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ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
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ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Bachelor of Engineering  (Mechanical Engineering) 
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วัตถุประสงค     

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1 มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตน มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม และ

ประเทศชาติ ทําหนาที ่เป นพลเมืองดี ประกอบวิชาชีพดวยความซื ่อสัตยส ุจริตและมี

จรรยาบรรณ    

2 มีความรูความสามารถดานวิชาการในศาสตรดานวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งในภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัติ สามารถประยุกตใชความรูในศาสตรดังกลาวไดอยางเหมาะสมในการประกอบ

วิชาชีพ และการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

3 มีความสนใจใฝรู รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนา

สังคมอยางตอเนื่อง ทันตอความกาวหนา และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในศาสตรดาน

วิศวกรรมเคร่ืองกล พรอมทั้งสามารถตอยอดความรูไดดวยตนเอง 

4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ริเร่ิมสรางสรรคงาน และแกไขปญหาทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม    

5 มีวุฒิภาวะ ความเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ มีจิตสาธารณะ และทักษะในการทํางานเปนหมูคณะ

และเครือขาย สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน สามารถบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6 มีความสามารถในการใช ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และศัพทเทคนิคทางวิชาชีพในการ

ติดตอสื่อสาร การเรียนรู และการปฏิบัติงาน  

7 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ    
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8 มีแนวคิดและทักษะของการเปนผูประกอบการนวัตกรรม สามารถนําเสนอเพื่ออธิบายโครงการ

ทางดานธุรกิจและเขาใจความรูในการประกอบอาชีพที่เปนธุรกิจของตนเองได   

9 เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล

และเพื่อประโยชนในการรองรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได

อยางเหมาะสม 

 

โครงสรางหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1.1 กลุมวิชาภาษา  

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร  

30 

12 

6 

12 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 
106 

ฝกงาน สหกิจศึกษา 

 2.1 กลุมวิชาพื้นฐาน 36 36 

 2.2 กลุมวิชาบังคับ 64 61 

 2.3 กลุมวิชาเลือก 6 3 

 2.4 กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา   

  - ฝกงาน 1 (ไมนับหนวยกิต)  

  - สหกิจศึกษา  6 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 6 

 

3.1.3  รายวิชา 

 3.1.3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                 30   หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาที่กําหนดไวในกลุมตาง ๆ ดังรายละเอียดแยกตามกลุมวิชา

ดังตอไปนี้ 

 

(1)   กลุมวิชาภาษา                     12  หนวยกิต 

         นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาภาษา จํานวน 12 หนวยกิต ทุกรายวิชา

ดังตอไปนี้ 

LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1  

English I 

3(3-0-6) 
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LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2  

English II 

3(3-0-6) 

LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3  

English III 

3(3-0-6) 

LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4  

English IV 

3(3-0-6) 

 

(2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                                        6  หนวยกิต  

                  น ักศ ึกษาต องเร ียนและสอบผ านรายว ิชาในกล ุ มมน ุษยศาสตร และส ังคมศาสตร   

จํานวน 6 หนวยกิต ทุกรายวิชาดังตอไปนี้ 

EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 

Learning Skill Development 

3(3-0-6) 

EN 003 102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

Work Preparation and Continuing Self-development 
 

3(3-0-6) 

(3) กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร                                12  หนวยกิต                      

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน      

12 หนวยกิต ทุกรายวิชาดังตอไปนี้ 

EN 002 101 การบมเพาะจิตวญิญาณผูประกอบการ                                              

Entrepreneurial Spirit Incubation 

3(3-0-6) 

*GE 341 511 การคิดเชิงคํานวณและเชิงสถิตสิําหรับเอบีซีด ี

Computational & Statistical Thinking for ABCD 

3(2-2-5) 

*GE 341 512 เอบีซีดีสําหรับทุกวิชาชีพ 

ABCD for All Professions 

3(2-2-5) 

GE 362 198 พลังงานและสิ่งแวดลอม 

Energy and Environment 

3(3-0-6) 

 

  3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ      ไมนอยกวา  106  หนวยกิต 

(1) กลุมวิชาพ้ืนฐาน                                               36 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาพืน้ฐานทุกรายวิชาดังตอไปนี ้

วิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  24 หนวยกิต 

SC 201 005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 
General Chemistry 
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SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) 

 General Chemistry Laboratory  

SC 401 206 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  

SC 401 207 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering II  

SC 402 202 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering III  

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineering  

SC 501 003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory I  

SC 501 004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory II  

SC 501 005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

SC 501 006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 
Fundamentals of Physics II 

 

 

วิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรม 12 หนวยกิต 

**EN 001 200 สถิตยศาสตร  3(3-0-6) 

 Statics  

EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 Engineering Drawing  

**EN 001 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Programming 

*EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม  1(0-3-2) 

 Engineering Skills Development ไมนับหนวยกิต 

EN 002 204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 
Engineering Materials 

 

 

(2)  กลุมวิชาบังคับ                                                        61 หรือ 64 หนวยกิต  

วิชาพืน้ฐานวิศวกรรมเคร่ืองกล  28  หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาพืน้ฐานวิศวกรรมเคร่ืองกล ทุกรายวิชาตอไปนี ้



หนา้ | - 5 - 

 

 

 

EN 211 001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Electrical Engineering  

EN 412 500 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

 Manufacturing Processes  

EN 414 106 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Design of Engineering Experiments  

EN 512 200 พลศาสตร 3(3-0-6) 

 Dynamics  

EN 512 201 กลศาสตรของวัสด ุ 3(3-0-6) 

 Mechanics of Materials  

EN 512 302 หลักมูลกลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Fluid Mechanics  

**EN 512 303 อุณหพลศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Thermodynamics I  

**EN 512 304 อุณหพลศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Thermodynamics II  

**EN 513 600 การทดลองทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 1(0-3-2) 

 Mechanical Engineering Experiment I  

EN 513 601 การทดลองทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 2 1(0-3-2) 

 Mechanical Engineering Experiment II  

**EN 513 602 กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 2(1-3-4) 

 

Engineering Design Process 

 

 

วิชาชีพวิศวกรรมเคร่ืองกล                                                                  33 หรือ 36 หนวยกิต 

นักศึกษาจะมีสทิธิ์สาํเร็จการศึกษาตองผานเกณฑ ดังนี ้

-  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชพีวิศวกรรมเคร่ืองกลทุกรายวิชา และ 

- นักศึกษาตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไมตํ่ากวา C หรือตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา 2.00 

โดยการคิดคาคะแนน G.P.A.Point คํานวณจากระดับคะแนนที่ดีที่สุดของแตละรายวิชาในกลุม

วิชาชีพวิศวกรรมเคร่ืองกล และ 

-  สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN 514 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล จะไดรับการ

ยกเวนไมตองเรียนวิชา EN 514 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเครื่องกล และ EN 514 999 

โครงการวิศวกรรมเคร่ืองกล 

**EN 512 205 กลศาสตรเคร่ืองจักรกล 3(3-0-6) 

 Mechanics of Machinery  
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*EN 513 000 การจัดการทางวิศวกรรม และเศรษฐศาสตร 3(3-0-6) 

 Engineering Management and Economics  

**EN 513 203 การสั่นสะเทือนทางกล                                                            3(3-0-6) 

 Mechanical Vibration  

**EN 513 305 การถายโอนความรอน 3(3-0-6) 

 Heat Transfer  

**EN 513 306 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 3(3-0-6) 

 Refrigeration and Air Conditioning  

**EN 513 404 การควบคุมอัตโนมัต ิ 3(3-0-6) 

 Automatic Control  

**EN 513 605 หลักมูลของการออกแบบเคร่ืองจักรกล 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Machine Design  

**EN 513 606 การออกแบบชิ้นสวนเคร่ืองจักรกล 3(3-0-6) 

 Machine Element Design  

**EN 513 805 การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบระบบเชงิกล 3(2-3-6) 

 Computer Aided Design of Mechanical System  

**EN 514 000 การจัดการความปลอดภัย                                    3(3-0-6) 

 Safety Management  

**EN 514 500 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 3(3-0-6) 

 Power Plant Engineering  

**EN 514 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเคร่ืองกล 1(0-3-2) 

 Mechanical Engineering Pre-Project  

EN 514 999 โครงการวิศวกรรมเคร่ืองกล                                                      2(0-6-3) 

 Mechanical Engineering Project  

 

(3)  กลุมวิชาเลือก                                         ไมนอยกวา 3 หรือ 6 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเลือกเรียนและสอบผานรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาที่คณะฯ เปดเพิ่มเติมภายหลัง  

โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN 514 785  

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื ่องกล อยางนอย 3 หนวยกิต หรือ สําหรับนักศึกษาที ่เล ือกเรียนวิชา  

EN 513 796 การฝกงาน อยางนอย 6 หนวยกิต 

 

วิชาเลือกดานวิศวกรรมเคร่ืองกล 

**EN 514 001 หลักมูลการวิเคราะหความเสียหายทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Introduction to Engineering Failure Analysis  
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EN 514 002 การออกแบบระบบทอในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Piping System Design  

EN 514 003 หลักมูลของวิศวกรรมการปองกันอัคคีภัย 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Fire Protection Engineering  

**EN 513 100 เคร่ืองยนตเผาไหมภายใน 

Internal Combustion Engine 

3(3-0-6) 

EN 514 101 วิศวกรรมยานยนต 3(3-0-6) 

 Automotive Engineering  

**EN 514 204 กลศาสตรการแตกหักและการลา 3(3-0-6) 

 Fracture Mechanics and Fatigue  

**EN 514 305 การเผาไหม 3(3-0-6) 

 Combustion  

**EN 514 306 ระบบกําลังของของไหล 3(3-0-6) 

 Fluid Power System  

**EN 514 307 เคร่ืองจักรกลของไหล 3(3-0-6) 

 Fluid Machinery  

EN 514 401 วิศวกรรมหุนยนต 3(2-3-6) 

 Robotic Engineering  

EN 514 402 ระบบโครงขายประสาทเทียมข้ันแนะนํา 3(2-3-6) 

 Introduction to Artificial Neural Network Systems  

EN 514 403 การวัดทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 3(2-3-6) 

 Mechanical Engineering Measurement  

**EN 514 501 หลักของการอนุรักษพลังงาน 3(3-0-6) 

 Principles of Energy Conservation  

**EN 514 502 หมอไอนํ้าและกังหันกาซ 3(3-0-6) 

 Boiler and Gas Turbine  

EN 514 503 แหลงพลังงานทางเลือกและพลงังานทดแทน 3(3-0-6) 

 Alternative and Renewable Energy Resources  

**EN 514 504 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย 3(3-0-6) 

 Solar Energy Engineering  

**EN 514 801 ระเบียบวิธไีฟไนตเอลิเมนตทางวิศวกรเคร่ืองกล 3(3-0-6) 

 Finite Element Method in Mechanical Engineer  

**EN 514 802 การเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวยทางวิศวกรเคร่ืองกล        3(2-3-6) 

 Computer-Aided Drafting in Mechanical Engineers  
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**EN 514 803 แคด/แคม/แค ข้ันแนะนาํ 3(2-3-6) 

 Introduction to CAD/CAM/CAE  

**EN 514 804 การหาคาเหมาะสมทีสุ่ดทางวิศวกรรมข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 

Introduction to Engineering Optimization 

  

วิชาเลือกดานวิศวกรรมอ่ืนๆ  

EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางข้ันแนะนาํ 3(3-0-6) 

 Introduction to Rail way System Engineering  

EN 003 301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 

 Tribology in Rail way System Engineering  

EN 003 302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  

EN 003 303 ระบบอาณัตสิัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Signaling and Control  

EN 003 304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3(3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  

EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3(3-0-6) 

 Railway Project Management  

EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Track Design  

EN 003 307 การบํารุงรักษาระบบรางข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway Maintenance  

EN 003 308 ระบบจายไฟฟาสาํหรับรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Electrification  

EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Traction Systems  

*EN 003 312 ระบบอัตโนมัต ิ 1(0-3-2) 

 Automation  

*EN 003 313 ระบบจาํลองสารสนเทศอาคาร 1(0-3-2) 

 Building Information Modeling  

EN 004 310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Propulsion System  

EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) 

 Train Operation and Control  
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**EN 413 102 วิศวกรรมการซอมบํารุง 3(3-0-6) 

 Maintenance Engineering  

EN 614 203 การควบคุมมลพิษเสียงและการสั่น 3(3-0-6) 

 Noise Pollution and Vibration Control  

EN 900 003 หลักการบินเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Fundamentals of flight  

EN 900 004 ปฏิบัติการดานการบิน 3(3-0-6) 

 Flight Operation  

**EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดินอากาศ 2(1-2-3) 

 Aviation Weather and Navigation  

**EN 900 006 บูรณาการความรูดานนักบินและทักษะดานการบิน 3(2-2-5) 

 
Integration Pilot Knowledge and Skills 

 
 

(4) กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา                                        1 หรือ 6 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาตอไปนี ้

 

**EN 513 796 การฝกงาน 1(0-3-1) 

 Practical Training ไมนับหนวยกิต 

**EN 514 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 6  

 Cooperative Education in Mechanical Engineering  

  

 

3.1.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที ่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ

สถาบันการศึกษาอื่น หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศเพิ่มเติมภายหลัง โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

หมายเหตุ       *   หมายถึง  รายวิชาใหม 

                  **   หมายถึง  รายวิชาเปลี่ยนแปลง 
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3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 

EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) 

 Learning Skill Development  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  ลักษณะพื้นฐานของการทํางาน ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู 

การจัดการคุณภาพในองคกร หลักพื้นฐานความปลอดภัย ทักษะการตั้ง

ค ําถาม ทักษะการจดบันทึก ทักษะความคิดสรางสรรค ไคเซนใน

การศึกษา ทักษะการทํางานเปนทีม เทคนิคการนําเสนอผลงาน ทักษะ

การแกไขปญหา  

 Basic description of work, 21st century learning skill, self-

paced learning, introduction to application of computer for 

learning, quality management system in organization, 

principles of safety, inquiry skill, noting skill, creative thinking 

skill, Kaizen in education, team work skill, presentation 

technique, problem solving skill 

 

   

**EN 001 200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

 Statics  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  แนวคิดของสถิตยศาสตร ระบบแรงและแรงลัพธ สภาวะสมดุล 

การวิเคราะหโครงสรางเบื ้องตน แรงเสียดทาน จุดศูนยถวงกลาง

เรขาคณิต หลักการงานสมมติ และ พลศาสตรเบื้องตน 

 

  Statics concept, force system and resultant, 

equilibrium, fundamental structural analysis, friction, centroid, 

principle of virtual work and introduction to dynamics 

 

   

EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-6) 

 Engineering Drawing   

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพราง หลักการฉายภาพ แบบภาพฉาย 

การใหขนาดและ ระยะคลาดเคลื่อนยินยอม ภาพตัด ภาพรูปทรง ภาพ

ชวยและแผนคลี่ แบบรายละเอียดและแบบประกอบใชคอมพิวเตอรชวย

เขียนแบบข้ันพื้นฐาน 
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  Standard lettering, freehand sketches, orthographic 

projection, orthographic drawing, dimensioning and 

tolerancing, sections, pictorial drawing, auxiliary view and 

development, detail and assembly drawing, basic computer-

aided drawing 

 

   

**EN 001 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Programming  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  แนวคิดของคอมพิวเตอร วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร แนวคิด

ของระบบคอมพิวเตอร องคประกอบของฮารดแวร องคประกอบของ

ซอฟตแวร ปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร แนวคิดการ

ประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส การแปลงขอมูลเปนสารสนเทศ การ

ประมวลผลขอมูลคอมพิวเตอร การออกแบบและระเบียบวิธีการพัฒนา

โปรแกรม แนวคิดการออกแบบจากบนลงลาง ผังงานโปรแกรม การเขียน

โปรแกรมภาษาระดับสูง หลักมูลการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง ชนิด

ขอมูลพื้นฐาน การนําเขาและการสงออกขอมูล โครงสรางควบคุม ฟงกชัน 

แถวลําดับ สายอักขระและแฟมขอมูล 

 

  Computer concepts: evolution of computer, computer 

system concepts, hardware components, software 

components, hardware and software interaction, electronic 

data processing concepts, data into information transforming, 

computer data processes, program design and development 

Methodology, top-down design approach, program flowchart, 

high level language programming, high level language 

programming fundamental, fundamental data types, data input 

and output, control structures, functions, arrays, strings and 

files 

 

   

*EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Skills Development                                       ไมนับหนวยกิต 

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 การคิดเชิงออกแบบ การระบุความตองการ การรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหผู มีสวนไดสวนเสีย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห
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อันตราย การสรางขอมูลจําเพาะ การออกแบบเชิงสรางสรรค การ

ออกแบบแนวความคิด การออกแบบตนแบบและการตรวจสอบ           

 Design thinking, identify needs, gather information, 

stakeholder analysis, operational research, hazard analysis, 

specification creation, creative design, conceptual design, 

prototype design and verification 

 

   

EN 002 101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ   3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Spirit Incubation  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 กระบวนการบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ การประเมิน

ศักยภาพของตนเอง คุณลักษณะและจิตวิญญาณของผูประกอบการที่ดี 

หล ักการพัฒนาสร างเสร ิมค าน ิยมท ี ่ด ี ในการท ํางานและการเปน

ผูประกอบการที่ดี หลักการสรางแรงจูงใจภายในและความเชื่อมั ่นใน

ศักยภาพของตนเอง หลักการเสริมสรางทัศนคติและการคิดเชิงบวกเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน หลักมนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีม 

การสรางเสริมภาวะผูนํา หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบการ 

หลักพุทธธรรมกับการทํางาน  หลักในการประกอบการที ่ม ีความ

รับผิดชอบตอสังคม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม 

การสรางแนวคิดและโอกาสทางธุรกิจใหมๆ และเคล็ดลับสูความสําเร็จ

ของผูประกอบการ องคความรูในการประกอบธุรกิจเบื้องตนและหลักการ

ใหบริการที ่เปนเลิศ องคความรู เบื ้องตนในการเขียนแผนธุรกิจ การ

วางแผนกลยุทธธุรกิจ การวางแผนดานการตลาด การฝกปฏิบัติพัฒนา

ทักษะการเปนผูประกอบการที่ดีในแตละดาน 

 

 Process of entrepreneurial spirit incubation, evaluation 

of one’ s own potential, characteristics and spirit of good 

entrepreneurs, principles for the development and 

enhancement of good value in working and being good 

entrepreneurs, internal self- motivation and self- confidence, 

principle for reinforcing attitudes and positive thinking to 

improve work performance, principles of human relation and 

teamwork, enhancement of leadership, Buddhism related to 

work, ethics and morals of entrepreneurs, corporate social 

responsibility ( CSR) , development of creative and innovation 
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skills, creation of new business ideas and opportunities and 

tips for entrepreneurial success, basic knowledge in business 

operations and principles of service excellence, basics in 

business plan writing, business strategy plan, marketing plan, 

practice work for developing entrepreneurial skills 

   

EN 002 204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี  

  ความสัมพันธระหวางโครงสราง กระบวนการผลิต และการใช

งานวัสดุวิศวกรรมกลุมหลัก แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย 

สมบัติทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ 

 

  Relationship among structures production processes 

applications of main groups of engineering materials, phase 

equilibrium diagrams and their interpretations, mechanical 

properties and materials degradation 

 

   

EN 003 102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง                      

3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-development  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี  

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับการพัฒนาประเทศ จริยธรรม

และจรรยาบรรณ องคการและการจัดการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การปรับปรุงอยางตอเนื่อง อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในการทํางาน การสรางแรงจูงใจ การคิดเชิงวิพากษและการคิด

เชิงสรางสรรค การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สมัยใหม การเขียนประวัติและจดหมายสมัครงาน การเขียนรายงานและ

การนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพสูความเปนผูนํา 

 

 Human resource development for country 

development, code of ethics and conduct, organization and 

management, change management for sustainable 

development, continuous improvement, occupational health 

and safety, creating motivation, critical and creative thinking, 

innovation development, modern information and 
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communication technology, writing of curriculum vitae and 

application letter, report writing and presentation, personality 

development for leadership 

   

EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ประวัติและวิวัฒนาการของระบบขนสงทางราง การวางแผน

นโยบาย การพัฒนาโครงการ การคาดการณปริมาณการเดินทางและการ

ใชการขนสงทางราง การจัดการโครงการในระบบขนสงทางราง โครงสราง

ทางรถไฟ ขบวนรถไฟและการขับเคลื่อน สถานีรถไฟ ระบบการจายไฟฟา

แกทางรถไฟ ระบบไฟฟาภายในตัวรถ ระบบอาณัติสัญญาณและการ

สื่อสาร การกอสรางงานโยธา การเดินรถ การจัดการการซอมบํารุง การ

ดําเนินธุรกิจในระบบขนสงทางราง และรถไฟความเร็วสูง 

 

 

 History and evolution of rail transport system, policy 

planning, project development, forecast of travel demand and 

using rail transport, project management in rail transport 

system, railway track structure, bogies and motive power, 

railway station, railway electrification system, electrical system 

in rolling stock, signaling system and communication, civil 

construction, railway operation, maintenance management, 

business operation in rail transport system and high speed train 

 

 

EN 003 301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 

 Tribology in Rail Way System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ความเสียดทานและการสึกหรอในระบบรางขั้นแนะนํา กลไก

การสัมผัส ความเสียดทานของพื้นผิวสัมผัสระหวางลอกับรางรถไฟ การ

หลอลื่นระหวางลอและราง กลไกการเสียหายของผิวลอและราง ระบบ

แพนโทกราฟ ระบบเบรค ระบบตัวลดการสั่นสะเทือน ระบบเกียรและ

การสงกําลัง องคประกอบของเครื่องยนตดีเซล และการเฝาตรวจสภาวะ

ของเคร่ืองจักร 

 

 
 Introduction to tribology in railway system, contact 

mechanics, friction in wheel- rail contact, lubrication in rail 
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wheel, surface damage mechanism in rail wheel, pantograph 

system, brake system, damper suspension system, gear and 

transmission system, components of diesel engine and 

machine condition monitoring 

   

EN 003 302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 วิศวกรรมลอเลื่อนข้ันแนะนําและสวนประกอบที่สําคัญ ภาพรวม

หลักพลศาสตรของตัวรถ พลศาสตรของตัวรถตามแนวยาว (รางและ

เบรค) ลอและผิวสัมผัส การขับขี่สบาย ตูรถไฟ ระบบรับนํ้าหนัก ระบบ

เบรคและรูปแบบตูโดยสารในขบวนรถไฟ แนวคิดการออกแบบพื้นฐาน 

การบํารุงรักษาและการติดตามระบบลอเลื่อน 

 

 

 Introduction to railway rolling stock and major 

components, rail vehicle dynamics, longitudinal rail vehicle 

dynamics (traction and brake), wheel and rail contact, comfort 

ride, bogie, suspension, brake system and rail coach body, 

rolling stock monitoring, maintenance and basic design 

concept  

 

   

EN 003 303 ระบบอาณัติสญัญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Signaling and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ระบบการขนสงขั้นแนะนํา ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุม

สําหรับรถไฟ ระบบปองกันการเดินรถไฟ มาตรฐานที่เกี่ยวของตางๆ กับ

ระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณ

ที่ใชกับรถไฟเมโทรหรือรถไฟในเมืองกับรถไฟทางไกล  รถสินคาและรถไฟ

ความเร็วสูงจุดสับราง ประแจกล ไฟสัญญาณ ระบบการควบโยง ระบบ

การควบคุมรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณบนรถไฟและนอกรถไฟ ผังระบบ

อาณัติสัญญาณ การวางแผน การออกแบบและการเลือกเทคโนโลยี และ

ระบบอาณัติสัญญาณที่เหมาะสม 

 

 

 Introduction to transport system, overview of signaling 

system and controlling for train, automatic train protection, 

standard related to signaling system and traffic control, 
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signaling system for mass rapid transit, urban train, inter- city 

train and high speed train, the shunt, mechanical railroad 

switch, light signal, interlocking system, train control system, 

signaling system inside and outside the train, signaling system 

diagram, planning, design and technology selecting and 

suitable signaling system  

   

EN 003 304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3(3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ความเปนมาของระบบรางทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ 

ระบบรางกับการพัฒนาเมืองและการใชประโยชนที่ดิน คุณลักษณะเชิง

เศรษฐศาสตรและพาณิชยของระบบราง นโยบาย กฎหมาย การจัดการ

และบริหารองคกรรถไฟ การพยากรณปริมาณผูโดยสารและสินคา การ

กําหนดโครงสรางอัตราคาโดยสาร การวิเคราะหและศึกษาความเหมาะสม

โครงการระบบราง การรวมทุนและผลจากการดําเนินธุรกิจระบบราง 

 

 

 History of rail transport system in Thailand and foreign 

countries, railway system with urban development and land 

utilization, commerce and economic characteristics of railway 

system, policy, law, railway organization management and 

administration, forecast of passenger and merchandise 

demand, determination of train fares structure, feasibility study 

and analysis in railway system project, joint venture and impact 

of railway business operation 

 

   

EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3(3-0-6) 

 Railway Project Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 การวางแผนและการจัดการโครงการ การประเมินแบบบูรณา

การ การจัดการกําหนดการตาง ๆ ระบบการจัดการทรัพยากร การจัดการ

ขอมูลและเอกสาร การจัดการความเสี ่ยง การวิเคราะหการตัดสินใจ

เก่ียวกับการวางแผนและการจัดการโครงการระบบราง 

 

 
 Planning and project management, integration 

assessment, schedule management, resources management 
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system, document and information management, risk 

management, decision analysis related to railway project 

management 

   

EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Track Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ระบบขนสงทางรางและการบริหารกิจการรถไฟขั ้นแนะนํา 

ลอเลื่อนขั้นแนะนํา การเคลื่อนที่ การหยุดขบวนรถที่มีผลตอทางรถไฟ 

การออกแบบวางแนวเสนทาง รถไฟระหวางเมือง รถไฟชานเมือง รถไฟใน

เมือง โครงสรางทางรถไฟและองคประกอบ ความเสถียรของทางที่ใชราง

เชื่อมยาว ระบบอาณัติสัญญาณ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินรถ

ที่เก่ียวกับงานโยธา  

 

 

   Introduction to rail transport system and railway business 

administration, rolling stock, train moving, stop effected to rail 

track, rail track design, inter- city rail, sub- urban rail, urban rail, 

rail track structure and composition, stability of rail track in long 

rail link, signaling system facilities in railway operating related 

to civil work 

 

   

EN 003 307 การบํารุงรักษาระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway Maintenance  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 แนวคิดพื้นฐานการบํารุงรักษา หลักการบํารุงรักษา การวางแผน

การบํารุง โรงซอมบํารุง เครื ่องมือและอุปกรณ คุณภาพและความ

ปลอดภัยในการบํารุงรักษา กรณีศึกษาอุปกรณระบบลอเลื ่อน ระบบ

พลังงานของลอเลื ่อน ระบบรางและสถานี การเปลี่ยนแปลงระบบราง 

ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารระบบไฟฟา สิ่งอํานวยความสะดวก

และรถไฟความเร็วสูง 

 

  Basic concept of maintenance, principle of 

maintenance, maintenance planning, maintenance plants, 

tools and equipments, quality and safety in maintenance, case 

study in auxiliary systems on rolling stock, rolling stock power 

systems, rail track system and station, railroad switching, 
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signaling and communication system in electrical system, 

facilities, high speed train 

 

EN 003 308 ระบบจายไฟฟาสําหรับรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Electrification  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ระบบการขนสงทางรางขั้นแนะนํา ภาพรวมของระบบจายไฟฟา

สําหรับรถไฟ ระบบจายไฟฟากระแสไฟตรง ระบบไฟฟาลากจูงรถไฟ

มอเตอรกระแสไฟสลับ หลักการและการออกแบบคารีเลยปองกันและ

ระบบกราวด การจําลองทางคอมพิวเตอรสําหรับระบบไฟฟาสําหรับรถไฟ 

คุณภาพกําลังไฟฟา ระบบควบคุมประมวลผลและการจัดเก็บขอมูล 

ระบบกําลังไฟฟาเสริมและการบํารุงรักษา 

 Introduction to rail transport system, overview of railway 

electrification, DC railway power supply system, AC traction 

power system, principle and design of protective relay and 

grounding system, computer simulation of railway 

electrification, power quality, supervisory control and data 

acquisition (SCADA), auxiliary power supply system and 

maintenance 

 

   

EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Traction Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 โครงสรางพื้นฐานของระบบรางขั ้นแนะนํา ระบบจายไฟฟา

สําหรับรถไฟ ภาพรวมของระบบไฟฟาลากจูงรถไฟ ฟสิกสพื้นฐานของ

มอเตอรลากจูงกระแสตรงและมอเตอรกระแสสลับ ระบบการขับเคลื่อน

ควบคุมความเร็วมอเตอรกระแสไฟตรงและมอเตอรกระแสไฟสลับ ระบบ

การเบรกทางกล ระบบการเบรกทางพลศาสตรและรีเยนเนอเรทีฟ 

เทคโนโลยีรถไฟที่ใชพลังงานจากแรงแมเหล็กในการเคลื่อนที่  

 

 

 Introduction to infrastructure, railway electrification, 

overview of railway traction systems, basic physics of DC 

traction motor and AD traction motor, velocity control for DC 

motor and AC motor drive system, mechanical brake system, 
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dynamic and regenerative braking system, magnetically 

levitating technology 

 

*EN 003 312 ระบบอัตโนมัต ิ 1(0-3-2) 

 Automation  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 203 หรือ EN 811 300  

 

 ระบบอัตโนมัติขั ้นแนะนํา บทบาทของระบบอัตโนมัติ การ

ประยุกตในภาคอุตสาหกรรม องคประกอบของระบบอัตโนมัติ รีเลย 

สวิทช  เซนเซอร แอคชูเอเตอร โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร 

และอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งสําหรับอุตสาหกรรม 

 Introduction to automation, role of automation, 

industrial applications, automation components, relays, 

switches, sensors, actuators, programmable logic controller 

(PLC) and industrial internet of things (IIoT) 

 

   

*EN 003 313 ระบบจําลองสารสนเทศอาคาร 1(0-3-2) 

 Building Information Modeling  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 203 หรือ EN 811 300  

 

 ระบบจําลองสารสนเทศอาคารขั ้นแนะนํา แบบจําลอง วัสดุ 

แฟมมิลี เอกสาร วิว และการจัดการโครงการ 

 introduction to Building building information modeling, 

modeling, materials, families, documentation, views and 

project management 

 

   

EN 004 310 ระบบขบัเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Propulsion System  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 พลศาสตรของยานพาหนะที่ใชราง ระบบการขับเคลื่อนรถไฟ

และระบบหยุดรถราง  ระบบการขับเคลื ่อนเครื ่องยนตดีเซล รถจักร

ดีเซลไฮดรอลิค รถจักรดีเซลทางกล รถจักรดีเซลไฟฟา ระบบมอเตอรลาก

จูงไฟฟาที่ใชกระแสตรงและกระแสสลับ ระบบแบบมอเตอรเชิงเสนและ

ระบบลอยตัวดวยสนามแมเหล็ก ระบบสงกําลังและระบบเบรคแบบรเีจน

เนอรเรทีฟ 
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 Dynamics of rail vehicles, rail propulsion and tram stop 

system, diesel engine propulsion system, diesel- hydraulics 

locomotive, diesel mechanical locomotive, diesel electrical 

locomotive, DC and AC motor, linear motor system and 

electromagnetic suspension, transmission system and 

regenerative brake system 

 

   

EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) 

 Train Operation and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 การเคลื่อนที่ของขบวนรถไฟ โปรไฟลความเร็วของลอเลื่อน การ

คํานวณตาราง ระยะทาง เวลา หลักการของความปลอดภัยและความ

เชื่อถือได การจัดระยะหางระหวางลอเลื่อนในการจัดการเดินรถ อาณัติ

สัญญาณประเภทตางๆ ผลตอการจัดระยะหางระหวางขบวนรถ หลักการ

ของสหสัมพันธ การวิเคราะหความจุของการเดินรถ การออกแบบผังทาง

และสวนประกอบเพื่อรองรับการเดินรถ การจัดการและควบคุมการเดิน

รถของผูใหบริการขนสงระบบราง 

 

  Motion of train, velocity profile of rolling stock, calculation 

of schedule, distance, time, principle of safety and reliability, 

distance arrangement between rolling stock in train operation, 

type railway signaling, effect of distance arrangement between 

rolling stock in train, principle of correlation, capacity analysis 

of train operation, flow design and the components for train 

operation, train operation and control for service providers in 

railway transport system 

 

   

EN 211 001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Electrical Engineering    

 เงื่อนไขของรายวิชา :  SC 501 006  

 

          การวิเคราะหแรงดัน กระแสและกําลังไฟฟาในวงจรไฟฟา

กระแสตรงและกระแสสลับ หมอแปลงไฟฟา เครื ่องจักรกลไฟฟาข้ัน

แนะนํา เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา หลักการของระบบไฟฟาสาม

เฟส วิธีการสงกําลังไฟฟา เครื่องมือวัดไฟฟาขั้นพื้นฐาน อุปกรณสารก่ึง

ตัวนําข้ันแนะนํา 
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          Analysis of voltage, current and power in direct current 

and alternating current circuits, transformers, introduction to 

electric machinery, generators, motors, concepts of three-

phase systems, methods of power transmission, basic electrical 

measuring instruments, introduction to semiconductor devices 

 

   

EN 412 500 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

 Manufacturing Processes  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

กระบวนการผลิตขั้นแนะนํา ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการ

ผล ิต การหล อ การข ึ ้นร ูป การต ัดเฉ ือน และการเช ื ่อมประสาน  

ความสัมพันธของวัสดุและกระบวนการผลิต หลักมูลของตนทุนการผลิต  

เทคโนโลยีสมัยใหมในกระบวนการผลิต 

 

 

Introduction to manufacturing processes, theory and 

concept of manufacturing processes such as casting, forming, 

machining and welding, material and manufacturing processes 

relationships, fundamentals of manufacturing cost, modern 

technology in manufacturing processes 

 

   

**EN 413 102 วิศวกรรมการซอมบํารุง 3(3-0-6) 

 Maintenance Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 412 500 #  

 

การบํารุงรักษาสาํหรับอุตสาหกรรมและแนวคิดการบํารุงรักษาทวี

ผลแบบทุกคนมีสวนรวม สถิติการขัดของ ความเชื่อมั่น การวิเคราะห

ความสามารถในการดูแลรักษาและสภาพพรอมใชงาน การหลอลื่น ระบบ

การบํารุงรักษาเชิงปองกันและเทคนิคการตรวจสอบสภาพ ระบบการ

ควบคุมการบํารุงรักษาและการสั่งซอม การจัดการการบํารุงรักษาอยาง

เปนระบบ บุคคลและทรัพยากร ระบบควบคุมการจัดการการบํารุงรกัษา

เชิงตัวเลขดวยคอมพิวเตอร การจัดการขอมูลตามชวงอายุ รายงานการ

บํารุงรักษาและดัชนีชี้วัดสมรรถนะหลัก การพัฒนาระบบการบํารุงรักษา  

 

 

Industrial maintenance and Total Productive 

Maintenance ( TPM)  concepts, failure statistics, reliability, 

maintainability and availability analysis, lubrication, preventive 

maintenance systems and condition monitoring technologies, 
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Maintenance control and work order systems, maintenance 

organization, personnel and resources, computerized 

maintenance management systems ( CMMS) , life cycle 

management, maintenance reports and key performance 

indexes, maintenance system development 

   

EN 414 106 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Design of Engineering Experiments  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 401 207  

 

 สถิติขั้นแนะนํา การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมขั้นแนะนํา 

การทดลองท ี ่ม ีป จจ ัยเช ิงเด ี ่ยว การออกแบบบล็อกส ุ มสมบ ูรณ  

จัตุรัสละตินและการออกแบบที่เกี่ยวของ การทดลองแบบแฟคตอเรียล 

การออกแบบเศษสวนแฟคตอเรียล การถดถอยเชิงเสนและระเบียบวิธี

พื้นผิวผลตอบสนองข้ันแนะนํา 

 

 

 Introduction to statistics, introduction to design of 

engineering experiments, experiments with a single factor, 

randomized complete block designs, latin squares and related 

designs, factorial designs, fractional factorial designs, 

introduction to regression and response surface methodology 

 

   

EN 512 200 พลศาสตร 3(3-0-6) 

 Dynamics  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 001 200  

 

       จลนศาสตรและจลนคณิตศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กฎการ

เคลื ่อนที ่ข อที ่สองของนิวตัน ความเสียดทาน งานเสมือน โมเมนต 

ความเฉื่อยของมวล จลนคณิตศาสตรในระนาบของวัตถุเกร็ง จลนศาสตร 

ในระนาบของวัตถุเกร็ง การสั่นสะเทือนข้ันแนะนํา   

 

 

       Kinetics and kinematics of particles and rigid bodies, 

Newton’s second law of motion, friction, virtual work, mass 

moment of inertia, plane kinematics of rigid bodies, plane 

kinetics of rigid bodies, introduction to vibration 
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EN 512 201 กลศาสตรของวัสดุ 3(3-0-6) 

 Mechanics of Materials  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 200  

 

       แรงและความเค น ความเค นของภาชนะความด ันผน ังบาง 

ความสัมพันธของความเคนและความเครียด สมบัติเชิงกลของวัสดุ 

ช ิ ้นส วนที ่ร ับภาระในแนวแกน การบิดตัวของเพลากลม แผนภาพ 

แรงเฉ ือนและโมเมนตด ัด ความเค นในคาน การโก งต ัวของคาน  

ความเคนผสมและวงกลมโมห เกณฑการวิบัติ การโกงงอของเสา 

 

 

       Forces and stresses, stresses in thin- walled pressure 

vessel, stresses and strain relationship, mechanical properties 

of materials, axially loaded member, torsion of circular shaft, 

shear force and bending moment diagrams, stresses in beams, 

deflection of beams, combined stresses and Mohr’s circle, 

failure criteria, buckling of columns 

 

   

**EN 512 205 กลศาสตรเคร่ืองจักรกล 3(3-0-6) 

 Mechanics of Machinery  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี    

 

       กลไกและชิ้นตอโยงขั้นแนะนํา การวิเคราะหความเร็วและความเรง 

การวิเคราะหแรงเชิงสถิต จลนคณิตศาสตรและพลวัตในเครื่องจักรกล 

เฟองและขบวนเฟอง การสมดุลของมวลหมุนและมวลเคลื่อนที่ไปกลับ 

 

 

       Introduction to mechanisms and linkages, velocity and 

acceleration analysis, static kinematic and dynamic forces 

analysis in machines, gear and gear trains, balancing of rotating 

and reciprocating masses 

 

   

**EN 512 303 อุณหพลศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Thermodynamics I  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 501 005  

 

 

แนวคิดและนิยามทางอุณหพลศาสตร สมบัติและกระบวนการของ

แกสอุดมคติ ไอนํ้า และสสารอื่นๆ งานและพลังงาน กฎขอที่หนึ่งของ 

อุณหพลศาสตร กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร เอนโทรป วัฏจักรคารโน 

พื้นฐานการถายโอนความรอน วัฏจักรกําลังแกส วัฏจักรกําลังไอและวัฏ

จักรกําลังรวม วัฏจักรความเย็น 
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Thermodynamic concepts and definitions, properties and 

processes of ideal gas, steam and some other substances, work 

and energy, the first law of thermodynamics, the second law 

of thermodynamics, entropy, Carnot cycle, basic heat transfer, 

gas power cycles, vapor and combined power cycles, 

refrigeration cycles 

 

 

**EN 512 304 อุณหพลศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Thermodynamics II  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 512 303   

 

การวิเคราะหตามกฏขอที่สองของอุณหพลศาสตร สารผสมของแกส

อุดมคติ สารผสมระหวางแกสและไอและไซโครเมตรี ปฏิกิริยาทางเคมี

และการเผาไหม พื ้นฐานของระบบเครื่องยนตที ่เปลี ่ยนพลังงานจาก

เชื้อเพลิงไปเปนงาน การไหลแบบอัดตัวได กังหันไอนํ้า กังหันแรงดลและ

กังหันปฏิกิริยา  

 

 

Second-law analysis of thermodynamics, mixture of ideal 

gases, gas-vapor mixtures and psychrometry, chemical 

reactions and combustion, basic of prime mover engines 

system, compressible flow, steam turbine, impulse turbine and 

reaction turbine 

 

   

EN 512 302 หลักมูลกลศาสตรของไหล   3(3-0-6) 

 Fundamentals of Fluid Mechanics  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 512 200   

 

       แนวความคิดพื้นฐาน สมบัติของของไหล ความดันและสถิตยศาสตร

ของของไหลสถิต จลนคณิตศาสตรของของไหล สมการมวล สมการเบอร

นูลลี่และสมการพลังงาน การวิเคราะหโมเมนตัมของระบบการไหล การ

วิเคราะหเชิงมิติ ความคลายคลึงและแบบจําลอง การไหลแบบคงที่ที่กด

อัดไมได  การออกแบบการเลือกเครื่องจักรกลของไหล พื้นฐานการไหล

ของของไหลที่กดอัดได  
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       Basic concepts properties of fluids, pressure and statics of 

fluid statics, kinematics of fluid, mass, Bernoulli and energy 

equations, momentum analysis of flow systems, dimensional 

analysis, similitude and modeling, steady incompressible flow, 

selection design of fluid machinery, basic compressible fluid 

flow 

 

   

*EN 513 000 การจัดการทางวิศวกรรม และเศรษฐศาสตร 3(3-0-6) 

 Engineering Management and Economics  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

การจัดการโครงการ วิธีการเปรียบเทียบแบบตางๆ การวิเคราะห

จุดคุมทุน การประมาณตนทุน ตนทุนมาตรฐาน คาเสื่อมราคา ประมาณ

การผลภาษีเงินได การศึกษาความเปนไปไดของโครงการขั้นแนะนํา การ

วางแผนโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ กรณีศึกษาของ

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ การวิเคราะหตนทุน-ปริมาณ-กําไร

เพื่อการตัดสินใจระยะสั้น การประยุกตใชแนวคิดเรื่องตนทุนและกระแส

เงินสดเพื่อการตัดสินใจระยะยาว การวางแผนการผลิต การวิเคราะห

ตนทุนและกําไรสําหรับการตัดสินใจ 

 

 

Project management, methods of comparison, break-

even analysis, cost estimation, standard cost, depreciation, 

estimating income tax consequences, Introduction to project 

feasibility study, project planning, project monitoring and 

evaluation, case studies of project feasibility studies, cost-

volume- profit analysis for short- run decisions, applying the 

concept of cost and cash- flow for long- run decisions, 

production planning, cost and profitability analysis for decision 

making, 

 

   

**EN 513 100 เคร่ืองยนตเผาไหมภายใน 3(3-0-6) 

 Internal Combustion Engine  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 512 303 หรือ EN 512 300  

 

หลักมูลของเครื ่องยนตส ันดาปภายในและการทํางาน วัฏจักร

มาตรฐานอากาศ วัฏจักรเชื้อเพลิง-อากาศ วัฏจักรจริง การเผาไหมใน

เครื ่องยนตที ่จ ุดระเบิดดวยประกายไฟและที ่จ ุดระเบิดดวยการอัด 
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เชื ้อเพลิงและการเผาไหม ระบบจุดระเบิด อุปกรณผสมเชื ้อเพลิงใน

เครื ่องยนตที ่จ ุดระเบิดดวยประกายไฟและที ่จ ุดระเบิดดวยการอัด 

ซุปเปอรชารจจิ ้งและสกาเวนจิ ้ง ระบบการหลอลื ่น สมรรถนะของ

เคร่ืองยนตและการทดสอบ การควบคุมมลพิษ 

 

Internal combustion engine fundamentals, air standard 

cycle, fuel-air cycle, actual cycle, combustion in spark-ignition 

and compression-ignition, fuels and combustion,  ignition 

system, fuel metering in spark-ignition and compression-

ignition, supercharging and scavenging, lubrication system, 

engine performance and testing, emission control 

 

   

**EN 513 203 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 

 Mechanical Vibration  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 512 200   

 

การสั่นสะเทือนของระบบหนึ่งระดับความอิสระ การสั่นสะเทือน

แบบบิดตัว การสั่นสะเทือนแบบอิสระและบังคับ วิธีระบบสมมูล การ

สั่นสะเทือนของระบบหลายระดับความอิสระ การหาคาความถี่ธรรมชาติ

และรูปรางของการสั่น การลดและควบคุมการสั่นสะเทือน การวัดการ

สั่นสะเทือนและการประยุกตใชงาน 

 

 

Vibration of one degree of freedom systems, torsional 

vibration, free and forced vibration, method of equivalent 

systems, vibration of multi degree of freedom systems, 

determination of the natural frequency and shape of the 

oscillations, vibration reduction and control, vibration 

measurement and applications 

 

   

**EN 513 305 การถายโอนความรอน 3(3-0-6) 

 Heat Transfer  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 512 302  

 

       หลักพื้นฐานของการถายโอนความรอน การนํา การพา และการแผ

รังสี อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนและการสงเสริมการถายโอนความรอน 

การนําความรอนแบบสถานะคงที่ใน 1 มิติ และ 2 มิติ การนําความรอน

แบบสถานะไมคงที่ใน 1 มิติ และ 2 มิติ เทคนิคการหาผลเฉลยเชิงตัวเลข

และเชิงแผนภูมิ การพาความรอนแบบธรรมชาติ การพาความรอนแบบ
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บังคับ การถายโอนความรอนโดยการแผรังส ีการเดือดและการควบแนน 

กฎของการถายโอนมวลกับความรอน และอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน 

 

       Basic principles of heat transfer, conduction, convection 

and radiation, heat exchangers and heat transfer 

enhancement, one and two dimensional steady- state heat 

conduction, one and two dimensional unsteady state heat 

conduction, numerical and graphical solution techniques, 

natural convection, forced convection, thermal radiation, 

boiling and condensation, the laws of mass transfer and 

analogy with heat transfer and heat exchanger 

 

   

**EN 513 306 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 3(3-0-6) 

 Refrigeration and Air Conditioning   

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 512 304 และ EN 513 305   

 

ความรูพื้นฐานในการทําความเย็น วัฏจักรการทําความเย็นแบบอัด

ไอดัดแปลง เครื่องอัดไอ เครื่องระเหย เครื่องควบแนน เครื่องทํานํ้าเย็น 

หอผึ่งนํ้า วาลวควบคุมสารทําความเย็น สารทําความเย็นและสมบัติของ

สารทําความเย็น การทําความเย็นแบบดูดซึม การคํานวณภาระการทํา

ความเย็น การแชแข็งอาหาร การปรับอากาศ ขนาดของพัดลมและทอลม 

ขนาดของปมและทอของไหล, การออกแบบระบบทางความรอน 

 

 

Basic knowledge of refrigeration, modified vapor 

compression refrigeration cycles, compressor, evaporator, 

condenser, chiller, cooling tower, refrigerant control valves, 

refrigerant and their properties, absorption refrigeration, 

calculation of cooling load, freezing of foods, air conditioning, 

fan and duct sizing, pump and pipe sizing, thermal system 

design 

 

   

**EN 513 404 การควบคุมอัตโนมัต ิ 3(3-0-6) 

 Automatic Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 402 302  

 

หุนยนตและการควบคุมอัตโนมัติสําหรับอุตสาหกรรมขั้นแนะนํา 

แบบจําลองทางคณิตศาสตรของชิ้นสวนควบคุมเชิงเสน ความเสถียร 

ความฉับไว และความคลาดเคลื ่อนที ่ สภาวะคงที ่ของระบบควบคุม
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ปอนกลับของระบบปอนกลับเชิงเสนโดเมนเวลา การออกแบบและ

วิเคราะหโดเมนเวลา วิธีการทางเดินราก และการออกแบบ การชดเชย

การออกแบบระบบควบคุม วิธ ีตอบสนองความถี ่และการออกแบบ 

อินเตอรเน็ตของสรรพสิ่งข้ันแนะนํา 

 

Introduction to robot and automatic control for industry, 

mathematical modeling of linear control elements, stability, 

speed and steady state error of linear feedback systems, time 

domain analysis and design, root locus methods and design, 

compensation of control systems design, frequency response 

methods and design, Introduction to Internet of things (IoT) 

 

   

**EN 513 600 การทดลองทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 1(0-3-2) 

 Mechanical Engineering Experiment I  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 512 303 หรือ EN 512 300  

 

       การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกลดานการวัดแรง การวัดการขจัด 

การวัดอุณหภูมิ การวัดอัตราการไหลของของไหล การวัดสมบัติเชิงกล

ของวัสดุ การถอด การประกอบและการปรับแตงเครื ่องยนตเผาไหม

ภายในความเร็วรอบสูง การวิเคราะหขอมูล การรายงานผลการทดลอง 

 

 

       Experiments in mechanical engineering in force 

measurement, displacement measurement, temperature 

measurement, fluid flow measurement, mechanical 

measurement of material properties, disassembly, assembly 

and tuning of high speed internal combustion engine, data 

analysis, reporting of experimental results 

 

   

EN 513 601 การทดลองทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 2 1(0-3-2) 

 Mechanical Engineering Experiment II  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 513 600   

 

       การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกลดาน พลศาสตร การถายโอน

ความรอนและการควบคุมกระบวนการ การประเมินสมรรถนะของ

เครื ่องจักรกลของไหล เครื ่องปรับอากาศ เครื ่องยนตเผาไหมภายใน

ความเร็วรอบสูง 

 

 
       Experiments in mechanical engineering in dynamics, heat 

transfer and process control, performance evaluation of fluid 
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machinery, air conditioning, high speed internal combustion 

engine 

   

**EN 513 602 กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม  2(1-3-4) 

 Engineering Design Process   

 
เงื ่อนไขของรายวิชา  :  EN 512 201  และ EN 512 303 หรือ EN 

512 201  และ EN 512 300 
 

 

       กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเครื ่องกลขั ้นแนะนํา การ

วางแผนและพัฒนาขอกําหนดของการออกแบบ การออกแบบเชิงแนวคิด 

การประเมินหนาที ่และสมรรถนะ การออกแบบสําหรับการผลิตและ

ประกอบ การออกแบบผลิตภัณฑในขั ้นสุดทาย กรณีศึกษาเกี ่ยวกับ

กระบวนการออกแบบของสวนประกอบตางๆ และระบบทางวิศวกรรม 

โครงงานการออกแบบ  

 

 

       Introduction to mechanical engineering design processes, 

planning and development of specification design, conceptual 

design, evaluation of function and performance, design for 

manufacture and assembly, finalizing the product design, case 

studies of the design processes of various engineering 

components and systems, design projects  

 

   

  **EN 513 605 หลักมูลของการออกแบบเคร่ืองจักรกล 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Machine Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 512 201   

 

       หลักมูลของการออกแบบเครื่องจักรกล สมบัติของวัสดุ ความเคน

และการเปลี่ยนรูปในชิ้นสวนเครื่องจักรกล ทฤษฎีความเสียหาย การ

ออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล การออกแบบเพลาและสวนประกอบ ลิ่ม

และสลัก การออกแบบสกรูกําลังและสลักเกลียวยึด การออกแบบสปริง

ขดและสปริงรูปแบบอื่นๆ การออกแบบลูกปนกลิ้งและลูกปนกลิ้งเลื่อน

สัมผัส 

 

 

       Fundamentals of machine design, properties of materials, 

stresses and deformations in machine elements, theories of 

failures, design of machine elements, shafts and its accessories 

design, keys and pins, power screws and fastening screws 
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design, coil springs and other springs design, ball and roller 

bearings design 

   

**EN 513 606 การออกแบบชิ้นสวนเคร่ืองจักรกล 3(3-0-6) 

 Machine Element Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 513 605  

 

       การออกแบบหมุดยํ้า การออกแบบขอตอเชื่อม การออกแบบเฟอง

ตรง เฟองเฉียงและเฟองตัวหนอน การออกแบบระบบหามลอและคลัตช 

ชุดตอประกบ การออกแบบระบบตัวขับเคลื่อนแบบยืดหยุน สายพาน โซ 

และลวดสลิง  

 

 

       Rivets design, design of welding joint, design of spur gear, 

helical and worm gear, design of brake and clutches, coupling,  

design of flexible drives, chains and slings 

 

 

**EN 513 796 การฝกงาน 1(0-3-1) 

 Practical Training                                                        ไมนับหนวยกิต 

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 น ักศ ึ กษาต  องฝ  ก งาน ในงานท ี ่ เ ก ี ่ ย วข  องก ับสาขาว ิ ช า

วิศวกรรมเครื่องกล อยางนอย 30 วันทําการติดตอกัน กับหนวยงานที่

สาขาวิชาเห็นชอบ และนักศึกษาตองนําเสนอรายงานการฝกงาน 

 

 Each student is required to complete practical work 

related to his or her chosen field of mechanical engineering at 

least 30 working days. The practical work must be carried out 

with the approval of the practical training committee. A written 

report on the work done during the training must be submitted 

 

   

**EN 513 805 การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบระบบเชิงกล 3(2-3-6) 

 Computer Aided Design of Mechanical System  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

       การใชคอมพิวเตอรเพื ่อการออกแบบและวิเคราะหปญหาทาง

วิศวกรรมเครื่องกล การจําลองระบบทางความรอน การวิเคราะหทาง

เศรษฐศาสตร การกําหนดปญหาสําหรับการหาคาที่เหมาะสมที่สุดของ

ปญหา การจําลองปญหาทางกลศาสตร โปรแกรมแบบเชิงเสน โปรแกรม
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แบบพลวัต การวิเคราะหทางไฟไนทเอลิเมนต แบบจําลองเซอโรเกท 

โปรแกรมเชิงเสนแบบเปนลําดับ 

 

       Use of computer for design and analysis of mechanical 

engineering problems, modeling of thermal systems, 

economics analysis, problem formulation for optimization, 

modeling of mechanics problem, linear programming, dynamic 

programming, finite element analysis, surrogate models, 

sequential linear programming 

 

   

**EN 514 000 การจัดการความปลอดภัย 3(3-0-6) 

 Safety Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัย มาตรฐานระบบ

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักการของการจัดการ

สิ่งแวดลอม, แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะและมูลเหตุของ

อันตรายจาก ภาชนะความดัน เครื่องจักร ไฟฟาและอัคคีภัย เทคนิคใน

การตรวจสอบและควบคุมปองกันอันตราย หลักการและระบบการทํางาน

เฉพาะกิจที่อาจเปนอันตราย หลักการปองกันอัคคีภัย การออกแบบระบบ

ปองกันอัคคีภัย การวิเคราะหอันตรายจากอัคคีภัย  การออกแบบระบบ

หัวกระจายนํ ้าดับเพลิง หลักการของระบบแจงเหตุเพลิงไหม และ 

อุปกรณตรวจจับไฟและควนัไฟแบบตางๆ 

 

 

General knowledge of safety management, occupational 

health and safety management system standards, principles of 

environmental management, causes of accidents, 

characteristics and causes of hazards from pressure vessels, 

machines, electricity and fire, techniques for the inspection 

and control of such hazards,  principles and systems for 

potentially dangerous work, principle of fire protection, fire 

protection system design, fire hazard analysis, design of 

automatic sprinkler system,  principle of fire alarm system and 

smoke/fire detectors 
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**EN 514 001 หลักมูลการวิเคราะหความเสียหายทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Introduction to Engineering Failure Analysis  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 002 204  

        บทนําของหลักมูลการวิเคราะหความเสียหายทางวิศวกรรมและขอ

ควรพิจารณา วัสดุและแหลงความเคน ความเสียหายแบบรับภาระเกิน 

ความเสียหายเนือ่งจากการลา การกัดกรอน การหลอลื่นและการสึกหรอ 

ความเสียหายที่อุณหภูมิสูง กรณีศึกษา การทดสอบแบบไมทําลาย การ

บํารุงรักษา และวิศวกรรมยอนรอยเบื้องตน 

 

        Introduction to engineering failure analysis and some 

general considerations, materials and sources of stresses, 

overload failures, fatigue failures, corrosion failures, lubrication 

and wear failure, elevated temperature failure, case studies, 

introduction to non-destructive testing, maintenance, and 

reverse engineering 

 

   

EN 514 002 การออกแบบระบบทอในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Piping System Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 512 302   

 

       วัสดุทอขั้นแนะนํา ฉนวนหุมทอ รหัสและมาตรฐานสําหรับการ

ออกแบบทอ การเชื่อม การตรวจสอบแบบไมทําลายของแนวเชื่อม การ

ตอทอ แบบของระบบทอ อุปกรณประกอบทอและอุปกรณที่ใชกับระบบ

ทอ การออกแบบระบบสูบ การออกแบบระบบทอนํ้าทําความเย็น การ

ออกแบบระบบทอแกสเชื้อเพลิง การออกแบบระบบทอลมอัด การออก

ระบบทอไอนํ้า ระบบการค้ําจุนทอ 

 

 

       Introduction to piping materials, piping insulation, piping 

design code and standard, welding, nondestructive testing of 

well- meant, pipe jointing, piping drawing system, pipe fitting 

and piping instrument, design of pumping system, chilled water 

piping system design, fuel gas piping system design, 

compressed air piping system design, steam piping system 

design, pipe support system 
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  EN 514 003 หลักมูลของวิศวกรรมการปองกันอัคคีภัย 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Fire Protection Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 512 302  

 

       ทบทวนหลักการถายโอนความรอน กลศาสตรของไหล และเคมีที่

เกี่ยวของ พลวัตของเปลวไฟ การเกิดและสมบัติของควัน การคํานวณหา

ภัยอันตราย การออกแบบการคํานวณการปองกันอัคคีภัย การวิเคราะห

ความเสี่ยงของอัคคีภัย 

 

 

       Review of heat transfer, fluid mechanics and related 

chemistry, fire dynamics, smoke production and properties, 

hazard calculation, design calculation in fire protection, fire risk 

analysis 

 

   

EN 514 101 วิศวกรรมยานยนต 3(2-3-6) 

 Automotive Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

       อุตสาหกรรมยานยนต อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สมรรถนะ

ของระบบเครื ่องยนต ระบบสงกําล ังและเพลา ระบบรองรับการ

สั่นสะเทือน บังคับเลี้ยว และหามลอ ความสุขสบายของผูโดยสาร การ

ออกแบบรถยนต การบํารุงรักษาและการซอมแซม 

 

 

       Automotive industry, electrical and electronic devices, 

engine system performance, transmission and transaxles, 

suspension and steering and brakes systems, passenger 

comfort, vehicle design, maintenance and services 

 

   

**EN 514 204 กลศาสตรการแตกหักและการลา 3(3-0-6) 

 Fracture Mechanics and Fatigue  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 513 603 หรือ EN 513 605 หรือ EN 314 403   

 

       ปญหาพื้นฐานและมโนทัศนของกลศาสตรการแตกหักและการลา 

การแตกหักของชิ้นสวนที่มีรอยราว การใชคาตัวประกอบความเขมของ

ความเคนในการออกแบบและวิเคราะห คาความตานทานการแตกหักและ

แนวโนม การลาของวัสดุประเภทตาง ๆ แหลงภาระกระทําซํ้าเปนวัฏจักร

การทดสอบการลา แนวโนมของเสนกราฟระหวางความเคนสลับและ

จํานวนรอบ ภาระกระทําซํ้าที ่มีคาความเคนสลับแปรผัน อิทธิพลและ

ความไวเนื่องจากความไมตอเนื่องของเนื้อวัสดุ การออกแบบเพื่อปองกัน
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ความเสียหายเนื่องจากการลา การเติบโตของรอยราวการทดสอบเพื่อหา

อัตราการเจริญเติบโตของรอยราว อิทธิพลของอัตราสวนความเคนตอการ

เติบโตของรอยราว การประมาณอายุจากภาระกระทําซํ้าที่คาความเคน

สลับคงที่และแปรผัน การเติบโตของรอยราวเนื่องจากสภาวะแวดลอม ขอ

ควรพิจารณาในการออกแบบ กรณีศึกษา 

 

       Basic problems and concepts in fracture mechanics and 

fatigue, fracture of cracked members, application of stress 

intensity factor to design and analysis, fracture toughness 

values and trends, fatigue of materials, sources of cyclic 

loading, fatigue testing, trends in S-N curves, variable amplitude 

loading, notch effects and notch sensitivity, combined effects 

of notches and mean stress, design to avoid fatigue failure, 

fatigue crack growth, fatigue crack growth rate testing, effects 

of stress ratio on fatigue crack growth, life estimation for 

constant and variable amplitude loading, environmental crack 

growth, design consideration, case studies 

 

 

**EN 514 305 การเผาไหม 3(3-0-6) 

 Combustion  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 512 303 หรือ EN 512 300  

 

       ปฏิกริยาเคมีของการเผาไหม การวิเคราะหพลังงาน-อุณหภูมิ สมบัติ

ทางกายภาพของเชื้อเพลิง หัวเผาเชื้อเพลิงเหลวและกาซ เปลวเพลิงลามิ

นารและเทอรบูเลนซ โครงสรางเปลวเพลิงแบบเทอรบูเลนซ การ

แพรกระจายและเปลวไฟแบบผสมลวงหนา เสถียรภาพของเปลวเพลิง 

อุปกรณการเผาไหมเชื้อเพลิงแข็งการควบคุมมลพิษจากการเผาไหม พื้นที่

ถายเทความรอน โครงสรางหมอไอนํ้า วัสดุหมอไอนํ้า อุปกรณเสริมของ

หมอไอนํ้า อุปกรณสําหรับตรวจวัดหมอไอนํ้าและการควบคุม การใชงาน

และการบํารุงรักษาหมอไอนํ้า ประสิทธิภาพหมอไอนํ้าและสมดุลความ

รอน การปรับสภาพนํ้า 

 

 

       Combustion stoichiometric analysis, energy-temperature 

analysis, physical properties of fuels, gas and oil burners, 

laminar and turbulent flames, turbulent flame structure, 

diffusion and premixed flames, flame stability, solid fuel 

combustion equipment, control of pollution from combustion, 
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heating surface, boiler structure, boiler material, boiler 

auxiliary, boiler instrumentation and control, boiler operation 

and maintenance, boiler efficiency and heat balance, water 

conditioning 

   

**EN 514 306 ระบบกําลงัของของไหล 3(3-0-6) 

 Fluid Power System  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 512 302  

 

       หลักมูลของระบบไฮดรอลิก นํ้ามันไฮดรอลิก ทอและซีล เครื ่อง

สูบไฮดรอลิก อุปกรณทํางานในระบบไฮดรอลิก วาวลควบคุมระบบไฮดรอ

ลิก วงจรไฮดรอลิกในอุตสาหกรรม หลักมูลของระบบนิวแมติก การ

ปรับปรุงคุณภาพอากาศ ทอและขอตอในระบบนิวแมติก อุปกรณทํางาน

ในระบบนิวแมติก วาวลควบคุมระบบนิวแมติก และวงจรนิวแมติกใน

อุตสาหกรรม 

 

 

       Fundamentals of hydraulic system, hydraulic oil, tubes 

and seals, hydraulic pumps, hydraulic actuators, hydraulic 

control valves, hydraulic circuits in industries, fundamentals of 

pneumatic systems, air treatment, tubes and fittings, 

pneumatic actuators, pneumatic control valves and pneumatic 

circuits in industries 

 

   

**EN 514 307 เคร่ืองจักรกลของไหล 3(3-0-6) 

 Fluid Machinery  

 
เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 512 304 และ EN 512 302 หรือ EN 512 

301 และ EN 512 302 
 

 

       การจําแนกประเภทและลักษณะทั่วไปของเครื่องจักรกลของไหล 

การวิเคราะหมิติ เครื่องสูบแรงเหวี่ยง คาวิเตชันในเครื่องสูบ การไถลบน

ใบพัดและการสูญเสียกําลังของเครื่องสูบ เครื่องสูบแนวแกน ทฤษฎีครีบ

ใบพัด การทํางานของเครื่องสูบกับระบบทอ การทํางานของเครื่องสูบ

รวมกัน กังหันเพลตัน กังหันแบบไหลตามแนวแกน กังหันแบบไหลตาม

แนวรัศมี การเปรียบเทียบคุณลักษณะของกังหัน การควบคุมการ

เปลี่ยนแปลงภาระของกังหัน คาวิเตชันในกังหัน เครื่องอัดแบบเหวี่ยง

เครื่องอัดแบบตามแนวแกน เชิรจ สทอล โชค ทฤษฎีแคสเคดของใบพัด 

การอัดหลายตอน กราฟคุณลักษณะของเคร่ืองจักรกลของไหลแตละชนิด 
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       Classification and generation features of fluid machinery, 

dimension analysis, centrifugal pumps, cavitations in pumps, 

slip on impellers and power losses in pump, axial flow pumps, 

blade element theory, pump and system matching, multiple 

pumps operation, Pelton wheel turbines, axial flow turbines, 

radial flow turbines, comparison of turbine characteristic, 

control of load changes, cavitations in turbines, centrifugal 

compressor, axial flow compressor, surging, stall, choking, 

blade cascades theory, multi-stage compressor, characteristic 

curve of each type of fluid machinery 

 

   

EN 514 401 วิศวกรรมหุนยนต 3(2-3-6) 

 Robotic Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 211 001 และ SC 402 302  

 

       หุ นยนตขั ้นแนะนํา การเคลื ่อนที ่ของวัตถุเกร็งและการผนวก

ความสัมพันธ จลนคณิตศาสตรแบบปอนไปขางหนาและแบบยอนกลับ   

จลนคณิตศาสตรความเร็ว (จาโคเบียน) การวางแผนทางโคจรและเสนทาง  

การควบคุมขอตออิสระ พลวัต การควบคุมแรง คอมพิวเตอรวิทัศน ตัว

ร ับร ู และเครื ่องตรวจวัด การประยุกตใช ห ุ นยนตว ิท ัศน ในระบบ

อุตสาหกรรมการผลิต 

 

 

       Introduction to robotics, rigid motions and homogeneous 

transformation, forward and inverse kinematics, velocity 

kinematics (Jacobian), path and trajectory planning, 

independent joint control, dynamics, force control, computer 

vision, sensor and instrument, robot vision application in 

manufacturing industry systems 

 

   

EN 514 402 ระบบโครงขายประสาทเทียมขั้นแนะนํา 3(2-3-6) 

 Introduction to Artificial Neural Network Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

แนวคิดหลักมูลและแบบจําลองของระบบโครงขายประสาทเทียม 

การจําแนกประเภทเพอเซบตรอนแบบชั้นเดียว โครงขายแบบปอนไป

ขางหนาหลายชั้น โครงขายแบบปอนกลับชั้นเดียว โครงขายเขาคูและการ

จัดการตนเอง การออกแบบระบบโครงขายประสาทเทียมในงานสําหรับ
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การประยุกตในงานวิศวกรรม การเกษตร การแพทยและหัวขอที่เปน

ปจจุบัน 

 

Fundamental concepts and models of artificial neural 

network system, single layer perceptron classifiers, multi-layer 

feed-forward networks, single-layer feedback networks, 

matching and self-organizing networks, neural network systems 

design for engineering, agricultural medical application, and 

recent topic 

 

   

EN 514 403 การวัดทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 3(2-3-6) 

 Mechanical Engineering Measurement  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

       แนวคิดพื้นฐานของระบบการวัด คุณลักษณะทางสถิตของระบบการ

วัด สัญญาณทดสอบ คุณลักษณะทางพลวัตของระบบการวัด การวัดผล

การไหล การวัดผลอุณหภูมิ การวัดผลการขจัด แรง ทอรกและอัตราเร็ว 

การวัดระดับ การวัดผลความดัน การวัดผลมิติ การวัดผลเสียง เครื่องมือ

วัดและการวัดที่มีการพัฒนารวมสมัย 

 

 

       Basic concept of measurement system, static 

characteristics of measurement systems, test signal, dynamic 

characteristics of measurement systems, flow measurement, 

temperature measurement, measurement of displacement, 

force, torque and speed, level measurement, measurement of 

pressure, measurement of dimension, acoustical 

measurement, recent developments in instrumentation and 

measurement 

 

   

**EN 514 500 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 3(3-0-6) 

 Power Plant Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 513 305 หรือ EN 513 303  

 

       หลักการเปลี ่ยนรูปพลังงานและแนวความคิดอะเว ียละบิล ิตี้ 

เชื้อเพลิงและการวิเคราะหการเผาไหมและการศึกษาสวนประกอบของ

ระบบไอนํ้า วัฏจักรกังหันแกส วัฏจักรผสม ระบบผลิตพลังงานรวม โรง

จักรสันดาปภายใน โรงจักรพลังนํ้า โรงจักรพลังงานนิวเคลียร การควบคุม
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และเครื่องมือวัด เศรษฐศาสตรของโรงจักร และแหลงพลังงานทางเลือก

อ่ืนๆ  และผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 

 

       Energy conversion principles and availability concept, 

fuels and combustion analysis and component study of steam, 

gas turbine cycle, combined cycle, cogeneration system, 

internal combustion engine power plants, hydro power plant, 

nuclear power plant, control and instrumentation, power plant 

economics and alternative energy resources and 

environmental impacts 

 

   

  **EN 514 501 หลักของการอนุรักษพลังงาน 3(3-0-6) 

 Principles of Energy Conservation   

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 512 303 หรือ EN 512 300  

 

       การใชพลังงานและการตรวจวิเคราะหพลังงาน เศรษฐศาสตรของ

มาตรการประหยัดพลังงาน การอนุรักษพลังงานในระบบไฟฟากําลัง การ

อนุรักษพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวาง การอนุรักษพลังงานในระบบ

ปรับอากาศ การอนุรักษพลังงานในระบบทางความรอน หลักมูลการ

ตรวจวัดและพิสูจนทราบผลการอนุรักษพลังงาน กฎหมายที่เกี่ยวของกับ

การอนุรักษพลังงาน 

 

 

       Energy use and energy audit, economics of energy saving 

schemes, energy conservation for electrical power systems, 

energy conservation for lighting system, energy conservation 

for air conditioning systems, energy conservation for thermal 

systems, fundamentals of measurement & verification, laws 

related to energy conservation 

 

 

**EN 514 502 หมอไอน้ําและกังหันกาซ 3(3-0-6) 

 Boiler and Gas Turbine  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 512 303 หรือ EN 512 300  

 

       ชนิดของหมอไอนํ้า หลักการของหมอไอนํ้าและกังหันกาซ สมบัติ

ของไอนํ้า ระบบควบคุมไอนํ้าและการเตือน การใชงานกังหันไอนํ้าใน

ทะเล วัฏจักรกาซ วัฏจักรเบรตัน วัฏจักรแรงคิน การทดลองและปรับปรุง

คุณภาพนํ ้าของเครื ่องกําเนิดไอนํ ้า การตรวจสอบหมอไอนํ ้า การ

บํารุงรักษาและการปรับปรุงกังหันกาซ 
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       Type of boiler, principle of boiler and gas turbine, 

properties of steam control systems and alarms, the use of 

steam turbines in the sea, gas cycle, Brayton cycle, Rankine 

cycles, test and improve the water quality of the steam 

generator, inspection of steam boiling, maintenance, and 

modification of gas turbines  

 

   

EN 514 503 แหลงพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 

 Alternative and Renewable Energy Resources  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

       หลักมูลของแหลงพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พลังงาน

แสงอาทิตย พลังงานชีวมวล พลังงานจากกาซชีวภาพ พลังงานลม 

พลังงานความรอนใตภิภพ พลังงานนํ้า และการใชพลังงานทดแทนใน

ชีวิตประจําวัน 

 

 

       Fundamental of alternative energy and renewable energy 

resources, solar energy, biomass energy, biogas energy, wind 

energy, geothermal, hydro energy and the use of renewable 

energy in daily life 

 

   

 **EN 514 504 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย 3(3-0-6) 

 Solar Energy Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  EN 512 303 หรือ EN 512 300  

 

       รังสีแสงอาทิตยและปริมาณที่ใชได ทฤษฎีของตัวเก็บรังสีแบบแผน

ราบ สมรรถนะของตัวเก็บรังสีแบบแผนราบ ตัวเก็บรังสีแบบรวมรังสี 

ระบบทํานํ้ารอนดวยแสงอาทิตยการออกแบบระบบทําความรอนดวย

แสงอาทิตย การทําความเย็นดวยแสงอาทิตย เศรษฐศาสตรของ

กระบวนการแสงอาทิตย 

 

 

       Solar radiation and its availability, theory of flat plate 

collector, performance of flat-plate collectors, concentrating 

collector, solar water heating system, design of solar heating 

systems, solar cooling, solar process economics 
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**EN 514 785  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเคร่ืองกล                                           6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Mechanical Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  EN 003 102  

        นักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวยความรับผิดชอบในงานสาขา

วิศวกรรมเครื่องกล โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการทํางานที่

ช ัดเจนตามที ่ไดรับมอบหมายจากพนักงานที ่ปรึกษา ไมนอยกวา 16 

สัปดาห ตอเนื่องกัน โดยที่ลักษณะงานตองแตกตางไปจากการดูงานหรือ

ฝกงานทั่วไป นักศึกษาตองเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดย

คณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 

 

        Each student required to work responsively in the area of 

mechanical engineering, fulltime work plan must be 

established and followed under supervision of his/her advisors 

at least 16 weeks, Job description must be different from that 

of normal practical training or visiting, student required to write 

a technical report and assessed by subject committee 

 

   

**EN 514 801 ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตทางวิศวกรเคร่ืองกล 3(3-0-6) 

 
Finite Element Method in Mechanical Engineer 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  
 

 

       ไฟไนตเอลิเมนตข้ันแนะนํา การสรางสมการไฟไนตเอลิเมนตจากวิธี

โดยตรง การสรางสมการไฟไนตเอลิเมนตโดยวิธีแปรผัน การสรางสมการ

ไฟไนตเอลิเมนตโดยวิธีถวงนํ้าหนักเศษตกคาง ฟงกชั ่นการประมาณ

ภายในเอลิเมนต วิธีการไฟไนตเอลิเมนตกับปญหาความยืดหยุน วิธีการ   

ไฟไนตเอลิเมนตกับปญหาการถายโอนความรอน 

 

 

       Introduction to finite element method, the direct 

approach, the variational approach, the method of weighted 

residuals, the finite element interpolation functions, finite 

element method for elasticity problem, finite element method 

for heat transfer problem 

 

 

**EN 514 802 การเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวยทางวิศวกรเคร่ืองกล 3(2-3-6) 

 Computer-Aided Drafting in Mechanical Engineers  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 202  
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       วิธีการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร สวนประกอบของระบบเขียน

แบบดวยคอมพิวเตอร ความเขาใจพื้นฐานเก่ียวกับซอฟตแวรคอมพิวเตอร

และการใชถอยคําทั่วไป การเขียนภาพสองมิติ การเขียนตัวอักษร มิติ การ

ควบคุมชั้นและการทําตนแบบ เทคนิคการลงจุดและการพิมพ การเขียน

แบบระบบ HVAC ระบบทอ และระบบทางกล 

 

 

       Computer- aided drafting method, the components of a 

computer- aided drafting system, understanding computer 

software and general terminology, two dimensional drawing, 

lettering, dimensioning, layers control and prototype drawing, 

plotting/printing techniques, HVAC and piping and mechanical 

systems drafting 

 

   

**EN 514 803 แคด/แคม/แค ขั้นแนะนํา 3(2-3-6) 

 Introduction to CAD/CAM/CAE  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 412 500 และ EN 001 202  

 

       ทบทวนฮารดแวรและซอฟตแวรที ่เกี่ยวกับระบบ แคด/แคม/แค 

รูปแบบทางคณิตศาสตรของการสรางเสนโคง พื้นผิว และ ปริมาตร การ

แลกเปลี ่ยนขอมูลในระบบ แคด/แคม/แค แนวคิดสําหรับการสราง

แบบจําลองแบบ 2 และ 3 มิต ิการสรางแบบจําลองและการวิเคราะหโดย

ระเบียบวิธ ีไฟไนตเอลิเมนต แคด/แคม/แค กับวิศวกรรมยอนรอย 

โครงงานออกแบบดวยโปรแกรม แคด/แคม/แค 

 

 

       CAD/ CAM/ CAE hardware and software review, type of 

mathematical representations of curves, surfaces and solids, 

CAD/ CAM/ CAE data exchange ( IGES format) , 2D and 3D 

graphical concept, finite element method modeling and 

analysis, reverse engineering and CAD/ CAM/ CAE, design 

projects with CAD/CAM/CAE program 

 

 

**EN 514 804 การหาคาเหมาะที่สุดทางวิศวกรรมขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Engineering Optimization  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 402 202  

 

       การออกแบบเชิงสหวิชาการดวยการหาคาเหมาะที่สุดขั้นแนะนํา 

ภาพรวมของการหาคาเหมาะที่สุด ระเบียบวิธีการพื้นฐานเชิงเกรเดียนต

ชนิดไมมีเงื ่อนไขบังคับและการหาคาเหมาะที่สุดชนิดมีเงื ่อนไขบังคับ 
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อัลกอริทึมวิวัฒนาการ ขั้นตอนการหาคาเหมาะที่สุดหลายเปาหมาย การ

ประยุกตใชงานและ พัฒนาการของการหาคาเหมาะสมที่สุด 

 

       Introduction to multidisciplinary design optimization, 

overview of optimization, gradient- based unconstrained and 

constrained optimization methods, evolutionary algorithms, 

multi objective optimization, applications and up- to- date 

development of optimization 

 

   

**EN 514 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเคร่ืองกล 1(0-3-2) 

 Mechanical Engineering Pre-Project  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 513 601  

        พัฒนาขอเสนอโครงการสําหรับโครงการที ่มีความนาสนใจหรือ

ปญหาในสาขาตาง ๆ ทางดานวิศวกรรมเครื่องกลที่ไดรับการมอบหมาย

จากอาจารยที่ปรึกษาโครงการ จัดทําขอเสนอโครงการ ประกอบไปดวย 

ความเปนมา การระบุปญหา วัตถุประสงค ทบทวนวรรณกรรม แผนงาน 

และทรัพยากรที่ตองใช 

 

        Development of project proposals in various field of 

mechanical engineering assigned by the project supervisor. A 

proposal must be composed of background, problem 

identification, objectives, literature review, methodology, 

project planning and required resources 

 

 

EN 514 999 โครงการวิศวกรรมเคร่ืองกล 2(0-6-3) 

 Mechanical Engineering Project  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 514 998  

 

 

 

 

 

       ดําเนินงานโครงการที่ไดเสนอขอเสนอโครงการไวในรายวิชา EN 

514 998 ใหเสร็จสมบูรณภายในหนึ่งภาคการศึกษา เขียนรายงานฉบับ

สมบูรณ นําเสนอผลงานและสอบปากเปลา 

       Completing the project proposed in the course EN 5 1 4 

9 9 8  in one semester, writing a final report, presentation and 

oral examination 
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EN 614 203 การควบคุมมลพิษเสียงและการสั่น 3(3-0-6) 

 Noise Pollution and Vibration Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

        เสียงและเสียงรบกวน ผลของเสียงรบกวนที ่ม ีต อมนุษย การ

วิเคราะหเสียงและการวัดเสียง การควบคุมเสียงรบกวน การควบคุมการ

สั่น เสียงรบกวนในอุตสาหกรรมและการกอสราง เสียงรบกวนจากอากาศ

ยานและทาอากาศยาน เสียงรบกวนจากการจราจรบนทางหลวงและทาง

รถไฟ การควบคุมเสียงรบกวนทางกฎหมาย 

 

        Sound and noise, effects of noise on human, analysis of 

sound and measurement, noise control, vibration control, 

industrial and construction noise, aircraft and airport noise, 

highway and rail traffic noise, regulatory control of noise 

 

   

EN 900 003 หลักการบินเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Fundamentals of flight  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

       หลักการบิน สภาพแวดลอมสําหรับการบิน ระบบและสมรรถนะ

ของอากาศยาน สรีรว ิทยาการบิน การตัดส ินใจของผู ท ี ่ท ําหนาที่

เดินอากาศ 

 

 

       Principles of flight, the flight environment, aircraft systems 

and performance, aviation physiology, aeronautical decision 

making 

 

 

EN 900 004 ปฏิบัติการดานการบิน 3(3-0-6) 

 Flight Operation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

       กฎการบิน และการบริการจารจรทางอากาศ นิรภัยการบิน 

กฎหมายดานการบิน ระบบเครื่องชวยเดินทาง ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ

อากาศยาน ระบบการสื่อสาร และเครื่องหมายที่เกี ่ยวของกับการบิน 

ข้ันตอนปฏิบัติเก่ียวกับทาทางการบินในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน 

 

 

       Rules of the air and air traffic service, flying safety, air law, 

radio navigation systems, technical type knowledge, radio 

telephony and signals, normal and emergency procedure 
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**EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดินอากาศ 2(1-2-3) 

 Aviation Weather and Navigation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 
       อุตุนิยมวิทยาสําหรับนักบินการแปลขอมูลสภาพอากาศ เทคนิคการ

นําทางเบื้องตน การคํานวณสมรรถนะและวิธีการวางแผนการบิน 
 

 

       Meteorology for pilots, interpreting weather data, basic 

navigation, flight performance calculation and planning 

performance 

 

   

**EN 900 006 บูรณาการความรูดานนักบินและทักษะดานการบิน 3(2-2-5) 

 Integration Pilot Knowledge and Skills  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

       การบร ิการภาคพื ้น ระบบการจ ัดการความปลอดภัยระบบ

บริหารงานคุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิตการขนสงสินคา

อันตราย การใชคอมพิวเตอรเพื่อการวางแผนการบิน การฝกอบรมสําหรับ

พนักงานอํานวยการบิน การวางแผนและควบคุมการผลิต การเตรียม

ความพรอมสําหรับการสอบ 

 

        Ground handling, safety management system, quality 

management system, planning and production control, 

transportation of dangerous goods, computer for flight 

planning, the dispatcher training, planning and production 

control, examination and preparation 

 

 

*GE 341 511 การคิดเชิงคํานวณและเชิงสถิติสําหรับเอบีซีด ี 3(2-2-5) 

 Computational & Statistical Thinking for ABCD  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงคํานวณและเชิงสถิติสําหรับการแกปญหา 

การวิเคราะหสถานการณปญหา หลักการสรางขั้นตอนวิธีและโมเดล 

เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือในการแกปญหา การเขียนโปรแกรมและ

กระบวนการแกป ญหา การประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการ

แกปญหา จริยธรรมทางวิชาการ การเขียนในเชิงวิชาการ การนําเสนอ 

 

 Concepts of computational and statistical thinking for 

problem solving, analyzing the problem situations, producing 

algorithms and models, digital technology and tools for 
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problem solving, programming and problem solving process, 

assessment and improvement of problem solving process, 

academic ethics, academic writing, presentation and critique 

   

*GE 341 512 เอบีซีดีสําหรับทุกวิชาชีพ 3(2-2-5) 

 ABCD for All Professions  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 แนะน ําเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลส ําหร ับการจ ัดการข อม ูล การ

ประมวลผลขอมูล การประยุกตใชปญญาประดิษฐ การประมวลผลแบบ

กลุมเมฆ การรักษาความมั่นคงและความเปนสวนตัวของขอมูล สกุลเงิน

ดิจ ิทัลขั ้นแนะนํา บล็อกเชนขั ้นแนะนํา สัญญาอัจฉริยะขั ้นแนะนํา 

ตัวอยางการประยุกตใชในดานตางๆ 

 

 Introduction to digital technology for data 

management, data processing, applying artificial intelligence, 

cloud computing, data security and data privacy, introduction 

of cryptocurrency, introduction of blockchain, introduction of 

smart contract, example applications in various areas 

 

   

GE 362 198 พลังงานและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 Energy and Environment  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  

        ธรรมชาติของพลังงานและสิ่งแวดลอม ผลกระทบของโลกาภิวัตนที่

มีตอสถานการณพลังงานและสิ่งแวดลอม ผลของการใชพลังงานตอชีวิต

และสิ่งแวดลอม หลักของการปองกันและวิธีแกปญหาดานพลังงานและ

สิ่งแวดลอม กรณีศึกษาปญหาดานพลังงานและสิ่งแวดลอมในปจจุบัน 

 

        Nature of energy and environment, impacts of 

globalization on energy and environment situation, result of 

energy consumption and environment, principle of prevention 

and solution for energy and environment, case studies on the 

current problems in energy and environment 

 

   

LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  
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 พัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง ในชีวิตประจําวัน การเลา

เร่ืองราวเก่ียวกับตนเอง การแสดงความรูสึก การบรรยายบุคลิกภาพ การ

บรรยายล ักษณะคน ส ิ ่งของ สถานที ่  การตรวจสอบความเข าใจ

ความหมาย การบอกเลาประสบการณ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 1 ถึงระดับ 

5) 

       Development of reading, writing, speaking, and listening 

skills for use in every-day life; expressing feelings; describing 

personalities, human characteristics, objects, places; inspecting 

and understanding meanings and relating experiences (Levels 

1 to 5) 

 

   

LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 000 101 หรือ LI 101 001 หรือ เทียบเทา  

 ทักษะการฟง พูด อาน เขียน ในบริบทเชิงวิชาการเบื้องตน การ

แสดงความรูสึก การตั้งคําถาม การเปรียบเทียบ และการแสดงความ

คิดเห็น (โดยรวมเนื้อหาระดับ 2 ถึงระดับ 6) 

Listening, speaking, reading and writing skills in basic 

academic contexts: expressing feelings, asking questions, 

making comparison and contrast; and expressing ideas. (Levels 

2 to 6) 

 

   

LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 

 English III  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 102 หรือ LI 101 002 หรือ เทียบเทา  

 ทักษะการฟง พูด อาน เขียน เชิงวิชาการ การนําเสนอ การอภิปราย 

การแสดงความคิดเห็น การตีความ การเขาใจความหมายจากบริบท การจับ

ใจความสําคัญ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 3 ถึงระดับ 7)  

Academic English skills in listening, speaking, reading, 

writing, presentation, discussion, expressing ideas, 

interpretation, understanding context clues, finding main ideas 

(Levels 3 to 7) 
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LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 103 หรือ LI 102 003 หรือ เทียบเทา  

 ทักษะการฟง พูด อาน เขียนเชิงวิชาการข้ันสูง การฟงบรรยาย การ

แสดงความคิดเห็นกับเรื ่องราวตางๆ การพูดเพื่อโนมนาว การรายงาน

สถานการณ การวิเคราะหขอมูลขาวสาร การเขียนเรียงความ (โดยรวม

เนื้อหาระดับ 4 ถึงระดับ 8) 

Listening, speaking, reading and writing skills focusing on 

academic uses, expressing opinions on given themes, inducing 

speaking, reporting situations, analyzing information, and essay 

writing. (Level 4 to 8) 

 

   

SC 201 005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

 

เงื่อนไขของรายวิชา : CON SC 201 006 

       บทนํา ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี แกส ของแข็ง 

ของเหลวและสารสะลาย อุณหพลศาสตรเคมี ระบบการถายโอน

อิเล็กตรอน จลนพลศาสตรเคมี สมดุล เคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุ 

และธาตุเรพรี เซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียร 

 Introduction, stoichiometry, atomic structure, chemical 

boding, gas, solid, liquid and solution, chemical 

thermodynamics, electron transferring system, chemical 

kinetics, chemical and ionic equilibria, periodic table and 

representative elements, transition metals, nuclear chemistry 

 

   

SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 

 General Chemistry Laboratory  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : CON SC 201 005 หรือ CON SC 201 007 หรือ CON SC 

201 008 

 

       ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาในวิชา SC 201 005 (เคมีทั่วไป) หรือ SC 

201 007 (เคมีพื้นฐาน) หรือ SC 201 008 (เคมีหลักมูล) 

       The la  boratory experiments related to contents in SC 

201 005 (General Chemistry) or SC 201 007 (Basic Chemistry) or 

SC 201 008 (Fundamental Chemistry) 
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SC 401 206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

       พีชคณิตเวกเตอรสําหรับหาผลเฉลยของระบบสมการ พีชคณิต

เวกเตอรใน 2 มิติและ 3 มิติ  เรขาคณิตวิเคราะห   ลิมิตและความ

ตอเนื่องของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดียว  อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว

และการประยุกต พิกัดเชิงขั ้ว จํานวนเชิงซอน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร  

ปริพันธข้ันแนะนํา  การหาปริพันธเชิงตัวเลข 

 

 

       Matrix algebra for solving system equations, vector 

algebra in 2-D and 3-D, analytic geometry, limits and continuity 

of real valued functions of one variable, derivatives and their 

applications, polar coordinates, complex number, math 

induction, introduction to integral, numerical integration 

 

   

SC 401 207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 206  

 

       เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธของฟงกชันตัว

แปรเดียว  ฟงกชันหลายตัวแปร  ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน

หลายตัวแปร  อนุพันธยอย ลําดับและอนุกรมอนันตของจํานวนจริง 

อนุกรมกําลัง สมการเชิงอนุพันธและการประยุกตข้ันแนะนํา 

 

 

       Techniques of integration, application of integration of  

real valued functions of one variable, functions of several 

variables, limits and continuity of  functions of several variable, 

partial derivatives, sequence and series of real numbers, power 

series introduction to differential equations and their 

applications 

 

 

SC 402 202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering III  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 207  

 

       พีชคณิตเวกเตอรใน 3 มิติ เสนตรง ระนาบและพื้นผิวใน 3 มิติ 

ปริภูมิยูคลิด ฟงกชันหลายตัวแปร จาโคเบียน การหาอนุพันธของฟงกชัน

หลายตัวแปร อนุพันธระบุทิศทาง การประยุกตของอนุพันธของฟงกชัน
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หลายตัวแปร ปริพันธหลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพันธในระบบ

ตางๆ ปริพันธตามเสน ปริพันธตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ 

 

       Vector algebra in three dimensions, line, plane and 

surface in 3D, euclidean space, functions of several variables, 

Jacobian, derivatives of functions of several variables, 

directional derivatives, applications of derivatives of functions 

of several variables, multiple integrals, coordinate systems and 

integration in various systems, line integrals, surface integrals, 

integral theorems 

 

   

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 207  

 

 สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง 

สมการเชิงอนุพันธอันดับสูง และการประยุกต สมการเชิงอนุพันธเชิงเสน

ที่มีสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน ผลการแปลง

ลาปลาซ และการประยุกต อนุกรมฟูเรียร ขอปญหาคาขอบ สมการเชิง

อนุพันธยอยเบื้องตน 

 

 

 First order differential equations, second order 

differential equations, higher order  differential equations and 

applications, linear differential equations with variable 

coefficients, system of linear differential equations, Laplace 

transforms and applications, Fourier series, boundary value 

problems, elementary partial differential equations 

 

   

SC 501 003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

การวัดและวิเคราะหขอมูล การรวมแรงยอย โมดูลัสของยัง 

ลูกตุมนาิกาอยางงาย เครื่องชั่งความถวงจําเพาะ การวัดความหนืดของ

ของเหลวโดยใชกฎของสโตกส พลศาสตรการหมุน สัมประสิทธิ์ของการ

ขยายตัวตามเสน การสั่นพองในทออากาศ การทดลองของเมลด 

Measurement and data analysis, adding multiple forces, 

Young’s modulus, simple pendulum, Westphal specific gravity 
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balance, measuring viscosity by Stokes’  law, rotational 

dynamics, coefficient of linear expansion, resonance in air 

columns and Melde’s experiment  

 

SC 501 004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

       วีทสโตนบริดจ แทนเจนตแกลวานอมิเตอร วงจร RC มัลติมิเตอร 

ออสซิลโลสโคป การหาความยาวโฟกัสของกระจก การหาความยาวโฟกัส

ของเลนส การหาคาดัชนีหักเหของของเหลว สเปกโตรมิเตอร วงแหวน

ของนิวตัน 

       Wheatstone bridge, tangent galvanometer, RC- circuit, 

mustimeter, oscilloscope, determine the focal lengths of the 

concave and convex spherical mirrors, determine the focal 

lengths of the concave and convex lenses, determine of the 

refractive index of liquid by using a convex lens and a plane 

mirror, spectrometer and Newton’s rings 

 

   

SC 501 005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

       เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ การคงตัวของโมเมนตัมและพลังงาน 

การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร

ของของไหล ความรอน และเทอรโมไดนามิกส อันตรกิริยาความโนมถวง 

       Vectors, force and motion, conservation of momentum 

and energy, oscillation motion, rigid bodies motion, fluids 

dynamics, heat and thermodynamics and gravitational 

interaction 

 

   

SC 501 006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 
       อันตรกิริยาทางไฟฟา อันตรกิริยาทางแมเหล็ก สนามไฟฟาสถิตและ

สนามแมเหล็กสถิต สนามแมเหล็กไฟฟาที่ขึ้นตอเวลา กระแสไฟฟาและ
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เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1 เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

2 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 10 ขอ 36 

(เอกสารแนบทายหมายเลข 5) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม  

3 สอบผานเกณฑการสอบวัดความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีข้ันพื้นฐาน สําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

4 เขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการครบตามเกณฑทีกํ่าหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

5 มีผลการสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยขอนแกนยอมรับ 

6 ผานเงื่อนไขในกลุมวิชาบังคับตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้ 

-  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชีพวิศวกรรมเคร่ืองกลทุกรายวิชา  และ 

- นักศึกษาตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไมตํ่ากวา C หรือตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา 2.00 

โดยการคิดคาคะแนน G.P.A.Point คํานวณจากระดับคะแนนที่ดีที ่สุดของแตละรายวิชาในกลุม

วิชาชีพวิศวกรรมเคร่ืองกล และ 

-  สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN 514 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล จะไดรับการ

ยกเวนไมตองเรียนวิชา EN 514 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเครื่องกล และ EN 514 999 

โครงการวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 

7 การใหอนุปริญญา  

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรที ่สมควรไดรับอนุปริญญาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาหรืออนุปริญญา 

2) ไมเปนผูคางหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 

                  3) ศึกษาและสอบผานรายวชิาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรแลวและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง 2.00 

แตไมตํ่ากวา 1.75 

อิเล็กทรอนิกส การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร 

ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน โครงสรางอะตอม นิวเคลียสและรังสีฟสิกส

เบื้องตน   

 

       Electric interaction, magnetic interaction, electrostatic 

and static magnetic field, electromagnetic induction, electric 

current and electronics, wave motion, electromagnetic wave, 

optics, introduction to quantum theory, atomic structure 

nucleus and introduction to radiation physics 

 

   


