
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
2103203 Mechanical Drawing 

 
1. รหัสวิชา  2103203 
2. จํานวนหนวยกิต 2  (1-2-3) หนวยกิต (Lecture 1 Practice 1) 
3. ชื่อวิชา  Mechanical Drawing 
4. คณะ/ภาควิชา  วิศวกรรมศาสตร/วิศวกรรมเครื่องกล 
5. ภาคการศึกษา  ปลาย 
6. ปการศึกษา  2554 
7. ชื่อผูสอน  1. ผศ.ดร.ชนัตต รัตนสุมาวงศ (CRW)   

2. ผศ.ดร.สัณหพศ จันทรานุวัฒน (SCW)  
3. ผศ.ดร.อังคีร ศรีภคากร  (ASK)    
4. อ.ตะวัน ปภาพจน  (TPP)    

8. เง่ือนไขรายวิชา 
8.1 วิชาที่ตองเรียนมากอน  2103105 Engineering Drawing Fundamental 
8.2 วิชาบังคับรวม ไมม ี
8.3 วิชาควบ ไมม ี

9. สถานภาพของวิชา วิชาบังคับ 
10. ชื่อหลักสูตร 

10.1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
10.2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเรือ) 
10.3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยานยนต) 

11. วิชาระดับ  ปริญญาบัณฑิต 
12. จํานวนชั่วโมงที่สอนตอสัปดาห  3 ช่ัวโมง 
13. เนื้อหารายวิชา 

Introduction; material in mechanical engineering; dimensioning method; limits and tolerances; 
geometric tolerance; surface texture; threaded fasteners; welding drawings; gears & the other 
mechanical components; cams; piping drawing; special activity. 

14. ประมวลการเรียนรายวิชา 
14.1 วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
14.1.1 อธิบายความหมายของคําศัพทวัสดุได  
14.1.2 จําแนกกลุมวัสดุโลหะ และยกตัวอยางช้ินสวนกลที่ผลิตดวยกลุมวัสดุโลหะนั้นๆ  
14.1.3 ระบุรายละเอียดที่มีผลตอการทํางานของชิ้นสวน หรือการประกอบชิ้นสวน และเขียนระบุในแบบ  
14.1.4 อธิบายความหมายของศัพทและสัญลักษณเกี่ยวกับความเผื่อขนาดและความเผื่อเรขาคณิต และเลือก

ความเผื่อที่เหมาะสมกับการทํางานของชิ้นสวน และเขียนระบุในแบบ  
14.1.5 อธิบายความหมายของสัญลักษณคุณภาพผิว และระบุคุณภาพผิวที่เหมาะสมกับการทํางานของ

ช้ินสวน และเขียนระบุในแบบ  
14.1.6 เขียนแบบรายละเอียดได  



14.1.7 อธิบายความหมายของศัพทเกี่ยวกับเกลียว และตัวยึดชนิดเกลียวได  
14.1.8 ออกแบบรูเกลียว และเลือกขนาดตัวยึดชนิดเกลียวมาตรฐานที่ใชประกอบกัน และเขียนแบบสลัก

เกลียวได  
14.1.9 อธิบายความหมายของสัญลักษณที่ใชในการเขียนแบบงานเชื่อม และเขียนระบุสัญลักษณรอยเช่ือมใน

แบบจากขอมูลที่กําหนดได  
14.1.10 อธิบายความหมายของศัพทเกี่ยวกับเฟองได  
14.1.11 ออกแบบขนาดเฟองจากขอมูลที่กําหนด และเขียนแบบเฟองได  
14.1.12 อธิบายหนาที่ของช้ินสวนกลในระบบสงกําลังได  
14.1.13 อธิบายปฏิสัมพันธเชิงหนาที่ของรูปรางชิ้นสวนกลได  
14.1.14 ออกแบบรูปรางเพลาเพื่อประกอบชิ้นสวนกลที่กําหนด และเขียนแบบเพลาได  
14.1.15 อธิบายความหมายของสัญลักษณของชิ้นสวนระบบสงกําลังได  
14.1.16 อธิบายกลไกการทํางานของระบบสงกําลังจากแผนผังระบบสงกําลังได  
14.1.17 เขียนแผนผังระบบสงกําลังจากระบบสงกําลังที่กําหนดได  
14.1.18 เขียนแผนภูมิการเคลื่อนที่ และเขียนแบบลูกเบี้ยว จากขอมูลการเคลื่อนที่ของตัวตามที่กําหนดได  
14.1.19 อธิบายความหมายของสัญลักษณที่ใชในงานเขียนแบบทอ และเขียนแบบทอจากขอมูลที่กําหนดได  
14.1.20 ประยุกตวิธีการเขียนแบบ เพื่อใชอธิบายกลไกการทํางานของเครื่องจักรกลได  
14.1.21 เขียนแบบประกอบได  
 
14.2 เนื้อหารายวิชาตอสัปดาห 

สัปดาห เนื้อหา วัตถุประสงค 
1 แนะนําเนื้อหารายวิชา วิธีการเรียนการสอน 

บทนํา ความสัมพันธของการออกแบบ
ช้ินสวนกลกับการเลือกวัสดุ 

ความเขาใจเนื้อหารายวิชาและการนําไปใช
ประโยชน การเตรียมตัวกอนเขาสูบทเรียน และ
สามารถเลือกชนิดโลหะที่เหมาะสมกับช้ินสวนกล 

2 การกําหนดมิติของชิ้นสวนกล และการเลือก
คาความเผื่อ 

การกําหนดมิติเชิงการผลิตอุตสาหกรรม และเนน
กลไกหนาที่การทํางานของชิ้นสวนกลที่สวม
ประกอบ และทํางานรวมกัน 

3 คาพิกัดความเผื่อเชิงเรขาคณิต และการทํา
ผิวช้ินงาน 

การกําหนดมิติเพื่อควบคุมความแมนยําของรูปราง 
และสัญลักษณการทําผิว 

4 สลักเกลียว แปนเกลียว การประกอบที่อาศัย
สลักเกลียว 
ลิ่มชนิดตางๆ สลักแบบตางๆ 

ขนาดมาตรฐานของสลักเกลียว แปนเกลียว และการ
เขียนแบบตามมาตรฐาน 
ช้ินสวนมาตรฐานพวกลิ่ม สลักแบบตางๆ ตลอดจน
การเลือกใชงาน 

5 หมุดย้ํา การเชื่อม สัญลักษณการเชื่อม การประกอบช้ินสวนโดยอาศัยหมุดย้ําและการเชื่อม 
สัญลักษณการเชื่อมแบบตางๆ 

6 เฟอง แนะนําเฟองชนิดตางๆ การคํานวณมิติตางๆ และ
การเขียนแบบเฟองฟนตรง 



7 ช้ินสวนพื้นฐานของเครื่องจักรกล และการ
ประกอบสวนประกอบตางๆ บนเพลา 

แนะนําช้ินสวนพื้นฐานของเครื่องจักรกล และการ
ออกแบบรูปรางเพลาเพื่อประกอบชิ้นสวนเหลานั้น 

8 การเขียนแผนผังระบบสงกําลังโดยใช
สัญลักษณ 

การอาน และเขียนแบบแผนผังระบบสงกําลัง 

9 ลูกเบี้ยว การวิเคราะหและออกแบบการเคลื่อนที่แบบตางๆ 
ของลูกเบี้ยว 

10 การเขียนและการอานแบบระบบทอ แนะนําอุปกรณในระบบทอ การเขียนและอานแบบ
ระบบทอโดยอาศัยสัญลักษณ 

11 แนวคิดการออกแบบชิ้นสวนเพื่อการผลิต แนะนําแนวคิดในการออกแบบ และกระบวนการ
ออกแบบ ความสําคัญของการเขียนแบบ 

12-13 กิจกรรมพิเศษ  ประยุกตความรูและทักษะที่เรียน ในการอานแบบ
เพื่อเขาใจกลไกการทํางานของเครื่องจักรกล และ
การเขียนแบบเพื่อแสดงกลไกการทํางาน และ
ออกแบบชิ้นงาน 

 
 14.3 วิธีจัดการเรียนการสอน บรรยายรวม 1 ช่ัวโมง จากนั้นฝกฝนทักษะในการเขียนแบบในหองเรียน

โดยแยกกลุมออกตามตอนเรียนภาคปฏิบัติ แตละตอนจะมีอาจารยคอยให
คําแนะนําและตรวจการบาน 

 14.4 สื่อการสอน  เครื่องฉายโปรเจกเตอร เครื่องฉายภาพขามศีรษะ กระดาน 
    เวปไซต : http://www.lecturer.eng.chula.ac.th/fmescw/mechdraw.html

 
 14.5 การมอบหมายงาน มอบหมายงานในหองเรียน และสงงานที่กลองรับการบาน หอง 309 ตึก

สลับ ลดาวัลย 
 14.6 การวัดผลการเรียน 
  งานเขียนแบบในหองปฏิบัติและ การบาน    50 คะแนน 
  กิจกรรมพิเศษ       20 คะแนน  
 การสอบปลายภาค        30 คะแนน 
 14.7 ตารางสรุปประมวลการเรียนรายวิชา ดูเอกสารแนบ ตาราง ก 
15. รายชื่อหนังสืออานประกอบ 

15.1 หนังสือบังคับ 
1. เอกสารการสอนวิชาการเขียนแบบเครื่องกล 

15.2 หนังสืออานประกอบ 
1. A.W.Boundy, 1998 Engineering Drawing, 5th Edition McGraw Hill, Australia. 
2. C. Jensen and J.D.Helsel, 1992 Engineering Drawing and Design, 4th Edition McGraw 

Hill, Singapore. 
3. D. A. Madsen, T.M.Shumaker, J.L.Turpin and C.Stark, 1991 Engineering Drawing and 

Design, Delmar Publishers Inc., USA. 
4. จํารูญ ตันติพิศาลกุล, 2547 เขียนแบบวิศวกรรม 2 (เขียนแบบเครื่องกล) 
5. Yoneyama Takeshi, 2548 แนวคิดและวิธีการออกแบบเครื่องจักรกล, สํานักพิมพ ส.ส.ท. 

http://www.lecturer.eng.chula.ac.th/fmescw/mechdraw.html


16. การประเมินผลการสอน 
16.1 รูปแบบการประเมินการสอน  การสอนแบบบรรยาย และ แบบปฏิบัติการ 
16.2 การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนครั้งที่ผานมา 

1. เพิ่มกิจกรรมใหนิสิตไดเห็นและสัมผัสช้ินสวนกลจริง  
2. ปรับปรุงเพิ่มตารางมาตรฐานในเรื่องตัวยึดชนิดเกลียว 
3. ปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียนเรื่องลูกเบี้ยว 

 16.3 การอภิปรายหรือการวิเคราะหท่ีเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต   
  ดูเอกสารแนบ ตาราง ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง ก สรุปประมวลการเรียนรายวิชา 
วัตถุประสงคยอย วิธีการเรียน (สอดคลอง 

14.3 และ 14.4) 
การวัดผล 

(สอดคลอง 14.6) 
1  อธิบายความหมายของคําศัพทวัสดุได  บรรยาย การบาน 
2  จําแนกกลุมวัสดุโลหะ และยกตัวอยางช้ินสวนกลที่ผลิตดวย

กลุมวัสดุโลหะนั้นๆ  
บรรยาย/ ปฏิบัติ การบาน 

3  ระบุรายละเอียดที่มีผลตอการทํางานของชิ้นสวน หรือการ
ประกอบชิ้นสวน และเขียนระบุในแบบ  

บรรยาย การบาน 

4  อธิบายความหมายของศัพทและสัญลักษณเกี่ยวกับความเผื่อ
ขนาดและความเผื่อเรขาคณิต และเลือกความเผื่อที่เหมาะสม
กับการทํางานของชิ้นสวน และเขียนระบุในแบบ  

บรรยาย/ ปฏิบัติ การบาน/ สอบ 

5  อธิบายความหมายของสัญลักษณคุณภาพผิว และระบุคุณภาพ
ผิวที่เหมาะสมกับการทํางานของชิ้นสวน และเขียนระบุใน
แบบ  

บรรยาย/ ปฏิบัติ การบาน/ สอบ 

6  เขียนแบบรายละเอียดได  บรรยาย/ ปฏิบัติ การบาน 
7  อธิบายความหมายของศัพทเกี่ยวกับเกลียว และตัวยึดชนิด

เกลียวได  
บรรยาย/ ปฏิบัติ การบาน 

8  ออกแบบรูเกลียว และเลือกขนาดตัวยึดชนิดเกลียวมาตรฐานที่
ใชประกอบกัน และเขียนแบบสลักเกลียว  

บรรยาย/ ปฏิบัติ การบาน/สอบ 

9  อธิบายความหมายของสัญลักษณที่ใชในการเขียนแบบงาน
เช่ือม และเขียนระบุสัญลักษณรอยเชื่อมในแบบจากขอมูลที่
กําหนดได  

บรรยาย/ ปฏิบัติ การบาน 

10 อธิบายความหมายของศัพทเกี่ยวกับเฟองได  บรรยาย/ ปฏิบัติ การบาน 
11 ออกแบบขนาดเฟองจากขอมูลที่กําหนด และเขียนแบบเฟอง

ได  
บรรยาย/ ปฏิบัติ การบาน/สอบ 

12 อธิบายหนาที่ของชิ้นสวนกลในระบบสงกําลังได  บรรยาย/ ปฏิบัติ การบาน/สอบ 
13 อธิบายปฏิสัมพันธเชิงหนาที่ของรูปรางชิ้นสวนกลได  บรรยาย/ ปฏิบัติ การบาน/สอบ 
14 ออกแบบรูปรางเพลาเพื่อประกอบชิ้นสวนกลที่กําหนด และ

เขียนแบบเพลาได  
บรรยาย/ ปฏิบัติ การบาน/สอบ 

15 อธิบายความหมายของสัญลักษณของชิ้นสวนระบบสงกําลังได  บรรยาย/ ปฏิบัติ การบาน 
16 อธิบายกลไกการทํางานของระบบสงกําลังจากแผนผังระบบสง

กําลังได  
บรรยาย/ ปฏิบัติ การบาน/ สอบ 

17 เขียนแผนผังระบบสงกําลังจากระบบสงกําลังที่กําหนดได  บรรยาย/ ปฏิบัติ การบาน/สอบ 
18 เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ และเขียนแบบลูกเบี้ยว จากขอมูล

การเคลื่อนที่ของตัวตามที่กําหนดได  
บรรยาย/ ปฏิบัติ การบาน/ สอบ 

19 อธิบายความหมายของสัญลักษณที่ใชในงานเขียนแบบทอ บรรยาย/ ปฏิบัติ การบาน 



และเขียนแบบทอจากขอมูลที่กําหนดได  
20 ประยุกตวิธีการเขียนแบบ เพื่อใชอธิบายกลไกการทํางานของ

เครื่องจักรกลได  
บรรยาย/ ปฏิบัติ การบาน/กิจกรรม 

21 เขียนแบบประกอบได  บรรยาย/ ปฏิบัติ การบาน/กิจกรรม 
 
 
 
 
ตาราง ข ความสอดคลองกับผลลัพธที่คาดหวังของหลักสูตร 

ผลลัพธที่คาดหวังของหลักสูตร วัตถุประสงค จากตาราง ก ระดับ 
(High/Med/Low) 

(a) an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering 1, 2, 4, 5, 12, 13, 16, 18 M 
(b) an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and 

interpret data 
  

 (c) an ability to design a system, component, or process within realistic 
constraints  

3, 4, 5, 8, 11, 14, 17, 18 M 

(d) an ability to function on multi-disciplinary teams   
(e) an ability to identify, formulate, and solve engineering problems   
(f) an understanding of professional and ethical responsibility   
(g) an ability to communicate effectively 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 
H 

(h) understand the impact of engineering solutions in a global, and societal 
context 

  

(i) a recognition of the need for, and an ability to engage in life-long 
learning 

  

(j) a knowledge of contemporary issues 20 M 
(k) an ability to use modern engineering tools necessary for engineering 

practice. 
  

ASME 1) knowledge of chemistry and calculus-based physics with depth 
in at least one 

  

ASME 2) ability to apply advanced mathematics through multivariate 
calculus and differential equations 

  

ASME 3) familiarity with statistics and linear algebra   
ASME 4) ability to work professionally in both thermal and mechanical 
systems areas including the design and realization of such systems 

  

 


