
1 
 
 

 
  

  
 

รายละเอียด 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

 
 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนตสมัยใหม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
 

มคอ.2 
 
 

 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 

 



23 
 
3.1.5  คำอธิบายรายวิชา 
 
CHM100 เคมีทั่วไป       3(3-0-6) 
  (General Chemistry)    
  ปริมาณสารสัมพันธ พื้นฐานทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของแกส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุล
เคมี สมดุลไอออนิก จลนพลศาสตรเคมี การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม พันธะเคมี คุณสมบัติของธาตุในตารางธาตุ 
ธาตุเรพรีเซนเททีฟ กลุมธาตุอโลหะ กลุมธาตุทรานซิชัน อุณหพลศาสตรเบื้องตน กรดและเบสเคมีไฟฟา 
 
CHM110 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป      1(0-3-1) 
  (General Chemistry Laboratory) 
  วิชาบังคับกอนหรือลงรวม   :   CHM100  เคมีท่ัวไป 
                                                            หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา 
  การทดลองท่ีสัมพันธกับทฤษฎีท่ีไดศึกษาเกี่ยวกับการแยกสารผสม ปฏิกิริยาเคมี เปอรเซ็นตของธาตุ
ในสารประกอบและสูตรอยางงาย การไทเทรตกรดและเบส การหาคาคงท่ีของแกสและปริมาตรหนึ่งโมลของแกสท่ีสภาวะ 
อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน ความรอนของสารละลายและของปฏิกิริยา อัตราของปฏิกิริยา สมดุลเคมี ความ
กระดางของน้ำ ออกซิเจนละลาย  
 
MAT115 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1             3(3-0-6) 

(Calculus for Engineers 1) 
ตรีโกณมิติและการประยุกตเวกเตอรในสองและสามมิติ พีชคณิตของเวคเตอร ลิมิตและความ

ตอเนื่อง อนุพันธและการประยุกตใชอนุพันธ ปริพันธและการประยุกตใชปริพันธ คาเฉล่ียของฟงกชัน เทคนิคการหา
ปริพันธ การหาปริพันธตามเสน การหาปริพันธไมตรงแบบ  
 
MAT116 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2             3(3-0-6) 

(Calculus for Engineers 2) 
วิชาบังคับกอน    :   MAT115 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1  
                         หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา 
อนุพันธยอยของฟงกชันหลายตัวแปร กฎลูกโซ อนุพันธยอยอันดับสูง การหาอัตราการเปล่ียนแปลง

ของฟงกชันหลายตัวแปร พิกัดเชิงขั้ว การหาปริพันธหลายชั้นในระบบพิกัดเชิงขั้ว การหาลิมิตโดยกฎโลปตาล ลำดับ
และอนุกรม อนุกรมอนันต การลูเขาและลูออกของอนุกรมอนันต อนุกรมกำลังและอนุกรมเทยเลอร อนุกรมฟูริเยร
เบ้ืองตน การหาปริพันธเชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธเบ้ืองตน 
 
MAT215 แคลคูลัสสำหรับวศิวกร 3             3(3-0-6) 

(Calculus for Engineers 3) 
วิชาบังคับกอน      : MAT116 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2  
                           หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา 
ระบบเวกเตอรของเสนตรง ระนาบ และพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ อนุพันธของฟงกชันหลายตัวแปร การ

ประยุกตอนุพันธ การหาคาสูงสุดต่ำสุดของพื้นผิว ปริพันธของฟงกชันหลายตัวแปร การหาปริพันธตามพื้นผิว การหา
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ปริพันธในสนามเวคเตอร สมการอนุพันธอันดับหนึ่งและการหาผลเฉลย การประยุกตสมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง  สมการ
อนุพันธอันดับสองและการหาผลเฉลย  ตัวแปรลาปลาซเบ้ืองตน 

 
PHY111 ฟสิกส 1       3(3-0-6) 

(Physics 1)    
การวัดและระบบหนวยเอสไอ  ปริมาณเวกเตอร  จลนพลศาสตรของอนุภาค  พลศาสตรของอนุภาค  งาน

และพลังงาน  โมเมนตัม  การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค  การหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง  การเคลื่อนท่ีแบบแกวงกวัด  ความ
โนมถวง  สมดุลสถิตของวัตถุแข็งเกร็งและสภาพยืดหยุน  กลศาสตรของไหล  คล่ืนกล ความรอนและทฤษฎีจลนของ
แกส  อุณหพลศาสตร 
 
PHY121     ปฏิบัติการฟสิกส 1      1(0-3-1)  
 (Physics Laboratory 1) 
  วิชาบังคับกอนหรือลงรวม   :   PHY111 ฟสิกส 1  
                                                            หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา 

การทดลองที่สัมพันธกับทฤษฎีที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการวัดและการวิเคราะหขอมูล การเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล กฎขอท่ีสองของนิวตัน การเคล่ือนท่ีแบบซิมเปลฮารมอนิก การอนุรักษพลังงานกล             การเคลื่อนท่ี
แบบบอลลิสติกเพนดูลัม การเคลื่อนที่แบบหมุน คลื่นนิ่งบนเสนเชือก บีตส การขยายตัวเนื่องจากความรอน การ
ขยายตัวแบบแอเดียแบติก 
 
PHY212 ฟสิกส 2       3(3-0-6) 
  (Physics 2) 
  วิชาบังคับกอนหรือลงรวม   :   PHY111 ฟสิกส 1  
                                                            หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา 

สนามไฟฟาสถิต  ศักยไฟฟา  ความจุไฟฟา  กระแสไฟฟาและความตานทาน  วงจรไฟฟากระแสตรง  
สนามและแรงแมเหล็กสถิต  แหลงกำเนิดสนามแมเหล็ก  กฎของฟาราเดย  ความเหนี่ยวนำ  วงจรไฟฟากระแสสลับ  คล่ืน
แมเหล็กไฟฟา  อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  การสะทอนและการหักเหของแสง ทัศนศาสตรเชิงเรขาคณิต  การแทรกสอดและการ
เล้ียวเบนของคล่ืนแสง  ฟสิกสยุคใหม 
PHY222    ปฏิบัติการฟสิกส 2      1(0-3-1)            
(Physics Laboratory 2) 
  วิชาบังคับกอนหรือลงรวม   :   PHY212 ฟสิกส 2  
                                                            หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา 

การทดลองที่สัมพันธกับทฤษฎีที่ไดศึกษาเกี่ยวกับกฎของคูลอมบ ความจุไฟฟาและไดอิเล็กตริก กฏ
ของโอหมและวงจรกระแสตรง การใชออสซิโลสโคป การหาคาคงตัวเวลาของวงจร RC การวัดเฟสและการเกิดเร
โซแนนซในวงจรกระแสสลับ การเรียงกระแส ไดโอด สารกึ่งตัวนำ การวัดคาสนามแมเหล็กโลก เลนสบางและ
ทัศนูปกรณ ปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริก 
 
 EGR102 เขียนแบบวิศวกรรม      3(2-3-5) 
  (Engineering Drawing)  
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  การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟก การเขียนภาพออโธกราฟฟก การเขียนภาพพิกตอ
เรียล หลักการใหขนาดและความเผ่ือ การใชวิวชวย ภาพคล่ีและภาพพับ การเขียนภาพตัด มาตรฐานเขียนแบบของ
ไทยและสากล การเขียนแบบภาพแยกช้ิน และภาพประกอบ การสเก็ทซแบบราง  การใช คอมพิวเตอรชวยในการ
เขียนแบบเบื้องตน 
 
EGR109      แนะนำวิชาชีพวิศวกร    1(0-2-1) 

(Introduction to Engineering Profession) 
  วิธีการเรียนทางดานวิศวกรรมใหมีประสิทธิภาพ การเตรียมตัวสูอาชีพทางดานวิศวกรรม โอกาสและ
แนวทางการประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และความเปนมืออาชีพตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 
EGR110 การฝกฝมือชางเบื้องตน       1(0-3-1)                   
  (Workshop Practice) 
  หลักการและการใชเครื่องมือกลตาง ๆ ความปลอดภัย การใชเครื่องมือและวินัยในการปฏิบัติงาน  
ฝกปฏิบัติงานพื้นฐาน เชน งานตะไบ งานตัด งานเจาะ งานทอและโลหะแผน งานกลึง งานทำเกลียว งานแบบหลอ  งานไม  
งานปูน งานเช่ือม และงานไฟฟา  
 
EEG201 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟา 1     3(3-0-6) 
  (Principles of Electrical Engineering 1) 
  หลักพื้นฐานการวิเคราะหและปฏิบัติการของวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ (แรงดัน กระแส 
กำลังไฟฟา) ระบบและการใชงานเครื่องจักรกลไฟฟา (หมอแปลงไฟฟา มอเตอร เครื่องกำเนิดไฟฟา) ระบบไฟฟากำลัง 
(ระบบไฟฟา 1 เฟส และ 3 เฟส การสงผานกำลังไฟฟา) พื้นฐานระบบควบคุมและเครื่องมอืวัดทางไฟฟา    
 
EGR205 โปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับวิศวกร    3(2-3-5) 
  (Computer Programing for Engineers) 
  แนวคิดของคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร การปฏิสัมพันธระหวาง ฮารดแวรและ
ซอฟตแวร การโปรแกรมภาษาปจจุบัน ปฏิบัติการการโปรแกรม 
 
EGR210 วัสดุวิศวกรรม       3(3-0-6) 
  (Engineering Materials)   
  ความสัมพันธระหวางโครงสราง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการใชงานของประเภทวัสดุหลักท่ี
ถูกใชทางวิศวกรรม เชน โลหะ พลาสติก โพลีเมอร เซรามิกส วัสดุผสม แอสฟลต ไม และคอนกรีต     การทดสอบ
และความหมายของคุณสมบัติทางกลของวัสดุ การเส่ือมสภาพของวัสดุ 
 
EGR212 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ      1(0-3-1)                   
  (Materials Testing Laboratory) 
  วิชาบังคับกอนหรือลงรวม   :   EGR210 วัสดุวิศวกรรม  
                                                              หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา 

การทดสอบทางกลของวัสดุ การหาความแข็งและความทนแรงดึง การทดสอบโดยการถายภาพจุลภาค 
กรรมวิธีทางความรอน การทดสอบโดยไมทำลายและการทดสอบพื้นฐานอื่นๆ  
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EGR221 กลศาสตรวิศวกรรม 1      3(3-0-6) 
  (Engineering Mechanics 1)     
  วิชาบังคับกอนหรือลงรวม   :   PHY111 ฟสิกส 1  
                                                            หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา 
  เวกเตอร การสมดุล และผลลัพธของระบบแรง แผนผังวัตถุอิสระ สมดุลของอนุภาค  จุดศูนยถวงและจุด
เซ็นทรอยด สมมูลของระบบแรงและโมเมนต สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง แรงเสียดทาน   การวิเคราะหโครงสรางอยางงาย
งานเสมือนและเสถียรภาพ พลศาสตรเบ้ืองตน 
 
EGR222 กลศาสตรวิศวกรรม 2      3(3-0-6) 
  (Engineering Mechanics2) 
  วิชาบังคับกอน   :   EGR221 กลศาสตรวิศวกรรม 1 
                                             หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา 
  กฏการเคล่ือนท่ีของนิวตัน จลนศาสตร (kinematics) และ จลนพลศาสตร (kinetics) ของอนุภาคและวัตถุ
แข็งเกร็ง งานและพลังงาน อิมพัลสและโมเมนตัม 
 
AEG304 เทคโนโลยียานยนตไฟฟา      3(2-3-5) 
  (Electric Vehicle Technology) 

เทคโนโลยียานยนตไฟฟา ยานยนตไฮบริด เทคโนโลยีเซลลเช้ือเพลิง เทคโนโลยีแบตเตอรี่ ตัว 
เก็บประจุไฟฟาความจุสูง เครื ่องประจุแบตเตอรี่ อิเล็กทรอนิกสกำลังและระบบขับเคลื่อน แบบจำลองและการ
วิเคราะหสมรรถนะของยานยนตไฟฟา มาตรฐานความปลอดภัยของยานยนตไฟฟา  

 
AEG305 เทคโนโลยีบริการยานยนต     3(2-3-5) 

(Automotive Service Technology)  
ทฤษฎีและปฏิบัติงานบริการยานยนต เทคโนโลยีการวดัและเครื่องมือวัด การวิเคราะหและซอมบำรุง

ทางดานระบบโครงสรางและสวนประกอบของระบบยานยนต การบริหารจัดการทางดานการซอมบำรุงยานยนต     
               
AEG341 การออกแบบและการผลิตโดยใชคอมพิวเตอรชวย     3(2-3-5) 
  (CAD/CAM) 

พื้นฐานเก่ียวกับ CAD/CAM แนวคิดพื้นฐานของ CAD/CAM/ CAE กลยุทธและการออกแบบ 

ผลิตภัณฑ แนวคิดแบบจำลองสามมิติ เทคนิคสำหรับแบบจำลองรูปทรงเชิงเรขาคณิต การออกแบบผิวและ การ

วิเคราะหการออกแบบ แนวคิดการผลิตโดยใชคอมพิวเตอรชวย การเช่ือมตอระหวางการออกแบบและการผลิต แนว

ทางการพัฒนา ผลิตภัณฑ การประดิษฐการควบคุมเชิงตัวเลขและการตรวจสอบความถูกตอง การเช่ือมตอสูการผลิต 

มาตรฐานและการสงขอมูลจาก CAD สู CAM พื้นฐานเกี่ยวกับ CIM การสรางตนแบบรวดเร็ว 

 
 

AEG361         พื้นฐานกลศาสตรยานยนต     3(3-0-6) 
         (Fundamental of Vehicle Mechanics) 

วิชาบังคับกอน   :   EGR221 กลศาสตรวิศวกรรม 1  
                                              หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา 
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          แนวคิดการออกแบบยานยนตสมัยใหม การเรงความเร็ว สมรรถนะเบรก แรงกระทำในช้ินสวนตางๆ 
ของยานยนต แรงขับและแรงตานการเคล่ือนท่ี สมรรถนะเครื่องยนตและการเปล่ียนแปลง ความเสถียรในการเขาโคง 
พลศาสตรการขับขี่ ระบบบังคับเล้ียว ระบบรองรับ ลักษณะยาง พลศาสตรการกล้ิง กลศาสตรของการถายโอนน้ำหนัก
ยานยนต  

 
AEG362  ระบบรองรับน้ำหนักและสงกำลัง     3(2-3-5) 
            (Automotive Suspension and Power Trains System) 
  ทฤษฎีและปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบสงกำลัง ระบบคลัทชเกียรและเฟองทาย ระบบบังคับเลี้ยว มุม
ลอ ระบบการรองรับน้ำหนัก ระบบเบรค ลอและยาง ระบบควบคุมอัตโนมัติและเทคโนโลยสีำหรับยานยนตสมัยใหม 
 
AEG365 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต     3(2-3-5) 
  (Automotive Electrical and Electronics System) 

 ทฤษฎีและปฏิบัติ  เกี ่ยวกับระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในยานยนต ไดนาโม  แบตเตอรี่  
วงจรไฟฟายานยนต  ระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟ ระบบแสงสวาง  ระบบอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย 
 
AEG391 การพัฒนาโครงงานทางวิศวกรรมยานยนต   3(0-9-3) 
  (Project Development in Automotive Engineering) 
  การพัฒนาหัวขอและเตรียมการทำโครงงานวิศวกรรมยานยนตภายใตการแนะนำของอาจารยท่ีปรึกษา 
ศึกษาปญหาและความตองการท่ีเกี่ยวของกับวิศวกรรมยานยนตในอุตสากรรมหรือสังคม การสัมมนา และทัศนศึกษาดู
งาน การพัฒนาแนวคิดการออกแบบ ขอบเขต และวัตถุประสงค ของโครงงาน การออกแบบโครงงานโดยแสดงแบบทาง
วิศวกรรม รายการคำนวณ ผังงานของโปรแกรม หรืออื่นๆ ท่ีจำเปนตอการดำเนินการจัดทำโครงงาน การเขียนรายงาน 
การนำเสนอ และสอบปากเปลาโดยคณะกรรมการ 
 
AEG392 โครงงานทางวิศวกรรมยานยนต     3(0-9-3) 
  (Project in Automotive Engineering) 
  วิชาบังคับกอน   :   AEG391 การพัฒนาโครงงานทางวิศวกรรมยานยนต  
                                              หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา 
  ดำเนินการจัดทำโครงงานที่ไดเสนอในวิชา AEG391 ภายใตการแนะนำของอาจารยที ่ปรึกษา การ
แสดงผลงานในรูปแบบของการสัมมนา และแสดงการทำงานของโครงงาน นักศึกษาตองเขียนรายงานฉบับสมบูรณ
อธิบายผลการดำเนินงานของโครงงาน และการสอบปากเปลาโดยคณะกรรมการ 
 
AEG393 การฝกงานวิศวกรรมยานยนต      3(0-35-0) 
  (Automotive Engineering Practice) 

การฝกงานทางวิศวกรรมในสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ภายใตการดูแลของวิศวกรอาวุโส นักศึกษา
ตองทำบันทึกประจำวัน  และรายงานสรุปการฝกงาน 
 
AEG441 การใชคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหทางวิศวกรรม  3(2-3-5) 

สำหรับวิศวกรรมยานยนต     
  (Computer Aided Engineering for Automotive Engineering)  
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การใชคอมพิวเตอรสำหรับออกแบบและวิเคราะหปญหา วิศวกรรมยานยนต การสราง 

แบบจำลองเชิงกายภาพและการจำลอง ปญหาดานวิศวกรรมยานยนต และปญหาประยุกตที ่เกี ่ยวของ การใช 

โปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปสำหรับแกปญหาทางวิศวกรรมยานยนต โครงงานการใชคอมพิวเตอรชวยสำหรับ

ออกแบบและวิเคราะห ปญหาทางวิศวกรรมยานยนตท่ีเกี่ยวของ 

AEG456 ระบบควบคุมยานยนต       3(3-0-6) 
  (Automotive Control System) 

แบบจำลองระบบ ผลตอบสนองระบบ พื้นฐานระบบควบคุม การออกแบบระบบควบคุม  ระบบควบคุม
ยานยนต เซ็นเซอร แอคทูเอเตอร (actuator) อุปกรณควบคุม และ  ระบบควบคุมตางๆ ในยานยนต  
 
AEG452      หนวยควบคุมอิเล็กทรอนิกสของยานยนต     3(2-3-5)  

          (Electronics Controlled Unit for Automotive)  
โครงสรางสถาปตยกรรมไมโครคอนโทรเลอรและตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอลสำหรับหนวย

ควบคุมอิเล็กทรอนิกสสำหรับยานยนต การโปรแกรมดวยซอฟทแวร การควบคุมและการเชื่อมตออุปกรณภายนอก 
การตรวจวัดทางไฟฟา การพัฒนาระบบควบคุมแบบปอนกลับ ระบบตรวจวัดดวยเซนเซอรและทรานสดิวเซอรในงาน
ยานยนต การส่ือสารขอมูล การควบคุมการทํางานของยานยนต และความปลอดภัย 

 
AEG461 เทคโนโลยียานยนตดิจิตอล     3(3-0-6) 
   ( Digital Automotive Technology ) 

           ระบบเซ็นเซอร ระบบการส่ือสาร ระบบนำทาง ระบบการเรียนรูและการรบัรูของเครื่องจักร การ
ควบคุมและระบบอัตโนมัติผานระบบส่ือสารสมัยใหม อินเตอรเน็ทประสานสรรพส่ิง ไอโอที (IoT) ฐานขอมูลขนาด
ใหญ สมองกลอัจฉริยะ  cyber security ระบบยานยนตไรคนขับ  

 
AEG471 เทคโนโลยียานยนตสำหรับการแขงขัน    3(3-0-6) 

(Automotive Motor Sport Technology) 
รถยนตสมรรถนะสูง การเตรียมรถสำหรับการแขงขัน การปรับแตงสมรรถนะ โครงสราง ระบบสง

กำลัง การทดสอบ  สนามแขงและการปรับสภาพรถ 
 

AEG472 เทคโนโลยีรถแขงฟอรมูลารวัน     3(2-3-5) 
(Formular-One Technology) 
เทคโนโลยีรถแขงฟอรมูลารวัน  การออกแบบเครื่องยนต  ระบบสงกำลัง    โครงรถ ระบบรองรับ

น้ำหนัก ระบบบังคับเล้ียว  ระบบเกียร  ตัวถังรถ การยศาสตรและความปลอดภัยรถแขงฟอรมูลารวัน   
 

AEG473 การจัดการแขงขันรถแขง       3(3-0-6) 
(Motor Sport Engineering Management) 
เทคโนโลยีวิศวกรรมท่ีเกี่ยวของกับการแขงขันรถแขง เศรษฐกิจศาสตรของการแขงขันรถ องคกร

จัดการแขงขัน ประเภทและคุณสมบัติของรถแขง ธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับรถแขง โอกาสทางอาชีพ
วิศวกรรมในธุรกิจรถแขง และหัวขออื่นๆท่ีเกี่ยวของกับการแขงขันรถแขง 
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AEG490      หัวขอเฉพาะดานวิศวกรรมยานยนต    3(2-3-5) 
  (Special Topics in Automotive Engineering) 
หัวขอท่ีไดรับความสนใจหรือเทคโนโลยีใหมๆ ในปจจุบันทางดานวิศวกรรมยานยนต 
 
AEG498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมยานยนต    3(1-4-4) 

(Automotive Engineering Pre-Cooperative Education)  
หลักการและแนวคิดเกี ่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ

ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐาน เทคนิคและการเตรียมความพรอมสำหรับการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ  วิธีการทำโครงงานและรายงานที่เกี ่ยวของกับวิชาชีพทางดานวิศวกรรมยานยนต เตรียมโครงงาน 
กำหนดหัวขอ ลักษณะและรายละเอียดของโครงงานสหกิจศึกษาท่ีตองออกปฏิบัติงาน 
 
AEG499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมยานยนต       6(0-40-0) 

(Automotive Engineering Cooperative Education) 
วิชาบังคับกอน   :   AEG 498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมยานยนต 

                                             หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา 
  การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพทางวิศวกรรมยานยนต ณ สถานประกอบการ การทำโครงงานหรือ
รายงานท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพซึ่งมีประโยชนท้ังตอนักศึกษาและสถานประกอบการ การจัดการและการวางแผน วิจารณญาณ
และการตัดสินใจ การแกไขปญหา วัฒนธรรมองคการ การทำงานเปนทีม มนุษยสัมพันธ บุคลิกภาพและการวางตัว 
ทักษะการส่ือสาร ความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม 
 
IEG321  กระบวนการผลิต      3(3-0-6) 
  (Manufacturing Processes) 
 วิชาบังคับกอน   :   EGR210 วัสดุวิศวกรรม  
                                              หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา 

ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต การหลอ การขึ้นรูป การเชื่อม ผงโลหะวิทยา การตัด การ
กลึง ไส เจาะ กัดขนาดและทำผิวเรียบ การตรวจสอบความสัมพันธของกระบวนการผลิตและวัสดุ และพื้นฐานตนทุน
ของกระบวนการผลิต 

 
MEG223 กลศาสตรของวัสดุ      3(3-0-6) 
  (Mechanics of Materials) 
  วิชาบังคับกอน   :   EGR221 กลศาสตรวิศวกรรม 1 
                                              หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา 
  แรง ความเคนและความเครียด ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด  ความเคนในคาน 
ไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนตดัด การโกงของคาน การวิเคราะหช้ินสวนท่ีรับแรงแนวแกน แรงบิด ภาชนะความดัน 
การโกงของเสา วงกลมโมร ความเคนผสม และทฤษฎีความเสียหาย  
 
MEG303 ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล      1(0-3-1) 
  (Fluid Mechanics Laboratory) 



30 
 
  ปฏิบัติการพื้นฐาน ปฏิบัติการประยุกตใชงานจริง  กลศาสตรของไหล  โดยใชเครื่องมือทดลองท่ีสัมพันธ
กับทฤษฎีเพื่อเพิ่มความเขาใจและยืนยันแนวความคิดเชิงวิเคราะหท่ีไดศึกษา  รายงานแสดงการวิเคราะหผลการทดลอง  
และสรุปผลการทดลอง 
 
MEG304 ปฏิบัติการยานยนต       1(0-3-1) 
  (Automotive Laboratory) 
  ปฏิบัติการพื้นฐาน ปฏิบัติการประยุกตใชงานจริง  ยานยนต  โดยใชเครื่องมือทดลองท่ีสัมพันธกับทฤษฎี
เพื่อเพิ่มความเขาใจและยืนยันแนวความคิดเชิงวิเคราะหท่ีไดศึกษา  รายงานแสดงการวิเคราะหผลการทดลอง  และ
สรุปผลการทดลอง 
 
MEG305 ปฏิบัติการอุณหพลศาสตรและการถายเทความรอน  1(0-3-1) 
  (Thermodynamics and Heat Transfer Laboratory) 
  ปฏิบัติการพื้นฐาน ปฏิบัติการประยุกตใชงานจริง  อุณหพลศาสตรและการถายเทความรอน  โดยใช
เครื่องมือทดลองท่ีสัมพันธกับทฤษฎีเพื่อเพิ่มความเขาใจและยืนยันแนวความคิดเชิงวิเคราะหท่ีไดศึกษา  รายงานแสดงการ
วิเคราะหผลการทดลอง  และสรุปผลการทดลอง 
MEG306 ปฏิบัติการพลศาสตรและระบบควบคุม    1(0-3-1) 
  (Dynamics and Control System Laboratory) 
  ปฏิบัติการพื้นฐาน ปฏิบัติการประยุกตใชงานจริง  พลศาสตรและระบบควบคุม โดยใชเครื่องมือทดลอง
ท่ีสัมพันธกับทฤษฎีเพื่อเพิ่มความเขาใจและยืนยันแนวความคิดเชิงวิเคราะหท่ีไดศึกษา  รายงานแสดงการวิเคราะหผลการ
ทดลอง  และสรุปผลการทดลอง 
 
MEG320 กลศาสตรเคร่ืองจักรกล      3(3-0-6) 
  (Mechanics of Machinery) 
  วิชาบังคับกอนหรือลงรวม   :   EGR222 กลศาสตรวิศวกรรม 2  
                                                          หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา 
  การวิเคราะหการเคล่ือนท่ี ความเร็วและความเรงของกลไกแบบตางๆ  จลนศาสตรและพลศาสตรของกลไก 
เชน ลูกเบ้ียวและตัวตาม เฟอง  ชุดเฟองทด  ระบบทางกล  และสมดุลของมวลท่ีมีการหมุนและเคล่ือนท่ีกลับไปกลับมา 
MEG331 อุณหพลศาสตร 1      3(3-0-6) 
  (Thermodynamics 1) 
  คุณสมบัติทางความรอนของสาร แกสอุดมคติ การอนุรักษและการถายเทพลังงาน กฎขอที่หนึ่งของอุณ
หพลศาสตร  หลักพื้นฐานกฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร เอนโทรป วัฏจักรพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร และการ
ถายเทความรอนเบ้ืองตน 
 
MEG341 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 1     3(3-0-6) 
  (Machine Design 1) 
  วิชาบังคับกอน   :   MEG223 กลศาสตรของวัสดุ 
                                             หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา 
  พื้นฐานการออกแบบเครื่องกล  คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย  การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักร
อยางงาย  และโครงงานการออกแบบเครื่องจักรกล 
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MEG347 คอมพิวเตอรชวยการออกแบบทางวิศวกรรมเคร่ืองกล  3(2-3-5) 
  (Computer Aided Mechanical Engineering Design) 
  วิชาบังคับกอน   :   MEG341 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 
                                             หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา 
  การสรางโมเดลและการจำลองปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลและงานประยุกตท่ีเกี่ยวของ ระเบียบวิธี
เชิงตัวเลข เพื่อการวิเคราะห จำลองและออกแบบปญหาทางดานวิศวกรรมเครื่องกล 
 
MEG343 ปฏิบัติการออกแบบเคร่ืองจักรกลดวยคอมพิวเตอร   1(0-3-1) 
  (Computer Aided Machine Design Laboratory) 
  วิชาบังคับกอนหรือลงรวม   :   MEG341 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 
                                                          หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา 

พัฒนาทักษะการออกแบบเครื่องจักรกลดวยการใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบช้ินสวนเครื่องจักรกล  
และโครงงานออกแบบเครื่องจักรกลดวยคอมพิวเตอร 
 
MEG361  เคร่ืองยนตสันดาปภายในและชุดตนกำลัง    3(3-0-6) 
                     (Internal Combustion Engine and Propulsion Unit) 

ทฤษฏีและปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องยนต เครื่องยนตจุดระเบิดดวยประกายไฟและอัดระเบิด การเผา
ไหม และเชื้อเพลิง  สวนผสมเชื้อเพลิงและอากาศทางอุณหเคมี  ระบบการจุดระเบิด วัฏจักรเครื่องยนตตาง ๆ และ
แบบจำลองทางอุดมคติ มอเตอรไฟฟาและชุดตนกำลังแบบอื่น การเกิดมลพิษและการควบคุม การซูเปอรชารจและสคา
เวนจ้ิง สมรรถนะการทำงานของเครื่องยนตและการทดสอบ การตรวจและวิเคราะหไอเสีย การหลอล่ืน  
MEG371 กลศาสตรของไหล 1      3(3-0-6) 
  (Fluid Mechanics 1) 
  วิชาบังกอน   :   EGR221 กลศาสตรวิศวกรรม 1 
                                         หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา 
  คุณสมบัติของของไหล พฤติกรรมทางสถิตและพลวัตของของไหลอัดตัวไมได กฏการอนุรักษของมวล 
สมการตอเนื่อง สมการพลังงานและโมเมนตัม มิติวิเคราะห  การไหลในทอและการไหลภายนอก        การประยุกตกับ
ปญหาทางวิศวกรรมศาสตร 
 
MEG372 การถายเทความรอน      3(3-0-6) 
  (Heat Transfer) 
  วิชาบังคับกอน   :   MEG371 กลศาสตรของไหล 1 
                                           หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา 
  หลักการและการประยุกตใชการถายเทความรอนโดยการนำความรอน การพาความรอนและการแผรังสีความ
รอน การนำความรอนอยางสม่ำเสมอและเปลี่ยนแปลงตามเวลา การพาความรอนโดยวิธีบังคับและโดยวิธีอิสระ  
คุณลักษณะการดูดกลืนและการแผกระจายรังสีความรอนของผิววัตถุ  อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน หลักการเพิ่ม
สมรรถนะการถายเทความรอน หลักการถายเทความรอนโดยการเดือดและการควบแนน 
 
MEG452 การสั่นสะเทือนทางกล      3(3-0-6) 
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  (Mechanical Vibrations) 
  วิชาบังคับกอน   :   EGR222 กลศาสตรวิศวกรรม 2 
                                             หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะเจาของวิชา 
  การจำลองระบบพลวัตของเครื่องกล การเคลื่อนไหวแบบออสซิเลท ระบบการสั่นสะเทือนแบบคา
อิสระเดียว การสั่นสะเทือนเนื่องจากแรงบิด การสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบถูกกระทำ  การตอบสนองชั่วครูและ
การตอบสนองท่ีสภาวะคงตัว วิธีของระบบเทียบเทา การส่ันสะเทือนของระบบหลายคาอิสระของการเคล่ือนไหว วิธีเชิง
ตัวเลขสำหรับการวิเคราะหการส่ันสะเทือน เทคนิคการวัดและการลดการส่ันสะเทือน 
 
REG201 แนะนำระบบราง       3(3-0-6) 

(Introduction to Railway System) 
ระบบและการพัฒนาการขนสงทางราง องคประกอบของระบบราง สถานีระบบราง ประเภทของ

รถไฟ เทคโนโลยีการขับเคลื่อนและตัวรถ ระบบไฟฟาและการสงจาย การควบคุม การสื่อสารและเทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวของ อาณัติสัญญาณ มาตรฐานของระบบราง ระบบปองกันและความปลอดภัย 
 
 
REG337 อุปกรณทางกลของรถรางไฟฟา     3(3-0-6) 

(EMU Mechanical Device) 
โครงดานนอกของตัวรถอีเอ็มยู โบกี้ อุปกรณเช่ือมตอกับตัวรถอีเอ็มยู หองขับขี่ อุปกรณเบรคขั้น

พื้นฐาน การตรวจสอบอุปกรณ การบำรุงรักษา ขอกำหนดและความรูท่ีเกี่ยวของ ขอกำหนดท่ีถูกตองของตัวรถอีเอ็มยู 
โบกี้ และอุปกรณเช่ือมตอ 

 
REG338 ระบบโครงขายและการควบคุมรถรางไฟฟา   3(3-0-6) 

(EMU Network and Control System) 
ระบบการลากและระบบควบคุมอีเอ็มยู  การจัดสรางและการบำรุงรักษาระบบเครือขายสารสนเทศ

ของอีเอ็มยู  การแสดงและการใชงานเครือขายขอมูลอีเอ็มยู การแสดงขอมูลรถไฟ การแสดงขอมูลความผิดพลาดของ
อีเอ็มยู และการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 

 
REG339 อุปกรณหัวรถจักรไฟฟา      3(3-0-6) 

(Locomotive Electrical Equipment) 
อุปกรณไฟฟาของหัวรถจักรไฟฟา กระบวนการซอมแซม การปฎิบัติงานและการบำรุงรักษาทาง

ไฟฟาของหัวรถจักรไฟฟา ความรูทางวิชาชีพอื่น ๆ เก่ียวกับอุปกรณไฟฟาของหัวรถจักรไฟฟา การเก็บรวบรวมขอมูล 
การตรวจวัดทางไฟฟาและการใชเครื่องมือวัดทางไฟฟา 
 
REG340 เคร่ืองจักรกลหัวรถจักรไฟฟา     3(3-0-6) 

(Locomotive Machinery) 
อุปกรณทางกลของหัวรถจักรไฟฟา มอเตอรหัวรถจักรไฟฟา กระบวนการซอมแซม การปฎิบัติงาน

และการบำรุงรักษาทางกลของหัวรถจักรไฟฟา  ความรูทางวิชาชีพอื่น ๆ เกี่ยวกับมอเตอรหัวรถจักรไฟฟา การเก็บ
รวบรวมขอมูล การตรวจสอบทางกลและการใชเครื่องมือทางกล 
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REG341 ระบบควบคุมหัวรถจักรไฟฟา     3(3-0-6) 

(Locomotive Control System) 
ระบบควบคุมของหัวรถจักรไฟฟา กระบวนการซอมแซม การปฎิบัติงานและการบำรุงรักษาระบบ

ควบคุมของหัวรถจักรไฟฟา  ความรูทางวิชาชีพอื่น ๆ เกี่ยวกับระบบควบคุมของหัวรถจักรไฟฟา การเก็บรวบรวม
ขอมูล การทดสอบระบบความคุมและการใชเครื่องมือทดสอบ 

 
REG351 เทคโนโลยีตัวรถระบบราง     3(3-0-6) 

(Rolling Stock Technology) 
ขอมูลเกี่ยวกับตูรถไฟและองคประกอบหลัก ภาพรวมของพลวัตของรถราง พลวัตของรถรางตามแนว

การวิ่ง (การลากและเบรก) การสัมผัสของลอเล่ือนและรางรถไฟ โบกี้ ชวงลาง ระบบเบรก และตัวถังรถ ระบบการเฝา
ติดตาม การบำรุงรักษา และแนวคิดการออกแบบข้ันพื้นฐาน เทคโนโลยีหัวรถจักร 
 
 
REG419 การบำรุงรักษายานพาหนะทางราง    3(3-0-6) 

(Maintenance of Railway Vehicles) 
ความรูพื้นฐานโครงสรางสรางของตูโดยสารหลัก ตูบรรทุก ตูรถพวง  หนาที่การทำงาน ระบบลอ

หลักและอุปกรณประกอบ อุปกรณรับแรงกระแทก งานตัวถัง  อุปกรณภายในยานพาหนะ ประสิทธิภาพของ
ยานพาหนะ มาตรฐานการบำรุงรักษายานพาหนะ ระบบวิธีการบำรุงรักษาของช้ินสวนยานยนตท่ัวไป การตรวจสอบ
ขอบกพรองดวยอุปกรณตรวจจับตาง (การตรวจหาคลื่นแมเหล็กไฟฟา การตรวจหาขอบกพรองของอัลตราซาวด 
อุปกรณตรวจจับฟอสเฟอร) หลักการทำงานวิธีการปฏิบัติงาน 
 
REG422 การบำรุงรักษาเคร่ืองจักรกลทางราง    3(3-0-6) 

(Railway Machinery Maintenance) 
ขอมูลหลักการสรางและหนาท่ีพื้นฐานของช้ินสวนหรืออุปกรณเครื่องจักรกล ความรูพื้นฐานอื่น ๆ 

ระบบการ วิธีการบำรุงรักษายานพาหนะประจำ กระบวนการซอมแซม การตรวจหาคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  
 

REG431 รถไฟความเร็วสูงเบื้องตน     3(3-0-6) 
(Introduction to Highspeed Railway) 
ขอมูลโครงสรางพื้นฐานทางรถไฟความเร็วสูง สถานีแหลงจายไฟ องคกรการขนสง การใช ความ

ปลอดภัยและความรูอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ การประยุกตใชเเทคโนโลยีและอุปกรณสมัยใหม ของรถไฟความเร็วสูง  
 

หมายเหตุ : เงื่อนไขรายวิชาบังคับกอน อาจพิจารณายกเวนไดตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับความเห็นชอบจากคณะ
เจาของวิชา 
 
 
 
 
 
 


