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1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

 ภาษาอังกฤษ :   Master of Engineering Program  
 

2. ความเชี่ยวชาญในกลุ่มวิชา  
     กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

3. ชื่อปริญญา 
   (ภาษาไทย)       :   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  (ภาษาไทย)       :   วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  (ภาษาอังกฤษ)   :   Master of Engineering  (Mechanical Engineering) 
  (ภาษาอังกฤษ)   :   M.Eng. (Mechanical Engineering) 
 

4. วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต

มหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร เพ่ือน ามาพัฒนาขยายผล สู่การพัฒนา

องค์ความรู้ เพ่ือสร้างศักยภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ท าให้ประเทศไทยมีความพร้อมด้านบุคลากร
เพ่ือสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 

2) สามารถใช้ทักษะความรู้และความสามารถพหุสาขาในการพัฒนางานทางวิศวกรรมที่เป็นประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ และตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม  

3) มีวุฒิภาวะ คุณธรรม จริยธรรม วินัย รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และ 
ประเทศชาติ ในการประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ 
 

5. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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 จ านวนอย่างน้อย 1 บทความ ที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ และเป็นไปตามเงื่อนไขของทุนที่ได้รับ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การ
ตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเพ่ือการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

 (2) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ Poster เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการรูปแบบตามที่กลุ่มวิชา
ก าหนด จึงจะส าเร็จการศึกษาได้ 

แผน ก แบบ ก2 
(1) นักศึกษาต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติที่

อยู่ ในฐานข้อมูล TCI หรือระดับนานาชาติ  จ านวนอย่างน้อย 1 บทความ ที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ และเป็นไปตามเงื่อนไขของทุนที่ได้รับ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การ
ตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเพ่ือการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงจะ
ส าเร็จการศึกษาได้ หรือ 

 (2)  นักศึกษาน าเสนอบทความวิจัยฉบับเต็ม ( Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน จ านวนอย่างน้อย 1 บทความ  

 (3)  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ Poster เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการรูปแบบตามที่กลุ่มวิชา
ก าหนด จึงจะส าเร็จการศึกษาได้ 

แผน ข 
(1) นักศึกษาต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติที่

อยู่ ในฐานข้อมูล TCI หรือระดับนานาชาติ จ านวนอย่างน้อย 1 บทความ ที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ และเป็นไปตามเงื่อนไขของทุนที่ได้รับ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การ
ตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเพ่ือการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงจะ
ส าเร็จการศึกษาได้ หรือ 

 (2) นักศึกษาน าเสนอบทความวิจัยฉบับเต็ม ( Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน จ านวนอย่างน้อย 1 บทความ  

 (3) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ Poster เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการรูปแบบตามที่กลุ่มวิชา
ก าหนด จึงจะส าเร็จการศึกษาได้ 

 
 
 



6. โครงสร้างหลักสูตร 
 

 แผน ก  
แบบ ก 1  

แผน ก  
แบบ ก 2 

แผน ข 

(1)  หมวดวิชาบังคับ    

(1.1) วิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม (ไม่นับหน่วย
กิต) 

3 - - 

(1.2) วิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม (นับหน่วยกิต) - 3 - 

(1.3) วิชาเฉพาะวิศวกรรม (ไม่นับหน่วยกิต) - - - 
(1.4) วิชาเฉพาะวิศวกรรม (นับหน่วยกิต) - 6 - 

(2)  หมวดวิชาเลือก - 9 - 
(3)  วิทยานิพนธ์ 36 18 - 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 36 - 

 
7. รายวิชา 

                  (1) หมวดวิชาบังคับ 
                       (1.1) วิชาพื้นฐานวิศวกรรม (ไม่นับหน่วยกิต) 
                                นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน 
รายวิชาต่อไปนี้ แบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) จ านวน 3 หน่วยกิต และต้องมีผลการศึกษาในระดับ 
S (Satisfactory) 

EN 007 001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Engineering Research Methodology (ไม่นับหน่วยกิต) 

                        
(1.2) วิชาพื้นฐานวิศวกรรม (นับหน่วยกิต) 

                                นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน 
รายวิชาต่อไปนี้ แบบนับหน่วยกิต (Credit) จ านวน 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 
รายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 6 หน่วยกิต ดังนี้ 

EN 527 000 คณิตศาสตร์วิศวกรรมข้ันสูง   3(3-0-6) 
 Advanced Engineering Mathematics  

*EN 527 001 การเตรียมเค้าโครงวิทยานิพนธ์  3(3-0-6) 
 Thesis Proposal Preparation   

                   
(2) หมวดวิชาเลือก 
      นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน รายวิชา

ต่อไปนี้ แบบนับหน่วยกิต (Credit) จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยต้องเลือกรายวิชาในกลุ่ม
วิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ/หรือจากรายวิชากลุ่มวิชาอ่ืน ๆ หรือรายวิชา
ที่จะเปิดเพ่ิมเติมภายหลัง จ านวน 3 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 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 3(3-0-6) 
 Mechanics of Fatigue and Fracture  

EN 527 103 กลศาสตร์ของกระบวนการเปลี่ยนรูป     3(3-0-6) 
 Mechanics of Deformation Processing  

*EN 527 104 หัวข้อขั้นสูงในกลศาสตร์เชิงค านวณ 3(3-0-6) 
 Advanced Topics in Computational Mechanics  

EN 527 200 พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 3(3-0-6) 
 Computation Fluid Dynamics  

EN 527 201 พลศาสตร์ของของไหลที่มีความหนืด 3(3-0-6) 
 Dynamics of Viscous Fluid  

EN 527 202 พลศาสตร์ของการไหลวน 3(3-0-6) 
 Dynamics of Vortex Flow  

*EN 527 300 การออกแบบตามแนวคิดของเครื่องบิน 3(3-0-6) 
 Aircraft Conceptual Design 

 
 



*EN 527 301 หัวข้อขั้นสูงในการออกแบบระบบทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 

3(3-0-6) 

 Advanced Topics in Mechanical System Design  
*EN 527 302 หัวข้อขั้นสูงในปัญญาประดิษฐ์ส าหรับวิศวกรเครื่องกล 3(3-0-6) 

 Advanced Topics in Artificial Intelligence for 
Mechanical Engineers 

 

*EN 527 303 หัวข้อขั้นสูงในระบบควบคุมทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Advanced Topics in Engineering Control 

Systems 
 

EN 527 400 ไตรโบโลยี 3(3-0-6) 
 Tribology  

EN 527 401 การหาค่าเหมาะที่สุดทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering  Optimization  

EN 527 402 ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Finite Element Methods for Engineers  

EN 527 403 แอโรอีลาสติซิตี้เชิงค านวณ 3(3-0-6) 
 Computation Aeroelasticity  

                   
(3) วิทยานิพนธ์ 

           นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 
EN 527 898 วิทยานิพนธ์ 36  หน่วยกิต 

 Thesis  
 

นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
**EN 527 899 วิทยานิพนธ์ 18  หน่วยกิต 
 Thesis  

      
 
 
 
 
 
 



8. แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 
1 

แผน ก แบบ ก 
2 

EN 007 001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์  3(3-0-6) 3(3-0-6) 
 Engineering Research Methodology (ไม่นับหน่วย

กิต) 
 

EN 527 000 คณิตศาสตร์วิศวกรรมข้ันสูง   - 3(3-0-6) 
 Advanced Engineering Mathematics   
EN XXX XXX วิชาเลือก - 3(3-0-6) 
 Electives Course   
EN XXX XXX วิชาเลือก - 3(3-0-6) 
 Electives Course   
EN 527 898 วิทยานิพนธ์ 9 - 
 Thesis   
EN 527 899 วิทยานิพนธ์ - - 
 Thesis    
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12 12 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 9 12 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 
1 

แผน ก แบบ ก 
2 

EN 527 001 การเตรียมเค้าโครงวิทยานิพนธ์  - 3(3-0-6) 
 Thesis Proposal Preparation    

EN XXX XXX วิชาเลือก - 3(3-0-6) 
 Electives Course   
EN 527 898 วิทยานิพนธ์ 9 - 
 Thesis   
EN 527 899 วิทยานิพนธ์ - 6 

 Thesis   
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 12 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 24 



    
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 
1 

แผน ก แบบ ก 
2 

EN 527 898 วิทยานิพนธ์ 9 - 
 Thesis   
EN 527 899 วิทยานิพนธ์ - 6 

 Thesis   
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 6 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 27 30 
    
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา แผน ก แบบ ก 
1 

แผน ก แบบ ก 
2 

EN 527 898 วิทยานิพนธ์ 9 - 
 Thesis   
EN 527 899 วิทยานิพนธ์ - 6 

 Thesis   
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 3 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 36 36 
 


