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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

 

EGI111  คณิตศาสตรวิศวกรรม             3(3-0-6) 

(Engineering Mathematics) 

พื้นฐานฟงกชัน ตรีโกณมิติ ระบบพิกัดสองและสามมิติ เวคเตอรสองและสามมิติ ความหมายของ

พีชคณิต เมทริกซ ระบบสมการเชิงเสน จํานวนเชิงซอน ลิมิตและความตอเน่ือง อนุพันธและปริพันธ ระเบียบวิธีเชิง

ตัวเลข และการประยุกตใชงาน 
 

EGI112   วิทยาศาสตรพื้นฐานสาํหรับวิศวกร    3(2-3-5)  

(Fundamental Sciences for Engineers) 

การวัดและระบบหนวยเอสไอ  แรง ความเร็ว งานและกําลังงาน  โมเมนตัม การเคล่ือนที่ของวัตถุ

แข็งเกร็ง  กฎของนิวตัน พื้นฐานระบบความรอน กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบื้องตน ปริมาณสารสัมพันธ 

พื้นฐานทฤษฎีอะตอมและพันธะเคมี  คุณสมบัติของแกส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี คุณสมบัติของ

ธาตุในตารางธาตุ กรดและเบสเคมีไฟฟา 
 

EGI113  พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟา    3(3-0-6) 

(Mechanical and Electrical Engineering Fundamental)    

กําลังงานและพลังงานทางกล ความรอน และ ไฟฟา ชิ้นสวนเคร่ืองจักรกล ทฤษฎีความเสียหาย 

หลักพื้นฐานวงจรไฟฟา (แรงดัน กระแส กําลังไฟฟา) ระบบและการใชงานเครื่องจักรกลไฟฟา (หมอแปลงไฟฟา 

มอเตอร เครื่องกําเนิดไฟฟา) ระบบไฟฟากําลัง (ระบบไฟฟา 1 เฟส และ 3 เฟส การสงผานกําลังไฟฟา) พ้ืนฐานระบบ

ควบคุมและเครื่องมือวัดทางไฟฟา และ ทางกล 
 

EGI210  หลักวัสดุวศิวกรรม      3(3-0-6) 

  (Principle of Engineering Materials)   

ความสัมพันธระหวางโครงสราง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการใชงานของประเภทวัสดุหลักที่

ถูกใชทางวิศวกรรม เชน โลหะ พลาสติก โพลีเมอร เซรามิกส วัสดุผสม แอสฟลต ไม และคอนกรีต การทดสอบและ

ความหมายของคุณสมบัติทางกลของวัสดุ การเส่ือมสภาพของวัสดุ 
 

EGI214  พื้นฐานกลศาสตรวิศวกรรม      3(3-0-6) 

  (Fundamental of Engineering Mechanics)  

  การวัดและระบบหนวยเอสไอ ปริมาณเวกเตอร การสมดุล และผลลัพธของระบบแรง แผนผังวัตถุ

อิสระ สมดุลของอนุภาค  จุดศูนยถวงและจุดเซ็นทรอยด สมมูลของระบบแรงและโมเมนต สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง 

แรงเสียดทาน  การวิเคราะหโครงสรางอยางงาย จลนพลศาสตรของอนุภาค  พลศาสตรของอนุภาค งานและพลังงาน 

โมเมนตัม การเคล่ือนท่ีของระบบอนุภาค การหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง   
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EGR102 เขียนแบบวิศวกรรม      3(2-3-5) 

(Engineering Drawing)  

การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟก การเขียนภาพออโธกราฟฟก การเขียนภาพพิกตอ

เรียล หลักการใหขนาดและความเผ่ือ การใชวิวชวย ภาพคล่ีและภาพพับ การเขียนภาพตัด การเขียนแบบภาพแยกชิ้น 

และภาพประกอบ การสเก็ทซแบบราง การใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบเบื้องตน มาตรฐานแบบวิศวกรรมใน

งานอุตสาหกรรมและการกอสรางติดต้ัง 
 

EGR205 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกร    3(2-3-5) 

  (Computer Programming for Engineers) 

  แนวคิดของคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร การปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวร 

และซอฟตแวร การโปรแกรมภาษาปจจุบัน ปฏิบัติการการโปรแกรม หลักการระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล

สมัยใหมในงานวิศวกรรม 
 

REG201 แนะนําระบบราง       3(3-0-6) 

(Introduction to Railway System) 

ระบบและการพัฒนาการขนสงทางราง องคประกอบของระบบราง สถานีระบบราง ประเภทของ

รถไฟ เทคโนโลยีการขับเคลื่อนและตัวรถ ระบบไฟฟาและการสงจาย การควบคุ ม การสื่อสารและเทคโนโลยีที่

เกี่ยวของ อาณัติสัญญาณ มาตรฐานของระบบราง ระบบปองกันและความปลอดภัย 
 

REG202 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมระบบราง    3(3-0-6) 

(Railway Engineering Safety) 

หลักการในการปองกันความสูญเสีย การออกแบบ การวิเคราะหและการควบคุมอันตรายในการ

ปฏิบัติงาน องคประกอบของมนุษย เทคนิคความปลอดภัยของระบบ หลักในการจัดการความปลอดภัย การสืบสวน

และรายงานอุบัติเหตุ การวิเคราะหสถิติอุบัติเหตุ อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  การปองกันเพลิงไหม การปฐม

พยาบาล  กฎหมายดานความปลอดภัย การจัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัย มาตรฐานดานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 
 

REG301 การจัดการระบบราง      3(3-0-6) 

(Railway System Management) 

การจัดการระบบขนสงทางรางเบ้ืองตน การขนสงสินคาและการขนสงมวลชน การจัดการสถานี การ

จัดการเสนทางและการเดินรถ การพัฒนาทรัพยากร การวางแผนและการบริหารองคกร การตรวจสอบและการวาง

แผนการบํารุงรักษาในระบบราง ผลกระทบดานเศรษฐกิจ พลังงานส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชากร 
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REG302 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมในการปฏิบัติการทางราง   3(3-0-6) 

(Engineering Economics in Railway Operation) 

การวิเคราะหผลเชิงเศรษฐศาสตรของการตัดสินใจทางวิศวกรรมภายใตความแนนอนและความไม

แนนอน วิธีการการเปรียบเทียบทางเลือก คาเสื่อมราคา การประเมินการทดแทนทรัพยสิน การวิเคราะหจุดคุมทุน  

กลยุทธการต้ังราคาคาโดยสารและขนสง การวิเคราะหตนทุนและการควบคุมตนทุน การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร

โครงการท่ีเกี่ยวของกับระบบราง 
 

REG303 พื้นฐานการวจิัยดําเนินงานในระบบราง    3(3-0-6) 

(Operation Research Fundamental) 

วิธีการวิจัยดําเนินงานในการแกปญหากระบวนการงานทางวิศวกรรม การแกปญหาดวยแบบจําลอง

ทางคณิตศาสตร การโปรแกรมเชิงเสน แบบจําลองการขนสง ปญหาการมอบหมายงาน ทฤษฎีเกม ทฤษฎีแถวคอย 

แบบจําลองสินคาคงคลัง และการใชแบบจําลองเพ่ือการตัดสินใจ กรณีศึกษาโครงการระบบราง 
 

REG334 ระบบไฟฟาระบบราง      3(3-0-6) 

(Railway Electrical System) 

วงจรไฟฟากระแสตรง วงจรไฟฟากระแสสลับ วงจรไฟฟาสามเฟส วงจรแมเหล็กและหมอแปลง 

มอเตอร และความรูอื่นๆเชน อิเล็กทรอนิกส อุปกรณสารก่ึงตัวนํา พ้ืนฐานวงจรขยายสัญญาณ แหลงจายไฟฟา

กระแสตรง วงจรควบคุมอุปกณไฟฟาทางดานไฟฟาแรงตํ่า  การวิเคราะหวงจรควบคุม การวิเคราะหความผิดพลาด

และการแกไข    
 

REG336 อุปกรณไฟฟากําลังของรถรางไฟฟา    3(3-0-6) 

(EMU Power Electronic Devices) 

ระบบการลากอีเอ็มยู ระบบควบคุมและระบบไฟฟาสํารองสําหรับอีเอ็มยู โครงสรางอิเล็กทรอนิกส

กําลังของอีเอ็มยู คุณลักษณะและการประยุกตใชในอีเอ็มยู วงจรเรียงกระแส วงจรอินเวอรเตอร วงจรชอปเปอร  
 

REG337 อุปกรณทางกลของรถรางไฟฟา     3(3-0-6) 

(EMU Mechanical Device) 

โครงดานนอกของตัวรถอีเอ็มยู โบก้ี อุปกรณเชื่อมตอกับตัวรถอีเอ็มยู หองขับขี่ อุปกรณเบรคข้ัน

พื้นฐาน การตรวจสอบอุปกรณ การบํารุงรักษา ขอกําหนดและความรูที่เกี่ยวของ ขอกําหนดท่ีถูกตองของตัวรถอีเอ็มยู 

โบกี้ และอุปกรณเชื่อมตอ 
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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 เกี่ยวกับอุปกรณไฟฟาของหัวรถจักรไฟฟา การเก็บรวบรวมขอมูล 

การตรวจวัดทางไฟฟาและการใชเครื่องมือวัดทางไฟฟา 
 

REG340 เครื่องจักรกลหัวรถจักรไฟฟา     3(3-0-6) 

(Locomotive Machinery) 

อุปกรณทางกลของหัวรถจักรไฟฟา มอเตอรหัวรถจักรไฟฟา กระบวนการซอมแซม การปฎิบัติ งาน

และการบํารุงรักษาทางกลของหัวรถจักรไฟฟา  ความรูทางวิชาชีพอื่น ๆ เกี่ยวกับมอเตอรหัวรถจักรไฟฟา การเก็บ

รวบรวมขอมูล การตรวจสอบทางกลและการใชเครื่องมือทางกล 
 

REG341 ระบบควบคุมหัวรถจักรไฟฟา     3(3-0-6) 

(Locomotive Control System) 

ระบบควบคุมของหัวรถจักรไฟฟา กระบวนการซอมแซม การปฎิบัติงานและการบํารุงรักษาระบบ

ควบคุมของหัวรถจักรไฟฟา  ความรูทางวิชาชีพอ่ืน ๆ เก่ียวกับระบบควบคุมของหัวรถจักรไฟฟา การเก็บรวบรวม

ขอมูล การทดสอบระบบความคุมและการใชเครื่องมือทดสอบ 
 

REG342 การซอมบํารุงทางกลของยานพาหนะระบบราง   3(3-0-6) 

(Mechanical Maintenance of Railway Vehicles) 

แนะนําหลักการสรางและหนาที่พื้นฐานของตูโดยสารหลักและตูบรรทุก ลอหลักและอุปกรณกลอง

แกนเพลา สปริงรถและอุปกรณดูดซับแรง ตูรถ ตัวตอพวง สวนตัวถัง อุปกรณภายในยานพาหนะ สมรรถนะของ

ยานพาหนะ และความรูพื้นฐานอื่น ๆ ระบบวิธีการบํารุงรักษายานพาหนะ กระบวนการซอมแซม การวิเคราะหความ

บกพรองดวยอุปกรณตรวจจับ เชน คลื่นแมเหล็กไฟฟา อัลตราซาวด ฯลฯ หลักการทํางาน วิธีการปฏิบัติงาน และ

เกณฑความผิดพลาดวิกฤติ การเขาใจอุปกรณการบํารุงรักษายานพาหนะโดยท่ัวไป 
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REG344 ระบบปรับอากาศของยานพาหนะระบบราง   3(3-0-6) 

(Railway Vehicle Air Conditioning) 

อุปกรณและการทํางานของระบบปรับอากาศ ระบบทําความเย็น และการระบายอากาศในรถ

โดยสาร  การใชงานและบํารุงรักษาระบบปรับอากาศ การตรวจจับและวิเคราะหคงามผิดพลาดของการทํางานของ

ระบบ 
 

REG351 เทคโนโลยีตัวรถระบบราง     3(3-0-6) 

(Rolling Stock Technology) 

ขอมูลเกี่ยวกับตูรถไฟและองคประกอบหลัก ภาพรวมของพลวัตของรถราง พลวัตของรถรางตามแนว

การว่ิง (การลากและเบรก) การสัมผัสของลอเลื่อนและรางรถไฟ โบกี้ ชวงลาง ระบบเบรก และตัวถังรถ ระบบการเฝา

ติดตาม การบํารุงรักษา และแนวคิดการออกแบบขั้นพ้ืนฐาน เทคโนโลยีหัวรถจักร 
 

REG352 ระบบควบคุมและอาณัติสัญญาณระบบราง   3(3-0-6) 

(Railway Signal and Control System) 

อาณัติสัญญาณในระบบราง มาตรฐานอาณัติสัญญาณ ระบบควบคุมอาณัติสัญญาณ การควบคุม

รถไฟอัตโนมัติ ระบบไฟเตือน (Track Circuit) ระบบควบคุมและการโปรแกรม (PLCs & SCACA) ระบบความ

ปลอดภัย การซอมบารุงระบบอาณัติสัญญาณเบ้ืองตน 
   

REG353 โครงสรางพื้นฐานของระบบราง     3(3-0-6) 

(Railway Infrastructure) 

โครงสรางพื้นฐานระบบราง ประเภทของระบบราง วัสดุสําหรับงานโครงสรางทางและช้ันดินรองรับ

ระบบราง ความเสียหายของระบบราง  ลักษณะและปญหาในงานกอสรางระบบราง การซอมแซมและการบํารุงรักษา

ระบบราง หลักการออกแบบกอสรางราง สะพาน อุโมงค หลักการออกแบบทางสถาปตกรรมระบบราง สถานี 

การจราจร และ พื้นที่เช่ือมตอการขนสงหลายรูปแบบ 
 

REG354 สถิติและการวางแผนปฏิบัตกิารระบบราง    3(3-0-6) 

(Railway Operation Planning and Statistics) 

หลักการวิเคราะหทางสถิติ ความรูพื้นฐานเรื่องการเดินรถไฟ การเคลื่อนที่ของขบวนรถไฟ โปรไฟล

ความเร็วของขบวนรถ การคํานวณตารางระยะทาง-เวลา การจัดระยะหางระหวางขบวนรถไฟในการจัดการเดินรถ 

ระบบอาณัติสัญญาณประเภทตางๆ และผลตอการจัดระยะหางระหวางขบวนรถ หลักการของบังคับสัมพันธ การ

วิเคราะหความจุของเสนทางรถไฟ การจัดตารางเดินรถ การควบคุมการเดินรถ การออกแบบผังทางท่ีสถานีเพื่อรองรับ

การเดินรถ กรณีศึกษาของการจัดและการควบคุมการเดินรถของผูใหบริการขนสงระบบราง 
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REG355 การจัดการงานกอสรางระบบราง     3(3-0-6) 

(Railway Construction Management) 

การวางแผนและควบคุมงานกอสรางระบบราง การประมาณราคา  การตรวจสอบระบบบริการและ

อํานวยความสะดวกระบบราง การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณตาง ๆ ของระบบราง การบริหารจัดการ

ความปลอดภัยในระบบราง 
 

REG356 พื้นฐานไฟฟากําลังระบบราง     3(3-0-6) 

(Fundamental of Railway Electrical Power System) 

ระบบไฟฟาในระบบราง ระบบสงและจาหนายไฟฟาสาหรับสถานี ระบบสงและจายไฟฟาสาหรับ

รถไฟฟา ระบบไฟฟาภายในโบกี้รถดีเซลราง ระบบไฟฟาภายในโบก้ีรถไฟฟา ระบบขับเคลื่อน และควบคุมสาหรับ

มอเตอรลากจูง แนวคิดระบบรถไฟฟาความเร็วสูง การตรวจสอบและการบารุงรักษาสําหรับระบบรางเบื้องตน การ

วิเคราะหความบกพรองและการแกไข 
 

REG357 การปรับปรุงกระบวนการเชิงวิศวกรรม    3(3-0-6) 

(Engineering Process Improvement) 

ภาพรวมการปรับปรุงกระบวนการ  องคกร  เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ 7 ประการ  เคร่ืองมือควบคุม

คุณภาพใหม 7 ประการ  วิศวกรรมคุณคา  อไจลและสกรัม  การคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะหประมวลผลขอมูลและ

นําเสนอขอมูลเชิงสถิติ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานเบ้ืองตน กรณีศึกษาและการนําไปใชงาน 
 

REG359   การปฏิบัตเิดินรถ: สถานี ขบวนรถ และศูนยควบคุมการเดินรถ 3(3-0-6)  

            (Train Operations: Station, Train, and Operation Control Center) 

  โครงสรางองคกร  กฎเกณฑ  การสรางความคุนเคย  อุปกรณประจําสถานี  การเตรียมความพรอม

สถานีกอนใหบริการ  การปฏิบัติการสถานีและการควบคุมการเดินรถในสถานการณปกติ  การปฏิบัติการสถานีใน

สถานการณฉุกเฉิน  การควบคุมการเดินรถในภาวะไมปกติ ใบอนุญาตทํางาน  ใบอนุญาตทํางานในพื้นที่อนุมัติปดทาง  

การแกไขประแจสับรางกล  อุปกรณประจําขบวนรถ  ความรูเบ้ืองตนในการควบคุมรถไฟ  การเตรียมความพรอมกอน

ใหบริการ  การควบคุมขบวนรถไฟในศูนยซอมบํารุง  การควบคุมรถไฟบนเสนทางหลัก  การแกไขปญหารถไฟขัดของ  

การอพยพผูโดยสาร การจําลองสถานการณ 
 

REG373   การออกแบบและกอสรางระบบอาณัติสัญญาณ   3(3-0-6) 

             (Railway Signal Design and Construction) 

องคกรดานการกอสรางระบบอาณัติสัญญาณ  ข้ันตอนมาตรฐานการกอสรางระบบอาณัติสัญญาณ  

การออกแบบระบบอาณัติสัญญาณ  การเดินสาย  การติดตั้งและการนําสัญญาณภายในอาคาร  การติดตั้งและทดสอบ

อุปกรณอาณัติสัญญาณภายนอกอาคาร 
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REG374   อุปกรณพื้นฐานอาณัติสัญญาณระบบราง     3(3-0-6)  

             (Railway Signal Base Equipment) 

หลักการทํางานของอุปกรณพื้นฐานอาณัติสัญญาณระบบราง  การติดตั้ง  การถายทอดสัญญาณ  

รูปแบบสัญญาณและการส่ือสาร  อุปกรณปองกันฟาผาและสายดิน  ภาพรวมอุปกรณควบคุมอาณัติสัญญาณ  

หลักการบังคับสัมพันธ  หลักการระบบตอน  วงจรไฟตอน  ประแจกล  การบํารุงรักษาอุปกรณ 
 

REG381 ปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบราง 1     1(0-3-1) 

(Railway Technology Laboratory 1) 

ปฏิบัติการพ้ืนฐานและปฏิบัติการประยุกตใชงานจริง ทางดานวงจรไฟฟาพื้นฐาน เคร่ืองจักรกลไฟฟา 

ระบบไฟฟากําลัง ระบบควบคุม  อิเล็กทรอนิกสกําลัง 
 

REG382 ปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบราง 2     1(0-3-1) 

(Railway Technology Laboratory 2) 

การปฏิบัติการทางดานวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวของกับระบบราง เชน คุณสมบัติและกําลังของดินชั้น

รองพ้ืนทางรถไฟ กําลังรับแรงดึง แรงอัด แรงดัด แรงเฉือนและแรงบิดของรางรถไฟ ความแข็ง ความสมบูรณ รอยแตก

ของเหล็กและรอยเชื่อมรางรถไฟ ความแข็งแรง คงทนของคอนกรีตไมหมอนรางรถไฟ และอื่นๆที่เกี่ยวของ 
  

REG383 ปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบราง 3     1(0-3-1) 

(Railway Technology Laboratory 3) 

ปฏิบัติการพ้ืนฐานและปฏิบัติการประยุกตใชงานจริง ทางดานกลศาสตร วัสดุศาสตร  ระบบควบคุม  

กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร การถายเทความรอน และยานยนต 
 

REG390 ฝกงานวศิวกรรมวิศวกรรมระบบราง    3(0-35-0) 

(Railway Engineering Practice) 

การฝกงานทางวิศวกรรมระบบราง ภายใตการดูแลของวิศวกรอาวุโส นักศึกษาตองทําบันทึก

ประจําวัน และรายงานสรุปการฝกงาน 
 

REG401 การบริหารโครงการระบบราง     3(3-0-6) 

(Railway Project Management) 

ขอมูลการจัดการโครงการ การจัดการองคกร กระบวนการจัดการโครงการ  การจัดการบูรณาการ

โครงการ  ปจจัยควบคุมความสําเร็จของการจัดการโครงการ การจัดการคุณภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย  การ

จัดการการส่ือสาร  การจัดการความเส่ียง  การจัดการการจัดซื้อจัดหา การจัดการผูมีสวนไดสวนเสีย  กรณีศึกษา

โครงการดานระบบราง 
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REG402 การจัดการการบํารุงรักษาสําหรับระบบราง   3(3-0-6) 

  (Railway Maintenance Management) 

แนวคิดในงานซอมบํารุง  การซอมบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม (TPM) สถิติการชํารุดขัดของ 

ความนาเชื่อถือ การวิเคราะหความสามารถและความพรอม ระบบการหลอลื่น ระบบซอมบํารุงปองกัน การวางแผน

และควบคุมกิจกรรมซอมบํารุง การควบคุมอะไหล การซอมบํารุงตามสภาพ การจัดองคกรในงานซอมบํารุง ทรัพยากร

บุคคลในงานซอมบํารุง ระบบคอมพิวเตอรสําหรับการซอมบํารุง การจัดการตลอดวงจรชีวิต การวัดผลงานซอมบํารุง

และการประเมินระบบเพื่อการปรับปรุง  กรณีศึกษา 
 

REG411 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมระบบราง    3(3-0-6) 

(Special Topics in Railway Engineering) 

หัวขอท่ีไดรับความสนใจในปจจุบัน ทางดานวิศวกรรมระบบราง และการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

(ท่ีเกี่ยวของกับระบบราง)  
 

REG423 การตรวจจับความผิดพลาดทางราง    3(3-0-6) 

(Railway Fault Detection) 

ประเภท ระดับความรุนแรง การตรวจสอบและประเมินความเส่ือมสภาพ ความเสียหายของทาง

รถไฟ สาเหตุและปจจัยที่กอใหเกิดความเสียหายตอทางรถไฟ มาตรฐานการตรวจสอบความเสื่อมสภาพของทางรถไฟ 

วิธีการซอมแซมเบื้องตน  การวางแผนการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงเนื่องจากความเสียหายของทางรถไฟ การ

ใชเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณที่เกี่ยวของ 
 

REG431 รถไฟความเร็วสูงเบื้องตน     3(3-0-6) 

(Introduction to Highspeed Railway) 

ขอมูลโครงสรางพื้นฐานทางรถไฟความเร็วสูง สถานีแหลงจายไฟ องคกรการขนสง การใชความ

ปลอดภัยและความรูอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การประยุกตใชเเทคโนโลยีและอุปกรณสมัยใหม ของรถไฟความเร็วสูง  
 

REG432 การบํารุงรักษาระบบเบรกรถรางไฟฟา    3(3-0-6) 

(EMU Maintenance of Braking System) 

ระบบเบรกของอีเอ็มยู การบํารุงรักษาระบบเบรกและการซอมแซมทางกลของอีเอ็มยู การวิเคราะห

ความผิดพลาดและการแกไข การบํารุงรักษาปองกันระบบเบรก 
 

REG433 ระบบควบคุมและฉุดลากรถรางไฟฟา    3(3-0-6) 

(EMU Traction and Control Systems) 

การดําเนินการและการบํารุงรักษาระบบควบคุมอีเอ็มยู การตรวจสอบและการบํารุงรักษาระบบ

ควบคุมอีเอ็มยู ระบบการลากอีเอ็มยู  และระบบปองกันความลมเหลวของอีเอ็มยู การวิเคราะหความผิดพลาดและ

การแกไขปองกัน 
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REG434 ระบบไฟฟาสาํรองสาํหรับรถรางไฟฟา    3(3-0-6) 

(EMU Auxiliary Electrical System) 

ระบบไฟฟาสํารองของอีเอ็มยู อุปกรณจายไฟฟาสํารอง การเดินสายระบบสงจายไฟฟา ระบบปรับ

อากาศ ความตองการพลังงานไฟฟา การวิเคราะหขอมูลการทํางานของอีเอ็มยู การบํารุงรักษาอุปกรณ การวิเคราะห

ความบกพรอง 
 

REG441  สถานีไฟฟายอยระบบราง     3(3-0-6)  

            (Railway Traction Power Substation) 

  หลักการทํางานของสถานีไฟฟายอย  องคประกอบและกลไกทํางานอุปกรณหลักสถานีไฟฟายอย 

หมอแปลงไฟฟาแรงสูง หมอแปลงสําหรับการวัด อุปกรณปองกันและอุปกรณตัดตอนไฟฟาแรงสูง สวิตชตัดการ

เชื่อมตอไฟฟาแรงสูงและสวิตชโหลด สวิตซตอลงดิน อุปกรณปองกันแรงดันเกินจากฟาผาและการสวิตซ อุปกรณ

ชดเชยกําลังไฟฟารีแอกทีฟ  โครงสรางอุปกรณของสถานีไฟฟายอย  การติดตั้งอุปกรณ  การบํารุงรักษา 
 

REG442   ระบบและอุปกรณสายสง      3(3-0-6)  

             (Power Line System and Equipment) 

วิธีการและหลักเกณฑการใชไฟฟาเพื่อความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน  การทํางานของไฟภายในและ

ภายนอก  งานเดินสายไฟภายในและภายนอกอาคาร  การติดตั้งอุปกรณจายไฟ  การกอสรางและติดตั้งสายไฟเหนือ

ศีรษะ  ความหยอนของสายไฟเหนือศีรษะ  ระบบปองกันฟาผาและสายดิน  วิธีการวางสายเคเบิล การผลิตคอนเนค

เตอร  การบํารุงรักษาระบบและอุปกรณสายสง 
 

REG443   ระบบจายไฟขับเคลื่อน      3(3-0-6)  

             (Traction Power Supply System) 

หลักการทํางานและองคประกอบของระบบจายไฟขับเคลื่อน  กฎการทํางานเพื่อความปลอดภัย  

สายสงและสถานีไฟฟายอย  การสรางความคุนเคยกับระบบจายไฟ  การประสานงานเพ่ือตรวจสอบและบํารุงรักษา  

การตรวจสอบและวิเคราะหขอบกพรอง  การบํารุงรักษา 
 

REG444   ระบบปองกันไฟฟา      3(3-0-6)  

             (Power Protection System) 

หลักการทํางานของระบบปองกันไฟฟา  พื้นฐานและหลักการทํางานรีเลยปองกัน  โครงสรางของ

รีเลยและคุณสมบัติของรีเลยกระแสและแรงดัน  การปองกันโดยใชรีเลยระยะทางและรีเลยไพลอต การปองกันโดย

รีเลยผลตาง การปองกันหมอแปลง การปองกันมอเตอร 
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REG491 โครงงานวิศวกรรมระบบราง 1     3(0-9-3) 

(Railway Engineering Project 1) 

การพัฒนาหัวขอและเตรียมการทําโครงงานวิศวกรรมภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา ศึกษา

ปญหาและความตองการท่ีเกี่ยวของกับวิศวกรรมในอุตสากรรมหรือสังคม การสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน การพัฒนา

แนวคิดการออกแบบ ขอบเขต และวัตถุประสงค ของโครงงาน การออกแบบโครงงานโดยแสดงแบบทางวิศวกรรม 

รายการคํานวณผังงานของโปรแกรม หรืออ่ืนๆ ท่ีจําเปนตอการดําเนินการจัดทําโครงงาน การเขียนรายงาน การ

นําเสนอ และสอบปากเปลาโดยคณะกรรมการ 
 

REG492 โครงงานวิศวกรรมระบบราง 2     3(0-9-3) 

(Railway Engineering Project 2) 

การจัดทําโครงงานที่ไดเสนอในวิชาโครงงานวิศวกรรม 1  ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 

การแสดงผลงานในรูปแบบของการสัมมนา และแสดงการทํางานของโครงงานนักศึกษาตองเขียนรายงานฉบับสมบูรณ

อธิบายผลการดําเนินงานของโครงงาน และการสอบปากเปลาโดยคณะกรรมการ 
 

REG498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมระบบราง    3(1-4-4) 

(Railway Engineering Cooperative Preparation) 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ

ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐาน เทคนิคและการเตรียมความพรอมสําหรับการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ วิธีการทําโครงงานและรายงานท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพทางดานวิศวกรรมเระบบราง เตรียมโครงงาน 

กําหนดหัวขอ ลักษณะและรายละเอียดของโครงงานสหกิจศึกษาที่ตองออกปฏิบัติงาน 
 

REG499 สหกิจศึกษาวศิวกรรมระบบราง     6(0-40-0) 

(Railway Engineering Cooperative Internship) 

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพทางวิศวกรรมระบบราง ณ สถานประกอบการการทําโครงงาน

หรือรายงานท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพซึ่งมีประโยชนทั้งตอนักศึกษาและสถานประกอบการการจัดการและการวางแผน 

วิจารณญาณและการตัดสินใจ การแกไขปญหา วัฒนธรรมองคการการทํางานเปนทีม  มนุษยสัมพันธ บุคลิกภาพและ

การวางตัว ทักษะการสื่อสาร ความรับผิดชอบคุณธรรมและจริยธรรม 
 

หมายเหตุ : เงื่อนไขรายวิชาบังคับกอน อาจพิจารณายกเวนไดตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะ 

เจาของวิชา 

 

 

 

 


