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4. วัตถุประสงค์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติดังนี้
1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร เพื่อนามาพัฒนาขยายผล สู่การพัฒนาองค์ความรู้
เพื่ อสร้างศักยภาพในการผลิต ของภาคอุตสาหกรรม ท าให้ป ระเทศไทยมีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่ อสนอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 4.0
2) สามารถใช้ทักษะความรู้และความสามารถพหุสาขาในการพัฒ นางานทางวิศวกรรมที่เป็นประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ และตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม
3) มีวุฒิภาวะ คุณธรรม จริยธรรม วินัย รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และ ประเทศชาติ ในการ
ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ
5. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
5.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
5.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 9
ข้อ 50.2 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่
แผน ก แบบ ก1
(1) นักศึกษาต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติ ที่อยู่
ในฐานข้อมูล TCI หรือระดับนานาชาติ จานวนอย่างน้อย 1 บทความ ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นไปตาม

เงื่อนไขของทุ น ที่ ได้ รับ ทั้ งนี้ ต้ องเป็ น ไปตามประกาศมหาวิท ยาลั ยขอนแก่น เรื่อง การตี พิ ม พ์ บ ทความวิจั ย ของ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเพื่อการสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(2) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ Poster เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการรูปแบบตามที่กลุ่มวิชากาหนด
จึงจะสาเร็จการศึกษาได้
แผน ก แบบ ก2
(1) นักศึกษาต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI หรือระดับนานาชาติ จานวนอย่างน้ อย 1 บทความ ที่ มีคุณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขของทุ น ที่ ได้ รับ ทั้ งนี้ ต้ องเป็ น ไปตามประกาศมหาวิท ยาลั ยขอนแก่น เรื่อง การตี พิ ม พ์ บ ทความวิจั ย ของ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเพื่อการสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงจะสาเร็จการศึกษาได้ หรือ
(2) นักศึกษานาเสนอบทความวิจัยฉบับเต็ม ( Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน จานวนอย่างน้อย 1 บทความ
(3) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ Poster เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการรูปแบบตามที่กลุ่มวิชากาหนด
จึงจะสาเร็จการศึกษาได้
แผน ข
(1) นักศึกษาต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมู ล TCI หรือระดับ นานาชาติ จานวนอย่ างน้ อย 1 บทความ ที่ มีคุณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขของทุ น ที่ ได้ รับ ทั้ งนี้ ต้ องเป็ น ไปตามประกาศมหาวิท ยาลั ยขอนแก่น เรื่อง การตี พิ ม พ์ บ ทความวิจั ย ของ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเพื่อการสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงจะสาเร็จการศึกษาได้ หรือ
(2) นักศึกษานาเสนอบทความวิจัยฉบับเต็ม ( Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน จานวนอย่างน้อย 1 บทความ
(3) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ Poster เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการรูปแบบตามที่กลุ่มวิชากาหนด
จึงจะสาเร็จการศึกษาได้
6. โครงสร้างหลักสูตร

(1) หมวดวิชาบังคับ
(1.1) วิชาพื้นฐานวิศวกรรม (ไม่นับหน่วยกิต)
(1.2) วิชาพื้นฐานวิศวกรรม (นับหน่วยกิต)
(1.3) วิชาเฉพาะวิศวกรรม (ไม่นับหน่วยกิต)
(1.4) วิชาเฉพาะวิศวกรรม (นับหน่วยกิต)
(2) หมวดวิชาเลือก
(3) วิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

แผน ก
แบบ ก 1

แผน ก
แบบ ก 2

แผน ข

3
36
36

3
6
9
18
36

-

7. รายวิชา
(1) หมวดวิชาบังคับ
(1.1) วิชาพื้นฐานวิศวกรรม (ไม่นับหน่วยกิต)
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน รายวิชา
ต่ อ ไปนี้ แบบไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต (Audit) จ านวน 3 หน่ ว ยกิ ต และต้ อ งมี ผ ลการศึ ก ษาในระดั บ S
(Satisfactory)
EN 007 001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
Engineering Research Methodology
(ไม่นบั หน่วยกิต)
(1.2) วิชาพื้นฐานวิศวกรรม (นับหน่วยกิต)
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน รายวิชา
ต่อไปนี้ แบบนับหน่วยกิต (Credit) จานวน 3 หน่วยกิต ดังนี้
EN 007 001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
Engineering Research Methodology
(1.3) วิชาเฉพาะวิศวกรรม (ไม่นับหน่วยกิต)
ไม่มี
(1.4) วิชาเฉพาะวิศวกรรม (นับหน่วยกิต)
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน รายวิชา
ต่อไปนี้ จานวน 6 หน่วยกิต ดังนี้
EN 527 000 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Engineering Mathematics
*EN 527 001 การเตรียมเค้าโครงวิทยานิพนธ์
3(3-0-6)
Thesis Proposal Preparation
(2) หมวดวิชาเลือก
นั กศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ให้ นั กศึกษาลงทะเบี ย นเรียนและสอบผ่ าน รายวิ ช า
ต่อไปนี้ แบบนับหน่วยกิต (Credit) จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยต้องเลือกรายวิชาในกลุ่ม วิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ/หรือจากรายวิชากลุ่มวิชาอื่น ๆ หรือรายวิชาที่จะเปิด
เพิ่มเติมภายหลัง จานวน 3 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังนี้
EN 527 100 ทฤษฎีสภาพยืดหยุ่น
3(3-0-6)
Theory of Elasticity
EN 527 101 กลศาสตร์สัมผัส
3(3-0-6)
Contact Mechanics

EN 527 102 กลศาสตร์ของความล้าและการแตกร้าว
Mechanics of Fatigue and Fracture
EN 527 103 กลศาสตร์ของกระบวนการเปลีย่ นรูป
Mechanics of Deformation Processing
*EN 527 104 หัวข้อขั้นสูงในกลศาสตร์เชิงคานวณ
Advanced Topics in Computational Mechanics
EN 527 200 พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณ
Computation Fluid Dynamics
EN 527 201 พลศาสตร์ของของไหลที่มีความหนืด
Dynamics of Viscous Fluid
EN 527 202 พลศาสตร์ของการไหลวน
Dynamics of Vortex Flow
*EN 527 300 การออกแบบตามแนวคิดของเครื่องบิน
Aircraft Conceptual Design
*EN 527 301 หัวข้อขั้นสูงในการออกแบบระบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
Advanced Topics in Mechanical System Design
*EN 527 302 หัวข้อขั้นสูงในปัญญาประดิษฐ์สาหรับวิศวกรเครื่องกล
Advanced Topics in Artificial Intelligence for
Mechanical Engineers
*EN 527 303 หัวข้อขั้นสูงในระบบควบคุมทางวิศวกรรม
Advanced Topics in Engineering Control Systems
EN 527 400 ไตรโบโลยี
Tribology
EN 527 401 การหาค่าเหมาะที่สุดทางวิศวกรรม
Engineering Optimization
EN 527 402 ระเบียบวิธไี ฟไนท์เอลิเมนต์สาหรับวิศวกร
Finite Element Methods for Engineers
EN 527 403 แอโรอีลาสติซิตี้เชิงคานวณ
Computation Aeroelasticity
(3) วิทยานิพนธ์
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1
EN 527 898 วิทยานิพนธ์
Thesis

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

36 หน่วยกิต

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2
**EN 527 899 วิทยานิพนธ์
Thesis
8. แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
EN 007 001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์
Engineering Research Methodology
EN 527 000 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
Advanced Engineering Mathematics
EN XXX XXX วิชาเลือก
Electives Course
EN XXX XXX วิชาเลือก
Electives Course
EN 527 898 วิทยานิพนธ์
Thesis
EN 527 899 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
EN 527 001 การเตรียมเค้าโครงวิทยานิพนธ์
Thesis Proposal Preparation
EN XXX XXX วิชาเลือก
Electives Course
EN 527 898 วิทยานิพนธ์
Thesis
EN 527 899 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

18 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
3(3-0-6)
3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

9

-

-

-

12
9

12
12

จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
3(3-0-6)
-

3(3-0-6)

9

-

-

6

9
18

12
24

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

EN 527 898 วิทยานิพนธ์
Thesis
EN 527 899 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
EN 527 898 วิทยานิพนธ์
Thesis
EN 527 899 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก
2
9
-

6

10
27

6
30

จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
9
-

6

9
36

3
36

