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คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมยานยนต์ 

 
ชื่อสถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ภาควิชคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ 

สาขาวิศวกรรมที่รับรองปริญญา วิศวกรรมเครื่องกล 

ปีการศึกษาที่รับรองปริญญา 2564 – 2568 

 

ส่วนที่ 1 หลักสูตร 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ 

ชื่อภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Engineering Program in Automotive Engineering 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็มภาษาไทย :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยานยนต์) 

ชื่อย่อภาษาไทย :  วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Engineering (Automotive Engineering) 

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :  B.Eng. (Automotive Engineering) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา 
 วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาไทย :  วิศวกรรมยานยนต์ 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาอังกฤษ :  Automotive Engineering 

 

4.  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรูส้มัยใหม่ที่ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการก้าวสู่ Industry 4.0 และนโยบายของประเทศท่ีต้องการผลักดันไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งบัณฑิตจะ
มีความรู้และทักษะทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ ด้านการออกแบบและพัฒนาช้ินส่วนยานยนต์ ด้านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยวีสัดุ 
ด้านการบริหารจัดการสายการผลิต ด้านระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ และด้านการซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมยานยนต์ นอกจากนี้
หลักสูตรยังได้ปลูกฝั่งแนวความคิดการทำงานตามหลัก Monodzukuri เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นวิศวกรที่มี
ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
เป็นผู้มีทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีใน
สังคม 



 

- 2 - 

4.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.2.1  มุ่งผลิตบัณฑิตที ่มีความรู ้ด้านวิศวกรรมยานยนต์ ในด้านต่างๆ อาทิ การออกแบบพัฒนา เทคโนโลยีวัสดุ 

กระบวนการผลิต การบริหารจัดการสายการผลิต ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ และการซ่อมบำรุงใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ 

4.2.2  ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมยานยนต์ได้ดี มีความสามารถในการใช้วิธีการ
ทางด้านวิศวกรรมเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

4.2.3 ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถรับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้กับ
งานจริงได้ 

4.2.4 มีทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเป็นอย่างดี 
4.2.5  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต มีจิตสำนึกความ

รับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสังคม และให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า 
4.2.6 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

5.  ระบบการจัดการศึกษา 

5.1 ระบบ 
สถาบันฯ จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติต่อปีการศึกษา และมีการจัดการเรียนการ

สอนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2554   

5.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
การจัดการเรียนมีการสอนภาคฤดูร้อน ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร 

5.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 

5.4 การดำเนินการหลักสูตร 
5.4.1  วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
     การจัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ และนอกราชการ คือ 
            - วันจันทร์-วันศุกร์      ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. 
            - วันเสาร์-วันอาทิตย์   ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.   
  
 ช่วงเวลาเรียนในแต่ละภาคศึกษามีช่วงเวลาดังนี้ 
  ภาคการศึกษาที่ 1  ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 
  ภาคการศึกษาที่ 2  ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม 
  ภาคฤดูร้อน    ตั้งแต่เดือน เมษายน – พฤษภาคม 
 
5.4.2  การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 
  เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา   
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5.4.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 นักศึกษาใหม่อาจจะมีพื้นฐานทางวิชาการแตกต่างกันประกอบกับปัญหาเรื ่องการปรับตัวเข้ากับการเรียนใน

ระดับอุดมศึกษาซึ่งมีความเป็นอิสระสูงและการเรียนเป็นแบบศึกษาด้วยตนเอง และมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ  
ซึ่งอาจทำให้นักศึกษาที่ปรับตัวไม่ทันและจัดเวลาในการเรียนและการทำกิจกรรมให้เหมาะสมจึงมีผลการเรียนต่ำ 
อย่างไรก็ตามทีมอาจารย์ผู้สอนจะดำเนินการปรับรูปแบบการสอนที่เน้นบูรณาการให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนเป็น
สำคัญ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสมัยใหม่มาช่วยให้นักศึกษาสามารถทบทวนการ
เรียนการสอนได้ด้วยตนเอง 

 
5.4.4  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 5.4.3 

(1)  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบันฯ และการแบ่งเวลาทั้ง
การเรียนและการทำกิจกรรม 

(2)  มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้อาจารย์ผู้สอนในสาขาทุกคนทำหน้าท่ีติดตาม ดูแล ให้คำแนะนำนักศึกษา
ในด้านต่าง ๆ  

(3)  จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา เช่น วันแรกพบระหว่าง
นักศึกษาและอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามผลการเรียนของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 จากอาจารย์ผู้สอน และ
จัดกิจกรรมสอนเสริม เป็นต้น  

(4) ปรับทัศนคติด้านการเรียนรู้ โดยเพิ่มพื้นฐานความเข้าใจจากการเรียนแบบสัมผัสอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ให้
มากขึ้น และมีการประเมินผลที่มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงการพึ่งพาตนเองมากกว่าการคาดหวังจาก
บุคคลรอบข้าง 

 
5.4.5  งบประมาณตามแผน 

การบริหารจัดการหลักสูตรใช้งบประมาณของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ ่น และประมาณการค่าใช้จ่าย
ดำเนินการต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ประมาณ 
90,000 บาท/ปี/คน หรือค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของนักศึกษาโดยประมาณคือ 360,000 บาทต่อคน ทั้งนี้  อัตรา
ค่าเล่าเรียนให้ข้ึนอยู่กับประกาศของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในแตล่ะปีการศึกษา 

 
อัตราค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 
ค่าบำรุงการศึกษา (เฉลี่ย) 45,000 90,000 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของนักศึกษาโดยประมาณ 360,000 บาท / คน 

  
5.4.6 ระบบการศึกษา  

การจัดการเรียนการสอนแบบช้ันเรียน 
 

5.5 หลักสูตร 
5.5.1  โครงสร้างหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า           144      หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์    3 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์    3    หน่วยกิต 
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1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์    3 หน่วยกิต  
1.4 กลุ่มวิชาภาษา  24 หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ                    ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต 
2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐาน  57 หน่วยกิต 
2.2  กลุ่มวิชาบังคับสาขา  29 หน่วยกิต 
2.3  กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมยานยนต ์    

▪ แผนสหกิจศึกษา                                          7 หน่วยกิต 
▪ แผนฝึกงานและทำโครงงาน                            7 หน่วยกิต 

2.4  กลุ่มวิชาเลือกสาขา      

▪ แผนสหกิจศึกษา  12 หน่วยกิต 

▪ แผนฝึกงานและทำโครงงาน   12 หน่วยกิต 

(3) หมวดวชิาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
5.5.2  การกำหนดรหัสวิชา 

 ความหมายของรหัสวิชา 
 รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก 
   XXX – X  XX 
 อักษรย่อกลุ่มวิชา 
 ช้ันปีท่ีควรศึกษาวิชานั้นๆ 
 ลำดับที ่
รหัสตัวอักษรย่อ มีความหมายดังนี้  
  HUM  =  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
  SOC   =  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
  JPN   =   กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 
  ENL   = กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
  EEN = กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  ENG   =   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 
  AEN   = กลุ่มวิชาวิศวกรรมยานยนต ์
  CPE =  กลุ่มวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
  EEN =  กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
  IEN   = กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  REN   = กลุ่มวิชาวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอัตโนมัติแบบลีน 
  PEN   = กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลติ 
รหัสตัวเลข ตำแหน่งที่ 4 หมายถึงช้ันปีท่ีควรศึกษา 
  เลข 1  =  ช้ันปีท่ี 1 
  เลข 2  =  ช้ันปทีี่ 2 
  เลข 3  =  ช้ันปีท่ี 3 
  เลข 4  =  ช้ันปีท่ี 4 
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รหัสตัวเลข ตำแหน่งที่ 5-6 หมายถึง ลำดับรายวิชา  
  00-89 เป็นรายวิชาย่อยของแต่ละหลักสตูร 
  90-99 เป็นรายวิชากลุ่มฝึกงาน โครงงาน สหกิจศึกษา และหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 

 
       1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 33     หน่วยกิต  

1.1 ) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  3     หน่วยกิต 
       ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้

HUM-125 ศิลปะการใช้ชีวิต 
Arts of Life 

3(3-0-6) 

HUM-126 ศิลปะประเพณีนิยมไทย 
Thai Traditional Arts 

3(3-0-6) 

HUM-127 จุดเปลีย่นโลก 
World’s Great Turning Point 

3(3-0-6) 

HUM-128 อยู่ได้ อยู่เป็น 
Live Well 

3(3-0-6) 

HUM-129 ทราบศิลป ์
Knowing Master Arts 

3(3-0-6) 

HUM-130 มีเงินไว้ ใช้เงินเป็น 
Having Money, Spending Money 

3(3-0-6) 

 
 
                        1.2 )  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

     ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังตอ่ไปนี้ 
   
SOC-125 การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ 

Career Preparation 
1(1-0-2) 

SOC-126 คนใจสิงห ์
Lion Heart People 

3(3-0-6) 

SOC-127 รู้ทันการเมือง 
Political Awareness 

3(3-0-6) 

SOC-128 กฎหมายสามญัประจำบ้าน 
Live Life Laws 

3(3-0-6) 

SOC-129 สังคมและวัฒนธรรมไทย 
Thai Society and Culture 

3(3-0-6) 

SOC-130 ญี่ปุ่นปัจจุบัน 
Japan Today 

3(3-0-6) 

SOC-131 สุดยอดการจัดการนวัตกรรมสมยัใหม ่
Innovative Solutions Management  

3(3-0-6) 
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SOC-132 อาเซียน-ญี่ปุ่นศึกษา 
Asean-Japanology 

3(3-0-6) 

SOC-133 พ้นพิบัติสารพัดภัย 
Avoiding Natural Disasters Avoiding Natural Disasters 

3(3-0-6) 

SOC-134 Thai-Nichi Society 
เปิดโลกไทย-นิจ ิ

3(3-0-6) 

SOC-135 เท่าทันสื่อ 
Media Literacy 

3(3-0-6) 

SOC-136 กินดีอยู่ด ี
Healthy living 

3(3-0-6) 

SOC-137 สตาร์ทอัพศึกษา 
Startup Studies 

3(3-0-6) 

SOC-138 ท่องเทคโนโลย ี
Technology Tour 

3(3-0-6) 

 
1.3)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

ENG-211 สถิติวิศวกรรม 
Engineering Statistics 

3(3-0-6) 

 
1.4)  กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 

JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 1 
Business Japanese 1 

3(3-0-6) 

JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 2 
Business Japanese 2 

3(3-0-6) 

JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 3 
Business Japanese 3 

3(3-0-6) 

JPN-202 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 4 
Business Japanese 4 

3(3-0-6) 

JPN-301 
 

ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 5 
Business Japanese 5 

3(3-0-6) 
 

ENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
English for Communication 

2(2-0-4) 

ENL-112 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
English Language Skill Development 

2(2-0-4) 

ENL-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 
English for Work 

2(2-0-4) 

ENL-212 เตรียมพร้อมสอบ TOEIC 
TOEIC Preparation  

3(3-0-6) 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    105    หน่วยกิต 
2.1)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน  57 หน่วยกิต 
 

ENG-101 เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

ENG-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร 
Computer Programming for Engineer 

3(2-3-6) 

ENG-103 ฟิสิกส์วิศวกรรม 
Engineering Physics 

3(3-0-6) 

ENG-104 ปฏิบัติการฟสิิกส์วิศวกรรม 
Engineering Physics Laboratory 

1(0-3-2) 

ENG-105 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 
Engineering Mechanics 1 

3(3-0-6) 

ENG-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 
General Physics 

3(3-0-6) 

ENG-112 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 
General Physics Laboratory 

1(0-3-2) 

ENG-121 เคมีทั่วไป 
General Chemistry 

3(3-0-6) 

ENG-122 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  
General Chemistry Laboratory 

1(0-3-2) 

ENG-131 แคลคูลสั 1 
Calculus 1 

3(3-0-6) 

ENG-132 แคลคูลสั 2 
Calculus 2 

3(3-0-6) 

ENG-202 การปฏิบัติงานพ้ืนฐานวิศวกรรม 
Fundamental Engineering Workshop 

1(0-3-2) 

ENG-203 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

3(3-0-6) 

ENG-204 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 
Engineering Mechanics 2 

3(3-0-6) 

ENG-206 กลศาสตร์ของไหล 
Fluid Mechanics 

3(3-0-6) 

ENG-207 วิศวกรรมไฟฟ้า 
Electrical Engineering 

3(3-0-6) 

ENG-208 ปฏิบัติการวศิวกรรมไฟฟ้า 
Electrical Engineering Laboratory 

1(0-3-2) 

ENG-209 ปฏิบัติการวศิวกรรมเครื่องกล 
Mechanical Engineering Laboratory 

1(0-3-2) 
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ENG-210 กลศาสตร์วสัด ุ
Mechanics of Materials 

3(3-0-6) 

ENG-212 กรรมวิธีการผลิต 
Manufacturing Process 

3(3-0-6) 

ENG-213 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม 
Mathematics for Engineering  

3(3-0-6) 

ENG-214 เทอร์โมไดนามิกส์   
Thermodynamics  

3(3-0-6) 

ENG-215 วิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม 
Industrial Engineering and Management 

3(3-0-6) 

   
2.2) กลุ่มวชิาบังคับสาขา  29   หน่วยกิต 

AEN-301 วิศวกรรมยานยนต์ 1 
Automotive Engineering 1 

3(3-0-6) 

AEN-302 ปฏิบัติการวศิวกรรมยานยนต์ 1 
Automotive Engineering Laboratory 1 

1(0-3-2) 

AEN-303 วิศวกรรมยานยนต์ 2 
Automotive Engineering 2 

3(3-0-6) 

AEN-304 ปฏิบัติการวศิวกรรมยานยนต์ 2 
Automotive Engineering Laboratory 2 

1(0-3-2) 

AEN-305 การวัดทางวิศวกรรมยานยนต ์
Automotive Engineering Measurement 

3(3-0-6) 

AEN-306 การสั่นสะเทือนทางกล 
Mechanical Vibration 

3(3-0-6) 

AEN-308 การออกแบบเครื่องจักรกล 
Machine Design 

3(3-0-6) 

AEN-310 การควบคุมอัตโนมัต ิ
Automatic Control 

3(3-0-6) 

AEN-313 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
Mechanics of Machinery 

3(3-0-6) 

AEN-314 การถ่ายเทความร้อนและการปรับอากาศ 
Heat Transfer and Air-Conditioning 

3(3-0-6) 

AEN-433 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า 
Electric Vehicle Technology 

3(3-0-6) 

   
2.3) กลุ่มวชิาฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมยานยนต์  

2.3.1 แผนสหกิจศกึษา                                            7  หน่วยกิต 
AEN-491 เตรียมสหกจิศึกษา 

Pre-Cooperative Education 
1(1-0-2) 
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AEN-492 สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 
 

6(0-40-10) 

2.3.2 แผนฝึกงานและทำโครงงาน    7 หน่วยกิต 
AEN-491 เตรียมสหกจิศึกษา 

Pre-Cooperative Education 
1(1-0-2) 

   
AEN-493 ฝึกงานทางวิศวกรรมยานยนต ์

Engineering Practice 
1(0-40-10) 

AEN-496 
 

โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 1 
Automotive Engineering Project 1 

2(0-6-4) 

AEN-497 โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 2 
Automotive Engineering Project 2 
 

3(0-9-6) 

2.4) กลุ่มวชิาเลือกสาขา  12   หน่วยกิต 
นักศึกษาท้ังแผนสหกิจศึกษา และแผนฝึกงานและทำโครงงาน ให้เลอืกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ 
2.4.1 กลุ่มวิชาออกแบบและพัฒนานวัตกรรมยานยนต ์

AEN-312 เครื่องยนตส์ันดาปภายใน 
Internal Combustion Engines 

3(3-0-6) 

AEN-420 วัสดุขั้นสูง 
Advanced Material 

3(3-0-6) 

AEN-431 การเขียนแบบวิศวกรรมขั้นสูง 
Advanced Engineering Drawing 

3(3-0-6) 

AEN-432 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม ่
Modern Automotive Technology 

3(3-0-6) 

AEN-436 พลศาสตร์ยานยนต์และการควบคมุ 
Vehicle Dynamics and Control 

3(3-0-6) 

AEN-437 เทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ 
Autonomous Vehicle Technology 

3(3-0-6) 

AEN-438 อิเล็คทรอนิกส์กำลังและระบบขับเคลื่อนมอเตอร ์
Power Electronics and Motor Drive Systems 

3(3-0-6) 

AEN-439 แมคคาทรอนิกสย์านยนต ์
Automotive Mechatronics 

3(3-0-6) 

AEN-440 อุปกรณ์แปรผันและกักเก็บพลังงาน 
Energy Conversion and Storage Devices 

3(3-0-6) 

AEN-441 โครงสร้างน้ำหนักเบา 
Lightweight Structure 

3(3-0-6) 

AEN-442 กลศาสตร์ของวัสดคุอมโพสติ 
Mechanics of Composite Materials 

3(3-0-6) 
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AEN-443 การจำลองไฟไนตเ์อลิเมนต์ 
Finite Element Simulations 

3(3-0-6) 

AEN-444 การจำลองการออกแบบสำหรับวศิวกรรมยานยนต ์
Design Simulation for Automotive Engineering  

3(3-0-6) 

CPE-433 ปัญญาประดิษฐ์  
Artificial Intelligence 

3(3-0-6) 

EEN-432 ระบบผลิตแบบกระจาย  
Distributed Generation System 

3(3-0-6) 

EEN-433 พลังงานทดแทน  
Renewable Energy 

3(3-0-6) 

 
2.4.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม 

AEN-421 ระบบนิวเมติกส์และไฮโดรลิก 
Hydraulic and Pneumatic Systems 

3(3-0-6) 

AEN-434 เครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงาน 
Factory Automation 

3(3-0-6) 

AEN-435 กฎหมายวิศวกรรม 
Engineering Law 

3(3-0-6) 

IEN-307 การวางแผนและควบคุมการผลิต  
Production Planning and Control 

3(3-0-6) 

IEN-311 ระบบการผลิตแบบโตโยต้า   
Toyota Production Systems 

3(3-0-6) 

IEN-312 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
Logistics and Supply Chain Management 

3(3-0-6) 

IEN-401 การบำรุงรักษาทวผีลที่ทุกคนมสี่วนร่วม   
Total Productive Maintenance 

3(3-0-6) 

REN-305 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการมองเห็นของเครื่องจักร 
Industrials Robotics and Machine Vision 

3(3-0-6) 

REN-407 การจัดการระบบอัตโนมตัิทางอุตสาหกรรม  
Industrial Automation Management 

3(3-0-6) 

REN-411 
 

เทคโนโลยีการผลติขั้นสูง   
Advanced Manufacturing Technology 

3(3-0-6) 

PEN-419 การจัดการพลังงานเบื้องต้นสำหรบัวิศวกร 
Fundamental Energy Management for Engineers 

3(3-0-6) 

 
2.4.3 กลุ่มวิชากิจกรรมเสริมหลกัสูตร  

AEN-412 หัวขัอพิเศษทางวิศวกรรมยานยนต์  
Special topic in Automotive Engineering 

3(3-0-6) 
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ENG-491 กิจกรรมเสริมหลักสตูรด้านวศิวกรรมศาสตร์ 1 
Extra Curriculum Activity in Engineering 1 

1(1-0-10) 

ENG-492 กิจกรรมเสริมหลักสตูรด้านวศิวกรรมศาสตร์ 2 
Extra Curriculum Activity in Engineering 2 

3(3-0-10) 

ENG-493 กิจกรรมเสริมหลักสตูรด้านวศิวกรรมศาสตร์ 3 
Extra Curriculum Activity in Engineering 3 

1(1-0-10) 

ENG-494 กิจกรรมเสริมหลักสตูรด้านวศิวกรรมศาสตร์ 4 
Extra Curriculum Activity in Engineering 4 

3(3-0-10) 

ENG-495 บทนำสู่การเป็นเจ้าของกิจการ 
Introduction to Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

ENG-496 โมโนซุครุิสำหรับวิศวกรรมการออกแบบ  
Monozukuri for Design Engineering 

3(3-0-6) 

ENG-497 โมโนซุครุิสำหรับระบบอัตโนมัติ  
Monozukuri for Automation System 

3(3-0-6) 

ENG-498 โมโนซุครุิสำหรับรถไฟฟ้า  
Monozukuri for Electric Vehicles 

3(3-0-6) 

   
3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                    ไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต 

        นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขวิชาที่ต้องศึกษา
มาก่อนด้วย 

 

6. แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตรของทุกแผนการศึกษาที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เข้าศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

แผนการศึกษาท่ี 1 : แผนการศึกษาสหกิจศกึษา 
 

ปีการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ENG-101  เขียนแบบวิศวกรรม   3(2-3-6) 
ENG-102  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร     3(2-3-6) 
ENG-111  ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) 
ENG-112  ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1(0-3-2) 
ENG-131 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) 
ENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 
JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 1 3(3-0-6) 

 รวมหน่วยกิต 18(15-9-36) 
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ปีการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ENG-103  ฟิสิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
ENG-104  ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม   1(0-3-2) 
ENG-105  กลศาสตร์วิศวกรรม 1   3(3-0-6) 
ENG-121 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)  
ENG-122 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
ENG-132 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
ENG-202  การปฏิบัติงานพ้ืนฐานวิศวกรรม 1(0-3-6) 
ENL-112 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 3(3-0-6)  

 รวมหน่วยกิต 20(17-9-44) 
 

ปีการศึกษาที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
AEN-301  วิศวกรรมยานยนต์ 1 3(3-0-6) 
AEN-302  ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 1 1(0-3-2) 
ENG-203 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
ENG-204 กลศาสตร์วิศวกรรม 2   3(3-0-6) 
ENG-213  คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม   3(3-0-6) 
ENG-214 เทอร์โมไดนามิกส์                          3(3-0-6) 
ENL-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 2(2-0-4) 
JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3 3(3-0-6)  

 รวมหน่วยกิต 21(20-3-42) 

 
ปีการศึกษาที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

AEN-303  วิศวกรรมยานยนต์ 2 3(3-0-6) 
AEN-304  ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 2 1(0-3-2) 
ENG-206  
ENG-207 
ENG-208 

กลศาสตร์ของไหล 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-2) 

ENG-209  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล   1(0-3-2) 
ENG-210  กลศาสตร์วัสดุ   3(3-0-6) 
ENL-212 เตรียมพร้อมสอบ TOEIC 3(3-0-6)  
JPN-202 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4 3(3-0-6)  

 รวมหน่วยกิต 21(18-9-42) 
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ปีการศึกษาที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
AEN-306  การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 
AEN-308  การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
AEN-313  กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
AEN-433 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า 3(3-0-6) 
XXX-XXX รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกสาขา 4 กลุ่ม 3(3-0-6) 
ENG-211 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6)  
JPN-301 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5 3(3-0-6) 

 รวมหน่วยกิต 21(21-0-42) 
 

ปีการศึกษาที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
AEN-305  การวัดทางวิศวกรรมยานยนต์ 3(3-0-6) 
AEN-310  การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 
AEN-314  การถ่ายเทความร้อนและการปรับอากาศ 3(3-0-6) 
AEN-491 เตรียมสหกจิศึกษา 1(1-0-2) 
XXX-XXX รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกสาขา 4 กลุ่ม 3(3-0-6) 
ENG-212 กรรมวิธีการผลิต 3(3-0-6) 
ENG-215 วิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 รวมหน่วยกิต 19(19-0-38) 
 

ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1* 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
AEN-492 สหกิจศึกษา 6(0-40-10) 

 รวมหน่วยกิต 6(0-40-10) 

 
ปีการศึกษาที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 2* 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
AEN-XXX รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกสาขา 4 กลุ่ม 3(3-0-6) 
AEN-XXX รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกสาขา 4 กลุ่ม 3(3-0-6) 
HUM-XXX วิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3(3-0-6) 
SOC-XXX วิชากลุ่มสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
XXX-XXX รายวิชาที่เปิดสอนในสถาบัน 3(3-0-6) 
XXX-XXX รายวิชาที่เปิดสอนในสถาบัน 3(3-0-6) 

 รวมหน่วยกิต 18 (18-0-36) 
 
* นักศึกษาสามารถเลือกเรียน AEN-492 สหกิจศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 ก็ได้ โดยแผนท่ีเรียนสามารถสลับเปลี่ยนระหว่าง ปี
ที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ได ้
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แผนการศึกษาท่ี 2 : แผนการศึกษาฝึกงาน 
ปีการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 
ENG-101  เขียนแบบวิศวกรรม   3(2-3-6) 
ENG-102  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร     3(2-3-6) 
ENG-111  ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) 
ENG-112  ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1(0-3-2) 
ENG-131 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) 
ENL-111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 
JPN-101 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 1 3(3-0-6) 

 รวมหน่วยกิต 18(15-9-36) 
 

ปีการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ENG-103  ฟิสิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
ENG-104  ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม   1(0-3-2) 
ENG-105  กลศาสตร์วิศวกรรม 1   3(3-0-6) 
ENG-121 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)  
ENG-122 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
ENG-132 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
ENG-202  การปฏิบัติงานพ้ืนฐานวิศวกรรม 1(0-3-6) 
ENL-112 พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
JPN-102 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 3(3-0-6)  

 รวมหน่วยกิต 20(17-9-44) 

 

ปีการศึกษาที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

AEN-301  วิศวกรรมยานยนต์ 1 3(3-0-6) 
AEN-302  ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 1 1(0-3-2) 
ENG-203 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
ENG-204 กลศาสตร์วิศวกรรม 2   3(3-0-6) 
ENG-213  คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม   3(3-0-6) 
ENG-214 เทอร์โมไดนามิกส์                          3(3-0-6) 
ENL-211 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 2(2-0-4) 
JPN-201 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3 3(3-0-6)  

 รวมหน่วยกิต 21(20-3-42) 
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ปีการศึกษาที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
AEN-303  วิศวกรรมยานยนต์ 2 3(3-0-6) 
AEN-304  ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 2 1(0-3-2) 
ENG-206  
ENG-207 
ENG-208 

กลศาสตร์ของไหล 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
1(0-3-2) 

ENG-209  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล   1(0-3-2) 
ENG-210  กลศาสตร์วัสดุ   3(3-0-6) 
ENL-212 เตรียมพร้อมสอบ TOEIC 3(3-0-6)  
JPN-202 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4 3(3-0-6)  

 รวมหน่วยกิต 21(18-9-42) 
 

ปีการศกึษาที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
AEN-306  การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 
AEN-308  การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
AEN-313  กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
AEN-433 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า 3(3-0-6) 
XXX-XXX รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกสาขา 4 กลุ่ม 3(3-0-6) 
ENG-211 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6)  
JPN-301 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5 3(3-0-6) 

 รวมหน่วยกิต 21(21-0-42) 
 

ปีการศึกษาที่ 3   ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

AEN-305  การวัดทางวิศวกรรมยานยนต ์ 3(3-0-6) 
AEN-310  การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 
AEN-314  การถ่ายเทความร้อนและการปรับอากาศ 3(3-0-6) 
AEN-491 เตรียมสหกจิศึกษา 1(1-0-2) 
XXX-XXX รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกสาขา 4 กลุ่ม 3(3-0-6) 
ENG-212 กรรมวิธีการผลิต 3(3-0-6) 
ENG-215 วิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 รวมหน่วยกิต 19(19-0-38) 
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ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
AEN-493 การฝึกงานทางวิศวกรรมยานยนต์  1(0-40-10) 

 รวมหน่วยกิต 1(0-40-10) 
 

ปีการศึกษาที่ 4    ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
AEN-496 โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 1 2(0-6-4) 
AEN-XXX วิชาเลือกสาขา 4 กลุ่ม 3(3-0-6) 
HUM-XXX กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(3-0-6) 
SOC-XXX กลุ่มวิชาสังคม 3(3-0-6) 

 รวมหน่วยกิต 11(9-6-22) 
 

ปีการศึกษาที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
AEN-497 โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 2 3(0-9-6) 
AEN-XXX วิชาเลือกสาขา 4 กลุ่ม 3(3-0-6) 
XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

 รวมหน่วยกิต 12(9-9-24) 
 

7.  การเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา 
รายละเอียดการเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 และระเบียบสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วย แนวปฏิบัติเพิ่มเติมในการบันทึกผลการเทียบ
รายวิชาและโอนหน่วยกิต กรณีย้ายคณะ เปลี่ยนสาขา และขอกลับเข้าศึกษาใหม่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท 
พ.ศ. 2561  

 

8.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564  
- การเปิดการเรียนการสอน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
- หลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษาในการประชุมครั้งที่ 105-1-2564 เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2564 
- หลักสูตรได้รับการพิจารณาความสอดคล้องจาก สกอ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 (ตรวจสอบจากระบบ CHECO) 
- หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 (แก้ไขคำอธิบายวิชาบางรายวิชา) ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษาใน

การประชุมครั้งท่ี 111-7/2564 (มติเวียน) เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2564  
 
หมายเหตุ – เอกสารการอนุมัติหลักสูตรแสดงไว้ที่ภาคผนวก 1  
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9.  ชื่อผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 
รายละเอียดของผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูลที่บันทึกใช้ในการพิจารณาและประเมินผล เพื่อการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร  

หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสภาวิศวกร  
 

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับรอง/อนุมัติ 
ชื่อ-สกลุ ตำแหน่งบริหาร (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ 25xx - พ.ศ 25xx) 

รศ. กฤษฎา  อธิการบดีหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย พ.ศ 2563 - พ.ศ 2565 

 

10. ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานหลักสูตร 
รายละเอียดของผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานเกี่ยวกับการดูแล/รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีข้อมูลการติดต่อ เช่น ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง 

โทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  
 

ตารางแสดงรายชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 

1 ผศ.ดร.พรชยั นิเวศน์รังสรรค์ ประธานหลกัสูตรวิศวกรรมยานยนต์ 0890086878 pornchai@tni.ac.th 

2 รศ.ดร.ณัฐพล ลิ้มจีระจรัส อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 0853211888 nuttapol@tni.ac.th 

3 ดร.เอกอุ ธรรมกรบัญญัต ิ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 0846299594 ek-u@tni.ac.th 
4 ดร.สวรรยา สุวรรณวงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 0863283424 sawanya@tni.ac.th 

5 ผศ.นเร็นศ ชัยธานี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 0917709848 naren@tni.ac.th 
6 ชุติกาญจน์  นิยะบุญ เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 02-7632600 Ext. 2905 chutikarn@tni.ac.th 

 
 
 

mailto:pornchai@tni.ac.th
mailto:nuttapol@tni.ac.th
mailto:ek-u@tni.ac.th
mailto:sawanya@tni.ac.th
mailto:naren@tni.ac.th
mailto:chutikarn@tni.ac.th
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ส่วนที่ 2 นิสติ/นักศึกษา 
 

1.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) สำเร็จการศึกษาชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
(2) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตนเหมาะสมกับสภาพความเป็นนักศึกษา และสามารถปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ ของ

สถาบันฯ และสังคม 
(3) เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติด 
(4) มีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ต้องการโอนย้ายมาศึกษาในสาขาวิช านี้ที่

สถาบันฯ ซึ่งสถาบันฯ จะทำการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตให้ 

 

2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ปี 
หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์มีแผนการรับนักศึกษาที่รับเข้าตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษา 
ตารางที่ 1: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 

ระดับชั้นป ี
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ช้ันปีท่ี 1 80 80 80 80 80 
ช้ันปีท่ี 2 - 60 60 60 60 
ช้ันปีท่ี 3 - - 60 60 60 

ช้ันปีที่ 4 - - - 60 60 
รวม 80 140 200 260 260 

 

 

3.  คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ตามข้อตกลง Washington Accord หรือ ตามข้อตกลง Sydney 
Accord) 

3.1 ความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามข้อตกลง Washington Accord 

ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

(Graduate Attributes) ตาม
ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวชิา 

1 ความรู้ด้านวิศวกรรม 
(Engineering Knowledge) 
- สามารถประยกุต์ใช้ความรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
พื้นฐานทางวิศวกรรม และความรู้ 
เฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อการแก้ไข
และหาคำตอบ ของปัญหาทาง
วิศวกรรมที่ซับซ้อน 

ENG-101 เขียนแบบวิศวกรรม 
(Engineering Drawing) 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนแบบ  การเขียนตัวอักษร กา
รสเก็ตซ์ภาพเรขาคณิต การฉายภาพออโธกราฟฟิก การเขียน
แบบภาพออโธกราฟฟิก การอ่านแบบภาพออโธกราฟฟิก การ
บอกขนาดและสัญลักษณ์ การเขียนแบบภาพประกอบ และการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ 
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

(Graduate Attributes) ตาม
ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวชิา 

  ENG-102 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร 
(Computer Programming for 
Engineer) 

แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
การติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวคิด EDP และ
การแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนวิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
การทำโปรแกรมด้วยภาษาขั ้นส ูง แนวคิดของการเข ียน
โปรแกรมแบบโครงสร้าง โมดูลาร์และแบบเชิงวัตถุ ชนิดของ
ข้อมูลแบบต่าง ๆ หลักการควบคุมการทำงานแบบซ้ำ แบบ
เลือกทำและการตรวจสอบเงื ่อนไขต่าง ๆ พัฒนาการของ
โปรแกรมเชิงวัตถุ โดยให้มีการปฏิบัติควบคู่กับเนื้อหาที่เรียน 

  ENG-103 ฟิสิกส์วิศวกรรม 
Engineering Physics 

สมบัติทางกายภาพของแสงและการมองเห็น   ไฟฟ้าเบื้องต้น 
วงจรไฟฟ้าเบื ้องต้น ไฟฟ้ากระแสตรง-สลับ แม่เหล็กไฟฟ้า
เบื ้องต้น คลื ่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบื ้องต้น ฟิสิกส์อิเล็คทรอนิกส์
เบ ื ้องต้น ดิจ ิตอลอิเล ็กทรอนิกส์เบ ื ้องต้น ฟิส ิกส์อะตอม 
ควอนตัมฟิสิกส์ 

  ENG-104 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 
(Engineering Physics Laboratory) 

หัวข ้อการทดลองให้สอดคล้องก ับเนื ้อหาวิชาของฟิสิกส์
วิศวกรรม 

  ENG-105 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 
(Engineering Mechanics 1) 

หลักการของสถิตยศาสตร์ ระบบของแรง และสภาพสมดุลย์ 
แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน หลักการของงานเสมือน เสถียรภาพ
ของสมดุล โมเมนต์ความเฉื่อย จุดศูนย์ถ่วง วิเคราะห์แรงใน
โครงสร้าง 

  ENG-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 
(General Physics) 

ความสำคัญของวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์และปรากฎการณ์ธรรมชาติ 
แนวคิดพื ้นฐานด้านฟิสิกส์ เวกเตอร์ จลนศาสตร์ แรง การ
เคลื่อนที่ โมเมนตัม พลังงาน สมดุล การเคลื่อนที่แบบหมุน โม
เมนตัมเชิงมุม แรงโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล การเคลื่อนที่
แบบมีคาบ  เทอร์โมไดนามิกส์ คลื่น 

  ENG-112 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
(General Physics Laboratory) 

ทำการทดลองตามเน้ือหาในรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 

  ENG-121 เคมีทั่วไป 
(General Chemistry) 

ปริมาณสารสัมพันธ์ พื้นฐานทฤษฏีปรมาณู คุณสมบัติของแก๊ส 
ของเหลว ของแข็งและสารละลาย สมดุลทางเคมี สมดุลอิออ
นและกรด-เบส ไตเตรชัน จลศาสตร์เคมี  โครงสร้างอิเล็กตรอน
ของอะตอม เคมีไฟฟ้า พันธะเคมี คุณสมบัติตามตารางธาตุ ธาตุ
ตัวแทน อโลหะและโลหะตัวนำ สารประกอบและโพลิเมอร์ เคมี
อินทรีย์และเคมีสิ่งแวดล้อม 

  ENG-122 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
(General Chemistry Laboratory) 

ทำการทดลองตามเน้ือหาในรายวิชาเคมีทั่วไป 

  ENG-131 แคลคูลัส 1 (Calculus 1) ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น อนุพันธ์ของฟังก์ชั่นพีชคณิต 
และฟังก์ชั่นอดิศัย อนุพันธ์อันดับสูง กฎลูกโซ่และอนุพันธ์โดย
ปริยาย การประยุกต์ของอนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์ ค่าเชิงอนุพันธ์
รูปแบบไม่กำหนด การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในการร่างกราฟ 
อินทิกรัลจำกัดเขตและอินทิกรัลไม่จำกัดเขต อนุพันธ์และ
อินทิกรัลเชิงตัวเลข เทคนิคการอินทิกรัล การประยุกต์ของการ
อินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

  ENG-132 แคลคูลัส 2 (Calculus 2) ลำดับ และอนุกรมของจำนวนจริง อนุกรมกำลัง อนุกรมเทย์
เลอร์ และการประมาณค่าเวกเตอร์ และพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ 
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

(Graduate Attributes) ตาม
ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวชิา 

แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์หนึ่งตัวแปร ระบบพิกัดเชิงขั้ว 
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปร บทนำสู่สมการเชิง
อนุพันธ์ และการประยุกต์ 

  ENG-213 คณิตศาสตร์สำหรับ
วิศวกรรม (Mathematics for 
Engineering) 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้น 
ปัญหาค่าขอบเขต การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อย ระบบสมการเชิงเส้นทั่วไป เมตริกซ์ และระเบียบ
วิธีเชิงตัวเลข แนะนำเบื้องต้นการใช้โปรแกรมช่วยคำนวณทาง
คณิตศาสตร์ 

  ENG-202 การปฏิบัติงานพื้นฐาน
วิศวกรรม (Fundamental 
Engineering Workshop) 

การใช้เครื่องมือพื้นฐาน เช่น เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจาะ 
เครื่องเล่ือย เครื่องเจียระไนราบ และเครื่องมือวัดละเอียดต่างๆ 
เช่น ไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียร์ นาฬิกาวัด วิธีการเชื่อม เทคนิค
ของการเชื่อม รวมถึงความปลอดภัยในโรงงาน เป็นต้น 

  ENG-203 วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering Materials) 

วัสดุวิศวกรรมชนิดต่างๆ เช่น โลหะ พลาสติก ยางแอสฟัลต์ ไม้ 
เซรามิก คอมโพซิส และคอนกรีต แผนภาพสมดุลและการแปล
ผลการทดสอบและความหมายของสมบัติต่างๆ การศึกษา
โครงสร้างมหภาคและจุลภาคที่สัมพันธ์กับสมบัติต่างๆ ของวัสดุ
วิศวกรรม กระบวนการผลิตทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก
วัสดุวิศวกรรม 

  ENG-204 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 
(Engineering Mechanics 2) 

พลศาสตร์ของอนุภาค การเคลื่อนที่สมบูรณ์และสัมพัทธ์ของ
วัสดุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน 
อิมพัลส์และการเคลื่อนที่ ทฤษฎีพื้นฐานของการสั่นสะเทือน 

  ENG-206 กลศาสตร์ของไหล (Fluid 
Mechanics) 

คุณสมบัติของของไหล สมดุลของไหลที่อยู ่นิ ่ง นิยามและวิธี
วิเคราะห์การไหล ความต่อเนื่อง สมการโมเมนตัมและพลังงาน
ที่มีปริมาตรจำกัด ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด
ของของไหลแบบนิวตันเนียน สมการความต่อเนื่องและการ
เคลื่อนที่ การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลแบบลา
มินาร์และเทอร์บูแลนท์ การไหลในท่อ การไหลของของไหลที่
อัดตัวได้ การไหลในท่อเปิด งานประยุกต์การไหลในท่อระบบ
ป้องกันอัคคีภัยและระบบปรับอากาศ 

  ENG-207 วิศวกรรมไฟฟ้า 
(Electrical Engineering) 

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้ากำลัง 
วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลง วงจรออพแอมป์ อุปกรณ์และ
วงจรอิเลกทรอนิกส์ วงจรดิจิตอล ไอซี เครื่องมือวัดไฟฟ้า ระบบ
ควบคุม เครื ่องจ ักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 

  ENG-208 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา้ 
(Electrical Engineering 
Laboratory) 

การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีที่ได้เรียนในวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

  ENG-209 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical 
Engineering Laboratory) 

การทดลองพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ กลศาสตร์ของไหล 
กลศาสตร์ของแข็ง กลศาสตร์วัสดุ ระบบพลวัต 

  ENG-210 กลศาสตร์วัสดุ 
(Mechanics of Materials) 

แรง ความเค้น และความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความ
เค้นและความเครียด ไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด 
การวิเคราะห์ชิ้นส่วนที่รับแรงแนวแกน แรงบิด ความเค้นใน
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คาน การโก่งของคาน การโก่งของเสา ภาชนะความดัน ความ
เค ้นผสม วงกลมโมร์  ทฤษฎ ีความเส ียหาย  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม 

  ENG-212 กรรมวิธีการผลิต 
(Manufacturing Process) 

ทฤษฎีและหลักการของกระบวนการผลิต งานหล่อวัสดุ การขึ้น
รูปชิ้นงาน การใช้เครื่องจักรกลสำหรับการผลิh\ตชิ้นงานและ
เทคโนโลยีงานเชื ่อม กระบวนการผลิตด้วยเซรามิคและโพลิ
เมอร์ ความสัมพันธ์ของวัสดุและกระบวนการผลิต วัสดุที่ใช้ทำ
เครื่องมือตัดโลหะ ของเหลวสำหรับการตัดโลหะ กรรรมวธิีทาง
ความร้อน ศึกษาส่วนประกอบ หลักการทำงาน การคำนวณ
เวลางานและการบำรุงรักษาเครื่องกลชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการ
ผลิต หลักมูลฐานการคิดต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์หา
จดุคุ้มทุน 

  ENG-214 เทอร์โมไดนามิกส์ 
(Thermodynamics) 

คำจำกัดความและแนวคิดเกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์ คุณสมบัติ
ของสารบริสุทธิ์และก๊าซอุดมคติ ความร้อนและงาน กฎข้อหนึ่ง
ของเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อสองของเทอร์โมไดนามิกส์ วัฏจักร
ของคาร์โนท์ เอนโทรปี การถ่ายเทความร้อนและการเปลี่ยนรูป
พลังงานเบื้องต้น การย้อนกลับได้และการใช้ประโยชน์ได้  วัฏ
จักรความเย็น วัฏจักรมาตรฐานอากาศของคาร์โนท์ วัฏจักร
กำลังมาตรฐานอากาศ วัฏจักรไอต้นกำลัง วัฏจักรโรงไฟฟ้า 

  AEN-301 วิศวกรรมยานยนต์ 1 
(Automotive Engineering 1) 

ความเป ็นมาของยานยนต์ ชน ิดของยานยนต์ ชน ิดของ
เครื่องยนต์ หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์ ระบบหล่อ
ลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบส่งกำลัง ระบบขับเคลื ่อน 
ระบบรองรับ ระบบบังคับเล ี ้ยว ระบบเบรก ล้อและยาง 
โครงสร้างรถยนต์ ตัวถังรถยนต์ เทคโนโลยีความปลอดภัย 
ระบบอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีต่าง ๆ ในยานยนต์
สมัยใหม่ 

  AEN-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมยาน
ยนต์ 1 (Automotive Engineering 
Laboratory 1) 

หัวข้อปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 1 

  AEN-303 วิศวกรรมยานยนต์ 2 
(Automotive Engineering 2) 

ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ ระบบควบคุมตา่งๆ 
ในยานยนต์ ระบบควบคุมเครื่องยนต์ การควบคุมหัวฉีด การ
ควบคุมการจุดระเบิด ระบบประจุอากาศ ระบบไอเสียและการ
ควบคุมมลพิษ ระบบควบคุมเกียร์อัตโนมัติ ระบบควบคุมเบรก 
ระบบควบคุมเสถียรภาพของยานยนต์ ระบบสื่อสารระหว่างชุด
ควบคุมต่าง ๆ ในยานยนต์ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในยานยนต์สมัยใหม่ 

  AEN-304 ปฏิบัติการวิศวกรรมยาน
ยนต์ 2 (Automotive Engineering 
Laboratory 2) 

หัวข้อปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 2 

  AEN-305 การวัดทางวิศวกรรมยาน
ยนต์ (Automotive Engineering 
Measurement) 

ศึกษาแนวคิดในงานวัด ความคลาดเคลื่อนในการวัด และการ
ลดความคลาดเคล ื ่อนในระบบการว ัด  หลักการว ัดแบบ
เปรียบเทียบ พื้นฐานงานวัดมิติ การสอบเทียบเครื่องมือวัด การ
วิเคราะห์ทางสถิติของความคลาดเคลื่อน, ตัวรับรู้สัญญาณ การ
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ตอบสนองทางพลวัตของระบบเครื่องมือวัด การประยุกต์วิธีทาง
ดิจ ิตอลในการวัดทางกล หลักการทำงานของเครื ่องมือวัด 
อุปกรณ์ประกอบการวัดแบบต่างๆในงานอุตสาหกรรม การวัด
ปริมาณที่ใช้ในงานวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุปกรณ์วัดยุคใหม่
ในยานยนต์และอุตสาหกรรมยานยนต์ ตัวรับรู้อัจฉริยะ อุปกรณ์
ไร้สาย การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์วัด 

  AEN-306 การสั่นสะเทือนทางกล 
(Mechanical Vibration) 

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ระบบที่มีระดับขั้นความ
เสรีเท่ากับ 1 การสั่นแบบอิสระและแบบบังคับ ระบบที่มหีลาย
ระดับขั้นความเสรี การแยกการสั่นสะเทือนและอุปกรณ์ดูดซับ
แบบพลวัต  การวิเคราะห์โมดัล เครื่องมือวัด การตรวจวัดและ
การวินิจฉัยการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนของระบบต่อเนื่อง 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับปัญหางานด้านการสั่นสะเทือน 

  AEN-308 การออกแบบ
เครือ่งจักรกล (Machine Design) 

พื้นฐานกลไกต่างๆ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนกลไก 
การออกแบบทางกล คุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ ทฤษฎีความ
เสียหายต่าง ๆ การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์อย่างง่าย เช่น โซ่ 
เบรก คลัช เกียร์ และแบริ่ง เป็นต้น และโครงงานการออกแบบ 
แนะนำเบื้องต้นการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและวิเคราะห์
ทางวิศวกรรม 

  AEN-310 การควบคุมอัตโนมัติ 
(Automatic Control) 

ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด 
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบควบคุม  ทรานสเฟอร์
ฟังก์ชัน บล๊อกไดอะแกรม โบดไดอะแกรม ซิกแนลโฟลว์กราฟ 
การวิเคราะห์การควบคุมโดเมนเวลาและโดเมนความถี่  การ
วิเคราะห์เสถียรภาพและความแม่นยำของระบบ การวิเคราะห์
ด้วยรูทโลกัส เทคนิคการชดเชยอย่างง่าย การจำลองปัญหาโดย
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบและชดเชยของ
ระบบควบคุม ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานวิศวกรรมเครื่องกล
และวิศวกรรมยานยนต์ 

  AEN-313 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
(Mechanics of Machinery) 

ระบบกลไก แผนผังจลนศาสตร์ ระดับอิสระในการเคลื ่อนที่ 
ระบบชิ้นต่อโยงเสมือน การวิเคราะห์ความเร็ว  การวิเคราะห์
ความเร่ง แผนผังความเร่ง ลูกเบี้ยว ขบวนเฟือง การวิเคราะห์
แรงในระบบกลไก สมดุลในเครื่องจักรกล  แนะนำเบื้องต้นการ
ใช้โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์จลนศาสตร์ของกลไก 

  AEN-314 การถ่ายเทความร้อนและ
การปรับอากาศ (Heat Transfer 
and Air-Conditioning) 

ประเภทของการถ่ายเทความร้อน การนำความร้อน การพา
ความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน การประยุกต์ใช้การถ่ายเท
ความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน คุณสมบัติทางไซโคร
เมตริกและกระบวนการของอากาศ การประมาณค่าภาระความ
เย็น อุปกรณ์ปรับอากาศ ชนิดของระบบปรับอากาศ การ
ออกแบบระบบท่อและระบบกระจายอากาศ การออกแบบ
ระบบระบายลมเพื่อป้องกันอัคคีภัย การออกแบบทางความ
ร้อนสำหรับท่อสารทำความเย็นและของไหลถ่ายโอนความร้อน 
ความปลอดภัยในระบบปรับอากาศ ประสิทธิภาพด้านพลังงาน
ในระบบปรับอากาศ งานประยุกต์การถ่ายเทความร้อนและการ
ปรับอากาศที่ใช้ในยานยนต์ 
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  AEN-433 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า 
(Electric Vehicle Technology) 

ศึกษาเกี ่ยวกับประวัติความเป็นมาของรถยนต์ไฮบริดและ
รถยนต์ไฟฟ้า ระบบการทำงานของรถไฟฟ้า ส่วนประกอบของ
รถ ระบบควบคุมมอเตอร์ ระบบขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า การ
ประสานการทำงานของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าในรถยนต์
ไฮบริด ประเภทของแบตเตอรี่ การประเมินศักยภาพแบตเตอรี่ 
การควบคุมการใช้งานแบตเตอรี่ การระบายความร้อนของ
แบตเตอรี่ วิธ ีการอัด/คายประจุ มาตรฐานสถานีอัดประจุ
แบตเตอรี่ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและระบบ
สมาร์ทกริด เซนเซอร์ การติดต่อสื่อสารระหว่างยานพาหนะกับ
สรรพสิ่ง การควบคุมรถยนต์อัตโนมัติ กฎหมายและมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่เกี่ยวของรถยนต์ไฟฟ้า 

2 การวิเคราะหป์ัญหา (Problem 
Analysis) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจยั 
สืบค้น และวิเคราะห ์ปัญหาทาง
วิศวกรรมที่ซับซ้อน เพื่อให้ได้
ข้อสรุป ของปัญหาที่มีนัยสำคัญ 
โดยใช้ หลักการทาง คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ 
วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร์ 

ENG-102 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร 
(Computer Programming for 
Engineer) 

แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
การติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวคิด EDP และ
การแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนวิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
การทำโปรแกรมด้วยภาษาขั ้นส ูง แนวคิดของการเข ียน
โปรแกรมแบบโครงสร้าง โมดูลาร์และแบบเชิงวัตถุ ชนิดของ
ข้อมูลแบบต่าง ๆ หลักการควบคุมการทำงานแบบซ้ำ แบบ
เลือกทำและการตรวจสอบเงื ่อนไขต่าง ๆ พัฒนาการของ
โปรแกรมเชิงวัตถุ โดยให้มีการปฏิบัติควบคู่กับเนื้อหาที่เรียน 

  ENG-103 ฟิสิกส์วิศวกรรม 
Engineering Physics 

สมบัติทางกายภาพของแสงและการมองเห็น   ไฟฟ้าเบื้องต้น 
วงจรไฟฟ้าเบื ้องต้น ไฟฟ้ากระแสตรง-สลับ แม่เหล็กไฟฟ้า
เบื้องต้น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบื ้องต้น ฟิสิกส์อิเล็คทรอนิกส์
เบ ื ้องต้น ดิจ ิตอลอิเล ็กทรอนิกส์เบ ื ้องต้น ฟิส ิกส์อะตอม 
ควอนตัมฟิสิกส์ 

  ENG-105 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 
(Engineering Mechanics 1) 

หลักการของสถิตยศาสตร์ ระบบของแรง และสภาพสมดุลย์ 
แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน หลักการของงานเสมือน เสถียรภาพ
ของสมดุล โมเมนต์ความเฉื่อย จุดศูนย์ถ่วง วิเคราะห์แรงใน
โครงสร้าง 

  ENG-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 
(General Physics) 

ความสำคัญของวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์และปรากฎการณ์ธรรมชาติ 
แนวคิดพื ้นฐานด้านฟิสิกส์ เวกเตอร์ จลนศาสตร์ แรง การ
เคลื่อนที่ โมเมนตัม พลังงาน สมดุล การเคลื่อนที่แบบหมุน โม
เมนตัมเชิงมุม แรงโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล การเคลื่อนที่
แบบมีคาบ  เทอร์โมไดนามิกส์ คลื่น 

  ENG-121 เคมีทั่วไป 
(General Chemistry) 

ปริมาณสารสัมพันธ์ พื้นฐานทฤษฏีปรมาณู คุณสมบัติของแก๊ส 
ของเหลว ของแข็งและสารละลาย สมดุลทางเคมี สมดุลอิออ
นและกรด-เบส ไตเตรชัน จลศาสตร์เคมี  โครงสร้างอิเล็กตรอน
ของอะตอม เคมีไฟฟ้า พันธะเคมี คุณสมบัติตามตารางธาตุ ธาตุ
ตัวแทน อโลหะและโลหะตัวนำ สารประกอบและโพลิเมอร์ เคมี
อินทรีย์และเคมีสิ่งแวดล้อม 

  ENG-131 แคลคูลัส 1 (Calculus 1) ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น อนุพันธ์ของฟังก์ชั่นพีชคณิต 
และฟังก์ชั่นอดิศัย อนุพันธ์อันดับสูง กฎลูกโซ่และอนุพันธ์โดย
ปริยาย การประยุกต์ของอนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์ ค่าเชิงอนุพันธ์
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รูปแบบไม่กำหนด การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในการร่างกราฟ 
อินทิกรัลจำกัดเขตและอินทิกรัลไม่จำกัดเขต อนุพันธ์และ
อินทิกรัลเชิงตัวเลข เทคนิคการอินทิกรัล การประยุกต์ของการ
อินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

  ENG-132 แคลคูลัส 2 (Calculus 2) ลำดับ และอนุกรมของจำนวนจริง อนุกรมกำลัง อนุกรมเทย์
เลอร์ และการประมาณค่าเวกเตอร์ และพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ 
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์หนึ่งตัวแปร ระบบพิกัดเชิงขั้ว 
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปร บทนำสู่สมการเชิง
อนุพันธ์ และการประยุกต์ 

  ENG-213 คณิตศาสตร์สำหรับ
วิศวกรรม (Mathematics for 
Engineering) 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้น 
ปัญหาค่าขอบเขต การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อย ระบบสมการเชิงเส้นทั่วไป เมตริกซ์ และระเบียบ
วิธีเชิงตัวเลข แนะนำเบื้องต้นการใช้โปรแกรมช่วยคำนวณทาง
คณิตศาสตร์ 

  ENG-203 วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering Materials) 

วัสดุวิศวกรรมชนิดต่างๆ เช่น โลหะ พลาสติก ยางแอสฟัลต์ ไม้ 
เซรามิก คอมโพซิส และคอนกรีต แผนภาพสมดุลและการแปล
ผลการทดสอบและความหมายของสมบัติต่างๆ การศึกษา
โครงสร้างมหภาคและจุลภาคที่สัมพันธ์กับสมบัติต่างๆ ของวัสดุ
วิศวกรรม กระบวนการผลิตทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก
วัสดุวิศวกรรม 

  ENG-204 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 
(Engineering Mechanics 2) 

พลศาสตร์ของอนุภาค การเคลื่อนที่สมบูรณ์และสัมพัทธ์ของ
วัสดุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน 
อิมพัลส์และการเคลื่อนที่ ทฤษฎีพื้นฐานของการสั่นสะเทือน 

  ENG-206 กลศาสตร์ของไหล (Fluid 
Mechanics) 

คุณสมบัติของของไหล สมดุลของไหลที่อยู ่นิ ่ง นิยามและวิธี
วิเคราะห์การไหล ความต่อเนื่อง สมการโมเมนตัมและพลังงาน
ที่มีปริมาตรจำกัด ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด
ของของไหลแบบนิวตันเนียน สมการความต่อเนื ่องและการ
เคลื่อนที่ การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลแบบลา
มินาร์และเทอร์บูแลนท์ การไหลในท่อ การไหลของของไหลที่
อัดตัวได้ การไหลในท่อเปิด งานประยุกต์การไหลในท่อระบบ
ป้องกันอัคคีภัยและระบบปรับอากาศ 

  ENG-207 วิศวกรรมไฟฟ้า 
(Electrical Engineering) 

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้ากำลัง 
วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลง วงจรออพแอมป์ อุปกรณ์และ
วงจรอิเลกทรอนิกส์ วงจรดิจิตอล ไอซี เครื่องมือวัดไฟฟ้า ระบบ
ควบคุม เครื ่องจ ักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 

  ENG-210 กลศาสตร์วัสดุ 
(Mechanics of Materials) 

แรง ความเค้น และความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความ
เค้นและความเครียด ไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด 
การวิเคราะห์ชิ้นส่วนที่รับแรงแนวแกน แรงบิด ความเค้นใน
คาน การโก่งของคาน การโก่งของเสา ภาชนะความดัน ความ
เค ้นผสม วงกลมโมร์  ทฤษฎ ีความเส ียหาย  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม 
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  ENG-212 กรรมวิธีการผลิต 
(Manufacturing Process) 

ทฤษฎีและหลักการของกระบวนการผลิต งานหล่อวัสดุ การขึ้น
รูปชิ้นงาน การใช้เครื่องจักรกลสำหรับการผลิh\ตชิ้นงานและ
เทคโนโลยีงานเชื ่อม กระบวนการผลิตด้วยเซรามิคและโพลิ
เมอร์ ความสัมพันธ์ของวัสดุและกระบวนการผลิต วัสดุที่ใช้ทำ
เครื่องมือตัดโลหะ ของเหลวสำหรับการตัดโลหะ กรรรมวธิีทาง
ความร้อน ศึกษาส่วนประกอบ หลักการทำงาน การคำนวณ
เวลางานและการบำรุงรักษาเครื่องกลชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการ
ผลิต หลักมูลฐานการคิดต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์หา
จุดคุ้มทุน 

  ENG-214 เทอร์โมไดนามิกส์ 
(Thermodynamics) 

คำจำกัดความและแนวคิดเกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์ คุณสมบัติ
ของสารบริสุทธิ์และก๊าซอุดมคติ ความร้อนและงาน กฎข้อหนึ่ง
ของเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อสองของเทอร์โมไดนามิกส์ วัฏจักร
ของคาร์โนท์ เอนโทรปี การถ่ายเทความร้อนและการเปลี่ยนรูป
พลังงานเบื้องต้น การย้อนกลับได้และการใช้ประโยชน์ได้  วัฏ
จักรความเย็น วัฏจักรมาตรฐานอากาศของคาร์โนท์ วัฏจักร
กำลังมาตรฐานอากาศ วัฏจักรไอต้นกำลัง วัฏจักรโรงไฟฟ้า 

  AEN-301 วิศวกรรมยานยนต์ 1 
(Automotive Engineering 1) 

ความเป ็นมาของยานยนต์  ชน ิดของยานยนต์ ชน ิดของ
เครื่องยนต์ หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์ ระบบหล่อ
ลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบส่งกำลัง ระบบขับเคลื ่อน 
ระบบรองรับ ระบบบังคับเล ี ้ยว ระบบเบรก ล้อและยาง 
โครงสร้างรถยนต์ ตัวถังรถยนต์ เทคโนโลยีความปลอดภัย 
ระบบอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีต่าง ๆ ในยานยนต์
สมัยใหม่ 

  AEN-303 วิศวกรรมยานยนต์ 2 
(Automotive Engineering 2) 

ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ ระบบควบคุมตา่งๆ 
ในยานยนต์ ระบบควบคุมเครื่องยนต์ การควบคุมหัวฉีด การ
ควบคุมการจุดระเบิด ระบบประจุอากาศ ระบบไอเสียและการ
ควบคุมมลพิษ ระบบควบคุมเกียร์อัตโนมัติ ระบบควบคุมเบรก 
ระบบควบคุมเสถียรภาพของยานยนต์ ระบบสื่อสารระหว่างชุด
ควบคุมต่าง ๆ ในยานยนต์ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในยานยนต์สมัยใหม่ 

  AEN-305 การวัดทางวิศวกรรมยาน
ยนต์ (Automotive Engineering 
Measurement) 

ศึกษาแนวคิดในงานวัด ความคลาดเคลื่อนในการวัด และการ
ลดความคลาดเคล ื ่อนในระบบการว ัด  หลักการว ัดแบบ
เปรียบเทียบ พื้นฐานงานวัดมิติ การสอบเทียบเครื่องมือวัด การ
วิเคราะห์ทางสถิติของความคลาดเคลื่อน, ตัวรับรู้สัญญาณ การ
ตอบสนองทางพลวัตของระบบเครื่องมือวัด การประยุกต์วิธีทาง
ดิจิตอลในการวัดทางกล หลักการทำงานของเครื ่องมือวัด 
อุปกรณ์ประกอบการวัดแบบต่างๆในงานอุตสาหกรรม การวัด
ปริมาณที่ใช้ในงานวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุปกรณ์วัดยุคใหม่
ในยานยนต์และอุตสาหกรรมยานยนต์ ตัวรับรู้อัจฉริยะ อุปกรณ์
ไร้สาย การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์วัด 

  AEN-306 การสัน่สะเทือนทางกล 
(Mechanical Vibration) 

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ระบบที่มีระดับขั้นความ
เสรีเท่ากับ 1 การสั่นแบบอิสระและแบบบังคับ ระบบที่มหีลาย
ระดับขั้นความเสรี การแยกการสั่นสะเทือนและอุปกรณ์ดูดซับ
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แบบพลวัต  การวิเคราะห์โมดัล เครื่องมือวัด การตรวจวัดและ
การวินิจฉัยการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนของระบบต่อเนื่อง 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับปัญหางานด้านการสั่นสะเทือน 

  AEN-308 การออกแบบ
เครื่องจักรกล (Machine Design) 

พื้นฐานกลไกต่างๆ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนกลไก 
การออกแบบทางกล คุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ ทฤษฎีความ
เสียหายต่าง ๆ การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์อย่างง่าย เช่น โซ่ 
เบรก คลัช เกียร์ และแบริ่ง เป็นต้น และโครงงานการออกแบบ 
แนะนำเบื้องต้นการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและวิเคราะห์
ทางวิศวกรรม 

  AEN-310 การควบคุมอัตโนมัติ 
(Automatic Control) 

ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด 
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบควบคุม  ทรานสเฟอร์
ฟังก์ชัน บล๊อกไดอะแกรม โบดไดอะแกรม ซิกแนลโฟลว์กราฟ 
การวิเคราะห์การควบคุมโดเมนเวลาและโดเมนความถี่  การ
วิเคราะห์เสถียรภาพและความแม่นยำของระบบ การวิเคราะห์
ด้วยรูทโลกัส เทคนิคการชดเชยอย่างง่าย การจำลองปัญหาโดย
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบและชดเชยของ
ระบบควบคุม ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานวิศวกรรมเครื่องกล
และวิศวกรรมยานยนต์ 

  AEN-313 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
(Mechanics of Machinery) 

ระบบกลไก แผนผังจลนศาสตร์ ระดับอิสระในการเคลื ่อนที่ 
ระบบชิ้นต่อโยงเสมือน การวิเคราะห์ความเร็ว  การวิเคราะห์
ความเร่ง แผนผังความเร่ง ลูกเบี้ยว ขบวนเฟือง การวิเคราะห์
แรงในระบบกลไก สมดุลในเครื่องจักรกล  แนะนำเบื้องต้นการ
ใช้โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์จลนศาสตร์ของกลไก 

  AEN-314 การถ่ายเทความร้อนและ
การปรับอากาศ (Heat Transfer 
and Air-Conditioning) 

ประเภทของการถ่ายเทความร้อน การนำความร้อน การพา
ความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน การประยุกต์ใช้การถ่ายเท
ความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน คุณสมบัติทางไซโคร
เมตริกและกระบวนการของอากาศ การประมาณค่าภาระความ
เย็น อุปกรณ์ปรับอากาศ ชนิดของระบบปรับอากาศ การ
ออกแบบระบบท่อและระบบกระจายอากาศ การออกแบบ
ระบบระบายลมเพื่อป้องกันอัคคีภัย การออกแบบทางความ
ร้อนสำหรับท่อสารทำความเย็นและของไหลถ่ายโอนความร้อน 
ความปลอดภัยในระบบปรับอากาศ ประสิทธิภาพด้านพลังงาน
ในระบบปรับอากาศ งานประยุกต์การถ่ายเทความร้อนและการ
ปรับอากาศที่ใช้ในยานยนต์ 

  AEN-433 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า 
(Electric Vehicle Technology) 

ศึกษาเกี ่ยวกับประวัติความเป็นมาของรถยนต์ไฮบริดและ
รถยนต์ไฟฟ้า ระบบการทำงานของรถไฟฟ้า ส่วนประกอบของ
รถ ระบบควบคุมมอเตอร์ ระบบขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า การ
ประสานการทำงานของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าในรถยนต์
ไฮบริด ประเภทของแบตเตอรี่ การประเมินศักยภาพแบตเตอรี่ 
การควบคุมการใช้งานแบตเตอรี่ การระบายความร้อนของ
แบตเตอรี่ วิธ ีการอัด/คายประจุ มาตรฐานสถานีอัดประจุ
แบตเตอรี่ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและระบบ
สมาร์ทกริด เซนเซอร์ การติดต่อสื่อสารระหว่างยานพาหนะกับ
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สรรพสิ่ง การควบคุมรถยนต์อัตโนมัติ กฎหมายและมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่เกี่ยวของรถยนต์ไฟฟ้า 

  AEN-491 เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-
Cooperative Education) 

หลักการและแนวคิดเกี ่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิศวกร งานด้านความปลอดภัย 
และมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม ก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 

  AEN-492 สหกิจศึกษา (Co-
operative Education) 

การปฏิบัติงานและแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการเป็นเวลา 
16 สัปดาห์ ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอื่น
ใด ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษา
ได้มีความรู้ในสาขา พร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะวิชาชีพตามสาขาของนักศึกษา ช่วย
พัฒนาความชำนาญ มีจริยธรรมและคุณธรรมหรือลักษณะนิสัย
หรือบุคลิกภาพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้ทำรายงานการ
แก้ปัญหาให้แก่สถานประกอบการส่งสาขาวิชาพร้อมทั้งมีการ
นำเสนอผล 

  AEN-493 ฝึกงานทางวิศวกรรมยาน
ยนต์ (Engineering Practice) 

นักศ ึกษาจะต ้องฝ ึกงานในโรงงานอ ุตสาหก รรม สถาน
ประกอบการ หรือฝึกงานที่ทางมหาวิทยาลัยเห็นชอบ ไม่ต่ำกว่า 
320 ชั่วโมงและเสนอรายงานการฝึกงาน 

   AEN-496 โครงงานวิศวกรรมยาน
ยนต์ 1 (Automotive Engineering 
Project 1) 

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของ
วิศวกรรมยานยนต์ กำหนดโดยสาขาวิชา ต้องเขียนรายงาน
การศึกษาและต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ 

  AEN-497 โครงงานวิศวกรรมยาน
ยนต์ 2 (Automotive Engineering 
Project 2) 

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของ
วิศวกรรมยานยนต์ กำหนดโดยสาขาวิชา ต้องเขียนรายงาน
ฉบับสมบูรณ์และต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาคำตอบ
ของปัญหา 
(Design/Development of 
Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาคำตอบของ
ปัญหาทาง วิศวกรรมที่ซับซ้อน 
และออกแบบระบบ ชิ้นงาน หรือ
กระบวนการ ตามความจำเป็นและ
เหมาะสม กบัข้อพจิารณาทางด้าน
สาธารณสุข ความปลอดภัย 
วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม 

AEN-301 วิศวกรรมยานยนต์ 1 
(Automotive Engineering 1) 
 

ความเป ็นมาของยานยนต์ ชน ิดของยานยนต์ ชน ิดของ
เครื่องยนต์ หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์ ระบบหล่อ
ลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบส่งกำลัง ระบบขับเคลื ่อน 
ระบบรองรับ ระบบบังคับเล ี ้ยว ระบบเบรก ล้อและยาง 
โครงสร้างรถยนต์ ตัวถังรถยนต์ เทคโนโลยีความปลอดภัย 
ระบบอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีต่าง ๆ ในยานยนต์
สมัยใหม่ 

  AEN-303 วิศวกรรมยานยนต์ 2 
(Automotive Engineering 2) 

ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ ระบบควบคุมตา่งๆ 
ในยานยนต์ ระบบควบคุมเครื่องยนต์ การควบคุมหัวฉีด การ
ควบคุมการจุดระเบิด ระบบประจุอากาศ ระบบไอเสียและการ
ควบคุมมลพิษ ระบบควบคุมเกียร์อัตโนมัติ ระบบควบคุมเบรก 
ระบบควบคุมเสถียรภาพของยานยนต์ ระบบสื่อสารระหว่างชุด



 

- 28 - 

ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

(Graduate Attributes) ตาม
ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวชิา 

ควบคุมต่าง ๆ ในยานยนต์ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในยานยนต์สมัยใหม่ 

  AEN-305 การวัดทางวิศวกรรมยาน
ยนต์ (Automotive Engineering 
Measurement) 

ศึกษาแนวคิดในงานวัด ความคลาดเคลื่อนในการวัด และการ
ลดความคลาดเคล ื ่อนในระบบการว ัด  หลักการว ัดแบบ
เปรียบเทียบ พื้นฐานงานวัดมิติ การสอบเทียบเครื่องมือวัด การ
วิเคราะห์ทางสถิติของความคลาดเคลื่อน, ตัวรับรู้สัญญาณ การ
ตอบสนองทางพลวัตของระบบเครื่องมือวัด การประยุกต์วิธีทาง
ดิจ ิตอลในการวัดทางกล หลักการทำงานของเครื ่องมือวัด 
อุปกรณ์ประกอบการวัดแบบต่างๆในงานอุตสาหกรรม การวัด
ปริมาณที่ใช้ในงานวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุปกรณ์วัดยุคใหม่
ในยานยนต์และอุตสาหกรรมยานยนต์ ตัวรับรู้อัจฉริยะ อุปกรณ์
ไร้สาย การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์วัด 

  AEN-306 การสั่นสะเทือนทางกล 
(Mechanical Vibration) 

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ระบบที่มีระดับขั้นความ
เสรีเท่ากับ 1 การสั่นแบบอิสระและแบบบังคับ ระบบที่มหีลาย
ระดับขั้นความเสรี การแยกการสั่นสะเทือนและอุปกรณ์ดูดซับ
แบบพลวัต  การวิเคราะห์โมดัล เครื่องมือวัด การตรวจวัดและ
การวินิจฉัยการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนของระบบต่อเนื่อง 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับปัญหางานด้านการสั่นสะเทือน 

  AEN-308 การออกแบบ
เครื่องจักรกล (Machine Design) 

พื้นฐานกลไกต่างๆ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนกลไก 
การออกแบบทางกล คุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ ทฤษฎีความ
เสียหายต่าง ๆ การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์อย่างง่าย เช่น โซ่ 
เบรก คลัช เกียร์ และแบริ่ง เป็นต้น และโครงงานการออกแบบ 
แนะนำเบื้องต้นการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและวิเคราะห์
ทางวิศวกรรม 

  AEN-310 การควบคุมอัตโนมัติ 
(Automatic Control) 

ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด 
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบควบคุม  ทรานสเฟอร์
ฟังก์ชัน บล๊อกไดอะแกรม โบดไดอะแกรม ซิกแนลโฟลว์กราฟ 
การวิเคราะห์การควบคุมโดเมนเวลาและโดเมนความถี่  การ
วิเคราะห์เสถียรภาพและความแม่นยำของระบบ การวิเคราะห์
ด้วยรูทโลกัส เทคนิคการชดเชยอย่างง่าย การจำลองปัญหาโดย
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบและชดเชยของ
ระบบควบคุม ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานวิศวกรรมเครื่องกล
และวิศวกรรมยานยนต์ 

  AEN-313 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
(Mechanics of Machinery) 

ระบบกลไก แผนผังจลนศาสตร์ ระดับอิสระในการเคลื ่อนที่ 
ระบบชิ้นต่อโยงเสมือน การวิเคราะห์ความเร็ว  การวิเคราะห์
ความเร่ง แผนผังความเร่ง ลูกเบี้ยว ขบวนเฟือง การวิเคราะห์
แรงในระบบกลไก สมดุลในเครื่องจักรกล  แนะนำเบื้องต้นการ
ใช้โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์จลนศาสตร์ของกลไก 

  AEN-314 การถ่ายเทความร้อนและ
การปรับอากาศ (Heat Transfer 
and Air-Conditioning) 

ประเภทของการถ่ายเทความร้อน การนำความร้อน การพา
ความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน การประยุกต์ใช้การถ่ายเท
ความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน คุณสมบัติทางไซโคร
เมตริกและกระบวนการของอากาศ การประมาณค่าภาระความ
เย็น อุปกรณ์ปรับอากาศ ชนิดของระบบปรับอากาศ  การ
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ออกแบบระบบท่อและระบบกระจายอากาศ การออกแบบ
ระบบระบายลมเพื่อป้องกันอัคคีภัย การออกแบบทางความ
ร้อนสำหรับท่อสารทำความเย็นและของไหลถ่ายโอนความร้อน 
ความปลอดภัยในระบบปรับอากาศ ประสิทธิภาพด้านพลังงาน
ในระบบปรับอากาศ งานประยุกต์การถ่ายเทความร้อนและการ
ปรับอากาศที่ใช้ในยานยนต์ 

  AEN-433 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า 
(Electric Vehicle Technology) 

ศึกษาเกี ่ยวกับประวัติความเป็นมาของรถยนต์ไฮบริดและ
รถยนต์ไฟฟ้า ระบบการทำงานของรถไฟฟ้า ส่วนประกอบของ
รถ ระบบควบคุมมอเตอร์ ระบบขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า การ
ประสานการทำงานของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าในรถยนต์
ไฮบริด ประเภทของแบตเตอรี่ การประเมินศักยภาพแบตเตอรี่ 
การควบคุมการใช้งานแบตเตอรี่ การระบายความร้อนของ
แบตเตอรี่ วิธ ีการอัด/คายประจุ มาตรฐานสถานีอัดประจุ
แบตเตอรี่ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและระบบ
สมาร์ทกริด เซนเซอร์ การติดต่อสื่อสารระหว่างยานพาหนะกับ
สรรพสิ่ง การควบคุมรถยนต์อัตโนมัติ กฎหมายและมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่เกี่ยวของรถยนต์ไฟฟ้า 

  AEN-491 เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-
Cooperative Education) 

หลักการและแนวคิดเกี ่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิศวกร งานด้านความปลอดภัย 
และมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอ้ม ก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 

  AEN-492 สหกิจศึกษา (Co-
operative Education) 

การปฏิบัติงานและแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการเป็นเวลา 
16 สัปดาห์ ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอื่น
ใด ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษา
ได้มีความรู้ในสาขา พร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะวิชาชีพตามสาขาของนักศึกษา ช่วย
พัฒนาความชำนาญ มีจริยธรรมและคุณธรรมหรือลักษณะนิสัย
หรือบุคลิกภาพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้ทำรายงานการ
แก้ปัญหาให้แก่สถานประกอบการส่งสาขาวิชาพร้อมทั้งมีการ
นำเสนอผล 

  AEN-493 ฝึกงานทางวิศวกรรมยาน
ยนต์ (Engineering Practice) 

นักศ ึกษาจะต ้องฝ ึกงานในโรงงานอ ุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการ หรือฝึกงานที่ทางมหาวิทยาลัยเห็นชอบ ไม่ต่ำกว่า 
320 ชั่วโมงและเสนอรายงานการฝึกงาน 

  AEN-496 โครงงานวิศวกรรมยาน
ยนต์ 1 (Automotive Engineering 
Project 1) 

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของ
วิศวกรรมยานยนต์ กำหนดโดยสาขาวิชา ต้องเขียนรายงาน
การศึกษาและต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ 

  AEN-497 โครงงานวิศวกรรมยาน
ยนต์ 2 (Automotive Engineering 
Project 2) 

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของ
วิศวกรรมยานยนต์ กำหนดโดยสาขาวิชา ต้องเขียนรายงาน
ฉบับสมบูรณ์และต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ 

4 การสืบค้น (Investigation) ENG-102 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร 

แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
การติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวคิด EDP และ
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- สามารถดำเนินการสืบค้นเพื่อหา
คำตอบของ ปัญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซ้อน โดยใช้ความรู้จากงานวิจัย
และวิธกีารวิจัย รวมถึง การ
ออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ 
และการแปลความหมายของข้อมูล  
การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้
ผลสรุปที่ เช่ือถือได ้

(Computer Programming for 
Engineer) 

การแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนวิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
การทำโปรแกรมด้วยภาษาขั ้นส ูง แนวคิดของการเข ียน
โปรแกรมแบบโครงสร้าง โมดูลาร์และแบบเชิงวัตถุ ชนิดของ
ข้อมูลแบบต่าง ๆ หลักการควบคุมการทำงานแบบซ้ำ แบบ
เลือกทำและการตรวจสอบเงื ่อนไขต่าง ๆ พัฒนาการของ
โปรแกรมเชิงวัตถุ โดยให้มีการปฏิบัติควบคู่กับเนื้อหาที่เรียน 

  AEN-301 วิศวกรรมยานยนต์ 1 
(Automotive Engineering 1) 

ความเป ็นมาของยานยนต์ ชน ิดของยานยนต์ ชน ิดของ
เครื่องยนต์ หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์ ระบบหล่อ
ลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบส่งกำลัง ระบบขับเคลื ่อน 
ระบบรองรับ ระบบบังคับเลี ้ยว ระบบเบรก ล้อและยาง 
โครงสร้างรถยนต์ ตัวถังรถยนต์ เทคโนโลยีความปลอดภัย 
ระบบอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีต่าง ๆ ในยานยนต์
สมัยใหม่ 

  AEN-303 วิศวกรรมยานยนต์ 2 
(Automotive Engineering 2) 

ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ ระบบควบคุมตา่งๆ 
ในยานยนต์ ระบบควบคุมเครื่องยนต์ การควบคุมหัวฉีด การ
ควบคุมการจุดระเบิด ระบบประจุอากาศ ระบบไอเสียและการ
ควบคุมมลพิษ ระบบควบคุมเกียร์อัตโนมัติ ระบบควบคุมเบรก 
ระบบควบคุมเสถียรภาพของยานยนต์ ระบบสื่อสารระหว่างชุด
ควบคุมต่าง ๆ ในยานยนต์ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในยานยนต์สมัยใหม่ 

  AEN-305 การวัดทางวิศวกรรมยาน
ยนต์ (Automotive Engineering 
Measurement) 

ศึกษาแนวคิดในงานวัด ความคลาดเคลื่อนในการวัด และการ
ลดความคลาดเคล ื ่อนในระบบการว ัด  หลักการว ัดแบบ
เปรียบเทียบ พื้นฐานงานวัดมิติ การสอบเทียบเครื่องมือวัด การ
วิเคราะห์ทางสถิติของความคลาดเคลื่อน, ตัวรับรู้สัญญาณ การ
ตอบสนองทางพลวัตของระบบเครื่องมือวัด การประยุกต์วิธีทาง
ดิจ ิตอลในการวัดทางกล หลักการทำงานของเครื ่องมือวัด 
อุปกรณ์ประกอบการวัดแบบต่างๆในงานอุตสาหกรรม การวัด
ปริมาณที่ใช้ในงานวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุปกรณ์วัดยุคใหม่
ในยานยนต์และอุตสาหกรรมยานยนต์ ตัวรับรู้อัจฉริยะ อุปกรณ์
ไร้สาย การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์วัด 

  AEN-306 การสั่นสะเทือนทางกล 
(Mechanical Vibration) 

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ระบบที่มีระดับขั้นความ
เสรีเท่ากับ 1 การสั่นแบบอิสระและแบบบังคับ ระบบที่มหีลาย
ระดับขั้นความเสรี การแยกการสั่นสะเทือนและอุปกรณ์ดูดซับ
แบบพลวัต  การวิเคราะห์โมดัล เครื่องมือวัด การตรวจวัดและ
การวินิจฉัยการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนของระบบต่อเนื่อง 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับปัญหางานด้านการสั่นสะเทือน 

  AEN-308 การออกแบบ
เครื่องจักรกล (Machine Design) 

พื้นฐานกลไกต่างๆ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนกลไก 
การออกแบบทางกล คุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ ทฤษฎีความ
เสียหายต่าง ๆ การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์อย่างง่าย เช่น โซ่ 
เบรก คลัช เกียร์ และแบริ่ง เป็นต้น และโครงงานการออกแบบ 
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แนะนำเบื้องต้นการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและวิเคราะห์
ทางวิศวกรรม 

  AEN-310 การควบคุมอัตโนมัติ 
(Automatic Control) 

ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด 
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบควบคุม  ทรานสเฟอร์
ฟังก์ชัน บล๊อกไดอะแกรม โบดไดอะแกรม ซิกแนลโฟลว์กราฟ 
การวิเคราะห์การควบคุมโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ การ
วิเคราะห์เสถียรภาพและความแม่นยำของระบบ การวิเคราะห์
ด้วยรูทโลกัส เทคนิคการชดเชยอย่างง่าย การจำลองปัญหาโดย
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบและชดเชยของ
ระบบควบคุม ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานวิศวกรรมเครื่องกล
และวิศวกรรมยานยนต์ 

  AEN-313 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
(Mechanics of Machinery) 

ระบบกลไก แผนผังจลนศาสตร์ ระดับอิสระในการเคลื ่อนที่ 
ระบบชิ้นต่อโยงเสมือน การวิเคราะห์ความเร็ว  การวิเคราะห์
ความเร่ง แผนผังความเร่ง ลูกเบี้ยว ขบวนเฟือง การวิเคราะห์
แรงในระบบกลไก สมดุลในเครื่องจักรกล  แนะนำเบื้องต้นการ
ใช้โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์จลนศาสตร์ของกลไก 

  AEN-314 การถ่ายเทความร้อนและ
การปรับอากาศ (Heat Transfer 
and Air-Conditioning) 

ประเภทของการถ่ายเทความร้อน การนำความร้อน การพา
ความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน การประยุกต์ใช้การถ่ายเท
ความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน คุณสมบัติทางไซโคร
เมตริกและกระบวนการของอากาศ การประมาณค่าภาระความ
เย็น อุปกรณ์ปรับอากาศ ชนิดของระบบปรับอากาศ  การ
ออกแบบระบบท่อและระบบกระจายอากาศ การออกแบบ
ระบบระบายลมเพื่อป้องกันอัคคีภัย การออกแบบทางความ
ร้อนสำหรับท่อสารทำความเย็นและของไหลถ่ายโอนความร้อน 
ความปลอดภัยในระบบปรับอากาศ ประสิทธิภาพด้านพลังงาน
ในระบบปรับอากาศ งานประยุกต์การถ่ายเทความร้อนและการ
ปรับอากาศที่ใช้ในยานยนต์ 

  AEN-433 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า 
(Electric Vehicle Technology) 

ศึกษาเกี ่ยวกับประวัติความเป็นมาของรถยนต์ไฮบริดและ
รถยนต์ไฟฟ้า ระบบการทำงานของรถไฟฟ้า ส่วนประกอบของ
รถ ระบบควบคุมมอเตอร์ ระบบขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า การ
ประสานการทำงานของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าในรถยนต์
ไฮบริด ประเภทของแบตเตอรี่ การประเมินศักยภาพแบตเตอรี่ 
การควบคุมการใช้งานแบตเตอรี่ การระบายความร้อนของ
แบตเตอรี่ วิธ ีการอัด/คายประจุ มาตรฐานสถานีอัดประจุ
แบตเตอรี่ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและระบบ
สมาร์ทกริด เซนเซอร์ การติดต่อสื่อสารระหว่างยานพาหนะกับ
สรรพสิ่ง การควบคุมรถยนต์อัตโนมัติ กฎหมายและมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่เกี่ยวของรถยนต์ไฟฟ้า 

  AEN-491 เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-
Cooperative Education) 

หลักการและแนวคิดเกี ่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิศวกร งานด้านความปลอดภัย 
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และมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอ้ม ก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 

  AEN-492 สหกิจศึกษา (Co-
operative Education) 

การปฏิบัติงานและแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการเป็นเวลา 
16 สัปดาห์ ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอื่น
ใด ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษา
ได้มีความรู้ในสาขา พร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะวิชาชีพตามสาขาของนักศึกษา ช่วย
พัฒนาความชำนาญ มีจริยธรรมและคุณธรรมหรือลักษณะนิสัย
หรือบุคลิกภาพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้ทำรายงานการ
แก้ปัญหาให้แก่สถานประกอบการส่งสาขาวิชาพร้อมทั้งมีการ
นำเสนอผล 

  AEN-493 ฝึกงานทางวิศวกรรมยาน
ยนต์ (Engineering Practice) 

นักศ ึกษาจะต ้องฝ ึกงานในโรงงานอ ุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการ หรือฝึกงานที่ทางมหาวิทยาลัยเห็นชอบ ไม่ต่ำกว่า 
320 ชั่วโมงและเสนอรายงานการฝึกงาน 

  AEN-496 โครงงานวิศวกรรมยาน
ยนต์ 1 (Automotive Engineering 
Project 1) 

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของ
วิศวกรรมยานยนต์ กำหนดโดยสาขาวิชา ต้องเขียนรายงาน
การศึกษาและต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ 

  AEN-497 โครงงานวิศวกรรมยาน
ยนต์ 2 (Automotive Engineering 
Project 2) 

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของ
วิศวกรรมยานยนต์ กำหนดโดยสาขาวิชา ต้องเขียนรายงาน
ฉบับสมบูรณ์และต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ 

5 การใช้เครื่องมือทันสมัย 
(Modern Tool Usage) 
- สามารถสรา้ง เลือกใช้ เทคนิควิธ ี
ทรัพยากร และ ใช้เครื่องมือ
ทันสมัยทางวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงการ
พยากรณ์ การทำแบบจำลองของ
งานทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนที่
เข้าใจถึงข้อจำกัดของเครื่องมือ
ต่างๆ 

ENG-101 เขียนแบบวิศวกรรม 
(Engineering Drawing) 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนแบบ  การเขียนตัวอักษร กา
รสเก็ตซ์ภาพเรขาคณิต การฉายภาพออโธกราฟฟิก การเขียน
แบบภาพออโธกราฟฟิก การอ่านแบบภาพออโธกราฟฟิก การ
บอกขนาดและสัญลักษณ์ การเขียนแบบภาพประกอบ และการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ 

  ENG-102 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร 
(Computer Programming for 
Engineer) 

แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
การติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวคิด EDP และ
การแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนวิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
การทำโปรแกรมด้วยภาษาขั ้นส ูง แนวคิดของการเข ียน
โปรแกรมแบบโครงสร้าง โมดูลาร์และแบบเชิงวัตถุ ชนิดของ
ข้อมูลแบบต่าง ๆ หลักการควบคุมการทำงานแบบซ้ำ แบบ
เลือกทำและการตรวจสอบเงื ่อนไขต่าง ๆ พัฒนาการของ
โปรแกรมเชิงวัตถุ โดยให้มีการปฏิบัติควบคู่กับเนื้อหาที่เรียน 

  ENG-103 ฟิสิกส์วิศวกรรม 
Engineering Physics 

สมบัติทางกายภาพของแสงและการมองเห็น   ไฟฟ้าเบื้องต้น 
วงจรไฟฟ้าเบื ้องต้น ไฟฟ้ากระแสตรง-สลับ แม่เหล็กไฟฟ้า
เบื ้องต้น คลื ่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์อิเล็คทรอนิกส์
เบ ื ้องต้น ดิจ ิตอลอิเล ็กทรอนิกส์เบ ื ้องต้น ฟิส ิกส์อะตอม 
ควอนตัมฟิสิกส์ 
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  ENG-104 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 
(Engineering Physics Laboratory) 

หัวข ้อการทดลองให้สอดคล้องก ับเนื ้อหาวิชาของฟิสิกส์
วิศวกรรม 

  ENG-105 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 
(Engineering Mechanics 1) 

หลักการของสถิตยศาสตร์ ระบบของแรง และสภาพสมดุลย์ 
แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน หลักการของงานเสมือน เสถียรภาพ
ของสมดุล โมเมนต์ความเฉื่อย จุดศูนย์ถ่วง วิเคราะห์แรงใน
โครงสร้าง 

  ENG-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 
(General Physics) 

ความสำคัญของวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์และปรากฎการณ์ธรรมชาติ 
แนวคิดพื ้นฐานด้านฟิสิกส์ เวกเตอร์ จลนศาสตร์ แรง การ
เคลื่อนที่ โมเมนตัม พลังงาน สมดุล การเคลื่อนที่แบบหมุน โม
เมนตัมเชิงมุม แรงโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล การเคลื่อนที่
แบบมีคาบ  เทอร์โมไดนามิกส์ คลื่น 

  ENG-112 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
(General Physics Laboratory) 

ทำการทดลองตามเน้ือหาในรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 

  ENG-121 เคมีทั่วไป 
(General Chemistry) 

ปริมาณสารสัมพันธ์ พื้นฐานทฤษฏีปรมาณู คุณสมบัติของแก๊ส 
ของเหลว ของแข็งและสารละลาย สมดุลทางเคมี สมดุลอิออ
นและกรด-เบส ไตเตรชัน จลศาสตร์เคมี  โครงสร้างอิเล็กตรอน
ของอะตอม เคมีไฟฟ้า พันธะเคมี คุณสมบัติตามตารางธาตุ ธาตุ
ตัวแทน อโลหะและโลหะตัวนำ สารประกอบและโพลิเมอร์ เคมี
อินทรีย์และเคมีสิ่งแวดล้อม 

  ENG-122 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
(General Chemistry Laboratory) 

ทำการทดลองตามเน้ือหาในรายวิชาเคมีทั่วไป 

  ENG-131 แคลคูลัส 1 (Calculus 1) ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น อนุพันธ์ของฟังก์ชั่นพีชคณิต 
และฟังก์ชั่นอดิศัย อนุพันธ์อันดับสูง กฎลูกโซ่และอนุพันธ์โดย
ปริยาย การประยุกต์ของอนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์ ค่าเชิงอนุพันธ์
รูปแบบไม่กำหนด การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในการร่างกราฟ 
อินทิกรัลจำกัดเขตและอินทิกรัลไม่จำกัดเขต อนุพันธ์และ
อินทิกรัลเชิงตัวเลข เทคนิคการอินทิกรัล การประยุกต์ของการ
อินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

  ENG-132 แคลคูลัส 2 (Calculus 2) ลำดับ และอนุกรมของจำนวนจริง อนุกรมกำลัง อนุกรมเทย์
เลอร์ และการประมาณค่าเวกเตอร์ และพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ 
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์หนึ่งตัวแปร ระบบพิกัดเชิงขั้ว 
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปร บทนำสู่สมการเชิง
อนุพันธ์ และการประยุกต์ 

  ENG-213 คณิตศาสตร์สำหรับ
วิศวกรรม (Mathematics for 
Engineering) 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้น 
ปัญหาค่าขอบเขต การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อย ระบบสมการเชิงเส้นทั่วไป เมตริกซ์ และระเบียบ
วิธีเชิงตัวเลข แนะนำเบื้องต้นการใช้โปรแกรมช่วยคำนวณทาง
คณิตศาสตร์ 

  ENG-203 วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering Materials) 

วัสดุวิศวกรรมชนิดต่างๆ เช่น โลหะ พลาสติก ยางแอสฟัลต์ ไม้ 
เซรามิก คอมโพซิส และคอนกรีต แผนภาพสมดุลและการแปล
ผลการทดสอบและความหมายของสมบัติต่างๆ การศึกษา
โครงสร้างมหภาคและจุลภาคที่สัมพันธ์กับสมบัติต่างๆ ของวัสดุ



 

- 34 - 

ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

(Graduate Attributes) ตาม
ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวชิา 

วิศวกรรม กระบวนการผลิตทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก
วัสดุวิศวกรรม 

  ENG-204 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 
(Engineering Mechanics 2) 

พลศาสตร์ของอนุภาค การเคลื่อนที่สมบูรณ์และสัมพัทธ์ของ
วัสดุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน 
อิมพัลส์และการเคลื่อนที่ ทฤษฎีพื้นฐานของการสั่นสะเทือน 

  ENG-206 กลศาสตร์ของไหล (Fluid 
Mechanics) 

คุณสมบัติของของไหล สมดุลของไหลที่อยู ่นิ ่ง นิยามและวิธี
วิเคราะห์การไหล ความต่อเนื่อง สมการโมเมนตัมและพลังงาน
ที่มีปริมาตรจำกัด ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด
ของของไหลแบบนิวตันเนียน สมการความต่อเนื ่องและการ
เคลื่อนที่ การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลแบบลา
มินาร์และเทอร์บูแลนท์ การไหลในท่อ การไหลของของไหลที่
อัดตัวได้ การไหลในท่อเปิด งานประยุกต์การไหลในท่อระบบ
ป้องกันอัคคีภัยและระบบปรับอากาศ 

  ENG-207 วิศวกรรมไฟฟ้า 
(Electrical Engineering) 

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้ากำลัง 
วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลง วงจรออพแอมป์ อุปกรณ์และ
วงจรอิเลกทรอนิกส์ วงจรดิจิตอล ไอซี เครื่องมือวัดไฟฟ้า ระบบ
ควบคุม เครื ่องจ ักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 

  ENG-208 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา้ 
(Electrical Engineering 
Laboratory) 

การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมความรู้ทางทฤษฎีที่ได้เรียนในวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

  ENG-209 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical 
Engineering Laboratory) 

การทดลองพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ กลศาสตร์ของไหล 
กลศาสตร์ของแข็ง กลศาสตร์วัสดุ ระบบพลวัต 

  ENG-210 กลศาสตร์วัสดุ 
(Mechanics of Materials) 

แรง ความเค้น และความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความ
เค้นและความเครียด ไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด 
การวิเคราะห์ชิ้นส่วนที่รับแรงแนวแกน แรงบิด ความเค้นใน
คาน การโก่งของคาน การโก่งของเสา ภาชนะความดัน ความ
เค ้นผสม วงกลมโมร์  ทฤษฎ ีความเส ียหาย  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม 

  ENG-212 กรรมวิธีการผลิต 
(Manufacturing Process) 

ทฤษฎีและหลักการของกระบวนการผลิต งานหล่อวัสดุ การขึ้น
รูปชิ้นงาน การใช้เครื่องจักรกลสำหรับการผลิh\ตชิ้นงานและ
เทคโนโลยีงานเชื ่อม กระบวนการผลิตด้วยเซรามิคและโพลิ
เมอร์ ความสัมพันธ์ของวัสดุและกระบวนการผลิต วัสดุที่ใช้ทำ
เครื่องมือตัดโลหะ ของเหลวสำหรับการตัดโลหะ กรรรมวธิีทาง
ความร้อน ศึกษาส่วนประกอบ หลักการทำงาน การคำนวณ
เวลางานและการบำรุงรักษาเครื่องกลชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการ
ผลิต หลักมูลฐานการคิดต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์หา
จุดคุ้มทุน 

  ENG-214 เทอร์โมไดนามิกส์ 
(Thermodynamics) 

คำจำกัดความและแนวคิดเกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์ คุณสมบัติ
ของสารบริสุทธิ์และก๊าซอุดมคติ ความร้อนและงาน กฎข้อหนึ่ง
ของเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อสองของเทอร์โมไดนามิกส์ วัฏจักร
ของคาร์โนท์ เอนโทรปี การถ่ายเทความร้อนและการเปลี่ยนรูป
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พลังงานเบื้องต้น การย้อนกลับได้และการใช้ประโยชน์ได้ วัฏ
จักรความเย็น วัฏจักรมาตรฐานอากาศของคาร์โนท์ วัฏจักร
กำลังมาตรฐานอากาศ วัฏจักรไอต้นกำลัง วัฏจักรโรงไฟฟ้า 

  AEN-301 วิศวกรรมยานยนต์ 1 
(Automotive Engineering 1) 

ความเป ็นมาของยานยนต์ ชน ิดของยานยนต์ ชน ิดของ
เครื่องยนต์ หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์ ระบบหล่อ
ลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบส่งกำลัง ระบบขับเคลื ่อน 
ระบบรองรับ ระบบบังคับเล ี ้ยว ระบบเบรก ล้อและยาง 
โครงสร้างรถยนต์ ตัวถังรถยนต์ เทคโนโลยีความปลอดภัย 
ระบบอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีต่าง ๆ ในยานยนต์
สมัยใหม่ 

  AEN-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมยาน
ยนต์ 1 (Automotive Engineering 
Laboratory 1) 

หัวข้อปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 1 

  AEN-303 วิศวกรรมยานยนต์ 2 
(Automotive Engineering 2) 

ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ ระบบควบคุมตา่งๆ 
ในยานยนต์ ระบบควบคุมเครื่องยนต์ การควบคุมหัวฉีด การ
ควบคุมการจุดระเบิด ระบบประจุอากาศ ระบบไอเสียและการ
ควบคุมมลพิษ ระบบควบคุมเกียร์อัตโนมัติ ระบบควบคุมเบรก 
ระบบควบคุมเสถียรภาพของยานยนต์ ระบบสื่อสารระหว่างชุด
ควบคุมต่าง ๆ ในยานยนต์ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในยานยนต์สมัยใหม่ 

  AEN-304 ปฏิบัติการวิศวกรรมยาน
ยนต์ 2 (Automotive Engineering 
Laboratory 2) 

หัวข้อปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 2 

  AEN-305 การวัดทางวิศวกรรมยาน
ยนต์ (Automotive Engineering 
Measurement) 

ศึกษาแนวคิดในงานวัด ความคลาดเคลื่อนในการวัด และการ
ลดความคลาดเคล ื ่อนในระบบการว ัด  หลักการว ัดแบบ
เปรียบเทียบ พื้นฐานงานวัดมิติ การสอบเทียบเครื่องมือวัด การ
วิเคราะห์ทางสถิติของความคลาดเคลื่อน, ตัวรับรู้สัญญาณ การ
ตอบสนองทางพลวัตของระบบเครื่องมือวัด การประยุกต์วิธีทาง
ดิจ ิตอลในการวัดทางกล หลักการทำงานของเครื ่องมือวัด 
อุปกรณ์ประกอบการวัดแบบต่างๆในงานอุตสาหกรรม การวัด
ปริมาณที่ใช้ในงานวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุปกรณ์วัดยุคใหม่
ในยานยนต์และอุตสาหกรรมยานยนต์ ตัวรับรู้อัจฉริยะ อุปกรณ์
ไร้สาย การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์วัด 

  AEN-306 การสั่นสะเทือนทางกล 
(Mechanical Vibration) 

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ระบบที่มีระดับขั้นความ
เสรีเท่ากับ 1 การสั่นแบบอิสระและแบบบังคับ ระบบที่มหีลาย
ระดับขั้นความเสรี การแยกการสั่นสะเทือนและอุปกรณ์ดูดซับ
แบบพลวัต  การวิเคราะห์โมดัล เครื่องมือวัด การตรวจวัดและ
การวินิจฉัยการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนของระบบต่อเนื่อง 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับปัญหางานด้านการสั่นสะเทือน 

  AEN-308 การออกแบบ
เครื่องจักรกล (Machine Design) 

พื้นฐานกลไกต่างๆ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนกลไก 
การออกแบบทางกล คุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ ทฤษฎีความ
เสียหายต่าง ๆ การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์อย่างง่าย เช่น โซ่ 
เบรก คลัช เกียร์ และแบริ่ง เป็นต้น และโครงงานการออกแบบ 
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แนะนำเบื้องต้นการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและวิเคราะห์
ทางวิศวกรรม 

  AEN-310 การควบคุมอัตโนมัติ 
(Automatic Control) 

ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด 
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบควบคุม  ทรานสเฟอร์
ฟังก์ชัน บล๊อกไดอะแกรม โบดไดอะแกรม ซิกแนลโฟลว์กราฟ 
การวิเคราะห์การควบคุมโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ การ
วิเคราะห์เสถียรภาพและความแม่นยำของระบบ การวิเคราะห์
ด้วยรูทโลกัส เทคนิคการชดเชยอย่างง่าย การจำลองปัญหาโดย
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบและชดเชยของ
ระบบควบคุม ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานวิศวกรรมเครื่องกล
และวิศวกรรมยานยนต์ 

  AEN-313 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
(Mechanics of Machinery) 

ระบบกลไก แผนผังจลนศาสตร์ ระดับอิสระในการเคลื ่อนที่ 
ระบบชิ้นต่อโยงเสมือน การวิเคราะห์ความเร็ว  การวิเคราะห์
ความเร่ง แผนผังความเร่ง ลูกเบี้ยว ขบวนเฟือง การวิเคราะห์
แรงในระบบกลไก สมดุลในเครื่องจักรกล  แนะนำเบื้องต้นการ
ใช้โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์จลนศาสตร์ของกลไก 

  AEN-314 การถ่ายเทความร้อนและ
การปรับอากาศ (Heat Transfer 
and Air-Conditioning) 

ประเภทของการถ่ายเทความร้อน การนำความร้อน การพา
ความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน การประยุกต์ใช้การถ่ายเท
ความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน คุณสมบัติทางไซโคร
เมตริกและกระบวนการของอากาศ การประมาณค่าภาระความ
เย็น อุปกรณ์ปรับอากาศ ชนิดของระบบปรับอากาศ  การ
ออกแบบระบบท่อและระบบกระจายอากาศ การออกแบบ
ระบบระบายลมเพื่อป้องกันอัคคีภัย การออกแบบทางความ
ร้อนสำหรับท่อสารทำความเย็นและของไหลถ่ายโอนความร้อน 
ความปลอดภัยในระบบปรับอากาศ ประสิทธิภาพด้านพลังงาน
ในระบบปรับอากาศ งานประยุกต์การถ่ายเทความร้อนและการ
ปรับอากาศที่ใช้ในยานยนต์ 

  AEN-433 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า 
(Electric Vehicle Technology) 

ศึกษาเกี ่ยวกับประวัติความเป็นมาของรถยนต์ไฮบริดและ
รถยนต์ไฟฟ้า ระบบการทำงานของรถไฟฟ้า ส่วนประกอบของ
รถ ระบบควบคุมมอเตอร์ ระบบขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า การ
ประสานการทำงานของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าในรถยนต์
ไฮบริด ประเภทของแบตเตอรี่ การประเมินศักยภาพแบตเตอรี่ 
การควบคุมการใช้งานแบตเตอรี่ การระบายความร้อนของ
แบตเตอรี่ วิธ ีการอัด/คายประจุ มาตรฐานสถานีอัดประจุ
แบตเตอรี่ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและระบบ
สมาร์ทกริด เซนเซอร์ การติดต่อสื่อสารระหว่างยานพาหนะกับ
สรรพสิ่ง การควบคุมรถยนต์อัตโนมัติ กฎหมายและมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่เกี่ยวของรถยนต์ไฟฟ้า 

6 วิศวกรและสังคม (The 
Engineer and Society) 
- สามารถใชเ้หตุและผลจาก
หลักการและความรู้ที่ ได้รับ มา
ประเมินประเด็นและผลกระทบ

ENG-202 การปฏิบัติงานพื้นฐาน
วิศวกรรม (Fundamental 
Engineering Workshop) 

การใช้เครื่องมือพื้นฐาน เช่น เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจาะ 
เครื่องเล่ือย เครื่องเจียระไนราบ และเครื่องมือวัดละเอียดต่างๆ 
เช่น ไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียร์ นาฬิกาวัด วิธีการเชื่อม เทคนิค
ของการเชื่อม รวมถึงความปลอดภัยในโรงงาน เป็นต้น 
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ต่างๆ ทางสังคม ชีวอนามยั ความ
ปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวพันกับการปฏิบัตวิิชาชพี
วิศวกรรม 

  ENG-206 กลศาสตร์ของไหล (Fluid 
Mechanics) 

คุณสมบัติของของไหล สมดุลของไหลที่อยู ่นิ ่ง นิยามและวิธี
วิเคราะห์การไหล ความต่อเนื่อง สมการโมเมนตัมและพลังงาน
ที่มีปริมาตรจำกัด ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด
ของของไหลแบบนิวตันเนียน สมการความต่อเนื ่องและการ
เคลื่อนที่ การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลแบบลา
มินาร์และเทอร์บูแลนท์ การไหลในท่อ การไหลของของไหลที่
อัดตัวได้ การไหลในท่อเปิด งานประยุกต์การไหลในท่อระบบ
ป้องกันอัคคีภัยและระบบปรับอากาศ 

  ENG-210 กลศาสตร์วัสดุ 
(Mechanics of Materials) 

แรง ความเค้น และความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความ
เค้นและความเครียด ไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด 
การวิเคราะห์ชิ้นส่วนที่รับแรงแนวแกน แรงบิด ความเค้นใน
คาน การโก่งของคาน การโก่งของเสา ภาชนะความดัน ความ
เค ้นผสม วงกลมโมร์  ทฤษฎ ีความเส ียหาย  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม 

  ENG-212 กรรมวิธีการผลิต 
(Manufacturing Process) 

ทฤษฎีและหลักการของกระบวนการผลิต งานหล่อวัสดุ การขึ้น
รูปชิ ้นงาน การใช้เครื ่องจักรกลสำหรับการผลิตชิ้นงานและ
เทคโนโลยีงานเชื ่อม กระบวนการผลิตด้วยเซรามิคและโพลิ
เมอร์ ความสัมพันธ์ของวัสดุและกระบวนการผลิต วัสดุที่ใช้ทำ
เครื่องมือตัดโลหะ ของเหลวสำหรับการตัดโลหะ กรรรมวธิีทาง
ความร้อน ศึกษาส่วนประกอบ หลักการทำงาน การคำนวณ
เวลางานและการบำรุงรักษาเครื่องกลชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการ
ผลิต หลักมูลฐานการคิดต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์หา
จุดคุ้มทุน 

  ENG-214 เทอร์โมไดนามิกส์ 
(Thermodynamics) 

คำจำกัดความและแนวคิดเกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์ คุณสมบัติ
ของสารบริสุทธิ์และก๊าซอุดมคติ ความร้อนและงาน กฎข้อหนึ่ง
ของเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อสองของเทอร์โมไดนามิกส์ วัฏจักร
ของคาร์โนท์ เอนโทรปี การถ่ายเทความร้อนและการเปลี่ยนรูป
พลังงานเบื้องต้น การย้อนกลับได้และการใช้ประโยชน์ได้  วัฏ
จักรความเย็น วัฏจักรมาตรฐานอากาศของคาร์โนท์ วัฏจักร
กำลังมาตรฐานอากาศ วัฏจักรไอต้นกำลัง วัฏจักรโรงไฟฟ้า 

  AEN-301 วิศวกรรมยานยนต์ 1 
(Automotive Engineering 1) 

ความเป ็นมาของยานยนต์ ชน ิดของยานยนต์ ชน ิดของ
เครื่องยนต์ หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์ ระบบหล่อ
ลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบส่งกำลัง ระบบขับเคลื ่อน 
ระบบรองรับ ระบบบังคับเล ี ้ยว ระบบเบรก ล้อและยาง 
โครงสร้างรถยนต์ ตัวถังรถยนต์ เทคโนโลยีความปลอดภัย 
ระบบอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีต่าง ๆ ในยานยนต์
สมัยใหม่ 

  AEN-303 วิศวกรรมยานยนต์ 2 
(Automotive Engineering 2) 

ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ ระบบควบคุมตา่งๆ 
ในยานยนต์ ระบบควบคุมเครื่องยนต์ การควบคุมหัวฉีด การ
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ควบคุมการจุดระเบิด ระบบประจุอากาศ ระบบไอเสียและการ
ควบคุมมลพิษ ระบบควบคุมเกียร์อัตโนมัติ ระบบควบคุมเบรก 
ระบบควบคุมเสถียรภาพของยานยนต์ ระบบสื่อสารระหว่างชุด
ควบคุมต่าง ๆ ในยานยนต์ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในยานยนต์สมัยใหม่ 

  AEN-305 การวัดทางวิศวกรรมยาน
ยนต์ (Automotive Engineering 
Measurement) 

ศึกษาแนวคิดในงานวัด ความคลาดเคลื่อนในการวัด และการ
ลดความคลาดเคล ื ่อนในระบบการว ัด  หลักการว ัดแบบ
เปรียบเทียบ พื้นฐานงานวัดมิติ การสอบเทียบเครื่องมือวัด การ
วิเคราะห์ทางสถิติของความคลาดเคลื่อน, ตัวรับรู้สัญญาณ การ
ตอบสนองทางพลวัตของระบบเครื่องมือวัด การประยุกต์วิธีทาง
ดิจ ิตอลในการวัดทางกล หลักการทำงานของเครื ่องมือวัด 
อุปกรณ์ประกอบการวัดแบบต่างๆในงานอุตสาหกรรม การวัด
ปริมาณที่ใช้ในงานวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุปกรณ์วัดยุคใหม่
ในยานยนต์และอุตสาหกรรมยานยนต์ ตัวรับรู้อัจฉริยะ อุปกรณ์
ไร้สาย การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์วัด 

  AEN-306 การสั่นสะเทือนทางกล 
(Mechanical Vibration) 

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ระบบที่มีระดับขั้นความ
เสรีเท่ากับ 1 การสั่นแบบอิสระและแบบบังคับ ระบบที่มหีลาย
ระดับขั้นความเสรี การแยกการสั่นสะเทือนและอุปกรณ์ดูดซับ
แบบพลวัต  การวิเคราะห์โมดัล เครื่องมือวัด การตรวจวัดและ
การวินิจฉัยการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนของระบบต่อเนื่อง 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับปัญหางานด้านการสั่นสะเทือน 

  AEN-308 การออกแบบ
เครื่องจักรกล (Machine Design) 

พื้นฐานกลไกต่างๆ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนกลไก 
การออกแบบทางกล คุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ ทฤษฎีความ
เสียหายต่าง ๆ การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์อย่างง่าย เช่น โซ่ 
เบรก คลัช เกียร์ และแบริ่ง เป็นต้น และโครงงานการออกแบบ 
แนะนำเบื้องต้นการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและวิเคราะห์
ทางวิศวกรรม 

  AEN-310 การควบคุมอัตโนมัติ 
(Automatic Control) 

ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด 
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบควบคุม  ทรานสเฟอร์
ฟังก์ชัน บล๊อกไดอะแกรม โบดไดอะแกรม ซิกแนลโฟลว์กราฟ 
การวิเคราะห์การควบคุมโดเมนเวลาและโดเมนความถี่  การ
วิเคราะห์เสถียรภาพและความแม่นยำของระบบ การวิเคราะห์
ด้วยรูทโลกัส เทคนิคการชดเชยอย่างง่าย การจำลองปัญหาโดย
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบและชดเชยของ
ระบบควบคุม ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานวิศวกรรมเครื่องกล
และวิศวกรรมยานยนต์ 

  AEN-313 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
(Mechanics of Machinery) 

ระบบกลไก แผนผังจลนศาสตร์ ระดับอิสระในการเคลื ่อนที่ 
ระบบชิ้นต่อโยงเสมือน การวิเคราะห์ความเร็ว  การวิเคราะห์
ความเร่ง แผนผังความเร่ง ลูกเบี้ยว ขบวนเฟือง การวิเคราะห์
แรงในระบบกลไก สมดุลในเครื่องจักรกล  แนะนำเบื้องต้นการ
ใช้โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์จลนศาสตร์ของกลไก 
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  AEN-314 การถ่ายเทความร้อนและ
การปรับอากาศ (Heat Transfer 
and Air-Conditioning) 

ประเภทของการถ่ายเทความร้อน การนำความร้อน การพา
ความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน การประยุกต์ใช้การถ่ายเท
ความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน คุณสมบัติทางไซโคร
เมตริกและกระบวนการของอากาศ การประมาณค่าภาระความ
เย็น อุปกรณ์ปรับอากาศ ชนิดของระบบปรับอากาศ  การ
ออกแบบระบบท่อและระบบกระจายอากาศ การออกแบบ
ระบบระบายลมเพื่อป้องกันอัคคีภัย การออกแบบทางความ
ร้อนสำหรับท่อสารทำความเย็นและของไหลถ่ายโอนความร้อน 
ความปลอดภัยในระบบปรับอากาศ ประสิทธิภาพด้านพลังงาน
ในระบบปรับอากาศ งานประยุกต์การถ่ายเทความร้อนและการ
ปรับอากาศที่ใช้ในยานยนต์ 

  AEN-433 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า 
(Electric Vehicle Technology) 

ศึกษาเกี ่ยวกับประวัติความเป็นมาของรถยนต์ไฮบริดและ
รถยนต์ไฟฟ้า ระบบการทำงานของรถไฟฟ้า ส่วนประกอบของ
รถ ระบบควบคุมมอเตอร์ ระบบขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า การ
ประสานการทำงานของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าในรถยนต์
ไฮบริด ประเภทของแบตเตอรี่ การประเมินศักยภาพแบตเตอรี่ 
การควบคุมการใช้งานแบตเตอรี่ การระบายความร้อนของ
แบตเตอรี่ วิธ ีการอัด/คายประจุ มาตรฐานสถานีอัดประจุ
แบตเตอรี่ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและระบบ
สมาร์ทกริด เซนเซอร์ การติดต่อสื่อสารระหว่างยานพาหนะกับ
สรรพสิ่ง การควบคุมรถยนต์อัตโนมัติ กฎหมายและมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่เกี่ยวของรถยนต์ไฟฟ้า 

  AEN-491 เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-
Cooperative Education) 

หลักการและแนวคิดเกี ่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิศวกร งานด้านความปลอดภัย 
และมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอ้ม ก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 

  AEN-492 สหกิจศึกษา (Co-
operative Education) 

การปฏิบัติงานและแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการเป็นเวลา 
16 สัปดาห์ ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอื่น
ใด ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษา
ได้มีความรู้ในสาขา พร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะวิชาชีพตามสาขาของนักศึกษา ช่วย
พัฒนาความชำนาญ มีจริยธรรมและคุณธรรมหรือลักษณะนิสัย
หรือบุคลิกภาพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้ทำรายงานการ
แก้ปัญหาให้แก่สถานประกอบการส่งสาขาวิชาพร้อมทั้งมีการ
นำเสนอผล 

  AEN-493 ฝึกงานทางวิศวกรรมยาน
ยนต์ (Engineering Practice) 

นักศ ึกษาจะต ้องฝ ึกงานในโรงงานอ ุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการ หรือฝึกงานที่ทางมหาวิทยาลัยเห็นชอบ ไม่ต่ำกว่า 
320 ชั่วโมงและเสนอรายงานการฝึกงาน 

  AEN-496 โครงงานวิศวกรรมยาน
ยนต์ 1 (Automotive Engineering 
Project 1) 

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของ
วิศวกรรมยานยนต์ กำหนดโดยสาขาวิชา ต้องเขียนรายงาน
การศึกษาและต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ 
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  AEN-497 โครงงานวิศวกรรมยาน
ยนต์ 2 (Automotive Engineering 
Project 2) 

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของ
วิศวกรรมยานยนต์ กำหนดโดยสาขาวิชา ต้องเขียนรายงาน
ฉบับสมบูรณ์และต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ 

7 สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
(Environment and 
Sustainability) 
- สามารถเขา้ใจผลกระทบของ
คำตอบของปัญหางานทางวิศวกรรม
ในบริบทของสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
และสามารถแสดงความรูแ้ละความ
จำเป็นของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ENG-203 วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering Materials) 

วัสดุวิศวกรรมชนิดต่างๆ เช่น โลหะ พลาสติก ยางแอสฟัลต์ ไม้ 
เซรามิก คอมโพซิส และคอนกรีต แผนภาพสมดุลและการแปล
ผลการทดสอบและความหมายของสมบัติต่างๆ การศึกษา
โครงสร้างมหภาคและจุลภาคที่สัมพันธ์กับสมบัติต่างๆ ของวัสดุ
วิศวกรรม กระบวนการผลิตทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก
วัสดุวิศวกรรม 

  ENG-206 กลศาสตร์ของไหล (Fluid 
Mechanics) 

คุณสมบัติของของไหล สมดุลของไหลที่อยู ่นิ ่ง นิยามและวิธี
วิเคราะห์การไหล ความต่อเนื่อง สมการโมเมนตัมและพลังงาน
ที่มีปริมาตรจำกัด ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด
ของของไหลแบบนิวตันเนียน สมการความต่อเนื ่องและการ
เคลื่อนที่ การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลแบบลา
มินาร์และเทอร์บูแลนท์ การไหลในท่อ การไหลของของไหลที่
อัดตัวได้ การไหลในท่อเปิด งานประยุกต์การไหลในท่อระบบ
ป้องกันอัคคีภัยและระบบปรับอากาศ 

  ENG-207 วิศวกรรมไฟฟ้า 
(Electrical Engineering) 

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้ากำลัง 
วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลง วงจรออพแอมป์ อุปกรณ์และ
วงจรอิเลกทรอนิกส์ วงจรดิจิตอล ไอซี เครื่องมือวัดไฟฟ้า ระบบ
ควบคุม เครื ่องจ ักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 

  ENG-210 กลศาสตร์วัสดุ 
(Mechanics of Materials) 

แรง ความเค้น และความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความ
เค้นและความเครียด ไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด 
การวิเคราะห์ชิ้นส่วนที่รับแรงแนวแกน แรงบิด ความเค้นใน
คาน การโก่งของคาน การโก่งของเสา ภาชนะความดัน ความ
เค ้นผสม วงกลมโมร์  ทฤษฎ ีความเส ียหาย  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม 

  AEN-301 วิศวกรรมยานยนต์ 1 
(Automotive Engineering 1) 

ความเป ็นมาของยานยนต์ ชน ิดของยานยนต์ ชน ิดของ
เครื่องยนต์ หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์ ระบบหล่อ
ลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบส่งกำลัง ระบบขับเคลื ่อน 
ระบบรองรับ ระบบบังคับเล ี ้ยว ระบบเบรก ล้อและยาง 
โครงสร้างรถยนต์ ตัวถังรถยนต์ เทคโนโลยีความปลอดภัย 
ระบบอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีต่าง ๆ ในยานยนต์
สมัยใหม่ 

  AEN-303 วิศวกรรมยานยนต์ 2 
(Automotive Engineering 2) 

ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ ระบบควบคุมตา่งๆ 
ในยานยนต์ ระบบควบคุมเครื่องยนต์ การควบคุมหัวฉีด การ
ควบคุมการจุดระเบิด ระบบประจุอากาศ ระบบไอเสียและการ
ควบคุมมลพิษ ระบบควบคุมเกียร์อัตโนมัติ ระบบควบคุมเบรก 
ระบบควบคุมเสถียรภาพของยานยนต์ ระบบสื่อสารระหว่างชุด
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ควบคุมต่าง ๆ ในยานยนต์ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในยานยนต์สมัยใหม่ 

  AEN-306 การสั่นสะเทือนทางกล 
(Mechanical Vibration) 

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ระบบที่มีระดับขั้นความ
เสรีเท่ากับ 1 การสั่นแบบอิสระและแบบบังคับ ระบบที่มหีลาย
ระดับขั้นความเสรี การแยกการสั่นสะเทือนและอุปกรณ์ดูดซับ
แบบพลวัต  การวิเคราะห์โมดัล เครื่องมือวัด การตรวจวัดและ
การวินิจฉัยการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนของระบบต่อเนื่อง 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับปัญหางานด้านการสั่นสะเทือน 

  AEN-308 การออกแบบ
เครื่องจักรกล (Machine Design) 

พื้นฐานกลไกต่างๆ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนกลไก 
การออกแบบทางกล คุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ ทฤษฎีความ
เสียหายต่าง ๆ การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์อย่างง่าย เช่น โซ่ 
เบรก คลัช เกียร์ และแบริ่ง เป็นต้น และโครงงานการออกแบบ 
แนะนำเบื้องต้นการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและวิเคราะห์
ทางวิศวกรรม 

  AEN-310 การควบคุมอัตโนมัติ 
(Automatic Control) 

ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด 
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบควบคุม ทรานสเฟอร์
ฟังก์ชัน บล๊อกไดอะแกรม โบดไดอะแกรม ซิกแนลโฟลว์กราฟ 
การวิเคราะห์การควบคุมโดเมนเวลาและโดเมนความถี่  การ
วิเคราะห์เสถียรภาพและความแม่นยำของระบบ การวิเคราะห์
ด้วยรูทโลกัส เทคนิคการชดเชยอย่างง่าย การจำลองปัญหาโดย
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบและชดเชยของ
ระบบควบคุม ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานวิศวกรรมเครื่องกล
และวิศวกรรมยานยนต์ 

  AEN-314 การถ่ายเทความร้อนและ
การปรับอากาศ (Heat Transfer 
and Air-Conditioning) 

ประเภทของการถ่ายเทความร้อน การนำความร้อน การพา
ความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน การประยุกต์ใช้การถ่ายเท
ความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน คุณสมบัติทางไซโคร
เมตริกและกระบวนการของอากาศ การประมาณค่าภาระความ
เย็น อุปกรณ์ปรับอากาศ ชนิดของระบบปรับอากาศ  การ
ออกแบบระบบท่อและระบบกระจายอากาศ การออกแบบ
ระบบระบายลมเพื่อป้องกันอัคคีภัย การออกแบบทางความ
ร้อนสำหรับท่อสารทำความเย็นและของไหลถ่ายโอนความร้อน 
ความปลอดภัยในระบบปรับอากาศ ประสิทธิภาพด้านพลังงาน
ในระบบปรับอากาศ งานประยุกต์การถ่ายเทความร้อนและการ
ปรับอากาศที่ใช้ในยานยนต์ 

  AEN-433 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า 
(Electric Vehicle Technology) 

ศึกษาเกี ่ยวกับประวัติความเป็นมาของรถยนต์ไฮบริดและ
รถยนต์ไฟฟ้า ระบบการทำงานของรถไฟฟ้า ส่วนประกอบของ
รถ ระบบควบคุมมอเตอร์ ระบบขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า การ
ประสานการทำงานของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าในรถยนต์
ไฮบริด ประเภทของแบตเตอรี่ การประเมินศักยภาพแบตเตอรี่ 
การควบคุมการใช้งานแบตเตอรี่ การระบายความร้อนของ
แบตเตอรี่ วิธ ีการอัด/คายประจุ มาตรฐานสถานีอัดประจุ
แบตเตอรี่ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและระบบ
สมาร์ทกริด เซนเซอร์ การติดต่อสื่อสารระหว่างยานพาหนะกับ
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สรรพสิ่ง การควบคุมรถยนต์อัตโนมัติ กฎหมายและมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่เกี่ยวของรถยนต์ไฟฟ้า 

8 จรรยาบรรณวชิาชีพ (Ethics) 
- สามารถใชห้ลักการทาง
จรรยาบรรณและมีสำนึก รับผิดชอบ
ต่อมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
วิศวกรรม 

ENG-101 เขียนแบบวิศวกรรม 
(Engineering Drawing) 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนแบบ  การเขียนตัวอักษร กา
รสเก็ตซ์ภาพเรขาคณิต การฉายภาพออโธกราฟฟิก การเขียน
แบบภาพออโธกราฟฟิก การอ่านแบบภาพออโธกราฟฟิก การ
บอกขนาดและสัญลักษณ์ การเขียนแบบภาพประกอบ และการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ 

  ENG-102 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร 
(Computer Programming for 
Engineer) 

แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
การติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวคิด EDP และ
การแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนวิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
การทำโปรแกรมด้วยภาษาขั ้นส ูง แนวคิดของการเข ียน
โปรแกรมแบบโครงสร้าง โมดูลาร์และแบบเชิงวัตถุ ชนิดของ
ข้อมูลแบบต่าง ๆ หลักการควบคุมการทำงานแบบซ้ำ แบบ
เลือกทำและการตรวจสอบเง่ือนไขต่าง ๆ พัฒนาการของ
โปรแกรมเชิงวัตถุ โดยให้มีการปฏิบัติควบคู่กับเนื้อหาที่เรียน 

  ENG-103 ฟิสิกส์วิศวกรรม 
Engineering Physics 

สมบัติทางกายภาพของแสงและการมองเห็น   ไฟฟ้าเบื้องต้น 
วงจรไฟฟ้าเบื ้องต้น ไฟฟ้ากระแสตรง-สลับ แม่เหล็กไฟฟ้า
เบื ้องต้น คลื ่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์อิเล็คทรอนิกส์
เบ ื ้องต้น ดิจ ิตอลอิเล ็กทรอนิกส์เบ ื ้องต้น ฟิส ิกส์อะตอม 
ควอนตัมฟิสิกส์ 

  ENG-105 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 
(Engineering Mechanics 1) 

หลักการของสถิตยศาสตร์ ระบบของแรง และสภาพสมดุลย์ 
แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน หลักการของงานเสมือน เสถียรภาพ
ของสมดุล โมเมนต์ความเฉื่อย จุดศูนย์ถ่วง วิเคราะห์แรงใน
โครงสร้าง 

  ENG-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 
(General Physics) 

ความสำคัญของวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์และปรากฎการณ์ธรรมชาติ 
แนวคิดพื ้นฐานด้านฟิสิกส์ เวกเตอร์ จลนศาสตร์ แรง การ
เคลื่อนที่ โมเมนตัม พลังงาน สมดุล การเคลื่อนที่แบบหมุน โม
เมนตัมเชิงมุม แรงโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล การเคลื่อนที่
แบบมีคาบ  เทอร์โมไดนามิกส์ คลื่น 

  ENG-121 เคมีทั่วไป 
(General Chemistry) 

ปริมาณสารสัมพันธ์ พื้นฐานทฤษฏีปรมาณู คุณสมบัติของแก๊ส 
ของเหลว ของแข็งและสารละลาย สมดุลทางเคมี สมดุลอิออ
นและกรด-เบส ไตเตรชัน จลศาสตร์เคมี  โครงสร้างอิเล็กตรอน
ของอะตอม เคมีไฟฟ้า พันธะเคมี คุณสมบัติตามตารางธาตุ ธาตุ
ตัวแทน อโลหะและโลหะตัวนำ สารประกอบและโพลิเมอร์ เคมี
อินทรีย์และเคมีสิ่งแวดล้อม 

  ENG-131 แคลคูลัส 1 (Calculus 1) ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น อนุพันธ์ของฟังก์ชั่นพีชคณิต 
และฟังก์ชั่นอดิศัย อนุพันธ์อันดับสูง กฎลูกโซ่และอนุพันธ์โดย
ปริยาย การประยุกต์ของอนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์ ค่าเชิงอนุพันธ์
รูปแบบไม่กำหนด การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในการร่างกราฟ 
อินทิกรัลจำกัดเขตและอินทิกรัลไม่จำกัดเขต อนุพันธ์และ
อินทิกรัลเชิงตัวเลข เทคนิคการอินทิกรัล การประยุกต์ของการ
อินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 
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  ENG-132 แคลคูลัส 2 (Calculus 2) ลำดับ และอนุกรมของจำนวนจริง อนุกรมกำลัง อนุกรมเทย์
เลอร์ และการประมาณค่าเวกเตอร์ และพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ 
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์หนึ่งตัวแปร ระบบพิกัดเชิงขั้ว 
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปร บทนำสู่สมการเชิง
อนุพันธ์ และการประยุกต์ 

  ENG-213 คณิตศาสตร์สำหรับ
วิศวกรรม (Mathematics for 
Engineering) 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้น 
ปัญหาค่าขอบเขต การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อย ระบบสมการเชิงเส้นทั่วไป เมตริกซ์ และระเบียบ
วิธีเชิงตัวเลข แนะนำเบื้องต้นการใช้โปรแกรมช่วยคำนวณทาง
คณิตศาสตร์ 

  ENG-203 วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering Materials) 

วัสดุวิศวกรรมชนิดต่างๆ เช่น โลหะ พลาสติก ยางแอสฟัลต์ ไม้ 
เซรามิก คอมโพซิส และคอนกรีต แผนภาพสมดุลและการแปล
ผลการทดสอบและความหมายของสมบัติต่างๆ การศึกษา
โครงสร้างมหภาคและจุลภาคที่สัมพันธ์กับสมบัติต่างๆ ของวัสดุ
วิศวกรรม กระบวนการผลิตทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก
วัสดุวิศวกรรม 

  ENG-204 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 
(Engineering Mechanics 2) 

พลศาสตร์ของอนุภาค การเคลื่อนที่สมบูรณ์และสัมพัทธ์ของ
วัสดุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน 
อิมพัลส์และการเคลื่อนที่ ทฤษฎีพื้นฐานของการสั่นสะเทือน 

  ENG-206 กลศาสตร์ของไหล (Fluid 
Mechanics) 

คุณสมบัติของของไหล สมดุลของไหลที่อยู ่นิ ่ง นิยามและวิธี
วิเคราะห์การไหล ความต่อเนื่อง สมการโมเมนตัมและพลังงาน
ที่มีปริมาตรจำกัด ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด
ของของไหลแบบนิวตันเนียน สมการความต่อเนื ่องและการ
เคลื่อนที่ การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลแบบลา
มินาร์และเทอร์บูแลนท์ การไหลในท่อ การไหลของของไหลที่
อัดตัวได้ การไหลในท่อเปิด งานประยุกต์การไหลในท่อระบบ
ป้องกันอัคคีภัยและระบบปรับอากาศ 

  ENG-207 วิศวกรรมไฟฟ้า 
(Electrical Engineering) 

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้ากำลัง 
วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลง วงจรออพแอมป์ อุปกรณ์และ
วงจรอิเลกทรอนิกส์ วงจรดิจิตอล ไอซี เครื่องมือวัดไฟฟ้า ระบบ
ควบคุม เครื ่องจ ักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 

  ENG-210 กลศาสตร์วัสดุ 
(Mechanics of Materials) 

แรง ความเค้น และความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความ
เค้นและความเครียด ไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด 
การวิเคราะห์ชิ้นส่วนที่รับแรงแนวแกน แรงบิด ความเค้นใน
คาน การโก่งของคาน การโก่งของเสา ภาชนะความดัน ความ
เค ้นผสม วงกลมโมร์  ทฤษฎ ีความเส ียหาย  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม 

  ENG-212 กรรมวิธีการผลิต 
(Manufacturing Process) 

ทฤษฎีและหลักการของกระบวนการผลิต งานหล่อวัสดุ การขึ้น
รูปชิ้นงาน การใช้เครื่องจักรกลสำหรับการผลิh\ตชิ้นงานและ
เทคโนโลยีงานเชื ่อม กระบวนการผลิตด้วยเซรามิคและโพลิ
เมอร์ ความสัมพันธ์ของวัสดุและกระบวนการผลิต วัสดุที่ใช้ทำ
เครื่องมือตัดโลหะ ของเหลวสำหรับการตัดโลหะ กรรรมวธิีทาง
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(Graduate Attributes) ตาม
ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวชิา 

ความร้อน ศึกษาส่วนประกอบ หลักการทำงาน การคำนวณ
เวลางานและการบำรุงรักษาเครื่องกลชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการ
ผลิต หลักมูลฐานการคิดต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์หา
จดุคุ้มทุน 

  ENG-214 เทอร์โมไดนามิกส์ 
(Thermodynamics) 

คำจำกัดความและแนวคิดเกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์ คุณสมบัติ
ของสารบริสุทธิ์และก๊าซอุดมคติ ความร้อนและงาน กฎข้อหนึ่ง
ของเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อสองของเทอร์โมไดนามิกส์ วัฏจักร
ของคาร์โนท์ เอนโทรปี การถ่ายเทความร้อนและการเปลี่ยนรูป
พลังงานเบื้องต้น การย้อนกลับได้และการใช้ประโยชน์ได้ วัฏ
จักรความเย็น วัฏจักรมาตรฐานอากาศของคาร์โนท์ วัฏจักร
กำลังมาตรฐานอากาศ วัฏจักรไอต้นกำลัง วัฏจักรโรงไฟฟ้า 

  AEN-301 วิศวกรรมยานยนต์ 1 
(Automotive Engineering 1) 

ความเป ็นมาของยานยนต์ ชน ิดของยานยนต์ ชน ิดของ
เครื่องยนต์ หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์ ระบบหล่อ
ลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบส่งกำลัง ระบบขับเคลื่ อน 
ระบบรองรับ ระบบบังคับเล ี ้ยว ระบบเบรก ล้อและยาง 
โครงสร้างรถยนต์ ตัวถังรถยนต์ เทคโนโลยีความปลอดภัย 
ระบบอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีต่าง ๆ ในยานยนต์
สมัยใหม่ 

  AEN-303 วิศวกรรมยานยนต์ 2 
(Automotive Engineering 2) 

ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ ระบบควบคุมตา่งๆ 
ในยานยนต์ ระบบควบคุมเครื่องยนต์ การควบคุมหัวฉีด การ
ควบคุมการจุดระเบิด ระบบประจุอากาศ ระบบไอเสียและการ
ควบคุมมลพิษ ระบบควบคุมเกียร์อัตโนมัติ ระบบควบคุมเบรก 
ระบบควบคุมเสถียรภาพของยานยนต์ ระบบสื่อสารระหว่างชุด
ควบคุมต่าง ๆ ในยานยนต์ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในยานยนต์สมัยใหม่ 

  AEN-305 การวัดทางวิศวกรรมยาน
ยนต์ (Automotive Engineering 
Measurement) 

ศึกษาแนวคิดในงานวัด ความคลาดเคลื่อนในการวัด และการ
ลดความคลาดเคล ื ่อนในระบบการว ัด หลักการว ัดแบบ
เปรียบเทียบ พื้นฐานงานวัดมิติ การสอบเทียบเครื่องมือวัด การ
วิเคราะห์ทางสถิติของความคลาดเคลื่อน, ตัวรับรู้สัญญาณ การ
ตอบสนองทางพลวัตของระบบเครื่องมือวัด การประยุกต์วิธีทาง
ดิจ ิตอลในการวัดทางกล หลักการทำงานของเครื ่องมือวัด 
อุปกรณ์ประกอบการวัดแบบต่างๆในงานอุตสาหกรรม การวัด
ปริมาณที่ใช้ในงานวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุปกรณ์วัดยุคใหม่
ในยานยนต์และอุตสาหกรรมยานยนต์ ตัวรับรู้อัจฉริยะ อุปกรณ์
ไร้สาย การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์วัด 

  AEN-306 การสั่นสะเทือนทางกล 
(Mechanical Vibration) 

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ระบบที่มีระดับขั้นความ
เสรีเท่ากับ 1 การสั่นแบบอิสระและแบบบังคับ ระบบที่มหีลาย
ระดับขั้นความเสรี การแยกการสั่นสะเทือนและอุปกรณ์ดูดซับ
แบบพลวัต  การวิเคราะห์โมดัล เครื่องมือวัด การตรวจวัดและ
การวินิจฉัยการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนของระบบต่อเนื่อง 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับปัญหางานด้านการสั่นสะเทือน 

  AEN-308 การออกแบบ
เครื่องจักรกล (Machine Design) 

พื้นฐานกลไกต่างๆ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนกลไก 
การออกแบบทางกล คุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ ทฤษฎีความ
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เสียหายต่าง ๆ การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์อย่างง่าย เช่น โซ่ 
เบรก คลัช เกียร์ และแบริ่ง เป็นต้น และโครงงานการออกแบบ 
แนะนำเบื้องต้นการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและวิเคราะห์
ทางวิศวกรรม 

  AEN-310 การควบคุมอัตโนมัติ 
(Automatic Control) 

ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด 
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบควบคุม  ทรานสเฟอร์
ฟังก์ชัน บล๊อกไดอะแกรม โบดไดอะแกรม ซิกแนลโฟลว์กราฟ 
การวิเคราะห์การควบคุมโดเมนเวลาและโดเมนความถี่  การ
วิเคราะห์เสถียรภาพและความแม่นยำของระบบ การวิเคราะห์
ด้วยรูทโลกัส เทคนิคการชดเชยอย่างง่าย การจำลองปัญหาโดย
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบและชดเชยของ
ระบบควบคุม ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานวิศวกรรมเครื่องกล
และวิศวกรรมยานยนต์ 

  AEN-313 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
(Mechanics of Machinery) 

ระบบกลไก แผนผังจลนศาสตร์ ระดับอิสระในการเคลื ่อนที่ 
ระบบชิ้นต่อโยงเสมือน การวิเคราะห์ความเร็ว  การวิเคราะห์
ความเร่ง แผนผังความเร่ง ลูกเบี้ยว ขบวนเฟือง การวิเคราะห์
แรงในระบบกลไก สมดุลในเครื่องจักรกล  แนะนำเบื้องต้นการ
ใช้โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์จลนศาสตร์ของกลไก 

  AEN-314 การถ่ายเทความร้อนและ
การปรับอากาศ (Heat Transfer 
and Air-Conditioning) 

ประเภทของการถ่ายเทความร้อน การนำความร้อน การพา
ความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน การประยุกต์ใช้การถ่ายเท
ความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน คุณสมบัติทางไซโคร
เมตริกและกระบวนการของอากาศ การประมาณค่าภาระความ
เย็น อุปกรณ์ปรับอากาศ ชนิดของระบบปรับอากาศ  การ
ออกแบบระบบท่อและระบบกระจายอากาศ การออกแบบ
ระบบระบายลมเพื่อป้องกันอัคคีภัย การออกแบบทางความ
ร้อนสำหรับท่อสารทำความเย็นและของไหลถ่ายโอนความร้อน 
ความปลอดภัยในระบบปรับอากาศ ประสิทธิภาพด้านพลังงาน
ในระบบปรับอากาศ งานประยุกต์การถ่ายเทความร้อนและการ
ปรับอากาศที่ใช้ในยานยนต์ 

  AEN-433 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า 
(Electric Vehicle Technology) 

ศึกษาเกี ่ยวกับประวัติความเป็นมาของรถยนต์ไฮบริดและ
รถยนต์ไฟฟ้า ระบบการทำงานของรถไฟฟ้า ส่วนประกอบของ
รถ ระบบควบคุมมอเตอร์ ระบบขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า การ
ประสานการทำงานของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าในรถยนต์
ไฮบริด ประเภทของแบตเตอรี่ การประเมินศักยภาพแบตเตอรี่ 
การควบคุมการใช้งานแบตเตอรี่ การระบายความร้อนของ
แบตเตอรี่ วิธ ีการอัด/คายประจุ มาตรฐานสถานีอัดประจุ
แบตเตอรี่ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและระบบ
สมาร์ทกริด เซนเซอร์ การติดต่อสื่อสารระหว่างยานพาหนะกับ
สรรพสิ่ง การควบคุมรถยนต์อัตโนมัติ กฎหมายและมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่เกี่ยวของรถยนต์ไฟฟ้า 

  AEN-491 เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-
Cooperative Education) 

หลักการและแนวคิดเกี ่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ 
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จริยธรรม และจรรยาบรรณวิศวกร งานด้านความปลอดภัย 
และมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอ้ม ก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 

  AEN-492 สหกิจศึกษา (Co-
operative Education) 

การปฏิบัติงานและแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการเป็นเวลา 
16 สัปดาห์ ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอื่น
ใด ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษา
ได้มีความรู้ในสาขา พร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะวิชาชีพตามสาขาของนักศึกษา ช่วย
พัฒนาความชำนาญ มีจริยธรรมและคุณธรรมหรือลักษณะนิสัย
หรือบุคลิกภาพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้ทำรายงานการ
แก้ปัญหาให้แก่สถานประกอบการส่งสาขาวิชาพร้อมทั้งมีการ
นำเสนอผล 

  AEN-493 ฝึกงานทางวิศวกรรมยาน
ยนต์ (Engineering Practice) 

นักศ ึกษาจะต ้องฝ ึกงานในโรงงานอ ุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการ หรือฝึกงานที่ทางมหาวิทยาลัยเห็นชอบ ไม่ต่ำกว่า 
320 ชั่วโมงและเสนอรายงานการฝึกงาน 

  AEN-496 โครงงานวิศวกรรมยาน
ยนต์ 1 (Automotive Engineering 
Project 1) 

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของ
วิศวกรรมยานยนต์ กำหนดโดยสาขาวิชา ต้องเขียนรายงาน
การศึกษาและต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ 

  AEN-497 โครงงานวิศวกรรมยาน
ยนต์ 2 (Automotive Engineering 
Project 2) 

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของ
วิศวกรรมยานยนต์ กำหนดโดยสาขาวิชา ต้องเขียนรายงาน
ฉบับสมบูรณ์และต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ 

9 การทำงานเดี่ยวและทำงานเป็นทีม 
(Individual and Team work) 
- ทำหนา้ที่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพทั้ง
ในด้านการ ทำงานเด่ียว และการ
ทำงานในฐานะผู้ร่วมทีมหรือ ผู้นำ
ทีมที่มีความหลากหลายของสาขา
วิชาชีพ 

ENG-101 เขียนแบบวิศวกรรม 
(Engineering Drawing) 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนแบบ  การเขียนตัวอักษร กา
รสเก็ตซ์ภาพเรขาคณิต การฉายภาพออโธกราฟฟิก การเขียน
แบบภาพออโธกราฟฟิก การอ่านแบบภาพออโธกราฟฟิก การ
บอกขนาดและสัญลักษณ์ การเขียนแบบภาพประกอบ และการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ 

  ENG-102 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร 
(Computer Programming for 
Engineer) 

แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
การติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวคิด EDP และ
การแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนวิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
การทำโปรแกรมด้วยภาษาขั ้นส ูง แนวคิดของการเข ียน
โปรแกรมแบบโครงสร้าง โมดูลาร์และแบบเชิงวัตถุ ชนิดของ
ข้อมูลแบบต่าง ๆ หลักการควบคุมการทำงานแบบซ้ำ แบบ
เลือกทำและการตรวจสอบเงื ่อนไขต่าง ๆ พัฒนาการของ
โปรแกรมเชิงวัตถุ โดยให้มีการปฏิบัติควบคู่กับเนื้อหาที่เรียน 

  ENG-103 ฟิสิกส์วิศวกรรม 
Engineering Physics 

สมบัติทางกายภาพของแสงและการมองเห็น   ไฟฟ้าเบื้องต้น 
วงจรไฟฟ้าเบื ้องต้น ไฟฟ้ากระแสตรง-สลับ แม่เหล็กไฟฟ้า
เบื้องต้น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบื ้องต้น ฟิสิกส์อิเล็คทรอนิกส์
เบ ื ้องต้น ดิจ ิตอลอิ เล ็กทรอนิกส์เบ ื ้องต้น ฟิส ิกส์อะตอม 
ควอนตัมฟิสิกส์ 

  ENG-105 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 
(Engineering Mechanics 1) 

หลักการของสถิตยศาสตร์ ระบบของแรง และสภาพสมดุลย์ 
แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน หลักการของงานเสมือน เสถียรภาพ
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวชิา 

ของสมดุล โมเมนต์ความเฉื่อย จุดศูนย์ถ่วง วิเคราะห์แรงใน
โครงสร้าง 

  ENG-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 
(General Physics) 

ความสำคัญของวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์และปรากฎการณ์ธรรมชาติ 
แนวคิดพื ้นฐานด้านฟิสิกส์ เวกเตอร์ จลนศาสตร์ แรง การ
เคลื่อนที่ โมเมนตัม พลังงาน สมดุล การเคลื่อนที่แบบหมุน โม
เมนตัมเชิงมุม แรงโน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล การเคลื่อนที่
แบบมีคาบ  เทอร์โมไดนามิกส์ คลื่น 

  ENG-121 เคมีทั่วไป 
(General Chemistry) 

ปริมาณสารสัมพันธ์ พื้นฐานทฤษฏีปรมาณู คุณสมบัติของแก๊ส 
ของเหลว ของแข็งและสารละลาย สมดุลทางเคมี สมดุลอิออ
นและกรด-เบส ไตเตรชัน จลศาสตร์เคมี  โครงสร้างอิเล็กตรอน
ของอะตอม เคมีไฟฟ้า พันธะเคมี คุณสมบัติตามตารางธาตุ ธาตุ
ตัวแทน อโลหะและโลหะตัวนำ สารประกอบและโพลิเมอร์ เคมี
อินทรีย์และเคมีสิ่งแวดล้อม 

  ENG-131 แคลคูลัส 1 (Calculus 1) ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น อนุพันธ์ของฟังก์ชั่นพีชคณิต 
และฟังก์ชั่นอดิศัย อนุพันธ์อันดับสูง กฎลูกโซ่และอนุพันธ์โดย
ปริยาย การประยุกต์ของอนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์ ค่าเชิงอนุพันธ์
รูปแบบไม่กำหนด การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในการร่างกราฟ 
อินทิกรัลจำกัดเขตและอินทิกรัลไม่จำกัดเขต อนุพันธ์และ
อินทิกรัลเชิงตัวเลข เทคนิคการอินทิกรัล การประยุกต์ของการ
อินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

  ENG-132 แคลคูลัส 2 (Calculus 2) ลำดับ และอนุกรมของจำนวนจริง อนุกรมกำลัง อนุกรมเทย์
เลอร์ และการประมาณค่าเวกเตอร์ และพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ 
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์หนึ่งตัวแปร ระบบพิกัดเชิงขั้ว 
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปร บทนำสู่สมการเชิง
อนุพันธ์ และการประยุกต์ 

  ENG-213 คณิตศาสตร์สำหรับ
วิศวกรรม (Mathematics for 
Engineering) 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้น 
ปัญหาค่าขอบเขต การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อย ระบบสมการเชิงเส้นทั่วไป เมตริกซ์ และระเบียบ
วิธีเชิงตัวเลข แนะนำเบื้องต้นการใช้โปรแกรมช่วยคำนวณทาง
คณิตศาสตร์ 

  ENG-203 วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering Materials) 

วัสดุวิศวกรรมชนิดต่างๆ เช่น โลหะ พลาสติก ยางแอสฟัลต์ ไม้ 
เซรามิก คอมโพซิส และคอนกรีต แผนภาพสมดุลและการแปล
ผลการทดสอบและความหมายของสมบัติต่างๆ การศึกษา
โครงสร้างมหภาคและจุลภาคที่สัมพันธ์กับสมบัติต่างๆ ของวัสดุ
วิศวกรรม กระบวนการผลิตทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก
วัสดุวิศวกรรม 

  ENG-204 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 
(Engineering Mechanics 2) 

พลศาสตร์ของอนุภาค การเคลื่อนที่สมบูรณ์และสัมพัทธ์ของ
วัสดุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน 
อิมพัลส์และการเคลื่อนที่ ทฤษฎีพื้นฐานของการสั่นสะเทือน 

  ENG-206 กลศาสตร์ของไหล (Fluid 
Mechanics) 

คุณสมบัติของของไหล สมดุลของไหลที่อยู ่นิ ่ง นิยามและวิธี
วิเคราะห์การไหล ความต่อเนื่อง สมการโมเมนตัมและพลังงาน
ที่มีปริมาตรจำกัด ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด
ของของไหลแบบนิวตันเนียน สมการความต่อเนื ่องและการ
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(Graduate Attributes) ตาม
ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวชิา 

เคลื่อนที่ การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลแบบลา
มินาร์และเทอร์บูแลนท์ การไหลในท่อ การไหลของของไหลที่
อัดตัวได้ การไหลในท่อเปิด งานประยุกต์การไหลในท่อระบบ
ป้องกันอัคคีภัยและระบบปรับอากาศ 

  ENG-207 วิศวกรรมไฟฟ้า 
(Electrical Engineering) 

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้ากำลัง 
วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลง วงจรออพแอมป์ อุปกรณ์และ
วงจรอิเลกทรอนิกส์ วงจรดิจิตอล ไอซี เครื่องมือวัดไฟฟ้า ระบบ
ควบคุม เครื ่องจ ักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 

  ENG-210 กลศาสตร์วัสดุ 
(Mechanics of Materials) 

แรง ความเค้น และความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความ
เค้นและความเครียด ไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด 
การวิเคราะห์ชิ้นส่วนที่รับแรงแนวแกน แรงบิด ความเค้นใน
คาน การโก่งของคาน การโก่งของเสา ภาชนะความดัน ความ
เค ้นผสม วงกลมโมร์  ทฤษฎ ีความเส ียหาย  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม 

  ENG-212 กรรมวิธีการผลิต 
(Manufacturing Process) 

ทฤษฎีและหลักการของกระบวนการผลิต งานหล่อวัสดุ การขึ้น
รูปชิ้นงาน การใช้เครื่องจักรกลสำหรับการผลิh\ตชิ้นงานและ
เทคโนโลยีงานเชื ่อม กระบวนการผลิตด้วยเซรามิคและโพลิ
เมอร์ ความสัมพันธ์ของวัสดุและกระบวนการผลิต วัสดุที่ใช้ทำ
เครื่องมือตัดโลหะ ของเหลวสำหรับการตัดโลหะ กรรรมวธิีทาง
ความร้อน ศึกษาส่วนประกอบ หลักการทำงาน การคำนวณ
เวลางานและการบำรุงรักษาเครื่องกลชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการ
ผลิต หลักมูลฐานการคิดต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์หา
จุดคุ้มทุน 

  ENG-214 เทอร์โมไดนามิกส์ 
(Thermodynamics) 

คำจำกัดความและแนวคิดเกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์ คุณสมบัติ
ของสารบริสุทธิ์และก๊าซอุดมคติ ความร้อนและงาน กฎข้อหนึ่ง
ของเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อสองของเทอร์โมไดนามิกส์ วัฏจักร
ของคาร์โนท์ เอนโทรปี การถ่ายเทความร้อนและการเปลี่ยนรูป
พลังงานเบื้องต้น การย้อนกลับได้และการใช้ประโยชน์ได้  วัฏ
จักรความเย็น วัฏจักรมาตรฐานอากาศของคาร์โนท์ วัฏจักร
กำลังมาตรฐานอากาศ วัฏจักรไอต้นกำลัง วัฏจักรโรงไฟฟ้า 

  AEN-301 วิศวกรรมยานยนต์ 1 
(Automotive Engineering 1) 

ความเป ็นมาของยานยนต์ ชน ิดของยานยนต์ ชน ิดของ
เครื่องยนต์ หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์ ระบบหล่อ
ลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบส่งกำลัง ระบบขับเคลื ่อน 
ระบบรองรับ ระบบบังคับเล ี ้ยว ระบบเบรก ล้อและยาง 
โครงสร้างรถยนต์ ตัวถังรถยนต์ เทคโนโลยีความปลอดภัย 
ระบบอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีต่าง ๆ ในยานยนต์
สมัยใหม่ 

  AEN-303 วิศวกรรมยานยนต์ 2 
(Automotive Engineering 2) 

ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ ระบบควบคุมตา่งๆ 
ในยานยนต์ ระบบควบคุมเครื่องยนต์ การควบคุมหัวฉีด การ
ควบคุมการจุดระเบิด ระบบประจุอากาศ ระบบไอเสียและการ
ควบคุมมลพิษ ระบบควบคุมเกียร์อัตโนมัติ ระบบควบคุมเบรก 
ระบบควบคุมเสถียรภาพของยานยนต์ ระบบสื่อสารระหว่างชุด
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ควบคุมต่าง ๆ ในยานยนต์ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในยานยนต์สมัยใหม่ 

  AEN-305 การวัดทางวิศวกรรมยาน
ยนต์ (Automotive Engineering 
Measurement) 

ศึกษาแนวคิดในงานวัด ความคลาดเคลื่อนในการวัด และการ
ลดความคลาดเคล ื ่อนในระบบการว ัด  หลักการว ัดแบบ
เปรียบเทียบ พื้นฐานงานวัดมิติ การสอบเทียบเครื่องมือวัด การ
วิเคราะห์ทางสถิติของความคลาดเคลื่อน, ตัวรับรู้สัญญาณ การ
ตอบสนองทางพลวัตของระบบเครื่องมือวัด การประยุกต์วิธีทาง
ดิจ ิตอลในการวัดทางกล หลักการทำงานของเครื ่องมือวัด 
อุปกรณ์ประกอบการวัดแบบต่างๆในงานอุตสาหกรรม การวัด
ปริมาณที่ใช้ในงานวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุปกรณ์วัดยุคใหม่
ในยานยนต์และอุตสาหกรรมยานยนต์ ตัวรับรู้อัจฉริยะ อุปกรณ์
ไร้สาย การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์วัด 

  AEN-306 การสั่นสะเทือนทางกล 
(Mechanical Vibration) 

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ระบบที่มีระดับขั้นความ
เสรีเท่ากับ 1 การสั่นแบบอิสระและแบบบังคับ ระบบที่มหีลาย
ระดับขั้นความเสรี การแยกการสั่นสะเทือนและอุปกรณ์ดูดซับ
แบบพลวัต  การวิเคราะห์โมดัล เครื่องมือวัด การตรวจวัดและ
การวินิจฉัยการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนของระบบต่อเนื่อง 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับปัญหางานด้านการสั่นสะเทือน 

  AEN-308 การออกแบบ
เครื่องจักรกล (Machine Design) 

พื้นฐานกลไกต่างๆ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนกลไก 
การออกแบบทางกล คุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ ทฤษฎีความ
เสียหายต่าง ๆ การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์อย่างง่าย เช่น โซ่ 
เบรก คลัช เกียร์ และแบริ่ง เป็นต้น และโครงงานการออกแบบ 
แนะนำเบื้องต้นการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและวิเคราะห์
ทางวิศวกรรม 

  AEN-310 การควบคุมอัตโนมัติ 
(Automatic Control) 

ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด 
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบควบคุม  ทรานสเฟอร์
ฟังก์ชัน บล๊อกไดอะแกรม โบดไดอะแกรม ซิกแนลโฟลว์กราฟ 
การวิเคราะห์การควบคุมโดเมนเวลาและโดเมนความถี่  การ
วิเคราะห์เสถียรภาพและความแม่นยำของระบบ การวิเคราะห์
ด้วยรูทโลกัส เทคนิคการชดเชยอย่างง่าย การจำลองปัญหาโดย
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบและชดเชยของ
ระบบควบคุม ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานวิศวกรรมเครื่องกล
และวิศวกรรมยานยนต์ 

  AEN-313 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
(Mechanics of Machinery) 

ระบบกลไก แผนผังจลนศาสตร์ ระดับอิสระในการเคลื ่อนที่ 
ระบบชิ้นต่อโยงเสมือน การวิเคราะห์ความเร็ว  การวิเคราะห์
ความเร่ง แผนผังความเร่ง ลูกเบี้ยว ขบวนเฟือง การวิเคราะห์
แรงในระบบกลไก สมดุลในเครื่องจักรกล  แนะนำเบื้องต้นการ
ใช้โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์จลนศาสตร์ของกลไก 

  AEN-314 การถ่ายเทความร้อนและ
การปรับอากาศ (Heat Transfer 
and Air-Conditioning) 

ประเภทของการถ่ายเทความร้อน การนำความร้อน การพา
ความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน การประยุกต์ใช้การถ่ายเท
ความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน คุณสมบัติทางไซโคร
เมตริกและกระบวนการของอากาศ การประมาณค่าภาระความ
เย็น อุปกรณ์ปรับอากาศ ชนิดของระบบปรับอากาศ  การ
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ออกแบบระบบท่อและระบบกระจายอากาศ การออกแบบ
ระบบระบายลมเพื่อป้องกันอัคคีภัย การออกแบบทางความ
ร้อนสำหรับท่อสารทำความเย็นและของไหลถ่ายโอนความร้อน 
ความปลอดภัยในระบบปรับอากาศ ประสิทธิภาพด้านพลังงาน
ในระบบปรับอากาศ งานประยุกต์การถ่ายเทความร้อนและการ
ปรับอากาศที่ใช้ในยานยนต์ 

  AEN-433 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า 
(Electric Vehicle Technology) 

ศึกษาเกี ่ยวกับประวัติความเป็นมาของรถยนต์ไฮบริดและ
รถยนต์ไฟฟ้า ระบบการทำงานของรถไฟฟ้า ส่วนประกอบของ
รถ ระบบควบคุมมอเตอร์ ระบบขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า การ
ประสานการทำงานของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าในรถยนต์
ไฮบริด ประเภทของแบตเตอรี่ การประเมินศักยภาพแบตเตอรี่ 
การควบคุมการใช้งานแบตเตอรี่ การระบายความร้อนของ
แบตเตอรี่ วิธ ีการอัด/คายประจุ มาตรฐานสถานีอัดประจุ
แบตเตอรี่ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและระบบ
สมาร์ทกริด เซนเซอร์ การติดต่อสื่อสารระหว่างยานพาหนะกับ
สรรพสิ่ง การควบคุมรถยนต์อัตโนมัติ กฎหมายและมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่เกี่ยวของรถยนต์ไฟฟ้า 

  AEN-491 เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-
Cooperative Education) 

หลักการและแนวคิดเกี ่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิศวกร งานด้านความปลอดภัย 
และมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม ก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 

  AEN-492 สหกิจศึกษา (Co-
operative Education) 

การปฏิบัติงานและแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการเป็นเวลา 
16 สัปดาห์ ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอื่น
ใด ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษา
ได้มีความรู้ในสาขา พร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะวิชาชีพตามสาขาของนักศึกษา ช่วย
พัฒนาความชำนาญ มีจริยธรรมและคุณธรรมหรือลักษณะนิสัย
หรือบุคลิกภาพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้ทำรายงานการ
แก้ปัญหาให้แก่สถานประกอบการส่งสาขาวิชาพร้อมทั้งมีการ
นำเสนอผล 

  AEN-493 ฝึกงานทางวิศวกรรมยาน
ยนต์ (Engineering Practice) 

นักศ ึกษาจะต ้องฝ ึกงานในโรงงานอ ุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการ หรือฝึกงานที่ทางมหาวิทยาลัยเห็นชอบ ไม่ต่ำกว่า 
320 ชั่วโมงและเสนอรายงานการฝึกงาน 

  AEN-496 โครงงานวิศวกรรมยาน
ยนต์ 1 (Automotive Engineering 
Project 1) 

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของ
วิศวกรรมยานยนต์ กำหนดโดยสาขาวิชา ต้องเขียนรายงาน
การศึกษาและต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ 

  AEN-497 โครงงานวิศวกรรมยาน
ยนต์ 2 (Automotive Engineering 
Project 2) 

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของ
วิศวกรรมยานยนต์ กำหนดโดยสาขาวิชา ต้องเขียนรายงาน
ฉบับสมบูรณ์และต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ 

10 การสื่อสาร (Communication) ENG-101 เขียนแบบวิศวกรรม 
(Engineering Drawing) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนแบบ  การเขียนตัวอักษร กา
รสเก็ตซ์ภาพเรขาคณิต การฉายภาพออโธกราฟฟิก การเขียน
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- สามารถสือ่สารงานวิศวกรรมที่
ซับซ้อนกับกลุ่มผู้ ปฏิบัติวิชาชีพ
วิศวกรรมและสังคมโดยรวมได้
อย่าง มีประสิทธิผล อาทิ สามารถ
อ่านและเขยีนรายงาน ทาง
วิศวกรรมและเตรียมเอกสารการ
ออกแบบงาน วิศวกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิผล สามารถนำเสนอ 
สามารถให้และรับคำแนะนำงานได้
อย่างชัดเจน 

 แบบภาพออโธกราฟฟิก การอ่านแบบภาพออโธกราฟฟิก การ
บอกขนาดและสัญลักษณ์ การเขียนแบบภาพประกอบ และการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ 

  ENG-102 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร 
(Computer Programming for 
Engineer) 

แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
การติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวคิด EDP และ
การแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนวิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
การทำโปรแกรมด้วยภาษาขั ้นส ูง แนวคิดของการเข ียน
โปรแกรมแบบโครงสร้าง โมดูลาร์และแบบเชิงวัตถุ ชนิดของ
ข้อมูลแบบต่าง ๆ หลักการควบคุมการทำงานแบบซ้ำ แบบ
เลือกทำและการตรวจสอบเงื ่อนไขต่าง ๆ พัฒนาการของ
โปรแกรมเชิงวัตถุ โดยให้มีการปฏิบัติควบคู่กับเนื้อหาที่เรียน 

  ENG-121 เคมีทั่วไป 
(General Chemistry) 

ปริมาณสารสัมพันธ์ พื้นฐานทฤษฏีปรมาณู คุณสมบัติของแก๊ส 
ของเหลว ของแข็งและสารละลาย สมดุลทางเคมี สมดุลอิออ
นและกรด-เบส ไตเตรชัน จลศาสตร์เคมี  โครงสร้างอิเล็กตรอน
ของอะตอม เคมีไฟฟ้า พันธะเคมี คุณสมบัติตามตารางธาตุ ธาตุ
ตัวแทน อโลหะและโลหะตัวนำ สารประกอบและโพลิเมอร์ เคมี
อินทรีย์และเคมีสิ่งแวดล้อม 

  ENG-131 แคลคูลัส 1 (Calculus 1) ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น อนุพันธ์ของฟังก์ชั่นพีชคณิต 
และฟังก์ชั่นอดิศัย อนุพันธ์อันดับสูง กฎลูกโซ่และอนุพันธ์โดย
ปริยาย การประยุกต์ของอนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์ ค่าเชิงอนุพันธ์
รูปแบบไม่กำหนด การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในการร่างกราฟ 
อินทิกรัลจำกัดเขตและอินทิกรัลไม่จำกัดเขต อนุพันธ์และ
อินทิกรัลเชิงตัวเลข เทคนิคการอินทิกรัล การประยุกต์ของการ
อินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

  ENG-206 กลศาสตร์ของไหล (Fluid 
Mechanics) 

คุณสมบัติของของไหล สมดุลของไหลที่อยู ่นิ ่ง นิยามและวิธี
วิเคราะห์การไหล ความต่อเนื่อง สมการโมเมนตัมและพลังงาน
ที่มีปริมาตรจำกัด ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด
ของของไหลแบบนิวตันเนียน สมการความต่อเนื ่องและการ
เคลื่อนที่ การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลแบบลา
มินาร์และเทอร์บูแลนท์ การไหลในท่อ การไหลของของไหลที่
อัดตัวได้ การไหลในท่อเปิด งานประยุกต์การไหลในท่อระบบ
ป้องกันอัคคีภัยและระบบปรับอากาศ 

  AEN-301 วิศวกรรมยานยนต์ 1 
(Automotive Engineering 1) 

ความเป ็นมาของยานยนต์ ชน ิดของยานยนต์ ชน ิดของ
เครื่องยนต์ หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์ ระบบหล่อ
ลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบส่งกำลัง ระบบขับเคลื ่อน 
ระบบรองรับ ระบบบังคับเล ี ้ยว ระบบเบรก ล้อและยาง 
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โครงสร้างรถยนต์ ตัวถังรถยนต์ เทคโนโลยีความปลอดภัย 
ระบบอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีต่าง ๆ ในยานยนต์
สมัยใหม่ 

  AEN-303 วิศวกรรมยานยนต์ 2 
(Automotive Engineering 2) 

ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ ระบบควบคุมตา่งๆ 
ในยานยนต์ ระบบควบคุมเครื่องยนต์ การควบคุมหัวฉีด การ
ควบคุมการจุดระเบิด ระบบประจุอากาศ ระบบไอเสียและการ
ควบคุมมลพิษ ระบบควบคุมเกียร์อัตโนมัติ ระบบควบคุมเบรก 
ระบบควบคุมเสถียรภาพของยานยนต์ ระบบสื่อสารระหว่างชุด
ควบคุมต่าง ๆ ในยานยนต์ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในยานยนต์สมัยใหม่ 

  AEN-305 การวัดทางวิศวกรรมยาน
ยนต์ (Automotive Engineering 
Measurement) 

ศึกษาแนวคิดในงานวัด ความคลาดเคลื่อนในการวัด และการ
ลดความคลาดเคล ื ่อนในระบบการว ัด  หลักการว ัดแบบ
เปรียบเทียบ พื้นฐานงานวัดมิติ การสอบเทียบเครื่องมือวัด การ
วิเคราะห์ทางสถิติของความคลาดเคลื่อน, ตัวรับรู้สัญญาณ การ
ตอบสนองทางพลวัตของระบบเครื่องมือวัด การประยุกต์วิธีทาง
ดิจ ิตอลในการวัดทางกล หลักการทำงานของเครื่องมือวัด 
อุปกรณ์ประกอบการวัดแบบต่างๆในงานอุตสาหกรรม การวัด
ปริมาณที่ใช้ในงานวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุปกรณ์วัดยุคใหม่
ในยานยนต์และอุตสาหกรรมยานยนต์ ตัวรับรู้อัจฉริยะ อุปกรณ์
ไร้สาย การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์วัด 

  AEN-306 การสั่นสะเทือนทางกล 
(Mechanical Vibration) 

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ระบบที่มีระดับขั้นความ
เสรีเท่ากับ 1 การสั่นแบบอิสระและแบบบังคับ ระบบที่มหีลาย
ระดับขั้นความเสรี การแยกการสั่นสะเทือนและอุปกรณ์ดูดซับ
แบบพลวัต  การวิเคราะห์โมดัล เครื่องมือวัด การตรวจวัดและ
การวินิจฉัยการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนของระบบต่อเนื่อง 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับปัญหางานด้านการสั่นสะเทือน 

  AEN-308 การออกแบบ
เครื่องจักรกล (Machine Design) 

พื้นฐานกลไกต่างๆ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนกลไก 
การออกแบบทางกล คุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ ทฤษฎีความ
เสียหายต่าง ๆ การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์อย่างง่าย เช่น โซ่ 
เบรก คลัช เกียร์ และแบริ่ง เป็นต้น และโครงงานการออกแบบ 
แนะนำเบื้องต้นการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและวิเคราะห์
ทางวิศวกรรม 

  AEN-310 การควบคุมอัตโนมัติ 
(Automatic Control) 

ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด 
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบควบคุม ทรานสเฟอร์
ฟังก์ชัน บล๊อกไดอะแกรม โบดไดอะแกรม ซิกแนลโฟลว์กราฟ 
การวิเคราะห์การควบคุมโดเมนเวลาและโดเมนความถี่  การ
วิเคราะห์เสถียรภาพและความแม่นยำของระบบ การวิเคราะห์
ด้วยรูทโลกัส เทคนิคการชดเชยอย่างง่าย การจำลองปัญหาโดย
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบและชดเชยของ
ระบบควบคุม ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานวิศวกรรมเครื่องกล
และวิศวกรรมยานยนต์ 

  AEN-313 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
(Mechanics of Machinery) 

ระบบกลไก แผนผังจลนศาสตร์ ระดับอิสระในการเคลื ่อนที่ 
ระบบชิ้นต่อโยงเสมือน การวิเคราะห์ความเร็ว  การวิเคราะห์
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ความเร่ง แผนผังความเร่ง ลูกเบี้ยว ขบวนเฟือง การวิเคราะห์
แรงในระบบกลไก สมดุลในเครื่องจักรกล  แนะนำเบื้องต้นการ
ใช้โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์จลนศาสตร์ของกลไก 

  AEN-314 การถ่ายเทความร้อนและ
การปรับอากาศ (Heat Transfer 
and Air-Conditioning) 

ประเภทของการถ่ายเทความร้อน การนำความร้อน การพา
ความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน การประยุกต์ใช้การถ่ายเท
ความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน คุณสมบัติทางไซโคร
เมตริกและกระบวนการของอากาศ การประมาณค่าภาระความ
เย็น อุปกรณ์ปรับอากาศ ชนิดของระบบปรับอากาศ  การ
ออกแบบระบบท่อและระบบกระจายอากาศ การออกแบบ
ระบบระบายลมเพื่อป้องกันอัคคีภัย การออกแบบทางความ
ร้อนสำหรับท่อสารทำความเย็นและของไหลถ่ายโอนความร้อน 
ความปลอดภัยในระบบปรับอากาศ ประสิทธิภาพด้านพลังงาน
ในระบบปรับอากาศ งานประยุกต์การถ่ายเทความร้อนและการ
ปรับอากาศที่ใช้ในยานยนต์ 

  AEN-433 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า 
(Electric Vehicle Technology) 

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของรถยนต์ไฮบริดและ
รถยนต์ไฟฟ้า ระบบการทำงานของรถไฟฟ้า ส่วนประกอบของ
รถ ระบบควบคุมมอเตอร์ ระบบขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า การ
ประสานการทำงานของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าในรถยนต์
ไฮบริด ประเภทของแบตเตอรี่ การประเมินศักยภาพแบตเตอรี่ 
การควบคุมการใช้งานแบตเตอรี่ การระบายความร้อนของ
แบตเตอรี่ วิธ ีการอัด/คายประจุ มาตรฐานสถานีอัดประจุ
แบตเตอรี่ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและระบบ
สมาร์ทกริด เซนเซอร์ การติดต่อสื่อสารระหว่างยานพาหนะกับ
สรรพสิ่ง การควบคุมรถยนต์อัตโนมัติ กฎหมายและมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่เกี่ยวของรถยนต์ไฟฟ้า 

  AEN-491 เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-
Cooperative Education) 

หลักการและแนวคิดเกี ่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิศวกร งานด้านความปลอดภัย 
และมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม ก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 

  AEN-492 สหกิจศึกษา (Co-
operative Education) 

การปฏิบัติงานและแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการเป็นเวลา 
16 สัปดาห์ ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอื่น
ใด ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษา
ได้มีความรู้ในสาขา พร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะวิชาชีพตามสาขาของนักศึกษา ช่วย
พัฒนาความชำนาญ มีจริยธรรมและคุณธรรมหรือลักษณะนิสัย
หรือบุคลิกภาพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้ทำรายงานการ
แก้ปัญหาให้แก่สถานประกอบการส่งสาขาวิชาพร้อมทั้งมีการ
นำเสนอผล 

  AEN-493 ฝึกงานทางวิศวกรรมยาน
ยนต์ (Engineering Practice) 

นักศ ึกษาจะต ้องฝ ึกงานในโรงงานอ ุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการ หรือฝึกงานที่ทางมหาวิทยาลัยเห็นชอบ ไม่ต่ำกว่า 
320 ชั่วโมงและเสนอรายงานการฝึกงาน 
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  AEN-496 โครงงานวิศวกรรมยาน
ยนต์ 1 (Automotive Engineering 
Project 1) 

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของ
วิศวกรรมยานยนต์ กำหนดโดยสาขาวิชา ต้องเขียนรายงาน
การศึกษาและต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ 

  AEN-497 โครงงานวิศวกรรมยาน
ยนต์ 2 (Automotive Engineering 
Project 2) 

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของ
วิศวกรรมยานยนต์ กำหนดโดยสาขาวิชา ต้องเขียนรายงาน
ฉบับสมบูรณ์และต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ 

11 การบริหารโครงการและการ
ลงทุน (Project Management 
and Finance) 
- สามารถแสดงว่ามีความรู้และความ
เข้าใจ หลักการทางวิศวกรรมและ
การบริหารงาน และ สามารถ
ประยุกต์ใช้หลักการบริหารในงาน
ของตน ในฐานะผู้ร่วมทีมและผู้นำ
ทีมเพื่อบริหารจัดการ โครงการ
วิศวกรรมที่มีสภาพแวดล้อมการ
ทำงาน ความหลากหลายสาขา
วิชาชีพ 

ENG-212  กรรมวิธีการผลิต 
(Manufacturing Process) 

ทฤษฎีและหลักการของกระบวนการผลิต งานหล่อวัสดุ การขึ้น
รูปชิ ้นงาน การใช้เครื ่องจักรกลสำหรับการผลิตชิ้นงานและ
เทคโนโลยีงานเชื ่อม กระบวนการผลิตด้วยเซรามิคและโพลิ
เมอร์ ความสัมพันธ์ของวัสดุและกระบวนการผลิต วัสดุที่ใช้ทำ
เครื่องมือตัดโลหะ ของเหลวสำหรับการตัดโลหะ กรรรมวธิีทาง
ความร้อน ศึกษาส่วนประกอบ หลักการทำงาน การคำนวณ
เวลางานและการบำรุงรักษาเครื่องกลชนิดต่างๆ ที่ ใช้ในการ
ผลิต หลักมูลฐานการคิดต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์หา
จุดคุ้มทุน 

  ENG-215 วิศวกรรมและการจัดการ
อุตสาหกรรม (Industrial 
Engineering and Management) 

หลักการจัดการและวิศวกรรมอุตสาหการ ประเภทกระบวนการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม แผนผังกระบวนการผลิต การจัดองค์กร 
การวางแผนและการควบคุมการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต ความปลอดภัยในการผลิต การบำรุงรักษาเครื ่องจักร 
การศึกษางาน การวิเคราะห์การเคลื ่อนไหวและเวลา การ
ควบคุมคุณภาพการผลิต ระบบการผลิตแบบญี่ปุ่น การอนุรักษ์
ส ิ ่ งแวดล ้อมและการจ ัดการพล ั งงานในอ ุตสาหกรรม 
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับวิศวกร การศึกษาความเป็นไปได้
ตามหลักเศรษฐศาสตร์ 

12 การเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong 
Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจำเป็นใน
การเตรียมตัว เพือ่ให้สามารถการ
ปฏิบัติงานได้โดยลำพังและ สามารถ
การเรียนรู้ตลอดชีพเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและ
วิศวกรรม 

ENG-101 เขียนแบบวิศวกรรม 
(Engineering Drawing) 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนแบบ  การเขียนตัวอักษร กา
รสเก็ตซ์ภาพเรขาคณิต การฉายภาพออโธกราฟฟิก การเขียน
แบบภาพออโธกราฟฟิก การอ่านแบบภาพออโธกราฟฟิก การ
บอกขนาดและสัญลักษณ์ การเขียนแบบภาพประกอบ และการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ 

  ENG-102 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร 
(Computer Programming for 
Engineer) 

แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
การติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวคิด EDP และ
การแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนวิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
การทำโปรแกรมด้วยภาษาขั ้นส ูง แนวคิดของการเข ียน
โปรแกรมแบบโครงสร้าง โมดูลาร์และแบบเชิงวัตถุ ชนิดของ
ข้อมูลแบบต่าง ๆ หลักการควบคุมการทำงานแบบซ้ำ แบบ
เลือกทำและการตรวจสอบเงื ่อนไขต่าง ๆ พัฒนาการของ
โปรแกรมเชิงวัตถุ โดยให้มีการปฏิบัติควบคู่กับเนื้อหาที่เรียน 
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  ENG-131 แคลคูลัส 1 (Calculus 1) ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น อนุพันธ์ของฟังก์ชั่นพีชคณิต 
และฟังก์ชั่นอดิศัย อนุพันธ์อันดับสูง กฎลูกโซ่และอนุพันธ์โดย
ปริยาย การประยุกต์ของอนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์ ค่าเชิงอนุพันธ์
รูปแบบไม่กำหนด การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในการร่างกราฟ 
อินทิกรัลจำกัดเขตและอินทิกรัลไม่จำกัดเขต อนุพันธ์และ
อินทิกรัลเชิงตัวเลข เทคนิคการอินทิกรัล การประยุกต์ของการ
อินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

  ENG-206 กลศาสตร์ของไหล (Fluid 
Mechanics) 

คุณสมบัติของของไหล สมดุลของไหลที่อยู ่นิ ่ง นิยามและวิธี
วิเคราะห์การไหล ความต่อเนื่อง สมการโมเมนตัมและพลังงาน
ที่มีปริมาตรจำกัด ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด
ของของไหลแบบนิวตันเนียน สมการความต่อเนื่องและการ
เคลื่อนที่ การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลแบบลา
มินาร์และเทอร์บูแลนท์ การไหลในท่อ การไหลของของไหลที่
อัดตัวได้ การไหลในท่อเปิด งานประยุกต์การไหลในท่อระบบ
ป้องกันอัคคีภัยและระบบปรับอากาศ 

  ENG-207 วิศวกรรมไฟฟ้า 
(Electrical Engineering) 

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้ากำลัง 
วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลง วงจรออพแอมป์ อุปกรณ์และ
วงจรอิเลกทรอนิกส์ วงจรดิจิตอล ไอซี เครื่องมือวัดไฟฟ้า ระบบ
ควบคุม เครื ่องจ ักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 

  ENG-210 กลศาสตร์วัสดุ 
(Mechanics of Materials) 

แรง ความเค้น และความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความ
เค้นและความเครียด ไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด 
การวิเคราะห์ชิ้นส่วนที่รับแรงแนวแกน แรงบิด ความเค้นใน
คาน การโก่งของคาน การโก่งของเสา ภาชนะความดัน ความ
เค ้นผสม วงกลมโมร์  ทฤษฎ ีความเส ียหาย  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม 

  ENG-212 กรรมวิธีการผลิต 
(Manufacturing Process) 

ทฤษฎีและหลักการของกระบวนการผลิต งานหล่อวัสดุ การขึ้น
รูปชิ้นงาน การใช้เครื่องจักรกลสำหรับการผลิh\ตชิ้นงานและ
เทคโนโลยีงานเชื ่อม กระบวนการผลิตด้วยเซรามิคและโพลิ
เมอร์ ความสัมพันธ์ของวัสดุและกระบวนการผลิต วัสดุที่ใช้ทำ
เครื่องมือตัดโลหะ ของเหลวสำหรับการตัดโลหะ กรรรมวธิีทาง
ความร้อน ศึกษาส่วนประกอบ หลักการทำงาน การคำนวณ
เวลางานและการบำรุงรักษาเครื่องกลชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการ
ผลิต หลักมูลฐานการคิดต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์หา
จุดคุ้มทุน 

  AEN-301 วิศวกรรมยานยนต์ 1 
(Automotive Engineering 1) 

ความเป ็นมาของยานยนต์ ชน ิดของยานยนต์ ชน ิดของ
เครื่องยนต์ หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์ ระบบหล่อ
ลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบส่งกำลัง ระบบขับเคลื่ อน 
ระบบรองรับ ระบบบังคับเล ี ้ยว ระบบเบรก ล้อและยาง 
โครงสร้างรถยนต์ ตัวถังรถยนต์ เทคโนโลยีความปลอดภัย 
ระบบอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีต่าง ๆ ในยานยนต์
สมัยใหม่ 
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

(Graduate Attributes) ตาม
ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวชิา 

  AEN-303 วิศวกรรมยานยนต์ 2 
(Automotive Engineering 2) 

ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ ระบบควบคุมตา่งๆ 
ในยานยนต์ ระบบควบคุมเครื่องยนต์ การควบคุมหัวฉีด การ
ควบคุมการจุดระเบิด ระบบประจุอากาศ ระบบไอเสียและการ
ควบคุมมลพิษ ระบบควบคุมเกียร์อัตโนมัติ ระบบควบคุมเบรก 
ระบบควบคุมเสถียรภาพของยานยนต์ ระบบสื่อสารระหว่างชุด
ควบคุมต่าง ๆ ในยานยนต์ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในยานยนต์สมัยใหม่ 

  AEN-305 การวัดทางวิศวกรรมยาน
ยนต์ (Automotive Engineering 
Measurement) 

ศึกษาแนวคิดในงานวัด ความคลาดเคลื่อนในการวัด และการ
ลดความคลาดเคล ื ่อนในระบบการว ัด  หลักการว ัดแบบ
เปรียบเทียบ พื้นฐานงานวัดมิติ การสอบเทียบเครื่องมือวัด การ
วิเคราะห์ทางสถิติของความคลาดเคลื่อน, ตัวรับรู้สัญญาณ การ
ตอบสนองทางพลวัตของระบบเครื่องมือวัด การประยุกต์วิธีทาง
ดิจ ิตอลในการวัดทางกล หลักการทำงานของเครื ่องมือวัด 
อุปกรณ์ประกอบการวัดแบบต่างๆในงานอุตสาหกรรม การวัด
ปริมาณที่ใช้ในงานวิศวกรรม เทคโนโลยีและอุปกรณ์วัดยุคใหม่
ในยานยนต์และอุตสาหกรรมยานยนต์ ตัวรับรู้อัจฉริยะ อุปกรณ์
ไร้สาย การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์วัด 

  AEN-306 การสั่นสะเทือนทางกล 
(Mechanical Vibration) 

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ระบบที่มีระดับขั้นความ
เสรีเท่ากับ 1 การสั่นแบบอิสระและแบบบังคับ ระบบที่มหีลาย
ระดับขั้นความเสรี การแยกการสั่นสะเทือนและอุปกรณ์ดูดซับ
แบบพลวัต  การวิเคราะห์โมดัล เครื่องมือวัด การตรวจวัดและ
การวินิจฉัยการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนของระบบต่อเนื่อง 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับปัญหางานด้านการสั่นสะเทือน 

  AEN-308 การออกแบบ
เครือ่งจักรกล (Machine Design) 

พื้นฐานกลไกต่างๆ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนกลไก 
การออกแบบทางกล คุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ ทฤษฎีความ
เสียหายต่าง ๆ การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์อย่างง่าย เช่น โซ่ 
เบรก คลัช เกียร์ และแบริ่ง เป็นต้น และโครงงานการออกแบบ 
แนะนำเบื้องต้นการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและวิเคราะห์
ทางวิศวกรรม 

  AEN-310 การควบคุมอัตโนมัติ 
(Automatic Control) 

ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด 
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบควบคุม  ทรานสเฟอร์
ฟังก์ชัน บล๊อกไดอะแกรม โบดไดอะแกรม ซิกแนลโฟลว์กราฟ 
การวิเคราะห์การควบคุมโดเมนเวลาและโดเมนความถี่  การ
วิเคราะห์เสถียรภาพและความแม่นยำของระบบ การวิเคราะห์
ด้วยรูทโลกัส เทคนิคการชดเชยอย่างง่าย การจำลองปัญหาโดย
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบและชดเชยของ
ระบบควบคุม ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานวิศวกรรมเครื่องกล
และวิศวกรรมยานยนต ์

  AEN-491 เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-
Cooperative Education) 

หลักการและแนวคิดเกี ่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและ
ขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิศวกร งานด้านความปลอดภัย 
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ลำดับ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

(Graduate Attributes) ตาม
ข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวชิา 

และมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม ก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 

  AEN-492 สหกิจศึกษา (Co-
operative Education) 

การปฏิบัติงานและแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการเป็นเวลา 
16 สัปดาห์ ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอื่น
ใด ซ่ึงเป็นไปตามความเห็นชอบของสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษา
ได้มีความรู้ในสาขา พร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะวิชาชีพตามสาขาของนักศึกษา ช่วย
พัฒนาความชำนาญ มีจริยธรรมและคุณธรรมหรือลักษณะนิสัย
หรือบุคลิกภาพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้ทำรายงานการ
แก้ปัญหาให้แก่สถานประกอบการส่งสาขาวิชาพร้อมทั้งมีการ
นำเสนอผล 

  AEN-493 ฝึกงานทางวิศวกรรมยาน
ยนต์ (Engineering Practice) 

นักศ ึกษาจะต ้องฝ ึกงานในโรงงานอ ุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการ หรือฝึกงานที่ทางมหาวิทยาลัยเห็นชอบ ไม่ต่ำกว่า 
320 ชั่วโมงและเสนอรายงานการฝึกงาน 

  AEN-496 โครงงานวิศวกรรมยาน
ยนต์ 1 (Automotive Engineering 
Project 1) 

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของ
วิศวกรรมยานยนต์ กำหนดโดยสาขาวิชา ต้องเขียนรายงาน
การศึกษาและต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ 

  AEN-497 โครงงานวิศวกรรมยาน
ยนต์ 2 (Automotive Engineering 
Project 2) 

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของ
วิศวกรรมยานยนต์ กำหนดโดยสาขาวิชา ต้องเขียนรายงาน
ฉบับสมบูรณ์และต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ 

หมายเหตุ : โปรดระบุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) ให้ครบถ้วนมากที่สุด โดยนำรายวิชาในหลักสูตรทั้งหมดมากรอกข้อมูล 
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4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้คาดหวังที่สำรวจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสอดคล้องกับหลักสูตร

โดยมีผลการเรียนรู้คาดหวังดังต่อไปนี้ 

1. มีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยสามารถนำไปเชื่อมโยงกับการประยุกต์ทางสาขา

วิศวกรรมยานยนต์และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

2. สามารถศึกษา รวมรวม วิเคราะห์ และประยุกต์ศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อต่อยอดในการออกแบบ วิจัยและพัฒนาระบบการออกแบบ การผลิตและการจัดการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

ยานยนต์ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงเคารพกฏและข้อบังคับต่าง ๆขององค์กรและสังคม  

4. มีทักษะการใช้เครื ่องมือทางวิศวกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ เพื่อช่วยออกแบบ และ

แกป้ญัหาทางวศิวกรรมไดอ้ย่างเหมาะสม 

5. รู้จักบทบาท หน้าที่ ความเป็นผู้นำหรือผู้ตาม การวางแผน การบริหารจัดการ ความรับผิดชอบและความปลอดภัยในการ

ทำงานท่ีได้รับมอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

6. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

7. มีทักษะในการนำเสนอและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

1. ได้พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานจริงจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ และความจำเป็นในการเรียนรู้

ทฤษฏีมากยิ่งข้ึน  

2. สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 

3. มีความสนใจและพัฒนาการเรียนรู้เมื่อเรียนในรายวิชาเฉพาะของสาขามากขึ้น 

4. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี  

5. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้ดี 

 

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ที่ต้องการจากการทำโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา มีดังนี้ 

1. ได้พัฒนาทักษะ และเรียนรู้กระบวนการทำโครงงานและการทำวิจัย ตั้งแต่การกำหนดปัญหา การศึกษา การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การวางแผนและการจัดการโครงงาน การดำเนินการทดลอง การวิเคราะห์และสรุปผล 

2. ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาประยุกต์และบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาในการทำโครงงาน 
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ส่วนที่ 3 คณาจารย์ 
 

1. ประธานหลักสูตร 
ช่ือและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของประธานหลักสูตรซึง่ทำหน้าท่ีด้านบริหารหลักสูตร การสอน และค้นคว้าวิจัยและงาน

บริการวิชาการ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางแสดงรายชื่อประธานหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จ

การศึกษา 
ประสบการณ์

สอน (ปี) 
นายพรชัย นิเวศน์รังสรรค์ ผู้ช่วยศาสตรจารย ์ - Ph.D. (Mechanical Engineer), Heriot-Watt 

University, Scotland, UK.  
- M.Sc. (Engineering and Manufacturing 

Management), Coventry University, UK. 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2548 
 

2541 
 

2534 

27 

 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งทำหน้าที่ด้านบริหารหลักสูตร การสอน และ

ค้นคว้าวิจัยและงานบริการวิชาการ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตารางท่ี 1: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต ์
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จ

การศึกษา 
ประสบการณ์

สอน (ปี) 

1 นายพรชัย นิเวศน์รังสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ -  Ph.D. (Mechanical Engineer), Heriot-Watt 
University, Scotland, UK. 

-  M.Sc. (Engineering and Manufacturing 
Management), Coventry University, UK. 

-  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2548 
 

2541 
 

2534 

27 

2 นายณัฐพล ลิ้มจีระจรัส รองศาสตราจารย ์ - Ph.D. (Chemical System Engineering) The 
University of Tokyo, Tokyo, Japan, 2552 

- วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  
- วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 
 

2546 
2545 

12 

3 นายเอกอุ ธรรมกรบญัญัต ิ  - Ph.D. (Energy Conversion Science), Kyoto 
University, Japan 

- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2554 
 

2544 
2540 

13 

4 นางสาวสวรรยา สุวรรณวงศ์  - Ph.D. (Engineering), Osaka University, Japan 
- M.Eng. (Mechanical Science and Bio 

Engineering), Osaka University, Japan 

2559 
2556 

 
 

9 
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- วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์) สถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุ่น 

2554 

5 นายนเร็นศ ชัยธาน ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2552 
 
 

2549 

11 

 

 

3. อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ประจำสาขาวิชา 
รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ประจำสาขาวิชาซึ่งทำหน้าที่ด้านการสอน  

การค้นคว้าวิจัยและงานบริการวิชาการ และการให้คำปรึกษาเต็มเวลา มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางแสดงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ประจำสาขาวิชา 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ปี) 

1 นายพรชัย นิเวศน์รังสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - Ph.D. (Mechanical Engineer), Heriot-Watt 
University, Scotland, UK. 

- M.Sc. (Engineering and Manufacturing 
Management), Coventry University, UK. 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2548 
 

2541 
 

2534 

27 

2 นายณัฐพล ลิ้มจีระจรัส รองศาสตราจารย ์ - Ph.D. (Chemical System Engineering) The 
University of Tokyo, Tokyo, Japan, 2552 

- วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  
- วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 
 

2546 
2545 

12 

3 นายเอกอุ ธรรมกรบญัญัต ิ  - Ph.D. (Energy Conversion Science), Kyoto 
University, Japan 

- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2554 
 

2544 
2540 

13 

4 นางสาวสวรรยา สุวรรณวงศ์  - Ph.D. (Engineering), Osaka University, Japan 
- M.Eng. (Mechanical Science and Bio Engineering), 

Osaka University, Japan 
- วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

2016 
2556 

 
2554 

9 

5 นายนเร็นศ ชัยธาน ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2552 
 

2549 

11 

6 นายวราคม เนิดน้อย  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - Ph.D. (Manufacturing) Coventry University, UK 
- M.Sc. (Engineering and Manufacturing 

Management), Coventry University, UK 
- วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2542 
2539 

 
2530 
2525 

37 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ปี) 

7 นายศิริชัย  พุธวัฒนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - M.S. Tech. Ed. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

- B.S. Tech. Ed. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

2539 
 

2523 

37 

8 นางวิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
- วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2546 
2540 
2537 

25 

9 นางสาวพิมพ์เพชร  สระทองอุ่น 
 

 - D.Eng. (Materials Science and Engineering), Tokyo 
Institute of Technology 

- M.Eng. (Innovative and Engineered Materials), 
Tokyo Institute of Technology 

- วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
- วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

2019 
 

2016 
 

2556 
2554 

9 

10 นายมหรรณพ ฟกัขาว 
 

 - D.Eng. (Mechanical System Engineering), Tohoku 
University 

- M.Eng. (Mechanical System and Design), Tohoku 
University 

- วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

2018 
 

2016 
 

2556 

3 

11 นายวัชรินทร์ หนูทอง  - วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า ลาดกระบัง 

- M.Eng. (Manufacturing Management Engineering), 
International Program, Mahanakorn University of 
Technology, Thailand 

- วศบ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัมหิดล 

2557 
 

2546 
 
 

2541 

18 

12 นายยิ่งยง แกว้ก่อเกยีรต ิ
 

 - วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหา
นคร 

2561 
 

2549 
 

2543 

15 

13 นายณรงค์ อนันควานิช 
 

 - M.S. (Mechanical Engineering), University of 
Florida, USA 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2536 
 

2533 

24 

14 นายวิศิษฐ สองเมือง 
 

 - วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
- อส.บ. (เทคโนโลยียานยนต์)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 

2560 
 

2546 

12 

 

4. บุคลากรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ  
รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาทุกระดับปริญญาของบุคลากรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการซึ่งทำหน้าที่ช่วยด้านการสอน/ 

ด้านเทคนิคในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางแสดงรายชื่อผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 

1 นายณัฐพล ลิ้มจีระจรัส รองศาสตราจารย ์ - Ph.D. (Chemical System Engineering) The University of Tokyo, Tokyo, Japan 

- วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2 นายเอกอุ ธรรมกรบญัญัต ิ  - Ph.D. (Energy Conversion Science), Kyoto University, Japan 

- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 นางสาวสวรรยา สุวรรณวงศ์  - Ph.D. (Engineering), Osaka University, Japan 
- M.Eng. (Mechanical Science and Bio Engineering), Osaka University, Japan 

- วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต)์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

4 นายนเร็นศ ชัยธาน ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

5 นายวราคม เนิดน้อย  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - Ph.D. (Manufacturing Engineering), Coventry University, UK 
- M.Sc. (Engineering and Manufacturing Management), Coventry University, UK 

- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

6 นายศิริชัย  พุธวัฒนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - M.S. Tech. Ed. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

- B.S. Tech. Ed. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

7 นางสาวพิมพ์เพชร  สระทอง
อุ่น 
 

 

- D.Eng. (Materials Science and Engineering), Tokyo Institute of Technology 
- M.Eng. (Innovative and Engineered Materials), Tokyo Institute of Technology 

- วศ.ม. (เทคโนโลยวีิศวกรรม) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

- วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

8 นายมหรรณพ ฟกัขาว 
  

- D.Eng. (Mechanical System Engineering), Tohoku University 

- M.Eng. (Mechanical System and Design), Tohoku University 
- วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

9 นายวัชรินทร์ หนูทอง  - วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง 
- M.Eng. (Manufacturing Management Engineering), International Program, 

Mahanakorn University of Technology 

- วศบ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยมหดิล 

10 นายยิ่งยง แกว้ก่อเกยีรต ิ
  

- วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

11 นายวิศิษฐ สองเมือง 
 

 
- วศ.ม. (เทคโนโลยวีิศวกรรม) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

- อส.บ. (เทคโนโลยยีานยนต์)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

12 นายภาสกร พันธุ์โอภาส 
 

 
- วศ.ม. การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

- ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) สถาบันราชภฏันครราชสีมา 

13 นางสาวสุภลักษณ์ ประพันธ์ 
 

 
- วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

14 นายชวัลณัฐ ชยัชุมพร 
 

 
- วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

15 นางสาวสุรัสสวตี จามิกรณ์ 
  

- ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

16 นางวรางคณา ชัยธาน ี  - วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 

 - วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

17 นายจิรพงศ์ สุขาทพิย ์
 

- วศ.ม. (เทคโนโลยวีิศวกรรม) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

18 นางสาวกันติชา กิตติพีรชล 
  

- Ph.D. (Intelligent Interaction Technology), University of Tsukuba, Japan 

- วศ.ม. (วิศวกรรมระบบควบคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้) มหาวิทยาลยัรังสิต 

19 นายศิริพงษ์ แสงสารพันธ ์
 

 
- วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรม) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

20 นางสาวจิรดา โกสุมบงกช 

 

- Ph.D. (Regional Environment Systems), Shibaura Institute of Technology 
- M.Sc. With Merit (Electrical Engineering for Sustainable and Renewable 
Energy) The University of Nottingham, UK 
- B.Eng. (Electrical Engineering) The University of New South Wales, Australia  
- B.Eng (Electrical Engineering) Thammasat University 

21 นายชูคิด งามวงศ์ 
 

- วศ.ม. (เทคโนโลยวีิศวกรรม) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
- ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

22 นายวรยศ หอมสิน 
 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
- กำลังศึกษาต่อระดับ ป.โท  

23 นายพงศ์กรณ์ มีลาภโชติพงศ์ 
 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
- กำลังศึกษาต่อระดับ ป.โท 

 

5. อัตราส่วนระหว่างอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา 
จำนวนอาจารย์ประจำที่นำมาคิดอัตราส่วนซึ ่งทำหน้าที่ด้านการสอนและให้คำปรึกษาเต็มเวลา และจำนวนนักศึกษาจริง 

ในปีการศึกษาปัจจุบันที่ยื่นขอรับรองปริญญาฯ โดยจำแนกตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิชาเอก/แขนงวิชา มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางแสดงอัตราส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา ณ ปีการศึกษา 2564 
ตารางที่ 1: จำนวนนักศึกษาระดบั ม.6 วิชาเอก/แขนงวิชา วิศวกรรมยานยนต์ 

ระดับชั้นป ี
จำนวนนักศึกษาจริง (ม.6) แต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ช้ันปีท่ี 1 55 80 80 80 80 

ช้ันปีท่ี 2 51 55 80 80 80 
ช้ันปีท่ี 3 48 51 55 80 80 

ช้ันปีท่ี 4 63 48 51 55 80 
รวม 217 234 266 295 320 
รวมนักศึกษา (ช้ันปทีี่ 2-4) 240 

 
ตารางที่ 2: อัตราส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา  

จำนวนอาจารย์ประจำ  
(Y) 

รวมจำนวนนกัศึกษาจริง (ม.6) 
(X1) 

14 240 
อัตราส่วน (X1/Y) = 240/14 = 17 

อัตราส่วนต้องไม่เกิน 1:20  
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6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ปี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และหลักสูตรได้กำหนดแผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดย การปรับปรุงหลักสูตรจะมีการ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิต หลักสูตรจะมี
คณะกรรมการประจำหลักสตูร ประกอบด้วย ประธานหลักสูตรฯ หรือหัวหน้าภาควิชาฯ เป็นประธาน และอาจารย์ประจำหลักสูตรเปน็
กรรมการ โดยมีคณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำกับดูแลและคอยให้คำแนะนำ ตลอดจนกำหนดนโยบายในการปฏบิตัิ 
คณะกรรมการประจำหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ทำการติดตามและรวบรวมข้อมูล สำหรับใช้
ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทำทุกปีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรในการเพิ่มวุฒิการศึกษา การ
เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ และการปรับตำแหน่งทางวิชาการคณะวิศวกรรรมและสถาบันฯ ได้กำหนดแนวทางให้บุคลากรทุกคนวางแผน
เพื่อพัฒนาตนเอง ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลากรเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง แผนการพัฒนาส่วนต่าง ๆ มีกล
ยุทธ์ หลักฐานและตัวบ่งช้ี ดังนี้ 

 
แผนการพัฒนา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมยาน
ยนต์ให ้ม ีมาตรฐานตามที ่  สกอ. 
และสภาวิศวกรกำหนด 

1.1 พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื ้นฐานจากกรอบ
มาตรฐานของ สกอ. และสภาวิศวกร รวมทั้ง
ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 

1.2 เชิญผู ้เชี ่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้
1.1 มีการประชุมหลักสูตรเพื่อทบทวนอย่างน้อยปีละ 

1 คร้ัง 
1.2 สกอ. และสภาวิศวกรรับทราบและพิจารณาให้

ความเห็นชอบ  
1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี 
หลักฐาน 
1.1 รายงานการประชุมทบทวนหลักสูตร 
1.2 รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
1.3 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2.1 ติดตามความเปลี่ยนแปลงความต้องการของ
ผู้ประกอบการ 

2.2 สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 
2.3 สำรวจความพึงพอใจของหลักสูตรและการ

เรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งชี ้
2.1 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้านทักษะ ความรู้ 

ความสามารถในการทำงาน โดยเฉลี่ยในระดับไม่
น้อยกว่า 3.51 

2.2 จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำภายใน 1 ปีไม่น้อยกว่า 
80%  

หลักฐาน 
2.1 รายงานการประเมินความพึงพอใจ 
     ของผู้ใช้บัณฑิต 
2.2 รายงานสรุปผลการมีงานทำของบัณฑิต 
2.3 รายงานความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตร 

3. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มี
คุณภาพ ทั้งวิชาการและวิชาชีพ 

สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนา
ในด้านต่างๆ ได้แก่ การศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้น 
การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมสัมนาเพื่อเพิ่มพูน
ท ักษะ ความร ู ้และประสบการณ์ เก ี ่ ยวกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางวิศวกรรมยานยนต์ รวมถึง
การขอตำแหน่งทางวิชาการ 
 

ตัวบ่งชี ้
3.1 จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมทั้งทางวิชาการ

และวิชาชีพ 
3.2 จำนวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
หลักฐาน 
3.1 รายงานผลการฝึกอบรม 
3.2 ผลงานทางวิชาการ 

4. ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ 4.1 จ ัดหางบประมาณเพ ื ่อปร ับปร ุงป ัจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี ้
4.1 จำนวนรายการสิ่งสนับสนุนการเรียนตามเกณฑ์

ในการจัดการเร ียนการสอนที ่สอดคล้องกับ
หลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

4.2 สำรวจความต้องการของผู้สอนและข้อเสนอ
จากผู้เรียนเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอน 

4.2 ผลการประเมินความต้องการของอาจารย์ผู้สอน
และนักศึกษา 

หลักฐาน 
4.1 รายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
4.2 รายงานความต้องการของอาจารย์ผู ้สอนและ

นักศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอน 

แผนการปรับปรุงหลักสูตรที่ต้องทำทุก ๆ 5 ปี จะมีแผนการปรับปรุงหลักสตูร และแผนปรับปรุง พัฒนาและประเมินหลกัสตูร
รายวิชาซึ่งทำให้หลักสูตรมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ ปรับปรุงปี 2564 ได้มีการวางแผนปรับปรุงดังตาราง
ดังนี ้
 
ตารางแผนการปรับปรุงหลักสูตร 

รายการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1. แผนการปรับปรุงหลักสูตร 
P             
A             

2. แผนปรับปรุง พัฒนา และประเมนิ
หลักสตูรรายวิชา 

P             
A             

หมายเหตุ – P = PLAN, A = ACTION 
 

6.1  แผนพัฒนาด้านการให้ความรู้และเสริมทักษะ 
6.1.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสรมิการสอนและการวิจัยการบริการวิชาการ

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง

วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

 

6.1.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนและอตุสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคณุธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาที่สังกัด 

(3) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

(4) จัดสรรงบประมาณภายในหรือภายนอกสำหรับการทำวิจัย 

(5) จัดสรรให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจยัต่างๆ ของคณะ 

(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
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6.2 แผนพัฒนาด้านการจัดหาบุคลากรใหม่ 
หลักสตูรได้วางแผนสำหรับการจดัหาบุคลากรใหม่เพื่อทดแทนบุคลากรที่เกษียรอายุ หรือลาออก และให้เพียงพอต่อหลักสตูร โดยมี

แผนการจดัหาดังนี ้
แผนการจดัหาอาจารย์ประจำเพิม่เติม 

ระดับการศึกษา 
หลักสตูร / สาขาวิชา 

จำนวนบุคลากรสายวิชาการ 
2564 2565 2566 2567 2568 

ปริญญาโท – วิศวกรรมเครื่องกล - - - - - 
ปริญญาเอก – วิศวกรรมเครื่องกล - - 1 - 1 

 

 6.3 แผนพัฒนาด้านการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา 
หลักสตูรได้วางแผนสำหรับการเพิม่คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้ 
 

แผนพัฒนาอาจารย์ประจำในด้านเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา 

หลักสตูร / สาขาวิชา 
จำนวนอาจารย์ประจำสาขาฯ ท่ีศกึษาต่อเพิ่ม 

2564 2565 2566 2567 2568 
ปริญญาโท - - - - - 
ปริญญาเอก - - 1 - 1 

 

6.4  แผนพัฒนาด้านการปรับตำแหน่งทางวิชาการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรให้วางแผนในการปรับตำแหน่งทางวิชาการของตนเอง แผนพัฒนาด้าน

การปรับตำแหน่งทางวิชาการ สรปุได้ดังนี ้
 

แผนพัฒนาอาจารย์ประจำในด้านการเข้าสูต่ำแหน่งทางวิชาการ 

ระดับการศึกษา 
หลักสตูร / สาขาวิชา 

จำนวนอาจารย์ประจำสาขาฯ ท่ีมตีำแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น 
2564 2565 2566 2567 2568 

ศาสตราจารย ์ - - - - - 
รองศาสตราจารย ์ - - 1 - 1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - 1 - 1 
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ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้ 
 

1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด (Curriculum Mapping) 
 

ตารางการเทียบองค์ความรู้ สาขาวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมยานยนต ์
สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น 

สำหรับผู้เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564 – 2568 

องค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด เนื้อหาวิชาที่เทียบกบัองค์ความรู ้ ชื่อวิชา 
ภาระ 

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี 
คณิตศาสตร ์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น อนุพันธ์

ของฟังก ์ช ั ่นพีชคณิต และฟังก์ช ั ่นอดิศัย 
อนุพันธ์อันดับสูง กฎลูกโซ่และอนุพันธ์โดย
ปริยาย การประยุกต์ของอนุพ ันธ์ อ ัตรา
สัมพัทธ์ ค่าเชิงอนุพันธ์รูปแบบไม่กำหนด การ
ประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในการร่างกราฟ อินทิกรัล
จำกัดเขตและอินทิกรัลไม่จำกัดเขต อนุพันธ์
และอินทิกรัลเชิงตัวเลข เทคนิคการอินทิกรัล 
การประยุกต์ของการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่
ตรงแบบ 

ENG-131 แคลคูลัส 1 (Calculus 1) 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 

= 3 หน่วยกิต 
 

 ลำดับ และอนุกรมของจำนวนจริง อนุกรม
กำลัง อนุกรมเทย์เลอร์ และการประมาณค่า
เวกเตอร ์  และพ ื ้นผ ิว ในปร ิภ ูม ิสามม ิติ  
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์หนึ่งตัวแปร 
ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริง
หลายตัวแปร บทนำสู่สมการเชิงอนุพันธ์ และ
การประยุกต์ 

ENG-132 แคลคูลัส 2 (Calculus 2) 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 

= 3 หน่วยกิต 
 

 สมการเช ิงอนุพันธ ์สามัญและสมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยเชิงเส้น ปัญหาค่าขอบเขต การ
แปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิง
อนุพันธ์ย ่อย ระบบสมการเชิงเส ้นทั ่วไป 
เมตริกซ์ และระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ฝึกใช้
โปรแกรมช่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์ 

ENG-213 คณิตศาสตร์สำหรับ
วิศวกรรม (Mathematics for 
Engineering) 

3(3-0-6) 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 

= 3 หน่วยกิต 
 

ฟิสิกส ์ สมบัติทางกายภาพของแสงและการมองเห็น   
ไฟฟ้าเบื ้องต้น วงจรไฟฟ้าเบื ้องต้น ไฟฟ้า
กระแสตรง-สลับ แม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์อิเล็คทรอนิกส์
เบื ้องต้น ดิจ ิตอลอิเล็กทรอนิกส์เบื ้องต้น 
ฟิสิกส์อะตอม ควอนตัมฟิสิกส์ 

ENG-103 ฟิสิกส์วิศวกรรม 
(Engineering Physics) 

3(3-0-6) 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 

= 3 หน่วยกิต 
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 ห ั ว ข ้ อ ก า รทดลอง ให ้ สอดคล ้ อ งกับ
เนื้อหาวิชาของฟิสิกส์วิศวกรรม 

ENG-104 ปฏิบัตกิารฟิสิกสว์ิศวกรรม 
(Engineering Physics Laboratory) 

1(0-3-2) 
ปฏิบัติ 45 ชัว่โมง 

= 1 หน่วยกิต 
 ความสำคัญของวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์และ

ปรากฎการณ์ธรรมชาติ แนวคิดพื้นฐานด้าน
ฟิสิกส์ เวกเตอร์ จลนศาสตร์ แรง การ
เคลื่อนที่ โมเมนตัม พลังงาน สมดุล การ
เคลื่อนที่แบบหมุน โมเมนตัมเชิงมุม แรง
โน้มถ่วง กลศาสตร์ของไหล การเคลื่อนที่
แบบมีคาบ  เทอร์โมไดนามิกส์ คลื่น 

ENG-111 ฟิสิกส์ทั่วไป  
(General Physics) 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 

= 3 หน่วยกิต 
 

 ทำการทดลองตามเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์
ทั่วไป 

ENG-112 ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ทัว่ไป 
(General Physics Laboratory) 

1(0-3-2) 
ปฏิบัติ 45 ชัว่โมง 

= 1 หน่วยกิต 
เคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ พื้นฐานทฤษฏีปรมาณู 

คุณสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็งและ
สารละลาย สมดุลทางเคมี สมดุลอ ิออ
นและกรด-เบส ไตเตรชัน จลศาสตร์เคมี  
โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม เคมีไฟฟ้า 
พันธะเคมี คุณสมบัติตามตารางธาตุ ธาตุ
ต ั ว แ ท น  อ โ ล ห ะ แ ล ะ โ ล ห ะ ต ั ว น ำ 
สารประกอบและโพลิเมอร์ เคมีอินทรีย์และ
เคมีสิ่งแวดล้อม 

ENG-121 เคมีทั่วไป  
(General Chemistry) 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 

= 3 หน่วยกิต 
 

 ทำการทดลองตามเนื ้อหาในรายวิชาเคมี
ทั่วไป 

ENG-122 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
(General Chemistry Laboratory) 

1(0-3-2) 
ปฏิบัติ 45 ชัว่โมง 

= 1 หน่วยกิต 

2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม 
กลุ่มที่ 1 พื้นฐานการออกแบบ (Design Fundamentals) ความรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับ Mechanical Drawing, Statics and Dynamics, 
Mechanical Engineering Process 
Mechanical Drawing ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนแบบ  การ

เขียนตัวอักษร การสเก็ตซ์ภาพเรขาคณิต 
การฉายภาพออโธกราฟฟิก การเขียนแบบ
ภาพออโธกราฟฟิก การอ่านแบบภาพ
ออ โ ธก ราฟฟ ิ ก  ก า รบอกขนาดและ
สัญลักษณ์ การเขียนแบบภาพประกอบ 
และการใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ 

ENG-101 เขียนแบบวิศวกรรม 
(Engineering Drawing) 

3(2-3-6) 
บรรยาย 30 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 45 ชัว่โมง 

= 3 หน่วยกิต 
 

Statics and Dynamics หลักการของสถิตยศาสตร์ ระบบของแรง 
และสภาพสมดุลย์ แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน 
หลักการของงานเสมือน เสถียรภาพของ
สมดุล โมเมนต์ความเฉื ่อย จุดศูนย์ถ่วง 
วิเคราะห์แรงในโครงสร้าง 

ENG-105 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 
 (Engineering Mechanics 1) 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 

= 3 หน่วยกิต 
 
 

พลศาสตร ์ของอน ุภาค การเคล ื ่อนที่
สมบูรณ์และสัมพัทธ์ของวัสดุเกร็ง กฎการ
เคลื ่อนที ่ข ้อที ่สองของนิวตัน งานและ
พลังงาน อิมพัลส์และการเคลื่อนที่ ทฤษฎี
พื้นฐานของการสั่นสะเทือน 

ENG-204 กลศาสตร์วิศวกรรม 2  
(Engineering Mechanics 2) 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 

= 3 หน่วยกิต 
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Mechanical Engineering 
Process 

ทฤษฎีและหลักการของกระบวนการผลิต 
งานหล่อวัสดุ การขึ ้นรูปชิ ้นงาน การใช้
เครื่องจักรกลสำหรับการผลิตชิ้นงานและ
เทคโนโลยีงานเชื่อม กระบวนการผลิตด้วย
เซรามิคและโพลิเมอร์ ความสัมพันธ์ของ
วัสดุและกระบวนการผลิต วัสดุที ่ใช้ทำ
เครื่องมือตัดโลหะ ของเหลวสำหรับการตัด
โลหะ กรรรมว ิธ ีทางความร ้อน ศ ึกษา
ส่วนประกอบ หลักการทำงาน การคำนวณ
เวลางานและการบำรุงรักษาเครื่องกลชนิด
ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต หลักมูลฐานการคิด
ต ้นท ุนการผล ิตและการว ิ เคราะห ์หา
จุดคุ้มทุน 

ENG-212 กรรมวิธกีารผลิต 
(Manufacturing Process) 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 

= 3 หน่วยกิต 
 

การใช้เครื ่องมือพื ้นฐาน เช่น เครื ่องกลึง 
เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องเลื่อย เครื่อง
เจียระไนราบ และเครื ่องมือวัดละเอียด
ต่างๆ เช่น ไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียร์ นาฬิกา
วัด วิธีการเชื่อม เทคนิคของการเชื่อม 

ENG-202 การปฏิบัติงานพื้นฐาน
วิศวกรรม (Fundamental Engineering 
Workshop) 

1(0-3-2) 
ปฏิ่บัติ 33 ชัว่โมง 
= 0.73 หน่วยกิต 

กลุ่มที่ 2 ความรู้ทาง ดิจิทัล (Digital Literacy) ความรูท้ี่เกี่ยวข้องกับ Digital Technology in Mechanical Engineering 
Digital Technology in 
Mechanical Engineering 

แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ
ของคอมพิวเตอร ์  การต ิดต ่อระหว ่าง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวคิด EDP และ
การแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนวิธีการออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรม การทำโปรแกรมด้วย
ภาษาขั้นสูง แนวคิดของการเขียนโปรแกรม
แบบโครงสร้าง โมดูลาร์และแบบเชิงวัตถุ 
ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ หลักการควบคุม
การทำงานแบบซ้ำ แบบเลือกทำและการ
ตรวจสอบเงื ่อนไขต่าง ๆ พัฒนาการของ
โปรแกรมเชิงวัตถุ โดยให้มีการปฏิบัติควบคู่
กับเนื้อหาที่เรียน 

ENG-102 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร  
(Computer Programming for 
 Engineer) 

3(2-3-6) 
บรรยาย 30 ชั่วโมง 
ปฏิบัติ 45 ชัว่โมง 

= 3 หน่วยกิต 
 

การทดลองพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ 
กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์ของแข็ง 
กลศาสตร์วัสดุ ระบบพลวัต 

ENG-209 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมเครื่องกล 
(Mechanical Engineering 
Laboratory) 

1(0-3-2) 
บรรยาย 6 ชั่วโมง  
= 0.13 หน่วยกิต 

การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทักษะ
วิชาชีพ 

AEN-491 เตรียมสหกิจศึกษา   
(Pre-Cooperative Education) 

1(1-0-2) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง  
= 0.13 หน่วยกิต 

กลุ่มที่ 3 พื้นฐานทางความร้อนและของไหล (Thermo-fluids Fundamentals) ความรู้ที่เกีย่วข้องกับThermodynamics, Fluid Mechanics 
Thermodynamics คำจำกัดความและแนวคิดเกี่ยวกับเทอร์โม

ไดนามิกส์ คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์และ
ก๊าซอุดมคติ ความร้อนและงาน กฎข้อหนึ่ง
ของเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อสองของเทอร์
โมไดนามิกส์ วัฏจักรของคาร์โนท์ เอนโทรปี 
การถ่ายเทความร้อนและการเปลี ่ยนรูป
พลังงานเบื้องต้น การย้อนกลับได้และการ
ใช้ประโยชน์ได้ วัฏจักรความเย็น วัฏจักร

ENG-214 เทอร์โมไดนามิกส์ 
(Thermodynamics) 
 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 36 ชั่วโมง  

= 2.4 หน่วยกิต 
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มาตรฐานอากาศของคาร์โนท์ วัฏจักรกำลัง
มาตรฐานอากาศ  

Fluid Mechanics คุณสมบัติของของไหล สมดุลของไหลที่อยู่
นิ ่ง นิยามและวิธีวิเคราะห์การไหล ความ
ต่อเนื่อง สมการโมเมนตัมและพลังงานที่มี
ปริมาตรจำกัด ความสัมพันธ์ของความเค้น
และความเครียดของของไหลแบบนิวตัน
เน ียน  สมการความต ่อเน ื ่องและการ
เคล ื ่อนท ี ่  การว ิ เคราะห ์ม ิต ิและความ
คลา้ยคลึง การไหลแบบลามินาร์และเทอรบ์ู
แลนท์ การไหลในท่อ การไหลของของไหล
ที่อัดตัวได้ การไหลในท่อเปิด  

ENG-206 กลศาสตร์ของไหล  
(Fluid Mechanics) 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 40 ชั่วโมง 
 = 2.8 หน่วยกิต  

กลุ่มที่ 4 วัสด ุวิศวกรรมและกลศาสตร์วัสดุ (Engineering Materials and Mechanics of Materials) ความรูท้ี่เกี่ยวข้องกับ Engineering 
Materials, Solid Mechanics 

Engineering Materials ว ัสด ุว ิศวกรรมชนิดต ่างๆ เช ่น โลหะ 
พลาสติก ยางแอสฟัลต์ ไม้ เซรามิก คอมโพ
ซิส และคอนกรีต แผนภาพสมดุลและการ
แปลผลการทดสอบและความหมายของ
สมบัติต่างๆ การศึกษาโครงสร้างมหภาค
และจุลภาคที่สัมพันธ์กับสมบัติต่างๆ ของ
วัสดุ ว ิศวกรรม กระบวนการผลิตทั ่วไป
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุวิศวกรรม 

ENG-203 วัสดุวิศวกรรม  
(Engineering Materials) 
 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 45 ชั่วโมง 

= 3 หน่วยกิต 
 

Solid Mechanics แ ร ง  ค ว า ม เ ค ้ น  แ ล ะ ค ว า ม เ ค ร ี ย ด 
ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างความเค ้นและ
ความเครียด ไดอะแกรมของแรงเฉือนและ
โมเมนต์ดัด การวิเคราะห์ชิ้นส่วนที่รับแรง
แนวแกน แรงบิด ความเค้นในคาน การโก่ง
ของคาน การโก่งของเสา ภาชนะความดัน 
ความเค้นผสม วงกลมโมร์ ทฤษฎีความ
เสียหาย 

ENG-210 กลศาสตร์วัสดุ  
(Mechanics of Materials) 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 42 ชั่วโมง 

= 2.6 หน่วยกิต 
 
 

กลุ่มที่ 5 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health Safety and Environment) 

Health Safety and 
Environment 

ความปลอดภัยในโรงงาน  ENG-202 การปฏิบัติงานพื้นฐาน
วิศวกรรม (Fundamental Engineering 
Workshop) 

1(0-3-2) 
ปฏิ่บัติ 3 ชัว่โมง 

= 0.067 หน่วยกิต 

การทดลองพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ 
กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์ของแข็ง 
กลศาสตร์วัสดุ ระบบพลวัต 

ENG-209 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมเครื่องกล 
(Mechanical Engineering 
Laboratory) 

1(0-3-2) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง  
= 0.067 หน่วยกิต 

หัวข้อปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
วิศวกรรมยานยนต์ 1  

AEN-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต ์
1 (Automotive Engineering 
Laboratory 1) 

1(0-3-2) 
ปฏิบัติ 9 ชัว่โมง 
= 0.2 หน่วยกิต 

หัวข้อปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
วิศวกรรมยานยนต์ 2 (ความปลอดภัยใน
การปฏิบัติการ) 

AEN-304 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต ์
2 (Automotive Engineering 
Laboratory 2) 

1(0-3-2) 
ปฏิบัติ 3 ชัว่โมง 

= 0.067 หน่วยกิต 

กฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยที่
เกี่ยวของรถยนต์ไฟฟ้า 

AEN-433 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า  
(Electric Vehicle Technology) 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
= 0.2 หน่วยกิต 
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งานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภยัและ
สิ่งแวดล้อม  

AEN-491 เตรียมสหกิจศึกษา   
(Pre-Cooperative Education) 
 

1(1-0-2) 
บรรยาย 4 ชั่วโมง 
= 0.13 หน่วยกิต 

3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม 
กลุ่มที่ 1 เครื่องจักรกล (Machinery) ความรู้ที่เกีย่วข้องกับ Machinery Systems, Machine Design, Prime Movers 

Machinery Systems ระบบกลไก แผนผังจลนศาสตร์ ระดับอิสระ
ในการเคลื ่อนที ่ ระบบชิ้นต่อโยงเสมือน 
การว ิเคราะห์ความเร ็ว  การว ิเคราะห์
ความเร่ง แผนผังความเร่ง ลูกเบี้ยว ขบวน
เฟือง การว ิเคราะห์แรงในระบบกลไก 
สมดุลในเครื่องจักรกล  แนะนำเบื้องต้นการ
ใช้โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์จลนศาสตร์
ของกลไก 

AEN-313 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
(Mechanics of Machinery) 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 39 ชั่วโมง 

= 2.6 หน่วยกิต 

หัวข้อปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
วิศวกรรมยานยนต์ 1  

AEN-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต ์
1 (Automotive Engineering 
Laboratory 1) 

1(0-3-6) 
ปฏิบัติ 3 ชัว่โมง 

= 0.067 หน่วยกิต 

Machine Design พื ้นฐานกลไกต ่างๆ การว ิ เคราะห์การ
เคลื ่อนที่ของชิ้นส่วนกลไก การออกแบบ
ทางกล คุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ ทฤษฎี
ความเสียหายต่าง ๆ การออกแบบชิ้นส่วน
ยานยนต์อย่างง่าย เช่น โซ่ เบรก คลัช เกียร์ 
และแบร ิ ่ ง เป ็นต ้น และโครงงานการ
อ อ ก แ บ บ  แ น ะ น ำ เบ ื ้ อ ง ต ้ น ก า ร ใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและวิเคราะห์
ทางวิศวกรรม 

AEN-308 การออกแบบเครื่องจักรกล 
(Machine Design) 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 39 ชั่วโมง 

= 2.6 หน่วยกิต 

ระบบสงกำลัง ระบบขับเคลื ่อน ระบบ
รองรับ ระบบบังคับเลี้ยว 

AEN-301 วิศวกรรมยานยนต์ 1 
(Automotive Engineering 1) 

3(3-0-6) 
บรรยาย 15 ชั่วโมง  

= 1 หน่วยกิต 

หัวข้อปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
วิศวกรรมยานยนต์ 1  

AEN-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต ์
1 (Automotive Engineering 
Laboratory 1) 

1(0-3-2) 
ปฏิบัติ 15 ชัว่โมง 
= 0.333 หน่วยกิต 

ระบบควบคุมเกียร์อัตโนมัติ ระบบควบคุม
เบรก 

AEN-303 วิศวกรรมยานยนต์ 2 
(Automotive Engineering 2) 

3(3-0-6) 
บรรยาย 12 ชั่วโมง  

= 0.8 หน่วยกิต 

การทดลองพื้นฐานทางกลศาสตร์ของแข็ง 
กลศาสตร์วัสดุ 

ENG-209 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมเครื่องกล 
(Mechanical Engineering 
Laboratory) 

1(0-3-2) 
บรรยาย 9 ชั่วโมง  
= 0.2 หน่วยกิต 

Prime Movers ความเป็นมาของยานยนต์ ชนิดของยาน
ยนต์ ชนิดของเครื่องยนต์ หลักการทำงาน
เบื้องต้นของเครื่องยนต์  

AEN-301 วิศวกรรมยานยนต์ 1 
(Automotive Engineering 1) 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 27 ชั่วโมง 

= 1.8 หน่วยกิต 
หัวข้อปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
วิศวกรรมยานยนต์ 1  

AEN-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต ์
1 (Automotive Engineering 
Laboratory 1) 

1(0-3-2) 
ปฏิบัติ 12 ชัว่โมง 
= 0.267 หน่วยกิต 

ระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในยานยนต 
ระบบควบคุมตาง ๆ ในยานยนต ระบบ
ควบคุมเครื่องยนต การควบคุมหัวฉีด 

AEN-303 วิศวกรรมยานยนต์ 2 
(Automotive Engineering 2) 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 9 ชั่วโมง 
= 0.6 หน่วยกิต 



 

- 72 - 

หัวข้อปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
วิศวกรรมยานยนต์ 2  

AEN-304 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต ์2 
(Automotive Engineering 
Laboratory 2) 

1(0-3-2) 
ปฏิบัติ 36 ชัว่โมง 
= 0.8 หน่วยกิต 

ศึกษาเกี ่ยวกับประวัติความเป็นมาของ
รถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า ระบบการ
ทำงานของรถไฟฟ้า 

AEN-433 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า  
(Electric Vehicle Technology) 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
= 0.2 หน่วยกิต 

เคร ื ่ อ งจ ักรกลไฟฟ ้ ากระแสตรงและ
กระแสสลับ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 

ENG-207 วิศวกรรมไฟฟ้า  
(Electrical Engineering) 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 6 ชั่วโมง 
= 0.4 หน่วยกิต 

กลุ่มที่ 2 ความร้อน ความเย็น และของไหลประยุกต์ (Heat, Cooling and Applied Fluids) ความรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับ Heat Transfer, Air 
Conditioning and Refrigeration, Power Plant, Thermal Systems Design  

Heat Transfer ประเภทของการถ่ายเทความร้อน การนำ
ความร้อน การพาความร้อน และการแผ่
รังสีความร้อน การประยุกต์ใช้การถ่ายเท
ความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน  

AEN-314 การถ่ายเทความร้อนและการ
ปรับอากาศ (Heat Transfer and Air-
Conditioning)  
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 15 ชั่วโมง 

= 1 หน่วยกิต 
 

ระบบหลอลื่น ระบบระบายความรอน AEN-301 วิศวกรรมยานยนต์ 1 
(Automotive Engineering 1) 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
= 0.2 หน่วยกิต 

การทดลองพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์  ENG-209 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-2) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง  
= 0.067 หน่วยกิต 

Air Conditioning and 
Refrigeration, 

ค ุ ณ ส ม บ ั ต ิ ท า ง ไ ซ โ ค ร เ ม ต ร ิ ก แ ล ะ
กระบวนการของอากาศ การประมาณค่า
ภาระความเย็น อุปกรณ์ปรับอากาศ ชนิด
ของระบบปรับอากาศ การออกแบบระบบ
ท่อและระบบกระจายอากาศ  

AEN-314 การถ่ายเทความร้อนและการ
ปรับอากาศ (Heat Transfer and Air-
Conditioning) 
 

3(3-0-6) 
18 ชั่วโมง 

= 1.2 หน่วยกิต 
 

การทดลองพื้นฐานทางกลศาสตร์ของไหล ENG-209 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมเครื่องกล 
(Mechanical Engineering 
Laboratory) 

1(0-3-2) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง  
= 0.067 หน่วยกิต 

หัวข้อปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
วิศวกรรมยานยนต์ 2 

AEN-304 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต ์
2 (Automotive Engineering 
Laboratory 2) 

1(0-3-2) 
ปฏิบัติ 3 ชัว่โมง 

= 0.067 หน่วยกิต 

Power Plant การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและ
ระบบสมาร์ทกริด 

AEN-433 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า (Electric 
Vehicle Technology) 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 9 ชั่วโมง 
= 0.6 หน่วยกิต 

การทดลองพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ 
 

ENG-209 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมเครื่องกล 
(Mechanical Engineering 
Laboratory) 

1(0-3-2) 
บรรยาย 9 ชั่วโมง  
= 0.2 หน่วยกิต 

วัฏจักรมาตรฐานอากาศของคาร์โนท์ วัฏ
จักรกำลังมาตรฐานอากาศ วัฏจักรไอต้น
กำลัง วัฏจักรโรงไฟฟ้า 

ENG-214 เทอร์โมไดนามิกส์ 
(Thermodynamics) 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 9 ชั่วโมง 
= 0.6 หน่วยกิต 

Thermal Systems Design การออกแบบทางความร้อนสำหรับท่อสาร
ทำความเย็นและของไหลถ่ายโอนความรอ้น
ความปลอดภ ัย ในระบบปร ับอากาศ 
ประสิทธิภาพด้านพลังงานในระบบปรับ

AEN-314 การถ่ายเทความร้อนและการ
ปรับอากาศ (Heat Transfer and Air-
Conditioning) 

3(3-0-6) 
บรรยาย 9 ชั่วโมง 
= 0.6 หน่วยกิต 



 

- 73 - 

อากาศ งานประยุกต์การถ่ายเทความร้อน
และการปรับอากาศที่ใช้ในยานยนต์  

การระบายความร้อนของแบตเตอรี่  AEN-433 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า  
(Electric Vehicle Technology) 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
= 0.2 หน่วยกิต 

กลุ่มที่ 3 ระบบพลวัต และการควบคุมอตัโนมัติ (Dynamic Systems and Automatics Control) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกบั Dynamic Systems,  
Automatics Control, Internet of Things (IoT) and AI (use of), Robotics, Vibration 

Dynamic Systems ระบบควบคุมเสถียรภาพของยานยนต์ AEN-303 วิศวกรรมยานยนต์ 2 
(Automotive Engineering 2) 

3(3-0-6) 
บรรยาย 18 ชั่วโมง  

= 1.2 หน่วยกิต 

ส่วนประกอบของรถ  AEN-433 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า (Electric 
Vehicle Technology) 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
= 0.2 หน่วยกิต 

Automatics Control ระบบควบคุมเบรก AEN-303 วิศวกรรมยานยนต์ 2 
(Automotive Engineering 2) 

3(3-0-6) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง  
= 0.2 หน่วยกิต 

ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุมแบบ
ว ง เ ป ิ ด แ ล ะว งป ิ ด  แ บ บ จ ำ ลอ งทา ง
คณิตศาสตร์ของระบบควบคุม ทรานสเฟอร์
ฟังก์ชัน บล๊อกไดอะแกรม โบดไดอะแกรม 
ซ ิกแนลโฟลว ์กราฟ  การว ิ เคราะห์การ
ควบคุมโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ การ
วิเคราะห์เสถียรภาพและความแม่นยำของ
ระบบ การวิเคราะห์ด้วยรูทโลกัส เทคนิค
การชดเชยอย่างง่าย การจำลองปัญหาโดย
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบ
และชดเชยของระบบควบคุม 

AEN-310 การควบคุมอัตโนมัติ 
(Automatic Control) 

3(3-0-6) 
33 ชั่วโมง 

= 2.6 หน่วยกิต 

ระบบควบคุมมอเตอร์ ระบบขับเคลื ่อน
รถยนต์ไฟฟ้า การประสานการทำงานของ
เครื ่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าในรถยนต์
ไฮบริด 

AEN-433 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า (Electric 
Vehicle Technology) 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 9 ชั่วโมง 
= 0.6 หน่วยกิต 

Internet of Things (IoT) 
and AI (use of) 

การประยุกต์วิธีทางดิจิตอลในการวัดทาง
กล อุปกรณ์ไร้สาย การสื ่อสารระหว่าง
อุปกรณ์วัด 

AEN-305 การวัดทางวิศวกรรมยานยนต์ 
(Automotive Engineering 
Measurement) 

3(3-0-6) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
= 0.2 หน่วยกิต 

การควบคุมรถยนต์อัตโนมัติ เซนเซอร์ การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างยานพาหนะกับสรรพ
สิ่ง 

AEN-433 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า (Electric 
Vehicle Technology) 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 6 ชั่วโมง 
= 0.4 หน่วยกิต 

ระบบการผลิตแบบญี่ปุ่น  ENG-215 วิศวกรรมและการจัดการ
อุตสาหกรรม (Industrial Engineering 
and Management)  

3(3-0-6) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
= 0.2 หน่วยกิต 

Robotics เทคโนโลยีตางๆในยานยนตสมัยใหม่ AEN-303 วิศวกรรมยานยนต์ 2 
(Automotive Engineering 2) 

3(3-0-6) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง  
= 0.2 หน่วยกิต 

เทคโนโลยีและอุปกรณ์วัดยุคใหม่ในยาน
ยนต์และอุตสาหกรรมยานยนต์ ตัวรับรู้

AEN-305 การวัดทางวิศวกรรมยานยนต์ 
(Automotive Engineering 
Measurement) 

3(3-0-6) 
บรรยาย 6 ชั่วโมง 
= 0.4 หน่วยกิต 
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อ ัจฉร ิยะ อ ุปกรณ์ไร ้สาย การส ื ่อสาร
ระหว่างอุปกรณ์วัด 

Vibration หัวข้อปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
วิศวกรรมยานยนต์ 1  

AEN-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต ์
1 (Automotive Engineering 
Laboratory 1) 

1(0-3-2) 
ปฏิบัติ 3 ชัว่โมง 

= 0.067 หน่วยกิต 

อุปกรณ์ประกอบการวัดแบบต่างๆในงาน
อุตสาหกรรม การวัดปริมาณที่ใช้ในงาน
วิศวกรรม 

AEN-305 การวัดทางวิศวกรรมยานยนต์ 
(Automotive Engineering 
Measurement) 

3(3-0-6) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
= 0.2 หน่วยกิต 

การเคลื ่อนที ่แบบฮาร์มอนิกอย ่างง ่าย 
ระบบที่มีระดับขั้นความเสรีเท่ากับ 1 การ
สั ่นแบบอิสระและแบบบังคับ ระบบที่มี
หลายระด ับขั ้นความเสรี  การแยกการ
สั่นสะเทือนและอุปกรณ์ดูดซับแบบพลวัต  
การว ิเคราะห์โมดัล  เคร ื ่องมือว ัด การ
ตรวจวัดและการวินิจฉัยการสั ่นสะเทือน 
การสั่นสะเทือนของระบบต่อเนื่อง  

AEN-306 การสัน่สะเทือนทางกล 
(Mechanical Vibration) 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 39 ชั่วโมง 

= 2.6 หน่วยกิต 

การทดลองพื้นฐานทางระบบพลวัต ENG-209 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมเครื่องกล 
(Mechanical Engineering 
Laboratory) 

1(0-3-2) 
ปฏิบัติ 3 ชัว่โมง  

= 0.067 หน่วยกิต 

กลุ่มที่ 4 ระบบทางกลอื่นๆ (Mechanical Systems) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Energy, Engineering Management and Economics, Fire 
Protection System, Computer-Aided Engineering (CAE) 

Energy 
 

ประเภทของแบตเตอร ี ่  การประเมิน
ศักยภาพแบตเตอรี่ การควบคุมการใช้งาน
แบตเตอรี่ วิธีการอัด/คายประจุ มาตรฐาน
สถานีอัดประจุแบตเตอรี่ 

AEN-433 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า (Electric 
Vehicle Technology) 
 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 6 ชั่วโมง 
= 0.4 หน่วยกิต 

การอน ุ ร ั กษ ์ส ิ ่ งแวดล ้อมและการจัด
การพลังงานในอุตสาหกรรม 

ENG-215 วิศวกรรมและการจัดการ
อุตสาหกรรม (Industrial Engineering 
and Management)  

3(3-0-6) 
บรรยาย 6 ชั่วโมง 
= 0.4 หน่วยกิต 

Engineering Management 
and Economics 

หลักการจัดการและวิศวกรรมอุตสาหการ 
ประเภทกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 
แผนผังกระบวนการผลิต การจัดองค์กร 
การวางแผนและการควบคุมการผลิต การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความปลอดภัย
ในการผลิต การบำรุงร ักษาเครื ่องจักร 
การศึกษางาน การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว
และเวลา การควบคุมคุณภาพการผลิต 
ระบบการผลิตแบบญี่ปุ ่น เศรษฐศาสตร์
เบื ้องต้นสำหรับวิศวกร การศึกษาความ
เป็นไปได้ตามหลักเศรษฐศาสตร์  

ENG-215 วิศวกรรมและการจัดการ
อุตสาหกรรม (Industrial Engineering 
and Management)  
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 36 ชั่วโมง 

= 2.4 หน่วยกิต 

การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทักษะ
วิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิศวกร 

AEN-491 เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-
Cooperative Education) 

1(1-0-2) 
บรรยาย 6 ชั่วโมง 
= 0.2 หน่วยกิต 

Fire Protection System อุปกรณ์ประกอบการวัดแบบตา่งๆในงาน
อุตสาหกรรม การวัดปริมาณที่ใช้ในงาน
วิศวกรรม 

AEN-305 การวัดทางวิศวกรรมยานยนต์ 
(Automotive Engineering 
Measurement) 

3(3-0-6) 
บรรยาย 9 ชั่วโมง 
= 0.6 หน่วยกิต 
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การออกแบบระบบระบายลมเพื่อปอ้งกนั
อัคคีภัย 

AEN-314 การถ่ายเทความร้อนและการ
ปรับอากาศ (Heat Transfer and Air-
Conditioning) 

3(3-0-6) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
= 0.2 หน่วยกิต 

งานประยุกต์การไหลในท่อระบบปอ้งกนั
อัคคีภัยและระบบปรับอากาศ 

ENG-206 กลศาสตร์ของไหล (Fluid 
Mechanics) 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 3 ชั่วโมง 
= 0.2 หน่วยกิต 

การทดลองพื้นฐานทาง กลศาสตร์ของไหล  ENG-209 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
(Mechanical Engineering 
Laboratory) 

1(0-3-2) 
ปฏิบัติ 6 ชัว่โมง 
= 0.13 หน่วยกิต 

Computer-Aided 
Engineering (CAE) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับปัญหางาน
ด้านการสั่นสะเทือน 

AEN-306 การสั่นสะเทือนทางกล 
(Mechanical Vibration) 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 6 ชั่วโมง 
= 0.4 หน่วยกิต 

แนะนำเบื้องต้นการใช้คอมพิวเตอร์ช ่วย
ออกแบบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 

AEN-308 การออกแบบเครื่องจักรกล 
(Machine Design) 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 6 ชั่วโมง 
= 0.4 หน่วยกิต 

การจำลองปัญหาโดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติในงาน
วิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมยานยนต์ 

AEN-310 การควบคุมอัตโนมัติ 
(Automatic Control) 

3(3-0-6) 
บรรยาย 6 ชั่วโมง 
= 0.4 หน่วยกิต 

แนะนำเบื ้องต้นการใช้โปรแกรมสำหรับ
วิเคราะห์จลนศาสตร์ของกลไก 

AEN-313 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
(Mechanics of Machinery) 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 6 ชั่วโมง 
= 0.4 หน่วยกิต 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ปัญหา
ทางวิศวกรรม 

ENG-210 กลศาสตร์วัสดุ (Mechanics 
of Materials) 
 

3(3-0-6) 
บรรยาย 6 ชั่วโมง 
= 0.4 หน่วยกิต 
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2. ตารางแสดงผู้สอนในแต่ละองค์ความรู้ 

ตารางการเทียบองค์ความรู้ สาขาวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมยานยนต ์
สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น 

สำหรับผู้เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564 – 2568 
สาระการเรยีนรู้ของแต่ละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 
ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกาํหนด 

1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  

ENG-131 แคลคูลัส 1 
 

1. นางสาวบุษกร เหมมาชูเกยีรติกุล (ผศ.) 
วท.ม. (สถิติประยกุต์) สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า), 2553 
วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลยัทักษิน, 2548 
ประสบการณ์สอน 10 ป ี
2. นางสาวภัทธมน สมานวรกิจ 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2554 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2552 
ประสบการณ์สอน 4 ป ี

ENG-132 แคลคูลัส 2  
 

1. นางสาวปาริฉัตร คงทอง (ผศ.ดร.)  
ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2556 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2549 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2547 
ประสบการณ์สอน 12 ป ี
2. นางสาวภัทธมน สมานวรกิจ 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2554 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2552 
ประสบการณ์สอน 4 ป ี

ENG-213 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม   นางสาวปาริฉัตร คงทอง (ผศ.ดร.)  
ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2556 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2549 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี, 2547 
ประสบการณ์สอน 12 ป ี

ENG-103 ฟิสิกส์วิศวกรรม  
 

1. นายอุดร จันทร (ดร.) 
Ph.D. (Photonics and Electronic Device Engineering), Kochi University of Technology 
(KUT), Japan, 2560  
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัมหิดล, 2551 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี, 2548 
ประสบการณ์สอน 12 ป ี
2. นางสาวสุภลักษณ์ ประพันธ ์
วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี, 2560 
วท.บ. ฟิสิกส ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี, 2554 
ประสบการณ์สอน 8 ป ี
3. นายชวัลณัฐ ชยัชุมพร 
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2552 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 
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สาระการเรยีนรู้ของแต่ละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกาํหนด 

ประสบการณ์สอน 4 ป ี

ENG-104 ปฏิบัตกิารฟิสิกสว์ิศวกรรม   1. นางสาวอรอนงค์ สุขใจ (ดร.) 
ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยกุต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551 
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2556 
ประสบการณ์สอน 6 ป ี
2. นางสาวสุภลักษณ์ ประพันธ ์
วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี, 2560 
วท.บ. ฟิสิกส ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี, 2554 
ประสบการณ์สอน 8 ป ี
3. นายอุดร จันทร (ดร.) 
Ph.D. (Photonics and Electronic Device Engineering), Kochi University of Technology 
(KUT), Japan, 2560  
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัมหิดล, 2551 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี, 2548 
ประสบการณ์สอน 12 ป ี
4. นายชวัลณัฐ ชยัชุมพร 
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2552 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 
ประสบการณ์สอน 4 ป ี
5. นางสาวอัมพกิา  
วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557 
วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรม) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2560 
ประสบการณ์สอน 3 ป ี

ENG-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 
 

1. นางสาวอรอนงค์ สุขใจ (ดร.) 
ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยกุต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551 
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2556 
ประสบการณ์สอน 6 ป ี
2. นายอุดร จันทร (ดร.) 
Ph.D. (Photonics and Electronic Device Engineering), Kochi University of Technology 
(KUT), Japan, 2560  
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัมหิดล, 2551 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี, 2548 
ประสบการณ์สอน 12 ป ี
3. นางสาวสุภลักษณ์ ประพันธ ์
วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี, 2560 
วท.บ. ฟิสิกส ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี, 2554 
ประสบการณ์สอน 8 ป ี
4. นายชวัลณัฐ ชยัชุมพร 
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2552 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 
ประสบการณ์สอน 4 ป ี
5. นางสาวอัมพกิา  
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วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557 
วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรม) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2560 
ประสบการณ์สอน 3 ป ี

ENG-112 ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ทัว่ไป 
 

1. นางสาวอรอนงค์ สุขใจ (ดร.) 
ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยกุต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551 
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2556 
ประสบการณ์สอน 6 ป ี
2. นายอุดร จันทร (ดร.) 
Ph.D. (Photonics and Electronic Device Engineering), Kochi University of Technology 
(KUT), Japan, 2560  
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัมหิดล, 2551 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี, 2548 
ประสบการณ์สอน 12 ป ี
3. นางสาวสุภลักษณ์ ประพันธ ์
วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี, 2560 
วท.บ. ฟิสิกส ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี, 2554 
ประสบการณ์สอน 8 ป ี
4. นายชวัลณัฐ ชยัชุมพร 
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2552 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 
ประสบการณ์สอน 4 ป ี
5. นางสาวอัมพกิา  
วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557 
วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรม) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2560 
ประสบการณ์สอน 3 ป ี

ENG-121 เคมีทั่วไป  
 

1. นางสาวสุรัสสวตี จามิกรณ์ (ดร.)  
ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558 
วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2550 
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547 
ประสบการณ์สอน 6 ป ี
2. นางสาววรางคณา สุขสม  
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550 
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547  
ประสบการณ์สอน 12 ป ี

ENG-122 ปฏิบัตกิารเคมีทั่วไป 1. นางสาวสุรัสสวตี จามิกรณ์ (ดร.)  
ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558 
วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2550 
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547 
ประสบการณ์สอน 6 ป ี
2. นางสาววรางคณา สุขสม  
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550 
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547  
ประสบการณ์สอน 12 ป ี
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2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม  

ENG-101 เขียนแบบวิศวกรรม  
(Engineering Drawing) 

1. นายดอน แกว้ดก (ดร.)  
Ph.D. (Mechanical Engineering), Shibaura Institute of Technology (SIT), Japan, 2015 
วศ.ม. เทคโนโลยีขึ้นรูปโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2548 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2550 
B.S.Tech.Ed. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, 2542 
ประสบการณ์สอน 12 ป ี
2. นายจิรพงศ์ สุขาทพิย ์
วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรม) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2560 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร, 2543 
ประสบการณ์สอน 9 ป ี

ENG-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ
วิศวกร (Computer Programming for 
Engineer) 

1. นางสาวกันติชา  กิตติพีรชล (ดร.) 
Ph.D. (Intelligent Interaction Technology) University of Tsukuba, Japan, 2553 
วศ.ม. วิศวกรรมระบบควบคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา้(ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลยัรังสิต, 2543 
ประสบการณ์สอน 9 ป ี
2. นายวรากร ศรีเชวงทรัพย (รศ.ดร.) 
วศ.ด.ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2552 
วศ.ม.ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 
วศ.บ.ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 
ประสบการณ์สอน 10 ป ี

ENG-105 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 
(Engineering Mechanics 1) 

นางสาวสวรรยา สุวรรณวงศ์ (ดร.) 
Ph.D. (Engineering) Osaka University, Japan, 2559 (2016) 
M.Eng (Mechanical Science and Bio Engineering), Osaka University, Japan, 2556(2013) 
วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2554 
ประสบการณ์สอน 9 ป ี

ENG-202 การปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม 
(Fundamental Engineering Workshop) 

1. อาจารย์เทอดศักดิ์ ใจงาม 
วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2557 
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2550 
ประสบการณ์สอน 9 ป ี
2. นายดอน แกว้ดก (ดร.)  
Ph.D. (Mechanical Engineering), Shibaura Institute of Technology (SIT), Japan, 2015 
วศ.ม. เทคโนโลยีขึ้นรูปโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2548 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2550 
B.S.Tech.Ed. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, 2542 
ประสบการณ์สอน 12 ป ี
3. นายมหรรณพ ฟกัขาว (ดร.) 
D.Eng (Mechanical System Engineering), Tohoku University, 2018 
M.Eng (Mechanical System and Design), Tohoku University, 2016 
วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2556 
ประสบการณ์สอน 3 ป ี
4. นายชูคิด งามวงศ์ 
วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรม) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2558 
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553 
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ประสบการณ์สอน 10 ป ี
5. นายวรยศ หอมสิน 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
- กำลังศึกษาต่อระดับ ป.โท 
ประสบการณ์สอน 2 ป ี
6. นายพงศ์กรณ์ มีลาภโชติพงศ์ 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
- กำลังศึกษาต่อระดับ ป.โท 

ENG-203 วัสดุวิศวกรรม  
(Engineering Materials) 

1. นายจินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์ (ผศ.ดร.) 
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2543 
ประสบการณ์สอน 11 ป ี
2. นางสาวพิมพ์เพชร สระทองอุ่น (ดร.) 
D.Eng (Materials Science and Engineering), Tokyo Institute of Technology, 2019 
M.Eng (Innovative and Engineered Materials), Tokyo Institute of Technology, 2016 
วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2556 
วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นม 2554 
ประสบการณ์สอน 9 ป ี

ENG-204 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 
(Engineering Mechanics 2) 

นายมหรรณพ ฟกัขาว (ดร.) 
D.Eng (Mechanical System Engineering), Tohoku University, 2018 
M.Eng (Mechanical System and Design), Tohoku University, 2016 
วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2556 
ประสบการณ์สอน 3 ป ี

ENG-206 กลศาสตร์ของไหล  
(Fluid Mechanics) 

นางวิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ (ผศ.ดร.) 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2546 
วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2540 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537 
ประสบการณ์สอน 25 ป ี

ENG-209 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมเครื่องกล 
(Mechanical Engineering Laboratory) 

1. นายณัฐพล ลิ้มจีระจรัส (รศ.ดร.) 
Ph.D. (Chemical System Engineering) The University of Tokyo, Tokyo, Japan, 2552 
วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ปทุมธานี, 2546 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 
ประสบการณ์สอน 12 ป ี
2. นายเอกอุ ธรรมกรบญัญัติ (ดร.) 
Ph.D. (Energy Conversion Science), Kyoto University, Japan, 2554 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 
ประสบการณ์สอน 14 ป ี
3. นางสาวสวรรยา สุวรรณวงศ์ (ดร.) 
Ph.D. (Engineering) Osaka University, Japan, 2559 (2016) 
M.Eng (Mechanical Science and Bio Engineering), Osaka University, Japan, 2556(2013) 
วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2554 
ประสบการณ์สอน 9 ป ี
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4. นายมหรรณพ ฟกัขาว (ดร.) 
D.Eng (Mechanical System Engineering), Tohoku University, 2018 
M.Eng (Mechanical System and Design), Tohoku University, 2016 
วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2556 
ประสบการณ์สอน 3 ป ี
5. นายวราคม เนิดน้อย (ผศ.ดร.) 
Ph.D. (Manufacturing) Coventry University, UK, 2542 
M.Sc. (Engineering and Manufacturing Management), Coventry University, UK, 2539 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2525 
ประสบการณ์สอน 37 ป ี
6. นายยิ่งยง แกว้ก่อเกยีรติ (ดร.) 
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 25xx 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2549 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร, 2543 
ประสบการณ์สอน 16 ป ี
7. นางสาวพิมพ์เพชร สระทองอุ่น (ดร.) 
D.Eng (Materials Science and Engineering), Tokyo Institute of Technology, 2019 
M.Eng (Innovative and Engineered Materials), Tokyo Institute of Technology, 2016 
วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2556 
วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2554 
ประสบการณ์สอน 9 ป ี
8. นายวัชรินทร์ หนูทอง (ดร.) 
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง, 2557 
M.Eng. (Manufacturing Management Engineering), International Program, Mahanakorn 
University of Technology, Thailand, 2546 
วศบ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัมหิดล, 2541 
ประสบการณ์สอน 18 ป ี

ENG-210 กลศาสตร์วัสดุ  
(Mechanics of Materials) 

นายเอกอุ ธรรมกรบญัญัติ (ดร.) 
Ph.D. (Energy Conversion Science), Kyoto University, Japan, 2554 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 
ประสบการณ์สอน 14 ป ี

ENG-212 กรรมวิธกีารผลิต  
(Manufacturing Process) 

1. นายจินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์ (ผศ.ดร.) 
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2543 
ประสบการณ์สอน 11 ป ี
2. นายนพดล ศรีพุทธา 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546 
วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2559 
วท.บ. อาชวีอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2562 
อส.บ. (เทคโนโลยีการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนอื, 2543 
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ประสบการณ์สอน  9 ป ี

ENG-214 เทอร์โมไดนามิกส์  
(Thermodynamics) 

นายณัฐพล ลิ้มจีระจรัส (รศ.ดร.) 
Ph.D. (Chemical System Engineering) The University of Tokyo, Tokyo, Japan, 2552 
วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ปทุมธานี, 2546 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 
ประสบการณ์สอน 12 ป ี

ENG-215 วิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม 
(Industrial Engineering and Management) 

นางอัญชลี สุพิทักษ ์(ผศ.) 
M.S. (Industrial Engineering) Texas Tech University, USA, 2541 
วศ.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537 
ประสบการณ์สอน 10 ป ี
นางวิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ (ผศ.ดร.) 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2546 
วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2540 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537 
ประสบการณ์สอน 25 ป ี

AEN-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต ์1 
(Automotive Engineering Laboratory 1)  

1. นายนเร็นศ ชัยธานี (ผศ.) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2552 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2549 
ประสบการณ์สอน 11 ป ี
2. นายวิศิษฐ สองเมือง 
วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2560 
3. นายภาสกร พันธุ์โอภาส 
- วศ.ม. การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม มหาวิทยลยรามคำแหง, 2558 
- ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2543 
ประสบการณ์สอน 14 ป ี

AEN-304 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต ์2 
(Automotive Engineering Laboratory 2)  

1. นายนเร็นศ ชัยธานี (ผศ.) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2552 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2549 
ประสบการณ์สอน 11 ป ี
2. นายวิศิษฐ สองเมือง 
วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2560 
3. นายภาสกร พันธุ์โอภาส 
- วศ.ม. การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม มหาวิทยลยรามคำแหง, 2558 
- ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2543 
ประสบการณ์สอน 14 ป ี

AEN-433 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า  
(Electric Vehicle Technology) 

นายมหรรณพ ฟกัขาว (ดร.) 
D.Eng (Mechanical System Engineering), Tohoku University, 2018 
M.Eng (Mechanical System and Design), Tohoku University, 2016 
วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2556 
ประสบการณ์สอน 3 ป ี

AEN-491 เตรียมสหกิจศึกษา  
(Pre-Cooperative Education) 

นายวิศิษฐ สองเมือง 
วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2560 
อส.บ. (เทคโนโลยียานยนต์)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546 
ประสบการณ์สอน 12 ป ี
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3. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม  

AEN-301 วิศวกรรมยานยนต์ 1 
(Automotive Engineering 1)  

นายศิริชัย  พุธวัฒนะ (ผศ.) 
M.S.Tech.Ed. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2539 
B.S.Tech.Ed. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2523 
ประสบการณ์สอน 37 ป ี

AEN-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต ์1 
(Automotive Engineering Laboratory 1)  

1. นายนเร็นศ ชัยธานี (ผศ.) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2552 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2549 
ประสบการณ์สอน 11 ป ี
2. นายวิศิษฐ สองเมือง 
วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2560 
3. นายภาสกร พันธุ์โอภาส 
- วศ.ม. การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม มหาวิทยลยรามคำแหง, 2558 
- ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2543 
ประสบการณ์สอน 14 ป ี

AEN-303 วิศวกรรมยานยนต์ 2 
(Automotive Engineering 2)   

นายศิริชัย  พุธวัฒนะ (ผศ.) 
M.S.Tech.Ed. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2539 
B.S.Tech.Ed. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2523 
ประสบการณ์สอน 37 ป ี

AEN-304 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต ์2 
(Automotive Engineering Laboratory 2)  

1. นายนเร็นศ ชัยธานี (ผศ.) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2552 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2549 
ประสบการณ์สอน 11 ป ี
2. นายวิศิษฐ สองเมือง 
วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2560 
3. นายภาสกร พันธุ์โอภาส 
- วศ.ม. การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม มหาวิทยลยรามคำแหง, 2558 
- ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2543 
ประสบการณ์สอน 14 ป ี

AEN-305 การวัดทางวิศวกรรมยานยนต์ 
(Automotive Engineering Measurement) 

นายวัชรินทร์ หนูทอง (ดร.) 
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง, 2557 
M.Eng. (Manufacturing Management Engineering), International Program, Mahanakorn 
University of Technology, Thailand, 2546 
วศบ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัมหิดล, 2541 
ประสบการณ์สอน 18 ป ี

AEN-306 การสั่นสะเทือนทางกล 
(Mechanical Vibration) 

นายเอกอุ ธรรมกรบญัญัติ (ดร.) 
Ph.D. (Energy Conversion Science), Kyoto University, Japan, 2554 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 
ประสบการณ์สอน 14 ป ี

AEN-308 การออกแบบเครื่องจักรกล 
(Machine Design) 

1. นายวราคม เนิดน้อย (ผศ.ดร.) 
Ph.D. (Manufacturing) Coventry University, UK, 2542 
M.Sc. (Engineering and Manufacturing Management), Coventry University, UK, 2539 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530 
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วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2525 
ประสบการณ์สอน 37 ป ี
2. นายยิ่งยง แกว้ก่อเกยีรติ (ดร.) 
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 25xx 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2549 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร, 2543 
ประสบการณ์สอน 16 ป ี

AEN-310 การควบคุมอัตโนมัต ิ
(Automatic Control) 

นางสาวกันติชา  กิตติพีรชล (ดร.) 
Ph.D. (Intelligent Interaction Technology) University of Tsukuba, Japan, 2553 
วศ.ม. วิศวกรรมระบบควบคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา้(ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลยัรังสิต, 2543 
ประสบการณ์สอน 10 ป ี

AEN-313 กลศาสตร์เครื่องจักรกล  
(Mechanics of Machinery) 

นายพรชัย นิเวศน์รังสรรค์ (ผศ.ดร.) 
Ph.D. Mechanical Engineer, Heriot-Watt University, Scotland, UK., 2548  
M.Sc. Engineering and Manufacturing Management, Coventry University, UK., 2541 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2534 
ประสบการณ์สอน 27 ป ี

AEN-314 การถ่ายเทความร้อนและการปรับอากาศ
(Heat Transfer and Air-Conditioning)  

นางวิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ (ผศ.ดร.) 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2546 
วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2540 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537 
ประสบการณ์สอน 25 ป ี

AEN-433 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า 
(Electric Vehicle Technology)  

นายมหรรณพ ฟกัขาว (ดร.) 
D.Eng. (Mechanical System Engineering), Tohoku University, 2018 
M.Eng. (Mechanical System and Design), Tohoku University, 2016 
วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2556 
ประสบการณ์สอน 3 ป ี

AEN-491 เตรียมสหกิจ นายวิศิษฐ สองเมือง 
วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2560 
อส.บ. (เทคโนโลยียานยนต์)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546 
ประสบการณ์สอน 12 ป ี

ENG-206 กลศาสตร์ของไหล  
(Fluid Mechanics) 

นางวิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ (ผศ.ดร.) 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2546 
วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2540 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537 
ประสบการณ์สอน 25 ป ี

ENG-207 วิศวกรรมไฟฟ้า 
(Electrical Engineering) 

1. ดร.จิรดา โกสุมบงกช 
- Ph.D. (Regional Environment Systems), Shibaura Institute of Technology 
- M.Sc. With Merit (Electrical Engineering for Sustainable and Renewable Energy) The 
University of Nottingham, UK 
- B.Eng. (Electrical Engineering) The University of New South Wales, Australia  
- B.Eng (Electrical Engineering) Thammasat University  
ประสบการณ์สอน 6 ป ี
2. นายศิริพงษ์ แสงสารพันธ ์
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สาระการเรยีนรู้ของแต่ละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกาํหนด 

วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรม) , สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2560 
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส์) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2555 
ประสบการณ์สอน 9 ป ี

ENG-209 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมเครื่องกล 
(Mechanical Engineering Laboratory) 

1. นายณัฐพล ลิ้มจีระจรัส (รศ.ดร.) 
Ph.D. (Chemical System Engineering) The University of Tokyo, Tokyo, Japan, 2552 
วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ปทุมธานี, 2546 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 
ประสบการณ์สอน 12 ป ี
2. นายเอกอุ ธรรมกรบญัญัติ (ดร.) 
Ph.D. (Energy Conversion Science), Kyoto University, Japan, 2554 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 
ประสบการณ์สอน 14 ป ี
3. นางสาวสวรรยา สุวรรณวงศ์ (ดร.) 
Ph.D. (Engineering) Osaka University, Japan, 2559 (2016) 
M.Eng (Mechanical Science and Bio Engineering), Osaka University, Japan, 2556(2013) 
วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2554 
ประสบการณ์สอน 9 ป ี
4. นายมหรรณพ ฟกัขาว (ดร.) 
D.Eng (Mechanical System Engineering), Tohoku University, 2018 
M.Eng (Mechanical System and Design), Tohoku University, 2016 
วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2556 
ประสบการณ์สอน 3 ป ี
5. นายวราคม เนิดน้อย (ผศ.ดร.) 
Ph.D. (Manufacturing) Coventry University, UK, 2542 
M.Sc. (Engineering and Manufacturing Management), Coventry University, UK, 2539 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2525 
ประสบการณ์สอน 37 ป ี
6. นายยิ่งยง แกว้ก่อเกยีรติ (ดร.) 
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 25xx 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง, 2549 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร, 2543 
ประสบการณ์สอน 16 ป ี
7. นางสาวพิมพ์เพชร สระทองอุ่น (ดร.) 
D.Eng (Materials Science and Engineering), Tokyo Institute of Technology, 2019 
M.Eng (Innovative and Engineered Materials), Tokyo Institute of Technology, 2016 
วศ.ม. เทคโนโลยีวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2556 
วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2554 
ประสบการณ์สอน 9 ป ี
8. นายวัชรินทร์ หนูทอง (ดร.) 
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง, 2557 
M.Eng. (Manufacturing Management Engineering), International Program, Mahanakorn 
University of Technology, Thailand, 2546 
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สาระการเรยีนรู้ของแต่ละวิชา 
ระบุรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือความคาดหวัง 

ในแต่ละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
ในแต่ละองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกาํหนด 

วศบ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัมหิดล, 2541 
ประสบการณ์สอน 18 ป ี

ENG-210 กลศาสตร์วัสดุ  
(Mechanics of Materials) 

นายเอกอุ ธรรมกรบญัญัติ (ดร.) 
Ph.D. (Energy Conversion Science), Kyoto University, Japan, 2554 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 
ประสบการณ์สอน 14 ป ี

ENG-214 เทอร์โมไดนามิกส์  
(Thermodynamics)                   

นายณัฐพล ลิ้มจีระจรัส (รศ.ดร.) 
Ph.D. (Chemical System Engineering) The University of Tokyo, Tokyo, Japan, 2552 
วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ปทุมธานี, 2546 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 
ประสบการณ์สอน 12 ป ี

ENG-215 วิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม 
(Industrial Engineering and Management) 

1. นางอัญชลี สุพิทักษ ์(ผศ.) 
M.S. (Industrial Engineering) Texas Tech University, USA, 2541 
วศ.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537 
ประสบการณ์สอน 10 ป ี
2. นางวิภาวดี วงษ์สุวรรณ์ (ผศ.ดร.) 
ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2546 
วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2540 
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537 
ประสบการณ์สอน 25 ป ี
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ส่วนที่ 5 สิง่สนับสนุนการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1. ห้องปฏิบัติการ 

1.1 บัญชรีายการของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง 
ห้องปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วยห้องปฏิบตัิการวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทาง

วิศวกรรม ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องวิจัย ซึ่งจะอยู่ที่อาคาร C ช้ัน 2 – 4 อาคาร J และ อาคาร K ดังรูป ห้องปฏิบัติการทีใ่ช้ในการ
เรียนของสาขาวิศวกรรมยานยนตป์ระกอบด้วย ห้องปฏิบตัิการวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งตั้งอยู่ที่ช้ัน 1 อาคาร K ห้อง K101 และ
ห้องปฏิบัติการยานยนต์ ประกอบด้วยห้อง C205 อาคาร C, อาคาร J และ ห้อง K105 อาคาร K ของสาขาวิศวกรรมยานยนต์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ตามแผนผังดังรปู ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและห้องปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์มรีายละเอียดดังนี้ 
 

 
แผนผังห้องปฏิบัติการ และห้องวิจัย อาคาร C 

 
แผนผังห้องปฏิบัติการ และห้องวิจัย อาคาร J และ K 
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1.1.1 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
           ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering Laboratory) ห้อง K101 อาคาร K และ ห้องปฏิบัติการ
วิศวกรรมยานยนต์ ห้อง C205 อาคาร C, อาคาร J และ ห้อง K105 อาคาร K ของสาขาวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น มรีายละเอยีดของเครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง ดังนี้ 

1. ชุดปฏิบัติการด้าน Fluid Mechanics ประกอบดวยอุปกรณการทดลอง ดังนี้  
 ชุดปฏิบัติการ Friction loss in pipe  
 ชุดปฏิบัติการ Air flow bench  
 ชุดปฏิบัติการ Pelton turbine and Francis turbine 

 

 
รูปที่ 1.1 Friction loss in pipe apparatus 

 

 
รูปที่ 1.2 Air flow bench apparatus 

 

 
รูปที่ 1.3 Multi-pump apparatus 
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รูปที่ 1.4 Pelton turbine and Francis turbine apparatus 

 
2. ชุดปฏิบัติการด้าน Thermodynamics & Heat Transfer ประกอบดวยอุปกรณการทดลอง ดังนี้  

 ชุดปฏิบัติการ Heat Conduction  
 ชุดปฏิบัติการ Air-Conditioner  
 ชุดปฏิบัติการ Single State Air Compressor  

 

 
รูปที่ 2.1 Heat conduction apparatus 

 

 
รูปที่ 2.2 Air conditioner apparatus 

 

 
รูปที่ 2.3 Single state air compressor apparatus 
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3. ชุดปฏิบัติการด้าน Dynamics ประกอบดวยอุปกรณการทดลอง ดังนี้ 

 ชุดปฏิบัติการ Static and dynamic balance  
 ชุดปฏิบัติการ Universal vibration  

 

 
รูปที่ 3.1 Static and dynamic balance apparatus 

 

 
รูปที่ 3.2 Universal vibration apparatus 

 
4. ชุดปฏิบัติการด้าน Material Testing ประกอบดวยอุปกรณการทดลอง ดังนี ้

 ชุดปฏิบัติการ Fatigue test 
 ชุดปฏิบัติการ Impact test 
 ชุดปฏิบัติการ Universal testing  

 

 
รูปที่ 4.1 Fatigue test apparatus 

 



 

- 91 - 

 
รูปที่ 4.2 Impact test apparatus 

 

 
รูปที่ 4.3 Universal testing machine 

 
 

1.1.2 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต ์ห้อง C205 อาคาร C, อาคาร J และ ห้อง K105 อาคาร K ของสาขาวิศวกรรมยานยนต์ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ชุดปฏบิัติการด้าน Automotive ประกอบดวยอุปกรณการทดลองเกี่ยวกับเครื่องยนต์ 
ช่วงล่าง ระบบเบรค ระบบส่งกำลงั ระบบบังคับเลี้ยว ระบบไฟฟ้า เป็นต้น มีรายละเอียดของอุปกรณแ์ละชุดปฏิบตัิการดังนี ้

 
รูปที่ 1 เครื่องยนต์ต่าง ๆ 

 
รูปที่ 2 ชุดปฏิบัติการช่วงล่าง 
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รูปที่ 3 ลิฟท์ X ช้ันเดียว สำหรับยกรถยนต ์

 

 
รูปที่ 4 ชุดปฏิบัติการ CAR A/D System on Stand 

 

 
รูปที่ 5 ชุดปฏิบัติการ ANTI-LOCK Braking System 

 

 
รูปที่ 6 ชุดปฏิบัติการระบบจดุระเบิด (Ignition System) 
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รูปที่ 7 ชุดปฏิบัติการ Section Hydraulic Power Steering 

 

 
รูปท่ี 8 Transmission Gear Box AR-5 T/M Model 

 

 
รูปที่ 9 ชุดปฏิบัติการพวงมาลัยควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิคส์ และ Shock Absorber 

 

 
รูปที่ 10 ชุดปฏิบัติการ CAR Electronics System with ECU 
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รูปที่ 11 ชุดปฏิบัติการ Section Drum Brake Model 

 

 
รูปที่ 12 ชุดปฏิบัติการ Spring Diaphragm Clutch with Operating Lever 

 

 
รูปที่ 13 ชุดปฏิบัติการ Transmission 

 

 
รูปที่ 14 Dynamometer System for Engine Testing 
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รูปที่ 15 ชุดสาธิตการทำงานชุดเฟอืงแพลนเนตตารี ่

 

 
รูปที่ 16 ชุดสาธิตมอเตอร์ไฟฟ้ารถไฮบริด 

 

 
รูปที่ 17 ชุดสาธิตแบตเตอร์รีไ่ฮบรดิพร้อมระบบควบคุม 

 

 
รูปที่ 18 ชุดปฏิบัติการไฟฟ้ารถยนต์ 
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1.2  โปรแกรมสำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 
รายละเอียดของโปรแกรมสำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนของแต่ละปฏิบัติการ 

รายละเอียดของโปรแกรมสําเร็จรปู/ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนของแต่ละปฏิบัติการของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ อาคาร C 
ลำดับ ห้องปฏิบัติการ โปรแกรมที่ใช้ 

1 ห้องปฏิบัติการ CAD/CAM/FEM, C201 CATIA, Siemens Plant Simulation, Moldex 3D, 
Cimatron 

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, C202 C, Excel 
3 ห้องปฏิบัติการ Automation and Control, C208 LabVIEW, MATLAB, PLC 

4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, C303  MiniTAB, Arena 
5 ห้องวิจัย AMM, C403 Ansys 

 

2.  แหล่งบริการข้อมูลทางวิชาการ 

2.1 ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหล่งขอ้มูลทางวิชาการ คือ ศูนย์วิทยบริการ ตัง้อยู่ที่ชัน้ 2 อาคาร E ซึ่งเป็นแหล่งทรพัยากรที่เป็นศูนย์กลางในการ

คน้ควา้และคน้หาขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชนต์่อการเรียนการสอนและการวจิยัของทัง้มหาวทิยาลยั ศูนย์วทิยบริการมีขอ้มูลทางวชิาการ
ทีส่  าคญั บัญชีรายการของหนังสือ ตำรา และวารสารต่างๆ และจำนวนอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ดงัต่อไปนี ้

 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

ห้องสมุดได้ดำเนินการจดัหา/จัดซือ้ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งสิ่งตีพิมพ์ สิ่งไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ดังนี ้

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น 
ปีการศึกษา 

2562 2561 2560 

1. หนังสือ (เล่ม) 18,783 9,368 7,249 35,400 34,182 32,934 

2. E-Books (ชือ่เรื่อง) 561 27 - 589 531 530 

3. วิทยานพินธ์/สารนพินธ์/งานวิจัย 3,028 94 11 3,133 2,669 2,174 

4. E-Thesis/Research (ชื่อเร่ือง) 1,757 62 - 1,819 1,757 1,473 

5. สื่อมัลติมีเดีย (แผ่น) 1,984 1,807 491 4,282 3,112 3,017 

6. วารสาร/นิตยสารฉบับพิมพ์ (ชื่อเร่ือง) 73 14 - 87 87 143 

7. วารสารเย็บเล่ม (ชื่อเร่ือง) - - - - - - 

8. E-Journals (ชื่อเร่ือง) - 27,262 - 27,232 27,181 2,477 

9. E-Magazines (ชื่อเร่ือง) - 5,847 - 5,847 5,847 63 

10. หนังสือพิมพ์ (ชื่อเร่ือง) 9 1 - 10 10 11 

11. E-Newspaper (ชื่อเร่ือง) 8 - - 8 8 10 

รวม 26,203 44,452 7,751 78,407 75,384 42,832 
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ฐานข้อมูลออนไลน์  
 ศูนย์วิทยบริการได้ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ได้แก ่

▪ ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (WebOPAC) 
▪ ฐานข้อมูล E-Thesis & Research 
▪ ฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC) 
▪ ฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library (GVRL) 
▪ ฐานข้อมูล McGraw-Hill eBook Library 
▪ ฐานข้อมูล ebrary 
▪ ฐานข้อมูล Cambridge Core 
▪ ฐานข้อมูล Maruey eLibrary 
▪ ฐานข้อมูล Taylor & Francis 
▪ ฐานข้อมูล e-Books (ASIA Books) 
▪ ฐานข้อมูล EBSCO (Computers & Applied Sciences Complete) 
▪ Thai Journals Online 
▪ ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Free E-Journal 
▪ Circuit Cellar 
▪ Automotive Design and Production 
▪ Corpus Linguistics and Linguistic Theory 
▪ International Journal of Corpus Linguistics (IJCL) 
▪ The Economist 
▪ Studies in Second Language Acquisition 
▪ TESOL Journal 
▪ The Wall Street Journal 
▪ The Japan Times 

 
บริการสืบค้นสารสนเทศ 
 ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการได้ทางเว็บไซต์ http://library.tni.ac.th ตลอด 24 
ช่ัวโมง ซึ่งประกอบด้วย หนังสือ สือ่มัลติมเีดีย งานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ โครงงานสหกิจศึกษา วารสารวิชาการ นิตยสาร รวมไป
ถึงฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีศูนย์วิทยบริการบอกรับเป็นสมาชิก 
 
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
 ศูนย์วิทยบริการเป็นการให้บริการขอทำสำเนาทรัพยากรสารสนเทศ การขอใช้บริการสืบค้น และขอทำสำเนาผลการสืบค้น
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างห้องสมุดเครือข่ายที่มีข้อตกลงร่วมกัน ได้แก่ เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) และ
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 นักศึกษายังสามารถยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ อีกทั้งสามารถเข้าใช้บริการ
ศูนย์สารสนเทศทางเทคโนโลยี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน่) ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ ซึ่งมีหนังสือและ
สื่อการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสตูรประมาณ 10,000 รายการ 
 นอกจากน้ี ศูนย์วิทยบริการยังมีบริการอื่นๆ ดังนี ้

▪ บริการจองและยืมต่อทรัพยากร 
▪ บริการศูนย์การเรียนรูด้้วยตนเอง  
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▪ บริการ Printing Service 
▪ บริการ Edutainment Corner 
▪ บริการตอบคำถามและช่วยการคน้คว้า 
▪ บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดผ่านระบบออนไลน ์(OPAC: Online Public Access Catalog) 
▪ บริการตูร้ับคืนหนังสือนอกเวลา 

 

2.2  สิ่งอำนวยความสะดวก 
ศูนย์วิทย์บริการไดจ้ัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการนักศกึษา ดังนี้ 

▪ การบริการห้องประชุมกลุ่มย่อยและห้องทบทวนการเรียน (Meeting Room) 
นักศึกษาสามารถขอใช้บริการห้องประชุมกลุม่ย่อยและทบทวนการเรียนท่ีศูนย์วิทยบริการ ซึ่งต้องทำการจองผ่านระบบออนไลน์

ทางเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการ โดยตอ้งมีผู้ใช้บริการกลุม่ละ 5 คน ขึ้นไป และใช้บริการได้กลุ่มละ ไม่เกิน 2 ช่ัวโมง 
▪ การบริการห้องรับชมภาพยนตร์  (Edutainment Room) 
      การให้บริการสื่อมลัติมเีดียประเภทบันเทิง (ภาพยนตร์) และสารคดี ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถยืมสื่อมัลตมิีเดยีเพื่อรับชมภายใน 
Edutainment Room และรับชมที่เครื่องคอมพิวเตอร์บริการภายในศูนย์วิทยบริการ โดยต้องส่งคืนภายในวันท่ียืม ห้ามนำออกจาก
ศูนย์วิทยบริการ 
▪ การบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
      ผู้ใช้สามารถใช้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์เอกสาร เพื่อสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตและสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจยั 
วิทยานิพนธ์ และใช้บริการสื่อมัลตมิีเดีย โดยจดัให้บริการที่ ช้ัน 2 จำนวน 8 เครื่อง  
▪ การบริการพื้นท่ีสำหรับใช้ Notebook 
      ผู้ใช้บริการสามารถนำคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊คเข้ามาใช้บริการภายในศูนย์วิทยบริการตามจดุต่างๆ ทีจ่ัดไว้ให้ โดยมีบริการ Wi-Fi 
ปลั๊กไฟ และโตะ๊สำหรับวางโนต้บุค๊ 
▪ การบริการเครือข่ายไร้สาย Wireless LAN (Wi-Fi) 

ศูนย์วิทยบริการร่วมกับศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์ ICC) ติดตั้งเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ภายในบริเวณศูนย์วิทยบริการ 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บรกิารสามารถเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้นคว้าและการเรียนรู้ โดยไม่
จำกัดสถานท่ีและเวลา ผู้ใช้บริการสามารถขอรับรหสัผา่น W-Fi ได้ที่ ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร A ช้ัน 3 ห้อง A309 โดย
เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. หากมีปัญหาในการใช้งานสามารถตดิต่อได้ที่เคานเ์ตอร์บริการ ศูนย์วิทยบริการ 
▪ การบริการพื้นท่ีนั่งอ่านและมุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ศูนย์วิทยบริการไดจ้ัดพื้นท่ีสำหรับนั่งอ่านหนังสือ พื้นที่แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และพื้นท่ีสำหรับค้นคว้าเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
ผู้ใช้บริการ ณ บริเวณอาคาร E ช้ัน 2 โดยสามารถรองรับผู้ใช้บริการ ช้ันละประมาณ 200 คน 
▪ การบริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา (Book Drop) 

ผู้ใช้บริการสามารถส่งคืนทรัพยากรฯ นอกเวลาทำการ ของศูนย์วิทยบริการได้ทางตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าศูนย์
วิทยบริการ ช้ัน 2 กรณีมีค่าปรับเกินกำหนดส่ง สามารถชำระภายหลังได้ที่เคาน์เตอร์บริการ     
▪ การบริการตู้รับฝากสิ่งของ (Locker) 

ผู้ใช้บริการสามารถฝากสิ่งของไว้ท่ีตู้ Locker ทางเข้าศูนย์วิทยบริการ และรับฝากไดภ้ายใน 1 วัน หากฝากไว้ข้ามวันศูนย์วิทย
บริการจะจำหน่ายทิ้งในวันถัดไป ผู้ใช้จะต้องศึกษาวิธีการใช้ตู้ Locker ให้เข้าใจ และจดจำรหสัในการเปิด-ปิดตูด้้วยตนเอง 
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3.  การประกันคุณภาพการศึกษา 
รายงานการประกันคณุภาพการศกึษาระดับหลักสตูร/ระดับคณะ/ระดับสถาบันการศึกษาจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ โดย

ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ผลการประเมินประจำปี 2563 มีรายละเอียดดังนี ้
รายงาน คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 

ผลการประเมินระดับหลักสูตร 3.77 
ผลการประเมินระดับคณะ 4.68 

ผลการประเมินระดับสถาบัน 4.27 
 
รายงานการประกันคณุภาพการศกึษาและผลการประเมินระดับหลกัสูตร ระดับคณะ และ ระดับสถาบันโดยคณะกรรมการผู้

ประเมินภายในมรีายละเอียดแสดงดังภาคผนวก 5 
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ส่วนที่ 6 ภาคผนวก 
 
 

ภาคผนวกประกอบด้วยเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้ 
ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือที่สภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 
ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการอนุมัติจากสภา

สถาบันการศึกษา 
ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) 
ภาคผนวก 4 คู่มือปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอน 
ภาคผนวก 5 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ และ ระดับสถาบัน 
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ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือที่สภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 
 
หลักฐานที่มีรายละเอียดการอนุมตัิหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้  
 

1 รายงานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ครั้งท่ี 105-1/2564 ฉบับคัดย่อ  
วาระที่ 5.8 พิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)  
ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 16.00-19.00 น. 

 2 รายงานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ครั้งท่ี 111-7/2564 (ฉบับคัดย่อมติเวียน)  
เรื่อง การพิจารณาอนุมัติการเสนอการขอแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 
2564 

3 หลักฐานการได้รับการพิจารณาความสอดคล้องจาก สกอ ของหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2564 (ระบบ CHECO ONLINE)  

 
 

หมายเหตุ ดูจากเอกสารเพิ่มเติมสว่นท่ี 6 
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ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษา 
 
มคอ 2 หลักสูตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีรายละเอียดดังนี้ 
▪ สภาสถาบันฯ อนุมัติหลักสูตรปรับปรุง เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2564 
▪ หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ได้รับการพิจารณาความสอดคล้องจาก สกอ ผ่าน

ระบบ CHECO (ONLINE) เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2564 
▪ สภาสถาบันฯ อนุมัติการเสนอขอแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ (แก้ไขคำอธิบายวิชาบางรายวิชา) 

เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2564 
 

หมายเหตุ ดูจากเอกสารเพิ่มเติมสว่นท่ี 6 ภาคผนวก 1 และ 2 
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ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3)  
แผนการสอน (มคอ.3) แต่ละรายวชิาที่ใช้ในการเทียบกับองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด มรีายละเอียดดังนี้ 
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา Subject 

1 ENG-101 เขียนแบบวิศวกรรม Engineering Drawing 
2 ENG-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร Computer Programming for Engineer 

3 ENG-103 ฟิสิกส์วิศวกรรม Engineering Physics 
4 ENG-104 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม Engineering Physics Laboratory 
5 ENG-105 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 Engineering Mechanics 1 

6 ENG-111 ฟิสิกส์ทั่วไป General Physics 
7 ENG-112 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป General Physics Laboratory 
8 ENG-121 เคมีทั่วไป General Chemistry 
9 ENG-122 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป General Chemistry Laboratory 

10 ENG-131 แคลคูลัส 1 Calculus 1 
11 ENG-132 แคลคูลัส 2 Calculus 2 

12 ENG-202 การปฏิบัติงานพ้ืนฐานวิศวกรรม Fundamental Engineering Workshop 
13 ENG-203 วัสดุวิศวกรรม Engineering Materials 
14 ENG-204 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 Engineering Mechanics 2 

15 ENG-206 กลศาสตร์ของไหล Fluid Mechanics 
16 ENG-207 วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering 

17 ENG-208 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering Laboratory 
18 ENG-209 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Engineering Laboratory 

19 ENG-210 กลศาสตร์วัสดุ Mechanics of Materials 
20 ENG-212 กรรมวิธีการผลิต Manufacturing Process 

21 ENG-213 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม Mathematics for Engineering  
22 ENG-214 เทอร์โมไดนามิกส์ Thermodynamics  

23 ENG-215 วิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม Industrial Engineering and Management 
24 AEN-301 วิศวกรรมยานยนต์ 1 Automotive Engineering 1 
25 AEN-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 1 Automotive Engineering Laboratory 1 
26 AEN-303 วิศวกรรมยานยนต์ 2 Automotive Engineering 2 
27 AEN-304 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 2 Automotive Engineering Laboratory 2 

28 AEN-305 การวัดทางวิศวกรรมยานยนต์ Automotive Engineering Measurement 
29 AEN-306 การสั่นสะเทือนทางกล Mechanical Vibration 

30 AEN-308 การออกแบบเครื่องจักรกล Machine Design 
31 AEN-310 การควบคุมอัตโนมัติ Automatic Control 
32 AEN-313 กลศาสตร์เครื่องจักรกล Mechanics of Machinery 
33 AEN-314 การถ่ายเทความร้อนและการปรับอากาศ Heat Transfer and Air-Conditioning 
34 AEN-433 เทคโนโลยีรถไฟฟ้า Electric Vehicle Technology 
35 AEN-491 เตรียมสหกิจศึกษา Pre-Cooperative Education 
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ภาคผนวก 4 คู่มือปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอน 
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คู่มือปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอน มีรายละเอียดดังนี ้
ลำดับ รายละเอียด 

1 คู่มือปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 
 ปฏิบัติการที่ 1 การทดสอบกังหันฟรานซิส (Francis Turbine). 
 ปฏิบัติการที่ 2 การสูญเสียในระบบท่อ (Friction Loss in Pipes) 
 ปฏิบัติการที่ 3 การทดสอบเครื่องสูบน้ำ (Multi-Pump Test) 
 ปฏิบัติการที่ 4 การวัดการไหลของอากาศ (Air Flow Measurement) 
 ปฏิบัติการที่ 5 เครื่องอัดอากาศชนิดอัดขั้นเดียว (Single Stage Air Compressor) 
 ปฏิบัติการที่ 6 การทดสอบกังหันเพลตัน (Pelton Turbine) 
 ปฏิบัติการที่ 7 การนำความร้อน (Heat Conduction) 
 ปฏิบัติการที่ 8 การทดสอบความล้า (Fatigue Test) 
 ปฏิบัติการที่ 9 การทดสอบแรงดึง (Tensile Test) 
 ปฏิบัติการที่ 10 การทดสอบแรงกระแทก (Impact Test) 
 ปฏิบัติการที่ 11 การทดสอบการสัน่สะเทือน การหาสัมประสิทธ์ิความหน่วงของตัวหน่วง (Free damped 

vibration of a rigid bar) 
2 คู่มือปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต ์1 
 ปฏิบัติการที่ 1 เครื่องยนต์  
 ปฏิบัติการที่ 2 ระบบบังคับเลีย้ว  
 ปฏิบัติการที่ 3 ระบบเบรค  
 ปฏิบัติการที่ 4 ระบบกันสะเทือน  
 ปฏิบัติการที่ 5 เกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนล้อหน้า 
 ปฏิบัติการที่ 6 เกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนล้อหลัง 
3 คู่มือปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต ์2 
 ปฏิบัติการที่ 1 การเช่ือมต่อสายไฟรถยนต์  
 ปฏิบัติการที่ 2 การตรวจสอบรีเลย์  
 ปฏิบัติการที่ 3 ระบบปรับอากาศรถยนต์  
 ปฏิบัติการที่ 4 การบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น  
 ปฏิบัติการที่ 5 ระบบจุดระเบดิ  
 ปฏิบัติการที่ 6 ระบบป้องกันล้อลอ็กตาย  
 ปฏิบัติการที่ 7 ระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
 ปฏิบัติการที่ 8 วงจรไฟฟ้ารถยนต ์ 
 ปฏิบัติการที่ 9 การวิเคราะห์รหสัข้อขัดข้องของเครื่องยนต์  
 ปฏิบัติการที่ 10 การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์  
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ภาคผนวก 5 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินระดับหลักสูตร คณะ และ สถาบัน 
 
รายงานผลการดำเนินงานและผลการประเมินคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ดังรายละเอียดดังนี้ 
 
ลำดับ รายละเอียด 

1 รายงานผลการดําเนินงานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (มคอ.7) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ประจําปีการศึกษา 2563 วันท่ีรายงาน 10 กรกฎาคม 2564 

2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  
ประจําปีการศึกษา 2563 วันท่ีรายงาน 10 กรกฎาคม 2564 

3 รายงานผลการดําเนินงานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (มคอ.7) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประจําปีการศึกษา 2563 วันท่ีรายงาน 23 สิงหาคม 2564 

4 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประจําปีการศึกษา 2563 วันท่ีรายงาน 23 สิงหาคม 2564 

5 รายงานผลการดําเนินงานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (มคอ.7) 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประจําปีการศึกษา 2563 วันท่ีรายงาน 16-17 กันยายน 2564 

6 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน  
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประจําปีการศึกษา 2563 วันท่ีรายงาน 16-17 กันยายน 2564 
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