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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

03604111 การเขยีนแบบทางวศิวกรรม 
(Engineering Drawing) 

3(2-3-6) 

  การเขยีนตวัอกัษรและตวัเลข ภาพฉายออรโ์ธกราฟฟิก การเขยีนภาพออร์
โธกราฟฟิกและการเขยีนภาพสามมติ ิการใหข้นาด และความคาดเคลื่อน ภาพตดั 
มุมมองช่วยและแผน่คลี่  การเขยีนภาพรา่ง การเขยีนแบบรายละเอยีดและการ
ประกอบ การเขยีนแบบโดยใชค้อมพวิเตอรช์ว่ยขัน้ตน้ 
 Lettering. Orthographic projection. Orthographic drawing and 
pictorial drawing. Dimensioning and tolerancing. Sections. Auxiliary views 
and development. Freehand sketches. Detail and assembly drawing. Basic 
computer-aided drawing. 

03604201 หลกัพืน้ฐานทางกลศาสตรว์ศิวกรรม 
(Basic Principles of Engineering Mechanics) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01417167  

3(3-0-6) 

 ระบบแรงและแรงลพัธ์  สมดุล ความเสยีดทานแหง้  การประยกุต์สมการ
สมดุลกบัโครง สรา้งและเครือ่งจกัรกล สถติยศาสตรข์องไหล  จลนศาสตรแ์ละ
จลนพลศาสตรข์องอนุภาคและวตัถุแขง็เกรง็ กฎของนิวตนั  หลกัของงานและ
พลงังาน อมิพลัสแ์ละโมเมนตมั 
 Force systems and resultant. Equilibrium. Dry friction. Application of 
equilibrium equations to structures and machines. Fluid statics. Kinematics 
and kinetics of particles and rigid bodies. Newton's laws of motion. 
Principles of work and energy. Impulse and momentum. 

03604202 อุณหพลศาสตรแ์ละการประยกุต ์
(Thermodynamics and Applications) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01417167 

4(4-0-8) 

 สมบตัขิองสารบรสิทุธิ ์งานและการถ่ายโอนความรอ้นพืน้ฐาน กฎขอ้ที่
หน่ึงและขอ้ทีส่องของอุณหพลศาสตร ์เอนโทรปี วฏัจกัรคารโ์น การแปลงผนั
พลงังานและการประยกุต ์วฏัจกัรก าลงัไอ วฏัจกัรก าลงัก๊าซ วฏัจกัรท าความเยน็ 
ก๊าซผสม การเผาไหมพ้ืน้ฐานและการประยกุต ์
 Properties of pure substances. Work and basic heat transfer. First 
and second laws of thermodynamics. Entropy. Carnot cycle. Energy 
conversion and applications. Vapor power cycles. Gas power cycles. 
Refrigeration cycles. Gas mixtures. Basic combustion and applications. 

 กลศาสตรข์องไหลและอุณหพลศาสตรเ์บือ้งตน้ 3(3-0-6) 
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03604203 (Introduction to Fluid Mechanics and Thermodynamics) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01417167 

 หลกัมลูของ อุณหพลศาสตร์  กฎขอ้ทีห่น่ึงและสองของอุณหพลศาสตร์  
สมบตัขิองไหล พืน้ฐาน  สถติยศาสตรข์องไหล พลศาสตรข์องไหล  การไหล
ราบเรยีบและป ัน่ปว่น 
 Fundamental of thermodynamics. The first and second law of 
thermodynamics. Basic properties of fluid. Fluid static. Fluid dynamics. 
Laminar and turbulent flows.  

03604211 หลกัการออกแบบวศิวกรรม 
(Principles of Engineering Design) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03604111  

3(2-3-6) 

  กระบวนการออกแบบทางวศิวกรรม การใหข้นาดเชงิเรขาคณติ ความหยาบ
ละเอยีดของผวิและงานสวม การเขยีนแบบเกลยีวและสปรงิ การออกแบบระบบทอ่ 
การออกแบบใชค้อมพวิเตอรช์ว่ยในสามมติ ิการเขยีนแบบสว่นประกอบ การเขยีน
แบบประกอบรวม แผน่แบบ วศิวกรรมยอ้นรอย การออกแบบผลติภณัฑ ์
 Engineering design process. Geometric dimensioning and 
tolerancing. Surface texture and fit. Thread and spring drawing. Piping 
system design. Computer-aided-design in three dimensions. Part drawing. 
Assembly drawing. Template. Reverse Engineering. Product design. 

03604221 กลศาสตรว์ศิวกรรม I 
(Engineering Mechanics I) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01417167  

3(3-0-6) 

  ระบบแรง แรงลพัธ ์สมดุล  จุดศูนยถ์่วงและเซนทรอยด ์สถติยศาสตรข์อง
ไหล แรงกระจาย ความเสยีดทาน หลกังานเสมอืนและเสถยีรภาพ 
 Force systems. Resultant force. Equilibrium. Center of gravity and 
centroids. Fluid statics. Distributed force. Friction. Principle of virtual work 
and stability. 

03604222 กลศาสตรว์ศิวกรรม II 
(Engineering Mechanics II)  
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03604221  

3(3-0-6) 

  จลนพลศาสตรแ์ละจลนศาสตรข์องอนุภาคและวตัถุ แขง็เกรง็ กฎขอ้ทีส่อง
ของนิวตนัของการเคลื่อนที่  สมการของการเคลื่อนที ่ หลกัของอมิพลัสแ์ละ
โมเมนตมั หลกัของงานและพลงังาน  การกระแทก หลกัเบือ้งตน้ของการเคลื่อนที่
ในปรภิูม ิ

 Kinetics and kinematics of particles and rigid bodies. Newton’s 
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second law of motion. Equation of motion. Principle of impulse and 
momentum. Principle of work and energy. Impact. Fundamental of space 
motion 

03604241 อุณหพลศาสตร ์I 
(Thermodynamics I) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01417167  

3(3-0-6) 

  สมบตัขิองสารบรสิทุธิ ์ก๊าซอุดมคต ิการถ่ายโอนความรอ้นพืน้ฐานและการ
แปลงผนัพลงังาน ก ฎขอ้ทีห่น่ึงของอุณหพลศาสตร ์กฎขอ้ทีส่องของอุณหพล
ศาสตรแ์ละวฏัจกัรคารโ์นต ์เอนโทรปี  

 Properties of pure substances. Ideal gas. Basic heat transfer and 
energy conversion. First law of thermodynamics. Second law of 
thermodynamics and Carnot cycle. Entropy. 

03604242 กลศาสตรข์องไหล 
(Fluid Mechanics) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01417168  

3(3-0-6) 

  สมบตัขิอง ของไหล สถติยศาสตรข์องไหล พลศาสตรข์องไหล สมการ
โมเมนตมั และพลงังาน สมการความต่อเน่ือง และการเคลื่อนที ่การวเิคราะห์ เชงิ
ความเสมอืน และมติิ  การไหลที่ ไมย่บุตวัในสภาวะคงตวั  การไหลหนืดในทอ่ การ
ไหลทว่มวตัถุ 

 Properties of fluid. Fluid static. Fluid dynamics. Momentum and 
energy equations. Equation of continuity and motion. Similitude and 
dimensional analysis. Steady state incompressible flow. Viscous flow in 
pipes. Flow over immersed bodies.  

03604261 กลศาสตรข์องวสัดุ 
(Mechanics of Materials) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03604221 หรอื 03604201 

3(3-0-6) 

  แรงและความเคน้ ความสมัพนัธข์องความเคน้และความเครยีด ความเคน้
ในคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตด์ดั การ เบนตวัของคาน ภาระบดิ การโก่ง
ตวัของเสา วงกลมโมรแ์ละความเคน้ผสม เกณฑก์ าหนดการวบิตั ิ
 Forces and stresses. Stresses and strains relationship. Stresses in 
beams. Shear force and bending moment diagrams. Deflection of beams. 
Torsion. Buckling of columns. Mohr’s circle and combined stresses. Failure 
criterion 
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03604271 วธิเีชงิตวัเลขเบือ้งตน้ 
(Introduction to Numerical Methods) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01417267  

3(2-3-6) 

  คณิตศาสตร์ ทางคอมพวิเตอรแ์ละการวเิคราะหค์วามผดิพลาด วธิเีชงิ
ตวัเลขส าหรบัสมการ เชงิเสน้และไมเ่ชงิเสน้ การถดถอยก าลงัสองน้อยสุดแบบเชงิ
เสน้และการประมาณค่าในชว่ง วธิกีารหาปรพินัธแ์ละการหาอนุพนัธเ์ชงิตวัเลข วธิี
เชงิตวัเลขส าหรบัสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั 

 Computer arithmetic and error analysis. Numerical methods for 
linear and nonlinear equations. Linear least-square regression and 
interpolation. Numerical integration and differentiation. Numerical methods 
for ordinary differential equations. 

03604281 การฝึกงานโรงงาน 
(Workshop Practice) 

1(0-3-2) 

  การฝึกงาน เกีย่วกบัการวดัขนาดชิน้งาน งานเชื่อมก๊าซและไฟฟ้า งาน
โลหะแผน่ งานกลงึ ความปลอดภยัในโรงงาน 

 Practice in work-piece measuring. Gas and arc welding. Metal sheet 
works. Lathe works. Safety in workshop.  

03604301 การออกแบบเชงิกล 
(Mechanical Design) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03604261 

4(3-3-8) 

  พืน้ฐานการออกแบบ เชงิกล สมบตัขิองวสัดุ ทฤษฎคีวามเสยีหาย การ
ออกแบบชิน้สว่น ทางกลอยา่งงา่ย หมดุย า้ การเชื่อม การยดึดว้ยสลกัเกลยีว ลิม่
และสลกั เพลา สปรงิ เกยีร ์สกรสูง่ก าลงั  คปัปลงิ แบรงิ ส ์เบรก คลตัช ์สายพาน 
โซ่ การวเิคราะหแ์ละการออกแบบชิน้สว่นทางกลทีซ่บัซอ้น โครงงานทางการ
ออกแบบ 

 Fundamental of mechanical design. Properties of materials. 
Theories of failure. Design of simple mechanical elements. Rivets. Welding. 
Screw fasteners. Keys and pins. Shafts. Springs. Gears. Power screws. 
Couplings. Bearings. Brakes. Clutches. Belts. Chains. Analysis and design 
of complex mechanical elements. Design project. 

 
03604321 

 
กลศาสตรข์องเครือ่งจกัรกล 
(Mechanics of Machinery) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03604222 หรอื 03604201  

 
3(3-0-6) 
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  การวเิคราะหค์วามเรว็และความเรง่ การวเิคราะห์ ทางจลนศาสตรแ์ละแรง
พลศาสตรข์องอุปกรณ์ทางกล ชิน้ต่อโยง ขบวนเฟือง และระบบทางกล การถ่วงให้
เกดิดุลในมวลทีห่มุนและในมวลทีเ่คลื่อนทีก่ลบัไปกลบัมา 

 Velocity and acceleration analysis. Kinematics and dynamics force 
analysis of mechanical devices, linkages, gear trains and mechanical 
systems. Balancing of rotating and reciprocating mass. 

03604322 การสัน่เชงิกล 
(Mechanical Vibration) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01417267  

3(3-0-6) 

  ระบบหน่ึงระดบัขัน้เสร ีการสัน่แบบบดิตวั การสัน่แบบอสิระและแบบ
บงัคบั วธิรีะบบสมมลู ระบบทีม่หีลายระดบัขัน้เสร ีวธิกีารและ เทคนิคการลดและ
ควบคุมการสัน่ 
 Systems with one degree of freedom. Torsional vibration. Free and 
forced vibration. Method of equivalent systems. Systems with several 
degrees of freedom. Methods and techniques to reduce and control 
vibration. 

03604323 การวดัทางวศิวกรรม 
(Engineering Measurements) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01417267  

3(3-0-6) 

  การวดัปรมิาณทางวศิวกรรมในรปูสญัญาณไฟฟ้าเพือ่การควบคุม  การวดั
การเคลื่อนที่ ความดนั อุณหภูม ิ ความเครยีด การไหลของของไหล  แรง และ
แรงบดิ การตอบสนองทางพลวตัขิองเครือ่งมอืวดั  

 Measurement of engineering quantity in electrical signal for control. 
Measurement of motion, pressure, temperature, strain, fluid flow, forces and 
torques. Dynamic response of measuring devices. 

03604331 เครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายใน 
(Internal Combustion Engines) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03604341 หรอื 03604202 

3(3-0-6) 

  หลกัมลูของเครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายใน เครือ่งยนตจ์ุดระเบดิดว้ยประกาย
ไฟและจุดระเบดิดว้ยการอดั เชือ้เพลงิและการเผาไหม ้ระบบจุดระเบดิ วฏัจกัร
เชือ้เพลงิอากาศอุดมคต ิซูเปอรช์ารจ์และการ ไล่ไอเสยี สมรรถนะและการทดสอบ 
การหล่อลื่น ตวัแปรการออกแบบและการท างานของเครือ่งยนต ์การเคลื่อนทีข่อง
ก๊าซในกระบอกสบู การเกดิมลพษิและการควบคุม 

 Fundamentals of internal combustion engine. Spark-ignition and 
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compression-ignition engines. Fuels and combustion. Ignition systems. Ideal 
fuel-air cycle. Supercharging and scavenging. Performance and testing. 
Lubrication. Engine design and operating parameter. Gas motion within the 
cylinder. Pollutant formation and control. 

03604332 พลศาสตรย์านยนต ์
(Automotive Dynamics) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03604222 หรอื 03604201  

3(3-0-6) 

  แรงตา้นการเคลื่อนที ่แรงขบัเคลื่อนและก าลงั ความเรง่ของยานยนต ์
อตัราทดเกยีร ์สมรรถนะของเครือ่งยนตแ์ละ ยานยนต ์การทรงตวัของยานยนตบ์น
พืน้ระ นาบและพืน้เอยีง สมการการเคลื่อนทีข่องยานยนต ์การทรงตวัทาง
พลศาสตร ์การเบรก 
 Resistant force of motion. Traction force and power. Automotive 
acceleration. Gear ratio. Engine and automotive performances. Automotive 
stability on horizontal and inclined planes. Equation of automotive motion. 
Dynamics stability. Braking. 

03604341 อุณหพลศาสตร ์II 
(Thermodynamics II) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03604241 

3(3-0-6) 

  สภาพยอ้นกลบัไมไ่ดแ้ละเอกเซอรจ์ ีวั ฏจกัรก าลงัไอ วัฏจกัรก าลงัก๊าซ วัฏ
จกัรการท าความเยน็ ความสมัพนัธ์ ของสมบตัิอุณหพลศาสตร ์ก๊าซผสม การเผา
ไหม ้ 

 Irreversibility and exergy. Vapor power cycles. Gas power cycles. 
Refrigeration cycles. Thermodynamic property relations. Gas mixtures. 
Combustion. 

03604351 การถ่ายโอนความรอ้น 
(Heat Transfer) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01417267  

3(3-0-6) 

  ชนิดของการถ่ายโอนความรอ้น การน า การพา และการแผร่งัส ีการน า
ความรอ้นในสภาวะคงตวัและไมค่งตวั เครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้น การเพิม่การ
ถ่ายโอนความรอ้น การเดอืดและการควบแน่น 

 Modes of heat transfer, conduction, convection, and radiation. 
Steady state and transient heat conduction. Heat exchanger. Heat transfer 
enhancement. Boiling and condensation.   
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03604352 การท าความเยน็ I 
(Refrigeration I) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03604341 หรอื 03604202 

3(3-0-6) 

  ทบทวน อุณหพลศาสตร ์สมบตัไิซโครเมตรกิของอากาศ และบทน าของการ
ท าความเยน็ กระบวนการท าความเยน็ทางอุดมคตแิละทางปฏบิตั ิระบบท าความ
เยน็แบบหลายความดนั สารท าความเยน็และน ้ามนัหล่อลื่น การค านวณภาระการ
ท าความเยน็ คอมเพรสเซอร ์คอนเดนเซอร ์อแีวปอเรเตอร ์อุปกรณ์ขยายตวั และ
ควบคุมระดบั อุปกรณ์ควบคุมสารท าความเยน็ สว่นประกอบวาลว์ ระบบควบคุม
ไฟฟ้าและเฝ้าสงัเกต การออกแบบทอ่และถงัสารท าความเยน็ ความปลอดภยั 
 Review of thermodynamics. Psychrometric property of air and 
introduction of refrigeration. Ideal and real refrigeration processes. Multi-
pressure refrigeration process. Refrigerant and lubricating oil. Refrigeration 
load calculations. Compressors. Condensers. Evaporators. Refrigerant 
expansion devices and level control. Refrigerant controls. Valve 
components. Electrical control and monitoring systems. Refrigerant piping 
and vessel design. Safety 

03604361 การออกแบบเครือ่งจกัรกล I 
(Machine Design I) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03604261  

3(3-0-6) 

  พืน้ฐานการออกแบบเครือ่งจกัรกล สมบตัขิองวสัดุ ทฤษฎคีวามเสยีหาย 
การออกแบบชิน้สว่นเครือ่งจกัรกลอยา่งงา่ย  หมุดย า้ การเชื่อม การยดึดว้ยสลกั
เกลยีว ลิม่และสลกั เพลา สปรงิ สกรสูง่ก าลงั โครงการออกแบบเครือ่งจกัรกล 
 Fundamental of machine design. Properties of materials. Theories 
of failure. Design of simple mechanical elements. Rivets. Welding. Screw 
fasteners. Keys and pins. Shafts. Springs. Power screws. Design project. 

03604371 การควบคุมอตัโนมตั ิ
(Automatic Control) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 01417267  

3(3-0-6) 

  หลกั การควบคุมอตัโนมตั ิการวเิคราะหแ์ละการ สรา้ง แบบจ าลอง ของ
ชิน้สว่นควบคุมเชงิเสน้ เสถยีรภาพของระบบป้อนกลบัเชงิเสน้  การวเิคราะหแ์ละ
ออกแบบโดเมนเวลา การตอบสนองเชงิความถี ่การออกแบบและการชดเชยของ
ระบบควบคุม 

 Automatic control principles. Analysis and modeling of linear control 
elements. Stability of linear feedback systems. Time domain analysis and 
design. Frequency response. Design and compensation of control systems. 
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03604381 ปฏบิตักิารวศิวกรรมเครือ่งกล I 
(Mechanical Engineering Laboratory I) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03604222 หรอื 03604201  

1(0-3-2) 

  งาน ทดลองในดา้นกลศาสตรข์องเครือ่งจกัรกล การควบคุมอตัโนมตัแิละ
วสัดุวศิวกรรม 

 Experimental works in mechanics of machinery, automatic control 
and engineering materials. 

03604382 ปฏบิตักิารวศิวกรรมเครือ่งกล II 
(Mechanical Engineering Laboratory II) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03604341 หรอื 03604202 

1(0-3-2) 

  งาน ทดลองในดา้นอุณหพลศาสตร ์การถ่ายโอนความรอ้น กลศาสตรข์อง
ไหล การท าความเยน็ การปรบัอากาศ การแปลงผนัพลงังาน วศิวกรรมยานยนต ์
และเครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายใน 

 Experimental works in thermodynamics, heat transfer, fluid 
mechanics, refrigeration, air conditioning, energy conversion, automotive 
engineering and internal combustion engines. 

03604432 เพาเวอรเ์ทรนสย์านยนต ์
(Automotive Powertrains) 

3(3-0-6) 

  สว่นประกอบของเพาเวอรเ์ทรนสย์านยนต ์ระบบน ้ามนัเชือ้เพลงิ ระบบจุด
ระเบดิ ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความรอ้น หลกัการของเพาเวอรเ์ทรนสย์านยนต ์
เทคโนโลยสีมยัใหมข่องระบบควบคุมเครือ่งยนต ์

 Automotive powertrains components. Fuel system. Ignition system. 
Lubricating system. Cooling system. Principles of automotive powertrains. 
Modern technology of engine control system. 

03604433 แชสซยีานยนต ์
(Automotive Chassis) 

3(3-0-6) 

  สว่นประกอบของแชสซยีานยนต ์ ระบบสง่ก าลงั ระบบเบรก ระบบรองรบั 
ระบบบงัคบัเลีย้ว ลอ้และยาง โครงสรา้ง  หลกัการของแชสซยีานยนต ์เทคโนโลยี
สมยัใหมข่องแชสซยีานยนต ์
 Automotive chassis components. Transmission system. Braking 
system. Suspension system. Steering system. Wheels and tires. Frame. 
Principles of automotive chassis. Modern technology of automotive chassis. 

03604435 การจดัการเครือ่งจกัรกล 
(Machinery Management) 

3(3-0-6) 
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  หลกัการจดัการดา้นเครือ่งจกัรกล โครงสรา้ง การซ่อมบ ารุงรกัษา การ
วางแผน การจดัเตรยีมอะไหล่ การซ่อมบ ารุงรกัษา การจดัซือ้และการส ารอง
อะไหล่ การควบคุมการบ ารุงรกัษาและประเมนิ 

 Principle of machinery management. Maintenance structure. 
Planning. Spare part preparation. Maintenance. Purchase and stock of 
spare parts. Maintenance control and evaluation. 

03604441 เครือ่งจกัรกลของไหล 
(Fluid Machinery) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03604242 

3(3-0-6) 

  ทฤษฎแีละการออกแบบเครือ่งจกัรกลของไหล ลกัษณะเฉพาะ สมรรถนะ 
และการประยกุต์ ของพดัลม เครือ่งเปา่ เครือ่งอดัและเครือ่งสบู ระบบไฮดรอลกิส์
และนิวแมตกิส ์

 Theory and design of fluid machinery. Characteristics, performance 
and application of fans, blowers, compressors, and pumps. Hydraulics and 
pneumatic systems. 

03604442* วศิวกรรมโรงผลติก าลงั 
(Power Plant Engineering) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03604341 หรอื 03604202 

3(3-0-6) 

  หลกัการแปลงผนัพลงังานและแนวคดิสภาพพรอ้มใชง้าน การวเิคราะห์
เชือ้เพลงิและการเผาไหม้  การศกึษาองคป์ระกอบของโรงผลติก าลงั กงัหนัไอน ้า 
กงัหนัก๊าซและเครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายใน  วฏัจกัรรวมและโคเจนเนอเรชนั โรงผลติ
ก าลงัพลงัน ้า โรงผลติก าลงันิวเคลยีร ์การควบคุมและเครือ่งมอื เศรษฐศาสตรโ์รง
ผลติก าลงัและผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
 Energy conversion principles and availability concept. Fuels and 
combustion analysis. Component study of steam, gas turbine and internal 
combustion engine power plants. Combined cycle and cogeneration. Hydro 
power plant. Nuclear power plant. Control and instrument. Power plant 
economics and environmental impacts. 

03604444 พลงังานรงัสอีาทติย ์
(Solar Energy) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03604351 

3(3-0-6) 

  การค านวณต าแหน่งของดวงอาทติย ์การค านวณรงัสอีาทติย ์ตวัเกบ็รงัสี
อาทติยแ์ละอุปกรณ์สะสมพลงังาน การศกึษาความเป็นไปไดท้างวศิวกรรมและทาง
เศรษฐศาสตร ์การแปลงพลงังาน การออกแบบระบบและการประยกุตใ์ชพ้ลงังาน
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รงัสอีาทติย ์
 The sun’s position calculation. Solar radiation calculation. Solar 
collector and energy storage. Feasibility study in engineering and 
economics. Energy conversion. System design and applications of solar 
energy. 

03604445 กงัหนัก๊าซ 
(Gas Turbines) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03604341 หรอื 03604202 

3(3-0-6) 

  หลกัการกงัหนัก๊าซและ การจ าแนก วฏัจกัรเบรยต์นัอุดมคติ  กงัหนัก๊าซ
แบบอยูก่บัที่ กงัหนัก๊าซส าหรบัเครือ่งบนิ สว่นควบของเครือ่งยนตก์งัหนัก๊าซ การ
ถ่ายโอนความรอ้นและการหล่อเยน็ของกงัหนัก๊าซ การบ ารุงรกัษากงัหนัก๊าซ 

 Principle of gas turbine engines and classification. The ideal 
Brayton cycle. Stationary gas turbine. Gas turbine for aircraft. Gas turbine 
accessories. Gas turbine heat transfer and cooling. Gas turbine 
maintenance. 

03604451 การปรบัอากาศ 
(Air Conditioning) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03604352 

3(3-0-6) 

  สมบตัิไซโครเมตรกิละกระบวนการของอากาศ การ ประมาณภาระการท า
ความเยน็ อุปกรณ์การปรบัอากาศ ประเภทของระบบการปรบัอากาศ การกระจาย
ลมและการออกแบบระบบทอ่ลม การออกแบบการระบายอากาศ สารท าความเยน็
และการออกแบบทอ่สารท าความเยน็ การควบคุม ในการปรบัอากาศ เบือ้งตน้  
ความปลอดภยั จาก อคัคภียัในระบบการปรบัอากาศ คุณภาพอากาศภายใน 
ประสทิธภิาพดา้นพลงังานในระบบปรบัอากาศ 

Psychrometric properties and processes of air. Cooling load estimation. 
Air conditioning equipment. Various types of air conditioning systems. Air 
distribution and duct system design. Ventilation system design. Refrigerants 
and refrigerant piping design. Basic controls in air conditioning. Fire safety 
in air conditioning system. Indoor air quality. Energy efficiency in air 
conditioning system. 

03604453 พลศาสตรข์องไหลเชงิค านวณ 
(Computational Fluid Dynamics) 

3(3-0-6) 

  สมการควบคุมกลศาสตรข์องไหล และการถ่ายโอนความรอ้น วธิปีรมิาตร
จ ากดั การประยกุตซ์อฟ ต์แวร์ เชงิพาณชิย์ ทางพลศาสตรข์องไหลเชงิค านวณ
ส าหรบัการไหลแบบราบเรยีบและแบบป ัน่ปว่นภายในทอ่ การระบายอากาศในหอ้ง
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ปรบัอากาศ อากาศพลศาสตรย์านยนต ์ การสรา้งแบบจ าลองการเกดิเพลงิไหม ้
และการหล่อเยน็อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ 

 Fluid mechanics and heat transfer governing equations. Finite 
volume method. Application of the commercial computational fluid dynamics 
software for laminar and turbulent flow in pipe, ventilation in air-conditioning 
room, automotive aerodynamics, modeling of fire and electronic devices 
cooling. 

03604461 การออกแบบเครือ่งจกัรกล II  
(Machine Design II) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03604361 

3(2-3-6) 

  หลกัมลูของ การออกแบบเครือ่งจกัรกล สมบตัขิองวสัดุ ทฤษฎคีวาม
เสยีหาย การออกแบบชิน้สว่นเครือ่งจกัรกลอยา่งงา่ย  การออกแบบการสง่ก าลงั 
เกยีร ์คปัปลงิ แบรงิ เบรค คลตัช ์สายพาน โซ่  โครงการออกแบบเครือ่งจกัรกล 
 Fundamental of mechanical design. Properties of materials. 
Theories of failure. Design of simple mechanical elements. Transmissions 
design. Gears. Couplings. Rolling-element bearings. Brakes. Clutch. Belt. 
Chain. Design project. 

03604462 หลกัความปลอดภยัดา้นอคัคภียั  
(Principles of Fire Safety) 

3(3-0-6) 

  หลกัความปลอดภยัดา้นอคัคภียั ลกัษณะ เฉพาะ และพฤตกิรรมของไฟ 
ประเภทของไฟ การจ าแนกประเภทของไฟ การเลอืกสารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม 
พฤตกิรรมของมนุษยใ์นขณะเกดิอคัคภียั ความปลอดภยัของชวีติดา้นอคัคภียั 
 Principles of fire safety. Characteristics and behavior of fire. Fire 
classifications. Selection of appropriate extinguishing agents. Human 
behavior in fires. Life safety from fire. 

03604463 การออกแบบระบบป้องกนัอคัคภียัทีใ่ชน้ ้าเป็นองคป์ระกอบหลกั 
(Design of Water-Based Fire Protection Systems) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03604242 และ 03604462  

3(3-0-6) 

  ระบบหวักระจายน ้าดบัเพลงิอตัโนมตั ิการค านวณทางชลศาสตรส์ าหรบั
ระบบหวักระจายน ้าดบัเพลงิ การออกแบบระบบทอ่ยนื ระบบเครือ่งสบูน ้าดบัเพลงิ 
การออกแบบระบบน ้าฝอยดบัเพลงิส าหรบัหมอ้แปลงไฟฟ้า การออกแบบระบบน ้า
ฝอยดบัเพลงิส าหรบัถงับรรจุของเหลวไวไฟ การออกแบบระบบหมอกน ้าดบัเพลงิ 
 Automatic sprinkler systems. Hydraulic calculation of sprinkler 
systems. Standpipe systems design. Fire pump systems. Design of water 
spray system for transformers, and flammable liquid storage tanks. Water 
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mist system design. 
03604465 การออกแบบระบบทอ่ 

(Plumbing System Design) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03604242  

3(3-0-6) 

  เกณฑแ์ละมาตรฐานของระบบทอ่ ระบบทอ่ส าหรบัอาคาร การเพิม่ความ
ดนัของน ้าในระบบทอ่ แนวทางค านวณหาขนาดของเครือ่งสบูน ้าหมนุเวยีน การ
ออกแบบระบบทอ่ระบายน ้าทิง้และทอ่อากาศ การออกแบบทอ่น ้ารอ้น   
 Plumbing codes and standards. Plumbing system for building. 
Increasing water head in plumbing system. Guideline for calculating the 
circulator. Drainage system and vent pipe design. Design of hot-water pipe. 

03604495 การเตรยีมโครงงานวศิวกรรมเครือ่งกลและการออกแบบ 
(Mechanical and Design Engineering Project Preparation) 

1(0-3-2) 

  การจดัเตรยีมขอ้เสนอโครงงาน การตรวจเอกสารและรายงาน
ความกา้วหน้า 
 Preparation of project proposal. Literature review and progress 
report 

03604496 เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมเครือ่งกลและการออกแบบ 
(Selected Topics in Mechanical and Design Engineering) 

3(3-0-6) 

  เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมเครือ่งกลและการออกแบบในระดบัปรญิญาตร ี   
หวัขอ้เรือ่งเปลีย่นไปในแต่ละภาคการศกึษา 
 Selected topics in mechanical and design engineering at the 
bachelor’s degree level. Topics are subject to change each semester. 

03604497* สมัมนา 
(Seminar) 

1 

  การน าเสนอ และอภปิรายหวัขอ้ทีน่่าสนใจทางวศิวกรรมเครือ่งกลและการ
ออกแบบในระดบัปรญิญาตร ี
 Presentation and discussion on current interesting topics in 
mechanical and design engineering at the bachelor’s degree level. 

03604498 ปญัหาพเิศษ 
(Special Problems) 

1-3 

  การศกึษาคน้ควา้ทางวศิวกรรมเครือ่งกลและการออกแบบระดบัปรญิญา
ตร ี และเรยีบเรยีงเขยีนเป็นรายงาน 
 Study and research in the mechanical and design engineering at 
the bachelor’s degree level and compiled into written reports. 
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03604499 โครงงานวศิวกรรมเครือ่งกลและการออกแบบ 
(Mechanical and Design Engineering Project) 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน: 03604495  

2(0-6-3) 

  โครงงานทีน่่าสนใจในแขนงต่างๆ ของวศิวกรรมเครือ่งกลและการ
ออกแบบ  
 Projects of practical interest in various fields of mechanical and 
design engineering. 

 
 


