็อก การทําใหเปนเชิงเสน การวิเคราะหโดเมนเวลาและความถ่ี การจําลองเชิงคํานวณ 

Dynamic modeling of nonlinear mechanical, Electrical, electro-mechanical, 

thermal and fluid systems, Model representation in state-variable: input-output, Matrix form and 

block diagrams, Linearization, Time and frequency domain analysis, Computational simulations. 

 

01208577 ระบบเครื่องกลไฟฟา 3(3-0-6) 

  (Mechatronics)  

การออกแบบอิเล็กทรอนิกสเชิงแอนะล็อก ตัวรับรู อุปกรณสงกําลัง ตัวกรอง ตัวควบคุม     

ตัวขยาย และตัวควบคุมดิจิทัล 

Analog electronic design, sensors, actuators, filters, controllers, amplifiers, 

digital controllers. 

 

01208578 ทฤษฎีระบบเชิงเสน 3(3-0-6) 

  (Linear System Theory)  

ปริภู มิเชิงเสน ตัวดําเนินการเชิงเสน ฐาน ปริภู มิยอย คาลักษณะเฉพาะและเวกเตอร

ลักษณะเฉพาะรูปแบบบัญญัติ สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนและผลตางเชิงเสน ตัวแทนทางคณิตศาสตร แนวคิด

ทฤษฎีระบบ แนวคิดการออกแบบการควบคุม 
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Linear spaces, Linear operators, Bases, Subspaces, Eigenvalues and 

eigenvectors, Canonical forms, Linear differential and difference equations, Mathematical 

representation, System-theoretic concepts, Control design concepts. 

 

01208579 อุปกรณและการประมวลสัญญาณสําหรับการวัดทางกล 3(3-0-6) 

  (Instruments and Signal Processing in Mechanical Measurements)  

หลักการและลักษณะเฉพาะของอุปกรณ ประเภทของการแทรกสอด และระเบียบวิธีการ

กําจัด ลักษณะเฉพาะของตัวแปรสัญญาณสําหรับการวัด อุณหภูมิ แรง ความดัน การกระจัด การไหล และระดับ

ของเหลว สวนประกอบและวงจรสําหรับการประมวลผล การเชื่อมโยงแทรนสดิวเซอร การแปลงแอนาล็อกไป

ดิจิทัลและดิจิทัลไปแอนาล็อก การประมวลขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร 

Instrumentation principle and characteristics; type of interference and 

elimination method; characteristics of transducers for measuring temperature, force, pressure, 

displacement, flow and liquid level; components and circuit for signal processing; transducer 

interfacing; analog-to-digital and digital-to-analog converters, data processing by using 

computers. 

 

01208581 ระบบไมเชิงเสนทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

  (Nonlinear Systems in Mechanical Engineering)  

สมบัติพ้ืนฐานของระบบไมเชิงเสนอันดับท่ีสอง เสถียรภาพอินพุต เอาตพุต เสถียรภาพ

สัมบูรณ การวิเคราะหโดเมนความถ่ี การรบกวนและการเฉลี่ย 

Fundamental properties of second-order nonlinear systems; input-output 

stability, absolute stability; frequency domain analysis, perturbation and averaging.  

 

01208582   การส่ันสะเทือนทางกลข้ันสูง 3(3-0-6) 

  (Advanced Mechanical Vibration)  

การวิเคราะหทางพลวัตของระบบสั่นสะเทือนแบบอิสระหลายข้ัน  การวิเคราะหแบบ      

ลากรานซ  วิธีเมทริกซและวิธีเชิงตัวเลข  การกระทบและการเปลี่ยนแปลงชั่วครูทางกล  การวิเคราะหทางพลวัต

ของตัวกลางตอเนื่อง การวิเคราะหการสั่นสะเทือน และการเคลื่อนของคลื่นในเสนเชือก แทงยืดหยุน คาน แผน

ราบและลําของไหล การแพรของคลื่นแผนดินไหว 
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Dynamic analysis of multi-degree of freedom discrete vibrating systems, 

Lagrangian formulation, Matrix and numerical methods, Impact and mechanical transients,  

Dynamic analysis of continuous media,  Vibration and wave motion analysis of strings, Elastic 

bars, Beams, Plates and fluid column, Earthquake wave propagation. 

  

01208583 วิทยาการหุนยนต 3(3-0-6) 

  (Robotics)  

เครื่องมือทางคณิตศาสตรในการจําลอง และวิเคราะหระบบหุนยนต แบบจําลองทาง        

จลศาสตรและทางพลศาสตร การวางแผนการเคลื่อนท่ี การรับรูการควบคุมการเคลื่อนท่ีสัมผัส 

Mathematical tools for modeling and analysis of robotic systems, kinematic 

and dynamics models, motion planning, motion control sensing. 

 

01208584   การควบคุมแบบอัตโนมัติข้ันสูง 3(3-0-6) 

  (Advanced Automatic Control)  

ทฤษฎีของการควบคุมคลาสสิก พีชคณิตเชิงเสน ตัวแปรสถานะภาพ การพัฒนาสมการพลวัต 

ระบบควบคุมแบบมีตัวแปรหลายตัว ความสามารถควบคุมไดและความสามารถตรวจตราไดของระบบเชิงเสน 

ระบบไมเปนเชิงเสน เสถียรภาพของระบบเชิงเสนและไมเปนเชิงเสน การออกแบบตัวควบคุมแบบปอนกลับสําหรับ

ระบบเชิงเสน 

Theory of classical control, Linear algebra, State variables, Dynamic equation 

development, Multivariable control system, Controllability and observability of linear systems, 

Nonlinear systems, Stability of linear and nonlinear systems, Design of feedback controllers for 

linear systems. 

 

01208585 พลศาสตรของยานยนต 3(3-0-6) 

  (Motor Vehicle Dynamics)  

กลศาสตรของยางสูบลม ลักษณะของการหยุด อากาศพลศาสตร และการบังคับเลี้ยว สมการ

การเคลื่อนท่ี ลักษณะการตอบสนองการแขวนลอย แบบจําลองการขับข่ียานยนต 

Mechanics of pneumatic tires, characteristics of braking, aerodynamics and 

steering, equation of motion, response characteristics, suspension, motor vehicle ride models. 
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01208586 ระบบควบคุมยานยนต 3(3-0-6) 

  (Automotive Control Systems)  

การสรางแบบจําลอง การจําลองแบบ การวิเคราะหและการออกแบบระบบควบคุมยานยนต 

Modeling, simulation, analysis and design of automotive control systems. 

 

01208587 ปญญาประดิษฐสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

     (Artificial Intelligence for Mechanical Engineering) 

ความสัมพันธระหวางปญญาประดิษฐและวิศวกรรมเครื่องกล เครือขายประสาทเทียม การ

วางแผนอัตโนมัติและการกําหนดตารางเวลา การเรียนรูของเครื่องและการทําเหมืองขอมูล การรับรูของเครื่องจักร

และคอมพิวเตอรวิทัศน การรูจําแบบ ระบบผูเชี่ยวชาญ การเรียนรูเชิงลึก การประยุกตใชงานปญญาประดิษฐใน

งานทางดานวิศวกรรมเครื่องกล  

Relationship between AI and mechanical engineering. Artificial neural network. 

Automated planning and scheduling. Machine learning and data mining. Machine perception 

and computer vision. Pattern recognition. Expert system. Deep learning. Applications of AI in 

mechanical engineering. 

 

01208591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-2) 

  (Research Methods in Mechanical Engineering)  

ระเบียบวิธีวิจัยทางดานวิศวกรรมเครื่องกล การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงาน

การวิจัยในวิศวกรรมเครื่องกล การใชเครื่องมือในการวิจัยดานวิศวกรรมเครื่องกล หลักวิธีปฏิบัติการท่ีถูกตอง การ

ประยุกตซอฟตแวรในการควบคุมเครื่องมือวัดและการวิเคราะหขอมูล 

Research methods in mechanical engineering, research proposal writing, 

research report writing in mechanical engineering, utilization of instrumentation in Mechanical 

engineering research, principles of good laboratory practices, application of software in 

instrumental control and data analysis. 
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01208596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 1-3 

  (Selected Topics in Mechanical Engineering)  

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลในระดับปริญญาโท หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละ

ภาคการศึกษา 

Selected topics in mechanical engineering at the master’s degree level. Topics 

are subject to change each semester. 

 

01208597 สัมมนา 1 

  (Seminar)  

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิศวกรรมโดยผู เชี่ยวชาญภายนอกและ

คณาจารย การเยี่ยมชมภาคอุตสาหกรรม 

Presentation and discussion on interesting topics in engineering by external 

experts and faculty members. Visit to the industries. 

 

01208598 ปญหาพิเศษ 1-3 

  (Special Problems)  

การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมเครื่องกลในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

Study and research in mechanical engineering at the master’s degree level 

and compile into written report. 

 

01208599 วิทยานิพนธ 1-12 

  (Thesis)  

 วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ 

 Research at the master’s degree level and compile into a thesis. 

 

 

 

 

 


	Basic testing, stress tensor, strain tensor, yielding criteria, elastic stress-strain relations, plastic stress-strain relations; applications of plasticity theory to elastoplastic problems, theory of the slip-line field.

