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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
010035014

สัมมนา
1(0-3-1)
(Seminar)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
นักศึกษาจะตองเขาฟงบรรยายพิเศษเกี่ยวกับหัวของานวิจัยในปจจุบัน และเขียนรายงานฉบับยอ
ตามหัวขอ ที่บรรยายในชั้นเรียน
Students are required to attend special lectures on current research topic and
prepare reports on the attended lectures.
010035015

ระเบียบวิธีวิจัย
2(1-2-3)
(Research Methodology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
กรอบงานวิจั ย การออกแบบกระบวนการวิ จั ย เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรั บคน หาบทความ
เทคนิคในการเขียนงานทางวิทยาศาสตร การนำเสนอตอสาธารณะ จริยธรรมเกี่ยวกับงานวิจัย
Research framework; research process design; information technology for literature
search; scientific writing techniques; public presentation; research ethics.
010047004

วิธีไฟไนตเอลิเมนตแบบไมเชิงเสน
3(3-0-6)
(Nonlinear Finite Element Methods)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ระบบไมเชิงเสนในกลศาสตร ความไมเชิงเสนเชิงเรขาคณิต ความไมเชิงเสนเชิงวัตถุ ความไมเชิงเสนเชิงจลนศาสตร ความไมเชิงเสนเชิงแรง ขั้นตอนการหาผลเฉลยของสมการพีชคณิตไมเชิงเสนและการ
วิเคราะหไฟไนตเอลิเมนต การวิเคราะหปญหาอีลาสติกแบบไมเชิงเส น การวิเคราะหปญหาอีลาสโต
พลาสติกแบบไมเชิงเสน ปญหาที่ขึ้นอยูกับเวลา ปญหาคูควบอุณหกลศาสตร
Nonlinear systems in mechanics; geometric nonlinearity; material nonlinearity;
kinematic nonlinearity; force nonlinearity; solution procedures for nonlinear algebraic
equations and nonlinear finite element analysis; analysis of nonlinear elastic problems;
analysis of nonlinear elastoplastic problems; time-dependent problems; coupled thermomechanical problems.
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010047013

เรื่องคัดเฉพาะทางดานคณิตศาสตรและวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Selected Topic in Mathematics and Engineering I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การบรรยาย สัมมนา และการคนควาดวยตนเองจากตำราและบทความวิชาการ หรือการศึกษาใน
สาขาวิชาทางดานคณิตศาสตรและวิศวกรรม ที่มีเนื้อหาวิชาแตกตางจากวิชา 010035014, 010035015,
010047004, 010047014, 010047015, 010047020, 010047021, 010047024 และ 010047025
Lectures, seminar and individual investigations from textbooks and academic
articles or studies in selected areas of mathematics and engineering having the different
context other than 010035014, 010035015, 010047004, 010047014, 010047015, 010047020,
010047021, 010047024 and 010047025
010047014

เรื่องคัดเฉพาะทางดานคณิตศาสตรและวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Selected Topic in Mathematics and Engineering II)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การบรรยาย สัมมนา และการคนควาดวยตนเองจากตำราและบทความวิชาการ หรือการศึกษาใน
สาขาวิชาทางดานคณิตศาสตรและวิศวกรรม ที่มีเนื้อหาวิชาแตกตางจากวิชา 010035014, 010035015,
010047004, 010047013, 010047015, 010047020, 010047021, 010047024 และ 010047025
Lectures, seminar and individual investigations from textbooks and academic
articles or studies in selected areas of mathematics and engineering having the different
context other than 010035014, 010035015, 010047004, 010047013, 010047015, 010047020,
010047021, 010047024 and 010047025
010047015

วิธีไฟไนตเอลิเมนต
3(3-0-6)
(Finite Element Methods)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ภาพรวมของวิธีไฟไนตเอลิเมนต การประมาณคาดวยไฟไนตเอลิเมนต ประเภทของเอลิเ มนต
การจำแนกระบบเชิงกายภาพ รูปแบบแข็งและแบบออน การไดมาซึ่งเมทริกซและเวกเตอรของเอลิเมนต
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการไฟไนตเอลิเมนต การประยุกตใชในปญหากลศาสตรของแข็ง การถายเท
ความรอนและกลศาสตรของไหล การวิเคราะหปญหาดวยโปรแกรมไฟไนตเอลิเมนตเชิงการคา
Overview of finite element method; approximation with finite elements; types of
elements; classification of physical systems; strong and weak forms; derivation of element
matrices and vectors; numerical solution of finite element equations; application to solid
mechanics; heat transfer and fluid mechanics problems; problem analysis using
commercial finite element program.
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010047020

เรื่องคัดเฉพาะทางดานคณิตศาสตรและวิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Selected Topic in Mathematics and Engineering III)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การบรรยาย สัมมนา และการคนควาดวยตนเองจากตำราและบทความวิชาการ หรือการศึกษาใน
สาขาวิชาทางดานคณิตศาสตรและวิศวกรรม ที่มีเนื้อหาวิชาแตกตางจากวิชา 010035014, 010035015,
010047004, 010047013, 010047014, 010047015, 010047021, 010047024 และ 010047025
Lectures, seminar and individual investigations from textbooks and academic
articles or studies in selected areas of mathematics and engineering having the different
context other than 010035014, 010035015, 010047004, 010047013, 010047014, 010047015,
010047021, 010047024 and 010047025
010047021

เรื่องคัดเฉพาะทางดานคณิตศาสตรและวิศวกรรม 4
3(3-0-6)
(Selected Topic in Mathematics and Engineering IV)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การบรรยาย สัมมนา และการคนควาดวยตนเองจากตำราและบทความวิชาการ หรือการศึกษาใน
สาขาวิชาทางดานคณิตศาสตรและวิศวกรรม ที่มีเนื้อหาวิชาแตกตางจากวิชา, 010035014, 010035015,
010047004, 010047013, 010047014, 010047015, 010047020, 010047024 และ 010047025
Lectures, seminar and individual investigations from textbooks and academic
articles or studies in selected areas of mathematics and engineering having the different
context other than, 010035014, 010035015, 010047004, 010047013, 010047014,
010047015, 010047020, 010047024 and 010047025
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010047024

กลศาสตรความตอเนื่อง
3(3-0-6)
(Continuum Mechanics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
คาความเคนความเครียดแบบคาสนาม การเสียรูป กฎสมดุลของมวล โมเมนตัม และพลังงาน กฎ
ของเทอรโมไดนามิกส ความเปนรูปธรรมของคาสนาม การสมมาตรของวัสดุ แอนไอโซโทรป การพัฒนา
ทฤษฎีของวัตถุคืนรูปเชิงเสนและไมเปนเชิงเสน สภาวะครากตัวและผิวคราก พฤติกรรมหลังครากตัว
สมการคอนสทิทูทีฟของความเปนพลาสติก วัสดุที่มีความหนืดยืดหยุน ความเปนสารตอเนื่องของของไหล
สมการพื้นฐานของการไหลแบบหนืด การถายเทความรอน
Stress and Strain as field quantities. Kinematics. Conservation laws (Balance of Mass,
Momentum, and Energy). Thermodynamics (Energy and Entropy). Objectivity of field
quantities. Material symmetry and Anisotropy. Formulation of linear elasticity, nonlinear
elasticity. Yield condition and Yield Surface. Post-yield behavior. Constitutive equation in
Plasticity. Viscoelastic materials. Continuum description of Fluid. Basic equation of viscous
flow. Heat Transfer.
010047025

เทคนิคการหาคาเหมาะสมที่สุดประยุกตสำหรับอุตสาหกรรมขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Applied Optimization Technique for Industry)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การสรางสูตรและหลักการหาคาความเหมาะสมที่สุดเชิงวิศวกรรม ปญหาเชิงเสน ปญหาไมเชิงเสน ปญหาคาเหมาะสมที่สุดแบบไมมีขอจำกัด ปญหาคาเหมาะสมที่สุดแบบมีขอจำกัดเทากัน ปญหาคา
เหมาะสมที่สุดแบบมีขอจำกัดเปนสมการทั้งแบบเชิงเสนและไมเชิงเสน ฟงกชันเปาหมายที่มีมากกวา 1
การประยุกตปญหาในงานอุตสาหกรรม
Formulation and principles in engineering optimization; linear problem; nonlinear
problem; unconstrained optimization problem; equality constrained optimization
problem; linear and nonlinear inequality constrained optimization problem; multi
objective functions; applications in industrial problems.
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010047016

วิทยานิพนธ
36
(Dissertation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
นักศึกษาตองเสนอหัวของานวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (แบบ 2.1) แตงตั้งที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ วิทยานิพนธตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ และนักศึกษาตองเผยแพร
งานวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง กอนจบการศึกษา
Students are required to submit a research proposal in mechanical engineering (for
curriculum type 2.1) and nominate a dissertation advisor. The dissertation must be
subjected for approval by the dissertation committee and students are also required to
publish their work at least once before graduation.
010047017

วิทยานิพนธ
48
(Dissertation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
นักศึกษาตองเสนอหัวของานวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (แบบ 2.2) แตงตั้งที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ วิทยานิพนธตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ และนักศึกษาตองเผยแพร
งานวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง กอนจบการศึกษา
Students are required to submit a research proposal in mechanical engineering (for
curriculum type 2.2) and nominate a dissertation advisor. The dissertation must be
subjected for approval by the dissertation committee and students are also required to
publish their work at least once before graduation.
010047018

วิทยานิพนธ
48
(Dissertation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
นักศึกษาตองเสนอหัวของานวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (แบบ 1.1) แตงตั้งที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ วิทยานิพนธตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ และนักศึกษาตองเผยแพร
งานวิจัยอยางนอย 2 เรื่อง กอนจบการศึกษา
Students are required to submit a research proposal in mechanical engineering (for
curriculum type 1.1) and nominate a dissertation advisor. The dissertation must be
subjected for approval by the dissertation committee and students are also required to
publish their work at least twice before graduation.

27

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร

มคอ 2.

010047019

วิทยานิพนธ
72
(Dissertation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
นักศึกษาตองเสนอหัวของานวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (แบบ 1.2) แตงตั้งที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ วิทยานิพนธตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ และนักศึกษาตองเผยแพร
งานวิจัยอยางนอย 2 เรื่อง กอนจบการศึกษา
Students are required to submit a research proposal in mechanical engineering (for
curriculum type 1.2) and nominate a dissertation advisor. The dissertation must be
subjected for approval by the dissertation committee and students are also required to
publish their work at least twice before graduation.
010047101

กลศาสตรของวัสดุประกอบและพอลิเมอร
3(3-0-6)
(Mechanics of Composite and Polymeric Materials)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
พฤติกรรมของวัสดุประกอบแบบทิศทางเดียว วัสดุประกอบไฟเบอรสั้น การวิเคราะหแบบออรโธโทรปกลามินา การวิเคราะหวัสดุประกอบลามิเนต สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร ความหนืดยืดหยุนแบบเชิง
เสนและไมเชิงเสน การวิเคราะหความเคนของพอลิเมอร ความยืดหยุนของพอลิเมอรยาง การวิเคราะห
ความเคนของชิ้นสวนอิลาสโตเมอร กระบวนการทางพอลิเมอร
Behavior of unidirectional composite; short fiber composite; analysis of an
orthotropic lamina; analysis of laminated composite; mechanical properties of polymers;
linear and nonlinear viscoelasticity; stress analysis of polymers; elasticity of rubbery
polymers; stress analysis of elastomeric components; polymer processing.
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010047103

ทฤษฎีวัสดุประกอบ
3(3-0-6)
(Theory of Composite Material)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วั ส ดุ แ บบเสริ ม เส น ใย กระบวนการผลิ ต และคุ ณ สมบั ต ิ ข องเส น ใยแก ว คาร บ อนไฟเบอร
อะรามิดไฟเบอร เมทริกซพอลิเมอร เทคโนโลยีกระบวนการผลิตและวัสดุอุปกรณ กลศาสตรของวัสดุเชิง
ประกอบแบบชั ้ น เดี ย วทิ ศทางเดี ย ว ทฤษฎี ทั ่ ว ไปของฮุ ค สมบั ต ิ ของวั ส ดุ ที ่ ไม เ หมื อนกั น ทุ กทิ ศ ทาง
พารามิเตอรของวัสดุและการหาเชิงทดลอง การทดสอบเชิงกลและทางกายภาพ ทฤษฎีของวัสดุเชิง
ประกอบและผลกระทบจากขอบ เกณฑความเสี ย หาย แบบจำลองความเสี ย หาย ผลกระทบของ
อุณหภูมิและความชื้น
Reinforcement fibers; production and properties of glass; carbon fibers; aramid
fiber; polymer matrix; manufacturing technologies and tools; mechanics of unidirectionalsingle-layer composite; generalized Hooke's law; anisotropic material behavior; material
parameters and their experimental determination; mechanical and physical testing; theory
of laminate composite and edge effect; failure criteria; damage model; effects of
temperature and moisture.
010047106

ทฤษฎีแผนและเปลือกบาง
3(3-0-6)
(Theory of Plate and Shell)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การอธิบายเชิงกลศาสตรของ คาน แผนบางและเปลือกบางดวยคณิตศาสตร การหาคำตอบเชิง
วิเคราะหและการประมาณคาเชิงตัวเลข การดัดของแผนบางที่มีเงื่อนไขขอบเขตแบบตางๆ ปญหาการสั่น
Mathematical descriptions of mechanics of beams, plates, and shells; analytical
solutions and numerical approximations; bending of plates with various boundary
conditions; vibration problems.
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010047110

กลศาสตรของวัสดุและไฟไนตเอลิเมนตในกลศาสตรของแข็งขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Mechanics of Materials and Finite Element Methods
in Solid Mechanics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การวิ เ คราะห ความเค น และความเครี ย ด ความสั มพั น ธ ร ะหว า งความเค น และความเครี ย ด
แบบจำลองการวิเคราะหสำหรับการเสียรูปในชวงอีลาสติกและพลาสติก การทดสอบสมบัติทางกล ทฤษฎี
ความเสียหายสำหรับวัสดุเหนี่ยว วัสดุเปราะ และ วัสดุคอมโพสิท การประยุกตของวิธีไฟไนตเอลิเมนต
กรณีศึกษา
Stress and strain analysis; stress and strain relation; analytical models for elastic
and plastic deformation; Mechanical Properties Testing; Failure Theories for ductile
materials, brittle materials and composite materials; application of finite element method;
case studies
010047111

กลศาสตรของพอลิเมอรแบบแข็ง
3(3-0-6)
(Mechanics of Solid Polymers)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
กลศาสตรความตอเนื่อง พฤติกรรมและทฤษฎีของความหนืดยืดหยุน การสรางตัวแบบและ
ลักษณะของพฤติกรรมความหนืดยืดหยุน การยืดหยุนแบบยาง เทคนิคการหาคำตอบเชิงวิเคราะหและ
การประมาณคาสำหรับการวิเคราะหความเครียด การวิเคราะหไฟไนตเอลิเมนตของวัสดุหนืดยืดหยุน
และวัสดุคลายยาง
Continuum mechanics; viscoelastic behavior and theory; modeling and
characterization of viscoelastic behavior; rubber-like elasticity; analytical and approximate
solution techniques for stress analysis; finite element analysis of viscoelastic and rubberlike materials.
010047112

การเลือกวัสดุสำหรับการออกแบบเชิงกล
3(3-0-6)
(Materials Selection in Mechanical Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ภาพรวมของวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการออกแบบเชิงกล วัสดุวิศวกรรมและสมบัติของวัสดุ
กลยุทธในการเลือกวัสดุ กระบวนการผลิตและการเลือกกระบวนการผลิต การออกแบบวัสดุลูกผสม วัสดุ
และสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา
Overview of engineering materials and design process; engineering materials and
material properties; material selection strategy; processes and process selection; designing
hybrid materials; materials and environment; case studies.
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010047113

ทฤษฎีของการเสียรูปแบบคงรูป
3(3-0-6)
(Theory of Plasticity)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การวิเคราะหความเคน ความเครียด อัตราความเครียด พื้นผิวของความคราก ความสัมพันธของ
ความเคนและความเครียดแบบคงรูป การเสียรูปขนาดเล็กและขนาดจำกัดสำหรับทฤษฎีการเสียรูปแบบ
คืนรูป-คงรูป การเสียรูปแบบวิโคอีลาสติกแบบคงรูป การประยุกตใชทฤษฎีการเสียรูปแบบคงรูป
Analysis of stress; strain; strain rate; yield surface; plastic stress-strain relations;
small and finite deformation for elastoplasticity theory; viscoplasticity; application of
plasticity theory.

010047114

การยึดติดชิ้นสวนลูกผสมจากวัสดุตางชนิดสำหรับ
3(3-0-6)
การประยุกตใชในอุตสาหกรรม
(Joining of Hybrid Multi-Material Components
for Industrial Application)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
บทนำการยึดวัสดุและโครงสราง การยึดติดทางกล การยึดติดดวยกาว การยึดติดดวยเลเซอรแบบ
ปราศจากสารเติมเต็ม พฤติกรรมวัสดุแบบอีลาสติกและเกณฑการคราก-ความเสียหายของวัสดุ พฤติกรรม
แบบไมเปนเชิงเสน การจำลองโดยวิธีทางไฟไนตเอลิเมนต
Introduction to materials and structures joining; mechanical joining; adhesive
bonding; non-filler laser joining; elastic behavior and yield-failure criteria of materials; nonlinear behavior of materials; finite element simulation.
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010047115

กลศาสตรของยางลอ
3(3-0-6)
(Tire Mechanics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติศาสตรและหนาที่ของยางลอ โครงสรางยางลอแบบไบแอสและเรเดียล ความรูเบื้องตน
ของวัสดุประกอบสำหรับการออกแบบยางลอ กฎการผสมและทฤษฎีแผนบางแบบคลาสสิค ผลของขอบ
กายภาพของยางลอระยะเริ่มตน อัดลมในระยะเริ่มตนของยางลอ ความแข็งแรงของโครงสรางอัดลม
ของยางลอ ฟุตพริ้น การวิ่งทางตรง การวิ่งขณะเลี้ยวเบน
Historical and functional of tire; bias and radial architecture; introduction to
composite material for tire mechanics; mixing rules and classical plate theory; edge effect;
initial stage of tire; inflate loading of tire; stiffness of tire inflate structure; footprint;
longitudinal rolling; transversal rolling.
010047116

กลศาสตรของวัสดุประกอบไฟเบอรสั้นและการประยุกตใช
3(3-0-6)
(Mechanics of Short Fiber Composite Materials
and Application)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
บทนำวัสดุประกอบไฟเบอรสั้น พฤติกรรมของวัสดุประกอบไฟเบอรสั้น การวิเคราะหสมบัติแบบ
แอนไอโซโทรป ก คุ ณ สมบั ต ิ ท างกลของไฟเบอร ส ั ้ น และพอลิ เ มอร กฎของการผสม แบบจำลอง
ไมโคร-แม็คคานิก การวิเคราะหความเคนของไฟเบอรสั้นและพอลิเมอร ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตสำหรับ
วัสดุประกอบไฟเบอรสั้น กระบวนการผลิตของวัสดุประกอบไฟเบอรสั้น
Introduction to short fiber composite materials; behavior of short fiber composite;
analysis of anisotropic properties; mechanical properties of short fiber and polymers;
mixture rule; micro-mechanic model; stress analysis on short fiber and polymer; finite
element method for short fiber composite materials; production process of short fiber
composite materials.
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010047117

กลศาสตรการกระแทก
3(3-0-6)
(Impact Mechanics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
กลศาสตรของช็อค ช็อคอูโกนิโอ คลื่นคลายตัว คลื่นความเคนในของแข็ง แผนภาพระยะทางเวลา การเปลี่ยนสถานะและการหลุดลอก ฟสิกสของการระเบิ ด ระเบิดดินโพรง การทดสอบเชิ ง
พลศาสตร การเจาะทะลุของโลหะ คอนกรีต เซรามิค โพลีเมอร วัสดุประกอบ
Mechanics of shock; shock Hugoniots; rarefaction waves; stress waves in solids;
distance-time diagrams; phase transformations and spallations; detonation physics; shaped
charges; dynamics testing; penetration and perforation of metals; concrete; ceramics;
polymer; composites.
010047118

เรื่องคัดเฉพาะทางดานกลศาสตรขั้นสูง 1
3(3-0-6)
(Selected Topics in Advanced Mechanics I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การบรรยาย สัมมนา และการคนควาดวยตนเองจากตำราและบทความวิชาการ หรือการศึกษาใน
สาขาวิ ช าทางด า นกลศาสตร ข ั ้ น สู ง ที ่ ม ี เ นื ้ อ หาวิ ช าแตกต า งจากวิ ช า 010047101, 010047103,
010047106, 010047110, 010047111, 010047112, 010047113, 010047114, 010047115,
010047116, 010047117, 010047119, 010047120, และ 010047121
Lectures; seminar and individual investigations from textbooks and academic
articles or studies in selected areas of advanced mechanics having the different context
other than 010047101, 010047103, 010047106, 010047110, 010047111, 010047112,
010047113, 010047114, 010047115, 010047116, 010047117, 010047119, 010047120, and
010047121.
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010047119

เรื่องคัดเฉพาะทางดานกลศาสตรขั้นสูง 2
3(3-0-6)
(Selected Topics in Advanced Mechanics II)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การบรรยาย สัมมนา และการคนควาดวยตนเองจากตำราและบทความวิชาการ หรือการศึกษาใน
สาขาวิ ช าทางด า นกลศาสตร ข ั ้ น สู ง ที ่ ม ี เ นื ้ อ หาวิ ช าแตกต า งจากวิ ช า 010047101, 010047103,
010047106, 010047110, 010047111, 010047112, 010047113, 010047114, 010047115,
010047116, 010047117, 010047118, 010047120, และ 010047121
Lectures; seminar and individual investigations from textbooks and academic
articles or studies in selected areas of advanced mechanics having the different context
other than 010047101, 010047103, 010047106, 010047110, 010047111, 010047112,
010047113, 010047114, 010047115, 010047116, 010047117, 010047118, 010047120, and
010047121.
010047120

เรื่องคัดเฉพาะทางดานกลศาสตรขั้นสูง 3
3(3-0-6)
(Selected Topics in Advanced Mechanics III)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การบรรยาย สัมมนา และการคนควาดวยตนเองจากตำราและบทความวิชาการ หรือการศึกษาใน
สาขาวิ ช าทางด า นกลศาสตร ข ั ้ น สู ง ที ่ ม ี เ นื ้ อ หาวิ ช าแตกต า งจากวิ ช า 010047101, 010047103,
010047106, 010047110, 010047111, 010047112, 010047113, 010047114, 010047115,
010047116, 010047117, 010047118, 010047119, และ 010047121
Lectures; seminar and individual investigations from textbooks and academic
articles or studies in selected areas of advanced mechanics having the different context
other than 010047101, 010047103, 010047106, 010047110, 010047111, 010047112,
010047113, 010047114, 010047115, 010047116, 010047117, 010047118, 010047119, and
010047121.
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010047121

เรื่องคัดเฉพาะทางดานกลศาสตรขั้นสูง 4
3(3-0-6)
(Selected Topics in Advanced Mechanics IV)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การบรรยาย สัมมนา และการคนควาดวยตนเองจากตำราและบทความวิชาการ หรือการศึกษาใน
สาขาวิ ช าทางด า นกลศาสตร ข ั ้ น สู ง ที ่ ม ี เ นื ้ อ หาวิ ช าแตกต า งจากวิ ช า 010047101, 010047103,
010047106, 010047110, 010047111, 010047112, 010047113, 010047114, 010047115,
010047116, 010047117, 010047118, 010047119, และ 010047120
Lectures; seminar and individual investigations from textbooks and academic
articles or studies in selected areas of advanced mechanics having the different context
other than 010047101, 010047103, 010047106, 010047110, 010047111, 010047112,
010047113, 010047114, 010047115, 010047116, 010047117, 010047118, 010047119, and
010047120.
010047201

พลศาสตรของระบบและการควบคุมขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced System Dynamics and Control)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของวัตถุแข็งเกร็ง แกนพิกัดทั่วไป หลักการงานเสมือน หลักการ
ของฮามินตัน สมการการเคลื่อนที่แบบลากรานจ สมการตัวแปรสภาวะ ความสามารถในการควบคุมได
และสั ง เกตได การออกแบบตั ว ควบคุ ม แบบป อ นกลั บ สภาวะแบบครบทุ ก สถานะ การออกแบบตั ว
สังเกตการณ
Kinematics and kinetics of rigid bodies; Generalized coordinate; Principle of virtual
work; Halmilton’s principle; Lagrange equation of motion; state space equations;
controllability and observability; full state feedback controller design; observer design.
010047202

ความสั่นสะเทือนทางกลและการวิเคราะหเชิงโหมด
3(3-0-6)
(Mechanical Vibration and Modal Analysis)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การควบคุ มความสั ่ น สะเทื อนแบบพาสซี ฟและแอกที ฟ การวั ด และเครื ่ องมื อทางด านความ
สั ่ น สะเทื อน การวิ เ คราะห จ ากสั ญญาณการตอบสนอง แบบจำลองเชิ งโหมด การวิ เ คราะห ฟ งก ชั น
การตอบสนองเชิงความถี่ การทดสอบเชิงโหมดของระบบทางกล
Passive and active vibration control; vibration measurement and instrument;
response analysis; modal model; frequency response function analysis; modal testing of
mechanical systems.
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010047203

พลศาสตรเชิงวิเคราะห
3(3-0-6)
(Analytical Dynamics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
พลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง เทนเซอรความเฉื่อย การแปลงรูปพิกัดและกรอบอางอิง
หมุน งานเสมือน พลศาสตรการชน สมการลากรานจของระบบหลายชั้นความอิสระ
Particle and rigid-body dynamics; inertia tensor; coordinate transformation and
rotating reference frames; virtual work; impact dynamics; Lagrange equations of multidegree of freedom systems.
010047206

ระบบควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด
3(3-0-6)
(Optimal Control System)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ปญหาการหาคาเหมาะสมที่สุดสำหรับระบบพลศาสตร ตัวควบคุมแบบเหมาะสมแบบเวลาเต็ม
หนวย ตัวควบคุมแบบเหมาะสมแบบตอเนื่อง ปญหาการติดตามคา กำหนดการพลวัต กระบวนการสุม ตัว
สังเกตการณแบบเหมาะสม
Optimization problems for dynamic systems; discrete-time optimum controllers;
continuous-time optimum controllers; tracking problems; dynamic programming; random
process; optimum observers.
010047209

การประมวลผลสัญญาณขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Signal Processing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
สัญญาณแกนเวลาและความถี่ การแปลงฟูเรียรสัญญาณเวลาเต็มหนวย การแปลงฟูเรียรอยางเร็ว
การใชงานการแปลงฟูเรียรอยางเร็ว การหาความหนาแนนสเปกตรัมกำลังและสเปกตรัมพลังงาน การ
ประยุกตใชการวิ เคราะหสั ญญาณการแพร ของเสีย ง กรณีศึกษาการวิเ คราะห ป ญหาการประมวลผล
สัญญาณทางกลที่เกี่ยวของกับการทำงานของฮารดดิสกไดรฟ
Signals in time and frequency domain; discrete-time fourier transform; fast fourier
transform; practical uses of fast fourier transform; determination of power spectral density
and energy spectral density; application of acoustic emission signal analysis; case studies
on problem analysis using mechanical signal processing to harddisk drive operation.
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010047210

การระบุเอกลักษณของระบบ
3(3-0-6)
(System Identification)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วิธีพาราเมทริกซ และไมใชพาราเมทริกซ การประมาณคาแบบจำลอง การวิเคราะหทรานเชียนส
การวิเคราะหความถี่ การวิเคราะหโครีเรชั่น การวิเคราะหสเปกตรัม การประมาณคาแบบลีสทสแควร
การหามิติแบบจำลอง การหาพารามิ เตอร ของแบบจำลองถดถอยเชิ งเสน การทำนายคาที่เ หมาะสม
ความสัมพันธระหวางวิธีการทำนายข อผิด พลาดและวิธีการหาเอกลั กษณของระบบ วิธีการประมาณ
ลีสทสแควรแบบซ้ำ การพิจารณาความสามารถในการหาเอกลักษณแบบตรงและแบบออมรวมกับสัญญาณ
ขาเขาและขาออก
Parametric and non-parametric method; model approximation; transient analysis;
frequency analysis; correlation analysis; spectral analysis; least square estimation;
determination of model dimension; parameter estimates for linear regression models;
optimal prediction; relationships between error prediction methods and other
identification methods; recursive least squares method; identifiability considerations for
direct and indirect identification with joint input and output identification.
010047215

การควบคุมแบบไมเชิงเสน
3(3-0-6)
(Nonlinear Control)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ระบบไมเชิงเสน ทฤษฎีบทเสถียรภาพเลียปูนอฟ ฟงกชันควบคุมเลียปูนอฟ วิธีควบคุมแบบขั้น
ถอยหลัง การควบคุมแบบเลื่อนไถล ความเปนแพสซิฟ วิธีควบคุมดวยวิธีความเปนแพสซิฟ การควบคุม
แบบปรับตัวเองได
Nonlinear systems; Lyapunov stability theorem; Lyapunov control function;
backstepping control method; sliding mode control method; passivity; passivity based
control method; adaptive control.
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010047216

การออกแบบระบบควบคุมสำหรับอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Practical Control System Design for Industry)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เซนเซอรและแอคชูเอเตอร ฮารดแวรของตัวควบคุม การปรับจูนตัวควบคุมพีไอดี การหาตัวแทน
ระบบ การออกแบบกฎการควบคุมพีไอดี การออกแบบกฎการควบคุมปอนกลับสถานะ การออกแบบตัว
สังเกต โครงงานออกแบบระบบควบคุม
Sensors and actuators; controller hardware; PID controller tuning; system
representation; design of PID control law; design of state feedback control law; observer
design; control system design project.
010047217

หลักการของการสั่นของเครื่องจักรและการตรวจวัด
3(3-0-6)
(Principle of Machine Vibration and Measurement)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การเคลื่อนที่ คาบเวลา ความถี่ แอมปลิจูดการสั่น หนวย การแปลงหนวย โดเมนเวลาและความถี่
แบบจำลองมวลสปริงตัวหนวง ความถี่ธรรมชาติ ปรากฏการณรีโซแนนซ เครื่องมือวัด ตัวหยั่งสัญญาณ
การติดตั้งเซนเซอร ขั้นตอนการทดสอบ การจำแนกขอมูลไมสมบูรณ การวิเคราะหสัญญาณการสั่นของ
มอเตอร ไฟฟ า เจเนอเรเตอร และไดร ฟ ป  ม พั ด ลม เทอร ไบน ไอน้ ำ เทอร ไบน ก  าซ คอมเพรสเซอร
เครื่องจักรแบบลูกสูบ โครงสราง ทอ และชุดเกียร การดำเนินการในการบำรุงรักษา
Motion; period; frequency; amplitude of vibration; unit; unit conversion; time and
frequency domain; mass-spring-damp model; natural frequency; resonance phenomena;
instrumentation; transducers; sensor mounting; test procedure; recognition of poor data;
vibration analysis of electric motor, generators and drives, pump, fans, steam turbine, gas
turbine, compressor, reciprocating machinery, structure, piping, and gearboxes;
maintenance action.
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010047218

การวินิจฉัยสภาพเครื่องจักรดวยการวิเคราะหสัญญาณการสั่น
3(3-0-6)
(Machine Condition Diagnostics with
Vibration Signal Analysis)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
คาเฉลี่ยกำลังสองและการตรวจวัดสัญญาณพีค การแปลงอนาลอกและดิจิตอล การสุมสัญญาณ
อนาลอกและดิจิทัล การคำนวณและการประยุกตใชการแปลงฟูเรียรอยางเร็ว หนาตางสัญญาณแกนเวลา
ตัวกรองสัญญาณ การปองกันการสุมขอมูลผิดพลาด ยานความถี่ตรวจวัด ความละเอียดสัญญาณ การเฉลี่ย
ชวงพลวัต อัตราสวนสัญญาณที่วัดตอสัญญาณรบกวน การวิเคราะหรูปคลื่นแกนเวลา การวิเคราะห
สเปกตรัมความถี่ ฮารโมนิกและไซดแบนด การไมสมดุล มวล การเยื้องศู นย การหลวมคลอน การถู
ความไมเสถียรภาพ การวิเคราะหชุดเฟอง รีโซแนนซและความเร็ววิกฤต
Root mean square and peak detection; analog and digital conversion; analog and
digital sampling; fast fourier transform computation and applications; time window; filter;
anti-aliasing filter; bandwidth; resolution; averaging; dynamic range; signal-to-noise ratio;
time waveform analysis; spectrum analysis; harmonics and sidebands; mass unbalance;
misalignment; mechanical looseness; rub; instabilities; gearbox analysis; resonance and
critical speed.
010047219

พลศาสตรเครื่องจักรหมุน การจำลองระบบสั่นสะเทือน
3(3-0-6)
และการวิเคราะหเชิงโหมด
(Rotor Dynamics, Vibration System Modeling
and Modal Analysis)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ลั กษณะของเพลาหมุ น ลั กษณะของแบริ ่ ง รองรั บ เพลา การจำลองแบบมวลสปริ งตั ว หน ว ง
การวิเคราะหแบบขามชองสัญญาณ ฟงกชั่นถายโอน การทดสอบแบบแรงกระแทก รูปรางการสั่นขณะ
ทำงาน การวิเคราะหทางเดินเพลา การวิเคราะหเฟสสัญญาณ การหาคาการหนวง ตัวกั้นการสงผานและ
ตัวดูดกลืนการสั่น การทดสอบและวิเคราะหเชิงโหมด การควบคุมรีโซแนนซ การสั่นแบบกระตุ นจาก
การไหล
Rotor characteristics; bearing characteristics; mass-stiffness-damping modeling;
cross channel analysis; transfer function; impact testing; operating deflection shapes; orbit
analysis; phase analysis; damping evaluation; vibration isolation and absorber; modal
testing and analysis; resonance control; flow induced vibration.
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010047220

อะคูสติกสของสถาปตยกรรมและอาคาร
3(3-0-6)
(Architectural and Building Acoustics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
หลักการทางเสียง การรับรูและปฏิกิริยาของมนุษยตอเสียง การวัดเสียงและเมตริกซของเสียง
รบกวน เสี ย งรบกวนแวดล อม เสี ย งในพื ้ น ที ่ ป  ดล อม การวั ดเวลาการสะท อนของเสี ย ง การสู ญเสี ย
ในการสงถายของเสียง เสียงรบกวนจากระบบเครื่องกล การลดทอนเสียงในทอ การออกแบบทางเสียง
สำหรับงานเฉพาะ ระบบเสริมกำลังของเสียง การจำลองสนามเสียง แบบจำลองสนามเสียงภายในหอง
Fundamentals of acoustics; human perception and reaction to sound; acoustic
measurements and noise metrices; environmental noise; sound in enclosed spaces; sound
transmission loss; reverberation time measurement; noise in mechanical systems; sound
attenuation in ducts; acoustic design for specific purpose; sound reinforcement systems;
acoustic modeling; room acoustic simulation.
010047221

หลักการประมวลผลสัญญาณสำหรับวิศวกรรมเสียง
3(3-0-6)
และการสั่นสะเทือน
(Fundamental of Signal Processing for Sound
and Vibration Engineering)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
สั ญ ญาณเชิ ง เวลา อนุ ก รมฟู เ รี ย ร การแปลงฟู เ รี ย ร การวิ เ คราะห เ ชิ ง ความถี ่ ส ั ญ ญาณ
การสังเคราะหสัญญาณ การคอนโวลูชั่น การออกแบบตัวกรองเชิงความถี่ ทฤษฎีการสุมสัญญาณ ฟงกชั่น
ตอบสนองความถี่ ฟงกชันตอบสนองอิมพัลส สัญญาณแบบสุม การประมวลผลสัญญาณแบบสุม การระบุ
คุณสมบัติของระบบ
Temporal signal; fourier series; fourier transform; signal frequency analysis; signal
generation; convolution; design of frequency filter; signal sampling theory; frequency
response function; impulse response function; random signals; processing random inputs;
system identification.
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010047222

ฟูเรียรอะคูสติกสและอะคูสติกอาเรย
3(3-0-6)
(Fourier Acoustics and Acoustic Arrays)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
สนามเสียงบนพิกัดคารทีเชียน พิกัดทรงกระบอก และพิกัดทรงกลม วิธีเนียรฟลดอะคูสติกส
โฮโลกราฟ ป ญ หาผกผั น ฟ ง ก ช ั น ของกรี น เฮลม โ ฮลทส อ ิ น ทิ ก รั ล การออกแบบอาเรย ไ มโครโฟน
การวิ เ คราะห โ มดั ล ของสนามเสี ย ง การระบุ ท ิ ศ ทางของแหล ง กำเนิ ด เสี ย ง การบั น ทึ ก สนามเสี ย ง
แอมบิโซนิคโดเมน
Acoustic waves on Cartesian, cylindrical and spherical coordinates; method of nearfield acoustic holography; inverse problem: green functions; Helmholtz integral;
microphone array design; analysis of acoustic modal; identification of acoustic-wave source
direction; acoustics field recording; ambisonic domain.
010047223

พื้นฐานดานอะคูสติกส
3(3-0-6)
(Fundamental of Acoustics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
บทนำของเสียง สมการคลื่นใน 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ การหาคำตอบของสมการคลื่นใน 1 มิติ
แหลงกำเนิดคลื่นระนาบ คลื่นทรงกระบอก คลื่นทรงกลม ความเร็วและอิมพีแดนซจำเพาะของเสียง
กฎการซอนทับของเสียง พลังงานเสียง ความหนาแนนและความเขมเสียง การตรวจวัดระดับความดันเสียง
Introduction to sound; wave equations in one, two and three dimensions; solution
of one-dimensional wave equation; sources of plane, cylindrical and spherical waves;
speed and specific impedance of sound; superposition principle of sound; acoustic energy;
density and intensity of acoustic; measurement of sound pressure level.
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010047224

เรื่องคัดเฉพาะทางดานพลศาสตรและการควบคุมขั้นสูง 1
3(3-0-6)
(Selected Topic in Advanced Dynamics and Control I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การบรรยาย สัมมนา และการคนควาดวยตนเองจากตำราและบทความวิชาการ หรือการศึกษาใน
สาขาวิ ช าทางด า นพลศาสตร แ ละการควบคุ ม ขั ้ น สู ง .ที ่ ม ี เ นื ้ อ หาวิ ช าแตกต า งจากวิ ช า 010047201,
010047202, 010047203, 010047206, 010047209, 010047210, 010047215, 010047216,
010047217, 010047218, 010047219, 010047220, 010047221, 010047222, 010047223,
010047225, 010047226 และ 010047227
Lectures; seminar and individual investigations from textbooks and academic
articles or studies in selected areas of advanced dynamics and control having the different
context other than 010047201, 010047202, 010047203, 010047206, 010047209, 010047210,
010047215, 010047216, 010047217, 010047218, 010047219, 010047220, 010047221,
010047222, 010047223, 010047225, 010047226 and 010047227.
010047225

เรื่องคัดเฉพาะทางดานพลศาสตรและการควบคุมขั้นสูง 2
3(3-0-6)
(Selected Topic in Advanced Dynamics and Control II)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การบรรยาย สัมมนา และการคนควาดวยตนเองจากตำราและบทความวิชาการ หรือการศึกษาใน
สาขาวิ ช าทางด า นพลศาสตร แ ละการควบคุ ม ขั ้ น สู ง .ที ่ ม ี เ นื ้ อ หาวิ ช าแตกต า งจากวิ ช า 010047201,
010047202, 010047203, 010047206, 010047209, 010047210, 010047215, 010047216,
010047217, 010047218, 010047219, 010047220, 010047221, 010047222, 010047223,
010047224, 010047226 และ 010047227
Lectures; seminar and individual investigations from textbooks and academic
articles or studies in selected areas of advanced dynamics and control having the different
context other than 010047201, 010047202, 010047203, 010047206, 010047209, 010047210,
010047215, 010047216, 010047217, 010047218, 010047219, 010047220, 010047221,
010047222, 010047223, 010047224, 010047226 and 010047227.
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010047226

เรื่องคัดเฉพาะทางดานพลศาสตรและการควบคุมขั้นสูง 3
3(3-0-6)
(Selected Topic in Advanced Dynamics and Control III)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การบรรยาย สัมมนา และการคนควาดวยตนเองจากตำราและบทความวิชาการ หรือการศึกษาใน
สาขาวิ ช าทางด า นพลศาสตร แ ละการควบคุ ม ขั ้ น สู ง .ที ่ ม ี เ นื ้ อ หาวิ ช าแตกต า งจากวิ ช า 010047201,
010047202, 010047203, 010047206, 010047209, 010047210, 010047215, 010047216,
010047217, 010047218, 010047219, 010047220, 010047221, 010047222, 010047223,
010047224, 010047225 และ 010047227
Lectures; seminar and individual investigations from textbooks and academic
articles or studies in selected areas of advanced dynamics and control having the different
context other than 010047201, 010047202, 010047203, 010047206, 010047209, 010047210,
010047215, 010047216, 010047217, 010047218, 010047219, 010047220, 010047221,
010047222, 010047223, 010047224, 010047225 and 010047227.
010047227

เรื่องคัดเฉพาะทางดานพลศาสตรและการควบคุมขั้นสูง 4
3(3-0-6)
(Selected Topic in Advanced Dynamics and Control IV)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การบรรยาย สัมมนา และการคนควาดวยตนเองจากตำราและบทความวิชาการ หรือการศึกษาใน
สาขาวิ ช าทางด า นพลศาสตร แ ละการควบคุ ม ขั ้ น สู ง .ที ่ ม ี เ นื ้ อ หาวิ ช าแตกต า งจากวิ ช า 010047201,
010047202, 010047203, 010047206, 010047209, 010047210, 010047215, 010047216,
010047217, 010047218, 010047219, 010047220, 010047221, 010047222, 010047223,
010047224, 010047225 และ 010047226
Lectures; seminar and individual investigations from textbooks and academic
articles or studies in selected areas of advanced dynamics and control having the different
context other than 010047201, 010047202, 010047203, 010047206, 010047209, 010047210,
010047215, 010047216, 010047217, 010047218, 010047219, 010047220, 010047221,
010047222, 010047223, 010047224, 010047225 and 010047226.
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010047301

การคำนวณเชิงตัวเลขทางพลศาสตรของไหล
3(3-0-6)
และการถายเทความรอน
(Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
สมการเชิงอนุพันธยอย การจำแนกสมการอนุพันธยอย เงื่อนไขเริ่มตนและเงื่อนไขขอบ นิพจน
แบบไฟไนตดิฟเฟอเรนซ ความตองกัน เสถียรภาพ การลูเขา วิธีการคำนวณซ้ำสำหรับสมการเชิงอนุพันธ
แบบอิคลิปติก ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธแบบพาราโบลิกและแบบไฮเพอรโบลิก
Partial differential equation; classification of partial differential equations; initial and
boundary conditions; finite-difference expressions; consistency; stability; convergence;
iterative methods for elliptic differential equations; solution of parabolic and hyperbolic
differential equations.
010047302

การออกแบบระบบความรอน
3(3-0-6)
(Design of Thermal System)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
กระบวนการออกแบบทางวิ ศวกรรม การพิ จ ารณาเศรษฐศาสตร ในการออกแบบระบบทาง
วิศวกรรม การเลือกอุปกรณสำหรับระบบความรอน แบบจำลองทางคณิตศาสตรสำหรับอุปกรณความรอน
การจำลองระบบ เทคนิคการหาจุดเหมาะสมที่สุด การวิเคราะหทรายเชียนระบบความรอน
Engineering design process; economics consideration for engineering design;
equipment selection for heating systems; mathematical models for thermal equipment;
system simulation; optimization techniques; transient analysis of thermal systems.
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010047306

การไหลแบบไมหนืด
3(3-0-6)
(Inviscid Flow)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
สมการทั่วไปของการเคลื่อนที่ การสงถายเชิงจลนศาสตรและวอรทิซิตี้ ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับ
การไหลแบบไมหมุนวนรวมถึงการไหลแบบพอเทนเชียลในสองมิติและสามมิติ การประยุกตใชทฤษฎีของ
ป กเครื ่ องบิ น แบบบางและทฤษฎี ของ สตรี มไลน แบบอิ ส ระ การไหลแบบไม ห นื ดโดยมี การหมุ นวน
พลศาสตรของการไหลวน ทฤษฎีของคลื่นน้ำ การไหลแบบไมหนืดและอัดตัวได
Governing equations of motion; kinematics and vorticity transport; general theory
of irrotational flow including two- and three- dimensional potential flow; applications of
thin airfoil theory and free streamline theory; inviscid flows with vorticity; vortex dynamics;
water wave theory; inviscid compressible flow.
010047307

ทฤษฎีการไหลแบบปนปวน
3(3-0-6)
(Theory of Turbulence)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
แนวคิดเกี่ยวกับการไหลปนปวน การเปลี่ยนแปลงและทฤษฎีเชิงเสนของเสถียรภาพของการไหล
การสังเกตการเกิดการไหลปนปวนจากผลการทดลอง การกระจายพลังงานจลนของการไหลปนปวน
รายละเอียดเชิงสถิติของการไหลปนปวน พลังงานเฉลี่ยของปนปวนและโคลสเชอรโมเดลโดยความเคน
เรยโนลด การไหลเฉือนในการไหลแบบปนปวนแบบอิสระและแบบชิดผนัง
Concept of turbulence; transition and linear theory of flow stability; experimental
observations on turbulence generation; kinetic energy distribution of turbulence; statistical
description of turbulence; mean turbulent energy and Reynolds stress closure models;
shear flows in free and wall turbulence.
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010047311

การวัดการไหลและความรอนดวยเทคนิคแสง
3(3-0-6)
และการประมวลผลขอมูล
(Optical Technique in Heat and Fluid Flow Measurements
and Data Processing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความรูและรูปลักษณทั่วไปเกี่ยวกับการเดินทางของแสง การกระเจิงแสงจากอนุภาคทรงกลม
การเดินทางของแสงภายในอนุภาค การกระเจิงของแสงจากกลุมอนุภาค ผลตอเวลาจากเลเซอรแบบชวง
เทคนิคและเครื่องมือวัดสมบัติของอนุภาค การประมวลระบบขอมูลจากการวัดดวยแสง
Knowledge and general notation of light propagation; scattering by spherical
particle; propagation of light inside a particle; scattering by a cloud of particles; temporal
effect due to pulsed laser; measurement techniques and devices for measuring particle
properties; data processing from optical measurement.
010047313

การไหลแบบหนืด
3(3-0-6)
(Viscous Flow)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ผลเฉลยแมนตรงสำหรับสมการเนเวีย-สโตกส ทฤษฎีชั้นชิดผิวของการไหลแบบลามินา ความเคน
เรยโนลดสและเทอรบิวเลนซ การไหลภายใน การไหลในชั้นชิดผิว การไหลแบบผสม การประยุกต กับ
การถายเทความรอนและมวล การประยุกตกบั การไหลแบบมีปฏิกิริยาเคมี
Exact solutions of Navier-Stokes equations; laminar boundary-layer theory;
Reynolds stresses and turbulence; internal flow, boundary layer flow, mixing flow;
applications to heat and mass transfer; applications to chemical reacting flows.
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010047316

เทอรโมฟลูอิดสขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Thermofluids)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การวิเคราะหการไหลดวยวิธีแบบดิฟเฟอรเรนเชียล: สมการความตอเนื่อง สมการนาเวียร-สโตกส
และ สมการการถายเทความรอน การประยุกตสมการกับการไหลแบบอัดตัวไมไดสำหรับการไหลภายใน
และการไหลภายนอก การวิเคราระหพลังงานและเอ็นโทรปของระบบเทอรโมไดนามิกส วัฎจักรทางเทอร
โมไดนามิกส ระบบผลิตไฟฟาดวยไอน้ำ ระบบทำความเย็นและปมความรอน ระบบผลิตไฟฟาดวยกาซ
และ วัฎจักรรวมผลิตไฟฟา
Differential analyses of flow systems: continuity, Navier-Stokes and heat transfer
equations; application to flow analyses: internal-incompressible flow and external flow,
energy and entropy analyses of thermodynamics system, thermodynamics cycles: vapor
power system, refrigeration and heat pump, gas power plant and combined cycles power
plant.
010047317

สเปรยและการแตกตัว
3(3-0-6)
(Atomization and Sprays)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ปรากฏการณ และขบวนการพื ้ น ฐานของการแตกตั ว การแตกตั ว ของลำน้ ำ เจ็ ต และแผ น น้ ำ
การแสดงคุณลักษณะของสเปรย ชนิดของหัวฉีด หัวฉีดดีเซลแบบออริฟซ หัวฉีดแบบความดันไหลวน
การไหลภายในหัวฉีด ประสิทธิภาพของหัว ฉีด คุณลักษณะของสเปรยภายนอก การระเหยของหยด
เทคนิคการวัดขนาดหยด ฝกปฏิบัติการวัดขนาดหยดดวยเทคนิคการเลี้ยวเบนของแสงในหองปฏิบัติการ
และวิเคราะหผล
Phenomena and basic processes of atomization; jet and sheet breakups;
representation of spray characteristics; atomizer types; diesel plain-orifice injector; pressure
swirl atomizer; flow in atomizers; atomizer performance; external spray characteristics;
drop evaporation; drop-size measurement techniques; practice and result analysis of dropsize measurement using laser diffraction technique.
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010047318

หลักการและการประยุกตการเผาไหม
3(3-0-6)
(Principles and Application of Combustion)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
พลังงานและการวิเคราะหพลังงานของระบบทางความรอน อภิปรายเกี่ยวกับหองเผาไหมและ
เตาเผาไหมแบบตางๆ ทฤษฎีเปลวไฟและเปลวไฟผสม อันตรายจากการระเบิด หองเผาไหมในเตาเผา
หองเผาไหมสำหรับเครื่องยนตลูกสูบ มลภาวะ วิธีเชิงทฤษฎีและอิงผลจากการทดลอง
Energy and energy analysis of thermal systems; discussion of all type of combustor
and incinerators; flame and mixed-flame theory; explosion hazards; furnace combustion
chambers; combustors for reciprocating engines; pollution; theoretical and empirical
approaches.
010047319

เชื้อเพลิงและการเผาไหม
3(3-0-6)
(Fuel and Combustion)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
หลักการและกระบวนการเผาไหม การแบงประเภทของเชื้อเพลิง คุณสมบัติและลักษณะสมบัติ
ของเชื้อเพลิงกาซ เชื้อเพลิงเหลวและเชื้อเพลิงแข็ง ลักษณะสมบัติของเปลวไฟจากการเผาไหมแบบตางๆ
การเผาไหมที่สตอยคิโอมิทรี อุณหพลศาสตรของการเผาไหม จลนเคมีของการเผาไหม สมดุลพลังงานและ
ประสิทธิภาพของเตาเผาไหม ภาพรวมของเทคโนโลยี การเผาไหมเ ชื ้ อเพลิ งแข็ ง เชื้อเพลิ งเหลวและ
เชื้อเพลิงกาซ
Basic concepts of combustion processes; classification of fuels; properties and
characterization of gaseous, liquid and solid fuels; characteristics of combustion flame;
stoichiometry; thermodynamics of combustion; chemical kinetics of combustion; energy
balance and furnace efficiency; overview on major combustion technologies for solid,
liquid and gaseous fuels.
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010047320

กระบวนการและการเผาไหมสเปรย
3(3-0-6)
(Spray Process and Combustion)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
กระบวนการสเปรย การทำละอองของเชื้อเพลิงเหลว การเกิดหยดของสเปรย ปฏิสัมพันธของ
กระแสอากาศและสเปรย การเผาไหม ข องสเปรย การระเหยและการเผาไหม ข องเชื ้ อ เพลิ งเหลว
การระเหยและการเผาไหมของเชื้อเพลิงเหลวแบบหยดเดียว การเผาไหมแบบแถว แบบกลุม และแบบ
สเปรย การเผาไหมของฟลมและบอเชื้อเพลิงเหลว
Spray processes; atomization of liquid fuel; drop formation in spray; interaction of
air streams and sprays; spray combustion; vaporization and burning of liquid fuel; isolated
droplet vaporization and burning; burning of droplet array, group and spray; burning of
liquid film and pool.
010047321

พลังงานจากชีวมวล
3(3-0-6)
(Biomass Energy)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ขอไดเปรียบของการผลิตพลังงานจากชีวมวล เทคโนโลยีเปลี่ยนรูปพลังงานจากชีวมวลเปนความ
รอนและกำลัง การขนสงและกรรมวิธีจัดการกับชีวมวล การเตรียมถานเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแทง การผลิต
เชื ้ อเพลิ งชี ว มวลและก าซชี ว ภาพ กระบวนการเปลี ่ ย นรู ป ทางความร อนและอุ ณหเคมี ไพโรไลซีส
แกสซิฟเคชั่น การเผาไหม ผลกระทบสิ่งแวดลอมและกรอบนโยบายการใชงานชีวมวล
Advantages of bio-energy production; biomass conversion technologies for heat
and power; biomass handling and processing; charcoal and biomass briquette preparation;
biofuel and biogas production; thermal and thermochemical conversion processes;
pyrolysis; gasification; combustion; environmental impact and policy framework for
biomass utilization.
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010047322

ชีวมวลสำหรับความรอนและกำลัง
3(3-0-6)
(Biomass for Heat and Power)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ลักษณะสมบัติของชีวมวลและการไดประโยชน ศักยภาพสำหรับการผลิตความรอนและกำลั ง
การวิเคราะหการเผาไหม เครื่องผลิตกาซและเครื่องกำเนิดไอน้ำ อุปกรณและกระบวนการในการผลิต
กำลัง การผลิตกำลังรวม การวิเคราะหและติดตามสมรรถนะ การประเมินดานการเงินของโครงการชีวมวล
การคำนวณการปลดปลอยมลพิษและวิธีการควบคุม
Biomass characteristics and availability; potential for heat and power production;
combustion analysis; gasifiers and boilers; power generating equipment and processes;
cogeneration; performance monitoring and analysis; financial evaluation of biomass
projects; pollution calculations and control methods.
010047323

เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรมความรอนและของไหลขั้นสูง 1
3(3-0-6)
(Selected Topic in Advanced Thermal and Fluid
Engineering I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การบรรยาย สัมมนา และการคนควาดวยตนเองจากตำราและบทความวิชาการ หรือการศึกษาใน
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมความร อ นและของไหลขั ้ น สู ง ที ่ ม ี เ นื ้ อ หาวิ ช าแตกต า งจากวิ ช า 010047301,
010047302, 010047306, 010047307, 010047311, 010047313, 010047316, 010047317,
010047318, 010047319, 010047320, 010047321, 010047322, 010047324, 010047325 แ ล ะ
010047326
Lectures; seminar and individual investigations from textbooks and academic
articles or studies of advanced thermal and fluid engineering having the different context
other than 010047301, 010047302, 010047306, 010047307, 010047311, 010047313,
010047316, 010047317, 010047318, 010047319, 010047320, 010047321, 010047322,
010047324, 010047325 and 010047326.
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010047324

เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรมความรอนและของไหลขั้นสูง 2
3(3-0-6)
(Selected Topic in Advanced Thermal and Fluid
Engineering II)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การบรรยาย สัมมนา และการคนควาดวยตนเองจากตำราและบทความวิชาการ หรือการศึกษาใน
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมความร อ นและของไหลขั ้ น สู ง ที ่ ม ี เ นื ้ อ หาวิ ช าแตกต า งจากวิ ช า 010047301,
010047302, 010047306, 010047307, 010047311, 010047313, 010047316, 010047317,
010047318, 010047319, 010047320, 010047321, 010047322, 010047323, 010047325 แ ล ะ
010047326
Lectures; seminar and individual investigations from textbooks and academic
articles or studies of advanced thermal and fluid engineering having the different context
other than 010047301, 010047302, 010047306, 010047307, 010047311, 010047313,
010047316, 010047317, 010047318, 010047319, 010047320, 010047321, 010047322,
010047323, 010047325 and 010047326.
010047325

เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรมความรอนและของไหลขั้นสูง 3
3(3-0-6)
(Selected Topic in Advanced Thermal and Fluid
Engineering III)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การบรรยาย สัมมนา และการคนควาดวยตนเองจากตำราและบทความวิชาการ หรือการศึกษาใน
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมความร อ นและของไหลขั ้ น สู ง ที ่ ม ี เ นื ้ อ หาวิ ช าแตกต า งจากวิ ช า 010047301,
010047302, 010047306, 010047307, 010047311, 010047313, 010047316, 010047317,
010047318, 010047319, 010047320, 010047321, 010047322, 010047323, 010047324 แ ล ะ
010047326
Lectures; seminar and individual investigations from textbooks and academic
articles or studies of advanced thermal and fluid engineering having the different context
other than 010047301, 010047302, 010047306, 010047307, 010047311, 010047313,
010047316, 010047317, 010047318, 010047319, 010047320, 010047321, 010047322,
010047323, 010047324 and 010047326.
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มคอ 2.

เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรมความรอนและของไหลขั้นสูง 4
3(3-0-6)
(Selected Topic in Advanced Thermal and Fluid
Engineering IV)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การบรรยาย สัมมนา และการคนควาดวยตนเองจากตำราและบทความวิชาการ หรือการศึกษาใน
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมความร อ นและของไหลขั ้ น สู ง ที ่ ม ี เ นื ้ อ หาวิ ช าแตกต า งจากวิ ช า 010047301,
010047302, 010047306, 010047307, 010047311, 010047313, 010047316, 010047317,
010047318, 010047319, 010047320, 010047321, 010047322, 010047323, 010047324 แ ล ะ
010047325
Lectures; seminar and individual investigations from textbooks and academic
articles or studies of advanced thermal and fluid engineering having the different context
other than 010047301, 010047302, 010047306, 010047307, 010047311, 010047313,
010047316, 010047317, 010047318, 010047319, 010047320, 010047321, 010047322,
010047323, 010047324 and 010047325.
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