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ภาคผนวก ก 

คาํอธิบายรายวิชา 

 

EGI105  พื-นฐานเขียนแบบวิศวกรรม     3(2-3-5) 

(Engineering Drawing Fundamental)  

หลกัการอ่านและเขยีนแบบเบื�องต้น แบบงานโครงสรา้ง งานระบบอาคาร แบบชื�นงาน การใช้

โปรแกรมในการเขยีนชิ�นงาน 2 มติ ิการใหข้นาด ตวัอกัษร สญัลกัษณ์ ตารางรายการวสัดุ การเขยีนภาพ 3 มติ ิ

การประกอบ การแยกชิ�น 

EGI111  คณิตศาสตรวิ์ศวกรรม             3(3-0-6) 

(Engineering Mathematics) 

พื�นฐานฟังก์ชนั ตรโีกณมติ ิระบบพกิดัสองและสามมติ ิเวคเตอรส์องและสามมติ ิความหมาย

ของพีชคณิต เมทรกิซ์ ระบบสมการเชิงเส้น จํานวนเชิงซ้อน ลิมติและความต่อเนื1อง อนุพนัธ์และปรพินัธ ์

ระเบยีบวธิเีชงิตวัเลข และการประยกุตใ์ชง้าน 

EGI112   วิทยาศาสตรพื์-นฐานสาํหรบัวิศวกร    3(2-3-5)  

(Fundamental Sciences for Engineers) 

การวดัและระบบหน่วยเอสไอ  แรง ความเรว็ งานและกําลงังาน  โมเมนตมั การเคลื1อนที1ของ

วตัถุแขง็เกรง็  กฎของนิวตนั พื�นฐานระบบความรอ้น กลศาสตรข์องไหลและอุณหพลศาสตรเ์บื�องต้น ปรมิาณ

สารสมัพนัธ ์พื�นฐานทฤษฎอีะตอมและพนัธะเคม ี คุณสมบตัขิองแก๊ส ของแขง็ ของเหลวและสารละลาย สมดุล

เคม ีคุณสมบตัขิองธาตุในตารางธาตุ กรดและเบสเคมไีฟฟ้า 

EGI113  พื-นฐานวิศวกรรมเครื8องกลและไฟฟ้า    3(3-0-6) 

(Mechanical and Electrical Engineering Fundamental)    

กําลงังานและพลงังานทางกล ความร้อน และ ไฟฟ้า ชิ�นส่วนเครื1องจกัรกล ทฤษฎีความ

เสยีหาย หลกัพื�นฐานวงจรไฟฟ้า (แรงดนั กระแส กําลงัไฟฟ้า) ระบบและการใชง้านเครื1องจกัรกลไฟฟ้า (หมอ้

แปลงไฟฟ้า มอเตอร์ เครื1องกําเนิดไฟฟ้า) ระบบไฟฟ้ากําลงั (ระบบไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส การส่งผ่าน

กําลงัไฟฟ้า) พื�นฐานระบบควบคุมและเครื1องมอืวดัทางไฟฟ้า และ ทางกล 

EGI208  พื-นฐานโปรแกรมคอมพิวเตอรส์าํหรบัวิศวกร   3(2-3-5) 

  (Computer Programming Fundamental for Engineers) 

แนวคดิของคอมพวิเตอร ์ส่วนประกอบของคอมพวิเตอร ์การปฏสิมัพนัธร์ะหว่างฮารด์แวร์ 

และซอฟตแ์วร ์การโปรแกรมภาษาปัจจบุนั ปฏบิตักิารการโปรแกรม 
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EGI210  หลกัวสัดวิุศวกรรม      3(3-0-6) 

  (Principle of Engineering Materials)   

ความสมัพนัธร์ะหว่างโครงสรา้ง คุณสมบตั ิกระบวนการผลติ และการใช้งานของประเภทวสัดุ

หลกัที1ถูกใชท้างวศิวกรรม เช่น โลหะ พลาสตกิ โพลเีมอร ์เซรามกิส ์วสัดุผสม แอสฟัลต์ ไม ้และคอนกรตี การ

ทดสอบและความหมายของคุณสมบตัทิางกลของวสัดุ การเสื1อมสภาพของวสัดุ 

EGI214  พื-นฐานกลศาสตรวิ์ศวกรรม      3(3-0-6) 

  (Fundamental of Engineering Mechanics)  

  การวดัและระบบหน่วยเอสไอ ปรมิาณเวกเตอร์ การสมดุล และผลลพัธข์องระบบแรง แผนผงั

วตัถุอสิระ สมดุลของอนุภาค  จุดศูนยถ่์วงและจุดเซน็ทรอยด ์สมมลูของระบบแรงและโมเมนต์ สมดุลของวตัถุ

แขง็เกรง็ แรงเสยีดทาน  การวเิคราะหโ์ครงสรา้งอย่างง่าย จลนพลศาสตรข์องอนุภาค  พลศาสตรข์องอนุภาค 

งานและพลงังาน โมเมนตมั การเคลื1อนที1ของระบบอนุภาค การหมนุของวตัถุแขง็เกรง็   

REG201 แนะนําระบบราง      3(3-0-6) 

(Introduction to Railway System) 

ระบบและการพฒันาการขนส่งทางราง องค์ประกอบของระบบราง สถานีระบบราง ประเภท

ของรถไฟ เทคโนโลยีการขบัเคลื1อนและตัวรถ ระบบไฟฟ้าและการส่งจ่าย การควบคุม การสื1อสารและ

เทคโนโลยทีี1เกี1ยวขอ้ง อาณตัสิญัญาณ มาตรฐานของระบบราง ระบบป้องกนัและความปลอดภยั 

REG202 ความปลอดภยัทางวิศวกรรมระบบราง   3(3-0-6) 

(Railway Engineering Safety) 

หลกัการในการป้องกนัความสูญเสยี การออกแบบ การวเิคราะห์และการควบคุมอนัตรายใน

การปฏบิตังิาน องคป์ระกอบของมนุษย ์เทคนิคความปลอดภยัของระบบ หลกัในการจดัการความปลอดภยั การ

สบืสวนและรายงานอุบตัเิหตุ การวเิคราะหส์ถติอุิบตัเิหตุ อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล  การป้องกนัเพลงิ

ไหม ้การปฐมพยาบาล  กฎหมายดา้นความปลอดภยั การจดัการความเสี1ยงดา้นความปลอดภยั มาตรฐานดา้น

อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

REG301 การจดัการระบบราง      3(3-0-6) 

(Railway System Management) 

การจดัการระบบขนส่งทางรางเบื�องตน้ การขนส่งสนิคา้และการขนส่งมวลชน การจดัการสถานี 

การจดัการเสน้ทางและการเดนิรถ การพฒันาทรพัยากร การวางแผนและการบรหิารองคก์ร การตรวจสอบและ

การวางแผนการบํารุงรกัษาในระบบราง ผลกระทบด้านเศรษฐกจิ พลงังานสิ1งแวดลอ้ม และคุณภาพชวีติของ

ประชากร 
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REG302 เศรษฐศาสตรวิ์ศวกรรมในการปฏิบติัการทางราง  3(3-0-6) 

(Engineering Economics in Railway Operation) 

การวเิคราะหผ์ลเชงิเศรษฐศาสตรข์องการตดัสนิใจทางวศิวกรรมภายใต้ความแน่นอนและความ

ไม่แน่นอน วธิกีารการเปรยีบเทยีบทางเลอืก ค่าเสื1อมราคา การประเมนิการทดแทนทรพัยส์นิ การวเิคราะห์

จุดคุ้มทุน กลยุทธการตั �งราคาค่าโดยสารและขนส่ง การวเิคราะห์ต้นทุนและการควบคุมต้นทุน การวเิคราะห์

ทางเศรษฐศาสตรโ์ครงการที1เกี1ยวขอ้งกบัระบบราง 

REG303 พื-นฐานการวิจยัดาํเนินงานในระบบราง   3(3-0-6) 

(Operation Research Fundamental) 

วิธีการวิจยัดําเนินงานในการแก้ปัญหากระบวนการงานทางวิศวกรรม การแก้ปัญหาด้วย

แบบจาํลองทางคณติศาสตร ์การโปรแกรมเชงิเสน้ แบบจาํลองการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน ทฤษฎเีกม 

ทฤษฎแีถวคอย แบบจาํลองสนิคา้คงคลงั และการใชแ้บบจาํลองเพื1อการตดัสนิใจ กรณศีกึษาโครงการระบบราง 

REG311 หลกัการโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็   3(3-0-6) 

(Principle of Reinforced Concrete Structure) 

หลกัการออกแบบและวธิคีํานวณโครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็ โครงสรา้งคอนกรตีอดัแรงและ

โครงสรา้งอฐิ มาตรฐานการออกแบบถนนและสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็และคอนกรตีอดัแรง คานรปูตวัท ีจุด

ต่อ กําลงัรบัแรงแบกทาน เสถยีรภาพ ความแขง็เกรง็และรอยแตกของโครงสรา้ง 

REG312 พื-นฐานปฐพีกลศาสตร ์     3(3-0-6) 

(Soil Mechanics Fundamental) 

คุณสมบตัทิางกายภาพและทางกลของดนิ ความหนาแน่นของดนิ และปรมิาณความชื�น ความ

เค้นในดนิเนื1องจากนํ�าหนักตวัเองและนํ�าหนักบรรทุกอื1นๆ การทรุดตวัของรากฐาน แรงดนัในกําแพงกนัดนิ  

กําลงัแบกทานของดนิ การออกแบบฐานรากแผ่และฐานรากเสาเขม็ 

REG313 การก่อสร้างฐานรากระบบราง     3(3-0-6) 

(Railway Subgrade Construction) 

การออกแบบรองพื�นทางถนนและรถไฟ วธิกีารก่อสรา้งและบํารุงรกัษารองพื�นทางถนนและ

รถไฟ การเลอืกเครื1องจกัรที1เหมาะสมกบัการสรา้งรองพื�นทางรถไฟ การออกแบบรองพื�นทางพเิศษเช่น กรณี

คนัทางสงู ชนั นํ�าท่วมถงึ และเสถยีรภาพของทางลาด 

REG314 การก่อสร้างทางระบบราง     3(3-0-6) 

(Railway Track Construction) 

การออกแบบโครงสรา้งรางรถไฟ การวางแนวรางรถไฟทางตรงและโคง้ การคํานวณแรงสถติย์

และแรงพลศาสตร ์หลกัการเสน้ทางไรร้อยต่อ กําลงัและความมเีสถยีรภาพ วธิกีารออกแบบจุดกลบั จุดเชื1อมต่อ

รางรถไฟการจดัการเครื1องจกัรในการก่อสรา้งทางรถไฟ การบาํรงุรกัษารางรถไฟ 
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REG315 การก่อสร้างอโุมงคร์ะบบราง     3(3-0-6) 

(Railway Tunnel Construction) 

การก่อสรา้งอุโมงค์รถไฟ องค์ประกอบหลกัและการจําแนกประเภทของอุโมงค์ ประเภทของ

การเจาะอุโมงค ์ผนงัอุโมงค ์อุปกรณ์และเครื1องมอืที1เกี1ยวขอ้ง และองคป์ระกอบอื1นๆ  การออกแบบอุโมงคร์ถไฟ

อย่างง่าย  วธิกีารก่อสรา้งผนังอุโมงค์ การวเิคราะห์การเสื1อมสภาพอุโมงค์ทั 1วไปและวธิกีารแก้ไข  การวดัและ

ตรวจตดิตามสภาพอุโมงค ์การบาํรงุรกัษาอุโมงคท์างรถไฟ 

REG316 การก่อสร้างสะพานระบบราง     3(3-0-6) 

(Railway Bridge Construction) 

ประเภทและลกัษณะของสะพานรถไฟและการใช้งาน  การออกแบบ คํานวณ และตรวจสอบ

โครงสรา้งสะพานรถไฟส่วนบนและล่าง  การออกแบบสะพานรถไฟวธิต่ีางๆ การออกแบบสะพานรถไฟอย่าง

งา่ย   การบาํรงุรกัษาสะพานรถไฟ 

REG317 ทางเดินรถและสถานีระบบราง     3(3-0-6) 

(Railway Line and Station) 

การวางแนวเสน้ทางรถไฟ การออกแบบเสน้ทางรถไฟทั �งแนวระนาบและแนวดิ1ง การออกแบบ

สถานีรถไฟ และมาตรฐานที1เกี1ยวขอ้ง การเรยีนรูป้ระสบการณ์การปฏบิตังิานในภาคอุตสาหกรรม 

REG318 องคก์รและงบประมาณการก่อสร้างระบบราง   3(3-0-6) 

(Railway Construction Organization and Budget) 

การจดัการระบบโครงการก่อสรา้งรางรถไฟ ซึ1งประกอบดว้ยการก่อสรา้งรองพื�นทางรถไฟ ทาง

รถไฟ สะพานรถไฟ และอื1นๆที1เกี1ยวข้อง  การวางแผนงาน ระยะเวลาดําเนินงาน งบประมาณและการ

ตรวจสอบการก่อสรา้ง 

REG331 พื-นฐานการออกแบบทางกล     3(3-0-6) 

(Fundamental of Mechanical Design) 

ความรูเ้บื�องตน้ทางทฤษฎแีละทกัษะพื�นฐานของชิ�นส่วนเครื1องจกัรกล การออกแบบอุปกรณ์

ทางกลศาสตรข์ ั �นพื�นฐาน การส่งผ่านกําลงัทางกล ความสามารถ การทดสอบสมรรถนะในการทํางานของ

เครื1องจกัรกล การบาํรงุรกัษา 

REG332 การผลิตเครื8องจกัรกล      3(3-0-6) 

(Machinery Manufacturing) 

วสัดุและสมบตัเิชงิกล กรรมวธิทีางความรอ้นสําหรบัวสัดุ ความคลาดเคลื1อนและเทคนิคการวดั 

องคป์ระกอบและหลกัการทํางานพื�นฐานของเครื1องขึ�นรปูชิ�นงาน การจาํแนกเครื1องจกัร ชิ�นส่วนเครื1องจกัรกล

โครงสรา้งของกระบวนการ  วธิกีารเลอืกขบวนการ การเตรยีมขั �นตอนกระบวนการทางกล การวดัและทดสอบ

สมรรถนะของเครื1องจกัรกล   
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REG333 ระบบส่งกาํลงัไฮดรอริค และเทคโนโลยีนิวเมติก  3(3-0-6) 

(Hydraulic Transmission and Pneumatic Technology) 

กลกัการทาํงาน และส่วนประกอบของระบบไฮดรอลคิและนิวเมตกิ หลกัการและสมรรถนะของ

วงจรระบบ การออกแบบและทดสอบระบบไฮโดรลคิและนิวเมตกิ การเลอืกใช้งานทางวศิวรรม การควบคุม

ระบบส่งกําลงัไฮดรอรคิ และเทคโนโลยนีิวเมตกิ การวเิคราะหข์อ้ผดิพลาดและการแกไ้ขระบบ 

REG334 ระบบไฟฟ้าระบบราง      3(3-0-6) 

(Railway Electrical System) 

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั วงจรไฟฟ้าสามเฟส วงจรแม่เหล็กและหม้อ

แปลง มอเตอร ์และความรูอ้ื1นๆเช่น อเิลก็ทรอนิกส ์อุปกรณ์สารกึ1งตวันํา พื�นฐานวงจรขยายสญัญาณ แหล่งจ่าย

ไฟฟ้ากระแสตรง วงจรควบคุมอุปกณ์ไฟฟ้าทางด้านไฟฟ้าแรงตํ1า  การวเิคราะห์วงจรควบคุม การวเิคราะห์

ความผดิพลาดและการแกไ้ข    

REG335 เทคโนโลยีการประยุกตใ์ช้พีแอลซี    3(3-0-6) 

(PLC Application Technology) 

โครงสรา้งของพแีอลซ ีหลกัการและการเขยีนคําสั 1งและการโปรแกรมควบคุมดว้ยพแีอลซ ีการ

ออกแบบระบบที1ใชพ้แีอลซ ีสถาปปัตยกรรมของพแีอลซ ีขอ้จํากดัและขอ้ดขีอ้เสยีของพแีอลซ ีการเชื1อมต่อพี

แอลซีกบัอุปกรณ์ต่างๆที1ใช้การควบคุมกระบวนการ การรบัสญัญาณจากเซนเซอร์และทรานดิวเซอร์ การ

ควบคุมความเรว็มอเตอร์ การวเิคราะห์ระบบควบคุมต่างๆ หลกัการพจิารณาความเหมาะสมในการเลอืกใช้

ระบบ 

REG336 อปุกรณ์ไฟฟ้ากาํลงัของรถรางไฟฟ้า    3(3-0-6) 

(EMU Power Electronic Devices) 

ระบบการลากอีเอ็มยู ระบบควบคุมและระบบไฟฟ้าสํารองสําหรับอีเอ็มยู โครงสร้าง

อเิลก็ทรอนิกสก์ําลงัของอเีอม็ย ูคุณลกัษณะและการประยุกต์ใชใ้นอเีอม็ย ูวงจรเรยีงกระแส วงจรอนิเวอรเ์ตอร ์

วงจรชอปเปอร ์ 

REG337 อปุกรณ์ทางกลของรถรางไฟฟ้า    3(3-0-6) 

(EMU Mechanical Device) 

โครงดา้นนอกของตวัรถอเีอม็ย ูโบกี� อุปกรณ์เชื1อมต่อกบัตวัรถอเีอม็ย ูหอ้งขบัขี1 อุปกรณ์เบรค

ขั �นพื�นฐาน การตรวจสอบอุปกรณ์ การบาํรงุรกัษา ขอ้กําหนดและความรูท้ี1เกี1ยวขอ้ง ขอ้กําหนดที1ถูกตอ้งของตวั

รถอเีอม็ย ูโบกี� และอุปกรณ์เชื1อมต่อ 
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REG338 ระบบโครงข่ายและการควบคมุรถรางไฟฟ้า   3(3-0-6) 

(EMU Network and Control System) 

ระบบการลากและระบบควบคุมอีเอ็มยู  การจดัสร้างและการบํารุงรกัษาระบบเครือข่าย

สารสนเทศของอเีอ็มย ู การแสดงและการใช้งานเครอืข่ายขอ้มลูอเีอม็ยู การแสดงขอ้มลูรถไฟ การแสดงขอ้มูล

ความผดิพลาดของอเีอม็ย ูและการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 

REG339 อปุกรณ์หวัรถจกัรไฟฟ้า     3(3-0-6) 

(Locomotive Electrical Equipment) 

อุปกรณ์ไฟฟ้าของหวัรถจกัรไฟฟ้า กระบวนการซ่อมแซม การปฎบิตังิานและการบํารุงรกัษา

ทางไฟฟ้าของหวัรถจกัรไฟฟ้า ความรูท้างวชิาชพีอื1น ๆ เกี1ยวกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าของหวัรถจกัรไฟฟ้า การเก็บ

รวบรวมขอ้มลู การตรวจวดัทางไฟฟ้าและการใชเ้ครื1องมอืวดัทางไฟฟ้า 

REG340 เครื8องจกัรกลหวัรถจกัรไฟฟ้า     3(3-0-6) 

(Locomotive Machinery) 

อุปกรณ์ทางกลของหวัรถจกัรไฟฟ้า มอเตอร์หวัรถจกัรไฟฟ้า กระบวนการซ่อมแซม การ

ปฎบิตังิานและการบาํรงุรกัษาทางกลของหวัรถจกัรไฟฟ้า  ความรูท้างวชิาชพีอื1น ๆ เกี1ยวกบัมอเตอรห์วัรถจกัร

ไฟฟ้า การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การตรวจสอบทางกลและการใชเ้ครื1องมอืทางกล 

REG341 ระบบควบคมุหวัรถจกัรไฟฟ้า     3(3-0-6) 

(Locomotive Control System) 

ระบบควบคุมของหวัรถจกัรไฟฟ้า กระบวนการซ่อมแซม การปฎิบตังิานและการบํารุงรกัษา

ระบบควบคุมของหวัรถจกัรไฟฟ้า  ความรูท้างวชิาชพีอื1น ๆ เกี1ยวกบัระบบควบคุมของหวัรถจกัรไฟฟ้า การเกบ็

รวบรวมขอ้มลู การทดสอบระบบความคุมและการใชเ้ครื1องมอืทดสอบ 

REG342 การซ่อมบาํรงุทางกลของยานพาหนะระบบราง  3(3-0-6) 

(Mechanical Maintenance of Railway Vehicles) 

แนะนําหลกัการสร้างและหน้าที1พื�นฐานของตู้โดยสารหลกัและตู้บรรทุก ล้อหลกัและอุปกรณ์

กล่องแกนเพลา สปริงรถและอุปกรณ์ดูดซบัแรง ตู้รถ ตัวต่อพ่วง ส่วนตัวถัง อุปกรณ์ภายในยานพาหนะ 

สมรรถนะของยานพาหนะ และความรูพ้ื�นฐานอื1น ๆ ระบบวธิกีารบํารุงรกัษายานพาหนะ กระบวนการซ่อมแซม 

การวเิคราะหค์วามบกพร่องด้วยอุปกรณ์ตรวจจบั เช่น คลื1นแม่เหลก็ไฟฟ้า อลัตราซาวด ์ฯลฯ หลกัการทํางาน 

วธิกีารปฏบิตังิาน และเกณฑค์วามผดิพลาดวกิฤต ิการเขา้ใจอุปกรณ์การบาํรงุรกัษายานพาหนะโดยทั 1วไป 

REG343 การทดสอบทางพลศาสตรข์องยานพาหนะระบบราง  3(3-0-6) 

(Dynamic Testing of Railway Vehicles) 

ระบบการตรวจวัดอุณหภูมิและความผิดปกติด้วยอินฟราเรด ระบบการตรวจสอบความ

ปลอดภยับนพื�นดนิของรถบรรทุกขณะทาํงาน ระบบวเิคราะหค์วามผดิพลาดโดยเสยีงอะคูสตกิของแบริ1งแบบโร
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ลลิ1ง ระบบตรวจจบัความผดิพลาดขณะทาํงานโดยใชภ้าพแบบไดนามกิ สําหรบัรถบรรทุก รถโดยสาร ยานยนต์

มอรเ์ตอร ์หลกัการทาํงานขององคป์ระกอบของระบบการตรวจสอบความปลอดภยัขณะทาํงานของรถโดยสาร 

REG344 ระบบปรบัอากาศของยานพาหนะระบบราง   3(3-0-6) 

(Railway Vehicle Air Conditioning) 

อุปกรณ์และการทํางานของระบบปรบัอากาศ ระบบทําความเยน็ และการระบายอากาศในรถ

โดยสาร  การใชง้านและบํารุงรกัษาระบบปรบัอากาศ การตรวจจบัและวเิคราะหค์งามผดิพลาดของการทํางาน

ของระบบ 

REG351 เทคโนโลยีตวัรถระบบราง     3(3-0-6) 

(Rolling Stock Technology) 

ขอ้มูลเกี1ยวกบัตู้รถไฟและองค์ประกอบหลกั ภาพรวมของพลวตัของรถราง พลวตัของรถราง

ตามแนวการวิ1ง (การลากและเบรก) การสมัผสัของลอ้เลื1อนและรางรถไฟ โบกี� ช่วงล่าง ระบบเบรก และตวัถงัรถ 

ระบบการเฝ้าตดิตาม การบาํรงุรกัษา และแนวคดิการออกแบบขั �นพื�นฐาน เทคโนโลยหีวัรถจกัร 

REG352 ระบบควบคมุและอาณัติสญัญาณระบบราง   3(3-0-6) 

(Railway Signal and Control System) 

อาณัติสญัญาณในระบบราง มาตรฐานอาณัติสญัญาณ ระบบควบคุมอาณัติสญัญาณ การ

ควบคุมรถไฟอตัโนมตั ิระบบไฟเตอืน (Track Circuit) ระบบควบคุมและการโปรแกรม (PLCs & SCACA) 

ระบบความปลอดภยั การซ่อมบารงุระบบอาณตัสิญัญาณเบื�องตน้ 

REG353 โครงสร้างพื-นฐานของระบบราง    3(3-0-6) 

(Railway Infrastructure) 

โครงสร้างพื�นฐานระบบราง ประเภทของระบบราง วสัดุสําหรบังานโครงสร้างทางและชั �นดนิ

รองรบัระบบราง ความเสยีหายของระบบราง  ลกัษณะและปัญหาในงานก่อสรา้งระบบราง การซ่อมแซมและ

การบํารุงรกัษาระบบราง หลกัการออกแบบก่อสรา้งราง สะพาน อุโมงค์ หลกัการออกแบบทางสถาปัตกรรม

ระบบราง สถานี การจราจร และ พื�นที1เชื1อมต่อการขนส่งหลายรปูแบบ 

REG354 สถิติและการวางแผนปฏิบติัการระบบราง   3(3-0-6) 

(Railway Operation Planning and Statistics) 

หลกัการวเิคราะหท์างสถติ ิความรูพ้ื�นฐานเรื1องการเดนิรถไฟ การเคลื1อนที1ของขบวนรถไฟ โปร

ไฟลค์วามเรว็ของขบวนรถ การคาํนวณตารางระยะทาง-เวลา การจดัระยะห่างระหว่างขบวนรถไฟในการจดัการ

เดนิรถ ระบบอาณัตสิญัญาณประเภทต่างๆ และผลต่อการจดัระยะห่างระหว่างขบวนรถ หลกัการของบงัคบั

สมัพนัธ์ การวเิคราะห์ความจุของเส้นทางรถไฟ การจดัตารางเดนิรถ การควบคุมการเดนิรถ การออกแบบผงั

ทางที1สถานีเพื1อรองรบัการเดนิรถ กรณีศกึษาของการจดัและการควบคุมการเดนิรถของผูใ้หบ้รกิารขนส่งระบบ

ราง 
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REG355 การจดัการงานก่อสร้างระบบราง    3(3-0-6) 

(Railway Construction Management) 

การวางแผนและควบคุมงานก่อสรา้งระบบราง การประมาณราคา  การตรวจสอบระบบบรกิาร

และอํานวยความสะดวกระบบราง การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบราง การ

บรหิารจดัการความปลอดภยัในระบบราง 

REG356 พื-นฐานไฟฟ้ากาํลงัระบบราง     3(3-0-6) 

(Fundamental of Railway Electrical Power System) 

ระบบไฟฟ้าในระบบราง ระบบส่งและจาหน่ายไฟฟ้าสาหรบัสถานี ระบบส่งและจ่ายไฟฟ้าสา

หรบัรถไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าภายในโบกี�รถดเีซลราง ระบบไฟฟ้าภายในโบกี�รถไฟฟ้า ระบบขบัเคลื1อน และควบคุม

สาหรบัมอเตอรล์ากจูง แนวคดิระบบรถไฟฟ้าความเรว็สูง การตรวจสอบและการบารุงรกัษาสําหรบัระบบราง

เบื�องตน้ การวเิคราะหค์วามบกพรอ่งและการแกไ้ข 

REG357 การปรบัปรงุกระบวนการเชิงวิศวกรรม   3(3-0-6) 

(Engineering Process Improvement) 

ภาพรวมการปรบัปรุงกระบวนการ  องคก์ร  เครื1องมอืควบคุมคุณภาพ X ประการ  เครื1องมอื

ควบคุมคุณภาพใหม่ 7 ประการ  วศิวกรรมคุณค่า  อไจลแ์ละสกรมั  การคดิเชงิออกแบบ กรณีศกึษาและการ

นําไปใชง้าน 

REG358 การจดัการคณุภาพ      3(3-0-6) 

(Quality Management) 

ประวตัคิวามเป็นมาของการจดัการคุณภาพ ความจําเป็นของการจดัการคุณภาพ  คุโณปการ

ของดบัเบิ�ลยู เอ็ดเวริด์ส เดมมิ1ง  มาตรฐานและตวัแบบ การจดัการคุณภาพเชงิกลยุทธ์  กระบวนการจดัการ

คุณภาพ หุ้นส่วนและทรพัยากร บุคคลในการจดัการคุณภาพ จรรยาบรรณและความรบัผดิชอบต่อสงัคม การ

เรยีนรู ้การเปลี1ยนแปลงและการปรบัปรงุกระบวนการ คุณภาพการบรกิาร  การดาํเนินการจดัการคุณภาพ 

REG401 การบริหารโครงการระบบราง      3(3-0-6) 

(Railway Project Management) 

ขอ้มลูการจดัการโครงการ การจดัการองคก์ร กระบวนการจดัการโครงการ  การจดัการบูรณา

การโครงการ  ปัจจยัควบคุมความสําเรจ็ของการจดัการโครงการ การจดัการคุณภาพ การจดัการทรพัยากร

มนุษย ์ การจดัการการสื1อสาร  การจดัการความเสี1ยง  การจดัการการจดัซื�อจดัหา การจดัการผู้มสี่วนไดส้่วน

เสยี  กรณศีกึษาโครงการดา้นระบบราง 
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REG402 การจดัการการบาํรงุรกัษาสาํหรบัระบบราง     3(3-0-6) 

  (Railway Maintenance Management) 

แนวคดิในงานซ่อมบํารุง  การซ่อมบํารุงรกัษาทวผีลที1ทุกคนมสี่วนร่วม (TPM) สถติกิารชํารุด

ขดัขอ้ง ความน่าเชื1อถอื การวเิคราะหค์วามสามารถและความพรอ้ม ระบบการหล่อลื1น ระบบซ่อมบํารุงป้องกนั 

การวางแผนและควบคุมกจิกรรมซ่อมบํารุง การควบคุมอะไหล่ การซ่อมบํารุงตามสภาพ การจดัองคก์รในงาน

ซ่อมบํารุง ทรพัยากรบุคคลในงานซ่อมบํารุง ระบบคอมพวิเตอรส์ําหรบัการซ่อมบํารุง การจดัการตลอดวงจร

ชวีติ การวดัผลงานซ่อมบาํรงุและการประเมนิระบบเพื1อการปรบัปรงุ  กรณศีกึษา 

REG411 หวัข้อพิเศษทางวิศวกรรมระบบราง    3(3-0-6) 

(Special Topics in Railway Engineering) 

หวัขอ้ที1ไดร้บัความสนใจในปัจจบุนั ทางดา้นวศิวกรรมระบบราง และการขนส่งต่อเนื1องหลาย

รปูแบบ (ที1เกี1ยวขอ้งกบัระบบราง)  

REG412 เทคโนโลยีระบบรางขั -นสงู     3(3-0-6) 

(Advanced Railway Technology) 

เทคโนโลยสีมยัใหมใ่นระบบราง เทคโนโลยสีารสนเทศ การสื1อสาร การตรวจวดัและวเิคราะห์

ขอ้มลู ระบบควบคุมอตัโนมตั ิการศกึษาดงูาน  

REG413 การควบคมุและปฏิบติัการรถไฟ    3(3-0-6) 

(Train Control and Operations) 

ความรูพ้ื�นฐานเรื1องการเดนิรถไฟ การเคลื1อนที1ของขบวนรถไฟ รายละเอยีดความเรว็ของขบวน

รถ การคาํนวณแผนภาพระยะทาง-เวลา การจดัระยะห่างระหว่างขบวนรถไฟในการจัดการเดนิรถ ระบบอาณตัิ

สญัญาณประเภทต่างๆ และผลต่อการจดัระยะห่างระหว่างขบวนรถ หลกัการเชื1อมต่อ การวเิคราะหค์วามจุของ

เสน้ทางรถไฟ การจดัตารางเดนิรถ การควบคุมการเดนิรถ การออกแบบผงัเสน้ทางสถานีเพื1อรองรบัการเดนิรถ 

กรณศีกึษาของการปฏบิตักิารและการควบคุมการเดนิรถไฟของผูใ้หบ้รกิารขนส่งระบบราง   

REG414 วิทยาการหุ่นยนต ์      3(3-0-6) 

(Robotic Technologies)  

  หุ่นยนตแ์ละการทาํงานของหุ่นยนต์มาตรฐานแบบต่างๆ เปรยีบเทยีบหุ่นยนตท์ี1มใีชใ้น

ภาคอุตสาหกรรม การออกแบบ องคป์ระกอบและระบบยอ่ยของหุ่นยนต ์ การควบคุมหุ่นยนต ์ การแปลงพกิดั

ตําแหน่ง ระบบควบคุมป้อนกลบัแบบดจิทิลัและอนาลอ็ก ขอบเขตการทาํงาน ขอ้กําจดั ขอ้ดขีอ้เสยีของหุ่นยนต์

แต่ละชนิด ระบบควบคุมการทาํงานของหุ่นยนตแ์บบต่างๆ การใชค้อมพวิเตอรค์วบคุมการทาํงานของหุ่นยนต์ 
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REG415 พื-นฐานการจดัการการขนส่ง     3(3-0-6) 

(Transportation Management Fundamentals) 

ความรูพ้ื�นฐานดา้นการจดัการขนส่งและกระจายสนิคา้ การขนส่งทางบก ทางนํ�า ทางอากาศ 

ทางรางและทางท่อ  กฎหมายและระเบยีบ  มาตรฐานและระบบการจดัการขนส่ง  การปฏบิตักิารขนส่ง  ตน้ทุน

ขนส่ง  การหาทาํเลที1ตั �ง  แบบจาํลองการขนส่ง  การจดัเสน้ทางขนส่งเบื�องต้น  แผนพฒันาระบบขนส่ง 

กรณศีกึษาดา้นการขนส่งและกระจายสนิคา้ 

REG416 หลกัการการจดัการสินค้าคงคลงัและคลงัสินค้า  3(3-0-6) 

(Principle of Inventory and Warehouse Management) 

แนวทางการจดัการสนิคา้คงคลงั คลงัสนิคา้และศูนยก์ระจายสนิคา้ บทบาทของระดบัสนิคา้คง

คลงัและคลงัสนิคา้ที1มต่ีอโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน การจดัซื�ออย่างประหยดั ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัวสัดุคง

คลงั งานระหว่างผลติ และสนิค้าสําเรจ็  หน้าที1การทํางานในคลงัสนิค้า  การหาทําเลที1ตั �ง แบบจําลองสําหรบั

วเิคราะห์และออกแบบโครงข่ายคลงัสนิค้าและศูนยก์ระจายสนิคา้  การออกแบบชั �นวาง  อุปกรณ์และอุปกรณ์

ขนถ่ายในคลงัสนิคา้  การออกแบบการไหลของวสัดุในคลงัสนิคา้  การจดัการความเสี1ยงและความปลอดภยัใน

คลงัสนิคา้ กรณศีกึษา 

REG417 หลกัการการจดัการโลจิสติกสแ์ละโซ่อปุทาน   3(3-0-6) 

(Principle of Logistics and Supply Chain Management) 

ความรูพ้ื�นฐานด้านจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน  ความสําคญัของการจดัการโลจสิตกิสแ์ละ

โซ่อุปทาน  ความสมัพนัธ์ของโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน  คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรบัโลจิ

สตกิส ์ การวางแผนโลจสิตกิส์และโซ่อุปทาน  ความสําคญัของการบรกิารลูกคา้ การจดัการสนิคา้คงคลงั การ

ขนส่ง บรรจุภณัฑ ์และการจดัซื�อในการดําเนินงานดา้นโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน  ตวัชี�วดัดา้นโลจสิตกิสแ์ละโซ่

อุปทานแนวโน้มดา้นโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทานระดบัโลก  

REG418 การจดัการการขนส่งต่อเนื8องหลายรปูแบบ   3(3-0-6) 

(Multimodal Transportation Management) 

ความสําคญัและบทบาทของการขนส่งต่อเนื1องหลายรูปแบบ การขนส่งทางบก ทางนํ�า ทาง

อากาศ ทางรางและทางท่อ  โครงข่ายการขนส่งในประเทศและต่างประเทศ  ปัจจยัในการเลอืกรูปแบบการ

ขนส่ง  โครงสรา้งพื�นฐาน ตน้ทุนการขนส่ง  การเลอืกใชอุ้ปกรณ์และยานพาหนะสาํหรบัการขนส่งต่อเนื1องหลาย

รปูแบบ  การจดัเรยีงสนิคา้  กฎหมายและระเบยีบ แผนพฒันาการขนส่งต่อเนื1องหลายรปูแบบ กรณีศกึษาการ

ขนส่งต่อเนื1องหลายรปูแบบ  

REG419 การบาํรงุรกัษายานพาหนะทางราง    3(3-0-6) 

(Maintenance of Railway Vehicles) 

ความรูพ้ื�นฐานโครงสรา้งสรา้งของตู้โดยสารหลกั ตู้บรรทุก ตู้รถพ่วง  หน้าที1การทํางาน ระบบ

ลอ้หลกัและอุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์รบัแรงกระแทก งานตวัถงั  อุปกรณ์ภายในยานพาหนะ ประสทิธภิาพของ
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ยานพาหนะ มาตรฐานการบํารุงรกัษายานพาหนะ ระบบวธิกีารบํารุงรกัษาของชิ�นส่วนยานยนต์ทั 1วไป การ

ตรวจสอบข้อบกพร่องด้วยอุปกรณ์ตรวจจบัต่าง (การตรวจหาคลื1นแม่เหล็กไฟฟ้า การตรวจหาข้อบกพร่อง

ของอลัตราซาวด ์อุปกรณ์ตรวจจบัฟอสเฟอร)์ หลกัการทาํงานวธิกีารปฏบิตังิาน 

REG420 หลกัการวดัทางวิศวกรรม     3(3-0-6) 

(Principle of Engineering Measurement) 

ทฤษฎแีละปฏบิตักิาร ใชเ้ครื1องมอืวดั และเครื1องรบัรูส้ญัญาณ ที1ใชใ้นทางวศิวกรรม เครื1องกล เช่น 

แรงบดิ  ความดนั  อุณหภูม ิ อตัราการไหล  ระยะขจดั และความเครยีด  การเตรยีมการจดัเก็บขอ้มูล การ

เสนอ และการวเิคราะหผ์ลการทดลอง  การเขยีนรายงานทางวศิวกรรม   ประกอบดว้ยการวเิคราะหผ์ลและการ

สรปุวจิารณ์ผลการทดลอง 

REG421 วิศวกรรมสาํรวจและการวดั     3(3-0-6) 

(Engineering Measure and Survey) 

เครื1องมอืวดัต่างๆสําหรบัการสํารวจทางวศิวกรรมรถไฟ วธิใีชก้ล้องระดบัหาความสูงและการ

ปรบัแก้ค่าระดบั การใช้กล้องทโีอโดไลท์วดัมุมแนวราบ แนวดิ1ง และการปรบัแก้วงรอบ การใช้กล้อง    โท

โทลสเตชั 1นในงานก่อสรา้ง การคาํนวณค่าพกิดัและความสงู ความคลาดเคลื1อนในงานสาํรวจระดบัชั �นต่างๆ 

REG422 การบาํรงุรกัษาเครื8องจกัรกลทางราง    3(3-0-6) 

(Railway Machinery Maintenance) 

ขอ้มลูหลกัการสรา้งและหน้าที1พื�นฐานของชิ�นส่วนหรอือุปกรณ์เครื1องจกัรกล ความรูพ้ื�นฐานอื1น 

ๆ ระบบการ วธิกีารบํารุงรกัษายานพาหนะประจาํ กระบวนการซ่อมแซม การตรวจหาคลื1นแม่เหลก็ไฟฟ้า การ

ตรวจหาขอ้บกพร่องด้วยอลัตราซาวด์ อุปกรณ์ตรวจจบัส่วนประกอบของฟอสเฟอร์ หลกัการทํางาน วธิกีาร

ปฏบิตังิาน และเกณฑค์วามผดิพลาดวกิฤต ิการเขา้ใจอุปกรณ์การบาํรงุรกัษายานพาหนะโดยทั 1วไป 

REG423 การตรวจจบัความผิดพลาดทางราง    3(3-0-6) 

(Railway Fault Detection) 

ประเภท ระดบัความรุนแรง การตรวจสอบและประเมนิความเสื1อมสภาพ ความเสยีหายของ

ทางรถไฟ สาเหตุและปัจจยัที1ก่อให้เกดิความเสยีหายต่อทางรถไฟ มาตรฐานการตรวจสอบความเสื1อมสภาพ

ของทางรถไฟ วธิีการซ่อมแซมเบื�องต้น  การวางแผนการตรวจสอบและบรหิารความเสี1ยงเนื1องจากความ

เสยีหายของทางรถไฟ การใชเ้ครื1องมอื เครื1องจกัร อุปกรณ์ที1เกี1ยวขอ้ง 

REG424 วิศวกรรมธรณี       3(3-0-6) 

(Geological Engineering) 

พื�นฐานทางธรณวีทิยา อุทกวทิยา ความรูเ้กี1ยวกบัสะพานและท่อลอด  คุณสมบตัทิางวศิวกรรม

ของแรแ่ละหนิ วเิคราะหโ์ครงสรา้งมวลหนิอยา่งงา่ย โครงรา่งของชั �นดนิ หนิหรอืลกัษณะทางธรณวีทิยาเบื�องตน้ 
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โครงสรา้งพื�นฐานทางธรณีวทิยาและปัญหาทางธรณีวทิยาในพื�นที1 การวเิคราะหป์รากฏการณ์ทางธรณีวทิยาที1

ส่งผลเสยีต่อการก่อสรา้งทางรถไฟ การประเมนิปัญหาวศิวกรรมทางธรณีวทิยาเบื�องต้นเพื1อวางมาตรการดา้น

วศิวกรรมเพื1อป้องกนัและควบคุม  ความรูส้ถติทิางอุทกวทิยาเพื1อการออกแบบสะพานและท่อลอดทางรถไฟได้

อยา่งเหมาะสม 

REG431 รถไฟความเรว็สงูเบื-องต้น     3(3-0-6) 

(Introduction to Highspeed Railway) 

ขอ้มูลโครงสร้างพื�นฐานทางรถไฟความเรว็สูง สถานีแหล่งจ่ายไฟ องค์กรการขนส่ง การใช้

ความปลอดภยัและความรู้อื1น ๆ ที1เกี1ยวข้อง การประยุกต์ใช้เเทคโนโลยแีละอุปกรณ์สมยัใหม่ ของรถไฟ

ความเรว็สงู  

REG432 การบาํรงุรกัษาระบบเบรกรถรางไฟฟ้า   3(3-0-6) 

(EMU Maintenance of Braking System) 

ระบบเบรกของอีเอ็มยู การบํารุงรกัษาระบบเบรกและการซ่อมแซมทางกลของอีเอ็มยู การ

วเิคราะหค์วามผดิพลาดและการแกไ้ข การบาํรงุรกัษาป้องกนัระบบเบรก 

REG433 ระบบควบคมุและฉุดลากรถรางไฟฟ้า    3(3-0-6) 

(EMU Traction and Control Systems) 

การดาํเนินการและการบาํรงุรกัษาระบบควบคุมอเีอม็ย ูการตรวจสอบและการบํารุงรกัษาระบบ

ควบคุมอเีอ็มย ูระบบการลากอเีอ็มย ู และระบบป้องกนัความลม้เหลวของอเีอม็ยู การวเิคราะหค์วามผดิพลาด

และการแกไ้ขป้องกนั 

REG434 ระบบไฟฟ้าสาํรองสาํหรบัรถรางไฟฟ้า    3(3-0-6) 

(EMU Auxiliary Electrical System) 

ระบบไฟฟ้าสํารองของอเีอม็ย ูอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าสํารอง การเดนิสายระบบส่งจ่ายไฟฟ้า ระบบ

ปรบัอากาศ ความต้องการพลงังานไฟฟ้า การวเิคราะห์ขอ้มูลการทํางานของอเีอ็มยู การบํารุง รกัษาอุปกรณ์ 

การวเิคราะหค์วามบกพรอ่ง 

REG381 ปฏิบติัการเทคโนโลยีระบบราง 1    1(0-3-1) 

(Railway Technology Laboratory 1) 

ปฏบิตักิารพื�นฐานและปฏบิตักิารประยกุตใ์ชง้านจรงิ ทางดา้นวงจรไฟฟ้าพื�นฐาน เครื1องจกัรกล

ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้ากําลงั ระบบควบคุม  อเิลก็ทรอนิกสก์ําลงั 

  



มคอ.� 

 

64 

REG382 ปฏิบติัการเทคโนโลยีระบบราง 2    1(0-3-1) 

(Railway Technology Laboratory 2) 

การปฏบิตักิารทางดา้นวศิวกรรมโยธาที1เกี1ยวขอ้งกบัระบบราง เช่น คุณสมบตัแิละกําลงัของดนิ

ชั �นรองพื�นทางรถไฟ กําลงัรบัแรงดึง แรงอัด แรงดดั แรงเฉือนและแรงบิดของรางรถไฟ ความแข็ง ความ

สมบูรณ์ รอยแตกของเหลก็และรอยเชื1อมรางรถไฟ ความแขง็แรง คงทนของคอนกรตีไมห้มอนรางรถไฟ และ

อื1นๆที1เกี1ยวขอ้ง 

REG383 ปฏิบติัการเทคโนโลยีระบบราง 3    1(0-3-1) 

(Railway Technology Laboratory 3) 

ปฏบิตัิการพื�นฐานและปฏบิตักิารประยุกต์ใช้งานจรงิ ทางด้านกลศาสตร ์วสัดุศาสตร ์ ระบบ

ควบคุม  กลศาสตรข์องไหล อุณหพลศาสตร ์การถ่ายเทความรอ้น และยานยนต์                                                  

REG498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมระบบราง   3(1-4-4) 

(Railway Engineering Cooperative Preparation) 

หลกัการและแนวคดิเกี1ยวกบัสหกจิศกึษา กระบวนการและขั �นตอนของสหกจิศกึษา ระเบยีบ

ขอ้บงัคบัที1เกี1ยวขอ้งกบัสหกจิศกึษา ความรูพ้ื�นฐาน เทคนิคและการเตรยีมความพรอ้มสําหรบัการปฏบิตังิานใน

สถานประกอบการ วธิกีารทําโครงงานและรายงานที1เกี1ยวขอ้งกบัวชิาชพีทางด้านวศิวกรรมเระบบราง เตรยีม

โครงงาน กําหนดหวัขอ้ ลกัษณะและรายละเอยีดของโครงงานสหกจิศกึษาที1ตอ้งออกปฏบิตังิาน 

REG499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมระบบราง    6(0-40-0) 

(Railway Engineering Cooperative Internship) 

การปฏบิตัิงานที1เกี1ยวข้องกับวชิาชพีทางวศิวกรรมระบบราง ณ สถานประกอบการการทํา

โครงงานหรอืรายงานที1เกี1ยวขอ้งกบัวชิาชพีซึ1งมปีระโยชน์ทั �งต่อนักศกึษาและสถานประกอบการการจดัการและ

การวางแผน วิจารณญาณและการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา วัฒนธรรมองค์กา รการทํางานเป็นทีม         

มนุษยสมัพนัธ ์บุคลกิภาพและการวางตวั ทกัษะการสื1อสาร ความรบัผดิชอบคุณธรรมและจรยิธรรม 

REG390 ฝึกงานวิศวกรรมวิศวกรรมระบบราง    3(0-35-0) 

(Railway Engineering Practice) 

การฝึกงานทางวศิวกรรมระบบราง ภายใต้การดูแลของวศิวกรอาวุโส นักศกึษาต้องทําบนัทกึ

ประจาํวนั และรายงานสรปุการฝึกงาน 

REG491 โครงงานวิศวกรรมระบบราง 1     3(0-9-3) 

(Railway Engineering Project 1) 

การพฒันาหวัขอ้และเตรยีมการทําโครงงานวศิวกรรมภายใต้การแนะนําของอาจารยท์ี1ปรกึษา 

ศกึษาปัญหาและความต้องการที1เกี1ยวขอ้งกบัวศิวกรรมในอุตสากรรมหรอืสงัคม การสมัมนาและทศันศกึษาดู

งาน การพฒันาแนวคดิการออกแบบ ขอบเขต และวตัถุประสงค ์ของโครงงาน การออกแบบโครงงานโดยแสดง
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แบบทางวศิวกรรม รายการคํานวณผงังานของโปรแกรม หรอือื1นๆ ที1จาํเป็นต่อการดําเนินการจดัทําโครงงาน 

การเขยีนรายงาน การนําเสนอ และสอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการ 

REG492 โครงงานวิศวกรรมระบบราง 2     3(0-9-3) 

(Railway Engineering Project 2) 

การจดัทําโครงงานที1ได้เสนอในวชิาโครงงานวศิวกรรม 1  ภายใต้การแนะนําของอาจารยท์ี1

ปรกึษา การแสดงผลงานในรูปแบบของการสมัมนา และแสดงการทํางานของโครงงานนักศึกษาต้องเขยีน

รายงานฉบบัสมบรูณ์อธบิายผลการดาํเนินงานของโครงงาน และการสอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการ 

 

หมายเหต ุ: เงื1อนไขรายวชิาบงัคบัก่อน อาจพจิารณายกเวน้ไดต้ามความเหมาะสม ขึ�นอยู่กบัการพจิารณาของ

คณะกรรมการบรหิารคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


