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215-601  1(0-2-1) 
สัมมนาวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 
(Seminar in Mechanical Engineering I) 
 การค้นคว้าจากห้องสมุดและแหล่งอ่ืนๆ 
เพ่ือหาข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการ ในหัวข้อ
เร่ืองทางวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
นําเสนอต่อท่ีประชุม การเข้าร่วมฟังและอภิปรายใน
กิจกรรมสัมมนาของภาควิชาฯ 
 Literature survey in libraries and 
other sources to follow the progress in topics 
of interest in mechanical engineering and 
related areas for presentation; participation in 
presentation and discussion in department 
seminar 
 
215-602  1(0-2-1) 
สัมมนาวิศวกรรมเคร่ืองกล 2 
(Seminar in Mechanical Engineering 2) 
 การค้นคว้าจากห้องสมุดและแหล่งอ่ืนๆ 
เพ่ือหาข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการ ในหัวข้อ
เร่ืองทางวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
นําเสนอต่อท่ีประชุม การเข้าร่วมฟังและอภิปรายใน
กิจกรรมสัมมนาของภาควิชาฯ 
 Literature survey in libraries and 
other sources to follow the progress in topics 
of interest in mechanical engineering and 
related areas for presentation; participation in 
presentation and discussion in department 
seminar 
 
215-603  1(0-2-1) 
สัมมนาวิศวกรรมเคร่ืองกล 3 
(Seminar in Mechanical Engineering 3) 
 การค้นคว้าจากห้องสมุดและแหล่งอ่ืนๆ 
เพ่ือหาข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการ ในหัวข้อ
เร่ืองทางวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
นําเสนอต่อท่ีประชุม การเข้าร่วมฟังและอภิปรายใน
กิจกรรมสัมมนาของภาควิชาฯ 

 Literature survey in libraries and 
other sources to follow the progress in topics 
of interest in mechanical engineering and 
related areas for presentation; participation in 
presentation and discussion in department 
seminar 
 
215-604  1(0-2-1) 
สัมมนาวิศวกรรมเคร่ืองกล 4 
(Seminar in Mechanical Engineering 4) 
 การค้นคว้าจากห้องสมุดและแหล่งอ่ืนๆ 
เพ่ือหาข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการ ในหัวข้อ
เร่ืองทางวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
นําเสนอต่อท่ีประชุม การเข้าร่วมฟังและอภิปรายใน
กิจกรรมสัมมนาของภาควิชาฯ 
 Literature survey in libraries and 
other sources to follow the progress in topics 
of interest in mechanical engineering and 
related areas for presentation; participation in 
presentation and discussion in department 
seminar 
 
215-605  3(1-3-5) 
การเขียนบทความวิชาการ 
(Academic writing) 
 ฝึกเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์
ตามข้อกําหนดของวารสาร เช่น หัวข้อ บทนํา วิธี
การศึกษา ผลและอภิปรายผล สรุปและบทคัดย่อ และ
เอกสารประกอบ 
 Practice in academic writing for 
publishing according to requirements of 
journals: introduction, investigation methods, 
results and discussions, abstract and 
conclusions, and related document 
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215-611  3(3-0-6) 
วิธีคณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม   
(Mathematical Methods in Engineering) 
                 ระเบียบวิธีสําหรับผลเฉลยของสมการ
อนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งและอันดับสอง  การเปลี่ยน
รูปแบบลาปลาซ ผลเฉลยอนุกรม ระเบียบวิธีสําหรับ
ผลเฉลยของสมการอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่งและอันดับ
สอง การแยกตัวแปรและอนุกรมฟูเรียร์ การเปล่ียน
รูปแบบฟูเรียร์ เมตริกซ์ แคลคูลัสของอนุพันธ์เวกเตอร์ 
การวิเคราะห์เชิงซ้อน การประยุกต์คณิตศาสตร์กับ
โจทย์ปัญหาทางวิศวกรรม 
 Methods of solution of first and 
second order ordinary differential equations; 
Laplace transforms, series solutions; methods 
of solution of first and second order partial 
differential equations; separation of variables 
and Fourier series; Fourier transforms; 
matrices; vector differential calculus; 
complex analysis; applications of 
mathematics to problems in engineering 
 
215-612  3(2-2-5)  
การพัฒนาทักษะวิจัย  
(Research Skill Development) 
 กระบวนการสร้ างความ รู้ของมนุษ ย์ 
ความคิดเชิงเหตุ-ผล  ความสัมพันธ์เชิงระบบของเหตุ-
ผล   ตรรกะ  การคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์
ความคิด  การประมวลสถานการณ์และการพัฒนา
โครงการวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์  การออกแบบ
งานวิจัย  การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  การบริหาร
โครงการวิจัย 
 Knowledge creation process; 
nature of cause-effect relationship in thinking; 
causal loop diagram and systems thinking; 
logic and analytical thinking; synthesis of 
thinking. situation; context and literature 
review for engineering; R&D project 
development, research design; proposal 
preparation; research management 
 
215-701  1(0-2-1) 
สัมมนาวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 
(Seminar in Mechanical Engineering 1) 
 การค้นคว้าจากห้องสมุดและแหล่งอ่ืนๆ 
เพ่ือหาข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการ ในหัวข้อ
เร่ืองทางวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ

นําเสนอต่อท่ีประชุม การเข้าร่วมฟังและอภิปรายใน
กิจกรรมสัมมนาของภาควิชาฯ 
 Literature survey in libraries and 
other sources to follow the progress in topics 
of interest in mechanical engineering and 
related areas for presentation; participation in 
presentation and discussion in department 
seminar 
 
215-702  1(0-2-1) 
สัมมนาวิศวกรรมเคร่ืองกล 2 
(Seminar in Mechanical Engineering 2) 
 การค้นคว้าจากห้องสมุดและแหล่งอ่ืนๆ 
เพ่ือหาข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการ ในหัวข้อ
เร่ืองทางวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
นําเสนอต่อท่ีประชุม การเข้าร่วมฟังและอภิปรายใน
กิจกรรมสัมมนาของภาควิชาฯ 
 Literature survey in libraries and 
other sources to follow the progress in topics 
of interest in mechanical engineering and 
related areas for presentation; participation in 
presentation and discussion in department 
seminar 
 
215-703  1(0-2-1) 
สัมมนาวิศวกรรมเคร่ืองกล 3 
(Seminar in Mechanical Engineering 3) 
 การค้นคว้าจากห้องสมุดและแหล่งอ่ืนๆ 
เพ่ือหาข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการ ในหัวข้อ
เร่ืองทางวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
นําเสนอต่อท่ีประชุม การเข้าร่วมฟังและอภิปรายใน
กิจกรรมสัมมนาของภาควิชาฯ 
 Literature survey in libraries and 
other sources to follow the progress in topics 
of interest in mechanical engineering and 
related areas for presentation; participation in 
presentation and discussion in department 
seminar 
 
215-704  1(0-2-1)  
สัมมนาวิศวกรรมเคร่ืองกล 4 
(Seminar in Mechanical Engineering 4) 
 การค้นคว้าจากห้องสมุดและแหล่งอ่ืนๆ 
เพ่ือหาข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการ ในหัวข้อ
เร่ืองทางวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
นําเสนอต่อท่ีประชุม การเข้าร่วมฟังและอภิปรายใน
กิจกรรมสัมมนาของภาควิชาฯ 



 Literature survey in libraries and 
other sources to follow the progress in topics 
of interest in mechanical engineering and 
related areas for presentation; participation in 
presentation and discussion in department 
seminar 
 
215-705  1(0-2-1)  
สัมมนาวิศวกรรมเคร่ืองกล 5 
(Seminar in Mechanical Engineering 5) 
 การค้นคว้าจากห้องสมุดและแหล่งอ่ืนๆ 
เพ่ือหาข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการ ในหัวข้อ
เร่ืองทางวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
นําเสนอต่อท่ีประชุม การเข้าร่วมฟังและอภิปรายใน
กิจกรรมสัมมนาของภาควิชาฯ 
 Literature survey in libraries and 
other sources to follow the progress in topics 
of interest in mechanical engineering and 
related areas for presentation; participation in 
presentation and discussion in department 
seminar 
 
215-706  1(0-2-1)  
สัมมนาวิศวกรรมเคร่ืองกล 6 
(Seminar in Mechanical Engineering 6) 
 การค้นคว้าจากห้องสมุดและแหล่งอ่ืนๆ 
เพ่ือหาข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการ ในหัวข้อ
เร่ืองทางวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
นําเสนอต่อท่ีประชุม การเข้าร่วมฟังและอภิปรายใน
กิจกรรมสัมมนาของภาควิชาฯ 
 Literature survey in libraries and 
other sources to follow the progress in topics 
of interest in mechanical engineering and 
related areas for presentation; participation in 
presentation and discussion in department 
seminar 
 
FL28002                                          2(2-0-2) 
English for Academic Purposes              
              This course mainly focuses on 
academic reading/writing and academic 
lecturing, and other fields such as academic 
paper reading and writing, international 
conference, note taking, lecturing etc  
 
 
 

G090510                                         2(2-0-3) 
Introduction to Chinese Culture              
              Introduction to Chinese Culture is a 
public basis course for all postgraduate 
oversea students. This course introduces 
China’s traditional culture and modern 
cultural development status from the 
aspects of literature, history, calligraphy, 
painting, traditional (Chinese) opera, movie 
and social habits. The purpose of the this 
course is help oversee student to have a 
general understanding of Chinese culture 
characteristics, to further understand Chinese 
society, economy and Chinese people. At the 
same time, through analyzing the literature, 
the students will learn how to appreciate 
Chinese literature. 
 
G090511                                         2(2-0-3) 
Chinese Language              
              This course teaches commonly 
used words in modern Chinese, grammar, 
reading techniques, listening and speaking 
ability, writing ability, the course purpose is 
uplift the Chinese comprehensive ability for 
oversea student as graduate students 
 
G071503                                         3(3-0-6) 
Numerical Analysis              
                This course teaches students to 
use computer to solve common mathematic 
problems and related mathematic theory 
and concepts. This course includes basic 
computational method content such as 
numerical algebra, numerical approximation, 
numerical solution of ordinary differential 
equation etc. Through this course, students 
learn the origin of numerical calculation, 
understand the thought and theory of 
numerical solution and master methods of 
calculation in order to analyze the reason of 
calculation error and use computer to solves 
practical problems. 
 
 
 
 



G071555                                         3(2-0-2) 
Matrix Theory              
              This course is the bridge of linear 
algebra in undergraduates and modern matrix 
analysis and Application of modern algebra 
and other related course in postgraduates. 
The basic content includes matrix algebra, 
linear space and conversion, inner product 
space, algebra characterisitic value problem, 
Jordan form, special matrix, matrix analysis, 
matrix decomposition etc. This course is the 
extension of linear algebra. Matrix theory is a 
must for modern research personal. For 
postgraduates who master linear algebra, 
they should have a more profound 
understanding of modern algebra. 
 
215-613  3(3-0-6)  
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 
(Finite Element Method) 
 พ้ืนฐานทางด้านทฤษฎีและแนวความคิด
เกี่ยวกับระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การใช้วิธีการ
ต่างๆ ในการสร้างรูปแบบของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิ
เมนต์ เช่น วิธีการโดยตรง วิธีการเหวดเตด-เรซซิดวล 
วิธีการแปรผัน การแก้ปัญหาการเปลี่ยนรูปเนื่องจาก
ความเค้น ปัญหาด้านการไหลของความร้อนและ
ของเหลว แนะนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 Theoretical and conceptual basis 
for the finite element method; finite element 
formulation using various techniques; direct 
approach, method of weighted residual and 
variational approaches; application to stress 
deformation problems; heat and fluid flow 
problems; introduction to finite element 
softwares 
 
215-614  3(2-2-5)  
ระเบียบวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์และไฟไนต์โวลุม 
(Finite Difference and Finite Volume Methods) 
 ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับไฟไนต์ดิฟเฟอ
เรนซ์และไฟไนต์โวลุ่ม สมการอนุพันธ์ย่อย (PDE) ท่ีใช้
ในการแก้ปัญหา วิธีการหาคําตอบด้วยระเบียบวิธีเชิง
ตัวเลขของปัญหาทางพลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์
ของแข็งและความร้อน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 
 Fundamentals of finite difference 
and finite volume methods; partial 

differential equation for solving the problems; 
the method for solving solutions of fluid 
dynamics, solid mechanics and thermal 
problems, the basic of using computer 
program 
 
215-615  3(3-0-6) 
ทฤษฎีการทดลองทางวิศวกรรมศาสตร์ 
(Theory of Engineering Experimentation) 
 หลักการเบื้องต้นของการวางแผนการ
ทดลอง ความคลาดเคล่ือนและความไม่แน่นอนในการ
ทดลอง  การวางแผนการทดลองจากการวิเคราะห์
ความคลาดเคลื่อน เทคนิคการลดตัวแปรและการ
วิเคราะห์มิติ การวางแผนทดลองแบบสุ่มในบล็อก 
แบบจัตุรัสละติน แบบแฟกทอเรียล การวิเคราะห์ผล
ทางสถิติ แบบไคสแควร์และสติวเด้นที การวิเคราะห์
ผลด้วยกราฟและคณิตศาสตร์ 
 Principle of experimental design; 
error and uncertainty in experimentation; 
planning experiments from error analysis; 
reduction of variables and dimensional 
analysis; test sequence and experimental 
plans, randomized block, Latin square and 
factorial plans; statistical data analysis, Chi-
square test and Student's-t test; graphical 
and mathematical data analysis 
 
215-616  3(2-2-5) 
ซอฟแวร์สําหรับงานวิศวกรรมและวิจัย 
(Software for Engineering and Research) 
 การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมและงานวิจัย 
เมตริกซ์ โมเดลทางคณิตศาสตร์ การแสดงผลการ
ทดลอง การสร้างสมการจากผลการทดลอง การ
วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์รูปภาพและวีดีโอ ระบบ
ควบคุม การออกแบบหุ่นยนต์ แอพพลิเคชั่นสําหรับ
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
 Problem solving for engineering 
and research, Matrix, Mathematical model, 
Result plotting, Correlation performing from 
experimental results, Data analysis, Image 
and VDO processing, Control system, Robotic 
designing, Applications for Mechanical 
Engineering 
 
 
 
 
 



215-621  3(3-0-6) 
กลศาสตร์ความต่อเนื่อง 
(Continuum Mechanics) 
 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ การพัฒนา
สมการพื้นฐานของวัสดุตัวกลางต่อเนื่องโดยใช้กฎ
เบื้องต้นต่าง ๆ เช่น กฎทรงมวล กฎทรงโมเมนตัมเชิง
เส้น กฎทรงโมเมนต์ของโมเมนตัม และกฎทางอุณ
หพลศาสตร์ การศึกษาสัจพจน์ของความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างของของเหลวและของแข็ง การลดรูปของ
สมการสนามภาพ เพ่ือแก้ปัญหาขอบเขตเบ้ืองต้นของ
กลศาสตร์ของแข็ง และกลศาสตร์ของไหล 
 Mathematical Modeling, 
Development of the basic equations of a 
continuous medium by applying the basic 
laws of conservation of; mass linear 
momentum, moment of momentum and 
those of thermodynamics, Study of 
constitutive axioms and constitutive relations 
for fluids and solids, Specialization of the 
field equations to simple boundary-value 
problems of solid mechanics and fluid 
mechanics with simple solutions 
 
215-622  3(3-0-6) 
งานอัตโนมัติกําลังของไหล 
(Fluid Power Automation) 
 เทคโนโลยีงานอัตโนมัติ ต้นกําลัง ขับ
สําหรับงานหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร
อัตโนมัติ  ระบบนิวเมติกกําลังและการควบคุมเชิง
ตรรก ระบบไฮดรอลิก ระบบไฮดรอลิกไฟฟ้า การ
ออกแบบและทํานายสมรรถนะพลวัตของระบบกําลัง
ขับควบคุมโดยการจําลองแบบและการจําลอง
สถานการณ์ 
 Automation technology; power 
drives for industrial robots and automation 
machines; pneumatic systems for powered 
control and for logic; hydraulic control 
systems; electro-hydraulic systems; design 
and prediction of dynamic performance of 
powered drive control systems by modeling 
and simulation 
 
215-623  3(2-2-5) 
การจําลองแบบและสถานการณ์ของระบบ 
(System Modeling and Simulation) 
 การสร้างแบบจําลองของระบบพลวัตทาง
กายภาพชั้นสูง เทคนิคเชิงตัวเลขสําหรับ การจําลอง
สถานการณ์การตอบสนองของระบบ  การสร้าง

แบบจําลองจากการวัดผลการตอบสนองของระบบจริง 
และวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลอง 
วิธีการหาอิทธิพลของตัวพารามิเตอร์ และการหาตัว
พารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับระบบ 
 Advanced modeling of physical 
dynamic systems, numerical techniques for 
simulating system response; experimental 
model identification and verification, 
parameter sensitivity and parameter 
optimization techniques 
 
215-624  3(3-0-6) 
การสั่นสะเทือนทางกลข้ันสูง 
(Advanced Mechanical Vibrations) 
 ทฤษฎีการแกว่งขนาดเล็กของระบบดิสคร ี
ไทซด์ซ่ึงมีมิติภาพสูง การตั้งสมการการเคลื่อนท่ีโดย
การใช้สมการลากรองและโดยการใช้สัมประสิทธ์ิอิน
ฟลูเอนซ์ การหาค่าความถี่ธรรมชาติและโหมดโดย
วิธีการเชิงตัวเลข ลักษณะการสั่นแบบธรรมชาติและ
การสั่นแบบบังคับ การใช้มโนทัศน์ของระบบย่อยมา
ประกอบกันเป็นระบบใหญ่โดยเทคนิคอิมพีแดนซ์ 
ทฤษฎีการแกว่งขนาดเล็กของระบบต่อเนื่อง สมการ
ของเลิฟสําหรับเปลือกบาง 
 Theory of small oscillations of 
discrete or discretized systems of high 
dimensionality; formulation of equations of 
motion using Lagrange's equation and 
influence coefficients; natural frequencies 
and modes; numerical methods; free 
vibrations and forced vibration characteristics; 
assembly of large systems from subsystems 
concepts by impedance techniques; Theory 
of small oscillations of continuous systems; 
Love's equations for thin shells 
 
215-625  3(2-2-5) 
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
(CAD for Optimization Design) 
 ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การจําลองแบบ
รูปทรง ได้แก่ เส้นโค้ง พ้ืนผิว วัตถุตัน คอมพิวเตอร์
กราฟิกและภาพเคลื่อนไหว การสร้างต้นแบบอย่าง
รวดเร็ว เคร่ืองจักรควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เชิงตัวเลข 
การสร้างแนวทางการเคล่ือนท่ีของเคร่ืองมือและการ
ตรวจสอบ  
 Hardware and software; geometric 
modeling; curves, surfaces, solids, computer 
graphic and animation; rapid prototype; CNC 



machine; tool path generation and 
verification 
  
215-631  3(3-0-6) 
กลศาสตร์วัสดุข้ันสูง 
(Advanced Mechanics of Material) 
 ความเค้นและความเครียดระนาบปัญหา
ความเค้น 2 มิติ และ 3 มิติ การกระจายของคลื่น
ความเค้นในวัสดุยืดหยุ่น ความสัมพันธ์ของความเค้น
และความเครียดในช่วงพลาสติก การประยุกต์ทฤษฎี
พลาสติกซิต้ีกับการข้ึนรูปชิ้นงานและขจัดวัสดุส่วนเกิน 
ทฤษฎีวิบัติต่างๆใน 3 มิติ การใช้หลักของพลังงานใน
การวิเคราะห์การแตกหัก สนามความเค้นท่ีปลายรอย
แตก โซนพลาสติกท่ีปลายรอยแตก การแตกหัก
เนื่องจากความล้า การออกแบบเพ่ือป้องกันการ
แตกหัก 
 Plane stress and plane strain on 
two-dimensional and three-dimensional  
problems, Stress wave propagation in elastic 
solid media, Applications of plasticity theory 
to metal forming and removal, Three-
dimension theories of failure, Energy 
approach analysis of fracture mechanics, 
Stress field in the vicinity of crack tip, Crack 
tip plastic zone, Fatigue fracture, Design 
components against fracture 
 
215-632  3(3-0-6) 
การวิเคราะห์ความเค้นโดยการทดลอง 
(Experimental Stress Analysis) 
 มโนทัศน์การต่อเนื่ องของความเค้น 
เ งื่ อนไขขอบเขตของความเค้น  ความเค้นและ
ความเครียดหลัก  หลักการความสัมพันธ์ยืดหยุ่น 
ความเค้นและความเครียดใน 3 มิติ ความเค้นและ
ความเครียดระนาบ เกจความเครียดและเทคนิคการใช้
งาน การวิเคราะห์ความเค้นด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น เกจ
ความเครียด เทคนิคการเคลือบแลคเกอร์ เทคนิคแสง
ยืดหยุ่น การทดสอบแบบไม่ทําลาย  
 The continuum concepts of stress, 
stress boundary conditions, principal stresses 
and strains; The elastic constitutive relations; 
three dimension stress and strain; plane 
stress and plane strain; strain gauge 
technique; stress analysis using strain gauges, 
brittle lacquer technique and photo-elasticity 
techniques; Non-destructive testing 
 
 

215-633  3(3-0-6) 
กลศาสตร์ของวัสดุประกอบ 
(Mechanics of Composite Materials) 
 คุณสมบัติและกลศาสตร์ของวัสดุประกอบ
แบบเป็นข้ันเสริมแรงด้วยเส้นใย ทฤษฎีการซ้อนกัน
เป็นชั้นเชิงแบบฉบับ กลศาสตร์จุลภาคของวัสดุ
ประกอบเสริมแรงด้วยเส้นใย ความแข็งแกร่ง ความ
แข็งแรง กระบวนการผลิตและการทดสอบ ความเค้น
เนื่องจากภาระทางความร้อน การออกแบบวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 Properties and mechanics of 
fibrous, laminated composites; Classical 
lamination theory, micromechanics, stiffness 
and strength, fabrication and testing; Thermal 
stresses. Design, analysis, and computerized 
implementation 
 
215-634  3(3-0-6) 
การวิเคราะห์ทางกลของผนังบาง 
(Mechanical Analysis for Shell) 
 ทฤษฎีการแอ่นตัวเล็กน้อยของแผ่นบาง 
การดัดงอของแผ่นบางสี่เหลี่ยมซ่ึงมีสภาพยึดท่ีขอบ
ต่างๆ กัน การดัดงอของแผ่นบนท่ีมีแรงในแนวต้ังและ
แรงในระนาบ การดัดงอของแผ่นบางท่ีมีคุณสมบัติไม่
เหมือนกันทุกทิศทาง บทนําเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปของ
เปลือกท่ีไม่มีการดัดงอ 
 Small deflection theory of plates, 
bending of rectangular plates with various 
edge conditions, bending of plates under 
lateral loads and in-plane forces, bending of 
anisotropic plates, introduction to 
deformation of shells without bending 
 
215-635  3(3-0-6) 
กลศาสตร์ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ 
(Mechanics of Natural and Synthetic Rubbers) 
 คุณสมบั ติของยางธรรมชาติและยาง
สังเคราะห์ ชนิดและลักษณะการใช้งานของยาง การ
เพ่ิมคุณสมบัติทางกลในยางธรรมชาติ การข้ึนรูป การ
ทดสอบและวิเคราะห์ เซนเซอร์ท่ีทําจากยาง    
                Properties of natural and 
synthetic rubber; types and applications of 
rubber; enhancement of mechanical 
properties in natural rubber; formation; 
testing and analysis; sensor from rubber 
 
 



215-636  3(3-0-6) 
การขึ้นรูปวัสดุ 
(Material Formations) 
 การข้ึนรูปพลาสติก การขึ้นรูปโลหะและ
อโลหะ การข้ึนรูปวัสดุผง การขึ้นรูปวัสดุประกอบ การ
ข้ึนรูปคาร์บอนไฟเบอร์  การขึ้นรูปด้วยการเฉือน การ
เฉือนด้วยความเร็วสูง  การขึ้นรูปด้วยการกดอัด  การ
ข้ึนโมลท่ีมีโครงสร้างแบบซับซ้อน การข้ึนรูปเซรามิค 
การใช้งานเซรามิกในระดับเทคโนโลยีข้ันสูง  การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการขึ้นรูป การขึ้นรูปด้วยเคร่ือง
ปร้ิน 3 มิติ  
          Plastic formations; metal and non-
metal formations; powder formations; 
composite material formations; shearing 
formations; high speed shearing; compressing 
formations; mold fomations having complex 
structure; ceramic formations; applications of 
ceramic in high technology; computer aided 
formations; formations by 3-D printer 
 
215-641  3(3-0-6) 
พลศาสตร์ความร้อนข้ันสูง 
(Advanced Thermodynamics) 
 กฎพลศาสตร์ความร้อนโดยมูลฐานเอมพิริ
คัลและกายภาพ มโนทัศน์และการประยุกต์ของอะไว
ละบิลิ ตี คุณสมบั ติทางพลศาสตร์ความร้อนและ
ความสัมพันธ์ในระบบท่ีเป็นเนื้อเดียวกัน และไม่เป็น
เนื้อเดียวกัน  เกณฑ์ความสมดุล การประยุกต์ใช้กับ
ระนาบและปัญหาของเฟสและสมดุลปฏิกิริยา 
 The empirical, physical basis of the 
laws of thermodynamics; availability 
concepts and applications; properties and 
relations between properties in 
homogeneous and heterogeneous systems; 
the criteria of equilibrium; application to a 
variety of systems and problems including 
phase and reaction equilibrium 
 
215-642  3(3-0-6) 
การนําความร้อน 
(Heat Conduction) 
 กฎพ้ืนฐานเ ก่ียวกับการนําความร้อน 
ปัญหาค่าขอบและอนุกรมฟูเรียร์ เทคนิคการแยกตัว
แปร ในระบบพิกัดคาร์ทีเชียน ระบบพิกัดทรงกระบอก 
และระบบพิกัดทรงกลม คําตอบของสมการ ความร้อน
สําหรับตัวกลางก่ึงอนันต์ และตัวกลางอนันต์ ทฤษฎีดู
ฮาเมล ทฤษฎีของฟังก์ชันของกรีน ทฤษฎีของการ

แปลงลาปลาซ การนําความร้อนหนึ่งมิติผ่านตัวกลาง
ประกอบ ปัญหาการนําความร้อนท่ีมีแหล่งกําเนิด
เคลื่อนท่ี ปัญหาการนําความร้อนร่วมกับการเปลี่ยน
สถานะ วิธีประมาณค่าเชิงวิเคราะห์ และวิธีคํานวณ
เชิงตัวเลข 
 Fundamental laws, governing 
conduction; Boundary value problems and 
Fourier’s series; Separation of Variables in 
Cartesian, Cylindrical and Spherical 
coordinate system, Solution of heat equation 
for semi-infinite and infinite domains, Use of 
Duhamel theorem, Use of Green’s function, 
Use of Laplace transform, One-dimensional 
composite medium, Conduction problems 
including moving heat sources. Phase-change 
problems, Approximated analytic methods, 
Numerical methods 

 
215-643  3(3-0-6) 
การพาความร้อน 
(Heat Convection) 
 การไหลและทฤษฎีชั้นขอบเขตเบื้องต้น 
การเคลื่อนท่ีของความร้อนในการไหล การพาความ
ร้อนชนิดอิสระและบังคับในการไหลแบบราบเรียบและ
ปั่นป่วนท้ังการไหลภายนอกและภายใน การถ่ายเท
ความร้อนโดยการควบแน่นและการเดือด  การ
ออกแบบเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อน 
 Introduction to fluid flow and 
boundary-layer theory; the transport of heat 
in fluid flow; free and forced convection in 
laminar and turbulent flow; internal and 
external flow; condensation and boiling heat 
transfer; heat exchanger design 
 
215-644  3(3-0-6) 
การแผ่รังสีความร้อน 
(Thermal Radiation) 
 กฎการแผ่ รังสีจากกฎทางอุณหภาพ 
คุณลักษณะวัตถุดําและวัตถุจริง หลักการแลกเปลี่ยน
พลั ง ง านและ ตั วประกอบทาง เ รขาคณิต  การ
แลกเปล่ียนพลังงานในภาชนะเทาเม่ือไม่มีก๊าซบรรจุ 
การวิเคราะห์ระบบ nongray ของ nondiffuse การ
ส่งผ่านพลังงานในตัวกลางท่ีดูดกลืนและแผ่รังสี การ
แผ่รังสีจากเมฆและอวกาศ อุปกรณ์การแผ่รังสี 
 Thermal radiation laws from 
thermodynamic laws, Characteristics of black 
and real bodies, Energy exchange concepts 



and geometric factors, Energy exchange in 
gray enclosures without gases, Nongray of 
nondiffuse system analysis, Energy transfer in 
absorbing and emitting media, Radiation from 
clouds and space, Radiation equipment 
  
215-645  3(3-0-6) 
การออกแบบและออพติไมเซชั่นของระบบความร้อน 
(Design and Optimization of Thermal System) 
 กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 
ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ท่ีจําเป็นในการพิจารณา
ออกแบบ ระบบทางวิศวกรรม การใช้หลักทฤษฎีการ
ไหลของของไหล การถ่ายเทความร้อน และพลศาสตร์
ความร้อน ในการวิเคราะห์และการจําลองแบบระบบ
ทาง วิศวกรรม  ความ รู้ เบื้ อง ต้น เกี่ ยวกับการใช้
คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาด้วยวิธีเชิงตัวเลข 
 The engineering design process; 
essential economic data for designing 
engineering systems; applications of fluid 
flow, heat transfer, and thermodynamics in 
analysis and modeling of engineering 
systems; introduction to numerical analysis 
 
215-646  3(3-0-6) 
การทําความเย็นและการปรับอากาศข้ันสูง 
(Advanced Refrigeration and Air Conditioning) 
 กระบวนการ วัฏจักร และการออกแบบ
ระบบทําความเย็นท่ีใช้ความเย็นท่ีอุณหภูมิตํ่า การ
เปลี่ยนก๊าซให้เป็นของเหลวและการผลิตก๊าซเหลวใน
อุตสาหกรรม  ระบบทําความเ ย็นแบบดูดกลืน 
การศึกษา  การออกแบบ  และการประเมินทาง
เศรษฐศาสตร์ของระบบปรับอากาศสําหรับอาคารอยู่
อาศัย อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม ทฤษฎี
และวิธีการแช่แข็งอาหารและเก็บรักษาอาหารโดยใช้
ความเย็น สารทําความเย็นแบบใหม่ 
 Processes, cycles and design 
problems for low temperature systems, 
liquefaction and production of industrial 
gases and absorption systems; advanced 
studies and design of residential, commercial 
and industrial air conditioning systems and 
economic considerations; theories and 
methods of food freezing and preservation; 
new refrigerants 
 
 
 

215-647  3(3-0-6) 
วิศวกรรมโรงจักรข้ันสูง 
(Advanced Power Plant Engineering) 
 โรงจักรกังหันไอน้ําและกังหันก๊าซ   โรง
จักรแบบวัฏจักรความร้อนร่วมท่ีซับซ้อน   วัฏจักรท่ีใช้
ผลิตความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน  การใช้ถ่านหินในโรง
จักรกังหันก๊าซโดยผ่านกระบวนการก๊าซซิฟิ-เคชัน โรง
จักรพลังงานความร้อนร่วมท่ีใช้ถ่านหิน ศักยภาพของ
การผลิตไฟฟ้าจากภาคเอกชน โรงจักรดีเซลขนาดใหญ่
ท่ีทันสมัย โรงไฟฟ้าปรมาณู เตาปฏิกรณ์ปรมาณูแบบ
ฟาสต์บรีดเดอร์ เตาปฏิกรณ์ฟิวชัน การผลิตไฟฟ้าโดย
กระบวนการแมกนีโตไฮโดรไดนามิก 
 Steam turbine and gas turbine 
power plants; complex combined cycle 
power plants; utilization of coal in gas turbine 
through gasification process; combined cycle 
power plant with coal as fuel; potential of 
private power generation; modern diesel 
power plant; nuclear power plant; fast 
breeder nuclear power plant; fusion reactor; 
electricity generation through magneto-
hydrodynamic process 
 
215-648  3(3-0-6) 
กังหันก๊าซและการประยุกต์ 
(Gas Turbine and Application) 
 หลักการพลศาสตร์ความร้อน พลศาสตร์
ของไหลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ และออกแบบวัฏจักร
กังหันก๊าซ  ส่วนประกอบและระบบท่ีประยุกต์ใช้กับ
โรงจักร ยานยนต์ และอากาศยาน 
 Principles of thermodynamics and 
fluid dynamics utilized in analyses and 
designs of gas-turbine cycles, components 
and systems for power plant, automotive and 
aircraft applications 
 
215-649  3(3-0-6) 
การเพ่ิมความสามารถการถ่ายเทความร้อน 
(Heat Transfer Enhancement) 
 แนะนําเกี่ยวกับการเพิ่มความสามารถใน
การถ่ายเทความร้อน เทคนิคการเพ่ิมความสามารถใน
การถ่ายเท ความร้อนแบบแอคทีฟและแพสสีฟ 
แนวคิดท่ัวไปและนิยามต่างๆของการถ่ายเทความร้อน 
ชั้นขอบเขตของความเร็วและชั้นขอบเขตของอุณหภูมิ 
การไหลแบบราบเรียบและการไหลแบบปั่นป่วนในท่อ 
และช่องแคบ ความดันลด สัมประสิทธ์ิความเสียดทาน 
สัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนในท่อ วิธีเชิงทดลอง



เกี่ยวกับการเพ่ิมความสามารถในการถ่ายเทความร้อน
สําหรับการไหลภายในท่อ การติดต้ังเคร่ืองมือ การวัด
อุณหภูมิและความดัน ข้อมูลและการประมวลผล
ข้อมูล การหาอัตราส่วนการเพ่ิมความสามารถการ
ถ่ายเทความร้อนโดยรวม เกณฑ์ของสมรรถนะ 
 Introduction to heat transfer 
enhancement, Active and passive heat 
transfer enhancement techniques, General 
Concepts and Definitions for Heat Transfer, 
Hydrodynamic and thermal boundary layers, 
Laminar and turbulent flow in pipes and 
channels, Pressure drop, friction factor, heat 
transfer coefficient in pipes, Experimental 
method for heat transfer enhancement in 
pipes, experimental set-up, measurement of 
temperature and pressure, data and data 
processing, Determination of overall heat 
transfer enhancement ratio, performance 
criterion 
 
215-651  3(3-0-6) 
กลศาสตร์ของไหลข้ันสูง 
(Advanced Fluid Mechanics) 
 พลศาสตร์ของไหล แรงกระทําต่อวัตถุ
ทรงกระบอกท่ีจมอยู่ในของไหล หลักการแปลงรูปของ
จู โกวสกี  คุณลักษณะของแพนอากาศ  และการ
ประยุกต์กับการออกแบบใบกังหัน ทฤษฎีปีกรูป 3 มิติ 
แรงฉุดเหนี่ยวนําและแบบหน้าตัดของแพนอากาศ 
พลศาสตร์ก๊าซ การไหลแบบ ไอเซ็นโทรปิกของก๊าซ
สมมุติ เช่น การไหลผ่านท่อท่ีมีหน้าตัดไม่คงท่ี การ
สําลักและคลื่นกระแทกต้ังฉาก การไหลในท่อหน้าตัด
คงท่ี โดยมีแรงเสียดทานและการถ่ายเทความร้อน 
คลื่นกระแทกแบบเฉียง การไหลแบบแพรนเทิล-เมย์
เออร์ และวิธีการวิเคราะห์ 
 Dynamics of fluid flow; force on a 
submerged cylinder and Joukowski 
transformation; airfoil characteristics and 
applications to turbine blade design; three-
dimensional wing theory; induced drag and 
airfoil sections; gas dynamics; one-
dimensional and isentropic flow of perfect 
gas; isentropic flow through ducts of variable 
cross-sectional areas, choking effects and 
normal shock wave; flow in constant-area 
ducts with friction and heat transfer; oblique 
shock wave; Prandtl-Meyer flow and methods 
of analysis 

215-652  3(3-0-6) 
พลศาสตร์ของก๊าซ 
(Gas Dynamics) 
 การไหลของของไหลท่ีอัดตัวได้ การไหล
ใน 1 มิติ มโนทัศน์เบื้องต้น การไหลแบบไอเซ็นโทรปิค 
การเกิดคลื่นกระแทกในแนวตั้งฉากและแนวเฉียง เส้น
เรย์ลี เส้นเฟนโน คลื่นอย่างง่าย การไหลแบบหลายมิติ 
มโนทัศน์ท่ัวไป การใช้ทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชัน สําหรับ
การไหลแบบเชิงเส้น การใช้วิธีของคุณลักษณะสําหรับ
การไหลแบบไม่เชิงเส้น 
 Flow of compressible fluids; one-
dimensional flows, basic concepts, isentropic 
flow, normal and oblique shock waves, 
Rayleigh line, Fanno line, and simple waves; 
multidimensional flows including general 
concepts, small perturbation theory for 
linearized flows and method of 
characteristics for nonlinear flows 
 
215-653          3(2-2-5) 
วิธีการคํานวณเชิงตัวเลขทางพลศาสตร์ของไหลข้ันสูง 
(Advanced Computational Fluid Dynamics) 
 การออกแบบโมเดลของปัญหา แบบ 2 
มิติ และ 3 มิติ คุณภาพกริด โมเดลของการไหลแบบ
ปั่นป่วน ตัวแปรท่ีมีผลต่อการลู่เข้าของคําตอบ การ
ไหลแบบคงตัวและแบบไม่คงตัว การไหลแบบอัดตัว 
การไหลหลายสถานะ ขอบเขตเชิงสมการกําหนดโดย
ผู้ใช้ ปัญหาแบบกริดเคล่ือนท่ีและกริดยืดหยุ่นได้ 
 Modeling for 2-dimensional and 3-
dimensional Problems, Grid quality, 
Turbulence model, Effectiveness factor for 
divergence of solutions, Steady flow and 
unsteady flow, Compressible flow, 
Multiphase flow, User Defined Function 
(UDF), Movable and flexible grid problems 
 
215-654  3(3-0-6) 
การไหลหลายสถานะ 
(Multiphase Flow) 
 ธรรมชาติของการไหลหลายสถานะ การ
ไหลสองสถานะของสององค์ประกอบระหว่างก๊าซ-
ของเหลว ก๊าซ-ของแข็ง และของเหลว-ของแข็ง การ
ไหลสามสถานะ การไหลในแนวดิ่งและแนวนอน 
รูปแบบการไหล สมการสหสัมพันธ์ ความดันลดในการ
ไหลสองสถานะ การไหลแบบอุณหภูมิคงท่ี การไหลท่ีมี
การถ่ายเทความร้อน การประยุกต์ใช้ในการขนถ่าย
วัสดุ 



 Nature of multiphase flow; Gas-
liquid, gas-solid, liquid-solid two phase and 
two-component flows; three-phase flows; 
vertical and horizontal flows; flow patterns; 
correlations; pressure drop in two-phase 
flows; isothermal flows; flows with heat 
transfer; applications in material handling 
 
215-655  3(3-0-6) 
การไหลแบบปั่นป่วนและโมเดลลิ่ง 
(Turbulent Flow and Modelling) 
 ปรากฏการณ์ทางกายภาพของความ
ปั่นป่วน สมการสหสัมพันธ์ของความเร็วเชิงระยะทาง
และเชิงเวลา  การเคล่ือนท่ีของโมเมนตัมและความ
ร้อน พลังงานจลน์ของความปั่นป่วน พลวัตของวอร์ทิ
ซิต้ี การไหลเฉือน การอธิบายเชิงสถิติของความ
ปั่นป่วน เทคนิคการวัด เช่น เคร่ืองวัดความเร็วอากาศ
แบบเส้นลวดร้อน เร่ืองความปั่นป่วนในปัจจุบันท่ี
น่าสนใจ โมเดลแบบปั่นป่วนท่ีใช้ใน CFD 
 Physical phenomena of 
turbulence; spatial and temporal velocity 
correlations; momentum and heat transport; 
kinetic energy of turbulence; vorticity 
dynamics; shear flows; statistical description 
of turbulence; measurement techniques; hot-
wire anemometer; current topics in 
turbulence, Turbulence model in CFD 
 
215-656  3(3-0-6) 
วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของแอโรซอล 
(Aerosol Science and Engineering) 
 ความรู้พ้ืนฐานของแอโรซอล กลศาสตร์
ของอนุภาคข้ันพ้ืนฐาน การเคล่ือนท่ีแบบ บราวเนียน
และการแพร่กระจาย การระเหยและการควบแน่น 
การจับเป็นก้อน การกรองอนุภาค 
 Fundamentals of aerosol science; 
elementary particle mechanics; Brownian 
motion and diffusion; evaporation and 
condensation; coagulation; filtration 
 
215-657  3(3-0-6)  
เคร่ืองจักรกลของไหล 
(Turbomachinery) 
 แนะนําเค ร่ืองจักรของไหล  หลักการ
พ้ืนฐาน การวิเคราะห์มิติ สภาพความคล้าย ชุดใบพัด
แบบ 2 มิติ เทอร์ไบน์แบบไหลในแนวแกน คอมเพรซ
เซอร์แบบไหลในแนวแกน การไหลแบบ 3 มิติใน

เคร่ืองจักรการไหลแบบไหลในแนวแกน ปั้มหอยโข่ง 
(พัดลม, คอมเพรสเซอร์) กังหันแก๊สเทอร์ไบน์แบบไหล
ในแนวรัศมี กังหันน้ํา และกังหันลม 
 Introduction to Turbomachine, 
Basic principles, Dimensional analysis, 
Similitude, Two-dimensional cascades, Axial-
flow turbines, Axial-flow compressors, Three-
dimensional flows in axial turbomachines, 
Centrifugal pumps (fans, compressors), Radial 
flow gas turbines, Hydraulic turbines, Wind 
turbines 
 
215-658  3(3-0-6) 
วิศวกรรมการไหลของเจ็ท 
(Jet Flow Engineering) 
 พ้ืนฐานของการไหลแบบเจ็ท เจ็ทอิสระ 
เจ็ทผนัง เจ็ทไหลเกาะติดผนัง เจ็ทไหลปะทะผนัง 
ความเสถียรของเจ็ท การเกิดการสั่นของลําเจ็ท การ
ผสมของเจ็ทและการควบคุมการไหล การประยุกต์การ
ผสมและการแพร่ของเจ็ทอิสระ การประยุกต์ของเจ็ท
ไหลปะทะ เจ็ทท่ีไหลด้วยความเร็วสูง เจ็ทท่ีมีสอง
สถานะ การศึกษาการไหลของเจ็ทด้วยการทดลองและ
การจําลองการไหล แนะนําการประยุกต์ใช้ในงาน
วิศวกรรม 
 Fundamental of jet flow, Free jet 
flow, Wall jet flow, Jet flow attached on wall, 
Stability of jet flow, Oscillation in jet flow, 
Mixing in jet flow and flow control, 
Application of mixing and diffusion in free jet 
flow, Application of impinging jet, High speed 
jet flow, Two-phase jet flows, Experimental 
and numerical studies of jet flow, 
Introduction to engineering applications    
 
215-661  3(3-0-6) 
การวิเคราะห์พลังงานความร้อน 
(Thermal Energy Analysis) 
 กฎข้อท่ีสองของพลศาสตร์ความร้อนและ
การวิเคราะห์อะเวลละบิลิตี ประสิทธิภาพของกฎข้อท่ี
ส อ ง  ค ว า มสั ม พั น ธ์ คุ ณ สมบั ติ อ ะ เ ว ล อ ะบิ ลิ ตี 
ไดอะแกรมของคุณสมบัติ การตรวจสอบพลังงาน และ
การจดัการในระบบพลังงานความร้อนต่างๆ เช่น หม้อ
ผลิตไอน้ํา เตาเผา อุปกรณ์ใช้ไอน้ํา  ระบบปรับอากาศ 
ระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม  การออพติไมซ์
ระบบโดยวิธีการของลินด์ฮอฟฟ์ การวิเคราะห์เชิง
เศรษฐศาสตร์ความร้อน 



 Second law of thermodynamics 
and availability analysis; second law 
efficiencies; availability property relations, 
property diagram; energy audit and 
management in various thermal energy 
systems, e.g., boiler, furnaces, steam 
equipment, air conditioning system, co-
generation system;  Lindhoff analysis; 
thermoeconomic analysis 
  
215-662  3(3-0-6) 
การจัดการพลังงานในอาคาร 
(Energy Management in Buildings) 
 การทําความเย็นสบายและไซโครเมตรี 
คุณภาพอากาศ และการแลกเปล่ียนอากาศ ความ
ต้องการใช้งาน การใช้ประโยชน์ เคร่ืองใช้ในอาคาร
และความต้องการพลังงาน ภาระความร้อนของอาคาร
และแปรเปลี่ยนกับเวลา ความร้อนจากแสงอาทิตย์ 
และการบังเงา การวัดและควบคุมพลังงาน เคร่ืองมือ
วัดและควบคุม 
 Comfort cooling and psychrometry; 
air quality and air change Building utility, 
facility and energy requirement; building 
energy load and thermal dynamics; solar 
heat gain, shading; measurement and control 
of energy; instrumentation for measurement 
and control 
 
215-663  3(3-0-6) 
การจัดการพลังงานของอุตสาหกรรมในภาคใต้
(Industrial Energy Management in Southern) 
 การวิเคราะห์ต้นทุนพลังงานต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์ การจัดการเพื่อลดพลังงานต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์และการจัดการพลังงานในอุ
ตสากหรรมยางพารา  ยางแผ่น  ยางแท่ง  และ
ผลิตภัณฑ์จากยางพารา การวิเคราะห์และการจัด
การพลังงานในอุตสากหรรมอาหารทะเล การแปรรูป 
การแช่แข็ง และการให้ความร้อน การวิเคราะห์และ
การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันปาล์ม
ดิบ การเพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบท่ีเหลือจากสกัดน้ํามันปาล์ม  
           Analysis of energy costs per unit of 
products; management for energy saving per 
unit of products; energy analysis and 
managenet in rubber industry: rubber sheets, 
rubber blocks and rubber products; energy 
analysis and managenet in seafood industry: 
processing, freezing and heating; energy 

analysis and managenet in palm oil 
extraction industry; adding value for waste 
from palm oil extraction 
 
215-664  3(3-0-6) 
พลังงานจากชีวมวลและการแปรรูป 
(Energy from Biomass and Conversion) 
 ศักยภาพของชีวมวลท่ีจะใช้เป็นพลังงาน 
แหล่งชีวมวล การผลิตชีวมวล ชนิดและปัญหาในการ
นําชีวมวลมาใช้ การแปรรูปชีวมวลโดยกระบวนการ
ความร้อน การสันดาปโดยตรง การเปล่ียนชีวมวลเป็น
ก๊าซเชื้อเพลิง กระบวนการไพโรไรซิส การผลิต
พลังงานระดับกําลังผลิตสูงจากชีวมวล การแปรรูปชีว
มวลโดยกระบวนการชีววิทยา การย่อยสลายแบบไม่ใช้
อากาศและผลิตเอทิลแอลกอฮอล์  การผลิตก๊าซ
ชีวภาพในอุตสาหกรรมและการควบคุมมลภาวะ การ
ใช้น้ํามันพืชเป็นเชื้อเพลิง การใช้ชีวมวลเดินเคร่ืองยนต์
แบบกังหันก๊าซ 
 Potential of biomass as an energy 
source; biomass resource, biomass 
production, forms of biomass and problems 
in recovering of biomass; thermal conversion; 
direct combustion, gasification, pyrolysis, 
large scale power production from biomass; 
biological conversion; anaerobic digestion, 
ethanol production and industrial biogas 
production and pollution control; plant-
derived oil as an energy source; operation of 
gas turbine on biomass fuels 

215-665  3(3-0-6) 
การเผาไหม้ข้ันสูง 
(Advanced Combustion) 
 ลั กษณะทางกายภาพและ เค มีขอ ง
ปรากฏการณ์การเผาไหม้ การจําแนกเปลวไฟ การวัด
ความเร็วเปลวไฟแบบราบเรียบ องค์ประกอบท่ีมี
อิทธิพลต่อความเร็วของการเผาไหม้ ทฤษฎีของการ
แพร่กระจายของเปลวไฟ ความสามารถในการติดไฟ 
ลักษณะทางเคมีและสมดุลทางเคมี ปฏิกิริยาลูกโซ่ 
การคํานวณและการวัดอุณหภูมิเปลวไฟ การแพร่ของ
เปลวไฟ เชื้อเพลิง การฉีดเป็นฝอยละอองและการ
ระเหยของเช้ือเพลิงเหลว ทฤษฎีของการจุดระเบิด 
เสถียรภาพและประสิทธิภาพการเผาไหม้ การใช้
โปรแกรมจําลองปรากฏการณ์ทางเคมีการเผาไหม้ 
 Physical and chemical aspects of 
basic combustion phenomena; classification 
of flames; measurement of laminar flame 



speed; factors influencing burning velocity; 
theory of flame propagation; flammability; 
chemical aspects; chemical equilibrium; chain 
reactions; calculation and measurement of 
flame temperature; diffusion flames; fuels; 
atomization and evaporation of liquid fuels; 
theories of ignition, stability and combustion 
efficiency, Programming to simulate chemical 
reaction of combustion 
 
215-666  3(3-0-6) 
วิศวกรรมการอบแห้ง 
(Drying Engineering) 
 ทฤษฎีการอบแห้ง ความชื้นในก๊าซและ
ของแข็ง ไอโซเทอมความชื้น สหสัมพัทธ์ของความชื้น
สมดุล คุณลักษณะของเส้นกราฟการแห้ง เส้นกราฟจุด
วิกฤต การอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้ลมร้อน 
สมดุลความร้อนและสมดุลมวลในกระบวนการอบแห้ง
แบบแบทซ์และการอบแห้งแบบต่อเนื่อง ประเภทของ
ตู้อบแห้ง แนวทางการเพ่ิมสมรรถนะและประสิทธิภาพ
ของตู้อบแห้ง ออพติไมเซชั่นการใช้พลังงานในการ
อบแห้ง 
 Theory of drying; moisture in gases 
and solids, moisture isotherm, correlation of 
moisture-equilibrium data, characteristic 
drying curve, critical-point curve; drying of 
agricultural products by heated air; heat and 
mass balances in batch and continuous 
drying process, Types of dryer, Enhancement 
techniques for performance and efficiency of 
dryers, Energy optimization in drying     
 
215-667  3(3-0-6) 
เชื้อเพลิงชีวภาพ 
(Biofuel) 
 สถานการณ์พลังงานทดแทนของประเทศ
ไทยและปัญหาพลังงาน วงจรชีวิตของเชื้อเพลิงชีวภาพ 
ชนิดของเชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น ไบโอดีเซล ไพโรไลซิ
สออยล์ เอทานอล แก๊สโซฮอล์ ดีโซฮอล เทคโนโลยี
การผลิตไบโอดีเซล เทคโนโลยีการผลิตเอทานอล 
เทคโนโลยีการผลิตไพโรไลซิสออยล์ การวิเคราะห์
คุณสมบัติทางเชื้อเพลิงชีวภาพ 
 Thailand alternative energy 
situation and energy problems, biofuel life 
cycle, type of biofuels such as biodiesel, 
pyrolysis oil, ethanol, gasohol, diesohol, 
biodiesel production technology, ethanol 

production technology, pyrolysis oil 
production technology, analysis of biofuel  
properties 
 
215-668  3(3-0-6) 
พลังงานสะอาด 
(Clean Energy) 
 หลักการพลังงานลม น้ํา และแสงอาทิตย์ 
การตรวจวัด การวิเคราะห์และการประเมินศักยภาพ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบและควบคุม 
การประยุกต์ใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ การ
ออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
 Principles of wind, hydro and solar 
energies: measurements, data analysis and 
potential estimation, environmental effects, 
designing and controlling; Applications of 
solar energy; Solar power plant; Designing of 
electric from photovoltaic 

215-669  3(3-0-6) 
วิศวกรรมกักเก็บพลังงานความร้อน 
(Thermal Energy Storage Engineering) 
 หลักการการกักเก็บพลังงาน การกักเก็บ
พลังงานความร้อน ตัวกลางท่ีใช้กักเก็บพลังงานความ
ร้อน การสูญเสียพลังงานระหว่างการกับเก็บ การ
ออกแบบระบบกักเก็บพลังงาน การประยุกต์ใช้ 
 Principles of energy storage; Heat 
storage; Media of heat storage; Energy losses 
during heat storage; Design of heat storage; 
Applications 
 
215-671  3(3-0-6) 
ระบบผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert Systems) 
 เคร่ืองมือสร้างระบบผู้ เชี่ยวชาญ การ
บรรจุความรู้ในระบบผู้เชี่ยวชาญ การให้เหตุผลภายใต้
ภาวะไม่แน่นอน  การออกแบบและสร้างระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ การถ่ายความรู้จากผู้ เชี่ยวชาญสู่การ
ออกแบบระบบผู้เชี่ยวชาญ  การทดสอบและประเมิน
ระบบผู้เชี่ยวชาญ 
 Expert system tools; knowledge 
representation in expert systems; reasoning 
under uncertainty; designing and building an 
expert system; expertise transfer for expert 
system design; testing and evaluating of 
expert systems 



 
215-672   3(3-0-6) 
หลักการหุ่นยนต์ศาสตร์ 
(Principles of Robotics) 
 ประวัติและการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ 
รูปแบบของ หุ่นยนต์  การกํ าหนดพิกัดและการ
เปลี่ยนแปลงของวัตถุในสามมิติ สมการคิเนมาติกแบบ
ไปหน้าและแบบผกผันของหุ่นยนต์ การวางแผนงาน
และการเคลื่อนท่ี การจําลองและโปรแกรมหุ่นยนต์
แบบออฟไลน์ 
 History and applications of robots; 
robot configurations; spatial descriptions and 
transformations of objects in three-
dimensional space; forward and inverse 
manipulator kinematics; task and trajectory 
planning; simulation and off-line 
programming 
 
  
215-673   3(3-0-6) 
การออกแบบระบบเชิงกลไฟฟ้า 
(Design of Electromechanical Systems) 
 การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์เชิงอนาล็อก
เพ่ือควบคุมระบบเชิงกลไฟฟ้า การดูแลตัวตรวจรู้ และ
ตัวขับเชิงกลไฟฟ้า รวมท้ังการออกแบบตัวกรองแบบ
อนาล็อก ตัวควบคุมแบบด้ังเดิมและแบบปริภูมิสถานะ 
ตัวขยายเซอร์โวแบบทรานซิสเตอร์และตัวขยายแรงดัน
สูง 
 Analog electronic design for 
purpose of controlling electromechanical 
systems; treatment of electromechanical 
sensors and actuators, as well as analog 
electronic design of filters, state space and 
classical controllers, and transistor-based 
servo amplifiers and high voltage amplifiers 
 
215-674   3(3-0-6) 
การควบคุมหุ่นยนต์ 
(Robot Control) 
 พลศาสตร์และการควบคุมการทํางานของ
หุ่นยนต์ เมทริกซ์จาโคเบียนของความเร็วและแรงแบบ
สถิตย์ ความสัมพันธ์ของความเร่งเชิงเส้นและความเร่ง
เชิงมุม พลศาสตร์ของตัวทํางานของหุ่นยนต์ การ
ออกแบบกลไลของตัวทํางาน การควบคุมแบบเชิงเส้น
และแบบไม่เป็นเชิงเส้น การควบคุมแรงของตัวทํางาน 
 Dynamics and control of robot 
manipulators; Jacobian matrix relating 

velocities and static forces; linear and angular 
acceleration relationships; manipulator 
dynamics; manipulator mechanism design; 
linear and nonlinear control; force control of  
manipulators 

215-675   3(2-2-5) 
การโปรแกรมแบบจําลองของระบบและสถานการณ์ 
(Programming of System Modeling and 
Simulation) 
 การเขียนโปรแกรมเพ่ือการหาสภาวะของ
ระบบท่ีมีสภาวะหลายโดเมน การใช้งานโปรแกรมเพื่อ
การเขียนแบบจําลองระบบทางไฟฟ้า ระบบเชิงกล 
ระบบเมคาทรอนิก และระบบพลังงานความร้อน โดย
เน้นระบบท่ีมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 
 Programming for state-
determination of multi-domain system state; 
using software for modeling of electrical, 
mechanical, mechatronic, and thermal energy 
domains, and emphasis on multi-domain 
interaction 
 
215-676   3(3-0-6) 
การออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์ 
(Mechatronics System Design) 
 แนะนําระบบเมคคาทรอนิกส์และระบบ
ควบคุมอัจฉริยะ แบบจําลองและการจําลองระบบงาน
จริง เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ อุปกรณ์ตัวทํางาน 
ระบบควบคุม การจัดการสัญญาณดิจิตอล  การ
รวบรวมข้อมูล และ การเชื่อมประสานข้อมูลตามเวลา
จริง  กรณีศึกษา การสาธิตและการทดลองระบบเมค
คาทรอนิกส์ 
 Introduction to mechatronics and 
intelligent control systems, modelling and  
simulation real system, sensors and 
transducers, actuating devices, system 
controls, digital signal conditioning, data 
acquisition and real-time data interfacing, 
case study: mechatronics demonstrations and 
experiments 

215-677   3(3-0-6) 
การออกแบบโครงข่ายประสาทและการควบคุมแบบ
ฟัซซีลอจิก 
(Neural Network Design and Fuzzy Logic 
Control) 



 ก า ร อ อ ก แ บ บ โ ค ร ง ข่ า ย ป ร ะ ส า ท 
สถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาท กฎการเรียนรู้
เปอร์เซปตรอน การเรียนรู้ท่ีมีการดูแลของเฮเบียน 
สมรรถนะและสมรรถนะท่ีดีท่ีสุด การเรียนรู้ของวิโดร์
ฮอฟ การเรียนรู้แบบแพร่กลับ การควบคุมแบบฟัซซี
โลจิก ทฤษฎีฟัซซีเซท การพัฒนารูปแบบฟัซซี ระบบ
ควบคุมแบบฟัซซี ดีฟัซซิฟิเคชัน และการประยุกต์ทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 
 Neural network design, neural 
networks architecture, perceptron learning 
rule, supervised Hebbian learning, 
performance and performance optimization, 
Widrow-Hoff learning, back propagation; fuzzy 
logic control, fuzzy set theory, fuzzy logic 
control, developing fuzzy models, 
defuzzification, engineering application 
  
215-678   3(3-0-6) 
การควบคุมแรงปฏิสัม พันธ์ระหว่าง หุ่นยนต์กับ
สิ่งแวดล้อม 
(Robot-Environment Interaction Force 
Control) 
 การวัดแรง แรงในระบบควบคุมหุ่นยนต์ 
ทฤษฎีพ้ืนฐานและแนวคิดกา ออกแบบเซนเซอร์วัด
แรง พลศาสตร์ของสิ่งแวดล้อมรอบหุ่นยนต์ การ
ควบคุมตัวทํางานในเวลาไม่ต่อเนื่อง การควบคุมแรงใน
งานสั มผั ส  การควบคุ มแรงของ หุ่นยน ต์ เ ม่ื อ มี
ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ 
 Force measurement, force in robot 
control system, basic theory and concept of 
force sensor design, dynamics of robot 
environments, discrete-time manipulator 
control, force control in contact task, force 
control of human-robot interaction 
 
215-679   3(3-0-6) 
ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ 
(Robot Operating System) 
 ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์, คําสั่งพ้ืนฐาน
บนระบบปฏิบัติการ, แนวคิดของรอส, โหนด, หัวข้อ, 
การรับส่งข้อมูล, ชุดไฟล์, การคํานวณเส้นทางและการ
นําทาง, สแลม, การเข้าใจเสียง การสังเคราะห์เสียง 
การมองเห็นของหุ่นยนต์ การควบคุมฐานหุ่นยนต์ การ
ควบคุมมอเตอร์เซอร์โว 
 Robot Operating System; Basic 
commands; ROS concept; Node; Topic; 
Subscript; Package; Stack; Navigation; Path 

planning; SLAM; Speech recognition; Speech 
synthesis; Robot vision; Base control; Servo 
motor control 
 
215-681   3(3-0-6) 
หัวข้อข้ันสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 
(Advanced Topics in Mechanical Engineering I) 
 หัวข้อเร่ืองปัจจุบันท่ีเป็นวิชาการข้ันสูง
และเป็นท่ีสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 Advanced current topics of interest 
in mechanical engineering 
 
215-682   3(3-0-6) 
หัวข้อข้ันสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 2 
(Advanced Topics in Mechanical Engineering 
II) 
 หัวข้อเร่ืองปัจจุบันที่เป็นวิชาการข้ันสูง
และเป็นท่ีสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 Advanced current topics of interest 
in mechanical engineering 
 
215-683   3(2-2-5) 
หัวข้อข้ันสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 3 
(Advanced Topics in Mechanical Engineering 
III) 
 หัวข้อเร่ืองปัจจุบันท่ีเป็นวิชาการข้ันสูง
และเป็นท่ีสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 Advanced current topics of interest 
in mechanical engineering 
 
215-684   3(2-2-5) 
หัวข้อข้ันสูงในสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 4 
(Advanced Topics in Mechanical Engineering 
IV) 
 หัวข้อเร่ืองปัจจุบันท่ีเป็นวิชาการข้ันสูง
และเป็นท่ีสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 Advanced current topics of interest 
in mechanical engineering 
 
215-691   36(0-108-0) 
วิทยานิพนธ์  
(Thesis) 
 ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อท่ีสนใจในสาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล ภายใต้การดูแลและปรึกษาของ
อาจารย์ผู้ควบคุม เสนอผลงานต่อท่ีประชุมและการ
ทดสอบความรู้ปากเปล่าทุกภาค    การศึกษาท่ี



ลงทะเบียน  และเ ขียน วิทยานิพน ธ์ตามแบบ ท่ี
เหมาะสม 
 Research on topics of interest in 
mechanical engineering under the supervision 
of advisors; presentation and oral 
examination every registered semester; 
preparation of thesis in proper form 
 
215-692   18(0-108-0) 
วิทยานิพนธ์  
(Thesis) 
 ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อท่ีสนใจในสาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล ภายใต้การดูแลและปรึกษาของ
อาจารย์ผู้ควบคุม เสนอผลงานต่อท่ีประชุมและการ
ทดสอบความรู้ปากเปล่าทุกภาค    การศึกษาท่ี
ลงทะเบียน  และเ ขียน วิทยานิพน ธ์ตามแบบ ท่ี
เหมาะสม 
 Research on topics of interest in 
mechanical engineering under the supervision 
of advisors; presentation and oral 
examination every registered semester; 
preparation of thesis in proper form 
 
215-791   48(0-144-0) 
วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 
 ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อท่ีสนใจในสาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล ภายใต้การดูแลและปรึกษาของ
อาจารย์ผู้ควบคุม เสนอผลงานต่อท่ีประชุมและการ
ทดสอบความรู้ปากเปล่าทุกภาค    การศึกษาท่ี
ลงทะเบียน  และเ ขียน วิทยานิพน ธ์ตามแบบ ท่ี
เหมาะสม 
 Research on topics of interest in 
mechanical engineering under the supervision 

of advisors; presentation and oral 
examination every registered semester; 
preparation of thesis in proper form 
 
215-792   36(0-108-0) 
วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 
 ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อท่ีสนใจในสาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล ภายใต้การดูแลและปรึกษาของ
อาจารย์ผู้ควบคุม เสนอผลงานต่อท่ีประชุมและการ
ทดสอบความรู้ ป าก เป ล่ า ทุกภาคการศึ กษา ท่ี
ลงทะเบียน  และเ ขียน วิทยานิพน ธ์ตามแบบ ท่ี
เหมาะสม 
 Research on topics of interest in 
mechanical engineering under the supervision 
of advisors; presentation and oral 
examination every registered semester; 
preparation of thesis in proper form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                 
 


