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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล 

Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ช่ือสถาบันอุดมศกึษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ    คณะวศิวกรรมศาสตร 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร  : 0900 

 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล 

 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

 ชื่อเต็ม (ไทย)  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

 ชื่อยอ (ไทย)  : วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 

 ชื่อยอ (อังกฤษ)  : B.Eng. (Mechanical Engineering) 

 

3. วชิาเอก 

 ไมมี 

 

4. จํานวนหนวยกติท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 จํานวนไมนอยกวา 147 หนวยกติ 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

      หลักสูตรปรญิญาตร ี4 ป 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

     หลักสูตรปริญญาตรทีางวชิาชีพ 

 5.3 ภาษาท่ีใช 

      หลักสูตรภาษาไทย 
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 5.4 การรับเขาศกึษา 

       รบันสิติไทยหรือตางชาตทิี่ใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

 5.5 ความรวมมอืกับสถาบันอ่ืน 

      ไมมี 

 5.6 การใหปรญิญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

      ใหปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมเครื่องกล) มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 เปดสอนภาคการศกึษาตน ปการศกึษา 2560 

 6.2 คณะกรรมการคณะวศิวกรรมศาสตร เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม  

ครัง้ท่ี  9/2559  วันที่  20 สงิหาคม พ.ศ. 2559 

 6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม  

ครัง้ท่ี  6/2560  วันที่  20 เมษายน พ.ศ. 2560 

 6.4 คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมเวียน  

 คร้ังที่ 123 (7/2560) วันที่ 14 มถุินายน พ.ศ. 2560 

 6.5 สภามหาวทิยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุม  

ครัง้ท่ี 5/2560 วนัที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 6.6 สภาวชิาชีพ........................ รับรองหลักสูตร ในการประชุม  

ครัง้ท่ี ............ วันท่ี .................................. 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน

คุณวุฒริะดับปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 ในปการศึกษา 2562 

 

8. อาชพีท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศกึษา 

1. วิศวกรเคร่ืองกล ที่ทําหนาท่ีในฝายสาธารณูปโภค ฝายซอมบํารุง หรือฝายผลิตในโรงงาน

อุตสาหกรรม เชน  โรงไฟฟา  โรงกล่ันน้ํามัน โรงงานผลิตหรือประกอบช้ินสวนยานยนต 

โรงงานผลติอาหาร เปนตน 

2. วิศวกรเคร่ืองกล ที่ทําหนาที่ควบคุมการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ในอาคารที่กําลัง

กอสราง เชน งานระบบทอในอาคารสูง งานระบบปรับอากาศ เปนตน 

3. วิศวกรเครื่องกล ในบรษัิทตาง ๆ ในงานท่ีนอกเหนอืจากขอ 1. และ 2 
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4. ขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ ในตําแหนงวิศวกรเคร่ืองกลของสวนราชการที่เก่ียวของ เชน 

เทศบาลเมือง องคการบรหิารสวนตําบล เปนตน 

5. ผูชวยนักวจัิยในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่นท่ีเก่ียวของ 
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9. ช่ือ – นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศกึษาของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 

ตาํแหนง

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป 

1 นายนพรัตน เกตุขาว 36401007XXXXX อาจารย วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2557 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 2550 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2543 

2 นายปรเมศร ปธิเก 34407002XXXXX อาจารย วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2556 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2552 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2549 

3 นางสาวฝนทิพย จนัินทุยา 36507001XXXXX อาจารย Ph.D. Aeronautical and Automotive 

Engineering 

Loughborough University, UK 2558 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2544 

4 นายวสันต คําสนาม 34511005XXXXX อาจารย Ph.D. Mechanical Engineering University of Leicester, UK 2557 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2547 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแกน 2542 

5 นายวิชญพล ฟกแกว 35601003XXXXX อาจารย วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2556 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2548 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2543 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณภายนอกหรอืการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2555 – 2557 พบวา

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตมีสัดสวนอยูท่ีรอยละ 92 – 94 ทํางานอยูในกลุมอุตสาหกรรมการผลิต

ประมาณรอยละ 51 อุตสาหกรรมกอสรางประมาณรอยละ 33 และประกอบอาชีพอิสระประมาณรอย

ละ 16 และยังไมมแีนวโนมท่ีจะลดลง  

เมื่อพิจารณาทิศทางของกระแสโลกและแนวโนมการพัฒนาของประเทศ สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดวิเคราะหสถานการณทางเศรษฐกิจมีผลตอ

การพัฒนาประเทศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไววา 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยอียางกาวกระโดด ทําใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดจิทัิล ซ่ึงสงผล

ตอความกาวหนาทางเศรษฐกิจและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทํางานของผูคน การปฏิวัติดิจิทัล 

(Digital revolution) ทําใหเกดิยุคอนิเทอรเน็ตในทุกสิ่งทุกอยาง (Internet of things) ขอมูลและองคความรู

มากมายอยูบนเครื่อขายอินเตอรเน็ต การเขาเขาถึงขอมูลอยางไรขีดจํากัด กอใหเกิดการพัฒนาองค

ความรูและปญญาไดหลายเทาตัว ทิศทางอุตสาหกรรมของประเทศพัฒนาแลวมุงไปสูการเปน

อุตสาหกรรม 4.0 ท่ีเปนยุคของการนําเทคโนโลยดีิจิทัล และอินเทอรเน็ตใชในกระบวนการผลติ ในขณะ

ท่ีกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ปจจุบันอยูระหวางยุคอุตสาหกรรม 2.0 ที่ใช

เครื่องจักรทํางานรวมกับแรงงานมนุษยในกระบวนการผลิต กับอุตสาหกรรม 3.0 ท่ีเปนยุคของการใช

เครื่องจักรอัตโนมัติหรือหุนยนตในกระบวนการผลิต โรงงานยุคอุตสาหกรรม 3.0 สามารถผลติของแบบ

เดียวกันจํานวนมากในเวลาอันสั้น แตโรงงานยุคอุตสาหกรรม 4.0 จะเปนโรงงานอัจฉริยะที่สามารถ

ผลิตของหลากหลายรูปแบบแตกตางกันตามความตองการเฉพาะของผูบรโิภคแตละรายเปนจํานวนมาก

ในเวลาไมนาน เคร่ืองจักรท่ีใชในโรงงานจะ “คดิเปนและสื่อสารได” มกีารประมาณการวา ภายในไมเกิน 

20 ป ระบบการผลติทัง้หมดจะเขาสูยุค อุตสาหกรรม 4.0 อยางเต็มตว   

กลไกขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจาก “โมเดล

ประเทศไทย 1.0” ท่ีเนนการขับเคลื่อนดวยเกษตรกรรม “โมเดลประเทศไทย 2.0” ที่เนนอุตสาหกรรม

เบา และ “โมเดลประเทศไทย 3.0” ท่ีเนนอุตสาหกรรมหนัก ซ่ึงประเทศไทยในศตวรรษท่ี 21 กําลังจะ

กาวเขาสู “โมเดลประเทศไทย 4.0” เพื่อพัฒนาจากเปนประเทศ “รายไดปานกลาง” สูการเปนประเทศ 

“รายไดสูง” ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวย “ประสิทธิภาพ” เปนเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวย

“นวัตกรรม” มีการปรับโครงสรางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแบบ “เพ่ิมมูลคา” สูโครงสรางเศรษฐกิจ
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อตุสาหกรรมแบบ “สรางมูลคา” จากสถานการณท่ีกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล สถาบันอุดมศึกษา

ตองมกีารเตรยีมพรอมในการผลิตบุคคลากรเพื่อสนับสนุนพันธกิจดังกลาว  

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ในระยะท่ีผานมาประเทศไทยตองเผชญิกับปญหาหลากหลายรูปแบบ การพัฒนาที่ผานมา

ยังคงประสบปญหาหลายๆ ดาน ทั้งปญหาคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมลํ้าทางสังคม ความเสื่อม

ถอยทางวัฒนธรรม ผลติภาพการผลิตต่ํา และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

การเปดเสรีภายใตขอตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ทําใหแรงงานเกิดการ

เคลื่อนยายอยางเสร ีการผลติบัณฑติอาจจะตองคํานงึถึงความไดเปรยีบของการแขงขันในตลาดแรงงาน

ดวย ในอนาคตอันใกลหลายประเทศกําลังกาวเขาสูสังคมสูงวัยรวมท้ังประเทศไทย ซ่ึงอาจสงผลใหมี

การขาดแคลนแรงงานในประเทศ และเกิดความตองการสินคาและบริการสําหรับผูสูงอายุมากขึ้น ผล

ของยุคอุตสาหกรรม 4.0 แรงงานทักษะสูงและมีความสามารถเฉพาะทางจะขาดแคลนมากในขณะที่

แรงงานทักษะต่ําจะตกงาน เพราะแรงงานทักษะต่ําจะถูกแทนท่ีดวยหุนยนตและเทคโนโลยีใหม ๆ ผูมี

ทักษะต่ําจะไดรับคาตอบแทนตํ่าลง ในขณะที่ความตองการแรงงานที่มีความสามารถเฉพาะทาง (Talent) 

จะไดรบัคาตอบแทนเพ่ิมขึ้น  

ประเทศไทยมีความไดเปรียบในแงความหลากหลายทางชีวภาพและศิลปวัฒนธรรม ในยุค

ท่ีคนใสใจสุขภาพและการเดนิทางทองเท่ียวไปยังสถานที่ตาง ๆ มีราคาถูกลง การอนุรักษธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดลอมจะชวยรักษาความไดเปรียบของประเทศไวได การเคลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่

รวดเร็วข้ึนในยุคดิจิทัล ทําใหเกิดการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมอื่น ๆ กับวัฒนธรรมทองถิ่นเร็วและ

งายขึ้น การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมจงึจําเปนอยางยิ่งในการรักษาศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 

การพัฒนาประเทศภายใตโมเดลประเทศไทย 4.0 มุงเนนการ พัฒนาท่ีสมดุลบนฐานคิด

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง ใน 4 มติ ิไดแก ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ การรักษาสิ่งแวดลอม สังคมท่ีอยูดี

มีสุข และการเสริมสรางภูมิปญญามนุษย หลักการสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอยูวา “เมื่อ

พรอง ตองรูจักเตมิ เมื่อพอ ตองรูจักหยุด เมื่อเกินตองรูจักปน” ดังนั้นสังคมจึงตองไดรับการปลูกฝงให

ยดึถือในระบบคุณคาใหมคือ “รูจักเติม รูจักพอ รูจักปน” เพื่อที่จะสามารถนําพาประเทศไทยไปสูความ

ม่ังคั่ง ความมั่นคง และความยั่งยนืในโลกท่ีหนึ่งไดในท่ีสุด 

 

12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกจิของ

สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากแนวโนมภาวะการมีงานทําของบัณฑิต การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้จึงมุงเนนที่จะผลิต

วิศวกรเคร่ืองกลเพื่อปอนอุตสาหกรรมกอสรางและโรงงานอุตสาหกรรม และจากแนวโนมดาน

เศรษฐกิจและสังคม หลักสูตรนอกจากจะตองพัฒนาใหผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีเพียงพอตอการ

ประกอบวิชาชีพแลว หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเปน
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นวัตกร มีความสามารถพิเศษเฉพาะดาน สามารถทํางานไดหลากหลายหนาท่ี และมีศักยภาพในการ

เรียนรูดวยตัวเองและพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ ใสใจสุขภาพ และมีจิตใจท่ีงดงามตามเพื่อกาวสู

มนุษยท่ีสมบูรณในศตวรรษท่ี 21 และเพ่ือใหสอดคลองวาระการในการขับเคลื่อนตามโมเดลประเทศไทย 

4.0 จะตองปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดของบัณฑิต ใหมีจิตสาธารณะ มีความรับผดิชอบตอสวนรวม มี

ความภาคภูมใิจในความเปนไทยแตมีกรอบความคิดท่ีเปนสากล สามารถดํารงชีวิต เรยีนรู ทํางานหรือ

ประกอบธุรกิจไดอยางปกตสิุขในโลกยุคดิจทัิล 

 

12.2 ความเกี่ยวพันกบัพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจ ในการใหการศึกษา สงเสรมิและพัฒนาการวิชาการและวิชาชีพ

ชัน้สูง ทําการสอน ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน 

และทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อประโยชนตอการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการให

โอกาสทางการศึกษากับประชาชนในภาคเหนือตอนบนใหมีความรูและวิชาชีพข้ันสูง และเปนท่ีตองการ

ของตลาดแรงงาน ซ่ึงจะทําใหชวยยกระดับคุณภาพ รายได และชวยแกปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมได 

 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ สาขาวชิาอ่ืนของสถาบัน 

 13.1 กลุมวชิา/ รายวชิาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ สาขาวชิา/ หลักสูตรอื่น 

       13.1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

          001101  การใชภาษาไทย    3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language 

  001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพรอม   3(2-2-5) 

    Ready English  

  001103  ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง    3(2-2-5) 

    Explorative English 

001204 ภาษาอังกฤษกาวหนา    3(2-2-5) 

    Step UP English 

 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

    Multicultural Society  

003201 การส่ือสารในสังคมดิจทัิล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 
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  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอม  3(2-2-5) 

    Health and Environmental Management  

004101  ศลิปะในการดําเนนิชีวติ    3(2-2-5) 

    Arts of Living 

  004201  บุคลกิภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

    Socialized Personality 

 

13.1.2 หมวดวชิาเฉพาะดาน     

13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร 

241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0-6) 

241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0-6) 

242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

244101 ฟสกิส 1 

Physics I 

4(3-3-8) 

244102 ฟสกิส 2 

Physics II 

4(3-3-8) 

13.1.2.3 รายวชิาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Computer Programming 

3(3-0-6) 

13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 262201 วิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน 

Fundamental of Electrical Engineering 

4(3-3-8) 

262300 ความคดิสรางสรรคและนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

Creativity and Innovation for Community 

3(2-3-6) 

13.1.2.5 รายวชิาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 

 264101 วัสดุวศิวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 



9 

 

 264209 พ้ืนฐานกรรมวิธีการผลิต 

Fundamental of Manufacturing Processes 

3(2-3-6) 

13.2 กลุมวชิา/รายวชิาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหสาขาวชิา/หลักสูตรอ่ืน 

261101 เขยีนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

261111 กลศาสตรวิศวกรรม 1 

Engineering Mechanics I 

3(3-0-6) 

 

 13.3 กลุมวชิา/รายวชิาท่ีเปดสอนใหสาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 

261230 ความรอนและของไหล 

Thermofluids 

3(3-0-6) 

261394 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมเครื่องกล 

Mechanical Engineering Laboratory 

1(0-3-2) 

 

 13.4 การบริหารจัดการ 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

มหาวทิยาลัยพะเยา ไดกําหนดนโยบายใหจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต ในโครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และไดดําเนนิการ

แตงตัง้คณะกรรมการท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีอธิการบดี เปนประธาน คณบดี

เปนกรรมการ และรองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ ทําหนาท่ี กําหนดนโยบาย

และพจิารณาการดําเนนิการ การจัดการเรยีนการสอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการดําเนินงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยมี รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

เปนประธาน รองคณบดีเปนกรรมการ และผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการทําหนาท่ี พัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเปนขอมูลในการ

ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนดําเนินไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจํารายวิชา ทําหนาที่ประสานงานจัดการเรียนการสอนมีการ

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือระหวางผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอนจากสาขาวิชาอื่นๆ โดยการ

วัดผลการเรยีนรูเปนไปตามเกณฑท่ีสาขาวิชา ฯ ตาง ๆ รับผิดชอบ โดยมีผูรับผดิชอบหลักสูตรเขารวม

การวิพากษผลการเรียนเพื่อรับเปนทราบปญหาอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอน และผลการ

เรียนรูสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 
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การบรหิารจัดการรายวชิาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวชิา/หลักสูตรอ่ืน 

  คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่ประสานงานกับสาขาวิชาที่เปนเจาของ

รายวิชา เพื่อกําหนดทิศทางการจัดการเรยีนการสอน การวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับมาตรฐาน

ผลการเรียนรูของหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาใหผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามรายงานผลการ

ดําเนินงานของรายวิชา เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคของการจัดการเรยีนการสอน และนําไปปรับปรุงใน

ภาคการศกึษาถัดไป 

  การบรหิารจัดการรายวชิาท่ีเปดสอนใหสาขาวชิา/หลักสูตรอ่ืน 

  คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาท่ีจัดประชุมหารือรวมกับตัวแทนของ

สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น เพ่ือกําหนดทิศทางในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให

สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูของแตละหลักสูตร เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษาใหผูอาจารยผูสอน

รายงานผลการดําเนนิงานรายวิชาใหกับอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรของแตละหลักสูตรใหรับทราบถึง

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน พรอมท้ังรับฟงขอเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงการเรยีนการสอน

ในภาคการศึกษาถัดไป 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

      รักในศาสตรวศิวกรรมเคร่ืองกล ดํารงตนดวยปญญา รูรอบ รูวิชา กลาคิด กลาทํา 

1.2 ความสําคัญ 

      การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้เปนการปรับปรุงโครงสรางของหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา 

เพ่ือใหบัณฑิตที่สําเร็จการศกึษามีความสามารถตามเกณฑที่เปนมาตรฐานสากล สอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน แนวโนมการเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยท่ีโครงสราง

ของหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร และ เนื้อหาของรายวิชา เปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

วาดวยเร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมศาสตร พ.ศ.2553 และระเบียบของ

คณะกรรมการสภาวิศวกรวาดวยวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตรและ

วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตรท่ีสภาวศิวกรจะใหการรับรองปริญญา ประกาศนยีบัตร ในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก

หลักสูตรน้ี จะเปนผูที่มีความรูความสามารถตามเกณฑมาตรฐานสากล สามารถเปนกําลังสําคัญในการ

ขับเคลื่อนอุตสากรรมของประเทศภายใตโครงสรางเศรษฐกิจไทยแลนด 4.0 ไดตลอดจนทําหนาที่เปน

พลเมืองท่ีดขีองประเทศชาติได  

 

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

      เพ่ือผลิตวศิวกรเครื่องกลท่ีมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

1. สามารถประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุมในสาขาวิชาวศิวกรรมเคร่ืองกล มีความเปน

มืออาชีพ ยดึมั่นในจรรยาบรรณ และสามารถสรางความกาวหนาในวิชาชีพ หรอืศึกษา

ตอในระดับท่ีสูงขึ้นได 

2. กาวทันเทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรคและสุนทรียภาพท่ีนําไปสูแนวคิดใหม ๆ เพื่อ

การลดตนทุน การสรางมูลคาเพ่ิม หรอืการสรางนวัตกรรมได 

3. มีวสิัยทัศน มบุีคลกิภาพท่ีด ีตดิตอประสานงานและทํางานเปนทมีไดอยางมีประสิทธผิล 

4. มีทัศนคติท่ีดใีนการดําเนินชีวิต ใสใจสุขภาพ ใชความรูและทักษะสนับสนุนกิจกรรมของ

ชุมชนหรือมีสวนรวมกับชุมชนในการแกปญหาตาง ๆ และเปนพลเมอืงท่ีมีคุณภาพในยุค

ไทยแลนด 4.0 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

ปรับปรุงเกณฑการรับนสิติใหมและ

นสิติโอนยายจากตางสาขาวชิาหรอื

ตางสถาบันการศึกษา เพื่อใหไดนสิติ

แรกเขาที่มคุีณสมบัตทิี่เหมาะสมตอ

การดําเนนิการหลักสูตรใหบรรลุ

มาตรฐานผลการเรียนรูและวัตถุปรง

สงคของหลักสูตร 

1. สาขาวิชาเก็บขอมูลประวัตผิล

การศกึษาในระดับมัธยมศกึษาตอน

ปลายของนสิติแรกเขา และเกณฑที่

กําหนดคุณสมบัตขิองนสิติที่มีสิทธ์ิเขา

ศกึษาในหลักสูตร  

2. สาขาวิชาเก็บขอมูลผลการศึกษา

ของนสิติท่ีออกกลางคัน (Drop-out) 

และนสิิตที่สําเร็จการศึกษา  

3. สาขาวชิาวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางขอมูลผลการศกึษาของนสิติที่

ออกกลางคันกับขอมูลประวัติผล

การศกึษาในระดับมัธยมศกึษาตอน

ปลายและวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางขอมูลผลการศกึษาของนสิติที่

จบภายในระยะเวลาการศกึษาตาม

หลักสูตรกับขอมูลประวัติผล

การศกึษาในระดับมัธยมศกึษาตอน

ปลาย  

4. สาขาวชิาใชขอมูลในขอ 3 เสนอขอ

อนุมัตปิรบัปรุงคุณสมบัตขิองนิสติที่

จะรับเขาศกึษาในหลักสูตรตอ

มหาวทิยาลัย 

1. จํานวนนสิติที่ออกกลางคันมี

แนวโนมลดลง  

2. จํานวนนสิติท่ีสําเร็จ

การศกึษาตามระยะเวลาที่

หลักสูตรกําหนดมีแนวโนม

เพ่ิมขึ้น 

พัฒนาระบบตรวจสอบความกาวหนา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนสิติ

ในแตละปการศกึษา 

1. สาขาวิชารวบรวมคะแนนสอบของ

บางรายวชิาท่ีสามารถบอก

ความสามารถของนสิติในดานน้ันๆ ใน

การตรวจสอบความกาวหนาของนสิติ  

2. สาขาวิชาพัฒนาแบบสอบถาม

ความคดิเห็นของนสิติในแตละช้ันป

เพ่ือใหนสิติไดประเมนิความสามารถ

ของตนเอง  

3. พัฒนาระบบตรวจสอบ

ความกาวหนาตามมาตรฐานผลการ

เรยีนรูของนสิติ  

4. สาขาวชิาใชขอมูลในขอ 1.- 2. 

กําหนดนโยบายในการจัดการเรียน

1. มรีะบบตรวจสอบกาวหนา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของ

นสิติในแตละปการศึกษา 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตวับงชี้ 

การสอน เพื่อใหอาจารยผูสอนพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

พัฒนาระบบติดตามความกาวหนาของ

ศษิยเกาวาสามารถบรรลุวัตถุประสงค

ของหลักสูตรหรือไม 

1. มกีารสํารวจภาวะการมีงานทําของ

บัณฑิตภายใน 1 ปหลังสําเร็จ

การศกึษา  

2. มกีารสํารวจบัณฑติท่ีสําเร็จการ

หลังสําเร็จการศึกษา 3 - 5 ป เพื่อ

ตดิตามลักษณะของงานที่นสิติทํา การ

เปล่ียนงาน และรับทราบขอเสนอแนะ  

3. มกีารสํารวจความพงึพอใจของผู

บัณฑิต  

4. ในระหวางปการศกึษาสาขาวิชาทํา

การวเิคราะหขอมูลในขอ 1. - 3. เพื่อ

ปรับปรุงการจัดการการเรยีนการสอน 

การเตรยีมความพรอมใหนสิติกอนไป

ทํางาน   

5. ในรอบที่มกีารปรับปรุงหลักสูตร 

สาขาวิชามกีารใชขอมูลในขอ 1. - 3. 

ในการปรับปรุงวัตถุประสงคของ

หลักสูตรและรายวชิาของหลักสูตร 

1. ขอมูลภาวะการมีงานทํา และ 

ขอมูลความพงึพอใจของผูใช

บัณฑติ 

พัฒนาอาจารย/ครูปฏบิัตกิารใหมี

ความรูและประสบการณเพื่อสนับสนุน

การจัดการเรยีนการสอนในรายวิชา

ใหมท่ีเปดสอนใหหลักสูตรปรับปรุง 

1. สงเสรมิใหอาจารยผูสอน/ครู

ปฏบัิตกิาร ใหบรกิารวิชาการเพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ ในการทํางาน 

และสงเสรมิใหอาจารยทําวิจัยเพ่ือ

พัฒนาความรูใหม ๆ  

1. สัดสวนของอาจารยท่ี

ใหบรกิารวชิาการ และผลงาน

ตพีมิพของอาจารย 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศกึษา 

 1.1 ระบบ 

      ระบบทวิภาคโดยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาวาดวย การศึกษาระดับปรญิญาตรี 

พ.ศ. 2553 และท่ีแกไขเพิ่มเตมิ 

 1.2 การจัดการศกึษาภาคการศกึษาฤดูรอน 

      ภาคการศึกษาฤดูรอนซึ่งเปนภาคการศึกษาบังคับสําหรับนิสติช้ันปท่ี 3 ในรายวิชา 261393 

การฝกงานดานวศิวกรรมเครื่องกล 

 1.3 การเทยีบเคยีงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

      ไมมี 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

       ภาคการศกึษาตน        เดือน สงิหาคม – ธันวาคม 

       ภาคการศึกษาปลาย    เดอืน มกราคม – พฤษภาคม 

       ภาคการศกึษาฤดูรอน  เดอืน มถุินายน – สงิหาคม  

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

       เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาวาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ 

       การคัดเลอืกผูเขาศึกษา 

       เป น ไปตามระ เ บียบการสอบ คัด เลื อก บุคคล เข าศึ กษา ในสถา บันอุ ดม ศึ กษ า

กระทรวงศึกษาธิการ หรือตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 2.4 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

       นสิติแรกเขามีพ้ืนฐานดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ คอนขางต่ํา ซ่ึงเปน

อุปสรรคตอการเรยีนการสอนในช้ันปที่ 1 และปญหาการปรับตัวสําหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาซ่ึง

มีรูปแบบที่แตกตางจากการเรยีนในระดับมัธยมศกึษาตอนปลายทําใหผลการเรียนในชั้นปท่ี 1 คอนขาง

ตํ่าและนําไปสูการพนสภาพเนื่องจากผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑ 

 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

1. จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหมเพ่ือแนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในระดับ

มหาวิทยาลัยและการแบงเวลาทั้งในดานการทํากิจกรรมและการศกึษาเลาเรยีนในมหาวิทยาลัย 
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2. จัดโครงการปรับพื้นฐานทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ กอนมีการเรียน

ในภาคการศึกษาตนของชั้นปที่ 1 

3. จัดมีการใชภาษาอังกฤษสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน เชน ใหทําแบบฝกหัดโดยใช

โจทยภาษาอังกฤษ ใหมกีารนําเสนอและการตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษ  

4. มอบหมายใหอาจารยท่ีปรึกษา ทําหนาที่ดูแล ตักเตือนและใหคําแนะนําแกนิสิตใหม โดย

อาจารยที่ปรึกษาจะตองมีทะเบียนประวัติของนิสิตที่ตัวเองปรึกษาเพ่ือสามารถติดตามผลการ

เรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 
 

 2.5 แผนการรับนสิิตและผูสําเร็จการศกึษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตในแตละปการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชัน้ปที่ 1 60 60 60 60 60 

ชัน้ปท่ี 2  60 60 60 60 

ชัน้ปท่ี 3   60 60 60 

ชัน้ปท่ี 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดวาจะสําเร็จการศกึษา     60 
  

2.6 งบประมาณตามแผน 

จํานวนนิสิต 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

 1. งบบุคลากร      

     1.1 หมวดเงนิเดือน 1,500,000 2,250,000 2,475,000 3,622,500 3,984,750 

     1.2 หมวดคาจางประจํา 360,000 504,000 554,000 717,840 789,624 

 2. งบดําเนนิการ      

     2.1 หมวดคาตอบแทน 96,000 133,000 133,000 185,000 185,000 

     2.2 หมวดคาใชสอย 80,000 110,000 110,000 150,000 150,000 

     2.3 หมวดคาวัสดุ 110,000 170,000 210,000 270,000 270,000 

     2.4 หมวดสาธารณูปโภค 120,000 150,000 150,000 180,000 180,000 

 3. งบลงทุน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 3,000,000 - 

 4. งบเงินอุดหนุน 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 

รวมรายจาย 7,386,000 8,557,000 8,992,000 8,605,340 6,039,374 
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 2.7 ระบบการศกึษา 

     แบบชัน้เรยีน 

     แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพมิพเปนหลัก 

     แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

     แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนกิสเปนสื่อหลัก (e – Learning) 

     แบบทางไกลทางอนิเทอรเน็ต 

     อื่นๆ (ระบุ) 

 

 2.8 การเทยีบโอนหนวยกิต รายวชิา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

      เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยาวาดวย การศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2553 

และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกติ รวมตลอดหลักสูตร 

        ไมนอยกวา 147 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

      โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาท่ีสอดคลองกับที่ กําหนดไวในเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

หมวดวชิา 

เกณฑ

มาตรฐาน

ของ สกอ. 

(มคอ.1) 

สภาวิศวกร 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 30 30 

 1.1 กลุมวชิาศึกษาท่ัวไปบังคับ - - 21 30 

 1.2 กลุมวิชาศกึษาท่ัวไปเลือก - - 9 - 

2. หมวดวชิาเฉพาะ 84 105* 111 111 

 2.1 วชิาเฉพาะพ้ืนฐาน     

      2.1.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร   

              และวิทยาศาสตร 

- 21 21 21 

      2.1.3 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล - 24 27 27 

      2.1.3 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางภาษา - - 3 - 

 2.2 วชิาเฉพาะดาน     

     2.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม     

 - กลุมวิชาแกน - 
(ตามดุลยพินจิ

ของหลักสูตร) 
- 27 

 - กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเคร่ืองกล - 24 48 24 

     2.2.2 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม     

 - กลุมวิชาชีพเลือก - 
(ตามดุลยพินจิ

ของหลักสูตร) 
12 12 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 6 

4. หมวดวชิาบังคับไมนับหนวยกิต - - (6) - 

รวม (หนวยกติ) ไมนอยกวา 120 141 147(6) 147 

 หมายเหตุ   * ตามขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการรับรองปริญญาประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรใน

การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 กําหนดใหกลุมวิชาพ้ืนฐานทางดานวิศวกรรม กลุมวิชา

เฉพาะทางวิศวกรรม และกลุมวิชาแกนและวิชาชีพ ตองมหีนวยกติรวมกันไมนอยกวาแปดสิบส่ีหนวยกิต 
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3.1.3 รายวชิา 

              1) หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 30 หนวยกติ 

                  กลุมวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 30 หนวยกติ 

     001101 การใชภาษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5)

     001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอม 

Ready English 

3(2-2-5)

     001103 ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง 

Explorative English 

3(2-2-5)

     001204 ภาษาอังกฤษกาวหนา 

Step UP English 

3(2-2-5)

     002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5)

     002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5)

     003201 การสื่อสารในสังคมดจิิทัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5)

     003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

Health and Environmental Management 

3(2-2-5)

     004101 ศลิปะในการดําเนินชีวิต 

Arts of Living 

3(2-2-5)

     004201 บุคลกิภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5)

 

              2) หมวดวิชาเฉพาะ 111 หนวยกติ 

        2.1 วชิาเฉพาะพื้นฐาน 

                  กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร และวทิยาศาสตร 21 หนวยกติ 

     241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0-6)

     241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0-6)
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     242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8)

     244101 ฟสกิส 1 

Physics I 

4(3-3-8)

     244102 ฟสกิส 2 

Physics II 

4(3-3-8)

     261203 แคลคูลัสประยุกตในงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 

Applied Calculus in Mechanical Engineering 

3(3-0-6)

 

                 กลุมวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 27 หนวยกติ 

     226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Computer Programming 

3(3-0-6)

     261101 เขยีนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6)

     261111 กลศาสตรวิศวกรรม 1 

Engineering Mechanics I 

3(3-0-6)

     261211 เทอรโมไดนามิกส 

Thermodynamics 

3(3-0-6)

     261212 เทอรโมไดนามิกสประยุกต 

Applied Thermodynamics 

3(3-0-6)

     261213 กลศาสตรของของไหล 

Mechanics of Fluids 

3(3-0-6)

     261311 กลศาสตรของของแข็ง 

Mechanics of Solids 

3(3-0-6)

     264101 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6)

     264209 พื้นฐานกรรมวธิีการผลติ 

Fundamental of Manufacturing Processes 

3(2-3-6)
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       2.2 วชิาเฉพาะดาน 

       กลุมวชิาบังคับทางวศิวกรรม 

                  กลุมวิชาแกน 27 หนวยกิต 

     261191 ปฏิบัตกิารยานยนต 

Automotive Workshop 

1(0-3-2)

     261221 กลศาสตรวิศวกรรม 2 

Engineering Mechanics II 

3(3-0-6)

     261321 เขยีนแบบเครื่องกล 

Mechanical Drawing 

2(1-3-4)

     261322 ระเบยีบวิธีเชงิตัวเลขในงานวิศวกรรมเครื่องกล 

Numerical Methods in Mechanical Engineering 

3(2-3-6)

     261323 สถติแิละการวัดในงานวศิวกรรมเครื่องกล 

Statistics and Measurement in Mechanical Engineering 

3(2-3-6)

     261324 แมคคาทรอนิกส 

Mechatronics 

3(2-3-6)

     261391 ปฏิบัตกิารสําหรับวศิวกรเครื่องกล 1 

Laboratory for Mechanical Engineers I 

1(0-3-2)

     261392 ปฏิบัตกิารสําหรับวศิวกรเครื่องกล 2 

Laboratory for Mechanical Engineers II 

1(0-3-2)

     261393 ฝกงานดานวศิวกรรมเครื่องกล 

Training in Mechanical Engineering 

3(0-9-5)

     261491 การเตรยีมโครงงานทางวศิวกรรมเครื่องกล 

Mechanical Engineering Pre-Project 

1(0-3-2)

     261492 โครงงานทางวศิวกรรมเครื่องกล 

Mechanical Engineering Project 

2(0-6-3)

     262201 วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน 

Fundamental of Electrical Engineering 

4(3-3-8)

 

                  กลุมวิชาเฉพาะทางวศิวกรรมเครื่องกล 24 หนวยกิต 

     261331 การถายเทความรอน 

Heat Transfer 

3(3-0-6)
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     261332 กลศาสตรของเครื่องจักรกล 

Mechanics of Machinery 

3(3-0-6)

     261333 การออกแบบเครื่องจักรกล 

Machine Design 

3(3-0-6)

     261334 การส่ันสะเทือนทางกล 

Mechanical Vibration 

3(3-0-6)

     261335 การปรับอากาศ 

Air-Conditioning 

3(3-0-6)

     261336 การออกแบบระบบความรอน 

Thermal System Design 

3(3-0-6)

     261431 การควบคุมอัตโนมัติ 

Automatic Control 

3(3-0-6)

     261432 การออกแบบทางวศิวกรรมเครื่องกลใชคอมพิวเตอรชวย 

Computer Aided Mechanical Engineering Design 

3(2-3-6)

 

        กลุมวชิาเลือกทางวศิวกรรม 

                 กลุมวชิาชีพเลือก 12 หนวยกติ 

                  ใหนสิติเลอืกเรียนกลุมใดกลุมหนึ่ง ดังตอไปนี้  

                  กลุมวิชาการอนุรักษพลังงานและระบบสาธารณูปโภค 

     261440 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน 

Energy Conservation and Management 

3(2-3-6)

     261441 อาคารใชพลังงานสุทธศิูนย 

Net-Zero Energy Building 

3(2-3-6)

     261442 โครงขายอัจฉรยิะสําหรับระบบการจัดการพลังงานในชุมชน 

Smart Grid for Community Energy Management Systems 

3(3-0-6)

     261443 การออกแบบระบบทอในอาคาร 

Design of Plumbing System 

3(3-0-6)

     261444 การระบายอากาศเฉพาะท่ีและการออกแบบหองสะอาด 

Local Ventilation and Clean Room Design 

3(3-0-6)

     261445 การบรหิารงานระบบและการประเมินราคา 

Building Service Construction Management and Cost Estimation 

3(3-0-6)
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     261490 หัวขอคัดสรรทางวศิวกรรมเครื่องกล 

Selected Topics in Mechanical Engineering 

3(3-0-6)

 

                  กลุมวิชาเทคโนโลยพีลังงาน และพลังงานเพ่ืออนาคต 

     261450 แหลงพลังงานทางเลอืกและแหลงพลังงานหมุนเวยีน 

Alternative and Renewable Energy Resources 

3(3-0-6)

     261451 ระบบกักเก็บพลังงานเบื้องตน 

Introduction to Energy Storages 

3(2-3-6)

     261452 เทคโนโลยกีารเก็บเก่ียวพลังงาน 

Energy Harvesting Technology 

3(2-3-6)

     261453 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 

Power Plant Engineering 

3(3-0-6)

     261454 ไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง 

Hydrogen and Fuel Cells 

3(3-0-6)

     261455 อากาศพลศาสตรเบื้องตน 

Basic Aerodynamics 

3(3-0-6)

     261456 เทคโนโลยกีังหันลม 

Wind Turbines Technology 

3(3-0-6)

     261457 เทคโนโลยขีองฮีทไปป 

Heat Pipe Technology 

3(3-0-6)

 

                  กลุมวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมเครื่องกลสําหรับการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

     261460 เครื่องจักรกลของไหล 

Fluid Machinery 

3(3-0-6)

     261461 การออกแบบอุปกรณแปรรูปอาหาร 

Design of Food Processing Equipment 

3(2-3-6)

     261462 การอบแหงและการเก็บรักษาผลผลติการเกษตร 

Drying and Storage of Agricultural Products 

3(2-3-6)

     261463 การทําความเย็นและระบบหองเย็น 

Refrigeration and Cold Storage Systems 

3(3-0-6)

     261464 การออกแบบเคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอน 

Heat Exchanger Design 

3(3-0-6)
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     261465 เครื่องยนตเผาไหมภายใน 

Internal Combustion Engine 

3(3-0-6)

     261466 การออกแบบระบบทอ 

Design of Piping Systems 

3(3-0-6)

     261490 หัวขอคัดสรรทางวศิวกรรมเครื่องกล 

Selected Topics in Mechanical Engineering 

3(3-0-6)

  

                  กลุมวิชากลศาสตรประยุกตสําหรับการออกแบบอุปกรณออกกําลังกายและ

อปุกรณอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการและผูสูงอายุ 

     261470 พ้ืนฐานชีวกลศาสตรสําหรับการออกแบบทางวศิวกรรม 

Basic Biomechanics for Engineering Design 

3(3-0-6)

     261471 การออกแบบอุปกรณออกกําลังกาย 

Fitness Equipment Design 

3(2-3-6)

     261472 เทคโนโลยสีิ่งอํานวยความสะดวกเบื้องตน 

Introduction to Assistive Technologies 

3(2-3-6)

     261473 ระเบียบวธิไีฟไนตเอลิเมนต 

Finite Element Method 

3(2-3-6)

     261474 กลศาสตรการแตกหัก 

Fracture Mechanics 

3(3-0-6)

     261475 วัสดุเชิงประกอบ 

Composite materials 

3(3-0-6)

     261476 หลักของกลศาสตรของแข็ง 

Principles of Solid Mechanics 

3(3-0-6)

     261490 หัวขอคัดสรรทางวศิวกรรมเครื่องกล 

Selected Topics in Mechanical Engineering 

3(3-0-6)

 

                  กลุมวิชาหุนยนต อากาศยานไรคนขับและนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 

     261480 อปุกรณขับเคลื่อนและตรวจวัดในหุนยนต 

Robot Actuators and Sensors 

3(2-3-6)

     261481 หุนยนตเคล่ือนที่เบื้องตน 

Introduction to Mobile Robots 

3(2-3-6)
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     261482 หุนยนตอุตสาหกรรมเบ้ืองตน 

Introduction to Industrial Robots 

3(2-3-6)

     261483 หุนยนตอากาศยานเบ้ืองตน 

Introduction to Flying Robots 

3(2-3-6)

     261455 อากาศพลศาสตรเบื้องตน 

Basic Aerodynamics 

3(3-0-6)

     261490 หัวขอคัดสรรทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 

Selected Topics in Mechanical Engineering 

3(3-0-6)

     262300 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 

Creativity and Innovation for Community 

3(2-3-6)

 

              3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกติ 

นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบัน 

อดุมศกึษาอื่นท่ีมหาวทิยาลัยรับรอง ยกเวนรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

 



25 

 

3.1.4 แผนการศกึษา 

ช้ันปที่ 1 

ภาคการศึกษาตน 

001101 การใชภาษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพรอม 

Ready English 

3(2-2-5) 

241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0-6) 

242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

244101 ฟสกิส 1 

Physics I 

4(3-3-8) 

261101 เขยีนแบบวศิวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

 รวม 20 หนวยกติ 
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ช้ันปที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

004101 ศลิปะในการดําเนนิชวีติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

004201 บุคลกิภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0-6) 

244102 ฟสกิส 2 

Physics II 

4(3-3-8) 

261111 กลศาสตรวศิวกรรม 1 

Engineering Mechanics I 

3(3-0-6) 

261191 ปฏิบัติการยานยนต 

Automotive Workshop 

1(0-3-2) 

 รวม 20 หนวยกติ 
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ชั้นปท่ี 2 

ภาคการศึกษาตน 

001204 ภาษาอังกฤษกาวหนา 

Step UP English 

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

Health and Environmental Management 

3(2-2-5) 

261211 เทอรโมไดนามิกส 

Thermodynamics 

3(3-0-6) 

261221 กลศาสตรวศิวกรรม 2 

Engineering Mechanics II 

3(3-0-6) 

262201 วิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน 

Fundamental of Electrical Engineering 

4(3-3-8) 

264101 วัสดุวศิวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

 รวม 22 หนวยกติ 
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ชั้นปท่ี 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร 

Computer Programming 

3(3-0-6) 

261203 แคลคูลัสประยุกตในงานวศิวกรรมเครื่องกล 

Applied Calculus in Mechanical Engineering 

3(3-0-6) 

261212 เทอรโมไดนามิกสประยุกต 

Applied Thermodynamics 

3(3-0-6) 

261213 กลศาสตรของของไหล 

Mechanics of Fluids 

3(3-0-6) 

264209 พ้ืนฐานกรรมวิธกีารผลิต 

Fundamental of Manufacturing Processes 

3(2-3-6) 

 รวม 21 หนวยกติ 
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ชั้นปท่ี 3 

ภาคการศึกษาตน 

261311 กลศาสตรของของแข็ง 

Mechanics of Solids 

3(3-0-6) 

261321 เขยีนแบบเครื่องกล 

Mechanical Drawing 

2(1-3-4) 

261322 ระเบียบวธีิเชงิตัวเลขในงานวศิวกรรมเครื่องกล 

Numerical Methods in Mechanical Engineering 

3(2-3-6) 

261331 การถายเทความรอน 

Heat Transfer 

3(3-0-6) 

261332 กลศาสตรของเครื่องจักรกล 

Mechanics of Machinery 

3(3-0-6) 

261391 ปฏิบัติการสําหรับวศิวกรเคร่ืองกล 1 

Laboratory for Mechanical Engineers I 

1(0-3-2) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3 (X-X-X) 

 รวม 18 หนวยกิต 
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ชั้นปท่ี 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

261323 สถิตแิละการวัดในงานวศิวกรรมเครื่องกล 

Statistics and Measurement in Mechanical Engineering 

3(2-3-6) 

261324 แมคคาทรอนิกส 

Mechatronics 

3(2-3-6) 

261333 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 

Machine Design 

3(3-0-6) 

261334 การสั่นสะเทอืนทางกล 

Mechanical Vibration 

3(3-0-6) 

261335 การปรับอากาศ 

Air-Conditioning 

3(3-0-6) 

261336 การออกแบบระบบความรอน 

Thermal System Design 

3(3-0-6) 

261392 ปฏิบัติการสําหรับวศิวกรเคร่ืองกล 2 

Laboratory for Mechanical Engineers II 

1(0-3-2) 

 รวม 19 หนวยกติ 

 

ภาคฤดูรอน 

261393 ฝกงานดานวศิวกรรมเครื่องกล 

Training in Mechanical Engineering 

3(0-9-5) 

 รวม 3 หนวยกติ 
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ชั้นปท่ี 4 

ภาคการศึกษาตน 

261431 การควบคุมอัตโนมัติ 

Automatic Control 

3(3-0-6) 

261432 การออกแบบทางวิศวกรรมเคร่ืองกลใชคอมพิวเตอรชวย 

Computer Aided Mechanical Engineering Design 

3(2-3-6) 

261491 การเตรยีมโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 

Mechanical Engineering Pre-Project 

1(0-3-2) 

2614XX วิชาชีพเลอืก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

2614XX วิชาชีพเลอืก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 13 หนวยกติ 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

   

261492 โครงงานทางวศิวกรรมเครื่องกล 

Mechanical Engineering Project 

2(0-6-3) 

2614XX วิชาชีพเลอืก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 

2614XX วิชาชีพเลอืก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3 (X-X-X) 

 รวม 11 หนวยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวชิา 

001101 การใชภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

 การส่ือสารดวยคํา วล ีการแตงประโยค สํานวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ

สําคัญจากการฟงและการอาน การเขยีนยอหนา การสรุปความ และการแสดงความคิดผานทักษะการ

ใชภาษาไทยที่เหมาะสม 

 Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai 

language usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief 

summarizing including thinking expression through the use of appropriate Thai 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพรอม 3(2-2-5) 

 Ready English 

 คําศัพทและไวยกรณภาษาอังกฤษ หลักการใชภาษาอังกฤษของการฟง พูด อาน เขียน 

การพัฒนาการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ไดแก การแนะนําตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ

การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในรานอาหาร 

การเลอืกซื้อสินคา และการกลาวลา 

 English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, 

reading and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with 

someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, 

conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone 

 

001103 ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง 3(2-2-5) 

 Explorative English 

 ทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน เขียน คําศัพทและไวยกรณในการสื่อสารตาม

สถานการณตางๆ ในบริบทสากล ไดแก การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผานอินเทอรเน็ต 

การโทรศัพทในการสื่อสารระหวางประเทศ การใชภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน   

การสื่อสาร ณ ดานตรวจคนเขาเมือง ศุลกากร การเขาพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณไมพึง

ประสงค การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 

 Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and 

English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context 

including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling, 

communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration, 

communication in bad situations and party 



33 

 

001204 ภาษาอังกฤษกาวหนา 3(2-2-5) 

 Step UP English 

 คําศัพทภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับขาวสารและสื่อในชีวิตประจําวัน หลักการใช

ภาษาอังกฤษในการฟง พูด อาน เขียน ไดแก การเขียนอีเมลล การเขยีนสรุปความจากสื่อ การอานและ

ถายทอดขาว การอานกราฟและตาราง การตีความและการนําเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการศึกษา

และอาชพี 

 English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening, 

speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing, 

data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further 

study and future careers 

 

002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

 Citizen Mind by Citizenship 

 สิทธิ บทบาทและหนาที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา สํานึกสาธารณะ ความ

กตัญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จรยิธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

 Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation 

to social and cultural changing 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Multicultural Society 

 มนุษยกับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุ

วัฒนธรรม กระแสการเปล่ียนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคม

และวัฒนธรรมของทองถ่ินไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา 

 Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural 

society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional, 

Phayao and University of Phayao dimensions 

 

003201 การส่ือสารในสังคมดจิิทัล 3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society 

 ความรูพ้ืนฐานเทคโนโลยี ฮารดแวร ซอฟตแวร และระบบเครือขาย นวัตกรรมของ

เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การใชโปรแกรมสํานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรม
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ประยุกตเพ่ือการผลิตสื่อผสม การสืบคน คัดกรอง และเลือกสรรขอมูลเพื่อนํามาใชในการทํางานและ

ชีวิตประจําวัน การสื่อสารในเครือขายสังคมออนไลนอยางมีจริยธรรมและเปนไปตามกฎหมายที่

เกี่ยวของ 

 Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in digital 

economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for 

multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication 

through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation 

 

 

003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดลอม 3(2-2-5) 

 Health and Environmental Management 

 แนวคิดดานสุขภาพและส่ิงแวดลอม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ ปจจัยท่ีมีผลตอ

สุขภาพ การวิเคราะหและวางแผนการรับประทานอาหารเ พ่ือสุขภาพ ผลิตภัณฑ สุขภาพใน

ชวีติประจําวัน ความสัมพันธระหวางอารมณกับสุขภาพ นันทนาการและการออกกําลังกาย โรคระบาด 

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและ

การจัดการน้ําในชีวติประจําวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพลังงานอยางประหยัด 

 Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, 

analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation between emotion and 

health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning 

with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and environmental 

saving 

 

 

004101 ศลิปะในการดําเนนิชวีติ 3(2-2-5) 

 Arts of Living 

 การสรางแรงบันดาลใจ การตั้งเปาหมายและการวางแผนการดําเนินชีวิต การเห็น

คุณคาในตนเองและผู อ่ืน หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดําเนินชีวิตดวยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

กระบวนการคิดเชงิบวก คิดวเิคราะห คิดสรางสรรค การควบคุมและการจัดการอารมณ 

 Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, 

goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency 

economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control 

and management 
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004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

 ความสําคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสรางบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย 

วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในท่ีชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงคตามอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยูรวมกันในสังคม การปรบัตัวในบรบิทสังคมไทยและสังคมโลก 

 Important of personality, personality development, personality development of 

physical, verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to 

University of Phayao’s identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context 

 

226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Programming 

 แนวคิดทางคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร ปฏิสัมพันธของฮารดแวรและ

ซอฟตแวร แนวคิดการประมวลผลขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส ระเบียบวิธีการออกแบบและพัฒนา

โปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพ่ือประยุกตใชในการแกไขปญหาทาง

วิศวกรรม 

 Computer concepts, computer components, hardware and software interaction, 

electronic data processing concepts, program design and development methodology, high-level 

language programming, programming applications for solving engineering problems 

 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

 Calculus I 

 อุปนัยเชงิคณิตศาสตร ลมิิต ความตอเนื่อง อนุพันธและปริพันธของฟงกชันคาจริงและ

ฟงกชันคาเวกเตอรของจํานวนจริงและการประยุกต เทคนิคการอินทิเกรต อันทิกรัลไมตรงแบบ การ

ประยุกตใชอนุพันธ รูปแบบยังไมกําหนด เมทรกิซและระบบสมการเชิงเสน 

 Mathematical induction, limit, continuity, derivatives and integral of real-valued and 

vector-valued function of a real variable and their applications, techniques of integration, improper 

integrals, applications of derivative, indeterminate form, matrices and system of linear equations 

 

241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

 Calculus II 

 พีชคณิตของเวกเตอรในสามมิติ ปริพันธตามเสนเบ้ืองตน ลําดับและอนุกรม การ

กระจายอนุกรมเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน ปรพิันธเชิงตัวเลข ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟงกชัน

คาจริงสองตัวแปร 
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 Vector algebra in three dimensions, introduction to line integrals, sequences and 

series of numbers, Taylor series expansions of elementary functions, numerical integral, polar 

coordinate system, calculus of real-valued functions of variables 

 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 

 Principle of Chemistry 

 สสารและการวัด โครงสรางอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมีและโครงสรางโมเลกุล 

ปริมาณสารสัมพันธ ปฏิกิริยาเคมี กาซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตรเบื้องตน 

จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคม ีกรด-เบส เคมีไฟฟา เคมีนวิเคลยีร เคมสีิ่งแวดลอม 

 Matter and measurement, atomic structure, periodic system, chemical bonding and 

molecular structure, stoichiometry, chemical reactions, gases, solid, liquid, solutions, fundamental 

thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, acids and bases, electrochemistry, nuclear 

chemistry, environmental chemistry 

 

244101 ฟสิกส 1 4(3-3-8) 

 Physics I 

 หนวยการวัดทางฟสิกส ปริมาณสเกลารและปริมาณเวกเตอร การเคลื่อนที่ดวย

ความเรงใน 1 มิต ิการเคลื่อนท่ีภายใตสนามโนมถวงโลก สมดุลแรงและกฏการเคลื่อนท่ีของนิวตัน การ

เคลื่อนท่ีแบบวงกลมและกลศาสตรของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมและการชน งาน พลังงงาน และกฏการ

อนุรักษในวิชาฟสิกส สมบัติของสสาร กลศาสตรของไหลคลื่นและการสั่น เสียงและการไดยิน แสง 

คุณสมบัติของแสง ระบบเลนสและการมองเห็น ความรอนและอุณหภูมิ ระบบกาซอุดมคติ สมการ

สถานะและกฏ 4 ขอของเทอรโมไดนามกิส ทฤษฎีจลนของกาซ และเคร่ืองยนตความรอน 

 Physical measurement of units, scalar and vector quantities, motion under 

acceleration in 1 dimension, motion under gravity field, force equilibrium and newton’s law of motion, 

circular motion and rigid-body mechanics, momentum and collision, work energy and conservation’s 

law in physics, properties of matter, fluid mechanics, wave and vibration, sound and hearing, light, 

properties of light, lens and vision, heat and temperature, ideal gas system, state equation and 4 

rules of thermodynamics, kinetic theory of gases and heat engines 

 

244102 ฟสกิส 2 4(3-3-8) 

 Physics II 

 ไฟฟาสถิต ประจุไฟฟาและแรงทางไฟฟา เวกเตอรสนามไฟฟาจากประจไุฟฟาบนตัวนํา

แบบตาง ๆ การหาสนามไฟฟาจากกฏของเกาส ศักยไฟฟา ความจุไฟฟาและสารไดอิเลคทริก 
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กระแสไฟฟาและความตานทาน วงจรไฟฟากระแสตรง สารแมเหล็กและแหลงกําเนิดสนามแมเหล็ก 

เวกเตอรสนามแมเหล็กจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟา กฏของบิโอซาวาตซและกฏของแอมแปร การ

เหนี่ยวนําแมเหล็กและกฏของฟาราเดย ความเหนี่ยวนํา แหลงกําเนิดไฟฟากระแสสลับ วงจรไฟฟา

กระแสสลับ RLC ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ฟสิกสยคุใหม ฟสกิสควอนตัม ฟสกิสอะตอม และฟสกิสนิวเคลยีร 

 Electrostatic, charges and electrical force, vector of electrical field from charges on 

various conductors, electrical field from Gauss’s law, potential, capacitance and dielectric materials, 

current and resistance, direct current circuits, magnet and source of magnetic field, vector of 

magnetic field from charge motions, Bio-Savart’s law and Ampere’s law, magnetic inductance and 

Faraday’s law, inductance, source of alternative current, alternative current RLC circuits, relativity 

theory, modern physics, quantum physics, atomic physics and nuclear physics 

 

 

261101 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 Engineering Drawing 

 การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟกส การเขียนภาพออโธกราฟฟกส และ

การเขียนภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคล่ือนยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียน

ภาพชวยและแผนคลี่ การสเก็ตซภาพดวยมือ การเขยีนภาพประกอบและการกําหนดรายละเอียด การ

เขยีนแบบดวยคอมพวิเตอรเบ้ืองตน 

 Lettering, orthographic projection, orthographic drawing and pictorial drawings, 

dimensioning and tolerancing, sections, auxiliary views and development, freehand sketches, detail 

and assembly drawings, basic computer-aided drawing 

 

 

261111 กลศาสตรวศิวกรรม 1 3(3-0-6) 

 Engineering Mechanics I 

 ระบบแรงและผลลัพธ สมดุล การวิเคราะหโครงสราง จุดเซนทรอยดและแรงกระจาย 

ความเสียดทาน หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพ โมเมนตความเฉ่ือยของพ้ืนท่ีและมวล 

พลศาสตรเบื้องตน ประกอบดวยจลนพลศาสตรและจลนศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง งานและ

พลังงาน อมิพัลสและโมเมนตัม 

 Force systems and resultant, equilibrium, structural analysis, centroid and distributed 

forces, friction, principle of virtual work and stability, area and mass moment of inertia, introduction 

to dynamics including kinematics and kinetics of particles and rigid bodies, work and energy, Impulse 

and momentum 
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261191 ปฏิบัตกิารยานยนต 1(0-3-2) 

 Automotive Workshop 

 ความปลอดภัยในโรงปฏิบัติการทั่วไป เครื่องมือและอุปกรณ คําศัพทเฉพาะทางชางใน

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วัฏจักรในเครื่องยนต การจัดวางลูกสูบและวาลวของเคร่ืองยนตสี่จังหวะ 

ระบบไอดีและไอเสีย ระบบเชื้อเพลิง ระบบควบคุมเครื่องยนต ระบบไฟฟาในเครื่องยนต ระบบหลอลื่น 

ระบบหลอเย็น มลพิษในไอเสีย หลักการบํารุงรักษารถยนตเบ้ืองตน เครื่องจักรกลเกษตรและการซอม

บํารุง 

 General shop safety, tool and equipment, technical terms in Thai and English, engine 

cycles, cylinder and valve arrangement of four-stroke engines, intake and exhaust systems, fuel 

systems, engine control systems, engine electrical systems,  lubrication systems, cooling system, 

emissions, basic automotive maintenance, agricultural  machines and services 

 

261203 แคลคูลัสประยุกตในงานวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

 Applied Calculus in Mechanical Engineering 

 สมการเชิงอนุพันธและการประยุกตในงานวศิวกรรมเครื่องกล ระบบสมการเชิงอนุพันธ 

ผลการแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรยีร เสนตรง ระนาบ และพ้ืนผวิ ในปรภิูมสิามมติ ิแคลคูลัสของฟงกชัน

คาจริงหลายตัวแปรและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธยอยเบ้ืองตน 

 Differential equations and their applications in mechanical engineering, system of 

differential equation, Laplace transforms, Fourier series, lines, planes and surfaces in three-

dimensional space, calculus of real-valued functions of several variables and its applications, 

introduction to partial differential equations 

 

261211 เทอรโมไดนามิกส 3(3-0-6) 

 Thermodynamics 

 แนวความคิดพ้ืนฐานและความรูเบ้ืองตน งานและความรอน กฎขอที่หนึ่งของอุณหพล

ศาสตร กฎการอนุรักษพลังงาน มวลและปริมาตรควบคุม พ้ืนฐานการถายเทความรอนและการแปลง

ผันของพลังงาน กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตรและวัฏจักรคารโนต เอนโทรป กระบวนการยอนกลับ

ไมได 

 Basic concepts and introduction, work and heat, first law of thermodynamics, 

conservation laws of energy, mass and control volume, basic heat transfer and energy conversion, 

second law of thermodynamics and Carnot cycle,  entropy, irreversible process 
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261212 เทอรโมไดนามิกสประยุกต 3(3-0-6) 

 Applied Thermodynamics 

 การนํามาใชไดของพลังงานทางอุณหพลศาสตร วัฏจักรกําลังไอ วัฏจักรกําลังกาซ วัฏ

จักรทําความเย็น ความสัมพันธระหวางสมบัตทิางอุณหพลศาสตร ของผสมกาซอุดมคต ิของผสมกาซ-

ไอระเหย ปฏิกริยิาการเผาไหม 

 Exergy, vapor power cycle, gas power cycle, refrigeration cycle, thermodynamic 

properties relationship, ideal gas mixture, gas-vapor mixture, combustion 

 

261213 กลศาสตรของของไหล 3(3-0-6) 

 Mechanics of Fluids 

 สมบัติของของไหล สถิตยศาสตรของของไหล ของไหลเคลื่อนท่ี สมการเบอรนูลี 

จลนศาสตรของของไหล สนามความเร็ว สนามความเรง ปริมาตรควบคุม ทฤษฏีการขนสงของเรย

โนลดส การวิเคราะหปริมาตรควบคุมที่มีขนาดจํากัด สมการสภาพตอเน่ือง สมการโมเมนตัม สมการ

โมเมนตัมเชิงมุม สมการพลังงาน การวเิคราะหมิติและความคลายคลึง การไหลในทอ การไหลแบบคง

ตัวของของไหลที่กดอัดไมได การไหลแบบคงตัวของของไหลที่กดอัดไดเบ้ืองตน 

 Properties of fluids, fluids statics, fluid in motion, the Bernoulli equation, fluid 

kinematics: velocity field, acceleration field, control volume, Reynolds transport theorem, finite control 

volume analysis, continuity, momentum, angular momentum and energy equations, dimensional 

analysis and similitude, flow in pipe, steady incompressible flow, introduction to steady compressible 

flow 

 

261221 กลศาสตรวศิวกรรม 2 3(3-0-6) 

 Engineering Mechanics II 

 สมดุลของโครงกรอบและเครื่องมือกล การประยุกตใชความเสียดทานในเครื่องมือกล 

จลนพลศาสตรและจลนศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง งานและพลังงาน อมิพัลสและโมเมนตัม 

 Equilibrium of frames and machines, application of friction in machines, kinetics and 

kinematics of particles and rigid bodies, work and energy, impulse and momentum 

 

261230 ความรอนและของไหล 3 (3-0-6) 

 Thermofluids 

 หลักการพ้ืนฐานทางอุณหพลศาสตร คุณสมบัตขิองสารบริสุทธิ์ พลังงานและการถาย

โอนพลังงาน กฏขอท่ีหนึ่งของอุณหพลศาสตร การวิเคราะหพลังงานสําหรับระบบปด การวิเคราะหมวล

และพลังงานสําหรับระบบเปด กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร กลศาสตรของของไหลเบ้ืองตน 
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คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตรของของไหล กฎการอนุรักษมวล โมเมนตัมและพลังงาน สมการ

ของแบรนูลลี ลักษณะการไหลของของไหล การถายเทความรอนเบื้องตน การนําความรอน การพา

ความรอน และการแผรังสีความรอน 

 Basic concepts of thermodynamics, properties of pure substances, energy and energy 

transfer, the first law of thermodynamics, energy analysis of closed system,, mass and energy 

analysis of control volumes, the second law of thermodynamics, fundamentals of fluid mechanics, 

properties of fluids, fluid statics, conservation of mass, momentum and energy, Bernoulli’s equation, 

flow characteristics of fluids, fundamentals of heat transfer, heat conduction, convection and radiation 

 

261311 กลศาสตรของของแข็ง 3(3-0-6) 

 Mechanics of Solids 

 แรงและความเคน ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด ภาระในแนวแกน 

การวเิคราะหความเคน การวิเคราะหความเครียด ภาชนะความดันผนังบาง ภาระบิดในเพลา ภาระดัด 

ความเคนในคาน ผังแรงเฉือนและโมเมนตดัด การโกงของคาน การโกงของเสา ภาระผสม วงกลมมอร

และความเคนผสม เกณฑความเสียหาย 

 Force and stresses, stress-strain relationship, axial load, analysis of stress, analysis 

of strain, thin-walled pressure vessels, torsion loading of shaft, flexural load, stress in beams, shear 

force and bending moment diagrams, deflection of beams, buckling of columns, combine loading, 

Mohr’s circle and combined stresses, failure criterion 

 

261321 เขียนแบบเคร่ืองกล 2(1-3-4) 

 Mechanical Drawing 

 แบบและกระบวนการผลิต การกําหนดขนาดรูปลักษณมาตรฐาน มิติของขนาด 

ตําแหนงและความสัมพันธ ความหยาบของผิวงาน ระบบงานสวมและเกณฑความคลาดเคลื่อน เกณฑ

ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต เกลียว สกรู อุปกรณยึดที่เปนเกลียว ลิ่มและสไปลน หมุดย้ําและการ

เชื่อม เฟอง สปรงิ งานทอ ขอตอ การเขียนแบบสั่งงาน แบบภาพประกอบ แบบแยกช้ิน การเขียนแบบ

ชิ้นสวนเครื่องจักรกลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 Drawing and manufacturing process, prescribed of standards appearance, size 

dimension, position dimension and relations, surface roughness, fit systems and tolerance criteria, 

geometrical tolerances, screw thread, thread fastening, key and spline, rivet and welding, gear, 

spring, piping, pipe joints, working drawing, assembly drawing, sub-assembly drawing, computer 

software for mechanical parts drawing 
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261322 ระเบียบวธิีเชิงตัวเลขในงานวศิวกรรมเครื่องกล 3(2-3-6) 

 Numerical Methods in Mechanical Engineering 

 การหารากของสมการ ระบบสมการเชงิเสน การประมาณคาในชวง การถดถอยกําลัง

สองนอยท่ีสุด การหาคาอนุพันธและการอนิทิเกรตดวยวิธีการเชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธ สมการเชิง

อนุพันธยอย วธิไีฟไนตเอลเิมนตพ้ืนฐาน การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอรในการแกปญหาทางวิศวกรรม 

 Roots of equation, linear equation system, interpolation, least square regression, 

numerical differentiation and integration, numerical ordinary differential equation, partial differential 

equation, fundamentals of finite element method, computer programming for solving engineering 

problems 

 

 

261323 สถิตแิละการวัดในงานวศิวกรรมเครื่องกล 3(2-3-6) 

 Statistics and Measurement in Mechanical Engineering 

 ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม การอนุมานทางสถิติ การวิเคราะหความแปรปรวน 

การถดถอยและสหสัมพันธ หลักการและสวนประกอบของระบบการวัด การสอบเทยีบเครื่องมือวัด 

การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน การวัดปริมาณทางกล ไดแก ความเครียด แรง ความดัน อัตราการ

ไหล การกระจัด ความเร็ว ความเรง อุณหภูมิ และความชื้น อนิเตอรเน็ตในทุกสิ่งเบ้ืองตน 

 Probability theory, random variables, statistical inference, analysis of variance, 

regression and correlation, principles and components of measurement system, instrument 

calibration, error analysis,  measurement of mechanical quantities including strain, force, pressure, 

flow rate, displacement, velocity, acceleration, temperature and humidity, introduction to internet of 

things 

 

 

261324 แมคคาทรอนกิส 3(2-3-6) 

 Mechatronics 

 อเิล็กทรอนิกสเบื้องตน ไมโครคอนโทรเลอร ตัวควบคุมเชิงตรรกศาสตรที่โปรแกรมได 

การเชื่อมตอระหวางคอมพิวเตอรและระบบเครื่องกลไฟฟา ระบบไฮดรอลิกส ระบบนิวเมติกส 

วิทยาการหุนยนต การเขยีนโปรแกรมควบคุมแขนกลและหุนยนตเคลื่อนท่ีเบ้ืองตน 

 Basic electronics, microcontrollers, programmable logic controllers (PLC), connectivity 

between computer and electromechanical systems, hydraulic systems, pneumatic systems, robotics, 

introduction to maniporator and mobile robot programing 
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261331 การถายเทความรอน 3(3-0-6) 

 Heat Transfer 

 รปูแบบการถายเทความรอน การนําความรอน การพาความรอน การแผรังสีความรอน 

และการประยุกตของการถายเทความรอน เคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอนและการเพ่ิมอัตราการถายเท

ความรอน การเดอืดและการควบแนน 

 Modes of heat transfer, conduction, convection, radiation and applications of heat 

transfer, heat exchangers and heat transfer enhancement, boiling and condensation 

 

261332 กลศาสตรของเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 

 Mechanics of Machinery 

 กลไกและการวิเคราะหทางจลนศาสตร การสังเคราะหกลไกเบื้องตน ชุดเฟองทด การ

วิเคราะหความเร็วและความเรง การวิเคราะหแรงพลศาสตร การประยุกตใชระบบทางกล สมดุลของ

เครื่องจักรกล 

 Mechanisms and kinematics analysis, introduction to linkage synthesis, gear trains, 

velocity and acceleration analysis, dynamics force analysis of machinery, applications of mechanical 

systems, balancing of machinery 

 

261333 การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 

 Machine Design 

 หลักการพ้ืนฐานของการออกแบบเครื่องจักรกล ขอควรพิจารณาในการออกแบบที่

เก่ียวของกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของสาธารณชน สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย 

ส่ิงแวดลอมและความยั่งยืน สมบัตขิองวัสดุ ทฤษฎีการเสียหายของวัสดุ การเสียหายเนื่องจากภาระคงท่ี 

การเสยีหายเนื่องจากภาระผันแปร การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล โครงงานออกแบบ 

 Fundamental of mechanical design, designed considerations for public health, safety, 

Thai society, culture and lifestyle, environment and sustainability, properties of materials, theories of 

failure, failures resulting from static loading, failures resulting from variable loading, design of simple 

machine elements, design project 

 

261334 การส่ันสะเทอืนทางกล 3(3-0-6) 

 Mechanical Vibration 

 ระบบหนึ่งองศาอิสระ การสั่นสะเทือนในรูปแบบบิดตัว การสั่นสะเทือนแบบอิสระและ

แบบบังคับ วิธรีะบบเทยีบเทา ระบบหลายองศาอสิระ เทคนิคและวิธกีารลดและควบคุมการสั่นสะเทือน 
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 Systems with one degree of freedom, torsional vibration, free and forced vibration, 

method of equivalent systems, systems having several degrees of freedom, methods and techniques 

to reduce and control vibration 

 

261335 การปรับอากาศ 3(3-0-6) 

 Air-Conditioning 

 คุณสมบัติไซโครเมตริกและกระบวนการของอากาศ การประมาณภาระความเย็น ระบบ

ปรับอากาศแบบตางๆ และอุปกรณในระบบปรับอากาศ การกระจายลมเย็นและการออกแบบทอลม 

การออกแบบระบบทําน้ําเย็นและระบบทอ การออกแบบการระบายอากาศ สารทําความเย็น และการ

ออกแบบขนาดทอสารทําความเย็น การควบคุมระบบปรับอากาศเบ้ืองตน ขอกําหนดดานความ

ปลอดภัยสําหรับระบบปรับอากาศ คุณภาพของอากาศในอาคาร ประสิทธิภาพดานพลังงานในระบบ

ปรับอากาศ ขอควรพิจารณาในการออกแบบท่ีเก่ียวของกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของ

สาธารณชน สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย สิ่งแวดลอมและความยั่งยนื 

 Psychometric properties and processes of air, cooling load estimation, various types 

of air conditioning systems and air conditioning equipment, air distribution and duct system design, 

chilled water distribution system and chilled water piping design, ventilation system design, 

refrigerants and refrigerant piping design, basic controls in air conditioning, safety code for air 

conditioning systems, indoor air quality, energy efficiency in air conditioning systems, designed 

considerations for public health and safety, Thai society, culture and lifestyle, environment and 

sustainability 

 

 

261336 การออกแบบระบบความรอน 3(3-0-6) 

 Thermal System Design 

 การออกแบบทางวิศวกรรม ขอควรพิจารณาในการออกแบบท่ีเก่ียวของกับสุขอนามัย

และความปลอดภัยของสาธารณชน สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย สิ่งแวดลอมและความ

ยั่งยนื การออกแบบระบบที่เอาไปใชงานจริงได การวเิคราะหเชิงเศรษฐศาสตรของระบบทางความรอน 

สมการความสัมพันธของขอมูลการทดลอง การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรของอุปกรณความ

รอน การจําลองระบบ การหาเงื่อนไขการทํางานท่ีเหมาะสม 

 Engineering design, designed considerations for public health and safety, Thai society, 

culture and lifestyle, environment and sustainability, design of workable systems, economic analysis 

on thermal systems, equation fitting, model of thermal equipment, system simulation, optimization 
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261391 ปฏิบัตกิารสําหรับวศิวกรเครื่องกล 1 1(0-3-2) 

 Laboratory for Mechanical Engineers I 

 การออกแบบการทดลอง  การใชเครื่องมอื การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปร

ผลขอมูล การจัดทํารายงานผลการทดลอง ปฏิบัตกิารทดลองทางเทอรโมไดนามิกส กลศาสตรของไหล

และกลศาสตรของแข็ง 

 Design of experiment, instrumentation, data collection, data analysis and data 

interpretation, reporting of experimental results, experimental investigation in thermodynamics, fluid 

mechanics and solid mechanics 

 

261392 ปฏิบัตกิารสําหรับวศิวกรเครื่องกล 2 1(0-3-2) 

 Laboratory for Mechanical Engineers II 

 การออกแบบการทดลอง  การใชเครื่องมอื การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปร

ผลขอมูล การจัดทํารายงานผลการทดลอง ปฏิบัติการทดลองทางดานการถายเทความรอน การปรับ

อากาศ การสั่นสะเทอืนทางกล และการสงกําลังดวยของไหล 

 Design of experiment, instrumentation, data collection, data analysis and data 

interpretation, reporting of experimental results, experimental investigation in heat transfer, air 

conditioning, mechanical vibration and fluid power systems 

 

261393 ฝกงานดานวศิวกรรมเครื่องกล 3(0-9-5) 

 Training in Mechanical Engineering 

 การฝกปฏิบัติ เรียนรู  เพิ่มพูนประสบการณและทักษะในงานท่ีเกี่ยวของกับสาขา

วิศวกรรม เครื่องกลในสถานประกอบการหรอืองคกรภาครฐัหรอืเอกชน 

 Training, learning, gaining experience, improving working skills in mechanical 

engineering in private or government sectors 

 

261394 ปฏิบัตกิารวศิวกรรมเครื่องกล 1 (0-3-2) 

 Mechanical Engineering Laboratory 

 พ้ืนฐานการทําการทดลอง การเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ปฏิบัติการทดลอง

กลศาสตร กลศาสตรของของแข็ง กลศาสตรของของไหล การทดลองเทอรโมไดนามิคส 

 Basic of experimentation, data collection and analysis, experimental investigation of 

mechanics, mechanics of solid and mechanics of fluids, experimental investigation in thermodynamics 
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261431 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

 Automatic Control 

 หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหและสรางแบบจําลองขององคประกอบระบบ

ควบคุมเชิงเสน สมรรถนะของระบบควบคุม เสถียรภาพของระบบปอนกลับ วธิกีารเสนทางเดินของราก 

การตอบสนองเชงิความถ่ี การออกแบบและชดเชยระบบควบคุม 

 Automatic control principles, analysis and modeling of linear control elements, 

performance of control systems, stability of feedback systems, root locus method, frequency 

response, design and compensation of control systems 

 

 

261432 การออกแบบทางวศิวกรรมเคร่ืองกลใชคอมพิวเตอรชวย 3(2-3-6) 

 Computer Aided Mechanical Engineering Design 

 การนําคอมพิวเตอรเขามาชวยในการออกแบบและวิเคราะหปญหาของการไหล การ

ถายเทความรอน การสั่นสะเทือน ความเคนและความเครียดในชิ้นสวนเครื่องจักรกล การสราง

แบบจําลองทางกายภาพและการจําลองปญหาตาง ๆ ในงานทางวิศวกรรมเครื่องกลและการประยุกตใช

ท่ีเกี่ยวของ 

 Use of computer for design and analysis of fluid flow, heat transfer, vibration, stress 

and strain in machine parts, physical modeling and simulations of mechanical engineering problems 

and related applications 

 

 

261440 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน 3(2-3-6) 

 Energy Conservation and Management 

 หลักการเบ้ืองตนของการอนุรักษและการจัดการพลังงาน สมดุลพลังงานในการอนุรักษ 

และการจัดการพลังงาน การอนุรักษพลังงานในระบบแสงสวาง ระบบไอน้ํา ระบบอัดอากาศ ระบบปรับ

อากาศ การตรวจวัดการใชพลังงาน เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจวัด การวิเคราะหทาง

เศรษฐศาสตร และแผนอนุรักษพลังงาน กฎหมายที่เก่ียวของ 

 Fundamentals of energy conservation and management, energy balance analysis for 

energy conservation and management, energy conservation of electrical system, lighting system, 

steam system, air conditioning system, compressed air system, energy auditing, instruments and 

techniques for auditing, economic analysis and energy conservation plan, relevant laws 
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261441 อาคารใชพลังงานสุทธิศูนย 3(2-3-6) 

 Net-Zero Energy Building 

 แนวคิดอาคารใชพลังงานสุทธิศูนย การออกแบบอาคารอนุรักษพลังงาน การเก็บเก่ียว

พลังงานหมุนเวยีน ระบบจัดเก็บพลังงาน ระบบติดตามการใชพลังงานในอาคาร ระบบบันทึกขอมูลการ

ใชพลังงาน ระบบควบคุมการใชพลังงานและระบบแจงเตอืน การจัดการพลังงานในอาคาร 

 Net zero energy building concept, energy conservation building design, renewable 

energy harvest, energy storage system, energy consumption monitoring system in building, energy 

consumption data logging system, energy consumption control and alarm system, energy 

management in building 

 

261442 โครงขายอัจฉริยะสําหรับระบบการจัดการพลังงานในชุมชน 3(3-0-6) 

 Smart grid for Community Energy Management systems 

 แนวคิดเบ้ืองตนของโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ  สถาปตยกรรมของโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ  

การปรับโครงสรางอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา โครงรางของโครงขายระบบไฟฟาอัจฉริยะ ประกอบดวย 

ขอบเขตงานดานการผลติไฟฟา ระบบสายสง การจายไฟ ภาระโหลด ระบบพลังงานหมุนเวียนเชิงซอน 

สถานีจายไฟสําหรับรถไฟฟา พลังงานจากอาคารอัจฉริยะ โครงขายไฟฟาอัจฉริยะกับการขับเคลื่อนสู

การลดปรมิาณคารบอนไดออกไซด ระบบการจัดการพลังงานในชุมชนและการเตบิโตสูสังคมสเีขยีว 

 Basic concept of the smart grid, smart grid architectures, restructuring of electricity 

supply industry, smart power grid  framework including  generation domain, transmission domain, 

distribution domain, load domain, renewable energy complex, power station for electric vehicle,  

power from smart building, smart grid as a driving force to low carbon, community energy 

management systems and green growth society 

 

261443 การออกแบบระบบทอในอาคาร 3(3-0-6) 

 Design of plumbing system 

 ระบบทอประปา การเพิ่มความดันของน้ําในระบบทอ ระบบทอระบายน้ําและทออากาศ 

ระบบระบายน้ําฝนและรางระบายน้ํา ระบบทอน้ํารอน และระบบทอดับเพลงิ 

 Plumbing system, pressure boosting in pipe, soil waste and vent pipe, rain leader 

and site drain, hot water pipe system, and firefighting pipe 

 

261444 การระบายอากาศเฉพาะที่และการออกแบบหองสะอาด 3(3-0-6) 

 Local ventilation and clean room design 
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 หลักการเก่ียวกับหลักการระบายอากาศเฉพาะที่  ฮูดดูดอากาศ ปจจัยสําคัญในการ

เลอืกฮูดสําหรับออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ พัดลมระบายอากาศ มาตรฐานและการออกแบบ

หองสะอาด การออกแบบหองสะอาดท่ัวไป แนวทางการกอสรางหองสะอาดระดับตางๆ อุปกรณ

สําหรบัหองสะอาด แผนกรองสําหรับหองสะอาด ชุดปฏิบัติการสําหรับหองสะอาด 

 Principle of local ventilation, exhaust hood, hood selection of local ventilation, 

ventilation fan, standard of clean room design, general clean room design, construction of clean room, 

instruments, filter, clean room suit 

 

261445 การบริหารงานระบบและการประเมนิราคา 3(3-0-6) 

 Building Service Construction Management and Cost estimation 

 หลักการบริหารและจัดการงานระบบ กระบวนการกอสรางงานระบบ รูปแบบสัญญา

และโครงสรางองคกร การวางแผนการดําเนินงาน การจัดการดานวัสดุ และทรัพยากร การตรวจสอบ

ความกาวหนาของการดําเนินงาน เทคนิคที่ใชในการวางแผนและตรวจสอบการดําเนินงาน เพิรท ซีพี

เอ็ม การบริหารดานการเงินท่ีใชในงานกอสราง ความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ พ้ืนฐานการ

ประมาณราคางานระบบ ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง การจัดทํางบดุล การ

จัดเตรียมเอกสารเสนอราคา 

 Concepts of building service-construction management, building service-construction 

process, contracts and organization, planning, scheduling, material and resource management, 

project control, technics for planning and control; PERT, CPM, financial management for construction, 

safety, quality control, basics of cost estimation of air conditioning system, sanitary system, 

firefighting system, balance sheet, quotation paper preparation 

 

261450 แหลงพลังงานทางเลือกและแหลงพลังงานหมุนเวยีน 3(3-0-6) 

 Alternative and Renewable Energy Resources 

 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับแหลงพลังงานทางเลือกและแหลงพลังงานหมุนเวียน พลังงาน

แสงอาทติย พลังงานชีวมวล พลังงานแกสชวีภาพ พลังงานลม พลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานน้ํา 

การใชพลังงานหมุนเวียนในชีวิตประจําวัน การประเมินวัฏจักรชีวิตเบ้ืองตน หลักการประเมินคารบอน

ฟรตุพร้ินทของผลิตภัณฑเบื้องตน หลักการของพินซเบ้ืองตน และการประยุกตใชงาน 

 Fundamental of alternative energy and renewable energy resources, solar energy, 

biomass energy, biogas energy, wind energy, geothermal, hydro energy, the use of renewable 

energy in daily life, introduction to life cycle assessment ((LCA), introduction of evaluation of carbon 

footprint, introduction of pinch technology and applications 
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261451 ระบบกักเก็บพลังงานเบื้องตน 3(2-3-6) 

 Introduction to Energy Storages 

 การกักเก็บพลังงานในรูปความรอน การกักเก็บพลังงานในรูปพลังงานกล การกักเก็บ

พลังงานในรูปพลังงานแมเหล็กไฟฟา การกักเก็บพลังงานในรูปไฮโดรเจน การกับเก็บพลังงานในรูป

ไฟฟาเคมีเบ้ืองตน ระบบกักเก็บพลังงานสําหรับระบบโครงขายอัจฉริยะ ศักยภาพสําหรับการ

ประยุกตใชงานในปจจุบัน เชน การใชในรถไฟฟา การจายไฟนอกโครงขายระบบไฟฟา และ การ

ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงปริมาณความตองการการใชพลังงาน 

 Thermal energy storage, mechanical energy storage, electromagnetic energy 

storage, hydrogen storage, introduction to electrochemical energy storage, energy storage for smart 

grids,  potentials for current applications including electric vehicles, off-grid power supply and 

demand response for variable energy resources 

 

261452 เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวพลังงาน 3(2-3-6) 

 Energy Harvesting Technology 

 ปรากฏการณเทอรโมอะคูสติก ปรากฏการณ เพียโซอิเล็กทริก ปรากฏการณ

แมเหล็กไฟฟา ปรากฏการณเทอรโมอิเล็กทริก เครื่องยนตเทอรโมอะคูสตกิ การเก็บเก่ียวพลังงานจาก

เสียง การส่ันสะเทือนของฐาน และความแตกตางของอุณหภูมิ แบตเตอร่ีฟลมบางสําหรับระบบเก็บ

เก่ียวพลังงาน การเก็บเกี่ยวพลังงานสําหรับแหลงพลังงานของอุปกรณตรวจวัดไรสาย ระบบเก็บเก่ียว

พลังงานสําหรับระบบอารเอฟไอดี 

 Thermoacoustics effect, piezoelectric effect, electromagnetic effect, thermoelectric 

effect, thermoacoustic engine, energy harvesting from sound, base vibration and temperature, thin 

film batteries for energy harvesting, energy harvesting for power sources of wireless sensor, energy 

harvesting for RFID 

 

261453 วศิวกรรมโรงจักรตนกําลัง 3(3-0-6) 

 Power Plant Engineering 

 หลักการเปล่ียนรูปพลังงานและแนวทางในการนําไปใช การวิเคราะหเชื้อเพลิงและการ

เผาไหม สวนประกอบของโรงจักรตนกําลังไอน้ํา กังหันกาซและเครื่องยนตเผาไหมภายใน วัฏจักรผลิต

ความรอนรวมและระบบผลิตไฟฟา-ไอน้ํา เข่ือน โรงจักรตนกําลังนิวเคลยีร เครื่องมอืวัดและการควบคุม 

เศรษฐศาสตรโรงจักรตนกําลังและผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 

 Energy conversion principle and availability concept, fuel and combustion analysis and 

component of steam, gas turbine and internal combustion engines power plants, combined cycle and 
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cogeneration, hydro power plant, nuclear power plant, control and instrumentation, power plant 

economics and environmental impacts 

 

261454 ไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง 3(3-0-6) 

 Hydrogen and Fuel Cells 

 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเซลลเชื้อเพลิงและไฮโดรเจน การผลิตและการเก็บไฮโดรเจน 

แนวคิดพ้ืนฐานของเซลลเชื้อเพลิง เซลลเชื้อเพลิงแบบเกลือคารบอเนตหลอมเหลว เซลลเชื้อเพลิงแบบ

ออกไซดแข็ง เซลลเชื้อเพลิงแบบกรดและแบบแอลคาไลน เซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยน

โปรตอน การประยุกตใชงานระบบเซลลเช้ือเพลิงไฮโดรเจน ขอกําหนดทางดานความปลอดภัย การ

วิเคราะหผลกระทบทางดาน สังคม เศรษฐศาสตร และสิ่งแวดลอม 

 Introduction to fuel cells and hydrogen, hydrogen production and storage, basic 

concepts of fuel cells, molten carbonate cells, solid oxide cells, acid and alkaline cells, proton 

exchange membrane cells, applications of hydrogen-fuel cell systems, safety requirements, social 

economic and environmental impact analysis 

 

261455 อากาศพลศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Basic Aerodynamics 

 ประวัตแิละการพัฒนาอากาศยาน หนวยและคุณสมบัติของอากาศ การไหลของอากาศ 

ปกที่ใชในงานทางอากาศพลศาสตรและอุปกรณเพิ่มแรงยก แรงทางอากาศพลศาสตร การขับเคลื่อน

อากาศยาน สมรรถนะในการบนิ เสถยีรภาพและการควบคุม การไหลของของไหลท่ีกดอัดไดเบื้องตน 

 History and development of aircraft, units and dimensions, air flow, aerofoil and 

highlift devices, aerodynamics force, aircraft propulsion, flight performance, aircraft stability and 

control, introduction to compressible flow 

 

261456 เทคโนโลยีกงัหันลม 3(3-0-6) 

 Wind Turbines Technology 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกังหันลม อากาศพลศาสตรและทฤษฎีโมเมนตัมสําหรับกังหัน

ลมในอุดมคติ โรเตอรมีฝาครอบ วิธีเบรดเอลิเมนโมนเมนตัมแบบด้ังเดิม ภาระโหลดและโครงสราง

เบ้ืองตน แหลงท่ีมาของภาระโหลดที่กระทํากับกังหันลม การจําลองลม 

 Introduction to wind turbines, aerodynamics and momentum theory for an Ideal wind 

turbine, shrouded rotors, the classical blade element momentum method, introduction to loads and 

structures, sources of loads on a wind turbine, wind simulation 
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261457 เทคโนโลยีของฮีทไปป 3(3-0-6) 

 Heat Pipe Technology 

 ประวัติและการพัฒนาทอความรอน ทฤษฎีพื้นฐานสําหรับการออกแบบทอความรอน 

สวนประกอบของทอความรอน การออกแบบทอความรอน การผลิตและการทดสอบทอความรอน การ

ออกแบบเคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอนชนดิทอความรอน ทอความรอนชนดิพิเศษ 

 Historical development, theoretical background, heat pipe components and materials, 

design guide, heat pipe manufacture and testing, heat pipe heat exchanger design, special types of 

heat pipe 

 

261460 เครื่องจักรกลของไหล 3(3-0-6) 

 Fluid Machinery 

 ทฤษฎีพ้ืนฐาน การจําแนกลักษณะของเคร่ืองสูบ พัดลมและกังหัน ประสิทธิภาพ กฎ

ความคลายคลึง ความเร็วจําเพาะและคุณลักษณะ การเลือกและการติดต้ัง ความรูเบื้องตนของ

เครื่องจักรกลของไหลประเภทอื่น เชน เคร่ืองอัดอากาศ และเครื่องตะบันน้ํา 

 Basic theory, classification of pumps, fans and turbines, efficiency, similarity law, 

specific speed and characteristics, selection and installation, introduction to other types fluid 

machineries such as air compressor and hydraulic ram 

 

261461 การออกแบบอุปกรณแปรรูปอาหาร 3(2-3-6) 

 Design of Food Processing Equipment 

 สุขอนามัยในการออกแบบอุปกรณแปรรูปอาหาร การออกแบบอุปกรณลําเลียงและ

จัดเก็บ, อุปกรณปรับเปลี่ยนขนาด อุปกรณคัดแยกขนาด อุปกรณถายเทความรอน อุปกรณระเหย 

อปุกรณทําแหง ตูเย็นและอุปกรณสําหรับแชแข็ง อุปกรณสําหรับการแปรรูปดวยความรอน อุปกรณขน

ถายมวล อุปกรณบรรจุหีบหอ 

 Hygienic design of food processing equipment, Designs of  transport and storage 

equipment, processing equipment,  separation equipment, heat transfer equipment, evaporation 

equipment, dehydration equipment, refrigeration and freezing equipment, thermal processing 

equipment, mass transfer equipment, packaging equipment 

 

261462 การอบแหงและการเก็บรักษาผลผลติการเกษตร 3(2-3-6) 

 Drying and Storage of Agricultural Products 

 พ้ืนฐานการอบแหง ไซโครเมตริก ความตานทานการไหลและพัดลม ความชื้นสมดุล 

คุณสมบัติทางกายภาพและทางความรอนวัสดุเกษตร การอบแหงแบบชั้นบาง เครื่องอบแหง หลักการ



51 

 

ออกแบบเครื่องอบแหงแบบท่ัวไป การออกแบบเคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอนสําหรับเครื่องอบแหง การ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอบแหง หลักการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร การระบายอากาศใน

กองเมล็ดพชื การออกแบบถังเก็บเมล็ดพืช 

 Drying basics, psychometrics, air flow resistance and fans, equilibrium moisture 

content, physical and thermal properties of agricultural products, thin layer drying, dryer, principle of 

a dryer design, heat exchanger design for dryer, development of an efficient drying process, the 

storage of agricultural products, aeration of grain for Bulk storage, design of grain storage 

 

261463 การทําความเย็นและระบบหองเย็น 3(3-0-6) 

 Refrigeration and Cold Storage Systems 

 หลักการของการทําความเย็น กาซอัด ระบบทําความเย็นแบบดูดกลืนและระบบอื่น ๆ 

เครื่องอัดไอ เครื่องระเหย เครื่องควบแนนน ระบบควบคุม ทอและอุปกรณ การคํานวณภาระความเย็น

ของหองเย็น ไซโครเมตริกและการระบายอากาศ การออกแบบการไหลเวียนอากาศและทอลม ระบบ

ปรับอากาศ การถนอมผลิตภัณฑทางการเกษตรและอาหารโดยการใชหองเย็น ระบบทําความเย็น

อณุหภูมติ่ําและเทคนิคการแชแข็ง 

 Principle of refrigeration, compression gas, absorption and special type refrigeration 

systems, refrigerant compressor, evaporator, condenser, controlling systems, piping and equipment, 

load calculation of cold storage, psychometric and ventilation, circulation of air in cold storage and 

duct system design, air conditioning systems, preservation of agricultural products and food with cold 

storage, low temperature refrigeration systems and cryogenic technique 

 

261464 การออกแบบเคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอน 3(3-0-6) 

 Heat Exchanger Design 

 ทฤษฎีและการประยุกตใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ระเบียบวิธีวิเคราะหและวิธีทดลองใน

การแกปญหาเกี่ยวกับการถายเทความรอน การประยุกตหลักการนํา การพา การแผรังสี การควบแนน 

การเดอืด ความเคนและการส่ันสะเทือนมาใชในการออกแบบอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน 

 Theory and application of numerical, analytical, and experimental methods to selected 

heat transfer problems, application of principles of conduction, convection, radiation, condensation, 

boiling, stress, and vibrations to a design of heat exchange equipment 

 

261465 เครื่องยนตเผาไหมภายใน 3(3-0-6) 

 Internal Combustion Engine 
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 พ้ืนฐานของเครื่องยนตเผาไหมภายใน เคร่ืองยนตแบบจุดระเบิดและแบบอัดระเบิด 

เชื้อเพลิงและการเผาไหม ระบบการจุดระเบิด วัฏจักรเชื้อเพลิง-อากาศในอุดมคติ การอัดบรรจุอากาศ 

และการไลไอเสีย สมรรถนะและการทดสอบ การหลอลื่น การควบคุมมลพิษจากไอเสีย 

 Internal combustion engine fundamentals, spark-ignition and compression-ignition 

engines, fuels and combustion, ignition systems, ideal fuel air cycle, supercharging and scavenging, 

performance and testing, lubrication, emissions control 

 

261466 การออกแบบระบบทอ 3(3-0-6) 

 Design of Piping Systems 

 หลักการออกแบบระบบทอ การกําหนดลักษณะของทอและการใหรหัสใชงาน วาลว ขอ

ตอ ปม หมอไอน้ําและเครื่องอัด ระบบทอในโรงจักรตนกําลัง โรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร 

 Principle of piping system design, pipe specifications and pertinent codes, valves, 

fittings, pumps, boiler and compressors, piping systems in power plants, industrial plants and 

buildings 

 

261470 พ้ืนฐานชีวกลศาสตรสําหรับการออกแบบทางวศิวกรรม 3(3-0-6) 

 Basic Biomechanics for Engineering Design 

 แนวคิดดานจลนศาสตรและพลศาสตรสําหรับการวิเคราะหการเคลื่อนท่ีของมนุษย   

ชวีกลศาสตรของกระดูก ขอตอ กลามเนื้อ อวัยวะชวงบน อวัยวะชวงลาง กระดูกสันหลัง จลนศาสตร

เชิงเสนและเชิงมุมของการเคลื่อนที่ของมนุษย ขอกําหนดทางชีวกลศาสตรเพื่อการออกแบบทาง

วิศวกรรม 

 Kinematics and kinetics concepts for analyzing human motion, biomechanics of bones, 

articulations, muscles, upper and lower extremity, spine, linear and angular kinematics of human 

movement, biomechanic specifications for engineering design   

 

261471 การออกแบบอุปกรณออกกําลังกาย 3(2-3-6) 

 Fitness Equipment Design 

 ขอกําหนดในการออกแบบอุปกรณกีฬาและอุปกรณออกกําลังกาย ขอพิจารณา

เกี่ยวกับหลักชีวกลศาสตร การประเมินลักษณะเดนของช้ินสวนจําเพาะของอุปกรณ  มาตรฐานอุปกรณ

ออกกําลังกาย ไดแก สวนปองกัน การปกปด และการกินพื้นท่ี จุดท่ีอุปกรณมีการบีบรัด การเฉอืน การ

บดอัด การปรับต้ัง และการล็อค มือจับ สวนรองรับเทา ช้ินสวนท่ีรับแรง และการสงผานแรง ความ

คงทนของชิ้นสวนอุปกรณตอโหลดที่กระทํา 
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 Design specifications of sports and fitness equipment, biomechanical considerations, 

feature assessments of specific pieces of equipment, fitness equipment standard including guarding, 

enclosure and spacing, Squeeze, shear and crush points, adjustment and locking means, handgrips 

and foot support, load development and transmitting components, endurance loading 

 

261472 เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกเบ้ืองตน 3(2-3-6) 

 Introduction to Assistive Technologies 

 กิจกรรมของมนุษย แนวคิดท่ัวไปของการออกแบบและการใชงาน ประเด็นทาง

จริยธรรมในเทคโนโลยีส่ิงชวยอํานวยความสะดวก การสงผานสัญญาณใหอุปกรณชวย การควบคุม

ปฏิสัมพันธ การออกแบบเบาะนั่ง การออกแบบลอเข็นและอุปกรณชวยเหลือการเคล่ือนไหว การ

ปรับแตงยานพาหนะสําหรับผูพิการ หุนยนตชวยอํานวยความสะดวก สิ่งแวดลอมอัจฉริยะ เทคโนโลยี

อาํนวยความสะดวกสําหรับผูสูงวัย 

 Human activity, general design concepts and usability, ethical issues in assistive 

technology,  user inputs for assistive device, control interfaces, seats design, wheelchairs and mobility 

aids , vehicle modifications for disabilities, assistive device for rehabilitation, assistive robots, smart 

environment, assistive technologies for elderly care 

 

261473 ระเบียบวิธีไฟไนตเอลเิมนต 3(2-3-6) 

 Finite Element Method 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระเบียบวิธีไฟไนตเอลเิมนต เกณฑของไฟไนตเอลิเมนต ฟงกชัน

การประมาณในเอลิเมนต การวิเคราะหดวยไฟไนตเอลิเมนตสําหรับปญหาหนึ่งมิติ การแบงโดเมน

ออกเปนเอลิเมนต การรวมสมการของเอลิเมนต การวิเคราะหดวยไฟไนตเอลิเมนตสําหรับปญหาสอง

และสามมติิ 

 Introduction to finite element method, finite element formulation, element interpolation 

function, finite element analysis of one dimensional problems, discretizations of the domain into 

elements, assembly of element equations, finite element analysis of two and three dimensional 

problem 

 

261474 กลศาสตรการแตกหัก 3(3-0-6) 

 Fracture Mechanics 

 ภาพรวมของกลศาสตรการแตกหัก กลศาสตรการแตกหักยืดหยุนเชิงเสน กลศาสตร

การแตกหักอิลาสตกิ-พลาสติก กลไกการแตกหักในวสัดุ การเตบิโตของรอยราวลา การประเมินการคง

สภาพของโครงสราง 
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 Overview of fracture mechanics, linear elastic fracture mechanics, elastic-plastic 

fracture mechanics, fracture mechanisms in materials, fatigue crack growth, application to structural 

integrity assessment 

 

261475 วัสดุเชิงประกอบ 3(3-0-6) 

 Composite Materials 

 คุณสมบัติท่ัวไปของวัสดุคอมโพสติ ขอดี ขอเสีย แนวโนมของการใชงาน  องคประกอบ

พ้ืนฐาน คุณสมบัติของเสนใย  เมตริกซ  การยึดกันของวัสดุ เชิงประกอบ วัสดุยึดประสาน    

กระบวนการหรือกรรมวิธีขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบ ความเปนสปริง ความแข็งแรง การขยายตัวเนื่องจาก

ความชื้น และอุณหภูมิ ทฤษฎกีลศาสตรของวัสดุคอมโพสิต ทฤษฎีแผนเรียงชั้นลามิเนต ทฤษฎีความ

เสยีหายและความแข็งแรงของแผนเรียงชัน้ ความเคนเขมเฉพาะจุด 

 General characteristics of composites, advantages and disadvantages,  application 

trends, basic materials, characteristics of fibers, matrices,  interface bonding, adhesives, fundamental 

process/Manufacturing, stiffness,  strength, thermal and moisture expansion, composite mechanics 

theory, laminate theory, theory of failure and laminate strength, stress concentrations 

 

261476 หลักของกลศาสตรของแข็ง 3(3-0-6) 

 Principles of Solid Mechanics 

 คารทีเชียนเทนเซอรเบ้ืองตน ทฤษฎีความเคนและความเครียดในสองมิติและสามมิติ 

กฎของฮุค การประยุกตใชวธิีพลังงาน ทฤษฎีการเสียหาย สภาพพลาสติกเบื้องตน การวิเคราะหไฟไนต

เอลิเมนตเบ้ืองตน 

 Introduction to cartesian tensors, two and three dimensional theories of stress and 

strain, Hooke's law, application of energy method, theories of failure, introduction to plasticity, 

introduction to finite element analysis 

 

261480 อุปกรณขับเคล่ือนและตรวจวัดในหุนยนต 3(2-3-6) 

 Robot Actuators and Sensors 

 ระบบควบคุมหุนยนตเบ้ืองตน หลักการทํางานของมอเตอรไฟฟากระแสตรง มอเตอร

ไฟฟากระแสสลับ สเต็ปเปอรมอเตอร โซลินอยด อุปกรณขับเคลื่อนขนาดจิ๋ว เอนโคดเดอร โซนาร อิน

ฟาเรด พร็อกซิมิตี้เซนเซอรและไมโครคอนโทรเลอรการใชอุปกรณขับเคลื่อน อุปกรณตรวจวัดและ

ไมโครคอนโทรเลอรในการออกแบบระบบแมคคาทรอนกิส 
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 Introduction to robot control systems, operating principle of DC motors, AC motors, 

stepper motors, solenoids, microactuators, encoders, sonar, infrared, proximity sensor, and 

microcontroller, use of actuators, sensors and microcontrollers in mechatronics design 

 

261481 หุนยนตเคลื่อนท่ีเบ้ืองตน 3(2-3-6) 

 Introduction to Mobile Robots 

 การเคลื่อนที่ของหุนยนต  จลนศาสตรของหุนยนตเคลื่อนท่ี เซนเซอรและอุปกรณ

ขับเคลื่อนสําหรับหุนยนตเคล่ือนที่ การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนต การวางแผนเสนทางเคลื่อนที่

และการนํารอง 

 Locomotion, mobile robot kinematics, sensors and actuators for mobile robots, mobile 

robot localization control, planning and navigation  

 

261482 หุนยนตอุตสาหกรรมเบื้องตน 3(2-3-6) 

 Introduction to Industrial Robots 

 หลักการพื้นฐานของหุนยนต จลนศาสตรไปขางหนาของแขนกล เมตรกิซหมุน ตําแหนง 

ความเร็วและความเรง จลนศาสตรยอนกลับของแขนกล วธิกีารจาโคเบยีน สมการการเคลื่อนท่ีของแขน

กล การควบคุมการเคล่ือนที่และการควบคุมแรงของแขนกล อุปกรณวัดและการแปลงสัญญาณ ระบบ

ขับเคลื่อนและสงกําลัง ระบบหุนยนตเฉลยีวฉลาด 

 Basic theory of robotics, forward kinematics of robot arm, rotation matrix, position, 

velocity and acceleration, backward kinematics of robot arm, Jacobean method, equation of motion 

of robot arm, motion and force control of robot arm, measuring and transducing instruments, driving 

and power transmission system intelligent robotic system 

 

261483 หุนยนตอากาศยานเบื้องตน 3(2-3-6) 

 Introduction to Flying Robots 

 ประวัติการใชหุนยนตบนิหลายใบพัด ภาพรวมชุดอุปกรณสําเร็จรูปที่มีขายในทองตลาด  

พลศาสตรของการการบิน การออกแบบตัวเครื่อง มอเตอรและใบพัด ระบบใหพลังงาน เซนเซอรบอก

ตําแหนง การควบคุมการบนิ การประเมินสมรรถนะ 

 A history of multicoptor flying robot, overview of commercial drones and kits, 

dynamics of flight, airframe design, motors and propellers, power systems, inertial sensors, flight 

control, performance evaluation 
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261490 หัวขอคัดสรรทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 3(3-0-6) 

 Selected Topics in Mechanical Engineering 

 การกําหนดประเด็นหัวขอที่สนใจท่ีเปนปจจุบัน เทคโนโลยีหรือองคความรูใหมในงาน

วิศวกรรมเครื่องกล 

 Selecting interesting, current topics, technology or modern knowledge in mechanical 

engineering 

 

261491 การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 1(0-3-2) 

 Mechanical Engineering Pre-Project 

 การเลือกหัวขอโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล วรรณกรรมปรทัิศน วัตถุประสงคและ

ขอบเขตของโครงงาน ทฤษฎีที่เก่ียวของ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และกฎกระทรวงที่เก่ียวของกับ

วิศวกรเคร่ืองกล จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ การ

วางแผนการดําเนินโครงงานและการประมาณคาใชจาย การจัดเตรียมขอเสนอโครงงาน การนําเสนอ

ขอเสนอโครงงาน  

 Selecting project topic in mechanical engineering, literature review, project  objectives 

and  scope, relevant theories, laws, acts, and ministerial regulations involved in mechanical 

engineers, academic and professional ethics, professional responsibility, project planning and budget 

estimate, proposal preparation, proposal presentation 

 

261492 โครงงานทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 2(0-6-3) 

 Mechanical Engineering Project 

 การดําเนินงานตามแผนท่ีระบุในขอเสนอโครงการ การรายงานความกาวหนาโครงการ 

การวิเคราะหผลกระทบของโครงการในบริบทท่ีเกี่ยวกับโลก เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคม การ

เขยีนรายงานโครงงาน การนําเสนอโครงงาน 

 Proceed the project planning as proposed in the proposal, progress report, project 

impact analysis in a global, economic, environmental, and societal context, writing a project report, 

project oral presentation 

 

262201 วศิวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน 4(3-3-8) 

 Fundamental of Electrical Engineering 

 การวเิคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและวงจรไฟฟากระแสสลับเบ้ืองตน แรงดัน กระแส

และกําลัง หมอแปลง หลักการเบื้องตนของเคร่ืองจักรกลไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรและการใช
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มอเตอร หลักการของระบบสามเฟส ทฤษฎีการสงกําลังไฟฟา ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเคร่ืองมือวัด

ไฟฟาพืน้ฐาน 

 Basic DC and AC circuit analysis, voltage, current and power, transformers, 

introduction to electrical machinery, generators, motors and their uses, concepts of three-phase 

systems, method of power transmission, introduction to some basic electrical instruments 

 

262300 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมเพื่อชุมชน 3(2-3-6) 

 Creativity and Innovation for Community 

 เครื่องยนตนวัตกรรมเบ้ืองตน กระบวนการคิดอยางสรางสรรค การตีกรอบโจทยปญหา

ของชุมชน การประยุกตใชความรูทางวิศวกรรมหรือสาขาท่ีเก่ียวของเพ่ือหาวิธีการแกปญหาเชิง

สรางสรรค การพัฒนาขอเสนอโครงงานขนาดเล็กสําหรับผลิตนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 

 Introduction to innovation engine, process of creative thinking, framing community 

problems, process of applying knowledge on engineering and related interdisciplinary for creative 

solution; development of mini project proposal for conducting innovation for community 

 

264101 วสัดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials 

 ความสัมพันธระหวางโครงสราง คุณสมบัต ิกระบวนการผลติ และการประยุกตใชกลุม

วัสดุท่ีสําคัญทางวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร เซรามิก และวัสดุผสม แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปล

ความหมาย คุณสมบัตทิางกลและความเสื่อมสภาพของวัสดุ 

 Relationship between structures, properties, production processes and applications of 

main groups of engineering materials, metals, polymers, ceramics and composites, phase equilibrium 

diagrams and their interpretation, mechanical properties and materials degradation 

 

264209 พ้ืนฐานกรรมวธิกีารผลิต 3(2-3-6) 

 Fundamental of Manufacturing Processes 

 ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต การหลอ การขึ้นรูป การกําจัดวัสดุสวนเกิน

ออก การเชื่อมและการตรวจสอบรอยเชื่อม การข้ึนรปูโลหะชัน้สูงและเครื่องจักรสมัยใหม ความสัมพันธ 

ระหวางวัสดุและกระบวนการผลติ พื้นฐานของตนทุนการผลิต 

 Theory and concept of manufacturing processes, casting, forming, machining, welding 

and inspection, advanced metal forming and modern machines, material and manufacturing 

processes relationships, fundamental of manufacturing cost 
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวชิา 

     1. เลขสามลําดับแรก หมายถงึ   สาขาวิชา 

         1.1 เลข 261 หมายถงึ   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

         1.2 เลข 262 หมายถงึ   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

         1.3 เลข 263 หมายถงึ   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

         1.4 เลข 264 หมายถึง   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

         1.5 เลข 275 หมายถงึ   รายวิชากลางของคณะวิศวกรรมศาสตร 

         1.6 เลข 001 หมายถึง   หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป 

     2. เลขในลําดับท่ี 4 หมายถงึ   ระดับช้ันปของการศึกษา 

         2.1 เลข 1  หมายถึง   รายวิชาในระดับช้ันปท่ี 1  

         2.2 เลข 2  หมายถึง   รายวิชาในระดับช้ันปท่ี 2  

         2.3 เลข 3  หมายถงึ   รายวิชาในระดับช้ันปท่ี 3  

         2.4 เลข 4  หมายถงึ   รายวิชาในระดับช้ันปท่ี 4  

     3. เลขในลําดับที่ 5 หมายถงึ   กลุมวิชา 

         3.1 เลข 0  หมายถงึ   กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

         3.2 เลข 1  หมายถงึ   กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม 

         3.3 เลข 2  หมายถงึ   กลุมวิชาแกน 

         3.4 เลข 3  หมายถงึ   กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 

         3.5 เลข 4  หมายถงึ   กลุมวิชาการอนุรักษพลังงานและระบบสาธารณูปโภค 

         3.6 เลข 5  หมายถงึ   กลุมวิชาเทคโนโลยพีลังงาน และพลังงานเพื่ออนาคต 

         3.7 เลข 6  หมายถงึ   กลุมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

         สําหรับการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

         3.8 เลข 7  หมายถึง   กลุมวิชากลศาสตรประยุกตสําหรับการออกแบบอุปกรณ 

   ออกกําลังกาย และอุปกรณอาํนวยความสะดวกสําหรับ 

   ผูพิการและผูสูงอายุ 

         3.9 เลข 8  หมายถงึ   กลุมวิชาการควบคุมประยกุต หุนยนตและอากาศยานไรคนขับ 

         3.10 เลข 9  หมายถงึ   หมวดวิชาปฏิบัติการ ฝกงาน และโครงงาน 

     4. เลขในลําดับท่ี 6 หมายถึง   อนุกรมของรายวชิา 
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3.2. ช่ือ-นามสกุล เลขบัตรประจําตวัประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 

ตาํแหนงทาง

วชิาการ 
คณุวุฒิ สาขาวชิา 

สําเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป 

1 นายปุรมิพัฒน  

สัทธรรมนุวงศ 

35404003XXXXX ผูชวย 

ศาสตราจารย 

D.Eng. Mechanical Engineering Universite de Bourgogne, France 2554 

วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2546 

วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2541 

2 นายจักรพงษ จํารูญ 36303000XXXXX อาจารย วศ.ด. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2557 

วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2551 

วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2547 

3* นายนพรัตน เกตุขาว 36401007XXXXX อาจารย วศ.ด. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2557 

วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550 

วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2543 

4* นายปรเมศร ปธิเก 34407002XXXXX อาจารย วศ.ด. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2556 

วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2552 

วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2549 

5* นางสาวฝนทิพย จนัินทุยา 36507001XXXXX อาจารย Ph.D. Aeronautical and Automotive 

Engineering 

Loughborough University, UK 2558 

วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549 

วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2544 
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ลําดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 

ตาํแหนงทาง

วชิาการ 
คณุวุฒิ สาขาวชิา 

สําเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป 

6 นางรัชนีวรรณ อังกุรบุตร 33699000XXXXX อาจารย Ph.D. Mechanical Engineering  The University of Texas at Alington, USA 2554 

วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2544 

วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2542 

7* นายวสันต คาํสนาม 34511005XXXXX อาจารย Ph.D. Mechanical Engineering University of Leicester, UK 2557 

วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2547 

วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยขอนแกน 2542 

8* นายวิชญพล ฟกแกว 35601003XXXXX อาจารย วศ.ด. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2556 

วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2548 

วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2543 

9 นายสุทธินันท  

ศรรีัตยาวงค 

55303000XXXXX อาจารย Ph.D. Mechanical Engineering University of Leicester, UK 2557 

วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2548 

วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543 

10 นายสุธรรม อรุณ 36501013XXXXX อาจารย Ph.D. Mechanical Engineering The University of Manchester, UK 2558 

วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2548 

วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยนเรศวร 2544 

11 นายนัทธ์ิธนนท  

พงษพานิช 

39298000XXXXX อาจารย วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550 

วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542 

บธ.บ. การจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 



 

 

61 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล 
เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 

ตาํแหนงทาง

วชิาการ 
คณุวุฒิ สาขาวชิา 

สําเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป 

12 นายอดศิร ประสิทธิ์ศักดิ์ 35199001XXXXX อาจารย วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2546 

วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2541 

หมายเหตุ * อาจารยผูรบัผดิชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารยพิเศษ 

ลําดับ ช่ือ-สกุล 
ตําแหนง 

ทางวชิาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา  ป 

1 นางสาวจติราภรณ วงศางาม อาจารย Ph.D 

M.S. 

M.Phil. 

 

วศ.บ. 

Mechanical Engineering  

Mechanical Engineering  

เทคโนโลยีพลังงาน 

 

วศิวกรรมเครื่องกล 

University of Southern California, USA 

University of Southern California, USA 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุร ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุร ี

2556 

2552 

2546 

 

2542 

2 นางมธุรส สุชาตะวัฒน อาจารย Ph.D 

M.Phil. 

 

วศ.บ. 

Mechanical Engineering  

เทคโนโลยีพลังงาน 

 

วศิวกรรมเครื่องกล 

 

The University of Manchester, UK 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุร ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุร ี

2555 

2545 

 

2542 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม 

 เมื่อเรียนครบ 6 ภาคการศึกษา นิสิตตองฝกงานในองคกรของรัฐหรอืเอกชนที่มีการดําเนินงาน

ในสวนที่ เก่ียวของกับงานทางดานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อใหนิสิตไดมีการเพ่ิมพูนความรูและ

ประสบการณในการทํางานจริง ไดเรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่นที่มีความแตกตางหลากหลายในสห

สาขาวชิา ฝกความรับผดิชอบในหนาที่ ความมีระเบยีบวินัย และการปฏิบัตติาม กฏขอบังคับขององคกร

ท่ีรับนิสิตเขาฝกงาน นสิิตตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 261393 การฝกงานดานวิศวกรรมเครื่องกล

(Training in Mechanical Engineering)  จํานวน 3 หนวยกิต ในภาคเรยีนฤดูรอนของปการศึกษาที่ 3 การ

ดําเนินงานเก่ียวกับการฝกงานมขีอกําหนดดังนี้ 

1. นิสติสามารถเลือกสถานท่ีฝกงานไดเองแตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูประสานงาน

ประจําสาขาวิชา 

2. สถานที่ฝกงานตองจัดใหมีวศิวกรเครื่องกลหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการซึ่ง

เรียกวาวิศวกรพี่เลี้ยง เปนผูมอบหมายงาน ตรวจสอบคุณภาพงาน และประเมินผลการฝกงาน 

3. สถานประกอบการตองสามารถจัดใหนิสิตเขารับการฝกงานในวันเปดทําการของสถาน

ประกอบการ วันละ 6 - 8 ช่ัวโมง ระยะเวลาในการฝกงาน 6 - 10 สัปดาห ท้ังนี้ รวมเวลาใน

การฝกงาน ตองไมนอยกวา 240 ช่ัวโมง ในกรณีที่สถานประกอบการใหนิสิตทํางานลวงเวลา 

จํานวนช่ัวโมงในการทํางานลวงเวลาจะไมสามารถนับเปนชั่วโมงฝกงานได 

4. สาขาวชิาตองจดัใหมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับการฝกงานใหนสิิต กอนท่ีนสิติไปฝกงาน 

5. ในระหวางการฝกงานถือวานสิิตเปนพนักงานของสถานประกอบการนั้น และตองปฏิบัตติามกฏ 

ระเบยีบ ขอบังคับของสถานประกอบการนั้นอยางเครงครดั 

6. ในระหวางการฝกงานนิสิตตองบันทึกรายงานผลการฝกงานในแตละวันโดยสรุปยอเปน

เนื้อความสัน้ ๆ เปนภาษาอังกฤษและใหรวบรวมสงใหสาขาวิชาภายหลังสิ้นสุดการฝกงาน หรือ

ตามท่ีอาจารยผูรับผดิชอบรายวิชากําหนด 

7. ในระหวางการฝกงานสาขาวิชาตองจัดใหมีอาจารยไปนิเทศนิสิตฝกงานอยางนอย 1 คร้ัง ซึ่ง

อาจเปนการนิเทศ ณ สถานท่ีฝกงาน หรอื การนเิทศผานสื่ออเิล็กทรอนกิส  

8. เมื่อสิ้นสุดการฝกงานสาขาวิชาตองจัดใหนิสิตมีการนําเสนอประสบการณในการฝกงานเปน

ภาษาอังกฤษ ซ่ึงอาจจัดในรปูแบบของการนําเสนอปากเปลาหรอืแบบโปสเตอร 

9. กรณีที่มีเหตุจําเปนท่ีนิสิตไมสามารถฝกงานไดครบ 240 ช่ัวโมง หรือ ไดรับรายงานจากสถาน

ประกอบการวานิสติกระทําผิดกฏรายแรงของบริษัท ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวม

ขอมูล และเสนอใหคณบดเีปนผูตัดสนิช้ีขาด 

10. การประเมินผลจะพิจารณาเกรดเปนผาน S (Satisfactory) และไมผาน U (Unsatisfactory) ทั้งนี้

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตองแจงเกณฑการวัดและประเมินผลใหนิสติไดรับทราบกอนการ

ฝกงาน 
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 4.1 มาตรฐานผลการเรยีนรูของประสบการณภาคสนาม 

1. สามารถประยุกตใชความรู แกปญหา ออกแบบ หรอืตรวจสอบ ในการปฏิบัตงิานจรงิได 

2. สามารถใชเครื่องมือ เครื่องจักร โปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ีเก่ียวของในการปฏิบัตงิานได 

3. มีมนุษยสัมพันธที่ดี สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นในสห-

สาขาวชิาได 

4. มีความรับชอบในหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย ตรงตอเวลา ปฎบัิตติามกฏ ระเบยีบและขอบังคับของ

สถานท่ีฝกงานได 

5. มีความกระตือรือลนที่จะเรียนรูในสิ่งใหม ๆ และสามารถเรียนรูดวยตัวเองจากการปฏิบัติงาน

จรงิได 

6. มีความประพฤตดิ ีไมทําใหเกดิความเสื่อมเสยีชื่อเสียงของสถาบัน 

 4.2 ชวงเวลา 

      ภาคเรียนฤดูรอนของปการศกึษาที่ 3 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

      ขึ้นอยูกับตารางการทํางานของหนวยงานท่ีนสิติเขาฝกงาน 

      ท้ังน้ีสถานประกอบการตองสามารถจัดใหนิสติเขารับการฝกงานในวันเปดทําการของสถาน

ประกอบการ โดยมีจํานวนชัวโมงในการฝกงานวันละ 6 - 8 ชั่วโมง ระยะเวลาในการฝกงาน 6 - 10 

สัปดาห ท้ังนี้รวมเวลาในการฝกงาน ตองไมนอยกวา 240 ชั่วโมง 

 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1 คาํอธิบายโดยยอ 

      หลักสูตรกําหนดใหนสิิตตองทําโครงงานทางวศิวกรรมเครื่องกลในชัน้ปท่ี 4 ซ่ึงโครงงานทาง

วิศวกรรมเครื่องกลอาจแบงเปน 2 ลักษณะคือโครงงานออกแบบอุปกรณหรอืเครื่องจักรกลตาง ๆ หรอื

โครงงานเชงิวิจัยซ่ึงเปนการใหนิสิตประมวลความรูท้ังหมดท่ีเคยไดเรยีนมาตัง้แตช้ันป 1 ถึงชั้นปท่ี 3 ใน

การดําเนินโครงการใหสําเรจ็ลุลวง 

      สําหรับโครงงานออกแบบอุปกรณหรือเครื่องจักรกลตาง ๆ นิสิตตองทําความเขาใจกับ

ความตองการของผู ใช งานและขอจํากัดตาง ๆ เพื่อระบุขอกําหนดในการออกแบบ (Design 

specifications) จากน้ันจะทําการออกแบบและสรางอุปกรณนั้น ๆ ข้ึนมาจริง ๆ และออกแบบวิธีการ

ทดสอบดวยเพ่ือประเมนิวา เครื่องจักรหรืออุปกรณนั้นสามารถทํางานไดตามขอกําหนดในการออกแบบ

หรอืไม หากไมเปนไปตามขอกําหนด นสิติตองสามารถตรวจสอบและวินจิฉัยและระบุสาเหตุไดและตอง

เสนอแนวทางปรับปรุงแกไขดวย กรณีท่ีโครงงานดังกลาวไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก นสิติ

อาจตองดําเนนิการปรับปรุงแกไขจนบรรลุขอกําหนดในสัญญาใหทุน 

      สําหรับโครงงานเชิงวจิัย ไดแกโครงงานท่ีนิสิตตองการหาความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ 

หรือเง่ือนไขในการทํางานท่ีเหมาะสมโดยใชการทดลอง หรือการจําลองสภาพการทํางานของระบบ 
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(Simulation) โดยท่ีนสิิตจะเปนผูกําหนดปญหาในการวิจัยขึ้นเอง เม่ือนิสิตเขาใจปญหาของการวิจัยดีแลว 

นิสติตองออกแบบระเบียบวิธีวิจัย จัดหาหรือสรางอุปกรณ และดําเนินงานตามขั้นตอนท่ีไดออกแบบไว

เพ่ือคนหาคําตอบตามโจทยวิจัยท่ีตั้งไว  

      การทําโครงงานจะใหนสิิตทํางานเปนกลุมประกอบดวยสมาชิก 2 – 3 คน เพื่อฝกทักษะการ

ทํางานเปนทีมและมีอาจารยท่ีปรกึษาโครงงาน 1 คน เพ่ือใหคําแนะนําในการทําโครงงาน  

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

1. สามารถระบุปญหาและความตองการ ต้ังสมการความสัมพันธ และแกปญหาในงาน

วิศวกรรมเครื่องกลได 

2. สามารถออกแบบระบบ ชิ้นสวน/องคประกอบ หรือกระบวนการ ตามความตองการใชงาน 

ภายใตขอจํากัดในการทํางานจรงิ เชน ขอจํากัดทางเศรษฐศาสตร สังคม การเมอืง ส่ิงแวดลอม 

ศีลธรรมอนัดี สุขภาพและความปลอดภัย ความเปนไปไดในการผลิต และความยั่งยนืได 

3. สามารถออกแบบวธิีการทดลอง ทําการทดลองและเก็บขอมูล รวมถึงการวิเคราะห และแปล

ผลขอมูลเพ่ือประเมินหรือตรวจสอบสมมุตฐิานได 

4. สามารถใชเทคนคิ ทักษะ และเครื่องมอื ที่จําเปนตอการทํางานทางวศิวกรรมได 

5. สามารถทํางานรวมกับผูอื่นในบทบาทตาง ๆ ได ท้ังในฐานะผูนําหรือผูรวมทีมได 

6. สามารถสื่อสารผานการเขียนรายงาน การนําเสนอ การตอบคําถาม การอภิปรายและการ

แสดงความคิดเห็นได 

7. สามารถประเมินผลกระทบเบื้องตนของการใชความรูทางวิศวกรรมเครื่องกลที่มีตอ เศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอมได 

8. สามารถเรยีนรูดวยตัวเองได 

9. มีความรูและความเขาใจในดานเศรษฐศาสตร การลงทุนและการบริหารงานวิศวกรรม โดย

คํานงึถงึความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง 

10. ดําเนินโครงการใหลุลวงภายใตกรอบของจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพได 

 5.3 ชวงเวลา 

      ภาคการศกึษาตนและภาคการศกึษาปลายของช้ันปท่ี 4 

 5.4 จํานวนหนวยกติ 

      รายวิชา 261491 การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล      1 หนวยกิต 

      รายวิชา 261492 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล   2 หนวยกิต 

 5.5 การเตรียมการ 

      กระบวนการเตรียมการจะดําเนินงานภายใตรายวิชา 261491 การเตรียมโครงงานทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 

1. นิสติจัดกลุมตามความสมัครใจ 2-3 คน และเลือกประเด็นที่สนใจ 
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2. หลังจากไดประเด็นที่สนใจแลว นิสิตติดตออาจารยในสาขาวิชาขอใหอาจารยรับเปนที่ปรึกษา

โครงงาน 

3. หากอาจารยรับเปนที่ปรกึษาโครงการแลว นสิิตกําหนดหัวขอโครงงาน และนําเสนอถึงที่มาและ

ความสําคัญของหัวขอโครงงานท่ีเลือก เพ่ือขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรกึษา 

4. นิสติทบทวนวรรกรรมที่เก่ียวของเพื่อตรวจสอบความซํ้าซอนของหัวขอ ประเมินความเปนไดที่

จะดําเนินโครงการจนแลวเสร็จ คนหาหลักการท่ีอาจนํามาประยุกตใชในโครงการได หรือ

เปรียบเทียบผลลัพธเพ่ือยืนยันความถูกตองการผลท่ีไดจากโครงงาน ทั้งนี้นิสิตตองทบทวน

วรรณกรรมท่ีตีพมิพเปนภาษาอังกฤษอยางนอย 3 บทความ 

5. นิสติกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตรวมกับอาจารยท่ีปรกึษา 

6. นิสติศกึษารวบรวมหลักการหรือทฤษฎีท่ีอาจจําเปนตองใชในการดําเนนิโครงการ 

7. กําหนดแผนการดําเนนิงาน และประมาณการคาใชจาย 

8. นิสติจัดเตรียมรายงานขอเสนอโครงงานฉบับเต็มเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและจัดเตรียม

รายงานขอเสนอโครงการฉบับยอเปนภาษาอังกฤษและยื่นขออนุมัติขอเสนอโครงการตอ

สาขาวชิา 

9. สาขาวชิาแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาขอเสนอโครงการประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษา

และอาจารยในสาขาวิชาจํานวน 2 คน 

10. นิสตินําเสนอขอเสนอโครงการตอคณะกรรมการ 

11. ใหคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอเสนอโครงงาน วาสอดคลองกับมาตรฐานผล

การเรียนรูของรายวิชาหรือไม ปริมาณงาน ระยะเวลา และงบประมาณ มีความเหมาะสม

หรอืไม หากคณะกรรมพจิารณาแลวเห็นวาเหมาะสม ใหคณะกรรมการตัดสินใหนิสิตสอบผาน 

และไดลําดับข้ัน S หากเห็นวาไมเหมาะสม อาจพจิารณาใหปรับแก และอาจพิจารณาใหนิสิตได

ลําดับข้ัน I นิสิตที่ไมสามารถนําเสนอขอเสนอโครงการตอคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่

สาขาวชิากําหนด นสิติจะไดลําดับขัน้ U 

12. เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบขอเสนอโครงงาน ใหสาขาวิชาเสนอขออนุมัติงบประมาณ

สนับสนุนการทําโครงงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร  

        

 5.6 กระบวนการประเมนิผล 

      กระบวนการประ เ มินผลจะดํ า เ นินงานภายใต ร าย วิ ชา 261492 โครงงา นทาง

วิศวกรรม เครื่ อ งกล  ท้ังนี้นิสิตตองสอบผ านในราย วิชา 261491 การเตรียมโครงงานทาง

วิศวกรรมเครื่ องกล มากอน จึงจะสามารถลงทะเบียนเ รียนรายวิชา 261492 โครงงานทาง

วิศวกรรมเครื่องกลได 

1. ในการดําเนินงานนสิติตองรายงานความกาวหนาใหอาจารยท่ีปรกึษาโครงงานไดรับทราบอยาง

สม่ําเสมอ และอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานตองเปนผูประเมินความกาวหนา ความถูกตองของ
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ระเบยีบวธิีวิจัยท่ีนสิิตใช รวมถึงใหคําแนะนําในกรณีท่ีนิสติพบปญหาและอุปสรรคในการดําเนิน

โครงงาน อยางสม่ําเสมอ 

2. สาขาวิชาตองจัดใหมีการประชุมเพื่อใหนิสิตแตละกลุมมีการนําเสนอความกาวหนาเปน

ภาษาอังกฤษตอท่ีประชุมอยางนอย 2 ครัง้ 

3. เม่ือนสิติไดทําโครงงานจนบรรลุวัตถุประสงคและขอบเขตของโครงงานที่ไดกําหนดไวในขอเสนอ

โครงงาน ใหนสิติจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงงานฉบับเต็มและจัดทําบทความวชิาการหรือ

บทความวจิัย สําหรบัเผยแพรตามชองทางท่ีสาขาวชิาเปนผูกําหนด  

4. เม่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการเสร็จเรยีบรอยแลว ใหนสิติยื่นความจํานงตอสาขาวิชา

โดยความเห็นชอบของอาจารย เพ่ือขอสอบโครงงาน 

5. เมื่อนิสิตยื่นความจํานงขอสอบโครงงาน ใหสาขาวิชาแตงตั้งอาจารยในสาขาวิชาหรือนอก

สาขาวิชาท่ีมีความเชี่ยวชาญในหัวขอที่สัมพันธกับหัวขอโครงงานของนิสิตเปนกรรมการสอบ

โครงงานอยางนอย 3 คนซ่ึงประกอบดวยอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยในสาขาวิชาหรือนอก

สาขาวชิาจํานวน 2 คน 

6. กระบวนการสอบ นสิิตตองนําเสนอผลการดําเนนิโครงงานตอกรรมการสอบเปนภาษาอังกฤษ

ประมาณ 10 - 15 นาที และตอบถามคณะกรรมการซ่ึงอาจใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได 

การสอบควรใชเวลาไมเกิน 1 ช่ัวโมง 

7. การประเมินผลมีหลักเกณฑดังนี้ 

7.1 กรณีที่คณะกรรมการเห็นวานสิิตไดดําเนินโครงการจนบรรลุวัตถุประสงคและขอบเขตของ

โครงงาน และเนื้อหาของรายงานมีความถูกตองสมเหตุสมผล ใหคณะกรรมการตัดสินใหนิสิตสอบ

ผาน และไดลําดับขัน้ S 

7.2 กรณีที่คณะกรรมการเห็นวานิสิตไดดําเนินโครงการจนบรรลุวัตถุประสงคและขอบเขตของ

โครงงานแลว แตเนื้อหาของรายงานยังมีสวนที่ตองแกไข คณะกรรมการอาจเสนอใหแกไขรายงาน

และใหสอบใหมในระยะเวลาท่ีกําหนด 

7.3 กรณีท่ีนิสิตไมสามารถดําเนินโครงการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด อาจารยที่

ปรกึษาโครงงานอาจพจิารณาใหลําดับขัน้ I หรอื U 

      หมายเหตุ 

      ใหสาขาวิชาหรือบุคคลท่ีสาขาวิชามอบหมาย สอบถามขอคิดจากนิสติตอการจัดการเรียน

การสอนในรายวชิาโครงงานทางวิศวกรรม เพ่ือใชปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนใน

ปการศกึษาตอไป 

      เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาใหสาขาวิชาจัดประชุมอาจารยที่ปรึกษาโครงงานเพื่อรับฟงปญหา

อุปสรรค  และขอ คิด เห็น  ในการ จัดการเ รียนการสอนในราย วิ ชา 261492 โครงงานทาง

วิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือใชปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนในปการศกึษาตอไป 

 



68 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมนิผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนิสิต 

คณุลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

1. (งานวางโครงการ) มคีวามรูและความ

เขาใจในดานเศรษฐศาสตร การลงทุนและ

การบรหิารงานวิศวกรรม สามารถ

วางแผนโครงการ และวเิคราะหหาทาง

เลอืกที่เหมาะสมได โดยคํานงึถึงความ

เสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง 

1) ในรายวชิา 261491 การเตรียมโครงงานทาง

วิศวกรรมเคร่ืองกล และ 261492 โครงงานทาง

วิศวกรรมเคร่ืองกล มีการใหนสิิตวางแผนการทํา

โครงงาน วิเคราะหทางเลอืกที่เหมาะสม และ บรหิาร

การทํางานและคาใชจายใหอยูในกรอบเวลาและ

งบประมาณท่ีตัง้ไว รวมถึงมีใหนสิติประเมินความ

เสี่ยง และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนใน

อนาคต 

2. (งานอํานวยการใช) สามารถอํานวยการ

ใชงานและบํารงุรักษาระบบทาง

วิศวกรรมเคร่ืองกล ไดอยางถูกตองตาม

รูปแบบและขอกําหนดของหลักวชิาชีพ

วิศวกรรม  

1) ในรายวชิาปฎบัิตกิารนสิิตจะไดเรยีนรูการใชงาน

อปุกรณตาง ๆ เรยีนรูการบํารงุรักษาอุปกรณตาง ๆ 

2) ใหนิสติไดทดลองปฎิบัติงานจริง โดยกําหนดใหนสิติ

ตองไปฝกงานในสถานประกอบการ  

3) ในรายวิชา 261492 โครงงานทาง

วิศวกรรมเคร่ืองกล นสิติตองทดลองใชงาน 

ตรวจสอบ และบํารุงรักษา อุปกรณหรอืเครื่องจักร

ตนแบบที่นสิติสรางข้ึน ตลอดระยะเวลาของการทํา

โครงงาน  

3. (งานควบคุมการสรางหรือการผลติ) 

สามารถควบคุม การกอสราง การสราง 

การผลิต การติดตัง้ การซอม การ

ดัดแปลง การรื้อถอนงาน หรือ การ

เคลื่อนยาย ไดอยางถูกตองตามรูปแบบ 

และขอกําหนดของหลักวิชาชีพวศิวกรรม 

1) ใหนสิิตไดทดลองปฎิบัติงานจรงิ โดยกําหนดใหนสิติ

ตองไปฝกงานในสถานประกอบการ  

2) ในรายวิชา 261492 โครงงานทาง

วิศวกรรมเคร่ืองกล นสิติจะมกีารฝกผลติ ตดิตัง้ 

ดัดแปลง ตรวจสอบความบกพรอง รื้อถอน หรือ

เคลื่อนยาย บํารุงรักษา อุปกรณตนแบบหรอื

เครื่องจักรที่นิสติสรางขึ้น ตลอดระยะเวลาของการทํา

โครงงาน 

4. (งานพิจารณาตรวจสอบ) สามารถ

ตรวจสอบวนิจิฉัยงานทางดาน

วิศวกรรมเคร่ืองกล โดยอาศัย การคนควา 

การวิเคราะห การทดสอบ การหาขอมูล 

1) ความสามารถในการพิจารณาตรวจสอบโดยใช

ขอมูลจากการคนควาหรอืการคิดคํานวณโดยไมตอง

อาศัยการทดสอบหรอืการทดลองจะถูกพัฒนาในการ

เรียนรายวชิาในกลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  
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คณุลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

และสถติิตาง ๆ เปนหลักเกณฑในการ

พิจารณาได  

2) ความสามารถในการพิจารณาตรวจสอบโดยตอง

อาศัยการทดสอบหรอืทดลองจะถูกพัฒนาในรายวิชา

สถติแิละเครื่องมือวัดทางวิศวกรรม รายวชิา

ปฏบิัติการและรายวิชาโครงงานทาง

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

5. (งานออกแบบและคํานวณ) สามารถ

ออกแบบและคํานวณ เพื่อใหไดมาซึ่ง 

รายละเอยีดในการกอสราง การสราง การ

ผลิต หรอืการวางผงัโรงงานและ

เครื่องจักร โดยมีรายการคํานวณ แสดง

เปนรูป แบบ ขอกําหนด หรือประมาณการ 

ไดถูกตองตามหลักวิชา  

1) กําหนดใหนสิิตเรยีนในกลุมวิชาออกแบบเชน 

รายวิชาการออกแบบเครื่องจักรกล การออกแบบ

ระบบความรอน เปนตน  

2) ในรายวิชาโครงงานนสิติตองออกแบบ

เครื่องจักรกล อุปกรณสําหรับทํางานวิจัย และทดลอง

ใชงานจรงิ  

3) อาจมีการสงเสรมิใหนสิิตเขารวมการแขงขันทักษะ

ทางวิชาการท่ีจัดโดยองคกรวิชาชีพตาง ๆ 

6. มีความคดิสรางสรรคและเปนนักสราง 

นวัตกรรม 

1) ใชกลุมวชิาชีพเลอืกเปนตัวจุดประกายความคิด

สรางสรรค  

2) ใชการเรยีนรูผานการทําโครงงาน 

2) จัดตั้งชมรมทางวิชาการท่ีสงเสริมใหเกิดความคดิ

สรางสรรค 

3) สงเสริมใหนสิติไดเขารวมการแขงขันทักษะทาง

วิชาการเพื่อใหเกิดความทาทาย 

7. สามารถประเมนิผลกระทบของการ

แกปญหาทางวิศวกรรมท่ีมีตอ โลก 

เศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดลอม และการ

พัฒนาท่ียั่งยนื  

 

1) ในการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ให

ผูสอนชี้ใหเห็นผลกระทบของการใชความรูในวิชานัน้ ๆ 

ท่ีมตีอโลก เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการ

พัฒนาท่ียั่งยนื  

2) มกีารบรรจุเนื้อหาเก่ียวกับการประเมนิผลกระทบ

ของการแกปญหาทางวศิวกรรมที่มีตอโลก เศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดลอม และการพัฒนาท่ียั่งยนืในรายวิชา 

261492 โครงงานทางวศิวกรรมเครื่องกล   

3) ในการทํารายงานโครงงานทางวิศวกรรม หรือ

นําเสนอผลการทําโครงงาน มีการใหนิสิตวิเคราะหผล

ประทบดวย  
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8. สื่อสารและตดิตอประสานงานไดอยาง

มีประสิทธผิล  

1) หลักสูตรกําหนดใหนสิติเรยีนกลุมวิชาทางภาษา

จํานวน 5 รายวิชาเพื่อฝกทักษะการฟง พูด อาน เขยีน 

และใหเรียนวชิาเขยีนแบบจํานวน 2 รายวิชาเพ่ือฝก

ทักษะการสื่อสารดวยรูปและสัญลักษณ  

2) ในรายวิชาตาง ๆ อาจมีการสงเสริมใหมีการจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเนนการเขียน การ

นําเสนอ อภิปราย ตอบคําถาม ผานการอภปิรายใน

ชัน้เรยีน  

3). ใหนสิิตเรยีนรูดวยตัวเองผานการเขารวมกิจกรรม

เสรมิหลักสูตรตาง ๆ  

9. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในทมีที่มี

ความหลากหลายในสหวชิาได   

1) ในการจัดการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานให

ทํางานกลุม  

2) กําหนดใหนสิิตตองไปฝกงานในสถานประกอบการ  

3) สงเสรมิใหนสิติเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อ

สงเสรมิใหนสิติไดทํางานรวมกับผูอื่นในหลากหลาย

สาขาวิชา 

10. ยดึมั่นในจรรยาบรรณแหงวิชาชพี และ

กรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ  

1) มีการบรรจุเนื้อหาเก่ียวกับ กฏหมาย จรรยาบรรณ 

และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ในรายวิชา 

261491 การเตรยีมโครงงานทางวศิวกรรมเครื่องกล   

2) มกีารบรรยาย สอดแทรก หรือยกกรณีศึกษา กรณี

ละเมิด จรรยาบรรณ ทั้งในรายวิชาเฉพาะสาขา และ

ในรายวิชาโครงงานทางวศิวกรรม 

11. ตระหนักถงึความสําคัญและสามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพ  

 

1) หลักสูตรกําหนดใหนสิติฝกงานและทําโครงงาน

เพ่ือใหมีพ้ืนฐานของการเรยีนรูดวยตนเอง ซึ่งเปนการ

สงเสรมิใหนสิติตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีพ  

2) มกีารจัดโครงการศึกษาดูงานในสถานที่จรงิ  

3) มีการเชิญวิทยากรพิเศษท่ีมคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะ

ทาง มาบรรยายหรอืรวมสัมมนาในรายวิชา  

4) สงเสรมิใหนสิิตเขารวมการแขงขันกิจกรรมเชิง

วิชาการท่ีจัดโดยสถาบัน ตางๆ   
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12. (อตัลักษณบัณฑติ) สุนทรยีภาพ 

สุขภาพ บุคลิกภาพ   

 

1. สงเสริมใหนสิติคํานงึถงึความสละสลวยของการใช

ภาษา ความเรยีบรอยสวยงาม ความลงตัว ในการ

จัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานทางวชิาการ  

2. สงเสรมิใหนสิิตมกีารกําหนดแงมุมทาง

สุนทรียศาสตร เชน ความลงตัว ความสวยงาม 

ความรูสึกเปนมิตรกับผูใช ในการออกแบบทาง

วิศวกรรม หรือ เพิ่มมูลคาของผลติภัณฑ  

3. สงเสรมิใหนสิิตมีการใชชีวิตอยางสมดุล ในดานการ

เรียน การออกกําลังกาย การพักผอน ผานการเปน

แบบอยางที่ดีของอาจารย รวมถึงการใชขอกําหนด

ดานสุขอนามัย ในการออกแบบทางวิศวกรรม    

4. พัฒนาบุคลภิาพนสิติ โดยการสงเสริมใหนสิติเขา

รวมการประชุมสัมมนา การประชุมวิชาการ เพ่ือให

เห็นแบบอยางท่ีด ี  

13.  (คุณธรรมจรยิธรรมที่ตองปลูกฝง) 

      ซื่อสัตย มีวินัย ใจอาสา กลาเปนผูนํา  

สงเสรมิใหนสิติเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรท่ีจัด

โดยคณะ มหาวิทยาลัย หรือ องคกรภายนอก 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

      2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จรยิธรรม 

     (1.1) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรมจริยธรรม 

     (1.2) ปฏบัิตติามกฎระเบยีบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

     (1.3) เคารพสทิธิ ศักด์ิศรี และคุณคาของตนเองและผูอื่น 

     (1.4) สามารถบอกผลกระทบจากการใชความรูทางวศิวกรรม  

ที่มีตอโลก เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคม 

     (1.5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และมีความเขาใจในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และ 

   กรอบมาตรฐานการปฏิบัติวชิาชีพ 

      2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

     คุณธรรมจริยธรรมควรเปนสิ่งท่ีไดรับการอบรมสั่งสอนมาต้ังแตสถาบันครอบครัว

และสถาบันการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนั้น กลยุทธการสอนในขอ (1.1) – (1.3) ควรเปนรูปแบบที่อาจารย

ผูสอนเปนผูสรางสถานการณเพ่ือใหผูเรียนไดมีการแสดงออกซ่ึงทัศนคติและพฤติกรรมในรูปตาง ๆ 

จากนั้นจึงทําการวัดและประเมินผล สวนขอ (1.4) และ (1.5) เปนสิ่งท่ีนสิิตอาจไมเคยรูมากอน กลยุทธ
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การสอนอาจใช การบรรรยาย อภิปรายรวมกัน มอบหมายงานใหศึกษาคนควา แลวเขียนรายงาน หรอื

นําเสนอ 

      2.1.3 วธีิการวัดและประเมนิผลการเรยีนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

     2.1.3.1 ความตระหนัก ยอมแสดงออกผานการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับ ทัศนคติ และ 

พฤติกรรม ดังนั้น การประเมินผลจะใชการ พูดคุยสอบถามเพ่ือตรวจสอบทัศนคติ และการสังเกต

พฤตกิรรมในสถานการณท่ีผูสอนสรางขึ้น  

     2.1.3.2 กฏ ระเบียบ ขอบังคับ มีข้ึนเพ่ือความสงบสุขของการอยูรวมกัน การละเมิด

ยอมสงผลกระทบตอบุคคลอ่ืน การประเมนิผลขอนี้ควรพิจารณาจาก พฤตกิรรมที่ไมกอความเดือดรอน

รําคาญใหผูอื่น ภายใตสถานการณที่อาจารยผูสอนสรางขึ้น 

     2.1.3.3 ผูท่ีเคารพสิทธิ ศักดิ์ศร ีและคุณคาของตนเองและผูอื่นประเมิน ยอมรักษาสิทธิ

ตัวเองไมละเมดิสิทธิ์คนอื่น ไมหาเหตุเพ่ือดูถูกเหยยีดหยามคนอื่น รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะและไม

ดูถูกความสามารถของผูอื่น การประเมินผลขอนี้ควรพจิารณาจาก พฤตกิรรมที่รักษาสทิธิของตนเอง ไม

ละเมิดสทิธิผูอื่น ไมดูถูกเหยยีดหยามผูอื่น และรับฟงผูอื่น ภายใตสถานการณท่ีอาจารยผูสอนสรางขึ้น 

     2.1.3.4 การประเมินผลอาจใชการสอบ การใหเขียนรายงาน หรือนําเสนอ การตอบ

คําถาม โดยพจิารณาจากความสามารถในการอธบิายผลกระทบจากการใชความรูทางวศิวกรรมได 

     2.1.3.5 การประเมินผลอาจแยกพิจาณาเปน 2 ดานคือ ดานวิชาการ และ ดาน

วิชาชีพ ดานวิชาการจะประเมินจากพฤติกรรมในการผลิตผลงานทางวิชาการ เชน การไมคัดลอก

ผลงานผูอื่น การไมแอบอางผลงานคนอื่น มาเปนของตัวเอง มีการอางอิงอยางถูกตอง ในดานวิชาชีพ 

การประเมินจะลงลึกเพียงการทดสอบความรูความเขาใจ การประเมิน อาจใชการสอบ การใหเขียน

รายงานหรอืนําเสนอ การตอบคําถาม โดยพจิารณาจากความสามารถในการจดจําและการอธบิาย 

 2.2 ดานความรู 

      2.2.1 ผลการเรยีนรูดานความรู 

     (2.1) รู เขาใจ หรอืประยุกตใชความรูท่ัวไป ความรูทางคณิตศาสตร วทิยาศาสตร  

และพ้ืนฐานทางวศิวกรรมได 

     (2.2) รูและเขาใจเก่ียวกับหลักการสําคัญทางดานวศิวกรรมเครื่องกล 

     (2.3) สามารถบูรณาการความรูในศาสตรอื่น ๆ เชน เศรษฐศาสตร การบรหิาร 

   จัดการ เปนตน มาประยุกตใชในการแกปญหาทางวศิวกรรมเคร่ืองกลได 

     (2.4) สามารถเลอืกใชหลักการหรอืเครื่องมือในการแกไขปญหาทาง 

   วศิวกรรมเครื่องกลไดอยางเหมาะสม 

     (2.5) สามารถประยุกตใชความรูท่ัวไปและความรูเฉพาะทางวศิวกรรมเครื่องกล 

ในการแกไขปญหาในงานจรงิได 
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      2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

     มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแตละวิชา โดยแสดงการไดมาซึ่งทฤษฎีและ

กฎเกณฑตางๆ ในเชิงวิเคราะห และเนนใหเกิดการนําไปประยุกตใชในการทํางาน กระตุนใหเกิด

ความคดิตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางทฤษฎกัีบส่ิงตางๆ ในธรรมชาติ 

เพ่ือใหงายในการเขาใจหรอือาจนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน แสดงตัวอยางในการนําความรูมาใช

แกปญหา หรอืบูรณาการความรูจากศาสตรตาง ๆ เพื่อแกปญหา 

      2.2.3 วธีิการวัดและประเมนิผลการเรยีนรูดานความรู 

     2.2.3.1 ใชการสอบในการวัดผลเปนหลัก สําหรบัรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาพ้ืนฐาน

ทางคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร และพื้นฐานทางวศิวกรรม อาจพิจารณาจากความรูความเขาใจใน

เน้ือหาของรายวิชาน้ัน ๆ สวนรายวิชาเฉพาะสาขาที่ตองอาศัย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและพ้ืนฐาน

วิศวกรรมเปนพ้ืนฐาน หรือเปนเครื่องมือในการศกึษา อาจประเมินจากความสามารถในการประยุกตใช

ความรู 

     2.2.3.2 ใชการสอบในการวัดผลเปนหลัก โดยพิจารณาจากความรูความเขาใจใน

เนื้อหาของรายวิชานัน้ ๆ 

     2.2.3.3 ใชการสอบในการวัดผลเปนหลัก โดยพิจารณาความสามารถในการบูรณา

การความรูในศาสตรอื่น ๆ มาประยุกตใชในการแกปญหาทางวิศวกรรมเคร่ืองกลได 

     2.2.3.4 ใชการสอบในการวัดผลเปนหลัก โดยพิจารณาความสามารถในเลือกใช

เครื่องมอืหรือประยุกตใชเครื่องมือไดอยางเหมาะสม 

     2.2.3.5 ใชการสอบในการวัดผลเปนหลักใชโจทยปญหาจากงานจริง หรือโจทยใน

หนังสอืหรอืตําราท่ีใกลเคียงกับงานจรงิ โดยพจิารณาความสามารถในการหาคําตอบของปญหา 

 

 2.3 ทักษะทางปญญา 

      2.3.1 ผลการเรยีนรูดานทักษะทางปญญา 

     (3.1) สามารถคดิไดอยางมวิีจารณญาณที่ดี 

     (3.2) สามารถระบุปญหา ตัง้สมการความสัมพันธ และแกปญหา 

ทางวศิวกรรมเครื่องกลได 

     (3.3) สามารถออกแบบและดําเนนิการทดลอง วิเคราะหและแปลผลขอมูลจาก 

การทดลอง หรอื สามารถรวบรวมขอมูล สังเคราะหขอมูล การคิดคํานวณ  

เพ่ือพิสูจน ตรวจสอบ วนิิจฉัย ประเมนิ หรอืหาขอสรปุ ปญหาทางวิศวกรรม 

เครื่องกลได 

     (3.4) สามารถออกแบบระบบ สวนประกอบของระบบ หรอืกระบวนการ 

ในงานวิศวกรรมเครื่องกล ไดตามขอกําหนด หรอืความตองการ  

ภายใตขอจํากัดของ การทํางานจรงิ เชน ขอจํากัดทางดานแศรษฐศาสตร 
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สิ่งแวดลอม สังคม การเมือง จริยธรรม สุขภาพ ความปลอดภัย ความเปนไปได 

ในการผลิต หรอื ความยั่งยนื เปนตน 

     (3.5) สามารถสบืคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเตมิดวยตนเอง  

เพ่ือใหทันตอการปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยแีละองคความรูใหม ๆ ได 

      2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทกัษะทางปญญา 

     2.3.2.1 จัดการเรยีนการสอนใหนสิิตไดฝกคิดอยางมีวิจารณญาณโดยการฝกใหนิสิต

ไดทดลองระบุและกําหนดขอบเขตของปญหา รวบรวมขอมูล จําแนกขอมูลวาเปนขอเท็จจริงหรือ

ขอคิดเห็น ประเมินความนาเชื่อถือขอมูล คาดเดาคําตอบท่ีเปนไปได ใชตรรกะไดอยางถูกตองในการหา

คําตอบของปญหา จากนัน้จงึประเมินและสรุป 

     2.3.2.2 แสดงตัวอยางการแกโจทยปญหา และมอบหมายงานใหแกโจทยปญหาดวย

ตัวเอง 

     2.3.2.3 ในรายวิชาปฏิบัติการบางหัวขอ อาจารยผูสอนอาจกําหนดวัตถุประสงคของ

งาน จากนัน้มอบหมายใหนสิติออกแบบการทดลองและดําเนินการทดลองดวยตัวเอง 

     2.3.2.4 อธิบายขอควรพิจารณาในการออกแบบ มอบหมายงานออกแบบ ชิ้นงาน 

กระบวนการ หรือ ระบบทางวิศวกรรมเครื่องกลในรูปของ โจทยการบาน โครงงานยอย โครงงานตลอด

ภาคการศกึษา 

     2.3.2.5 มอบหมายงานใหคนควาแลวเขียนรายงาน เชิญวทิยากรพิเศษมาบรรยายใน

ชัน้เรยีน พานสิติออกไปศึกษาดูงาน กําหนดใหมกีารฝกงาน การทําโครงงานทางวศิวกรรม 

      2.3.3 วธีิการวัดและประเมนิผลการเรยีนรูดานทักษะทางปญญา 

     2.3.3.1 ใชการสอบ การเขียนรายงาน การนําเสนอ หรือ การตอบคําถาม เปน

เคร่ืองมือในการวัดผล โดยประเมินจากความสามารถในการระบุและกําหนดขอบเขตของปญหา 

รวบรวมขอมูล จําแนกขอมูล ประเมินความนาเชื่อถือขอมูล การคาดเดาคําตอบท่ีเปนไปได การใช

ตรรกะไดอยางถูกตองในการหาคําตอบของปญหา การประเมินและสรุป 

     2.3.3.2 ใชการสอบเปนเครื่องมือในการวัดผล โดยประเมินจาก ความถูกตองในการ 

ต้ังสมการความสัมพันธ แทนคา หาคําตอบ และแปลผลการคํานวณ 

     2.3.3.3 ใชการสอบ รายงาน การนําเสนอ หรอื การตอบคําถามเปนเครื่องมือในการ

วัดผล โดยอาจประเมินจาก ผลการทดลองและขอสรุปที่สอดคลองกับวัตถุประสงค 

     2.3.3.4 ใชการสอบ รายงาน การนําเสนอ และโครงงานออกแบบเปนเคร่ืองมือใน

การวัดผล โดยประเมินจาก การบรรลุจุดมุงหมายในการออกแบบ ความคิดสรางสรรค ความ

สมเหตุสมผลของการออกแบบภายใตขอจํากัดตาง ๆ 

     2.3.3.5 ใชผลงาน รายงาน การนําเสนอ เปนเครื่องมือในการวัดผล โดยอาจประเมิน

จาก ความรูหรอืชิ้นงานที่ไดรับจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง การฝกงาน หรอื การทําโครงงาน 
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 2.4 ทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

      2.4.1 ผลการเรยีนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

     (4.1) มมีนุษยสัมพันธท่ีด ีและ สามารถดําเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรมได 

     (4.2) สามารถรเิริ่มและเสนอแนวทางในการแกไขสถานการณไดอยางสรางสรรค 

หรอืแสดงจุดยนืและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมตามบทบาท หนาท่ี 

และความรับผดิชอบ รวมถึงการมีสวนรวมในการแกไขสถานการณตางๆ 

     (4.3) ตระหนักและรบัผดิชอบในการเรยีนรูและพัฒนาตนเองตลอดชพี 

     (4.4) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นในทมีตามบทบาทหนาที่ ท่ีไดรบัมอบหมาย  

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทัง้ในฐานะผูนําหรอืฐานะสมาชกิกลุม 

     (4.5) มจีติสํานกึดานความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดลอม 

      2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรยีนรูดานทักษะความสัมพันธ 

   ระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

     2.4.2.1 ผลการเรียนรูขอ 4.1 มุงพัฒนาใหนิสิตแสดงออกไดอยางเหมาะสมใน

สถานการณทั่ว ๆ ไป ดังนั้นอาจารยผูสอนอาจสรางสถานการณโดยมอบหมายใหทํางานกลุม หรือ

สงเสรมิใหนสิติเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตรตาง ๆ เพ่ือนสิติแตละคนไดมีปฏสัิมพันธกับคนรอบขาง 

     2.4.2.2 ผลการเ รียนรูขอ 4.2 มุ ง พัฒนาใหนิสิตแสดงออกอยางเหมาะสมใน

สถานการณท่ีอยูในท่ีประชุมหรือสถานการณที่ตองแกไขปญหาเฉพาะหนา หรอืสถานการณท่ีเกิดความ

ขัดแยง อาจารยผูสอนอาจสรางสถาณการณจําลอง หรือใหนิสิตอยูในสถานการณจริงเพื่อเปดโอกาส

ใหนสิิตไดอภิปราย ตอบคําถาม แสดงจุดยนื ไดเสนอความคิดเห็น และไดแสดงความสามารถในการแก

สถานการณ 

     2.4.2.3 อาจารยผูสอนควรมอบหมายงานใหนิสิตศึกษาคนควานอกเหนือจากเนื้อหา

ท่ีสอนหรือ ใหเรียนรูดวยตนเองในบางหัวขอ นอกจากนี้อาจสงเสรมิใหนสิิตเขารวมการฟงบรรยายจาก

วิทยากรพิเศษ เขารวมการประชุมสัมมนา หรือการประชุมวิชาการ จัดใหมีการดูงานนอกสถานท่ีและ

การฝกงาน 

     2.4.2.4 ผลการเรียนรู ขอ 4.4 มุ ง พัฒนาใหนิสิตแสดงออกอยางเหมาะสมใน

สถานการณท่ีตองทํางานรวมกับผู อ่ืนในฐานะสมาชิกของทีม หรือองคกร อาจารยผูสอนสราง

สถานการณโดยมอบหมายงานกลุม โดยอาจมอบหมายหลายงานเพ่ือเปดโอกาสใหนิสิตไดทําหนาที่

หลายบทบาทท้ังการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม หรือ อาจสงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรม

เสรมิหลักสูตรตาง ๆ ที่จัดโดยคณะ มหาวิทยาลัย หรอืองคกรตาง ๆ เพ่ือฝกใหนสิติไดเรยีนรูท่ีจะทํางาน

รวมกับผูอื่น ในสาขาวิชาท่ีแตกตาง คุณวุฒิและวัยวุฒิที่แตกตาง นอกจากนี้อาจใหนิสิตไปฝกงานใน

สถานประกอบการ 
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     2.4.2.5 อาจารยผูสอนอาจสรางสถานการณในวิชาปฏิบัติการ โดยชี้แจงเก่ียวกับ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติการ การกําจัดหรือควบคุมของเสียหรือขอคํานึงเก่ียวกับการรักษา

สภาพแวดลอม จากนัน้สังเกตพฤตกิรรมในการปฏิบัติงาน 

      2.4.3 วธิีการวัดและประเมนิผลการเรยีนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

     และความรับผิดชอบ 

     2.4.3.1 ใชการสังเกตพฤติกรรมขณะทํางานกลุมเปนเครื่องมือในการวัดผล โดย

พิจารณาจากปฏิสัมพันธท่ีมกีับคนรอบขาง และการปรับตัวในสถานการณตาง ๆ 

     2.4.3.2 ใชการสังเกตพฤติกรรมขณะเขารวมประชุมสัมมนาเปนเครื่องมือในการ

วัดผล โดยอาจประเมนิจาก ความสามารถในการอภปิราย การตอบคําถาม การแกสถานการณ รวมถึง

การมีสวนรวมในงาน 

     2.4.3.3 ใชรายงาน การนําเสนอ การตอบคําถามเปนเครื่องมือในการวัดผล โดย

ประเมินจากความกวางและความลุมลึกของเน้ือหา รายงาน การนําเสนอ การตอบคําถาม กรณีที่

มอบหมายใหนิสติฝกงาน อาจใชการสอบถามผูประกอบการเปนเครื่องมือในการวัดผล โดยประเมิน

จากผลประเมนิจากผูประกอบการ 

     2.4.3.4 ใชการสังเกตพฤติกรรมขณะทํางานกลุมเปนเครื่องมือในการวัดผล โดยอาจ

ประเมนิจากใหความรวมมอื ผลสัมฤทธิ์ของงานในภาพรวมและในสวนท่ีนสิิตรับผิดชอบ 

     2.4.3.5 ใชการสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานเปนเครื่องมือในการวัดผล โดย

ประเมนิจากการไมแสดงพฤติกรรมที่อาจกออันตรายกับตนเองและผูอื่น การไมแสดงพฤติกรรมมักงาย

ท่ีแสดงถึงการไมใสใจตอการรักษาสาธารณสมบัติและสภาพแวดลอม รวมถึงพฤติกรรมในการใช

ทรัพยากร เชน การใชน้ํา ใชไฟฟา การใชกระดาษ ความรับผิดชอบตอขยะและของเสียท่ีตนเองเปน

ผูผลิต เปนตน 

 2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      2.5.1 ผลการเรยีนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ 

   การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (5.1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับงาน 

ทางวศิวกรรมได 

     (5.2) มทัีกษะในการวิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูล ทางคณิตศาสตรหรอืขอมูล 

ทางสถติไิด 

     (5.3) มทีักษะในการใชสารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอยางมีประสิทธภิาพ 

และรูเทาทัน 

     (5.4) มทีักษะในการตดิตอสารไดอยางมีประสทิธผิล 

     (5.5) มทีักษะในการใชเครื่องมอืพ้ืนฐานและเครื่องมือที่ทันสมัยท่ีจําเปน 

ตอการปฎิบัตงิานทางวิศวกรรมได 
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      2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวเิคราะห 

   เชงิตวัเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     2.5.2.1 ผลการเรียนรูขอ 5.1 มุงพัฒนาใหนิสิตคุนเคยกับการใชซอรฟแวรหรือแอพ

พลิเคชันตาง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนผูสอนอาจแนะนําการใชซอรฟแวรที่เก่ียวของกับรายวิชา 

มอบหมายใหทํารายงาน หรอืนําเสนอ ท่ีตองใชซอรฟแวรตาง ๆ ในการจัดทําเอกสารหรือผลิตสื่อในการ

นําเสนอ 

     2.5.2.2 ผลการเรยีนรูขอ 5.2 มุงพัฒนาใหนิสติคุนเคยกับกราฟหรือตารางตาง ๆ ใน

การจัดการเรียนการสอนผูสอนอาจแนะนําการใชตารางหรอืแผนภาพท่ีแสดงความสัมพันธของตัวแปร

ตาง ๆ ในการหาคําตอบของปญหา รวมถึงมีการมอบหมายใหจัดทํารายงงาน หรอืการนําเสนอที่ตองมี

การนําเสนอขอมูลทางคณิตศาสตรหรือสถิตใิหมีความชัดเจน ถูกตอง ตามความนิยมและสอดคลองกับ

ขอสรุปที่ตองการ 

     2.5.2.3 ผลการเรียนรูขอ 5.3 เก่ียวของกับการใชอินเตอรเน็ตและการแสดงออก

อยางเหมาะเหมาะสมในสังคมออนไลน ในการจัดการเรยีนการสอนผูสอนอาจมอบหมายใหทํารายงาน 

หรอืโครงงาน ท้ีตองมีการการสืบคนขอมูลทางอนิเตอรเนต หรอืแนะนําการทําธุรกรรมออนไลนตาง ๆ 

และการสื่อสารผานสังคมออนไลน เปนตน 

     2.5.2.4 ผลการเรียนรูขอ 5.4 มุงพัฒนาทักษะในการส่ือสาร การติดตอประสานงาน 

ในการจัดการเรียนการสอน ผูสอนอาจแนะนําใหรูจักการสื่อความหมายทางวิศวกรรมดวยแบบทาง

วิศวกรรมและสัญลักษณของตัวแปรตาง ๆ มอบหมายใหทําแบบฝกหัด นําเสนอปากเปลา การเขียน

รายงาน ใหอานแบบ ใหเขยีนแบบ เปนตน โดยอาจใชท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

     2.5.2.5 ผลการเรยีนรูขอ 5.5 มุงพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือแตละอยาง ๆ ในการ

จัดการเรียนการสอน ผูสอนอาจแนะนําใหรูจักเครื่องมือ สอนการใชเครื่องมือ อธิบายขอบเขตการใช

เครื่องมือ และขอจํากัดตาง ๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการวัด และความเสียหายที่อาจ

เกดิขึ้นเมื่อใชเครื่องมือผดิประเภท 

      2.5.3 วธีิการวัดและประเมนิผลการเรยีนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

    การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     2.5.3.1 วัดผลจากการสอบหรอืงานท่ีมอบหมาย โดยอาจประเมนิจากความสามารถ

ในการใช ผลสัมฤทธิ์ของงาน ความสมบูรณของงาน 

     2.5.3.2 วัดผลจากการสอบหรืองานที่มอบหมาย โดยอาจประเมินจากความถูกตอง

ของการแปรผล และ ความถูกตองและเหมาะสมในการนําเสนอขอมูล 

     2.5.3.3 วัดผลจาก การบาน รายงาน หรือการนําเสนอ โดยอาจประเมินจากความ

หลากหลายของแหลงขอมูลท่ีใช การคนหาเทคนิควิธีท่ีเหมาะสมนอกเหนือจากที่สอนในชั้นเรียน การ

แสดงออกในสังคมออนไลน 
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     2.5.3.4 วัดผลจากการบาน การสอบ รายงาน และการนําเสนอโดยอาจจะประเมิน

จาก ความเขาใจในสาร ความสามารถในการส่ือสารอยางเปนลําดับข้ันตอน ถูกตอง ชัดเจน เปนตน 

     2.5.3.5 วัดผลจากการปฏิบัติงาน โดยอาจพจิารณาจากความถูกตองในการเลือกใช

เครื่องมอื ความสามารถในการใชงานเครื่องมอื ความถูกตองของคาท่ีทําการวัดและคุณภาพของชิ้นงาน 

 

 2.6 สุนทรียศิลป 

      2.6.1 ผลการเรียนรูดานสุนทรียภาพ 

     (6.1) มคีวามรู ความเขาใจและซาบซึ้งในคุณคาของศาสตรท่ีศึกษา  

ศลิปะและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล 

      2.6.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานสุนทรียภาพ 

     การบรรยายโดยอาจารยผูสอน วทิยากร หรือปราชญชาวบาน สงเสริมใหนสิิตมีสวน

รวมในประเพณีของทองถ่ินเพ่ือสัมผัสบรรยากาศ ใหนสิติถอดบทเรยีนในสิ่งที่สัมผัสหรอืใหนสิตินําเสนอ

วัฒนธรรมประเพณีในภูมิภาคของตน ในแงมุมของความงดงาม คุณคาทางประวัติศาสตร ภูมิปญญาที่

ส่ังสมมาตัง้แตอดีตจนถงึปจจุบัน และความภาคภูมใิจบรรพบุรษุของตน 

      2.6.3 วธีิการวัดและประเมนิผลการเรียนรูดานสุนทรียภาพ 

     วดัผลจาก รายงาน การนําเสนอ การแสดงออกผานกิจกรรมตาง ๆ โดยประเมินจาก 

การมีสวนรวมและความสามารถในการถายทอดในแงมุมของสาระ ความงดงาม ความสละสลวย ความ

ไพเราะ คุณคาทางจิตใจ คุณคาทางประวัติศาสตร ความภาคภูมิใจ ท้ังนี้ผลการเรียนรูดานสุนทรียศิลป 

อาจแบงได 3 ระดับ ระดับตน ผูเรยีนเกิดความรื่นเริงบันเทิงใจ ระดับกลาง ผูเรยีนเกิดความตระหนักใน

คุณคาของสิ่งนั้น ๆ ระดับสูงสุด ผูเรียนสามารถใชแงมุมทางศิลปวัฒนธรรม เพิ่มมูลคาของสินคาและ

บรกิารได 

 

 2.7 ทักษะการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

      2.7.1 ผลการเรยีนรูดานทักษะการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

     (7.1) มสีุขนสิัยท่ีสงเสริมตอการดูแลรักษาสุขภาพ 

     (7.2) สามารถพัฒนาบุคลกิภาพไดอยางเหมาะสม 

 

      2.7.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการสงเสริมสุขภาพ 

     และพัฒนาบุคลิกภาพ 

     2.7.2.1 การบรรยายโดยอาจารยผูสอน และใหนิสิตเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการดูแล

สุขภาพ โดยใหตั้งเปาหมายเชิงสุขภาพท้ังในแงของอาหารการกิน การออกกําลังกาย การพักผอน การ

หลกีเลี่ยงจากปจจัยเสี่ยง จากนัน้ใหวางแผนเพื่อบรรลุเปาหมายน้ัน สุดทายใหนิสติรายงานผล 
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     2.7.2.2 การบรรยายโดยอาจารยผูสอน ใหนสิติรวมวิเคราะหแสดงขอคิดเห็นเก่ียวกับ

การแสดงออกในสถานการณตาง ๆ การจําลองสถานการณใหนิสิตฝกปฏิบัติเสมือนจริง ใหนิสิต

วิเคราะหบุคคลิกภาพของตนเอง 

      2.7.3 วธีิการวัดและประเมนิผลการเรยีนรูดานทักษะการสงเสริมสุขภาพและ 

   พัฒนาบุคลิกภาพ 

     2.7.3.1 วัดผลจากการสอบ การเขียนรายงาน การนําเสนอและการสังเกตพฤติกรรม 

โดยอาจประเมินจากความเขาใจในหลักการดูแลสุขภาพ การตอบขอซักถาม การเปลี่ยนแปลงสุขภาวะ

ในทางที่ดขีึ้น 

     2.7.3.2 วัดผลจากการสอบ การนําเสนอ การสังเกตพฤติกรรม โดยอาจประเมินจาก

ความเขาใจในหลักการแสดงออกซึ่งการมีบุคคลิกภาพท่ีดี ความสามารถในการวิเคราะหและแสดง

ความคดิเห็นเกี่ยวกับบุคคลิกภาพของตนเองและผูอื่น บุคลกิภาพที่พัฒนาในทางที่ดีขึ้น 

 

 2.8 ทักษะการปฏิบัตกิารทางวชิาชีพ 

      2.8.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัตกิารทางวชิาชีพ 

    (8.1) สามารถปฏบัิติการทดสอบตามมาตรฐานทางวศิวกรรมเครื่องกล  

สามารถปฏบิัติการทดลองเพ่ือศกึษาปรากฏการณ หลักการทํางาน 

พิสูจนสมมุติฐาน หรอืตรวจสอบและประเมิน และสามารถตรวจสอบ 

ถอดประกอบ ตดิตัง้ บํารุงรักษา อุปกรณ กลไก และเครื่องจักรกลตาง ๆ  

ท่ีเก่ียวของกับงานทางวศิวกรรมเครื่องกลได 

      2.8.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัตกิารทางวชิาชีพ 

     ใหเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง หมายเหตุ ผลการเรียนรูขอ 5.5 นิสิตใชเคร่ืองมือ

ตาง ๆ ไดถูกวิธี เขาใจขอจํากัดและขอบเขตการใช สวนผลการเรียนรูขอ 8.1 เปนการตอยอดผลการ

เรียนรูขอ 5.1 และ 5.5 มาใชปฏิบัติซึ่งอาจใชเครื่องมือตาง ๆ หลายอยางมาประกอบกันเพื่อทํางาน  

หนึ่ง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย 

      2.8.3 วธีิการวัดและประเมนิผลการเรยีนรูดานทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 

     ผลสัมฤทธิ์ของงาน ความสมบูรณของงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศิลป 

7. ทักษะ

การ

สงเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏบัิตกิาร

ทาง

วิชาชพี 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (1) (2) (1) 

1. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 

1.1 กลุมวชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ 

 001101 การใชภาษาไทย                              

 001102 ภาษาอังกฤษ

เตรียมพรอม 
                             

 001103 ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง                              

 001204 ภาษาอังกฤษกาวหนา                              

 002201 พลเมืองใจอาสา                              

 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                              

 003201 การสื่อสารในสังคม

ดจิิทัล 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศิลป 

7. ทักษะ

การ

สงเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏบัิตกิาร

ทาง

วิชาชพี 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (1) (2) (1) 
 003202 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดลอม 
                             

 004101 ศลิปะในการดําเนนิชีวิต                              

 004201 บุคลิกภาพและการ

แสดงออกในสังคม 
                             

1.2 กลุมวชิาศกึษาทั่วไปเลือก 

2. หมวดวชิาเฉพาะ 

2.1 วชิาเฉพาะพื้นฐาน 

2.1.1 กลุมวชิาพื้นฐานทางคณติศาสตรและวทิยาศาสตร 

 241151 แคลคูลัส 1                              

 241152 แคลคูลัส 2                              

 242101 หลักเคม ี                              

 244101 ฟสกิส 1                              

 244102 ฟสิกส 2                              
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศิลป 

7. ทักษะ

การ

สงเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏบัิตกิาร

ทาง

วิชาชพี 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (1) (2) (1) 
 261203 แคลคูลัสประยกุตในงาน

วิศวกรรมเครื่องกล 
                             

2.1.2 กลุมวชิาพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล 

 226101 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร 
                             

 261101 เขียนแบบวศิวกรรม                              

 261111 กลศาสตรวิศวกรรม 1                              

 261211 เทอรโมไดนามกิส                              

 261212 เทอรโมไดนามกิส

ประยุกต 
                             

 261213 กลศาสตรของของไหล                              

 261311 กลศาสตรของของแข็ง                              

 264101 วัสดุวศิวกรรม                              

 264209 พ้ืนฐานกรรมวธีิการ

ผลิต 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศิลป 

7. ทักษะ

การ

สงเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏบัิตกิาร

ทาง

วิชาชพี 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (1) (2) (1) 
2.2 วิชาเฉพาะดาน 

2.2.1 กลุมวชิาบังคับทางวิศวกรรม 

- กลุมวชิาแกน 

 261191 ปฏิบัตกิารยานยนต                              

 261221 กลศาสตรวศิวกรรม 2                              

 261321 เขียนแบบเครื่องกล                              

 261322 ระเบียบวิธีเชงิตัวเลขใน

งานวศิวกรรมเคร่ืองกล 
                             

 261323 สถติแิละการวัดในงาน

วิศวกรรมเครื่องกล 
                             

 261324 แมคคาทรอนิกส                              

 261391 ปฏบัิตกิารสําหรับวศิวกร

เครื่องกล 1 
                             

 261392 ปฏบิัตกิารสําหรับ

วิศวกรเคร่ืองกล 2 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศิลป 

7. ทักษะ

การ

สงเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏบัิตกิาร

ทาง

วิชาชพี 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (1) (2) (1) 
 261393 ฝกงานดาน

วิศวกรรมเครื่องกล 
        

 261491 การเตรยีมโครงงานทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 
                             

 261492 โครงงานทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 
                             

 262201 วศิวกรรมไฟฟาพื้นฐาน                              

- กลุมวชิาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 

 261331 การถายเทความรอน                              

 261332 กลศาสตรของ

เครื่องจักรกล 
                             

 261333 การออกแบบ

เครื่องจักรกล 
                             

 261334 การสั่นสะเทือนทางกล                              

 261335 การปรับอากาศ                              
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศิลป 

7. ทักษะ

การ

สงเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏบัิตกิาร

ทาง

วิชาชพี 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (1) (2) (1) 
 261336 การออกแบบระบบ

ความรอน 
                

 261431 การควบคุมอัตโนมัติ                              

 261432 การออกแบบทาง

วิศวกรรมเครื่องกลใช

คอมพิวเตอรชวย 
                             

2.2.2 กลุมวชิาเลือกทางวศิวกรรม 

- กลุมวชิาชีพเลือก 

กลุมวชิาการอนุรักษพลังงานและระบบสาธารณูปโภค 

 261440 การอนุรักษและการจัด

การพลังงาน 
                             

 261441 อาคารใชพลังงานสุทธิ

ศูนย 
                             

 261442 โครงขายอัจฉริยะ

สําหรับระบบการจัดการพลังงาน

ในชุมชน 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศิลป 

7. ทักษะ

การ

สงเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏบัิตกิาร

ทาง

วิชาชพี 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (1) (2) (1) 
 261443 การออกแบบระบบทอใน

อาคาร 
                             

 261444 การระบายอากาศ

เฉพาะท่ีและการออกแบบหอง

สะอาด 
                             

 261445 การบรหิารงานระบบ

และการประเมินราคา 
                             

 261490 หัวขอคัดสรรทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 
                             

กลุมวชิาเทคโนโลยีพลังงาน และพลังงานเพ่ืออนาคต 

 261450 แหลงพลังงานทางเลือก

และแหลงพลังงานหมุนเวียน 
                             

 261451 ระบบกักเก็บพลังงาน

เบ้ืองตน 
                       

 261452 เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว

พลังงาน 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศิลป 

7. ทักษะ

การ

สงเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏบัิตกิาร

ทาง

วิชาชพี 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (1) (2) (1) 
 261453 วศิวกรรมโรงจักรตน

กําลัง 
                             

 261454 ไฮโดรเจนและเซลล

เชื้อเพลิง 
                    

 261455 อากาศพลศาสตร

เบ้ืองตน 
                             

 261456 เทคโนโลยีกังหันลม                              

 261457 เทคโนโลยีของฮีทไปป                              

 261490 หัวขอคัดสรรทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 

 
                             

กลุมวชิาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกลสําหรบัการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

 261460 เคร่ืองจักรกลของไหล                              

 261461 การออกแบบอุปกรณ

แปรรปูอาหาร 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศิลป 

7. ทักษะ

การ

สงเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏบัิตกิาร

ทาง

วิชาชพี 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (1) (2) (1) 
 261462 การอบแหงและการเก็บ

รักษาผลผลิตการเกษตร 
                             

 261463 การทําความเย็นและ

ระบบหองเย็น 
                             

 261464 การออกแบบเครื่อง

แลกเปล่ียนความรอน 
                             

 261465 เคร่ืองยนตเผาไหม

ภายใน 
                             

 261466 การออกแบบระบบทอ                              

 261490 หัวขอคัดสรรทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 
                             

กลุมวชิากลศาสตรประยุกตสําหรับการออกแบบอุปกรณออกกําลังกายและอุปกรณอํานวยความสะดวกสําหรับผูพกิารและผูสูงอายุ 

 261470 พ้ืนฐานชีวกลศาสตร

สําหรับการออกแบบทาง

วิศวกรรม 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศิลป 

7. ทักษะ

การ

สงเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏบัิตกิาร

ทาง

วิชาชพี 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (1) (2) (1) 
 261471 การออกแบบอุปกรณ

ออกกําลังกาย 
                             

 261472 เทคโนโลยสีิ่งอํานวย

ความสะดวกเบ้ืองตน 
                             

 261473 ระเบียบวธีิไฟไนตเอลิ

เมนต 
                             

 261474 กลศาสตรการแตกหัก                              

 261475 วัสดุเชิงประกอบ                              

 261476 หลักของกลศาสตร

ของแข็ง 
                             

 261490 หัวขอคัดสรรทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 
                             

กลุมวชิาการควบคุมประยุกต หุนยนต และอากาศยานไรคนขับ 

 261480 อุปกรณขับเคล่ือนและ

ตรวจวัดในหุนยนต 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศิลป 

7. ทักษะ

การ

สงเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏบัิตกิาร

ทาง

วิชาชพี 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (1) (2) (1) 

 261481 หุนยนตเคล่ือนท่ีเบื้องตน                              

 261482 หุนยนตอุตสาหกรรม

เบ้ืองตน 
                             

 261483 หุนยนตอากาศยาน

เบ้ืองตน 
                             

 261490 หัวขอคัดสรรทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 
                             

 262300 ความคดิสรางสรรคและ

นวัตกรรมเพื่อชุมชน 
                             

รายวชิาท่ีเปดสอนใหสาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ 

261230 ความรอนและของไหล                             

261394 ปฏบัิตกิาร

วิศวกรรมเครื่องกล   
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมนิผลนิสิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 

 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาวาดวยการศึกษา

ระดับปรญิญาตรีพ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา 

      (1) การทวนสอบในระดับรายวิชา คณะวิศวกรรมศาสตรมีการแตงต้ังคณะกรรมการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ทุกภาคการศึกษา เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑการวัดและประเมินผลวาสอดคลองกับ

มาตรฐานผลการเรยีนรูของรายวิชาหรอืไม 

      (2) การประเมินความกาวหนาของผูเรียน สาขาวิชาใหนิสิตประเมินความกาวหนาของ

ตนเองโดยใชแบบสอบถาม 

      (3) การทวนสอบในระดับหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาผลการเรียน

ของนิสิตควบคูกับแบบประเมินตนเองของนิสิต เพื่อพิจารณาวาผลการเรียนรูของนิสิตในแตละช้ันปมี

ความกาวหนาตามเกณฑหรือไม 

        

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสติสําเร็จการศึกษา 

      การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูของนิสิตหลังสําเร็จการศึกษาเพ่ือ

นํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรยีนการสอนและหลักสูตรรวมท้ังการประเมนิคุณภาพของหลักสูตร

ใชการประเมินจาก 

      (1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑติโดยประเมินจากบัณฑติแตละรุนท่ีสําเร็จการศึกษาในดาน

ของระยะเวลาในการหางานทําความเห็นตอความรูความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

      (2) การทวนสอบจากผูประกอบการเพ่ือประเมินความพงึพอใจในบัณฑติท่ีจบการศึกษาและ

เขาทํางานในสถานประกอบการนัน้ๆ 

      (3) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพในสวนของความพรอมและความรูจาก

สาขาวชิาท่ีเรยีนตามหลักสูตรเพ่ือนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดยีิ่งขึ้น 

 

3. เกณฑการสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาวาดวย

การศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553 และท่ีแกไขเพิ่มเตมิ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 (1) สาขาวิชามีการปฐมนิเทศอาจารยใหมใหรูจักโครงสรางการบริหารงาน ทั้งในสวนของ

สาขาวชิา คณะวศิวกรรมศาสตร และมหาวิทยาลัย และเรื่องทั่วไปท่ีควรท่ีทราบ 

 (2) สาขาวิชาจัดใหมีการอบรมอาจารยใหมเพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับรายละเอยีดของ

หลักสูตรรวมถึงภาระหนาท่ีในสวนของอาจารยใหมท่ีตองรับผดิชอบ 

 (3) สาขาวิชาจัดใหมีการอบรมเก่ียวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอน และหลักการวัดและ

ประเมนิผล ซ่ึงอาจารยใหมทุกคนตองผานการอบรมภายใน 1 ป นับจากวันเริ่มทํางาน 

 (4) สาขาวิชาจัดใหมีการอบรมอาจารยใหมเพื่อเพ่ือใหมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับการ

ประกันคุณภาพการศกึษาท้ังในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

 (5) อาจารยใหมตองเขารับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัย 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล 

      (1) จัดใหมีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรยีนรูเก่ียวกับบเทคนคิการจัดการเรยีนการสอน และ

หลักการวัดและประเมินผลเปนประจําทุกปการศึกษา 

      (2) จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรยีนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

      (3) สงเสริมใหอาจารยมีการบรกิารวิชาการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณในการทําการจรงิ  

      (4) สงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยเพื่อใหสามารถติดตามองคความรูใหม ๆ และ สามารถ

พัฒนาองคความรูใหมได 

      (5) คณะอาจจัดใหมีการฝกอบรมหรือศึกษาดูงานทางดานวิชาการในองคกรตาง ๆ เพ่ือ

เตรยีมความพรอมสําหรับรายวชิาใหมที่มีการบรรจไุวในหลักสูตร 

 2.2 การพัฒนาวชิาการและวชิาชพีดานอื่นๆ 

      (1) สนับสนุนใหอาจารยใหมไปอบรมหรอืประชุมสัมมนาทัง้ในวิชาชีพและวิชาการดานอื่น ๆ 

      (2) สนับสนุนใหอาจารยศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนหรือจัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือใหมี

ตําแหนงทางวชิาการสูงข้ึน 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกาํกบัมาตรฐาน 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีหนาที่การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงาน

หลักสูตรใหเปนไปตามวัตถุประสงคหลักสูตรและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี

มหาวทิยาลัยกําหนดทุกปการศึกษา จัดทํารายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมถึงผลการบริหาร

จัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและเกณฑการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน รายงาน

ผลตอคณะและมหาวิทยาลัย   

   

2. บัณฑติ 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการสํารวจขอมูลบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ขอมูลศิษยเกา และขอมูลการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สรุปผลการสํารวจและขอเสนอแนะในแตละป เพื่อเปนขอมูลประกอบในการปรับปรุง

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

   

3. นิสติ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดคุณสมบัติผูสมัครเขาศึกษาและดําเนินงานตาม

ขัน้ตอนการรบัเขาที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรดําเนนิโครงการปรับพื้นฐานใหนิสิตใหมทุกปการศึกษาและ

ประเมนิผลความสําเร็จของโครงการ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและเสนอแตงตัง้อาจารยที่ปรึกษานิสิตใหมสําหรับ

ใหคําปรึกษาวิชาการและแนะนําอื่นๆ ที่เปนประโยชน และใหอาจารยท่ีปรึกษารายงานผลการให

คําปรึกษาตอคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรทุกปการศึกษา 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมและ

ประเมนิผลการการจัดกจิกรรม เพ่ือสงเสรมิใหนสิติมทัีกษะการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 

คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรรวบรวมขอมูลการคงอยูของนสิติ อัตราการสําเร็จการศึกษา 

การรองเรียนและประเมินความพึงพอใจของนิสิตในการการจัดการขอรองเรยีน (ถามี) สรุปผลในแตละ

ปเพื่อเปนขอมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอนทุกปการศึกษา 
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4. คณาจารย 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดคุณสมบัติของอาจารยและดําเนินการรับและแตงตั้ง

อาจารยประจําหลักสูตรตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด  

สนับสนุนงบประมาณใหอาจารยเขารวมประชุมวิชาการ การอบรม การสัมมนาทางวิชาชีพ     

มีกําหนดภาระงานของอาจารย และใหอาจารยรายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีประกอบการพิจารณา

ประเมนิผลการปฏิบัติงานประจําป 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมขอมูลรอยละอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก     

รอยละอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย อัตราการคงอยูของอาจารย 

และประเมนิความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาท่ีของอาจารย สรุปผลและขอเสนอแนะในแตละปเพื่อเปน

ขอมูลประกอบในการปรับปรุงการสงเสรมิและพัฒนาอาจารย 

   

5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเรยีน 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมขอมูลปอนกลับจากสถานประกอบการ ผูใชบัณฑิต 

อาจารย บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษยเกา นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรท่ีเก่ียวของ ระเบียบสภาวศิวกร เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรกําหนดภาระงานสอนตามความรูความสามารถของอาจารย

ผูสอน พิจารณาการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาหรือรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

ขอสอบ การวัดและประเมินผล และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมตางๆ  

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนจากรายงานผลการ

ดําเนินการของรายวชิาหรือรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม และการบูรณาการ

การเรยีนการสอนกับการจัดกิจกรรมตางๆ ทุกภาคการศกึษา เมื่อสิน้ปการศึกษาจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร สรุปผลในแตละปเพื่อเปนขอมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการ

จัดการเรยีนการสอน 

 อาจารยผูสอนจัดทํารายละเอยีดของรายวิชาหรอืรายละเอยีดของประสบการณภาคสนาม    ให

สอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีกําหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรกอนเปดสอน เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา

จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวชิาหรอืรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 

และรายงานผลตอคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ทุกปการศกึษา 
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ท่ีจําเปนสําหรับ

หลักสูตร เชน หองเรียนและอุปกรณสื่อการสอน หองปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณประกอบการ

เรียนวิชาปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และซอฟตแวร หองสมุดหรอืแหลงความรูและ

ส่ิงอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส หนังสือ ตําราและวารสาร อาคาร

หรือสถานที่สําหรับทํากิจกรรม กําหนดผูรับผิดชอบและประเมินผลการใหบริการจากนิสิต บุคลากร

และอาจารย สรุปผลและขอเสนอแนะในแตละปเพ่ือเปนขอมูลประกอบในการปรับปรุงการใหบริการส่ิง

สนับสนุนการเรยีนรู 

 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปที่ 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1. อาจารยประจําหลักสูตร อยางนอยรอยละ 80 มี

สวนรวมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ

ทบทวนการดําเนนิการของหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาตแิละ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรีสาขา

วิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4  อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ

ภาคการศกึษาใหครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวชิา และ

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  ท่ีเปดสอน

ใหครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลั งสิ้นสุดป

การศกึษา 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปที่ 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน

ผลการเรยีนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) 

อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแต

ละปการศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ  การสอน หรือ การประเมนิผลการเรียนรู 

จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปท่ีแลว 

     

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ

หรอืคําแนะนําดานการจัดการเรยีนการสอน 
     

9. อาจารยประจําทุกคนได รับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 
     

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถา

มี) ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอย

กวารอยละ 50 ตอป 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิต

ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู ใชบัณฑิตที่ มีตอ

บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 

5.0 
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หมวดท่ี 8 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมนิประสทิธผิลของการสอน 

 1.1 การประเมนิกลยุทธการสอน 

1.1.1 มีการประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต นําผลการประเมินและขอเสนอแนะ

มาวิเคราะหเพื่อปรับกลยุทธการสอนของอาจารยผูสอนใหเหมาะสม  

1.1.2 วิเคราะหผลการเรียนรูของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับนิสิต  

แตละชัน้ป โดยอาจารยแตละทาน 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

  ใหนิสิตไดประเมินการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังในดานทักษะ กลยุทธการสอน 

และการใชสื่อในทุกรายวิชา 

 

2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 

ประเมินความพึงพอใจของนสิติปสุดทาย บัณฑิตท่ีสําเร็จการศกึษาและผูใชบัณฑติ 

 

3. การประเมนิผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวศิวกรรมศาสตร 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมขอมูลจากรายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชา รายงานผลการดําเนนิการของประสบการณภาคสนาม รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 

ขอมูลปอนกลับจากสถานประกอบการ ผูใชบัณฑิต อาจารย บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษย

เกา นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวของ และระเบียบสภาวิศวกร 

เปนขอมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร

น้ันจะกระทําทุกๆ 5 ป เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนได

สวนเสยี 
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ภาคผนวก ก 

ขอบังคับมหาวทิยาลัยพะเยาวาดวย การศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553 

และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรยีบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
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ตารางเปรยีบเทยีบโครงสรางปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

หมวดวชิา 

เกณฑ

มาตรฐาน

ของ สกอ. 

(มคอ.1) 

สภาวิศวกร 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 30 30 

 1.1 กลุมวิชาศกึษาท่ัวไปบังคับ - - 21 30 

 1.2 กลุมวิชาศึกษาท่ัวไปเลือก - - 9 - 

2. หมวดวชิาเฉพาะ 84 105* 111 111 

 2.1 วชิาเฉพาะพ้ืนฐาน     

      2.1.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร   

              และวิทยาศาสตร 

- 21 21 21 

      2.1.3 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล - 24 27 27 

      2.1.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางภาษา - - 3 - 

 2.2 วชิาเฉพาะดาน     

     2.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม     

 - กลุมวิชาแกน - 
(ตามดุลยพินจิ

ของหลักสูตร) 
- 27 

 - กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล - 24 48 24 

     2.2.2 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม     

 - กลุมวิชาชีพเลือก - 
(ตามดุลยพินจิ

ของหลักสูตร) 
12 12 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 6 6 6 

4. หมวดวชิาบังคับไมนับหนวยกิต - - (6) - 

รวม (หนวยกิต) ไมนอยกวา 120 141 147(6) 147 

 หมายเหตุ   * ตามขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการรับรองปริญญาประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรใน

การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 กําหนดใหกลุมวิชาพ้ืนฐานทางดานวิศวกรรม กลุมวิชา

เฉพาะทางวิศวกรรม และกลุมวิชาแกนและวิชาชีพ ตองมีหนวยกติรวมกันไมนอยกวาแปดสิบสี่หนวยกิต 
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ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระท่ี 
ปรับปรุง 

1.1 หมวดวชิาศึกษาท่ัวไปบังคับ  21 หนวยกติ 1.1 หมวดวชิาศึกษาท่ัวไปบังคับ  30 หนวยกติ 
 

กลุมวิชาภาษา   9 หนวยกติ กลุมวิชาภาษา   12 หนวยกติ  

001103 ทักษะภาษาไทย 

Thai Language Skills 

3(3-0-6)    

ปดรายวชิา 
001111 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Fundamental of English 

3(3-0-6)    

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 

Developmental English 

3(3-0-6)    

   001101 การใชภาษาไทย 

Usage of Thai Language 

      การสื่อสารดวยคํา วลี การแตงประโยค 

สํานวน และโวหารในภาษาไทย การ จับ

ใจความสําคัญจากการฟงและการอาน การ

เขียนยอหนา การสรุปความ และการแสดง

ความคิ ดผ า น ทักษะ กา ร ใช ภา ษา ไ ท ย ท่ี

เหมาะสม 

      Communicative skill through word, 

phrase, sentence, idiom, and prose in Thai 

language usage, identifying main idea from 

listening and reading, paragraph writing, brief 

summarizing including thinking expression 

through the use of appropriate Thai 

3(2-2-5) 

รายวชิาใหม 

   001102 ภาษาองักฤษเตรยีมพรอม 

Ready English 

      คํ าศั พท และ ไ วยกรณ ภาษาอั งกฤษ 

หลักการใชภาษาอังกฤษของการฟง พูด อาน 

เ ขียน การพัฒนาการใชภาษาอั งกฤษใน

ชีวิตประจําวัน ไดแก การแนะนําตนเองและ

บุคคลอ่ืน การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญ

ชวน การถามทาง การบอกทางและการ

วางแผนเดินทาง การสนทนาในรานอาหาร 

การเลอืกซ้ือสินคา และการกลาวลา 

      English vocabulary and grammar, 

fundamental English usage in listening, 

speaking, reading and writing, development 

of English usage for daily-life including 

getting acquainted with someone, accept and 

decline invitation, direction giving, direction 

asking and direction planning, conversation in 

3(2-2-5) 

รายวชิาใหม 
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ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระท่ี 
ปรับปรุง 

restaurant, smart shopping and saying 

goodbye for someone 

   001103 ภาษาองักฤษสูโลกกวาง 

Explorative English 

      ทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน 

เขยีน คําศพัทและไวยกรณในการสื่อสารตาม

สถานการณตางๆ ในบริบทสากล ไดแก การ

วางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผาน

อินเทอร เน็ต การโทรศัพท ในการสื่อสาร

ระหวา งประ เทศ การใชภาษาอั งกฤษใน

สนามบิน ประกาศของสนามบิน   การส่ือสาร 

ณ ดานตรวจคนเขาเมือง ศุลกากร การเขาพัก

ในโรงแรม การอธิบายเหตุการณไมพงึประสงค 

การสนทนาในงานเล้ียงและการรับประทาน

อาหารแบบตะวันตก 

      Skills of English language: listening, 

speaking, reading, and writing, vocabularies 

and English grammar for different situations 

in communication and effectiveness in 

international context including trip planning, 

flight and accommodation booking using 

internet, international phone calling, 

communication in airport, airport 

announcement, communication in customs 

and immigration, communication in bad 

situations and party 

3(2-2-5) 

รายวชิาใหม 

   001204 ภาษาองักฤษกาวหนา 

Step UP English 

      คํา ศัพทภาษา อังกฤษท่ีเกี่ ยวข อ ง กับ

ขาวสารและสื่อในชีวิตประจําวัน หลักการใช

ภาษาอังกฤษในการฟง พูด อาน เขียน ไดแก 

การเขียนอีเมลล การเขียนสรุปความจากส่ือ 

การอานและถายทอดขาว การอานกราฟและ

ตาราง การตีความและการนําเสนอขอมูลท่ี

เปนประโยชนตอการศึกษาและอาชีพ 

      English vocabulary related to news and 

media in daily life, English usage for listening, 

speaking, reading and writing including e-

mail, summarizing from media, news reading 

3(2-2-5) 

รายวชิาใหม 
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ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระท่ี 
ปรับปรุง 

and sharing, data interpretation from graphs 

and tables, interpretation and information 

presentation for further study and future 

careers 

  กลุมวิชาสังคมศึกษา   3  หนวยกติ  ปดกลุมวชิาสังคมศึกษา  

003134 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

Civilization  and  Indigenous  Wisdom 

3(3-0-6)    

ปดรายวชิา 
003136 พะเยาศึกษา 

Phayao Studies 

3(2-2-5)    

กลุมวชิาพลานามัย   1 หนวยกิต    บังคับเลอืก         1 หนวยกติ  ปดกลุมพลานามัย  

004150 กอลฟ 

Golf 

1(0-2-1)    

ปดรายวชิา 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)    

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)    

004153 กจิกรรมเขาจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)    

004154 วายนํ้า 

Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลลีาศ 

Ballroom Dance 

1(0-2-1)    

004156 ตะกรอ   

Takraw 

1(0-2-1)    

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1)    

004158 ซอฟทบอล 

Softball 

1(0-2-1)    

ปดรายวชิา 

004159 เทนนิส 

Tennis 

1(0-2-1)    

004160 เทเบิลเทนนิส 

Table Tennis 

1(0-2-1)    

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1)    

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)    

004163 ฟุตบอล 

Football 

 

1(0-2-1)    
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ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระท่ี 
ปรับปรุง 

004164 วอลเลยบอล 

Volleyball 

1(0-2-1)    

004165 ศลิปะการตอสูปองกันตัว 

Art of Self Defense 

1(0-2-1)    

  กลุมวชิาบูรณาการ                          8 หนวยกิต   กลุมวชิาบูรณาการ                          18 หนวยกิต  

005171 ชวีติและสุขภาพ 

Life  and  Health 

3(3-0-6)    

ปดรายวชิา 
005172 การจัดการการดําเนินชวีติ 

Living Management 

3(2-2-5)    

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2-3)    

   002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

      สิทธิ บทบาทและหนาท่ีของพลเมืองใน

สังคมทุกระดับ จิตอาสา สํานึกสาธารณะ 

ความกตัญู พลเ มืองกับประชาธิปไตย 

จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเขากับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและกระ

เสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

      Rights, roles and duties of citizens, 

volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional 

ethics, the changing society, cultural 

appreciation, adaptation to social and cultural 

changing 

3(3-2-5) 

รายวชิาใหม 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural  Society 

      มนุษยกับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การ

จัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุ

วัฒนธรรม กระแสการเปล่ียนแปลงในสังคม

และวัฒนธรรมโลก อาเซยีน ความหลากหลาย

ทางสังคมและวัฒนธรรมของทองถ่ินไทย 4 

ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวทิยาลัยพะเยา 

      Man and society, multicultural society, 

bias and violence management in 

multicultural society, social and cultural trends 

in global, ASEAN, social and cultural diversity 

of Thailand’s regional, Phayao and University 

of Phayao dimensions 

3(3-2-5) 

รายวชิาใหม 
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   003201 การส่ือสารในสังคมดิจทัิล 

Communication in Digital Society 

     ความรู พ้ืนฐานเทคโนโลยี  ฮารดแวร  

ซอฟตแวร และระบบเครือขาย นวัตกรรมของ

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ดิ จิ ทั ล  ธุ ร ก ร ร ม พ า ณิ ช ย

อิเ ล็กทรอนิกส การใชโปรแกรมสํานักงาน

อัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกตเพ่ือการผลิต

สื่อผสม การสืบคน คัดกรอง และเลือกสรร

ข อ มู ล เ พื่ อ นํ า ม า ใ ช ใ น ก า ร ทํ า ง า น แ ล ะ

ชีวิตประจําวัน การส่ือสารในเครือขายสังคม

ออนไลนอยางมีจริยธรรมและเปนไปตาม

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

     Fundamentals of technology: hardware, 

software and networking, innovation in digital 

economy, electronic commerce transaction, 

office automation program and software 

application for multimedia production, search, 

screening and selection data for work and 

daily life, communication through online social 

networking in accordance with ethical and 

related legal regulation 

3(3-2-5) 

รายวชิาใหม 

   003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

Health and Environment Management 

      แนวคดิดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม ภาวะ

สุขภาพกาย จิต อารมณ ปจจัย ท่ีมีผลตอ

สุขภาพ การวิ เคราะห และวางแผนการ

รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ ผลิตภัณฑ

สุขภาพในชวีิตประจําวัน ความสัมพันธระหวาง

อารมณกับสุขภาพ นันทนาการและการออก

กํ าลั งก า ย  โ รคระ บา ด  โ รคติ ด ต อท า ง

เพศสัมพันธ อุบัติเหตุทางจราจร การรบัมือกับ

อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการ

จัดการน้ําในชีวิตประจําวัน การจัดการและ

แปรรปูขยะและการใชพลังงานอยางประหยัด 

      Concept of health and environment, 

state of health, mental, emotion, health 

factors, analysis and planning of healthy 

consumption, daily-health product, relation 

3(3-2-5) 

รายวชิาใหม 
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between emotion and health, recreation and 

exercise, pandemic, Sexual Transmitted 

Infection, traffic accident, planning with 

accident, natural disaster, water 

management in daily life, waste processing 

and environmental saving 

   004101 ศลิปะในการดําเนินชีวติ 

Art of Living 

      การสรางแรงบันดาลใจ การต้ังเปาหมาย

และการวางแผนการดําเนินชีวิต การเห็น

คุณคาในตนเองและผู อ่ืน หลักเศรษฐกิจ

พอเพียง การดําเนินชีวิตดวยแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห 

คิดสรางสรรค การควบคุมและการจัดการ

อารมณ 

      Inspiration making, goal setting and life 

planning, appreciation in self value and 

others, goal setting in life and planning, 

fundamental of sufficiency economy, lifestyle 

concept of sufficiency economy, thinking 

system, positive thinking, analytical thinking, 

creative thinking, emotion control and 

management 

3(3-2-5) 

รายวชิาใหม 

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

      ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง บุ ค ลิ ก ภ า พ  กา ร

เสริมสรางบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ

ทางกาย วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย 

ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยา ลัย

พะเยา การอยูรวมกันในสังคม การปรับตัวใน

บรบิทสังคมไทยและสังคมโลก 

      Important of personality, personality 

development, personality development of 

physical, verbal, mind, manner, Thai culture, 

public communication skills, desired traits 

relating to University of Phayao’s identity, 

living in a society, self-adaptation in the Thai 

and global social context 

3(3-2-5) 

รายวชิาใหม 
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  วชิาศึกษาท่ัวไปเลอืก   ไมนอยกวา       9    หนวยกิต   ปดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก  

  กลุมวิชาภาษา     

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6)    
ปดรายวชิา 

  กลุมวิชามนุษยศาสตร     

002121 สารสนเทศศาสตรเพ่ือการศึกษาคนควา 

Information Science for Study and Research 

3(3-0-6)    

ปดรายวชิา 

002122 ปรัชญาเพื่อชวีติ 

Philosophy for Life 

3(3-0-6)    

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปรทัิศนศลิปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts  

3(3-0-6)    

002125 ดุรยิางควจิักขณ 

Music Appreciation 

3(3-0-6)    

002126 ศลิปะในชีวติประจําวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

  กลุมวิชาสังคมศาสตร     

003131 กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชวิีต 

Fundamental Laws for Quality of Life 

3(3-0-6)    

ปดรายวชิา 

003132 ไทยกับประชาคมโลก 

Thai and the World Community   

3(3-0-6)    

003133 วถิไีทย วถีิทัศน 

Thai Way and Vision  

3(3-0-6)    

003135 การเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม 

Politics  Economy and Society 

3(3-0-6)    

กลุมวชิาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร     

006140 มนุษยกับส่ิงแวดลอม 

Man and Environment 

3(3-0-6)    

ปดรายวชิา 

006141 คอมพิวเตอรสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน 

Introduction to Computer Information Science 

3(2-2-5)    

006142 คณิตศาสตรสําหรับชวีิตในยุคสารสนเทศ    

Mathematics for Life in the Information Age 

3(3-0-6)    

006143 ยาและสารเคมีในชวิีตประจําวัน 

Drugs and Chemicals in Daily Life 

3(3-0-6)    

006144 อาหารและวถีิชวีติ 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6)    
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006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกลตัว 

Energy and Technology  Around  Us 

3(3-0-6)    

006245 วทิยาศาสตรในชวีติประจําวัน 

Science in Daily Life  

3(3-0-6)    

กลุมวิชาบูรณาการ     

005170 พฤตกิรรมมนุษย 

Human Behavior 

3(3-0-6)    
ปดรายวชิา 

  2. หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 111 หนวยกติ   2. หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 111 หนวยกติ  

2.1 วชิาเฉพาะพื้นฐาน 2.1 วชิาเฉพาะพื้นฐาน  

  2.1.1 กลุมวชิาพ้ืนฐานทางภาษา 3 หนวยกิต 2.1.1 กลุมวชิาพ้ืนฐานทางภาษา 3 หนวยกติ  

146200 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6)    
8ปดรายวิชา 

  2.1.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร  

      21 หนวยกติ 

2.1.2 กลุมวชิาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

      21 หนวยกติ 

 

241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

     อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลิมิต ความตอเน่ือง

อนุพันธและปริพันธของฟงกชันคาจริงและ

ฟงกชันคาเวกเตอรของจํานวนจริงและการ

ประยุกต เทคนิคการอินทิเกรต อันทิกรัลไม

ตรงแบบ การประยุกตใชอนุพันธ รูปแบบยังไม

กําหนด เมทรกิซและระบบสมการเชงิเสน 

     Mathematical induction, limit, continuity, 

derivatives and integral of real-valued and 

vector-valued function of a real variable and 

their applications, techniques of integration, 

improper integrals, applications of derivative, 

indeterminate form, matrices and system of 

linear equations 

 

3(3-0-6) 241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

     อุปนัยเชงิคณิตศาสตร ลมิิต ความตอเนื่อง

อนุพันธและปริพันธของฟงกชันคาจริงและ

ฟงกชันคาเวกเตอรของจํานวนจริงและการ

ประยุกต เทคนิคการอินทิเกรต อันทิกรัลไม

ตรงแบบ การประยุกตใชอนุพันธ รูปแบบยังไม

กําหนด เมทรกิซและระบบสมการเชงิเสน 

     Mathematical induction, limit, continuity, 

derivatives and integral of real-valued and 

vector-valued function of a real variable and 

their applications, techniques of integration, 

improper integrals, applications of derivative, 

indeterminate form, matrices and system of 

linear equations 

3(3-0-6) 

คงเดิม 

241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

     พีชคณิตของเวกเตอรในสามมิติ ปริพันธ

ตามเสนเ บ้ืองตน ลําดับและอนุกรม การ

กระจายอนุกรมเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน 

ปริพันธเชิงตัวเลข ระบบพิกัดเชิงข้ัว แคลคูลัส

ของฟงกชันคาจรงิสองตัวแปร 

     Vector algebra in three dimensions, 

introduction to line integrals, sequences and 

3(3-0-6) 241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

     พีชคณิตของเวกเตอรในสามมิติ ปริพันธ

ตามเสนเบื้องตน ลําดับและอนุกรม การ

กระจายอนุกรมเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน 

ปริพันธเชิงตัวเลข ระบบพิกัดเชิงข้ัว แคลคูลัส

ของฟงกชันคาจรงิสองตัวแปร 

     Vector algebra in three dimensions, 

introduction to line integrals, sequences and 

3(3-0-6) 

คงเดิม 
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series of numbers, Taylor series expansions 

of elementary functions, numerical integral, 

polar coordinate system, calculus of real-

valued functions of variables 

series of numbers, Taylor series expansions 

of elementary functions, numerical integral, 

polar coordinate system, calculus of real-

valued functions of variables     พีชคณิตของ

เวกเตอรในสามมิติ ปริพันธตามเสนเบ้ืองตน 

ลําดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย

เลอรของฟงกชันมูลฐาน ปริพันธเชิงตัวเลข 

ระบบพิกัดเชงิข้ัว แคลคูลัสของฟงกชันคาจริง

สองตัวแปร 

     Vector algebra in three dimensions, 

introduction to line integrals, sequences and 

series of numbers, Taylor series expansions 

of elementary functions, numerical integral, 

polar coordinate system, calculus of real-

valued functions of variables 

241253 แคลคูลัส 3 

Calculus III 

3(3-0-6)    
ปดรายวชิา 

242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

     สสารและการวัด โครงสรางอะตอม ระบบ

พีริออดิก พันธะเคมีและโครงสรางโมเลกุล 

ปริมาณสาร สัมพันธ  ปฏิ กิริยาเค มี  ก าซ 

ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร

เบื้องตน จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี กรด-

เบส เคมีไฟฟา เคมีนวิเคลียร เคมส่ิีงแวดลอม 

     Matter and measurement, atomic 

structure, periodic system, chemical bonding 

and molecular structure, stoichiometry, 

chemical reactions, gases, solid, liquid, 

solutions, fundamental thermodynamics, 

chemical kinetics, chemical equilibrium, acids 

and bases, electrochemistry, nuclear 

chemistry, environmental chemistry 

4(3-3-8) 242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

     สสารและการวัด โครงสรางอะตอม ระบบ

พีริออดิก พันธะเคมีและโครงสรางโมเลกุล 

ปริมาณสารสัม พันธ  ป ฏิ กิ ริยา เคมี ก าซ 

ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อณุหพลศาสตร

เบ้ืองตน จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี กรด-

เบส เคมไีฟฟา เคมนิีวเคลียร เคมีสิ่งแวดลอม 

     Matter and measurement, atomic 

structure, periodic system, chemical bonding 

and molecular structure, stoichiometry, 

chemical reactions, gases, solid, liquid, 

solutions, fundamental thermodynamics, 

chemical kinetics, chemical equilibrium, acids 

and bases, electrochemistry, nuclear 

chemistry, environmental chemistry      

     สสารและการวัด โครงสรางอะตอม ระบบ

พีริออดิก พันธะเคมีและโครงสรางโมเลกุล 

ปริมาณสารสัม พันธ  ป ฏิ กิ ริยา เคมี ก าซ 

ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อณุหพลศาสตร

ศาสตรเบ้ืองตน จลนพลศาสตรเคม ีสมดุลเคมี 

4(3-3-8) 

คงเดิม 
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กรด-เบส เคมีไฟฟา เคมี นิวเคลียร  เคมี

สิ่งแวดลอม 

     Matter and measurement, atomic 

structure, periodic system, chemical bonding 

and molecular structure, stoichiometry, 

chemical reactions, gases, solid, liquid, 

solutions, fundamental thermodynamics, 

chemical kinetics, chemical equilibrium, acids 

and bases, electrochemistry, nuclear 

chemistry, environmental chemistry 

244101 ฟสิกส 1 

Physics I 

     การเคลื่อนท่ีแบบเปลี่ยนตําแหนงใน 1 และ 

2 มิติ การเคลื่อนท่ีแบบหมุน งานและพลังงาน 

กลศาสตรของอนุภาคแข็งเกร็ง สมบัติของ

สสาร กลศาสตรของของไหล การส่ันสะเทือน

และเสยีง ระบบของเลนส ทฤษฎีคล่ืนของแสง 

ความรอนและระบบกาซอุดมคติ เทอรโม

ไดนามิกส และกลจักรความรอน ทฤษฎีจลน 

     Transitional of motion in 1  dimension and 

2  dimensions, rotating motion, work and 

energy, mechanics of rigid body, properties 

of matter, fluid mechanics, vibration and 

sound, lens system, wave theory of light, 

heat and ideal gas, thermodynamics, heat 

engine and kinetic theory 

4(3-3-8) 244101 ฟสกิส 1 

Physics I 

     หนวยการวัดทางฟสิกส ปริมาณสเกลาร

และปริมาณเวกเตอร  การเค ล่ือนท่ีด วย

ความเรงใน 1 มิติ การเคล่ือนที่ภายใตสนาม

โนมถวงโลก สมดุลแรงและกฏการเคล่ือนท่ี

ของนิว ตัน การเคลื่อนที่แบบวงกลมและ

กลศาสตรของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมและการ

ชน งาน พลังงงาน และกฏการอนุรักษในวิชา

ฟสิกส สมบัติของสสาร กลศาสตรของไหล 

เคล่ือนและการส่ัน เสียงและการไดยิน แสง 

คุณสมบัติของแสง ระบบเลนส และการ

มองเห็น ความรอนและอุณหภูมิ ระบบกาซ

อุดมคติ สมการสถานะและกฏ 4 ขอของเทอร

โมไดนา มิกส  ทฤษฎีจลน ของก า ซ และ

เครื่องยนตความรอน 

     Physical measurement of units, scalar 

and vector quantities, motion under 

acceleration in 1  dimension, motion under 

gravity field, force equilibrium and newton’s 

law of motion, circular motion and rigid-body 

mechanics, momentum and collision, work 

energy and conservation’s law in physics, 

properties of matter, fluid mechanics, wave 

and vibration, sound and hearing, light, 

properties of light, lens and vision, heat and 

temperature, ideal gas system, state 

equation and 4  rules of thermodynamics, 

kinetic theory of gases and heat engines 

4(3-3-8) 

ปรับ

คําอธิบาย

รายวชิา 
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244102 ฟสิกส 2 

Physics II 

     ไฟฟาสถิต ประจุไฟฟาและสนามไฟฟา กฎ

ของเกาส ศักยไฟฟา ไฟฟากระแสตรงและ

อุปกรณแมเหล็กไฟฟา การเหนี่ยวนําแมเหล็ก

และกฎของฟาราเดย การเหน่ียวนํา การส่ัน

ทางแมเหล็กไฟฟาและวงจรไฟฟากระแสสลับ 

สนามแม เห ล็ก เ น่ืองจากกระแสไ ฟฟ าที่

เปลี่ยนแปลง วงจรและอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน 

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ กัมมันตรังสีและ

นิวเคลียส กําเนิดทฤษฎีควอนตัม คล่ืนและ

อนุภาค 

     Electrostatic, electric charge and electric 

field, Gauss’s Law, electric potential, directed 

current and magnetic instruments, induced 

magnetic and Faraday’s Law, inductance, 

magnetic resonance and alternating current 

circuit, magnetic field by varied  current in a 

circuit, the basic circuit and fundamental of 

electronics, special relativity, radio-active 

and nucleus, the beginning of quantum 

theory, wave and particle 

4(3-3-8) 244102 ฟสกิส 2 

Physics II 

     ไฟฟาสถิต ประจุไฟฟาและแรงทางไฟฟา 

เวกเตอรสนามไฟฟาจากประจุไฟฟาบนตัวนํา

แบบตาง ๆ การหาสนามไฟฟาจากกฏของ

เกาส ศักย ไฟฟา ความจุไฟฟาและสารได

อิเลคทริก กระแสไฟฟาและความตานทาน 

วงจรไฟฟากระแสตรง สารแม เหล็กและ

แหล งกํ า เ นิ ดส นา มแม เ ห ล็ ก  เ ว ก เ ตอร

สนามแมเหล็กจากการเคลื่อนที่ของประจุ

ไฟฟา กฏของบิโอซาวาตซและกฏของแอมแปร 

การเหน่ียวนําแมเหล็กและกฏของฟาราเดย 

ความเหนี่ยวนํา แหลงกําเนิดไฟฟากระแสสลับ 

วงจรไฟฟากระแสสลับ RLC ทฤษฎีสัมพัทธ

ภาพ ฟสิกสยุคใหม ฟสิกสควอนตัม ฟสิกส

อะตอม และฟสิกสนวิเคลียร 

     Electrostatic, charges and electrical force, 

vector of electrical field from charges on 

various conductors, electrical field from 

Gauss’s law, potential, capacitance and 

dielectric materials, current and resistance, 

direct current circuits, magnet and source of 

magnetic field, vector of magnetic field from 

charge motions, Bio-Savart’s law and 

Ampere’s law, magnetic inductance and 

Faraday’s law, inductance, source of 

alternative current, alternative current RLC 

circuits, relativity theory, modern physics, 

quantum physics, atomic physics and nuclear 

physics 

4(3-3-8) 

ปรับ

คําอธิบาย

รายวชิา 

   261203 แคลคูลัสประยุกตในงานวิศวกรรมเครื่องกล  

Applied Calculus in Mechanical Engineering 

3(3-0-6) 
รายวชิาใหม 

          สมการเชิงอนุพันธและการประยุกตใน

งานวิศวกรรมเครื่องกล ระบบสมการเชิง

อนุพันธ ผลการแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร 

เสนตรง ระนาบ และพ้ืนผิว ในปริภูมิสามมิติ 

แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงหลายตัวแปรและ

การประยุกต สมการเชิงอนุพันธยอยเบ้ืองตน 
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      Differential equations and their 

applications in mechanical engineering, 

system of differential equation, Laplace 

transforms, Fourier series, lines, planes and 

surfaces in three-dimensional space, calculus 

of real-valued functions of several variables 

and its applications, introduction to partial 

differential equations 

  2.1.3 กลุมวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 27 หนวยกติ  2.1.3 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 27 หนวยกติ  

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร  

Computer Programming 

     แนวคิดทางคอมพวิเตอร สวนประกอบของ

คอมพิวเตอร ปฏิสัมพันธของฮารดแวรและซอ

ฟตแวร แนวคิดการประมวลผลขอมูลแบบ

อิเล็กทรอนิกส ระเบียบวิธีการออกแบบและ

พัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษา

ระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพ่ือประยุกตใชใน

การแกไขปญหาทางวิศวกรรม 

     Computer concepts, computer 

components, hardware and software 

interaction, electronic data processing 

concepts, program design and development 

methodology, high-level language 

programming, programming applications for 

solving engineering problems 

3(3-0-6) 226101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร  

Computer Programming 

     แนวคิดทางคอมพิวเตอร สวนประกอบของ

คอมพิวเตอร ปฏิสัมพันธของฮารดแวรและซอ

ฟตแวร แนวคิดการประมวลผลขอมูลแบบ

อิเล็กทรอนิกส ระเบียบวิธีการออกแบบและ

พัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษา

ระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกตใชใน

การแกไขปญหาทางวิศวกรรม 

     Computer concepts, computer 

components, hardware and software 

interaction, electronic data processing 

concepts, program design and development 

methodology, high-level language 

programming, programming applications for 

solving engineering problems 

3(3-0-6) 

คงเดิม 

261101 เขยีนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

     การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธก

ราฟฟกส การเขียนภาพออโธกราฟฟกส การ

เ ขียนภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและ

ความคลาด เคล่ือนยินยอม การเขียนภาพตัด 

การเขียนภาพชวยและแผนคล่ี การสเก็ตชภาพ

ดวยมือ การเ ขียนภาพประกอบและการ

กําหนดรายละเอียด การเ ขียนแบบด วย

คอมพิวเตอร การเขียนแบบเบ้ืองตนเฉพาะ

ดานสําหรับวศิวกรรมแตละสาขา 

     Lettering, orthographic projection, 

orthographic drawing, pictorial drawing, 

dimensioning and tolerancing, section views, 

3(2-3-6) 261101 เขียนแบบวศิวกรรม 

Engineering Drawing 

     การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธก

ราฟฟกส การเขียนภาพออโธกราฟฟกส และ

การเขียนภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและ

ความคลาดเคล่ือนยินยอม การเขียนภาพตัด 

การเขียนภาพชวยและแผนคลี่ การสเก็ตชภาพ

ดวยมือ การเ ขียนภาพประกอบและการ

กําหนดรายละ เอียด การเ ขียนแบบดวย

คอมพวิเตอรเบ้ืองตน 

     Lettering; orthographic projection; 

orthographic drawing and pictorial drawings, 

dimensioning and tolerancing; sections, 

auxiliary views and development; freehand 

3(2-3-6) 

ปรับ

คําอธิบาย

รายวชิา 



124 

 

ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระท่ี 
ปรับปรุง 

auxiliary views, freehand sketch, detail and 

assembly drawings, computer-aided 

drafting, basic specialized engineering 

drawing 

sketches, detail and assembly drawings; 

basic computer-aided drawing 

261111 กลศาสตรวศิวกรรม 1 

Engineering Mechanics I 

     ระบบของแรง ผลลัพธของระบบแรง 

สมดุลของแรง การวิเคราะหแรงในโครงสราง 

แรงเสียดทาน การวิเคราะหโดยใชหลักงาน

เสมือน เสถียร-ภาพของสมดุล แรงในเคเบิล 

โมเมนตความเฉ่ือยของพ้ืนที่ 

     Forces system, force system resultant, 

equilibrium of force, structural analysis, 

friction forces, analysis using virtual work, 

stability of the equilibrium, force in the cable, 

area moment of inertia. 

3(3-0-6) 261111 กลศาสตรวศิวกรรม 1 

Engineering Mechanics I 

     ระบบแรงและผลลัพธ สมดุล การวเิคราะห

โครงสราง จุดเซนทรอยดและแรงกระจาย 

ความเสียดทาน หลักการของงานเสมือนและ

เสถียรภาพ โมเมนตความเฉื่อยของพ้ืนท่ีและ

มวล พลศาสตร เ บ้ือ งต น  ประกอบด วย

จลนพลศาสตรและจลนศาสตรของอนุภาค

และวัตถุแข็งเกร็ง งานและพลังงาน อิมพัลส

และโมเมนตัม 

     Force systems and resultant, equilibrium, 

structural analysis, centroid and distributed 

forces, friction, principle of virtual work and 

stability, area and mass moment of inertia, 

Introduction to dynamics including kinematics 

and kinetics of particles and rigid bodies, work 

and energy, Impulse and momentum 

3(3-0-6) 

ปรับ

คําอธิบาย

รายวชิา 

261213 กลศาสตรของของแข็ง 1 

Mechanics of Solids I 

     แรงและความเคน ความสัมพันธระหวาง

ความเคนและความเครียด ภาระในแนวแกน 

กา รวิ เค ราะห ความ เค น  การวิ เ คร าะห

ความเครียด ภาชนะความดันผนังบาง ภาระ

บิดในเพลา ภาระดัด ความเคนในคาน ผังแรง

เฉอืนและโมเมนตดัด การโกงของคาน การโกง

ของเสา ภาระผสม วงกลมมอรและความเคน

ผสม เกณฑความเสยีหาย 

     Force and stresses, stress-strain 

relationship, axial load, analysis of stress, 

analysis of strain, thin-walled pressure 

vessels, torsion loading of shaft, flexural load, 

stress in beams, shear force and bending 

moment diagrams, deflection of beams, 

buckling of columns, combine loading, Mohr’s 

circle and combined stresses, failure criterion 

3(3-0-6) 261311 กลศาสตรของของแข็ง 

Mechanics of Solids 

     แรงและความเคน ความสัมพันธระหวาง

ความเคนและความเครียด ภาระในแนวแกน 

การ วิ เคราะ ห ความ เค น  กา รวิ เ ครา ะห

ความเครียด ภาชนะความดันผนังบาง ภาระ

บิดในเพลา ภาระดัด ความเคนในคาน ผังแรง

เฉือนและโมเมนตดัด การโกงของคาน การโกง

ของเสา ภาระผสม วงกลมมอรและความเคน

ผสม เกณฑความเสียหาย 

     Force and stresses, stress-strain 

relationship, axial load, analysis of stress, 

analysis of strain, thin-walled pressure 

vessels, torsion loading of shaft, flexural load, 

stress in beams, shear force and bending 

moment diagrams, deflection of beams, 

buckling of columns, combine loading, Mohr’s 

circle and combined stresses, failure criterion 

3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 
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261221 กลศาสตรของของไหล 

Mechanics of Fluids 

     สมบัติของของไหล สถิตยศาสตรของของ

ไหล สมการสภาพตอเนื่องและการเคล่ือนที่

สมการโมเมนตัม  สมการพลัง งาน การ

วเิคราะหมิติและความคลายคลึง การไหลแบบ

คงตัวของของไหลท่ีกดอัดไมได พ้ืนฐานการ

ไหลแบบคงตัวของของไหลท่ีกดอัดได 

     Properties of fluids, fluid statics, continuity 

and motion equation, momentum equation, 

energy equation, dimensional analysis and 

similarity, steady incompressible flow, 

introduction to steady compressible flow 

3(3-0-6) 261213 กลศาสตรของของไหล 

Mechanics of Fluids 

     สมบัติของของไหล สถิตยศาสตรของของ

ไหล ของไหลเค ล่ือน ท่ี สมการเบอรนู ลี  

จลนศาสตรของของไหล สนามความเร็ว สนาม

ความเรง ปริมาตรควบคุม ทฤษฏีการขนสง

ของเรยโนลดส การวิเคราะหปริมาตรควบคุม

ท่ีมีขนาดจํากัด สมการสภาพตอเน่ือง สมการ

โมเมนตัม สมการโมเมนตัมเชิงมุม สมการ

พลังงาน การวิเคราะหมิติและความคลายคลึง 

การไหลในทอ การไหลแบบคงตัวของของไหล

ท่ีกดอัดไมได การไหลแบบคงตัวของของไหลท่ี

กดอัดไดเบ้ืองตน 

     Properties of fluids, fluids statics, fluid in 

motion, the Bernoulli equation, fluid 

kinematics: velocity field, acceleration field, 

control volume, Reynolds transport theorem, 

finite control volume analysis, continuity, 

momentum, angular momentum and energy 

equations, dimensional analysis and 

similitude, flow in pipe, steady incompressible 

flow, introduction to steady compressible flow 

3(3-0-6) 

ปรับ

คําอธิบาย

รายวชิา 

261231 เทอรโมไดนามกิส 1 

Thermodynamics I 

2(2-0-4)    
ปดรายวชิา 

261233 เทอรโมไดนามกิส 2 

Thermodynamics II 

2(2-0-4)    
ปดรายวชิา 

   261211 เทอรโมไดนามิกส 

Thermodynamics 

      แนวความคิดพ้ืนฐานและความรูเบ้ืองตน 

งานและความรอน กฎขอท่ีหน่ึงของอุณหพล

ศาสตร กฎการอนุรักษพลังงาน มวลและ

ปริมาตรควบคุม พ้ืนฐานการถายเทความรอน

และการแปลงผันของพลังงาน กฎขอท่ีสองของ

อุณหพลศาสตรและวัฏจักรคารโนต เอนโทรป 

กระบวนการยอนกลับไมได 

      Basic concepts and introduction, work 

and heat, first law of thermodynamics, 

conservation laws of energy, mass and 

control volume, basic heat transfer and 

3(3-0-6) 

รายวชิาใหม 
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energy conversion, second law of 

thermodynamics and Carnot cycle,  entropy, 

irreversible process 

   261212 เทอรโมไดนามิกสประยุกต 

Applied Thermodynamics 

      การนํามาใชไดของพลังงานทางอุณหพล

ศาสตร วัฏจักรกําลังไอ วัฏจักรกําลังกาซ วัฏ

จักรทําความเย็น ความสัมพันธระหวางสมบัติ

ทางอุณหพลศาสตร ของผสมกาซอุดมคต ิของ

ผสมกาซ-ไอระเหย ปฏกิิรยิาการเผาไหม 

      Exergy, vapor power cycle, gas power 

cycle; refrigeration cycle, thermodynamic 

properties relationship, ideal gas mixture, 

gas-vapor mixture, combustion 

3(3-0-6) 

รายวชิาใหม 

264101 เครื่องมอืพ้ืนฐานทางวศิวกรรมและการใชงาน 

Engineering Tools and Operations 

2(1-3-4)    
ปดรายวชิา 

264201 วัสดุวศิวกรรม 

Engineering Materials 

     ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง โ ค ร ง ส ร า ง 

คุณสม บัติ  ก ระ บวนกา รผ ลิต  และการ

ประยุกตใชกลุมวัสดุท่ีสําคัญทางวิศวกรรม 

โลหะ พอลิเมอร  เซรามิก และวัสดุผสม 

แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปลความหมาย 

คุณสมบัติทางกลและความเสื่อมสภาพของ

วัสดุ 

     Relationship between structures, 

properties, production processes and 

applications of main groups of engineering 

materials, metals, polymers, ceramics and 

composites, phase equilibrium diagrams and 

their interpretation, mechanical properties 

and materials degradation 

3(3-0-6) 2642101 วัสดุวศิวกรรม 

Engineering Materials 

     ความสัมพันธระหวางโครงสราง คุณสมบัติ 

กระบวนการผลิต และการประยุกตใชกลุมวัสดุ

ท่ีสําคัญทางวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร เซรา

มิก และวัสดุผสม แผนภูมิสมดุลเฟสและการ

แปลความหมาย คุณสมบัติทางกลและความ

เส่ือมสภาพของวัสดุ 

     Relationship between structures, 

properties, production processes and 

applications of main groups of engineering 

materials, metals, polymers, ceramics and 

composites, phase equilibrium diagrams and 

their interpretation, mechanical properties 

and materials degradation 

3(3-0-6) 

เปลี่ยนรหัส

วชิาตาม

หลักสูตร

เจาของวิชา 

264301 กรรมวธิกีารผลติ 1 

Manufacturing Process I 

     ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต 

การหลอ การขึ้นรูป การกําจัดวัสดุสวนเกิน

ออก การขัดผิวโลหะดวยเคร่ืองจักรแบบตางๆ 

การตัดโลหะและการเชื่อม การผลิตเกลียวและ

และเฟอง เทคโนโลยีการเชื่อม การข้ึนรูปโลหะ

3(2-3-6) 264209 พ้ืนฐานกรรมวธิีการผลิต 

Fundamental of Manufacturing Processes  

     ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต 

การหลอ การข้ึนรูป การกําจัดวัสดุสวนเกิน

ออก การเช่ือมและการตรวจสอบรอยเชื่อม 

การขึ้นรูปโลหะข้ันสูงและเครื่องจักรสมัยใหม 

3(2-3-6) 

ปรับช่ือวชิา

และ

คําอธิบาย

รายวชิา 
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ชั้นสูงและเครื่องจักรสมัยใหม ความสัมพันธ

ระหวางวัสดุและกระบวนการผลิต คุณสมบัติ

ของโลหะ เครื่องกลสําหรับการผลิต เทคนิค

การหลอโลหะ กรรมวิธีทางความรอนและ

พื้นฐานของตนทุนการผลิต 

     Theory and concept of manufacturing 

processes, casting, forming, machining, 

grinding by using machines, cutting and 

welding; thread and gear manufacturing, 

welding technology, advanced metal forming 

and modern machines; material and 

manufacturing processes relationships; 

properties of metal, machines for forming 

processes, foundry technique and 

fundamental of manufacturing cost. 

ความสัมพันธระหวางวัสดุและกระบวนการ

ผลิต พ้ืนฐานของตนทุนการผลิต 

     Theory and concept of manufacturing 

processes, casting, forming, machining, 

welding and inspection, advanced metal 

forming and modern machines; material and 

manufacturing processes relationships; 

fundamental of manufacturing cost 

 2.2 วิชาเฉพาะดาน 

 2.2.1 กลุมวชิาบังคับทางวิศวกรรม  48 หนวยกิต 

2.2 วิชาเฉพาะดาน 

2.2.1 กลุมวชิาบังคับทางวิศวกรรม 

กลุมวิชาแกน 24 หนวยกติ  

 

   261191 ปฏิบัตกิารยานยนต 

Automotive Workshop 

      ความปลอดภัยในโรงปฏิบัติการทั่ วไป 

เครื่องมือและอุปกรณ คําศัพทเฉพาะทางชาง

ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วัฏจักรใน

เครื่องยนต การจัดวางลูกสูบและวาลวของ

เคร่ืองยนตสี่ จังหวะ ระบบไอดีและไอเ สีย 

ระบบเชื้อเพลงิ ระบบควบคุมเครื่องยนต ระบบ

ไฟฟาในเครื่องยนต ระบบหลอล่ืน ระบบหลอ

เย็น มลพิษในไอเสีย หลักการบํารุงรักษา

รถยนตเบื้องตน เครื่องจักรกลเกษตรและการ

ซอมบํารุง 

      General shop safety, tool and 

equipment, technical terms in Thai and 

English, engine cycles, cylinder and valve 

arrangement of four-stroke engines, intake 

and exhaust systems, fuel systems, engine 

control systems, engine electrical systems,  

lubrication systems, cooling system, 

emissions, basic automotive maintenance, 

agricultural  machines and services 

1(0-3-2) 

รายวชิาใหม 
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261211 กลศาสตรวศิวกรรม 2 

Engineering Mechanics II 

     จลนพลศาสตรและจลนศาสตร ขอ ง

อนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคล่ือนท่ีขอที่

สองของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลสและ

โมเมนตัม 

     Kinetics and kinematics of particles and 

rigid bodies, Newton’s second law of motion, 

work and energy, impulse and momentum. 

3(3-0-6) 261221 กลศาสตรวศิวกรรม 2 

Engineering Mechanics II 

     สมดุลของโครงกรอบและเครื่องมือกล 

การประยุกตใชความเสียดทานในเคร่ืองมือกล 

จลนพลศาสตรและจลนศาสตรของอนุภาค

และวัตถุแข็งเกร็ง งานและพลังงาน อิมพัลส

และโมเมนตัม 

     Equilibrium of frames and machines, 

Application of Friction in machines, Kinetics 

and kinematics of particles and rigid bodies, 

work and energy, impulse and momentum 

 

3(3-0-6) 

ปรับ

คําอธิบาย

รายวชิา 

261241 สมการอนุพันธในงานวิศวกรรมเครื่องกล  

Differential Equations in Mechanical 

Engineering 

3(3-0-6)    

ปดรายวชิา 

261301 เขยีนแบบเครื่องกล 

Mechanical Drawing 

     แบบและกระบวนการผลิต การกําหนด

ขนาดรูปลักษณมาตรฐาน มิ ติของขนาด 

ตําแหนงและความสัมพันธ ความหยาบของผิว

ง า น  ร ะ บ บ ง า น ส ว ม แ ล ะ เ ก ณ ฑ ค ว า ม

คลาดเคล่ือน เกณฑความคลาดเคลื่อนทาง

เรขาคณิต เกลียว สกรู อุปกรณยึดท่ีเปน

เกลียว ล่ิมและสไปลน หมุดย้ําและการเช่ือม 

เฟอง สปริง งานทอ ขอตอ การเขียนแบบ

สั่งงาน แบบภาพประกอบ แบบแยกช้ิน ฯลฯ 

การเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอร 

     Drawing and manufacturing process, 

prescribed of standards appearance, size 

dimension, position dimension and relations, 

surface roughness, fit systems and tolerance 

criteria, geometrical tolerances, screw 

thread, thread fastening, key and spline, rivet 

and welding, gear, spring, piping, pipe joints, 

working drawing, assembly drawing, sub-

assembly drawing and else, computer 

programs for mechanical parts drawing 

2(1-3-4) 261321 เขยีนแบบเครื่องกล 

Mechanical Drawing 

     แบบและกระบวนการผลิต การกําหนด

ขนาดรูปลักษณมาตรฐาน มิติของขนาด 

ตําแหนงและความสัมพันธ ความหยาบของผิว

ง า น  ร ะ บ บ ง า น ส ว ม แ ล ะ เ ก ณ ฑ ค ว า ม

คลาดเคลื่อน เกณฑความคลาดเคล่ือนทาง

เรขาคณิต เกลียว สกรู อุปกรณยึดท่ีเปน

เกลียว ล่ิมและสไปลน หมุดย้ําและการเชื่อม 

เฟอง สปริง งานทอ ขอตอ การเขียนแบบ

สั่งงาน แบบภาพประกอบ แบบแยกชิ้น การ

เ ขียนแบบชิ้ นส วน เ ครื่ อ งจั กร กลโ ดย ใ ช

โปรแกรมคอมพิวเตอร 

 Drawing and manufacturing 

process, prescribed of standards appearance, 

size dimension, position dimension and 

relations, surface roughness, fit systems and 

tolerance criteria, geometrical tolerances, 

screw thread, thread fastening, key and 

spline, rivet and welding, gear, spring, piping, 

pipe joints, working drawing, assembly 

drawing, sub-assembly drawing, computer 

software for mechanical parts drawing 

 

2(1-3-4) 

เปลี่ยนรหัส

วชิา 
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261341 ระเบียบวิธเีชงิตัวเลขในงานวศิวกรรมเครื่องกล 

Numerical Methods in Mechanical 

Engineering 

      การหารากของสมการ ระบบสมการเชิง

เสน การประมาณคาในชวง การถดถอยกําลัง

สองนอยท่ีสุด การหาคาอนุพันธและการ

อินทิเกรตดวยวิธีการเชิงตัวเลข สมการเชิง

อนุพันธ สมการเชิงอนุพันธยอย วิธีไฟไนตเอลิ

เมนตพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

ในการแกปญหาทางวิศวกรรม 

     Roots of equation, linear equation system, 

interpolation, least square regression, 

numerical differentiation and integration, 

numerical ordinary differential equation, 

partial differential equation, fundamentals of 

finite element method, computer 

programming for solving engineering 

problems 

3(2-3-4) 261322 ระเบียบวธีิเชงิตัวเลขในงานวิศวกรรมเครื่องกล 

Numerical Methods in Mechanical 

Engineering 

      การหารากของสมการ ระบบสมการเชิง

เสน การประมาณคาในชวง การถดถอยกําลัง

สองนอยที่สุด การหาคาอนุพันธและการ

อินทิเกรตดวยวิธีการเชิงตัวเลข สมการเชิง

อนุพันธ สมการเชิงอนุพันธยอย วธีิไฟไนตเอลิ

เมนตพ้ืนฐาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

ในการแกปญหาทางวิศวกรรม 

     Roots of equation, linear equation system, 

interpolation, least square regression, 

numerical differentiation and integration, 

numerical ordinary differential equation, 

partial differential equation, fundamentals of 

finite element method, computer 

programming for solving engineering 

problems 

3(2-3-6) 

คงเดิม 

   261323 สถิตแิละเครื่องมอืวัดในงานวิศวกรรม 

เครื่องกล 

Statistics and Measurement in Mechanical 

Engineering 

      ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม การ

อนุมานทางสถิติ การวเิคราะหความแปรปรวน 

การถดถอยและสหสัมพันธ หลักการและ

สวนประกอบของระบบการวัด การสอบเทียบ

เครื่องมือวัด การวิเคราะหความคลาดเคล่ือน 

การวัดปรมิาณทางกล ไดแก ความเครยีด แรง 

ความดัน อัตราการไหล การกระจัด ความเร็ว 

ความเรง อุณหภูมิ และความชื้น 

    Probability theory, random variables, 

statistical inference, analysis of variance, 

regression and correlation, principles and 

components of measurement system, 

instrument calibration, error analysis,  

measurement of mechanical quantities 

including strain, force, pressure, flow rate, 

displacement, velocity, acceleration, 

temperature and humidity 

3(2-3-6) 

รายวชิาใหม 
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   261324 แมคคาทรอนิกส 

Mechatronics 

    อเิล็กทรอนิกสเบ้ืองตน ไมโครคอนโทรเลอร 

ตัวควบคุมเชิงตรรกศาสตรท่ีโปรแกรมได การ

เชื่ อมตอระหวางคอมพิว เตอรและระบบ

เครื่องกลไฟฟา ระบบไฮดรอลิกส ระบบนิวเม

ติ ก ส  วิ ท ย า ก า ร หุ น ย น ต  ก า ร เ ขี ย น

โปรแกรมควบคุมแขนกลและหุนยนตเคลื่อนท่ี

เบ้ืองตน 

     Basic electronics, microcontrollers, 

programmable logic controllers (PLC), 

connectivity between computer and 

electromechanical systems, hydraulic 

systems, pneumatic systems, robotics, 

introduction to maniporator and mobile robot 

programing 

3(2-3-6) 

รายวชิาใหม 

261391 ปฏิบัติการสําหรับวศิวกรเครื่องกล 1 

Laboratory for Mechanical Engineers I 

     พ้ืนฐานการทําการทดลอง การใชเครื่องมือ 

การเก็บขอมูลและการวเิคราะหขอมูล  

การวเิคราะหความคลาดเคลื่อนและการจัดทํา

ร ายงาน ป ฏิบัติ การทดลอ งกล ศา ส ต ร  

กลศาสตรของของแข็ง กลศาสตรของของไหล 

การทดลองเทอรโมไดนามกิส 

     Basic of experimentation, 

instrumentation, data collection, analysis of 

data and reporting of experimental results, 

experimental investigation of mechanics, 

mechanics of solid and mechanics of fluids, 

experimental investigation in 

thermodynamics. 

1(0-3-2) 261391 ปฏิบัตกิารสําหรับวศิวกรเครื่องกล 1 

Laboratory for Mechanical Engineers I 

     การออกแบบการทดลอง  การใชเครื่องมือ 

การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปรผล

ขอมูล การจัดทํารายงานผลการทดลอง 

ปฏิบัติการทดลองทางเทอร โมไดนามิกส  

กลศาสตรของไหลและกลศาสตรของแข็ง 

    Design of experiment, instrumentation, 

data collection, data analysis and data 

interpretation, reporting of experimental 

results, experimental investigation in 

thermodynamics, fluid mechanics and solid 

mechanics 

1(0-3-2) 

ปรับ

คําอธิบาย

รายวชิา 

261392 ปฏิบัติการสําหรับวศิวกรเครื่องกล 2 

Laboratory for Mechanical Engineers II 

     ปฏิบัติการทดลองกลศาสตร กลศาสตร

ของแข็ง กลศาสตรของไหล การถายเทความ

รอน การฝกภาคปฏิบัติในโรงซอมยานยนต 

การวเิคราะหขอมูลและการนําเสนอรายงาน 

1(0-3-2) 261392 ปฏิบัตกิารสําหรับวศิวกรเครื่องกล 2  

Laboratory for Mechanical Engineers II 

     การออกแบบการทดลอง  การใชเครื่องมือ 

การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปรผล

ขอมูล การจัดทํารายงานผลการทดลอง 

ปฏิบัติการทดลองทางดานการถายเทความ

1(0-3-2) 

ปรับ

คําอธิบาย

รายวชิา 
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ปรับปรุง 

     Experimental investigation in mechanics, 

mechanic of solids, mechanics of fluid. 

Experimental investigation in heat transfer, 

training in automotive workshop, analysis of 

data and reporting of experimental results 

รอน การปรับอากาศ การสั่นสะเทือนทางกล 

และการสงกําลังดวยของไหล 

     Design of experiment, instrumentation, 

data collection, data analysis and data 

interpretation, reporting of experimental 

results, experimental investigation in heat 

transfer, air conditioning, mechanical 

vibration and fluid power systems 

   261393 ฝกงานดานวศิวกรรมเครื่องกล  

Training in Mechanical Engineering 

      ก า ร ฝ ก ป ฏิ บั ติ  เ รี ย น รู  เ พิ่ ม พู น

ประสบการณและทักษะในงานท่ีเก่ียวของกับ

ส า ข า วิ ศ ว ก ร ร ม  เ ค ร่ื อ ง ก ล ใ น ส ถ า น

ประกอบการหรอืองคกรภาครฐัหรอืเอกชน 

       Training, learning, gaining experience, 

improving working skills in mechanical 

engineering in private or government sectors 

3(0-9-5) 

ยายจาก

หมวดวชิา

บังคับไมนับ

หนวยกิ

ตเปนกลุม

วชิาแกน 

261491 ระเบียบวธีิวจิัย 

Research Methodology 

     ข อ กฎหมา ย  พร ะ รา ช บัญ ญัติ  แล ะ

กฎกระทรวงที่เ ก่ียวของกับวิศวกรเครื่องกล 

จรรยาบรร ณสํ าห รั บ วิ ศ ว กร เ ครื่ อ งก ล 

ผลกระทบอันเนื่องจากการผิดกฎหมายและ

จรรยาบรรณ วรรณกรรมปริทัศน การเลือก

หั ว ขอ โครงงานทางวิศวกรรม เครื่ อ งกล 

วัตถุประสงคและขอบเขตของโครงงาน ทฤษฎี

ที่เกี่ยวของ การวางแผนการดําเนินงานตลอด

โครงงานและการดําเนินงานตามแผนในสวน

ของการเตรียมโครงงาน รายงานการเตรียม

โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล การนําเสนอ

โครงงาน 

     Laws and regulations involved in 

mechanical engineers, ethics for mechanical 

engineers, effects due to ignorance of laws 

and ethics, literature review, selecting project 

topic in mechanical engineering, objectives 

and the project scope, relevant theories, 

project planning and proceeding the pre-

1(0-3-2) 261491 การเตรียมโครงงานทางวศิวกรรมเครื่องกล 

Mechanical Engineering Pre-Project  

       ก า ร เ ลื อ ก หั ว ข อ โ ค ร ง ง า น ท า ง

วิศวกรรมเครื่องกล วรรณกรรมปริทัศน  

วัตถุประสงคและขอบเขตของโครงงาน ทฤษฎี

ท่ีเก่ียวของ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และ

กฎกระทรวงท่ีเกี่ยวของกับวิศวกรเครื่องกล 

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ความ

รับผดิชอบในการประกอบวชิาชีพ การวางแผน

การ ดํา เ นิน โครงง านและการประมาณ

คาใชจาย การจัดเตรยีมขอเสนอโครงงาน การ

นําเสนอขอเสนอโครงงาน  

       Selecting project topic in mechanical 

engineering, literature review, project  

objectives and  scope, relevant theories, 

laws, acts, and ministerial regulations 

involved in mechanical engineers, academic 

and professional ethics, professional 

responsibility, project planning and budget 

estimate, proposal preparation, proposal 

presentation 

1(0-3-2) 

เปลี่ยนช่ือ

วชิาและปรับ

รหัสวิชา 
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project section, mechanical engineering pre-

project report, project presentation 

261492 โครงงานทางวศิวกรรมเครื่องกล 

Mechanical Engineering Project  

     การ บูรณากา รองค ความรู ทา งด าน

วิศวกรรมเครื่องกล การจัดทําโครงงานใน

หัวขอที่สนใจเกี่ยวกับงานวิจัย ปญหาในการ

ปฏิบัติงานหรือการพัฒนาเทคโนโลยีทางดาน

วศิวกรรมเครื่องกล การนําเสนอโครงงาน การ

จัดทํารายงานฉบับสมบูรณของโครงงาน 

      Integration of knowledgement in 

mechanical engineering, conducting an 

individual project on interesting topic of 

research, practical problem or technology 

developing in the area of mechanical 

engineering, project oral presentation, a 

completed report of project. 

 

2(0-6-3) 261492 โครงงานทางวศิวกรรมเครื่องกล 

Mechanical Engineering Project 

     การดําเนินงานตามแผนที่ระบุในขอเสนอ

โครงการ การรายงานความกาวหนาโครงการ 

การวิเคราะหผลกระทบของโครงการในบริบท

ท่ีเก่ียวกับโลก เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม และ

สังคม การเขียนรายงานโครงงาน การนําเสนอ

โครงงาน 

     Proceed the project planning as proposed 

in the proposal, progress report, project 

impact analysis in a global, economic, 

environmental, and societal context, writing a 

project report, project oral presentation 

2(0-6-3) 

ปรับ

คําอธิบาย

รายวชิา 

262201 วศิวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน 

Fundamental of Electrical Engineering 

     การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและ

วงจรไฟฟากระแสสลับเบ้ืองตน แรงดัน กระแส

และกําลัง หมอแปลง หลักการเบื้องตนของ

เครื่อง จักรกลไฟฟ า เค ร่ืองกํา เ นิดไฟฟา 

มอเตอรและการใชมอเตอร หลักการของระบบ

สามเฟส ทฤษฎีการสงกําลังไฟฟา ความรู

เบื้องตนเก่ียวกับเครื่องมอืวัดไฟฟาพ้ืนฐาน 

     Basic DC and AC circuit analysis, voltage, 

current and power, transformers, introduction 

to electrical machinery, generators, motors 

and their uses, concepts of three-phase 

systems, method of power transmission, 

introduction to some basic electrical 

instruments 

 

4(3-3-8) 262201 วศิวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน 

Fundamental of Electrical Engineering 

     การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและ

วงจรไฟฟากระแสสลับเบ้ืองตน แรงดัน กระแส

และกําลัง หมอแปลง หลักการเบ้ืองตนของ

เครื่ องจักรกลไฟฟา  เครื่ องกํา เ นิดไฟฟา 

มอเตอรและการใชมอเตอร หลักการของระบบ

สามเฟส ทฤษฎีการสงกําลังไฟฟา ความรู

เบ้ืองตนเกี่ยวกับเครื่องมือวัดไฟฟาพื้นฐาน 

     Basic DC and AC circuit analysis, voltage, 

current and power, transformers, introduction 

to electrical machinery, generators, motors 

and their uses, concepts of three-phase 

systems, method of power transmission, 

introduction to some basic electrical 

instruments 

4(3-3-8) 

คงเดิม 

264202 สถิตวิศิวกรรม 

Engineering Statistics 

 

3(3-0-6)    ปดรายวชิา 
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กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 24 หนวยกติ กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 24 หนวยกติ  

261212 กลศาสตรของเครื่องจักรกล 

Mechanics of Machinery 

     กลไกและคําจํากัดความ การวิเคราะห

คว าม เ ร็ ว แล ะคว าม เ ร ง  ก าร วิ เ ค ร า ะ ห

จลนศาสตรและแรงพลศาสตรของอุปกรณ

ทางกล ชิ้นตอโยง ขบวนเฟอง และระบบทาง

กล การสมดุลของมวลหมุนและมวลท่ีเคลื่อนที่

กลับไปมา การสังเคราะหกลไก 

      Mechanisms and definition, velocity and 

acceleration analysis, kinematics and 

dynamics force analysis of mechanical 

devices, linkage, gear trains and mechanical 

systems, balancing of rotating and 

reciprocating mass, mechanism synthesis. 

3(3-0-6) 261332 กลศาสตรของเครื่องจักรกล 

Mechanics of Machinery 

      กลไกและการวิเคราะหทางจลนศาสตร 

การสังเคราะหกลไกเบ้ืองตน ชุดเฟองทด การ

วิเคราะหความเร็วและความเรง การวิเคราะห

แรงพลศาสตร การประยุกตใชระบบทางกล 

สมดุลของเครื่องจักรกล 

      Mechanisms and kinematics analysis, 

introduction to linkage synthesis, gear trains, 

velocity and acceleration analysis, dynamics 

force analysis of machinery, applications of 

mechanical systems, balancing of machinery 

3(3-0-6) 

ปรับ

คําอธิบาย

รายวชิา 

261311 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 

Machine Design I 

2(2-0-4)    
ปดรายวชิา 

261312 การออกแบบเครื่องจักรกล 2 

Machine Design II 

2(1-3-4)    
ปดรายวชิา 

261313 การส่ันสะเทือนทางกล 

Mechanical Vibrations 

      ระบบท่ีมีหนึ่งระดับข้ันเสร ีการส่ันสะเทือน

โดยการบิด การสะเทือนแบบอิสระและแบบ

บังคับ วิธีของระบบเสมือน ระบบที่มีหลาย

ระดับขั้นเสรี วิธีการและเทคนิค การลดและ

การควบคุมการสั่นสะเทือน 

      System with one degree of freedom, 

torsional vibration, free and forced vibration, 

method of equivalent system, systems having 

several degrees of  freedom, methods and 

techniques to reduce and control vibrations. 

3(3-0-6) 261334 การส่ันสะเทอืนทางกล 

Mechanical Vibration 

       ระบบหนึ่งองศาอิสระ การส่ันสะเทือนใน

รูปแบบบิดตัว การส่ันสะเทือนแบบอิสระและ

แบบบังคับ วิธีระบบเทียบเทา ระบบหลาย

องศาอสิระ เทคนิคและวิธีการลดและควบคุม

การส่ันสะเทอืน 

        Systems with one degree of freedom, 

torsional vibration, free and forced vibration, 

method of equivalent systems, systems 

having several degrees of freedom, methods 

and techniques to reduce and control 

vibration. 

3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา

และ

คําอธิบาย

รายวชิา 

261331 การถายเทความรอน 

Heat Transfer 

     รูปแบบการถายเทความรอน การนําความ

รอนที่สภาวะคงตัวในหนึ่งมิติและสองมิติ การ

นําความรอนท่ีสภาวะไมคงตัว การวิเคราะห

เชิงมิติของการพาความรอน  รูปแบบของการ

พาความรอน  เครื่องแลกเปล่ียนความรอน 

3(3-0-6) 261331 การถายเทความรอน  

Heat Transfer 

     รูปแบบการถายเทความรอน การนําความ

รอน การพาความรอน การแผรังสีความรอน 

และการประยุกตของการถายเทความรอน 

เครื่องแลกเปล่ียนความรอนและการเพ่ิมอัตรา

3(3-0-6) 

ปรับ

คําอธิบาย

รายวชิา 



134 

 

ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระท่ี 
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การแผรังสีความรอน การเดือดและการ

ควบแนน 

      Mode of heat transfer, one- and two-

dimensional steady-state heat conduction, 

transient heat conduction, dimensional 

analysis of heat convection, modes of 

convection heat transfer, heat exchangers, 

heat radiation, boiling and condensation. 

การถายเทความรอน การเดือดและการ

ควบแนน 

     Modes of heat transfer, conduction, 

convection, radiation and applications of heat 

transfer, heat exchangers and heat transfer 

enhancement, boiling and condensation 

261332 เครื่องยนตสันดาปภายใน 

Internal Combustion Engine 

3(3-0-6)    
ยายกลุมวชิา 

   261333 การออกแบบเครื่องจักรกล 

Machine Design 

      ห ลักการ พ้ืนฐานของกา รออก แบ บ

เครื่องจักรกล ขอควรพิจารณาในการออกแบบ

ท่ีเก่ียวของกับสุขอนามัยและความปลอดภัย

ของสาธารณชน สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต

ของคนไทย สิ่งแวดลอมและความยั่งยืน สมบัติ

ของวัสดุ ทฤษฎีการเสียหายของวัสดุ การ

เสียหายเน่ืองจากภาระคงที่  การเสียหาย

เน่ืองจากภาระผันแปร การออกแบบชิ้นสวน

เครื่องจักรกล โครงงานออกแบบ 

      Fundamental of mechanical design, 

designed considerations for public health, 

safety, Thai society, culture and lifestyle, 

environment and sustainability, properties of 

materials, theories of failure, failures resulting 

from static loading, failures resulting from 

variable loading, design of simple machine 

elements, design project 

3(3-0-6) 

รายวชิาใหม 

261351 การทําความเย็น 

Refrigeration 

3(3-0-6)    
ปดรายวชิา 

   261335 การปรบัอากาศ 

Air-Conditioning 

     คุณสมบัติไซโครเมตริกและกระบวนการ

ของอากาศ การประมาณภาระความเ ย็น 

ระบบปรับอากาศแบบตางๆ และอุปกรณใน

ระบบปรับอากาศ การกระจายลมเย็นและการ

ออกแบบทอลม การออกแบบระบบทํานํ้าเย็น

และระบบทอ การออกแบบการระบายอากาศ 

3(3-0-6) 

รายวชิาใหม 
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สารทําความเย็น และการออกแบบขนาดทอ

สารทําความเย็น การควบคุมระบบปรับอากาศ

อากาศเบ้ืองตน ขอกําหนดดานความปลอดภัย

สําหรับระบบปรับอากาศ คุณภาพของอากาศ

ในอาคาร ประสิทธิภาพดานพลังงานในระบบ

ปรบัอากาศ ขอควรพิจารณาในการออกแบบท่ี

เก่ียวของกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของ

สาธารณชน สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ

คนไทย ส่ิงแวดลอมและความย่ังยืน 

      Psychometric properties and processes 

of air, cooling load estimation, various types 

of air conditioning systems and air 

conditioning equipment, air distribution and 

duct system design, chilled water distribution 

system and chilled water piping design, 

ventilation system design, refrigerants and 

refrigerant piping design, basic controls in air 

conditioning, safety code for air conditioning 

systems, indoor air quality, energy efficiency 

in air conditioning systems, designed 

considerations for public health and safety, 

Thai society, culture and lifestyle, 

environment and sustainability 

261434 การออกแบบระบบความรอน     

Thermal System Design 

     แนวคิดและกระบวนการออกแบบระบบ

ความรอน การประยุกตใชกฎขอท่ีหน่ึงและขอ

ที่สองของเทอร โมไดนามิกส สําหรับการ

วิ เ ค ร า ะ ห ร ะ บ บ ค ว า ม ร อ น  กา ร ส ร า ง

แบบจําลองทางคณิตศาสตรของอุปกรณความ

รอน การจําลองระบบ การวิเคราะห เชิ ง

เศรษฐศาสตร 

      Concept and procedure of thermal 

system design, application of first- and 

second- law of thermodynamics for thermal 

system analysis, mathematical models of 

thermal equipments, system simulation, 

economic analysis 

3(3-0-6) 261336 การออกแบบระบบความรอน 

Thermal System Design 

      การออกแบบทางวิศวกรรม ขอควร

พิจารณาในการออกแบบท่ีเ ก่ียวขอ งกั บ

สุขอนามัยและความปลอดภัยของสาธารณชน 

สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย 

สิ่งแวดลอมและความยั่งยืน การออกแบบ

ระบบท่ีเอาไปใชงานจริงได การวิเคราะหเชิง

เศรษฐศาสตรของระบบทางความรอน สมการ

ความสัมพันธของขอมูลการทดลอง การสราง

แบบจําลองทางคณิตศาสตรของอุปกรณความ

รอน การจําลองระบบ การหาเง่ือนไขการ

ทํางานท่ีเหมาะสม 

      Engineering design, designed 

considerations for public health and safety, 

Thai society, culture and lifestyle, 

3(3-0-6) 

ยายจาก 

กลุมวชิา

เฉพาะเลือก 

มาเปนกลุม

วิชาบังคับ 

ปรับรหัสวิชา

และ

คําอธิบาย

รายวชิา 
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environment and sustainability, design of 

workable systems, economic analysis on 

thermal systems, equation fitting, model of 

thermal equipment, system simulation, 

optimization 

 

   261432 การออกแบบทางวิศวกรรมเค ร่ืองกลใช

คอมพวิเตอรชวย 

Computer Aided Mechanical Engineering 

Design 

      การนําคอมพิวเตอรเขามาชวยในการ

อ อ ก แ บ บ แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห ป ญ ห า

วิศวกรรมเครื่องกล แบบจําลองทางกายภาพ

และการ จําลองปญหาต างๆ ในงานทาง

วิศวกรรมเครื่องกลและการประยุกต ใช ท่ี

เก่ียวของ 

      Use of computer for design and analysis 

of mechanical engineering problems. Physical 

modeling and simulations of mechanical 

engineering problems and related 

applications 

 

3(2-3-6) 

รายวชิาใหม 

261431 วศิวกรรมโรงจักรตนกําลัง 

Power Plant Engineering 

3(3-0-6)    
ยายกลุมวชิา 

261441 วศิวกรรมควบคุมอัตโนมัติ 

Automatic Control Engineering  

     หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห

และการสรางแบบจําลองขององคประกอบ

การควบคุมเชิ งเสน เสถียรภาพของการ

ปอนกลับแบบเชิงเสน การวิเคราะหผลและ

การออกแบบการตอบสนองตามเวลา การ

ตอบสนองตามความถ่ี การออกแบบและการ

ชดเชยในระบบควบคุม 

      Automatic control principles, analysis and 

modeling of linear control elements, stability 

of linear feedback systems, time domain 

analysis and design, frequency response, 

design and compensation of control systems. 

3(3-0-6) 261431 การควบคุมอตัโนมัต ิ

Automatic Control 

      หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห

และสรางแบบจําลองขององคประกอบระบบ

ควบคุมเชิงเสน สมรรถนะของระบบควบคุม 

เสถยีรภาพของระบบปอนกลับ วธีิการเสนทาง

เดินของราก การตอบสนองเชิงความถ่ี การ

ออกแบบและชดเชยระบบควบคุม 

 Automatic control principles, 

analysis and modeling of linear control 

elements, performance of control systems, 

stability of feedback systems, root locus 

method, frequency response, design and 

compensation of control systems 

 

3(3-0-6) 

เปล่ียน 

รหัสวิชา 

ช่ือวชิา 

และปรับ

คําอธิบาย

รายวชิา 
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  กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเคร่ืองกล   

กลุมวชิาเฉพาะเลอืก 12 หนวยกติ  กลุมวิชาชีพเลอืก 12 หนวยกติ  

   วชิาการอนุรักษพลังงานและระบบสาธารณูปโภค  

261452 การอนุรักษพลังงาน 

Energy Conservation  

     หลักการเบ้ืองตนของการอนุรักษและการ

จัดการพลังงาน สมดุลพลังงานในการอนุรักษ 

และการจัดการพลังงาน การอนุรักษพลังงาน

ในระบบแสงสวาง ระบบไอน้ํา ระบบอดัอากาศ 

ระบบปรับอากาศ การตรวจวัดการใชพลังงาน 

เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจวัด การ

วิเคราะหทางเศรษฐศาสตร และแผนอนุรักษ

พลังงาน กฎหมายที่เกี่ยวของ กรณีศึกษา 

     Fundamentals of energy conservation and 

management, energy balance analysis for 

energy conservation and management, 

energy conservation of electrical system, 

lighting system, steam system, air 

conditioning system, compressed air system, 

energy auditing, instruments and techniques 

for auditing, economic analysis and energy 

conservation plan, relevant laws, case studies 

3(2-3-6) 261440 การอนุรกัษและการจัดการพลังงาน 

Energy Conservation and Management 

     หลักการเบื้องตนของการอนุรักษและการ

จัดการพลังงาน สมดุลพลังงานในการอนุรักษ 

และการจัดการพลังงาน การอนุรักษพลังงาน

ในระบบแสงสวาง ระบบไอนํ้า ระบบอัดอากาศ 

ระบบปรับอากาศ การตรวจวัดการใชพลังงาน 

เคร่ืองมือและเทคนิคในการตรวจวัด การ

วิเคราะหทางเศรษฐศาสตร และแผนอนุรักษ

พลังงาน กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

     Fundamentals of energy conservation and 

management, energy balance analysis for 

energy conservation and management, 

energy conservation of electrical system, 

lighting system, steam system, air 

conditioning system, compressed air system, 

energy auditing, instruments and techniques 

for auditing, economic analysis and energy 

conservation plan, relevant laws 

3(2-3-6) 

เปล่ียน 

รหัสวิชาและ

ช่ือวชิา 

   261441 อาคารใชพลังงานสุทธิศูนย 

Net-Zero Energy Building 

      แนวคิดอาคารใชพลังงานสุทธิศูนย การ

ออกแบบอาคารอนุรักษพลังงาน การเก็บเก่ีย;

พลังงานหมุนเวียน ระบบจัดเก็บพลังงาน 

ระบบติดตามการใชพลังงานในอาคาร ระบบ

บันทึกขอมูลการใชพลังงาน ระบบควบคุมการ

ใชพ ลังงานและระบบแจง เ ตือน การ จัด

การพลังงานในอาคาร 

      Net zero energy building concept, 

energy conservation building design, 

renewable energy harvest, energy storage 

system, energy consumption monitoring 

system in building, energy consumption data 

logging system, energy consumption control 

and alarm system, energy management in 

building 

3(2-3-6) 

รายวชิาใหม 
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   261442 โครงขายอัจฉริยะสําหรับระบบการจัด

การพลังงานในชุมชน 

Smart grid for Community Energy 

Management systems 

      แนวคดิเบ้ืองตนของโครงขายไฟฟา

อัจฉรยิะ  สถาปตยกรรมของโครงขายไฟฟา

อัจฉรยิะ  การปรับโครงสรางอุตสาหกรรม

ผลิตไฟฟา โครงรางของโครงขายระบบไฟฟา

อัจฉรยิะ ประกอบดวย ขอบเขตงานดานการ

ผลิตไฟฟา ระบบสายสง การจายไฟ ภาระ

โหลด ระบบพลังงานหมุนเวยีนเชงิซอน สถานี

จายไฟสําหรับรถไฟฟา พลังงานจากอาคาร

อัจฉรยิะ โครงขายไฟฟาอัจฉรยิะกับการ

ขับเคลื่อนสูการลดปริมาณ

คารบอนไดออกไซด ระบบการจัดการพลังงาน

ในชุมชนและการเติบโตสูสังคมสีเขียว 

      Basic concept of the smart grid, smart 

grid architectures, restructuring of electricity 

supply industry, smart power grid  

framework including  generation domain, 

transmission domain, distribution domain, 

load domain, renewable energy complex, 

power station for electric vehicle,  power 

from smart building, smart grid as a driving 

force to low carbon, community energy 

management systems and green growth 

society 

 

3(3-0-6) 

รายวชิาใหม 

   261443 การออกแบบระบบทอในอาคาร 

Design of plumbing system 

      ระบบทอประปา การเพิ่มความดันของน้ํา

ในระบบทอ ระบบทอระบายนํ้าและทออากาศ 

ระบบระบายนํ้าฝนและรางระบายน้ํา ระบบทอ

น้ํารอน และระบบทอดับเพลงิ 

      Plumbing system, pressure boosting in 

pipe, soil waste and vent pipe, rain leader 

and site drain, hot water pipe system, and 

firefighting pipe 

 

3(3-0-6) 

รายวชิาใหม 
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   261444 การระบายอากาศเฉพาะที่และ 

การออกแบบหองสะอาด  

Local ventilation and clean room design 

      หลักการเก่ียวกับหลักการระบายอากาศ

เฉพาะที่  ฮูดดูดอากาศ ปจจัยสําคัญในการ

เลือกฮูดสําหรับออกแบบระบบระบายอากาศ

เฉพาะท่ี พัดลมระบายอากาศ มาตรฐานและ

การออกแบบหองสะอาด การออกแบบหอง

สะอาดท่ัวไป แนวทางการกอสรางหองสะอาด

ระดับตางๆ อุปกรณสําหรับหองสะอาด แผน

กรองสําหรับหองสะอาด ชุดปฏิบัติการสําหรับ

หองสะอาด 

      Principle of local ventilation, exhaust 

hood, hood selection of local ventilation, 

ventilation fan, standard of clean room 

design, general clean room design, 

construction of clean room, instruments, filter, 

clean room suit 

3(3-0-6) 

รายวชิาใหม 

   261445 การบรหิารงานระบบและการประเมินราคา 

Building Service Construction Management 

and Cost estimation 

      หลักการบริหารและจัดการงานระบบ 

กระบวนการกอสรางงานระบบ รูปแบบสัญญา

และโครงสรา งองคกร การวางแผนการ

ดําเนนิงาน การจัดการดานวัสดุ และทรัพยากร 

กา รตรว จสอ บค วา ม ก า วหน า ขอ งการ

ดําเนินงาน เทคนิคท่ีใชในการวางแผนและ

ตรวจสอบการดําเนินงาน เพิรท ซีพีเอ็ม การ

บริหารดานการเงินที่ใชในงานกอสราง ความ

ปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ พ้ืนฐานการ

ประมาณราคางานระบบ ระบบปรับอากาศ 

ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง การจัดทํางบ

ดุล การจัดเตรยีมเอกสารเสนอราคา 

      Concepts of building service-construction 

management, building service-construction 

process, contracts and organization, planning, 

scheduling, material and resource 

management, project control, technics for 

planning and control; PERT, CPM, financial 

3(3-0-6) 

รายวชิาใหม 
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management for construction, safety, quality 

control, basics of cost estimation of air 

conditioning system, sanitary system, 

firefighting system, balance sheet, quotation 

paper preparation 

   261490 หัวขอคัดสรรทางวศิวกรรมเครื่องกล 

Selected Topics in mechanical engineering 

      การกําหนดประเด็นหัวขอท่ีสนใจท่ีเปน

ปจจุบัน เทคโนโลยีหรือองคความรูใหมในงาน

วศิวกรรมเครื่องกล 

      Selecting interesting, current topics, 

technology or modern knowledge in 

mechanical engineering 

3(3-0-6) 

รายวชิาใหม 

261451 วิศวกรรมการปรับอากาศและการระบาย

อากาศ 

Air-Conditioning and Ventilation Engineering 

3(3-0-6)    

ปดรายวชิา 

261454 การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

Energy Management in Industries   

3(3-0-6)    

261435 หัวขอคัดสรรทางเทอรโมไดนามิกส 

Selected Topics in Thermodynamics 

3(3-0-6)    

ปดรายวชิา 
261455 หัวขอคัดสรรทางพลังงาน การทําความเย็น

และปรับอากาศ 

Selected Topics in Energy Refrigeration and 

Air Conditioning 

3(3-0-6)    

   วชิาเทคโนโลยีพลังงาน และพลังงานเพื่ออนาคต  

261453 แหลงพลังงานที่นํามาใชใหมได 

Renewable Energy Resources 

 

     สถานการณพลังงาน การสํารวจแหลง

พลังงานธรรมชาติท่ีนํามาใชใหมได พลังงาน

แสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานจากชีวมวล 

พลังงานคล่ืนและพลังงานนํ้าข้ึนน้ําลง พลังงาน

น้ําพลังงานความรอนใตพิภพ ความมีอยูและ

การกระจายตัวของแหลงพลังงาน ววิัฒนาการ

ทางเทคโนโลยี การวิเคราะหความเปนไปได

ของโครงการ 

     Energy situation, comprehensive survey 

of renewable energy resources, solar energy, 

wind energy, biomass energy, wave energy 

3(2-3-6) 261450 แหลงพลังงานทางเลือกและแหลงพลังงาน

หมุนเวยีน 

Alternative and Renewable Energy Resources 

     ความรู พ้ืนฐานเกี่ยวกับแหลงพลังงาน

ทาง เ ลือกและแหลงพ ลังงานห มุน เ วี ย น 

พลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวมวล พลังงาน

แกสชีวภาพ พลังงานลม พลังงานความรอนใต

พิภพ พลังงานนํ้า การใชพลังงานหมุนเวียนใน

ชวีติประจําวัน การประเมินวัฏจักรชวีติเบ้ืองตน 

หลักการประเมินคารบอนฟรตุพริ้นทของ

ผลิตภัณฑเบ้ืองตน หลักการของพินซเบ้ืองตน 

และการประยกุตใชงาน 

     Fundamental of alternative energy and 

renewable energy resources, solar energy, 

3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา

ช่ือวิชาและ

คําอธิบาย

รายวชิา 
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ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระท่ี 
ปรับปรุง 

and tidal energy, hydropower, geothermal 

energy, availability and distribution of 

resources, technological development, project 

feasibility analysis. 

biomass energy, biogas energy, wind energy, 

geothermal, hydro energy, the use of 

renewable energy in daily life, introduction to 

life cycle assessment ((LCA), introduction of 

evaluation of carbon footprint, introduction of 

pinch technology and applications 

   261451 ระบบกักเก็บพลังงานเบ้ืองตน 

Introduction to Energy Storages 

     การกักเก็บพลังงานในรูปความรอน การ

กักเก็บพลังงานในรูปพลังงานกล การกักเก็บ

พลังงานในรูปพลังงานแมเหล็กไฟฟา การกัก

เก็บพลังงานในรูปไฮโดรเจน การกับเก็บ

พลังงานในรูปไฟฟาเคมีเบื้องตน ระบบกักเก็บ

พลังงานสําหรับโครงขายอัจฉริยะ ศักยภาพ

สําหรับการประยุกตใชงานในปจจุบันเชน การ

ใชในรถไฟฟา การจายไฟนอกโครงขายระบบ

ไฟฟา และ การตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง

ปรมิาณความตองการการใชพลังงาน 

     Thermal energy storage, mechanical 

energy storage, electromagnetic energy 

storage, hydrogen storage, introduction to 

electrochemical energy storage, energy 

storage for smart grids,  potentials for current 

applications including electric vehicles, off-

grid power supply and demand response for 

variable energy resources 

3(2-3-6) 

รายวชิาใหม 

   261452 เทคโนโลยีการเก็บเก่ียวพลังงาน 

Energy Harvesting Technology 

     ปรากฏการณเทอรโมอะคูสติก ปรากฏ

การรณ เ พีย โซอิ เ ล็กทริก  ปรากฏการณ

แมเหล็กไฟฟา ปรากฏการณเทอรโมอเิล็กทริก 

เครื่องยนตเทอรโมอะคูสติก การเก็บเก่ียว

พลังงานจากเสียง การส่ันสะเทือนของฐาน 

และความแตกตางของอุณหภูมิ แบตเตอร่ีฟลม

บางสําหรับระบบเก็บเกี่ยวพลังงาน การเก็บ

เ ก่ียวพลังงานสําหรับแหลงพลังงานของ

อุปกรณตรวจวัดไรสาย ระบบเ ก็บเ ก่ียว

พลังงานสําหรับระบบอารเอฟไอดี 

3(2-3-6) 

รายวชิาใหม 
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ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตร 
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ปรับปรุง 

     Thermoacoustics effect, piezoelectric 

effect, electromagnetic effect, thermoelectric 

effect, thermoacoustic engine, energy 

harvesting from sound, base vibration and 

temperature, thin film batteries for energy 

harvesting, energy harvesting for power 

sources of wireless sensor, energy harvesting 

for RFID 

261431 วศิวกรรมโรงจักรตนกําลัง 

Power Plant Engineering 

     หลักการเปล่ียนรูปพลังงานและแนวทางใน

การนําไปใช การวเิคราะหเชื้อเพลิงและการเผา

ไหม การศึกษาสวนประกอบของโรงจักรตน

กําลังไอนํ้า กังหันกาซและเครื่องยนตสันดาป

ภายใน วัฏจักรผลิตความรอนรวมและระบบ

ผลิตไฟฟา-ไอนํ้า เ ข่ือน โรงจักรตนกําลัง

นิว เคลียร  เครื่อง มือวัดและการควบคุ ม 

เศรษฐศาสตรโรงจักรตนกําลังและผลกระทบ

ทางส่ิงแวดลอม 

     Energy conversion principle and 

availability concept, fuel and combustion 

analysis and component study of steam, gas 

turbine and internal combustion engines 

power plants, combined cycle and 

cogeneration, hydro power plant, nuclear 

power plant, control and instrumentation, 

power plant economics and environmental 

impacts 

3(3-0-6) 261453 วศิวกรรมโรงจักรตนกําลัง 

Power Plant Engineering 

     หลักการเปลี่ยนรูปพลังงานและแนวทางใน

การนําไปใช การวิเคราะหเชื้อเพลิงและการเผา

ไหม สวนประกอบของโรงจักรตนกําลังไอน้ํา 

กังหันกาซและเครื่องยนตเผาไหมภายใน วัฏ

จักรผลิตความรอนรวมและระบบผลิตไฟฟา-

ไอน้ํ า  เ ข่ือน โรงจักรตน กํา ลัง นิว เค ลียร  

เครื่องมือวัดและการควบคุม เศรษฐศาสตรโรง

จักรตนกําลังและผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 

     Energy conversion principle and 

availability concept, fuel and combustion 

analysis and component of steam, gas turbine 

and internal combustion engines power 

plants, combined cycle and cogeneration, 

hydro power plant, nuclear power plant, 

control and instrumentation, power plant 

economics and environmental impacts 

3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 

   261454 ไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง 

Hydrogen and Fuel Cells 

      ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเซลลเชื้อเพลิง

และไฮโดรเจน การผลิตและการเก็บไฮโดรเจน 

แนวคิดเ บ้ืองตนของเซลลเชื้อเพลิง เซลล

เ ช้ือเพลิงแบบเกลือคารบอเนตหลอมเหลว 

เซลลเชื้อเพลิงแบบออกไซดแข็ง เซลลเชื้อเพลิง

แบบกรดและแบบแอลคาไลน เซลลเชื้อเพลิง

แบบเมมเบรนแลกเป ล่ียนโปรตอน การ

ประยุกตใชงานระบบเซลลเชื้อเพลิงไฮโดรเจน 

ขอ กําหนดทางด านความปลอดภัย การ

3(3-0-6) 

รายวชิาใหม 
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ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตร 
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ปรับปรุง 

วิ เ ค ร า ะ ห ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง ด า น  สั ง ค ม 

เศรษฐศาสตร และส่ิงแวดลอม 

      Introduction to fuel cells and hydrogen, 

hydrogen production and storage, Basic 

concepts of fuel cells, molten carbonate cells, 

solid oxide cells, acid and alkaline cells, 

proton exchange membrane cells, 

applications of hydrogen-fuel cell systems, 

safety requirements, social economic and 

environmental impact analysis 

261425 อากาศพลศาสตรเบื้องตน 

Basic Aerodynamics 

     ประวัติและการพัฒนาอากาศยาน หนวย

และคุณสมบัติของอากาศ การไหลของอากาศ 

ปกในการใชงานทางอากาศพลศาสตรและ

อุปกรณเพิ่มแรงยก แรงทางอากาศพลศาสตร 

การขับเคลื่อนอากาศยาน สมรรถนะในการบิน 

เสถียรภาพและการควบคุม ทฤษฏีเบ้ืองตน

เกี่ยวกับการไหลท่ีของไหลยุบตัวได 

     History and development of aircraft, units 

and dimensions, air flow, aerofoil and highlift 

devices, aerodynamics force, aircraft 

propulsion, flight performance, aircraft 

stability and control, introduction to 

compressible flow 

3(3-0-6) 261455 อากาศพลศาสตรเบ้ืองตน 

Basic Aerodynamics 

     ประวัติและการพัฒนาอากาศยาน หนวย

และคุณสมบัติของอากาศ การไหลของอากาศ 

ปกท่ีใชในงานทางอากาศพลศาสตรและ

อุปกรณเพ่ิมแรงยก แรงทางอากาศพลศาสตร 

การขับเคล่ือนอากาศยาน สมรรถนะในการบิน 

เสถียรภาพและการควบคุม การไหลของของ

ไหลที่กดอดัไดเบื้องตน 

     History and development of aircraft, units 

and dimensions, air flow, aerofoil and highlift 

devices, aerodynamics force, aircraft 

propulsion, flight performance, aircraft 

stability and control, introduction to 

compressible flow 

3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 

   261456 เทคโนโลยีกังหันลม 

Wind Turbines Technology 

     ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกังหันลม อากาศ

พลศาสตรและทฤษฎีโมเมนตัมสําหรับกังหัน

ลมในอุดมคติ โรเตอรมีฝาครอบ วิธีเบรดเอลิ

เมนโมนเมนตัมแบบด้ังเดิม ภาระโหลดและ

โครงสรางเบ้ืองตน แหลงท่ีมาของภาระโหลดท่ี

กระทํากับกังหันลม การจําลองลม 

     Introduction to wind turbines, 

aerodynamics and momentum theory for an 

Ideal wind turbine, shrouded rotors, the 

classical blade element momentum method, 

introduction to loads and structures, sources 

of loads on a wind turbine, wind simulation 

3(3-0-6) 

รายวชิาใหม 
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   261457 เทคโนโลยีของฮทีไปป 

Heat Pipe Technology 

      ประวัติและการพัฒนาทอความรอน 

ทฤษฎีพ้ืนฐานสําหรับการออกแบบทอความ

รอน สวนประกอบของทอความรอน การ

ออกแบบทอความรอน การผลิตและการ

ทดสอบทอความรอน การออกแบบเคร่ือง

แลกเปล่ียนความรอนชนิดทอความรอน ทอ

ความรอนชนดิพิเศษ 

      Historical development, theoretical 

background, heat pipe components and 

materials, design guide, heat pipe 

manufacture and testing, heat pipe heat 

exchanger design, special types of heat pipe 

3(3-0-6) 

รายวชิาใหม 

261433 กังหันกาซ 

Gas Turbine 

3(3-0-6)    
ปดรายวชิา 

   วชิาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกลสําหรับการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

261422 เครื่องจักรกลของไหล 

Fluid Machinery 

     ทฤษฎีพื้นฐาน การจําแนกลักษณะของ

เคร่ืองสูบ พัดลมและกังหัน ประสิทธิภาพ กฎ

ความคล ายคลึง  ความเร็ ว จํ า เพาะและ

คุณลักษณะ การเลือกและการติดต้ัง แนะนํา

เครื่องจักรกลของไหลประเภทอื่นๆ 

     Basic theories, classification of pumps, fan 

and turbine, efficiency, similarity law, specific 

speed and characteristic, selection and 

installation, introduction to other fluid 

machineries. 

3(3-0-6) 261460 เครื่องจักรกลของไหล 

Fluid Machinery 

     ทฤษฎีพ้ืนฐาน การจําแนกลักษณะของ

เครื่องสูบ พัดลมและกังหัน ประสิทธิภาพ กฎ

ความคลายคลึง ความเ ร็ วจํ า เพาะและ

คุณลักษณะ การเลือกและการติดต้ัง ความรู

เบ้ืองตนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลของไหลประเภท

อื่น เชน เครื่องอัดอากาศ และเครื่องตะบันน้ํา 

     Basic theory, classification of pumps, fans 

and turbines, efficiency, similarity law, 

specific speed and characteristics, selection 

and installation, introduction to other types 

fluid machineries such as air compressor and 

hydraulic ram 

3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา

และ

คําอธิบาย

รายวชิา 

   261461 การออกแบบอุปกรณแปรรูปอาหาร 

Design of Food Processing Equipment 

      สุขอนามัยในการออกแบบอุปกรณแปรรูป

อาหาร การออกแบบอุปกรณลําเลียงและ

จัดเก็บ, อุปกรณปรับเปล่ียนขนาด อุปกรณคัด

แยกขนาด อุปกรณถายเทความรอน อุปกรณ

ระเหย อุปกรณทําแหง ตูเย็นและอุปกรณ

3(2-3-6) 

รายวชิาใหม 
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ปรับปรุง 

สําหรับแชแข็ง อุปกรณสําหรับการแปรรูปดวย

ความรอน อุปกรณขนถายมวล อุปกรณบรรจุ

หีบหอ 

      Hygienic design of food processing 

equipment, Designs of  transport and storage 

equipment, processing equipment,  

separation equipment, heat transfer 

equipment, evaporation equipment, 

dehydration equipment, refrigeration and 

freezing equipment, thermal processing 

equipment, mass transfer equipment, 

packaging equipment 

   261462 การอบแหงและการเก็บรักษาผลผลิต

การเกษตร 

Drying and Storage of Agricultural Products 

      พ้ืนฐานการอบแหง ไซโครเมตริก ความ

ตานทานการไหลและพัดลม ความชื้นสมดุล 

คุณสมบัติทางกายภาพและทางความรอนวัสดุ

เกษตร การอบแหงแบบชั้นบาง เคร่ืองอบแหง 

หลักการออกแบบเคร่ืองอบแหงแบบท่ัวไป 

การออกแบบเครื่องแลกเปล่ียนความรอน

สํ า ห รั บ เ ค รื่ อ ง อ บ แ ห ง  ก า ร ป รั บ ป รุ ง

ประสิท ธิภาพของกระ บวนกา รอ บ แ ห ง 

หลักการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร การระบาย

อากาศในกองเมล็ดพืช การออกแบบถังเก็บ

เมล็ดพืช 

      Drying basics, psychometrics, air flow 

resistance and fans, equilibrium moisture 

content, physical and thermal properties of 

agricultural products, thin layer drying, dryer, 

principle of a dryer design, heat exchanger 

design for dryer, development of an efficient 

drying process, the storage of agricultural 

products, aeration of grain for Bulk storage, 

design of grain storage 

3(2-3-6) 

รายวชิาใหม 

   261463 การทําความเย็นและระบบหองเย็น 

Refrigeration and Cold Storage Systems 

      หลักการของการทําความเย็น กาซอัด 

ระบบทําความเย็นแบบดูดกลืนและระบบอื่น ๆ 

3(3-0-6) 

รายวชิาใหม 
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เครื่องอัดไอ เครื่องระเหย เครื่องควบแนนน 

ระบบควบคุม ทอและอุปกรณ การคํานวณ

ภาระความเย็นของหองเย็น ไซโครเมตริกและ

การระบายอากาศ การออกแบบการไหลเวียน

อากาศและทอลม ระบบปรับอากาศ การ

ถนอมผลิตภัณฑทางการเกษตรและอาหาร

โดยการใชหองเย็น ระบบทําความเย็นอุณหภูมิ

ต่ําและเทคนิคการแชแข็ง 

      Principle of refrigeration, compression 

gas, absorption and special type 

refrigeration systems, refrigerant 

compressor, evaporator, condenser, 

controlling systems, piping and equipment, 

load calculation of cold storage, 

psychometric and ventilation, circulation of 

air in cold storage and duct system design, 

air conditioning systems, preservation of 

agricultural products and food with cold 

storage, low temperature refrigeration 

systems and cryogenic technique 

 

261432 การออกแบบเครื่องแลกเปล่ียนความรอน 

Heat Exchanger Design 

      ทฤษฎีและการประยุกตใชระเบียบวิธีเชิง

ตัวเลข ระเบียบวิธีวิเคราะหและวิธีทดลองใน

การแกปญหาเก่ียวกับการถายเทความรอน 

การประยุกตหลักการนํา การพา การแผรังสี 

การควบแนน การเดือด ความเคนและการ

สั่นสะเทือนมาใช ในการออกแบบอุปกรณ

แลกเปล่ียนความรอน 

     Theory and application of numerical, 

analytical, and experimental methods to 

selected heat transfer problems, application 

of principles of conduction, convection, 

radiation, condensation, boiling, stress, and 

vibrations to a design of heat exchange 

equipment 

3(3-0-6) 261464 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 

Heat Exchanger Design 

      ทฤษฎีและการประยุกตใชระเบียบวิธีเชิง

ตัวเลข ระเบียบวิธีวิเคราะหและวิธีทดลองใน

การแกปญหาเกี่ยวกับการถายเทความรอน 

การประยุกตหลักการนํา การพา การแผรังสี 

การควบแนน การเดือด ความเคนและการ

สั่นสะเทือนมาใช ในการออกแบบอุปกรณ

แลกเปล่ียนความรอน 

     Theory and application of numerical, 

analytical, and experimental methods to 

selected heat transfer problems, application 

of principles of conduction, convection, 

radiation, condensation, boiling, stress, and 

vibrations to a design of heat exchange 

equipment 

 

 

3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 
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261332 เครื่องยนตสันดาปภายใน 

Internal Combustion Engine 

    พ้ืนฐานของเครื่องยนตสันดาปภายใน 

เครื่องยนตแบบจุดระเบิดและแบบอัดระเบิด 

เชื้อเพลิงและการสันดาป ระบบการจุดระเบิด 

วัฏจักรเชื้อเพลิง-อากาศในอุดมคติ การอัด

บรรจุอากาศ และการไลไอเสยี สมรรถนะและ

การทดสอบ การหลอลื่น การควบคุมมลพิษ

จากไอเสีย 

     Internal combustion engine fundamentals, 

spark-ignition and compression-ignition 

engines, fuels and combustion, ignition 

systems, ideal fuel air cycle, supercharging 

and scavenging, performance and testing, 

lubrication, emissions control 

3(3-0-6) 261465 เครื่องยนตเผาไหมภายใน 

Internal Combustion Engine 

    พ้ืนฐานของเครื่องยนต เผาไหมภายใน 

เครื่องยนตแบบจุดระเบิดและแบบอัดระเบิด 

เชื้อเพลิงและการเผาไหม ระบบการจุดระเบิด 

วัฏจักรเชื้อเพลิง-อากาศในอุดมคติ การอัด

บรรจุอากาศ และการไลไอเสีย สมรรถนะและ

การทดสอบ การหลอลื่น การควบคุมมลพิษ

จากไอเสีย 

     Internal combustion engine fundamentals, 

spark-ignition and compression-ignition 

engines, fuels and combustion, ignition 

systems, ideal fuel air cycle, supercharging 

and scavenging, performance and testing, 

lubrication, emissions control 

3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 

261424 การออกแบบระบบทอ 

Design of Piping Systems 

     หลักการออกแบบระบบทอ การกําหนด

ลักษณะของทอและการใหรหัสใชงาน วาลว 

ขอตอ ปม หมอไอน้ําและเครื่องอัด ระบบทอ

ในโรงจักรตนกําลัง โรงงานอุตสาหกรรมและ

อาคาร 

     Principle of piping system design, pipe 

specifications and pertinent codes, valves, 

fittings, pumps, boiler and compressors, 

piping systems in power plants, industrial 

plants and buildings 

3(3-0-6) 261466 การออกแบบระบบทอ 

Design of Piping Systems 

     หลักการออกแบบระบบทอ การกําหนด

ลักษณะของทอและการใหรหัสใชงาน วาลว 

ขอตอ ปม หมอไอนํ้าและเครื่องอัด ระบบทอ

ในโรงจักรตนกําลัง โรงงานอุตสาหกรรมและ

อาคาร 

     Principle of piping system design, pipe 

specifications and pertinent codes, valves, 

fittings, pumps, boiler and compressors, 

piping systems in power plants, industrial 

plants and buildings 

3(3-0-6) 

ปรับรหัสวิชา 

   261490 หัวขอคัดสรรทางวศิวกรรมเครื่องกล 

Selected Topics in mechanical engineering 

      การกําหนดประเด็นหัวขอท่ีสนใจท่ีเปน

ปจจุบัน เทคโนโลยีหรือองคความรูใหมในงาน

วศิวกรรมเครื่องกล 

      Selecting interesting, current topics, 

technology or modern knowledge in 

mechanical engineering 

3(3-0-6) 

รายวชิาใหม 

261351 การทําความเย็น 

Refrigeration 

3(3-0-6)    

ปดรายวชิา 

ปดรายวชิา 261412 การออกแบบเครื่องจักรกล 3 

Machine Design III 

3(3-0-6)    
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261421 กลศาสตรของของไหล 2 

Mechanics of Fluids II 

3(3-0-6)    

261423 ระบบสงกําลังโดยใชของไหล 

Fluid Power Systems 

3(3-0-6)    

261426 หัวขอคัดสรรทางกลศาสตรของของไหล 

Selected Topics in Mechanics of Fluids 

3(3-0-6)    

   กลุมวชิากลศาสตรประยุกตสําหรับการออกแบบอุปกรณออกกําลังกายและ

อุปกรณอํานวยความสะดวกสําหรับผูพกิารและผูสูงอายุ 

   261470 พ้ืนฐานชีวกลศาสตรสําหรับการออกแบบทาง

วศิวกรรม 

Basic Biomechanics for Engineering Design 

      แนวคิดดานจลนศาสตรและพลศาสตร

สําหรับการวิเคราะหการเคล่ือนท่ีของมนุษย ชี

วกลศาสตรของกระดูก ขอตอ กลามเ น้ือ 

อวัยวะชวงบน อวัยวะชวงลาง กระดูกสันหลัง 

จลนศาสตรเชิงเสนและเชงิมุมของการเคล่ือนท่ี

ของมนุษย ขอกําหนดทางชีวกลศาสตรเพ่ือ

การออกแบบทางวิศวกรรม 

    Kinematics and kinetics concepts for 

analyzing human motion, biomechanics of 

bones, articulations, muscles, upper and 

lower extremity, spine, linear and angular 

kinematics of human movement, biomechanic 

specifications for engineering design   

3(3-0-6) 

รายวชิาใหม 

   261471 การออกแบบอุปกรณออกกําลังกาย 

Fitness Equipment Design 

      การออกแบบอุปกรณกีฬาและอุปกรณ

ออกกําลังกาย ขอพิจารณาเกี่ยวกับหลักชีวกล

ศาสตรท่ีเก่ียวของกับอุปกรณ การประเมิน

ลักษณะเดนของช้ินสวนจําเพาะของอุปกรณ  

มาตรฐานอุปกรณออกกําลังกาย ไดแก สวน

ปองกัน การปกปด และการกินพ้ืนที่  จุดท่ี

อุปกรณมีการบบีรัด การเฉือน การบดอดั การ

ปรับต้ัง และการล็อค มือจับ สวนรองรับเทา 

ชิ้นสวนท่ีรับแรง และการสงผานแรง ความ

คงทนของช้ินสวนอุปกรณตอโหลดท่ีกระทํา 

      Design of sports and fitness equipment, 

biomechanical considerations relevant to 

equipment, feature assessments of specific 

3(2-3-6) 

รายวชิาใหม 
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pieces of equipment, fitness equipment 

standard including guarding, enclosure and 

spacing, Squeeze, shear and crush points, 

adjustment and locking means, handgrips and 

foot support, load development and 

transmitting components, endurance loading 

   261472 เทคโนโลยีสิ่งอาํนวยความสะดวกเบื้องตน 

Introduction to Assistive Technologies 

      กิจกรรมของมนุษย แนวคิดทั่วไปของการ

ออกแบบและการใชงาน ประเด็นทางจรยิธรรม

ในเทคโนโลยีส่ิงชวยอํานวยความสะดวก การ

สงผานสัญญาณใหอุปกรณชวย การควบคุม

ปฏิ สัมพันธ  การออกแบบเบาะ น่ัง  การ

ออกแบบลอเข็นและอุปกรณชวยเหลือการ

เคลื่อนไหว การปรับแตงยานพาหนะสําหรับผู

พิการ  หุนยนตช วยอํานวยความสะ ดวก 

สิ่งแวดลอมอัจฉริยะ เทคโนโลยีอํานวยความ

สะดวกสําหรับผูสูงวัย 

      Human activity, general design concepts 

and usability, ethical issues in assistive 

technology,  user inputs for assistive device, 

control interfaces, seats design, wheelchairs 

and mobility aids , vehicle modifications for 

disabilities, assistive device for rehabilitation, 

assistive robots, smart environment, assistive 

technologies for elderly care 

3(2-3-6) 

รายวชิาใหม 

261411 ระเบียบวธีิไฟไนตเอลิเมนต 

Finite Element Method 

     พ้ืนฐานของระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต 

เกณฑของไฟไนต เอลิ เมนต  ฟ งกชันการ

ประมาณในเอลิเมนต การวเิคราะหดวยไฟไนต

เอลิเมนตสําหรับปญหาหน่ึงมิติการแบงโดเมน

ออกเปนเอลิเมนต การรวมสมการของเอลิ

เมนต การวิ เคราะหดวยไฟไนต เอลิ เมนต

สําหรบัปญหาสองและสามมติิ 

     Introduction to finite element method, 

finite element formulation, element 

interpolation function, finite element analysis 

of one dimensional problems, discretizations 

3(2-3-6) 261473 ระเบียบวธีิไฟไนตเอลิเมนต 

Finite Element Method 

       ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับระเบียบวิธีไฟไนต

เอลิเมนต เกณฑของไฟไนตเอลิเมนต ฟงกชัน

การประมาณในเอลิเมนต การวเิคราะหดวยไฟ

ไนตเอลิเมนตสําหรับปญหาหน่ึงมิติ การแบง

โดเมนออกเปนเอลิเมนต การรวมสมการของ

เอลิเมนต การวิเคราะหดวยไฟไนตเอลิเมนต

สําหรับปญหาสองและสามมิติ 

      Introduction to finite element method, 

finite element formulation, element 

interpolation function, finite element analysis 

of one dimensional problems, discretizations 

3(2-3-6) 

ปรับรหัสวิชา 
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of the domain into elements, assembly of 

element equations, finite element analysis of 

two and three dimensional problem 

of the domain into elements, assembly of 

element equations, finite element analysis of 

two and three dimensional problem 

   261474 กลศาสตรการแตกหัก 

Fracture Mechanics 

     ภาพรวมของกลศา สตร การแตก หัก 

กล ศา สตร กา รแตก หักยื ดหยุ น เ ชิ ง เ ส น 

กลศาสตรการแตกหักอิลาสติก-พลาสติก 

กลไกการแตกหักในวัสดุ การเติบโตของรอย

ร า วล า  การประ เ มิ นกา รค งส ภา พข อ ง

โครงสราง 

      Overview of fracture mechanics, linear 

elastic fracture mechanics, elastic-plastic 

fracture mechanics, fracture mechanisms in 

materials, fatigue crack growth, application to 

structural integrity assessment 

3(3-0-6) 

รายวชิาใหม 

   261475 วัสดุเชิงประกอบ 

Composite materials 

      คุณสมบัติท่ัวไปของวัสดุคอมโพสิต ขอดี 

ขอเสีย แนวโนมของการใชงาน  องคประกอบ

พ้ืนฐาน คุณสมบัตขิองเสนใย  เมตรกิซ การยึด

กันของวัสดุเชงิประกอบ วัสดุยดึประสาน    

กระบวนการหรือกรรมวิ ธี ข้ึนรูปวั สดุ เชิ ง

ประกอบ ความเปนสปริง ความแข็งแรง การ

ขยายตัวเนื่องจากความชื้น และอุณหภูมิ  

ทฤษฎีกลศาสตรของวัสดุคอมโพสิต ทฤษฎี

แผนเรียงชั้นลามิเนต ทฤษฎีความเสียหายและ

ความแข็งแรงของแผนเรียงชั้น ความเคนเขม

เฉพาะจุด 

      General characteristics of composites, 

advantages and disadvantages,  application 

trends, basic materials, characteristics of 

fibers, matrices,  interface bonding, 

adhesives, fundamental process/ 

Manufacturing, stiffness,  strength, thermal 

and moisture expansion, composite 

mechanics theory, laminate theory, theory of 

failure and laminate strength, stress 

concentrations 

3(3-0-6) 

รายวชิาใหม 
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   261476 หลักของกลศาสตรของแข็ง 

Principles of Solid Mechanics 

     คารทีเชียนเทนเซอรเบื้องตน ทฤษฎีความ

เคนและความเครียดในสองมิติและสามมิติ กฎ

ของฮุค การประยุกตใชวิธีพลังงาน ทฤษฎีการ

เสียหาย สภาพพลาสตกิเบ้ืองตน การวเิคราะห

ไฟไนตเอลิเมนตเบ้ืองตน 

     Introduction to cartesian tensors, two and 

three dimensional theories of stress and 

strain, Hooke's law, application of energy 

method, theories of failure, introduction to 

plasticity, introduction to finite element 

analysis 

3(3-0-6) 

รายวชิาใหม 

   261490 หัวขอคัดสรรทางวศิวกรรมเครื่องกล 

Selected Topics in Mechanical Engineering 

      การกําหนดประเด็นหัวขอท่ีสนใจท่ีเปน

ปจจุบัน เทคโนโลยีหรือองคความรูใหมในงาน

วศิวกรรมเครื่องกล 

      Selecting interesting, current topics, 

technology or modern knowledge in 

mechanical engineering 

3(3-0-6) 

รายวชิาใหม 

261413 กลศาสตรของของแข็ง 2 

Mechanics of Solids II 

3(3-0-6)    

ปดรายวชิา 
261414 หัวขอคัดสรรทางกลศาสตรวิศวกรรม 

Selected Topics in Engineering Mechanics 

3(3-0-6)    

   กลุมวิชาการควบคุมประยุกต หุนยนต และอากาศยานไรคนขับ  

   261480 อุปกรณขับเคล่ือนและตรวจวัดในหุนยนต 

Robot Actuators and Sensors 

       ระบบควบคุมหุนยนตเบ้ืองตน หลักการ

ทํางานของมอเตอรไฟฟากระแสตรง มอเตอร

ไฟฟากระแสสลับ สเต็ปเปอรมอเตอร โซลิ

นอยด อุปกรณขับเคลื่อนขนาดจิ๋ว เอนโคด

เดอร โซนาร อินฟาเรด พร็อกซิมิต้ีเซนเซอร

และ ไมโครคอนโทรเลอรการใชอุปกรณ

ขั บ เ ค ล่ื อ น  อุ ป ก ร ณ ต ร ว จ วั ด แ ล ะ

ไมโครคอนโทรเลอรในการออกแบบระบบแมค

คาทรอนกิส 

       Introduction to robot control systems, 

operating principle of DC motors, AC motors, 

3(2-3-6) 

รายวชิาใหม 
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ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระท่ี 
ปรับปรุง 

stepper motors, solenoids, microactuators, 

encoders, sonar, infrared, proximity sensor, 

and microcontroller, use of actuators, sensors 

and microcontrollers in mechatronics design 

   261481 หุนยนตเคล่ือนท่ีเบ้ืองตน 

Introduction to Mobile Robots 

      การเคลื่อนท่ีของหุนยนต  จลนศาสตร

ของหุนยนตเคล่ือนที่ เซนเซอรและอุปกรณ

ขับเคลื่อนสําหรับหุนยนตเคล่ือนท่ี การควบคุม

การเคลื่อนที่ของหุนยนต การวางแผนเสนทาง

เคลื่อนท่ีและการนํารอง 

      Locomotion, mobile robot kinematics, 

sensors and actuators for mobile robots, 

mobile robot localization control, planning and 

navigation  

3(2-3-6) 

รายวชิาใหม 

   261482 หุนยนตอุตสาหกรรมเบ้ืองตน 

Introduction to Industrial Robots 

      หลักการพ้ืนฐานของหุนยนต จลนศาสตร

ไปขางหนาของแขนกล เมตรกิซหมุน ตําแหนง 

ความเร็วและความเรง จลนศาสตรยอนกลับ

ของแขนกล วิธีการจาโคเบียน สมการการ

เคลื่อนท่ีของแขนกล การควบคุมการเคล่ือนท่ี

และการควบคุมแรงของแขนกล อุปกรณวัด

และการแปลงสัญญาณ ระบบขับเคล่ือนและ

สงกําลัง ระบบหุนยนตเฉลยีวฉลาด 

      Basic theory of robotics, forward 

kinematics of robot arm, rotation matrix, 

position, velocity and acceleration, backward 

kinematics of robot arm, Jacobean method, 

equation of motion of robot arm, motion and 

force control of robot arm, measuring and 

transducing instruments, driving and power 

transmission system intelligent robotic system 

3(2-3-6) 

รายวชิาใหม 

   261483 หุนยนตอากาศยานเบื้องตน 

Introduction to Flying Robots 

      ประวั ติการใชหุนยนต บินหลายใบพัด 

ภาพรวมชุดอุปกรณสํา เร็จรูป ท่ี มีขายใน

ทองตลาด พลศาสตรของการการบิน การ

ออกแบบตัวเครื่อง มอเตอรและใบพัด ระบบ

3(2-3-6) 

รายวชิาใหม 
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ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระท่ี 
ปรับปรุง 

ใหพลังงาน เซนเซอรบอกตําแหนง การควบคุม

การบนิ การประเมินสมรรถนะ 

      A history of multicoptor flying robot, 

overview of commercial drones and kits, 

dynamics of flight, airframe design, motors 

and propellers, power systems, inertial 

sensors, flight control, performance 

evaluation 

   261490 หัวขอคัดสรรทางวศิวกรรมเครื่องกล 

Selected Topics in Mechanical Engineering 

      การกําหนดประเด็นหัวขอท่ีสนใจท่ีเปน

ปจจุบัน เทคโนโลยีหรือองคความรูใหมในงาน

วศิวกรรมเครื่องกล 

      Selecting interesting, current topics, 

technology or modern knowledge in 

mechanical engineering 

3(3-0-6) 

รายวชิาใหม 

261442 การวัดและ เครื่ อ ง มือวั ด สําหรั บวิ ศว กร

เครื่องกล 

Measurement and Instruments for 

Mechanical Engineers 

3(2-3-6)    

ปดรายวชิา 

261443 พื้นฐานของหุนยนต 

Fundamental of Robotics 

3(3-0-6)    

261444 การออกแบบและการผลิตโดยใชคอมพิวเตอร

ชวย 

Computer Aided Design and Manufacturing 

 

3(2-3-6)    

ปดรายวชิา 

261445 การประมวลผลสัญญาณดิจิ ทัลและการ

ควบคุม 

Digital Signal Processing and Control 

3(3-0-6)    

261446 การควบคุมสมัยใหมในงานวิศวกรรมเครื่องกล 

Modern Control in Mechanical Engineering 

3(3-0-6)    

261447 พื้นฐานแมคคาทรอนิกสสําหรับ 

วศิวกรรมเครื่องกล 

Fundamental of Mechatronics for Mechanical 

Engineering 

3(2-3-6)    

261448 หัวขอคัดสรรทางดานพลศาสตรและการ

ควบคุม 

Selected Topics in Dynamics and Control 

 

3(2-3-6)    

ปดรายวชิา 
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ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระท่ี 
ปรับปรุง 

275200 อาสาพัฒนาชุมชนสําหรับวิศวกร 

Community Development Voluntary for 

Engineers 

3(2-3-6)    

ปดรายวชิา 

   275001 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 

Creativity and Innovation for Community 

      เ ค รื่ อ ง ย น ต น วั ต ก ร ร ม เ บ้ื อ ง ต น  

กระบวนการคิดอยางสรางสรรค การตีกรอบ

โจทยปญหาของชุมชน การประยุกตใชความรู

ทางวิศวกรรมหรือสาขาท่ีเก่ียวของเพื่อหา

วิธีการแกปญหาเชิงสรางสรรค การพัฒนา

ขอ เสนอโครงงานขนาดเ ล็ก สําหรับผลิต

นวัตกรรมเพื่อชุมชน 

       Introduction to innovation engine, 

process of creative thinking, framing 

community problems, process of applying 

knowledge on engineering and related 

interdisciplinary for creative solution; 

development of mini project proposal for 

conducting innovation for community 

3(2-3-6) 

รายวชิาใหม 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศกึษา 

 

แผนการศกึษาป พ.ศ.2555 

ชั้นปท่ี 1 

ภาคการศกึษาตน 

แผนการศกีษาป พ.ศ. 2560 

ชั้นปท่ี 1 

ภาคการศกึษาตน 

001111 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพรอม 3(3-0-6) 

005171 ชีวติและสุขภาพ 3(3-0-6)  -  

   001101 การใชภาษาไทย 3(2-2-5) 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 

244101 ฟสกิส 1 4(3-3-8) 244101 ฟสกิส 1 4(3-3-8) 

261101 เขียนแบบวศิวกรรม 3(2-3-6) 261101 เขียนแบบวศิวกรรม 3(2-3-6) 

      

 รวม 20 หนวยกติ รวม  20 หนวยกติ

      

      

      

 ภาคการศกึษาปลาย   ภาคการศกึษาปลาย  

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษสูโลกกวาง 3(2-2-5) 

   004101 ศลิปะในการดําเนนิชีวิต 3(2-2-5) 

   
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

3(2-2-5) 

003134* อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 3(3-0-6)  -  

003136* พะเยาศกึษา 3(2-2-5)  -  

005173 ทักษะชวิีต 2(1-2-3)  -  

004xxx กลุมวชิาพลานามัย 1(0-2-1)  -  

241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

244102 ฟสกิส 2 4(3-3-8) 244102 ฟสกิส 2 4(3-3-8) 

261111 กลศาสตรวศิวกรรม 1 3(3-0-6) 261111 กลศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

264101 เครื่องมือพ้ืนฐานทางวศิวกรรม

และการใชงาน 

2(1-3-4)    

   261191 ปฏิบัตกิารยานยนต 1(0-3-4) 

      

 รวม 21 หนวยกติ  รวม 20 หนวยกติ

      

หมายเหตุ: *ใหนสิติเลือกเรยีนเพียง 1 รายวชิา    
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศกึษา 

 

แผนการศกึษาป พ.ศ.2555 

ชั้นปที่ 2 

ภาคการศกึษาตน 

แผนการศกีษาป พ.ศ. 2560 

ช้ันปท่ี 2 

ภาคการศกึษาตน 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6)  -  

005172 การจัดการการดําเนนิชีวิต 3(2-2-5)  -  

   001204 ภาษาอังกฤษกาวหนา 3(2-2-5) 

   003201 การสื่อสารในสังคมดจิิทัล 3(2-2-5) 

   
003202 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดลอม 

3(2-2-5) 

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร 3(3-0-6)  -  

241253 แคลคูลัส 3 3(3-0-6)  -  

261231 เทอรโมไดนามกิส 1 2(2-0-4) 261211 เทอรโมไดนามกิส 3(3-0-6) 

261211 กลศาสตรวศิวกรรม 2 3(3-0-6) 261221 กลศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0-6) 

   262201 วศิวกรรมไฟฟาพื้นฐาน 4(3-3-8) 

264201 วสัดุวศิวกรรม 3(3-0-6) 264101 วสัดุวศิวกรรม 3(3-0-6) 

      

 รวม 20 หนวยกติ รวม  22 หนวยกติ

      

      

 ภาคการศกึษาปลาย   ภาคการศกึษาปลาย  

   002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

   226101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร 3(3-0-6) 

261241 สมการอนุพันธในงาน

วศิวกรรมเครื่องกล 

3(3-0-6) 261203 แคลคูลัสประยุกตในงาน

วศิวกรรมเครื่องกล 

3(3-0-6) 

261212 กลศาสตรของเครื่องจักรกล 3(3-0-6)  -  

261213 กลศาสตรของของแข็ง 1 3(3-0-6)  -  

261233 เทอรโมไดนามกิส 2 2(2-0-4) 261212 เทอรโมไดนามกิสประยกุต 3(3-0-6) 

261221 กลศาสตรของของไหล 3(3-0-6) 261213 กลศาสตรของของไหล 3(3-0-6) 

262201 วศิวกรรมไฟฟาพื้นฐาน 4(3-3-8)  -  

   264209 พ้ืนฐานกรรมวธีิการผลิต 3(2-3-6) 

xxxxxx วชิาเลือกเสรี 3(x-x-x)    

      

 รวม 21 หนวยกติ  รวม 21 หนวยกติ
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศกึษา 

 

แผนการศกึษาป พ.ศ.2555 

ชั้นปที่ 3 

ภาคการศกึษาตน 

แผนการศกีษาป พ.ศ. 2560 

ชั้นปท่ี 3 

ภาคการศกึษาตน 

00xxxx วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x)    

   261311 กลศาสตรของของแข็ง 3(3-0-6) 

261301 การเขียนแบบเครื่องกล 2(1-3-4) 261321 เขียนแบบเครื่องกล 2(1-3-4) 

   
261322 ระเบียบวธีิเชงิตัวเลขในงาน

วศิวกรรมเครื่องกล 

3(2-3-6) 

261331 การถายเทความรอน 3(3-0-6) 261331 การถายเทความรอน 3(3-0-6) 

   261332 กลศาสตรของเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 

261391 ปฏิบัตกิารสําหรับวศิวกร

เครื่องกล 1 

1(0-3-2) 261391 ปฏิบัตกิารสําหรบัวศิวกร

เครื่องกล 1 

1(0-3-2) 

264301 กรรมวธิกีารผลิต 1 3(2-3-6)    

264202 สถติวิิศวกรรม 3(3-0-6)    

xxxxxx วชิาเลือกเสรี 3(x-x-x) xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 3(x-x-x) 

      

 รวม 20 หนวยกติ  รวม 18 หนวยกติ
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศกึษา 

 

แผนการศกึษาป พ.ศ.2555 

ชั้นปท่ี 3 

ภาคการศกึษาปลาย 

แผนการศกึษาป พ.ศ.2560 

ช้ันปท่ี 3 

ภาคการศกึษาปลาย 

001xxx วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x)  -  

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ 3(3-0-6)  -  

261312 การออกแบบเครื่องจักรกล 2 2(1-3-4)  -  

261313 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3(3-0-6)  -  

261332 เครื่องยนตสันดาปภายใน 3(3-0-6)  -  

261341 ระเบียบวธีิเชิงตัวเลขในงาน

วศิวกรรมเครื่องกล 

3(2-3-6) 
 -  

261351 การทําความเยน็ 3(3-0-6)  -  

   261323 สถติแิละการวัดในงาน

วศิวกรรมเครื่องกล 

3(2-3-6) 

   261324 แมคคาทรอนกิส 3(2-3-6) 

   261333 การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 

   261334 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 

   261335 การปรับอากาศ 3(3-0-6) 

   261336 การออกแบบระบบความรอน 3(3-0-6) 

261392 ปฏิบัตกิารสําหรับวศิวกร

เครื่องกล 2 

1(0-3-2) 261392 ปฏิบัตกิารสําหรบัวศิวกร

เครื่องกล 2 

1(0-3-2) 

 รวม 21 หนวยกติ  รวม 19 หนวยกติ

    
 

 
 

      

ภาคการศกึษาฤดูรอน ภาคการศกึษาฤดูรอน 

261393 การฝกงานดานวศิวกรรม 

เครื่องกล 

6 หนวยกิต 261393 การฝกงานดานวิศวกรรม 

เครื่องกล 

3(0-9-5) 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศกึษา 

 

แผนการศกึษาป พ.ศ.2555 

ชั้นปที่ 4 

ภาคการศกึษาตน 

แผนการศกึษาป พ.ศ.2560 

ชั้นปท่ี 4 

ภาคการศกึษาตน 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค

เฉพาะ 

3(3-0-6)  
 

 

   261431 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

 
 

 261432 การออกแบบทางวศิวกรรม 

เครื่องกลใชคอมพวิเตอรชวย 

3(2-3-6) 

261491 ระเบียบวธีิวจัิย 1(0-3-2) 261491 การเตรียมโครงงานทาง

วศิวกรรมเครื่องกล 

1(0-3-2) 

261431 วศิวกรรมโรงจักรตนกําลัง 3(3-0-6)  -  

261441 วศิวกรรมควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6)  -  

2614xx วชิาชพีเลือก 3(x-x-x) 2614xx วชิาชีพเลอืก 3(x-x-x) 

   2614xx วชิาชีพเลอืก 3(x-x-x) 

      

 รวม 13 หนวยกติ  รวม 13 หนวยกติ

      

      

      

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

261492 โครงงานทางวศิวกรรมเครื่องกล 2(0-6-3) 261492 โครงงานทางวศิวกรรมเครื่องกล 2(0-6-3) 

2614xx วชิาชพีเลือก 3(x-x-x) 2614xx วชิาชีพเลอืก 3(x-x-x) 

2614xx วชิาชพีเลือก 3(x-x-x) 2614xx วชิาชีพเลอืก 3(x-x-x) 

2614xx วชิาชพีเลือก 3(x-x-x)    

   xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 3(x-x-x) 

      

 รวม 11 หนวยกติ  รวม 11 หนวยกติ 

  



160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

คําส่ังแตงตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 

 



161 

 

 



162 

 

 
  



163 

 

 



164 

 

 
 



165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมวิพากษหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวศิวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
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รายงานการประชุมวพิากษหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 

ณ วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

****************************** 

รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรท่ีเขาประชุม  

๑.  ศาสตราจารย ดร.สมชาย วงศวิเศษ     ประธานกรรมการ 

   (ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน) 

๒. ศาสตราจารย ดร.สมชาต ิฉันทศิรวิรรณ    กรรมการ 

   (ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน) 

๓.  รองศาสตราจารย ดร.ชนิรกัษ เธียรพงษ    กรรมการ 

     (ตัวแทนจากสภาวิศวกร) 

๔.  ดร.วิชญพล ฟกแกว      กรรมการ 

   (อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร) 

๕.  ดร.ปรเมศร ปธเิก      กรรมการ 

   (อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร) 

รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรท่ีไมเขาประชุม (เนื่องจากตดิภารกิจ) 

๑. ดร.วสันต  คําสนาม       กรรมการ 

๒. ดร.นพรตัน  เกตุขาว       กรรมการ 

๓. ดร.ฝนทิพย  จินันทุยา      กรรมการ 

รายนามผูเขารวมประชุม  

๑. อาจารยอดศิร ประสทิธิ์ศักดิ์      อาจารยประจําหลักสูตร 

๒. ดร.สุธรรม อรณุ       อาจารยประจําหลักสูตร 

๓. ดร.รชันีวรรณ อังกุรบุตร      อาจารยประจําหลักสูตร 
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เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

 ดร.รชันวีรรณ องักุรบุตร กลาวตอนรบัผูทรงคุณวุฒิ 

 ประธานกรรมการกลาวเปดประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๑        เรื่อง  แจงเพ่ือทราบ 

- ไมม ี - 

ระเบียบวาระที่ ๒     เรื่อง  พจิารณารับรองรายงานการประชุม 

- ไมม ี - 

ระเบียบวาระที่ ๓       เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไมม ี - 

ระเบียบวาระที่ ๔     เรื่อง   เสนอเพื่อพจิารณา 

 

ระเบยีบวาระที่ ๔.๑    เรื่อง พจิารณาหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

สรุปเรื่อง 

 ดร.วิชญพล  ฟกแกว นําเสนอแนวคดิในการพัฒนาหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร รายวิชาใน

หลักสูตรและแผนการศกึษาตอที่ประชุม  

 ประธานท่ีประชุมไดสอบถามเก่ียวกับหลักสูตรวา หลักสูตรเนนดานไหน วิชาการหรอืปฏิบัต ิ

และอัตลักษณของหลักสูตรคืออะไร 

 คณาจารยที่เขารวมประชุม ไดช้ีแจงตอท่ีประชุมวาหลักสูตรไดทําการสํารวจภาวะการมีงานทํา

ของนสิติพบวานสิติสวนใหญทํางานใน ๒ สายงานไดแก วศิวกรสนามในอุตสาหกรรมกอสรางและ

วิศวกรโรงงาน ดังนัน้หลักสูตรจงึเนนดานปฏิบัต ิ และไดจัดกลุมวชิาเฉพาะเลอืกเพ่ือเพ่ิมทักษะในการ

ปฎบิัตงิานดังน้ี 

  กลุมวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลสําหรับอุตสาหกรรมกอสราง 

  ๑. การออกแบบระบบทอในอาคาร Design of Plumbing System 

  ๒.การบรหิารงานระบบและการประเมินราคา Building Service Construction 

Management and Cost Estimation 

  กลุมวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

๑. การตดิต้ังเครื่องจักรกลและการบํารุงรักษาเชิงปองกัน Machinery Installation 

and Preventive Maintenance 

๒. การจัดการทางดานการผลิตและคุณภาพ Production and Quality 

Management 
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 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นดังตอไปน้ี 

 

๑. หลักสูตรยังขาดความโดดเดนและความเปนเอกลักษณ ดังนัน้สาขาวิชาตอง

พิจารณาตรงจุดนี้ดวย 

๒. กลุมวิชาเฉพาะเลอืก เชน การออกแบบระบบทอ การตดิตัง้เครื่องจักรและการ

จัดการทางดานการผลติ เปนวชิาพื้นฐานมากเกินไป เนื่องจากวชิาเหลานี้นสิิต

สามารถศึกษาดวยตัวเองในการทํางานจริงและมีความชํานาญไดในระยะเวลาอัน

สัน้ หากมีพื้นฐานท่ีด ี วิชาเลอืกเหลานี้สามารถนําไปผนวกกับวิชาตางๆ ได เชน 

piping นําไปรวมกับ fluid mechanics วิชาที่เปดควรจะเปนวิชาที่เนนพ้ืนฐานทาง

วิศวกรรมศาสตรที่สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานหรอืเพ่ือศึกษาตอ 

๓. รายวิชาเฉพาะเลือกที่จะเปดสอนควรเปนรายวิชาใหมที่มหาวิทยาลัยอื่นยังไมมีการ

สอน และเปดวิชาเลอืกเพ่ือเปนการชักนําการทําโปรเจค หรอืการทํางานในอนาคต

แกนสิิต (ใหเปดวิชาท่ีนาสนใจท่ีนสิติอาจจะไดนําไปใชในอนาคต) เชน Fuel cell 

Robotics Fluid machinery Aerodynamics หรอื mechatronics ท้ังนี้ยังไมตอง

พิจารณาวาจะมอีาจารยสอนหรอืไมเพราะสามารถพัฒนาอาจารยได 

 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นอื่น ๆ เพ่ิมเตมิดังตอไปนี้ 

๑. ขาดรายวิชาที่รองรับ Thailand 4.0  

๒. ในขัน้ตอนในการพัฒนาหลักสูตรควรมีรายวชิาที่นาสนใจและดงึดูดผูเรียน ยังไม

ตองคํานึงถงึความเชี่ยวชาญของอาจารยที่มีอยู เพราะสามารถพัฒนาอาจารยใหมี

ความรูเพิ่มเติมในศาสตรน้ัน ๆ ได 

๓. ควรมวีิชาท่ีรองรับความตองการของทองถิ่นดวย เชน เทคโนโลยหีลังการเก็บเก่ียว/

อบแหง 

๔. ควรมวีิชา Prerequisite (จําเปนตองชี้แจงใหคณะกรรมการทราบถึงความจําเปน 

เน่ืองจากเปนหลักสากลท่ีทุกมหาวิทยาลัยใช) 

๕. วิชา Automotive แมจะเปนวิชาปฏิบัต ิ แตควรเรียนหลักจากนักศึกษาวชิา 

Thermodynamics หรอื Fluid แลว และถาเนนปฏิบัตคิวรเปลี่ยนช่ือวชิาใหตรงกับ

เน้ือหาที่เรียน 

๖. วิชา Pre-project และ Project ควรเปน 3 หนวยกิจ และควรมีการใหเกรดเพ่ือใหเด็ก

มคีวามสนใจในการศึกษาหาความรู ไมควรมีแคผานหรือไมผาน (เนื่องจากนสิติอาจ

ไมใหความสําคัญ)  อาจมีวิชา 1 หนวยกิจ ในป 3 เทอมสอง (ท่ีสจล.ใชชื่อวิชา project 
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study) เพื่อใหเด็กทําการศึกษาดูวาอยากทําโปรเจ็คอะไรในป 4 โดยอาจใหนสิติทํา

โปรเจ็คเล็กๆ 

๗. วิชา Thermodynamics 2 ควรเปลี่ยนเปนวิชา Applied thermodynamics โดยใหเอา

วิชาขึ้นสูงท่ีเก่ียวของมาผนวก เพื่อลดหนวยกิจ เชน ICE, Power plant เปนตน  

๘. วิชาเครื่องยนตสันดาปภายใน ใหเปลี่ยนเปน วิชาเครื่องยนตเผาไหมภายใน 

๙. อาจจะลดหนวยกิตของวิชา 4 หนวยกิต (ถาเปนไปได) เพ่ือเปดวิชาอื่นเพ่ิมขึน้ 

๑๐. ปญหาของนสิิตแรกเขาเก่ียวกับภาษาอังกฤษ อาจแกโดยการสรางสิ่งแวดลอม

ที่เนนใหเด็กมีโอกาสใชภาษาอังกฤษ เชน การ present ในวิชา pre-project และ 

project ควรเปน ภาษาอังกฤษ ท้ังการพูดและการทํา presentation อาจารยอาจทํา 

presentation หรอืใหโจทย/ขอสอบ เปน ภาษาอังกฤษ มีการกําหนดใหเด็กตอง

ทดสอบภาษาอังกฤษ เชน CU-tep 

มติ ใหสาขาวิชานําขอคิดเห็นจากท่ีประชุมไปปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตร 

หลังจากปรับปรุงแลวใหสงรางหลักสูตรใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาอีกครัง้พรอมแบบประเมิน 

ระเบียบวาระที่ ๕    เร่ืองอื่นๆ  

 

- ไมม ี - 

ประธานกลาวขอบคุณ และกลาวปดประชุม 

ปดประชุมเวลา  ๑๖.๑๐ น. 
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สรุปการปรับแกหลักสูตรตามคําแนะนําของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

และความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ
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ศาสตราจารย ดร. สมชาย  วงศวิเศษ 
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ศาสตราจารย ดร. สมชาติ  ฉันทศิริวรรณ 
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รองศาสตราจารย ดร. ชนิรักษ  เธียรพงษ 
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ภาคผนวก จ 

 

ประวัตแิละผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

  



189 
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ตาํแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
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พ.ศ. 2557   Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering),   

University of Leicester, UK 

 พ.ศ. 2548   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมเครื่องกล)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

 พ.ศ. 2543   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพษิณุโลก 

ผลงานทางวชิาการ   

(1) Gao, S. and Srirattayawong, S. (2014),  Computational Modelling of the Surface 

Roughness Effects on the Thermal-elastohydrodynamic Lubrication Problem, Proceedings of 

the International Conference on Heat Transfer and Fluid Flow: 192.1-192.8. 

(2) Gao, S. and Srirattayawong, S. (2014), Numerical Simulation of the Kurtosis Effect on 

the EHL Problem, International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial and 

Mechatronics Engineering, Vol:8, No.12: 2043-2047. 

(3) Srirattayawong, S. and Gao, S. (2014). Surface Roughness Effects on Fluid Flow 

between Two Rotating Cylinders, International Journal: Key Engineering Materials, Vol. 

642: 275-280. 
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(4) Gao, S. and Srirattayawong, S. (2013). CFD Prediction of the Effects of Surface 

Roughness on Elastohydrodynamic Lubrication under Rolling/Sliding Conditions, Applied 

Mechanics and Materials, vol. 184-185: 86-89 

(5) Srirattayawong, S. and Gao, S. (2013). A Computational Fluid Dynamics Study of 

Elastohydrodynamic Lubrication Line Contact Problem with Consideration of Surface 

Roughness, Computational Thermal Sciences, 5(3): 195–213. 

(6) Srirattayawong, S. and Gao, S. (2012). A CFD Study of the EHL Line Contact Problem 

with Consideration of the Surface Roughness under Varied Loads, International Conference 

on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics: 723-729. 
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ประวัตอิาจารยประจําหลักสูตร 

ดร.สุธรรม อรุณ 

Sutham Arun, Ph.D. 

 

ช่ือ-สกุล   ดร.สุธรรม อรุณ 

รหัสประจําตัวประชาชน 36501013XXXXX 

ตาํแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

สถานที่ทํางาน   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู 2 ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดตอไดสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู 2 ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท   0 5446 6666  ตอ 3383 

Email    sutham_eng@hotmail.com 

ประวัติการศกึษา 

พ.ศ. 2558   Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering),   

 The University of Manchester, UK 

 พ.ศ. 2548   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมเครื่องกล)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชยีงใหม 

 พ.ศ. 2544   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพษิณุโลก 

ผลงานทางวชิาการ   

(1) Maslan, M.H., Sheikh, M.A. and ARUN, S. (2014). Prediction of Fatigue Crack Initiation in 

Complete Contact Fretting Fatigue. Applied Mechanics and Materials, Vol.467. pp.431-437. 

(2) ARUN, S., Sherry, A.H., Sheikh, M.A. and Smith, M.C. (2014). Rousselier parameter 

calibration for Esshete weld metal. in Proceedings of the ASME 2014 Pressure Vessels & 

Piping Conference, Massachusetts, USA. 

(3) ARUN, S., Sherry, A.H., Smith, M.C. and Sheikh, M.A. (2014). Finite element simulation of 

a circumferential through-thickness crack in a cylinder. in Proceedings of the ASME 2014 

Pressure Vessels & Piping Conference, California, USA. 

(4) Smith, M.C., Bourgeois, M., ARUN, S., Cao, S.D., Kayser, Y., Smith D., and Sherry, A.H. 

(2014). Understanding the impact of high-magnitude repair-weld residual stresses on 
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ductile crack initiation and growth-the STYLE mock up 2 large scale test. in Proceedings of 

the ASME 2014 Pressure Vessels & Piping Conference, California, USA. 
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ประวัตอิาจารยประจําหลักสูตร 

นายนัทธ์ิธนนท พงษพานิช 

Mr.Nuttanon  Pongpanit 

 

ช่ือ-สกุล   นายนัทธิ์ธนนท พงษพานิช 

รหัสประจําตัวประชาชน 39298000XXXXX 

ตาํแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

สถานที่ทํางาน   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู 2 ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดตอไดสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 19 หมู 2 ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท   0 5446 6666  ตอ 3375 

Email    r_tummy@hotmail.com 

ประวัติการศกึษา 

 พ.ศ. 2549   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมเครื่องกล)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรงุเทพ 

 พ.ศ. 2542   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร จังหวัดสงขลา 

ผลงานทางวชิาการ   

(1) นัทธ์ิธนนท พงษพานิช และ กฤตมุข วงศประเสรฐิ. (2559). การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิ

และความชื้นประสิทธภิาพสูงดวยปมความรอน กรณีศกึษา: หองเก็บยา โรงพยาบาลบํารุง

ราษฎร. การประชุมวชิาการเครื่อขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 30  5-8 

กรกฏาคม 2559 จังหวัดสงขลา 

(2) นัทธ์ิธนนท พงษพานิช, (2559), “การศกึษาการอบแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบแอคทีพ

สําหรับหนังหมู”.การประชุมวชิาการเครื่อขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 30  

5-8 กรกฏาคม 2559 จังหวัดสงขลา 

(3) มัณฑนา รงัสิโยภาส และนัทธ์ิธนนท พงษพานชิ, (2556)“การศกึษาการอบแหงแบบ

ผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย สําหรับกลวยสไลซ” การประชุมวิชาการเครื่อขาย

วิศวกรรมเคร่ืองกลแหงประเทศไทย ครัง้ที่ 27  16 -18 ตุลาคม 2556 พัทยา 
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ประวัตอิาจารยประจําหลักสูตร 

นายอดิศร ประสิทธ์ิศักด์ิ 

Mr.Adisorn Prasitsak 

 

ช่ือ-สกุล   นายอดศิร ประสิทธิ์ศักดิ์ 

รหัสประจําตัวประชาชน 35199001XXXXX 

ตาํแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

สถานที่ทํางาน   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยั

พะเยา 

เลขท่ี 19 หมู 2 ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดตอไดสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยั

พะเยา 

เลขท่ี 19 หมู 2 ตําบลแมกา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท   0 5446 6666  ตอ 3374 

Email    adisornprasitsak@hotmail.com 

ประวัติการศกึษา 

พ.ศ. 2546  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม จังหวดัเชียงใหม 

 พ.ศ. 2541   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชยีงใหม 

ผลงานทางวชิาการ 

(1) อดิศร ประสิทธ์ิศักด์ิ. (2555). การดูดซับพลังงานชนกระแทกของกันชนหนารถยนตท่ีมภีาคตัด

แตกตาง. งานประชุมวิชาการมหาวทิยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย คร้ังที่ 2 ประจําป 

2555, สงิหาคม 2555 ขอนแกน 
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ภาคผนวก ฉ 

 

ภาระงานสอนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
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ตารางแสดงภาระงานสอนของอาจารยประจําหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-สกุล 

เลขบัตร

ประจําตัว

ประชาชน 

ตาํแหนง

วชิาการ 
คณุวุฒิ สาขาวชิา สถาบันการศกึษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 

(ช่ัวโมง/ปการศกึษา) 

2556 2557 2558 2559 

1. นายนพรัตน  

เกตุขาว 

35604521

XXXXX 

อาจารย วศ.ด 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

- 765 705 165 

2. นายปรเมศร  

ปธิเก 

34407002

XXXXX 

อาจารย วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ.  

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- 510 435 210 

3. นางสาวฝนทิพย 

จนัินทุยา 

36507001

XXXXX 

อาจารย Ph.D. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Aeronautical Engineering 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

Loughborough University, UK

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

- - 345 210 

4. นายวสันต  

คําสนาม 

34511005

XXXXX 

อาจารย Ph.D. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Mechanical Engineering 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

University of Leicester, UK 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุร ี

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- 255 480 210 
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ตารางแสดงภาระงานสอนของอาจารยประจําหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-สกุล 

เลขบัตร

ประจําตัว

ประชาชน 

ตาํแหนง

วชิาการ 
คณุวุฒิ สาขาวชิา สถาบันการศกึษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 

(ช่ัวโมง/ปการศกึษา) 

2556 2557 2558 2559 

5. นายวิชญพล 

ฟกแกว 

35601003

XXXXX 

อาจารย วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

615 735 660 210 

6. นางรัชนีวรรณ 

อังกุรบ ุตร 

33699000 

XXXXX 

อาจารย Ph.D. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Mechanical Engineering 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

University of Texas at Alington, USA 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุร ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุร ี

630 555 420 210 

7. นายสุทธินันท 

ศรีรัตยาวงค 

55303000 

XXXXX 

อาจารย Ph.D. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Mechanical Engineering 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

University of Leicester, UK 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- 375 390 225 

8. นายปุริมพัฒน

สัทธรรมณุวงศ 

35404003 

XXXXX 

ผูชวย

ศาสตรา-

จารย 

Ph.D 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Mechanical Engineering 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

Universite de Bourgogne, FRANCE 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

405 600 600 195 
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ตารางแสดงภาระงานสอนของอาจารยประจําหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-สกุล 

เลขบัตร

ประจําตัว

ประชาชน 

ตาํแหนง

วชิาการ 
คณุวุฒิ สาขาวชิา สถาบันการศกึษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 

(ช่ัวโมง/ปการศกึษา) 

2556 2557 2558 2559 

9. นายจักรพงษ 

จํารูญ 

36303000 

XXXXX 

อาจารย วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

- 90 600 210 

10. นายสุธรรม 

อรุณ 

36501013 

XXXXX 

อาจารย Ph.D. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Mechanical Engineering 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

The University of Manchester

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- - 375 180 

11. นายอดิศร 

ประสิทธิศักด์ิ 

35199001 

XXXXX 

อาจารย วศ.ม 

วศ.บ. 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

660 360 480 180 

12. นายนัทธ์ิธนนท 

พงษพานิช 

39298000 

XXXXX 

อาจารย วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

585 645 540 120 
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ภาคผนวก ช 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยวชิาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ท่ีสภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา ประกาศนยีบัตร และวุฒิบัตร ในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 

  



209 

 

 

 



210 

 

 

 



211 

 

 

 



212 

 

 



213 

 

 

  



214 

 

 
  



215 

  



216 

 

 
  



217 

 

 
  



218 

  



219 

 

 



220 

  



221 

 
 



222 

 

 



223 

 
 



224 

 
 



225 

 

 
 



226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

ตารางเปรยีบเทียบ มคอ.1 สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล กับ  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเคร่ืองกล  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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1. คําอธบิายองคความรูท่ีจําเปนในการประกอบวชิาชพี 

๑) องคความรู ท่ีเ ก่ียวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง (Applied 

Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรูที่นําเสนอระบบตางๆ ใน

รูปแบบ ของสมการคณิตศาสตร การจําลองระบบ การออกแบบและวิเคราะหระบบจําลอง ระบบ

ปอนกลับ และ การประมวลผลบนคอมพิวเตอร เปนตน 

๒) องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร (Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรูท่ีอยูบน พื้นฐานท่ี

เก่ียวของกับการวิเคราะหแรงหรอืภาระอื่นๆ ท่ีกระทํากับระบบเชิงกล รวมท้ังการวิเคราะหการ เคลื่อนท่ี 

จนกระท่ังถงึการวิเคราะหความเคนและการเปล่ียนรูปของวัตถุภายใตภาระแบบตางๆ ท่ีมากระทํา 

๓) องคความรูท่ีเกี่ยวเน่ืองกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล (Thermal Sciences and Fluid 

Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรูที่อยูบนความรูพ้ืนฐานของลักษณะเฉพาะ (characteristics) และ

กระบวนการของของไหล หลักการพลศาสตรของของไหล การเคลื่อนที่ของความรอน ระบบทาง ความ

รอนและการประยุกตใชท่ีเก่ียวเน่ืองทัง้หมด 

๔) องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องทางเคมแีละวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เนื้อหาความรูท่ีอยู

บนพื้นฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปล่ียนแปลง การแปรรูป และการ เกิดปฏิกิริยาของ

สสาร การประยุกตใชงานสสารในดานตางๆ รวมทัง้กระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ 

๕) องคความรู ท่ีเกี่ยวเน่ืองทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เนื้อหาความรูที่เก่ียวของกับ พลังงาน

ประเภทตางๆ ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน กระบวนการผลิต การขนสง เปนตน รวมถงึกลไกหรอื หลักการ

การเปลี่ยนรูปของพลังงาน และรวมท้ังเนื้อหาที่เก่ียวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน สําหรับ

ในอนาคต 

๖) องคความรู ท่ีเก่ียวเน่ืองกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics) หมายถึง 

เนื้อหาความรูซ่ึงเกี่ยวกับทฤษฎีทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน วงจรและระบบไฟฟา อุปกรณและ

วงจรอเิล็กทรอนิกส คลื่นแมเหล็กไฟฟา สัญญาณ เปนตน รวมไปถึงการประยุกตใชงานดวย เทคโนโลยี

ทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

๗) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึง เน้ือหา

ความรูทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทาง 

วศิวกรรม เศรษฐศาสตร โลจสิตกิส รวมไปถึงการนําสารสนเทศมาใชในการบรหิารจัดการ 

๘) องคความรู ท่ี เกี่ยว เนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่ งแวดลอม (Biology Health and 

Environment) หมายถึง เนื้อหาความรู ท่ีอยูบนพ้ืนฐานของทฤษฎีและการนํามาประยุกตใชงาน ท่ี

เก่ียวเนื่องทางดานชีววทิยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 
2. ตารางแสดงกลุมวชิาท่ีเปนเน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล 
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2. ตารางแสดงกลุมวชิาที่เปนเน้ือหาสาระสําคญัของสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 

261101 เขียนแบบวศิวกรรม (Engineering Drawing) X X       

261111 กลศาสตรวศิวกรรม 1 (Engineering Mechanics I) X X       

261191 ปฏิบัตกิารยานยนต (Automotive Workshop)  X    X   

264101 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  X  X     

264209 พื้นฐานกรรมวธิีการผลติ  

(Fundamental of Manufacturing Processes) 

X X  X   X  

261221 กลศาสตรวศิวกรรม 2 (Engineering Mechanics II) X X       

261311 กลศาสตรของของแข็ง (Mechanics of Solids) X X       

261321 เขียนแบบเครื่องกล (Mechanical Drawing)  X       

261332 กลศาสตรของเครื่องจักรกล (Mechanics of Machinery) X X       

261333 การออกแบบเครื่องจักรกล (Machine Design) X X  X    X 

261334 การส่ันสะเทอืนทางกล (Mechanical Vibration) X X       

261461 การออกแบบอุปกรณแปรรูปอาหาร 

(Design of Food Processing Equipment) 

 X X X X X  X 

261470 พื้นฐานชวีกลศาสตรสําหรับการออกแบบทางวิศวกรรม  

(Basic Biomechanics for Engineering Design) 

 X      X 

261471 การออกแบบอุปกรณออกกําลังกาย (Fitness Equipment 

Design) 

 X   X   X 

261472 เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเบื้องตน (Introduction to 

Assistive Technologies) 

 X   X   X 

261473 ระเบยีบวธิไีฟไนตเอลิเมนต (Finite Element Method) X X       

261474 กลศาสตรการแตกหัก (Fracture Mechanics) X X       

261475 วัสดุเชงิประกอบ (Composite materials) X X       

261476 หลักของกลศาสตรของแข็ง (Principles of Solid Mechanics) X X  X     

 (๒) กลุมความรูดานอุณหศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 

261211 เทอรโมไดนามิกส (Thermodynamics) X  X X X    

261212 เทอรโมไดนามิกสประยุกต (Applied Thermodynamics) X  X X X    

261213 กลศาสตรของของไหล (Mechanics of Fluids) X  X      
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2. ตารางแสดงกลุมวชิาที่เปนเน้ือหาสาระสําคญัของสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

261331 การถายเทความรอน (Heat Transfer) X  X  X    

261335 การปรบัอากาศ (Air-Conditioning) X  X  X    

261336 การออกแบบระบบความรอน (Thermal System Design) X  X  X    

261440 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน (Energy Conservation 

and Management) 

X X X  X X X X 

261441 อาคารใชพลังงานสุทธศูินย (Net-Zero Energy Building) X  X X X X X X 

261442 โครงขายอัจฉริยะสําหรับระบบการจัดการพลังงานในชุมชน 

(Smart grid for Community Energy Management systems) 

X  X  X X X X 

261443 การออกแบบระบบทอในอาคาร (Design of plumbing system) X  X  X    

261444 การระบายอากาศเฉพาะที่และการออกแบบหองสะอาด 

(Local ventilation and clean room design) 

X  X  X   X 

261445 การบริหารงานระบบและการประเมินราคา (Building Service 

Construction Management and Cost estimation) 

X   X X  X  

261450 แหลงพลั งงานทาง เลือกและแหลงพลั งงานหมุน เวียน 

(Alternative and Renewable Energy Resources) 

X   X X X   

261451 ระบบกัก เ ก็บพลั ง ง าน เ บ้ื อ งต น  ( Introduction to Energy 

Storages) 

  X X X X X X 

261452 เทคโนโลยกีารเก็บเก่ียวพลังงาน  

(Energy Harvesting Technology) 

 X X X X X  X 

261453 วศิวกรรมโรงจักรตนกําลัง (Power Plant Engineering) X  X  X    

261454 ไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง (Hydrogen and Fuel Cells) X  X X X X   

261455 อากาศพลศาสตรเบื้องตน (Basic Aerodynamics) X  X      

261456 เทคโนโลยกัีงหันลม (Wind Turbines Technology) X X X  X X   

261457 เทคโนโลยขีองฮทีไปป (Heat Pipe Technology) X  X X X    

261460 เครื่องจักรกลของไหล (Fluid Machinery)  X  X  X    

261462 การอบแหงและการเก็บรักษาผลผลิตการเกษตร  

(Drying and Storage of Agricultural Products) 

X  X X X   X 

261463 การทําความเย็นและระบบหองเย็น  

(Refrigeration and Cold Storage Systems) 

X  X  X    
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2. ตารางแสดงกลุมวชิาที่เปนเน้ือหาสาระสําคญัของสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

261464 การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน  

(Heat Exchanger Design) 

X  X  X    

261465 เครื่องยนตเผาไหมภายใน (Internal Combustion Engine) X X X X X   X 

261466 การออกแบบระบบทอ (Design of Piping Systems) X  X  X    

(๓) กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคมุ (Dynamic Systems and Control) 

226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Programming) X X X  X  X  

261203 แคลคูลัสประยุกตในงานวิศวกรรมเครื่องกล  

(Applied calculus in mechanical Engineering) 

X        

261322 ระเบยีบวธิเีชงิตัวเลขในงานวศิวกรรมเครื่องกล  

(Numerical Methods in Mechanical Engineering) 

X        

261323 สถติิและการวัดในงานวิศวกรรมเครื่องกล  

(Statistics and Measurement in Mechanical Engineering) 

X X X X X X   

261324 แมคคาทรอนิกส (Mechatronics) X X    X   

261431 การควบคุมอัตโนมัต ิ(Automatic Control) X X X  X X X  

261432 การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลใชคอมพิวเตอรชวย 

(Computer Aided Mechanical Engineering Design) 

X X X      

261480 อุปกรณขับเคลื่อนและตรวจวัดในหุนยนต (Robot Actuators 

and Sensors) 

X X X   X   

261481 หุนยนตเคล่ือนท่ีเบ้ืองตน (Introduction to Mobile Robots) X X    X   

261482 หุนยนตอุตสาหกรรมเบื้องตน  

(Introduction to Industrial Robots) 

X X    X   

261483 หุนยนตอากาศยานเบ้ืองตน (Introduction to Flying Robots) X X X   X   

262201 วศิวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน (Fundamental of Electrical 

Engineering) 

X     X   

 

  



231 

 

3. ตารางแสดงรายวชิาท่ีสอดคลองในแตละองคความรู 

มคอ. 1 

องคความรูที่จําเปนในการประกอบวชิาชีพ 

วิชาในหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

๑) องคความรูที่เกี่ยวเน่ืองกับคณิตศาสตร

ประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง 

(Applied Mathematics, Computer and 

Simulations) 

241151 แคลคูลัส 1 (Calculus I) 

241152 แคลคูลัส 2 (Calculus II) 

226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร (Computer Programming) 

261203 แคลคูลัสประยุกตในงานวิศวกรรมเครื่องกล ( 

Applied calculus in mechanical Engineering) 

261322 ระเบียบวธีิเชงิตัวเลขในงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 

(Numerical Methods in Mechanical Engineering) 

261432 การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลใชคอมพิวเตอรช วย 

(Computer Aided Mechanical Engineering Design) 

261431 การควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control) 

 261473 ระเบียบวธีิไฟไนตเอลิเมนต (Finite Element Method) 

๒) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร 

(Mechanics) 

261101 เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) 

261191 ปฏิบัติการยานยนต (Automotive Workshop) 

261111 กลศาสตรวิศวกรรม 1 (Engineering Mechanics I) 

261221 กลศาสตรวิศวกรรม 2 (Engineering Mechanics II) 

261311 กลศาสตรของของแข็ง (Mechanics of Solids) 

261321 เขียนแบบเครื่องกล (Mechanical Drawing) 

261332 กลศาสตรของเครื่องจักรกล (Mechanics of Machinery) 

261333 การออกแบบเครื่องจักรกล (Machine Design) 

261334 การส่ันสะเทือนทางกล (Mechanical Vibration) 

261461 การออกแบบอุปกรณแปรรูปอาหาร  

(Design of Food Processing Equipment) 

261471 การออกแบบอุปกรณออกกําลังกาย (Fitness Equipment Design) 

261472 เทคโนโลยี ส่ิงอํานวยความสะดวกเบื้องตน ( Introduction to 

Assistive Technologies) 

261474 กลศาสตรการแตกหัก (Fracture Mechanics) 

261475 วัสดุเชงิประกอบ (Composite materials) 

261476 หลักของกลศาสตรของแข็ง (Principles of Solid Mechanics) 

๓) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร

และกลศาสตรของไหล (Thermal Sciences 

and Fluid Mechanics) 

261211 เทอรโมไดนามิกส (Thermodynamics) 

261212 เทอรโมไดนามิกสประยุกต (Applied Thermodynamics) 

261213 กลศาสตรของของไหล (Mechanics of Fluids) 

261331 การถายเทความรอน (Heat Transfer) 

261335 การปรับอากาศ (Air-Conditioning) 
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มคอ. 1 

องคความรูที่จําเปนในการประกอบวชิาชีพ 

วิชาในหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

261336 การออกแบบระบบความรอน (Thermal System Design) 

261443 การออกแบบระบบทอในอาคาร (Design of plumbing system) 

261444 การระบายอากาศเฉพาะที่และการออกแบบหองสะอาด  

(Local ventilation and clean room design) 

261455 อากาศพลศาสตรเบื้องตน (Basic Aerodynamics) 

261456 เทคโนโลยีกังหันลม (Wind Turbines Technology) 

261457 เทคโนโลยีของฮีทไปป (Heat Pipe Technology) 

261460 เคร่ืองจักรกลของไหล (Fluid Machinery)  

261463 การทําความเย็นและระบบหองเย็น  

(Refrigeration and Cold Storage Systems) 

261464 การออกแบบเครื่องแลกเปล่ียนความรอน  

(Heat Exchanger Design) 

261466 การออกแบบระบบทอ (Design of Piping Systems) 

๔) องคความรูท่ีเก่ียวเน่ืองทางเคมีและวัสดุ 

(Chemistry and Materials) 

242101 หลักเคมี (Principle of Chemistry) 

264101 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) 

 264209 พื้นฐานกรรมวธีิการผลิต (Fundamental of Manufacturing 

Processes) 

 261454 ไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง (Hydrogen and Fuel Cells) 

 261465 เคร่ืองยนตเผาไหมภายใน (Internal Combustion Engine) 

๕) องคความรูท่ีเก่ียวเน่ืองทางพลังงาน 

(Energy) 

261441 อาคารใชพลังงานสุทธิศูนย (Net-Zero Energy Building) 

261442 โครงขายอัจฉริยะสําหรับระบบการจัดการพลังงานในชุมชน 

(Smart grid for Community Energy Management systems) 

261450 แหลงพลังงานทางเลือกและแหลงพลังงานหมุนเวียน (Alternative 

and Renewable Energy Resources) 

261451 ระบบกักเก็บพลังงานเบื้องตน (Introduction to Energy Storages) 

261452 เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวพลังงาน (Energy Harvesting Technology) 

261453 วศิวกรรมโรงจักรตนกําลัง (Power Plant Engineering) 

261454 ไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง (Hydrogen and Fuel Cells) 

261462 การอบแหงและการเก็บรักษาผลผลิตการเกษตร (Drying and 

Storage of Agricultural Products) 

261465 เคร่ืองยนตเผาไหมภายใน (Internal Combustion Engine) 

๖ ) องคความรู ท่ี เ ก่ี ยว เ น่ืองกับไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics) 

 

261323 สถิติและการวัดในงานวิศวกรรมเครื่องกล (Statistics and 

Measurement in Mechanical Engineering) 

261324 แมคคาทรอนิกส (Mechatronics) 
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องคความรูที่จําเปนในการประกอบวชิาชีพ 

วิชาในหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 261480 อุปกรณขับเคล่ือนและตรวจวัดในหุนยนต (Robot Actuators and 

Sensors) 

261481 หุนยนตเคลื่อนท่ีเบื้องตน (Introduction to Mobile Robots) 

261482 หุนยนตอุตสาหกรรมเบื้องตน (Introduction to Industrial Robots) 

261483 หุนยนตอากาศยานเบ้ืองตน (Introduction to Flying Robots) 

262201 วศิวกรรมไฟฟาพื้นฐาน (Fundamental of Electrical Engineering) 

๗) องคความรู ท่ีเ ก่ียวเ น่ืองกับการบริหาร

จัดการระบบ (System Management) 

261336 การออกแบบระบบความรอน (Thermal System Design) 

261440 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน (Energy Conservation and 

Management) 

261445 การบริหารงานระบบและการประเมินราคา (Building Service 

Construction Management and Cost estimation)  

๘) องคความรูท่ีเก่ียวเน่ืองทางชีววทิยา 

สุขภาพ และส่ิงแวดลอม (Biology Health and 

Environment) 

003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดลอม (Health and Environmental 

Management) 

261470 พื้นฐานชีวกลศาสตรสําหรับการออกแบบทางวิศวกรรม (Basic 

Biomechanics for Engineering Design) 

 261471 การออกแบบอุปกรณออกกําลังกาย (Fitness Equipment Design) 

 261472 เทคโนโลยีสิ่ง อํานวยความสะดวกเบื้องตน ( Introduction to 

Assistive Technologies) 

 



แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตฐานคุณวุฒ ิ

ระดับปรญิญาตรี 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

คณะวศิวกรรมศาสตร  

หมวดที่ 1  ขอมูลท่ัวไป  

1.  ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล  

  (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering  

2.  ชื่อปรญิญา (ภาษาไทย)     วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมเครื่องกล) 

                    (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 

 อกัษรยอปรญิญา (ภาษาไทย)  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

    (ภาษาอังกฤษ)  B.Eng. (Mechanical Engineering) 

    หลักเกณฑในการเรียกชื่อปริญญา 

 เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อ....................................................พ.ศ. …………. 

 เปนไปตามเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของ กกอ. 

 ไมเปนไปตามเกณฑแตไดรับความเห็นชอบใหใชชื่อปรญิญานี้จาก กกอ. เมื่อ......... 

ประเภทของหลักสูตร 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

  ปรญิญาตรทีางวิชาการ 

  ปรญิญาตรแีบบกาวหนาทางวิชาการ 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาชีพ 

  ปรญิญาตรทีางวิชาชีพ 

  ปรญิญาตรแีบบกาวหนาทางวิชาชีพ 

 หลักสูตรปรัญญาตรีปฏิบัติการ 

  ปรญิญาตรปีฏิบัตกิาร 

  ปรญิญาตรแีบบกาวหนาปฏิบัติการ 

3.  สถานสภาพของหลักสูตร 

 หลักสูตรใหม  กําหนดเปดสอน เดอืน........................................พ.ศ. ................ 

 หลักสูตรปรับปรุง  กําหนดเปดสอน เดอืน  สงิหาคม  พ.ศ. 2560 

  ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ ................................................................................ 

  เร่ิมใชมาตัง้แตปการศึกษา 2555 

  ปรับปรุงครัง้สุดทายเมื่อปการศึกษา 2555 
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4. การพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครัง้ที่ 6/2560 

เมื่อวันท่ี  20 เมษายน พ.ศ. 2560 

 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมเวียน

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา ครัง้ที่ 123(7/2560) เม่ือวันท่ี 14 มถิุนายน  

พ.ศ. 2560 

 ไดรับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครัง้ที่ 5/2560 

เมื่อวันท่ี  16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

5. แนวทางท่ีใชพัฒนาหลักสูตร 

 เปนไปตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

 เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 

6. สถานที่จัดการเรยีนการสอน 

 เฉพาะในสถาบัน 

 วิทยาเขต (ระบุ) ………………………………………………………… 

 อื่นๆ(ระบุ)................................................................. 

7.  รปูแบบของหลักสูตร 

 7.1 รปูแบบ 

 หลักสูตรปรญิญาตร ี4 ป 

 อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................... 

 7.2 ภาษาท่ีใช 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)................................... 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)............... 

 7.3 การรบัผูเขาศึกษา 

 รับเฉพาะนิสติไทย 

 รับเฉพาะนิสติตางชาต ิ

 รับนสิติไทยหรอืตางชาติที่ใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

 7.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

 เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 เปนหลักสูตรท่ีไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

  ชื่อสถาบัน............................................................................................ 

  รูปแบบของความรวมมอืสนับสนุน......................................................... 

 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น 
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  ชื่อสถาบัน....................................................ประเทศ............................ 

  รูปแบบของการรวม 

   รวมมอืกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปรญิญา 

   รวมมอืกัน โดยสถาบันฯอื่น เปนผูใหปริญญา 

  
 รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือ

มากกวา 2   สถาบัน) 

 7.5 การใหปรญิญา แกผูสําเรจ็การศกึษา 

 ใหปริญญาเพียงสาขาวชิาเดยีว 

 ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวปิริญญา) 

 อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................................................ 

8.  อาชพีที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศกึษา 

8.1 วิศวกรเครื่องกล ท่ีทําหนาที่ในฝายสาธารณูปโภค ฝายซอมบํารุง หรอืฝายผลิตใน  

โรงงานอุตสาหกรรม เชน  โรงไฟฟา  โรงกลั่นน้ํามัน โรงงานผลิตหรือประกอบชิ้นสวน

ยานยนต โรงงานผลิตอาหาร เปนตน 

8.2 วิศวกรเครื่องกล ท่ีทําหนาที่ควบคุมการตดิตัง้ระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ในอาคารท่ี 

กําลังกอสราง เชน งานระบบทอในอาคารสูง งานระบบปรับอากาศ เปนตน 

8.3 วิศวกรเครื่องกล ในบรษัิทตาง ๆ ในงานท่ีนอกเหนอืจากขอ 8.1 และ 8.2 

8.4 ขาราชการ หรอืพนักงานของรัฐ ในตําแหนงวิศวกรเครื่องกลของสวนราชการที่เก่ียวของ

เชน เทศบาลเมือง องคการบรหิารสวนตําบล เปนตน 

8.5 ผูชวยนักวจัิยในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่นท่ีเก่ียวของ 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 สัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 

 สอดคลองกับปรัชญาการอุดมศกึษา 

 สอดคลองกับปรัชญาของสถาบันฯ 

 สอดคลองกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา.......................................................... 

 สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 เนนการผลิตบัณฑติใหมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

 

1. สามารถประกอบวิชาชพีวศิวกรรมควบคุมในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีความ

เปนมืออาชีพ ยดึมั่นในจรรยาบรรณ และสามารถสรางความกาวหนาในวชิาชีพ หรอื

ศกึษาตอในระดับที่สูงขึน้ได 

2. กาวทันเทคโนโลย ีมีความคิดสรางสรรคและสุนทรียภาพที่นําไปสูแนวคิดใหม ๆ เพ่ือ

การลดตนทุน การสรางมูลคาเพิ่ม หรือการสรางนวัตกรรมได 

3. มวีสิัยทัศน มีบุคลิกภาพท่ีดี ตดิตอประสานงานและทํางานเปนทีมไดอยางมี

ประสทิธิผล 

4. มทัีศนคตท่ีิดีในการดําเนนิชีวิต ใสใจสุขภาพ ใชความรูและทักษะสนับสนุนกิจกรรม

ของชุมชนหรอืมสีวนรวมกับชุมชนในการแกปญหาตาง ๆ และเปนพลเมอืงท่ีมี

คุณภาพในยุคไทยแลนด 4.0 

 อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................................................ 

2.  แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

 มแีผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 

 มกีลยุทธในการดําเนนิการ 

 มกีารกําหนดหลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

 

 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศกึษา การดําเนนิการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

 ระบบทวภิาค ภาคการศกึษาละ................15................สัปดาห 

 ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห 

 ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห 

 ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอยีด).............................................................. 
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1.2 การเทียบเคียงหนวยกติในระบบทวิภาค...ไมมี................................................................ 

1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

 มีภาคฤดูรอน  จํานวน 1 ภาค ภาคละ 8 สัปดาห 

 ไมมภีาคฤดูรอน 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาดําเนนิการ 

 วัน – เวลาราชการปกติ 

 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)........................ 

2.2 การเปดโอกาสใหผูเขาศึกษา 

 เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 

 เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 

 ท้ังแบบศกึษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา 

2.3 คุณสมบัตขิองผูเขาศกึษา 

 ตามเกณฑมาตรฐาน คือ เปนผูสําเร็จการศกึษามัธยมศกึษาหรือเทียบเทา 

 ตามเกณฑมาตรฐาน คือ เปนผูสําเร็จการศกึษาประกาศนยีบัตรวชิาชีพขัน้สูง 

หรอืเทยีบเทา หรอือนุปรญิญา 

 เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยพะเยาวาดวย การศกึษาระดับปรญิญาตรี  

พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม 

2.4 จํานวนผูเขาศึกษาในหลักสูตร รวม............60................ คน  

 2.5 รปูแบบการจัดการเรยีนการสอน 

 แบบช้ันเรียน 

 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพมิพเปนหลัก 

 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก(E-learning) 

 แบบทางไกลทางอนิเตอรเน็ต 

 อื่นๆ (ระบุ)............................................................ 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

  3.1  จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 

 จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา..........147............หนวยกิต 

  แบบศกึษาเต็มเวลา  ใหศกึษาไดไมเกิน...........8...........ปการศกึษา 

    สําเร็จการศกึษาไดไมกอน 6 ภาคการศกึษา 

  แบบศกึษาบางเวลา  ใหศกึษาไดไมเกิน......................ปการศกึษา 
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    สําเร็จการศกึษาไดไมกอน.........ภาคการศึกษา 

 

3.2 โครงสรางหลักสูตร 

 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป.............30...........หนวยกิต 

 หมวดวชิาเฉพาะ....................111...........หนวยกิต 

  วชิาเฉพาะพื้นฐาน...........48..........หนวยกิต 

   กลุมวิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร...21...หนวยกิต 

   กลุมวิชาพืน้ฐานทางวศิวกรรมเคร่ืองกล...................27...หนวยกิต 

  วชิาเฉพาะดาน...............63...........หนวยกิต 

   กลุมวิชาบังคับทางวศิวกรรม 

    กลุมวชิาแกน...................................................27...หนวยกิต 

    กลุมวชิาเฉพาะทางวิศวกรรมเคร่ืองกล............24...หนวยกิต 

   กลุมวิชาเลอืกทางวิศวกรรม 

    กลุมวชิาชีพเลอืก.............................................12...หนวยกิต 

 หมวดวชิาเลือกเสรี................6..................หนวยกิต 
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 3.3 จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย 

                   3.3.1 อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

เลขบัตรประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนง

วิชาการ 

ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ

การศกึษา 

สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป 

3640100774911 อาจารย นายนพรตัน เกตุขาว วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2557 

   วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550 

   วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2543 

3440700224727 อาจารย นายปรเมศร ปธเิก วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2556 

   วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2552 

   วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2549 

3650700100431 อาจารย นางสาวฝนทพิย จินันทุยา Ph.D. Aeronautical and Automotive 

Engineering 

Loughborough University, UK 2558 

   วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549 

   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2544 

3451100516159 อาจารย นายวสันต คําสนาม Ph.D. Mechanical Engineering University of Leicester, UK 2557 

   วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุร ี 2547 

   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแกน 2542 

3560100341021 อาจารย นายวิชญพล ฟกแกว วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2556 

   วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2548 

   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2543 
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4. การฝกประสบการณภาคสนาม 

 มีการฝกงาน 

 ไมมี 

5. การทําการวจัิย 

 มกีารทําโครงงาน 

 ไมมี 

 

 

หมวดที่ 4 มาตรฐานผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิติ 

 มี 

 ไมมี 

2. มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 มมีาตรฐานผลการเรยีนรูตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ดาน 

 มมีาตรฐานผลการเรยีนรูเพิ่มเติม ........3..... ดานดังนี้ 

  สุนทรียศลิป 

  ทักษะการสงเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  ทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชพี 

3.  การแสดงแผนท่ีการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา    

(Curriculum Mapping) เพื่อแสดงถึงความรวมมือกันของคณาจารยในหลักสูตรในการเพื่อพัฒนา

มาตรฐานผลการเรียนรูใหแกนสิติ 

 มี 

 ไมมี 

 

 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมนิผลนิสิต 

 

1. เกณฑการใหระดับคะแนน 

 เกณฑการวัดผล การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

 เกณฑขัน้ต่ํารายวิชา (ถาม ี– ระบุ)............................................................................ 

 เกณฑอื่น ๆ (ถาม ี– ระบุ)......................................................................................... 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูขณะนสิติยังไมสําเรจ็การศึกษา 

 (1 )  การทวนสอบในระดับรายวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร มีการแต ง ต้ั ง

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทุกภาคการศึกษา เพื่อพจิารณาหลักเกณฑการวัดและ

ประเมนิผลวาสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรยีนรูของรายวชิาหรอืไม 

 (2) การประเมินความกาวหนาของผูเรียน สาขาวิชาใหนิสิตประเมินความกาวหนา

ของตนเองโดยใชแบบสอบถาม 

 (3) การทวนสอบในระดับหลักสูตร อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร พจิารณาผลการ

เรียนของนิสิตควบคูกับแบบประเมินตนเองของนิสิต เพ่ือพิจารณาวาผลการเรียนรูของ

นสิติในแตละชัน้ปมีความกาวหนาตามเกณฑหรอืไม 

        

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูหลังจากนสิติสําเรจ็การศกึษา 

 การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิตหลังสําเร็จ

การศึกษาเพ่ือนํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรรวมทั้งการ

ประเมนิคุณภาพของหลักสูตรใชการประเมินจาก 

 (1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตโดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่ สําเร็จ

การศึกษาในดานของระยะเวลาในการหางานทําความเห็นตอความรูความสามารถความ

มั่นใจของบัณฑติในการประกอบการงานอาชีพ 

 (2) การทวนสอบจากผูประกอบการเพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบ

การศกึษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนัน้ๆ 

 (3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในสวนของความพรอมและความรู

จากสาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตรเพ่ือนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดยีิ่งขึ้น 

 ไมมี 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 การสําเร็จการศกึษา 

 เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร 

 ระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมขัน้ตํ่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

 เกณฑอื่น ๆ (ถาม ี– ระบุ) เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาวาดวยการศึกษา

ระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพ่ิมเตมิ 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 มี 

 ไมมี 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 มีการพัฒนาดานวิชาการ 

 การพัฒนาดานวิชาชีพ 

 การพัฒนาทักษะการจดัการเรยีนการสอน 

 การพัฒนาการวัดและการประเมินผล 

 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกาํกบัมาตรฐาน 

 มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอด

ระยะเวลาทีมกีารจัดการเรยีนการสอนในหลักสูตรดังกลาวทุกประการ 

 อื่นๆ (ระบุ).............................. 

2. บัณฑิต 

 คุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณา

จากผลลัพธการเรยีนรู 

 บัณฑิตมงีานทําหรอืประกอบอาชพีอสิระ 

 ผลงานวิจัยของนสิติและผูสําเร็จการศึกษา 

 อื่นๆ (ระบุ)...............   

3. นสิิต 

 การรับนสิติและการเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 มกีารควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวชิาการและแนะแนวแกนสิิต 

 มกีระบวนการหรอืแสดงผลการดําเนนิงาน (การคงอยู การสําเร็จการศกึษา ความพงึพอใจ 

และผลการจัดการขอรองเรยีนของนสิิต) 

4. คณาจารย 

 มกีารบรหิารและพัฒนาอาจารยต้ังแตระบบการรับอาจารยใหม 

 มกีลไกการคัดเลอืกอาจารยท่ีเหมาะสม โปรงใส 
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 อาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอ มีความรู ความเชี่ยวชาญทาง

สาขาวชิาและมคีวามกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ือง 

 อื่น ๆ (ระบุ)....................... 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู เ รียน   มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหมี

ประสทิธภิาพและประสิทธผิลอยางตอเนื่อง เชน  

 มกีารออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย 

 มกีารวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอนในแตละรายวิชา 

 มกีารประเมนิผูเรยีน กํากับใหมกีารประเมินตามสภาพจรงิ มีวธิกีารประเมินท่ีหลากหลาย 

 การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

 มผีลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 อื่น ๆ (ระบุ)....................... 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพรอมของส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรูทั้งความพรอมทางกายภาพและความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและส่ิงอํานวย

ความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอื้อตอการเรียนรู โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจํา

หลักสูตร 

 มจีาํนวนสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรยีนการสอน 

 มีการดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

7. การกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (key Performance Indicators) มีทั้งหมดจํานวน 12 

ตวับงช้ี ดังน้ี 

 สอดคลองกับตัวบงชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ12 ตัวบงชี้ 

 สอดคลองกับตัวบงชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 

2553 จํานวน 12 ตัวบงชี้ 

 มตีัวบงชี้เพ่ิมเตมิ ขอ 1 และ/หรอื ขอ 2 อกี ............ ตัวบงชี้ 

 มตีัวบงชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 8 ................ตัวบงชี้ 
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                        หมวดที่ 8 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสทิธิผลของการสอนในหลักสูตร 

1.1 มกีารประเมนิกลยุทธการสอน เชน 

 การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนักศกึษา 

 การประชุมคณาจารยในภาควชิา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา 

 การสอบถามจากนักศกึษา 

 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 

1.2 มกีารประเมนิทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  

 ประเมินจากนักศึกษาเก่ียวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวธิกีารสอน 

 การตรงตอเวลา การช้ีแจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา  เกณฑการวัดและ

ประเมินผล  และการใชสื่อการสอน 

 ประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพ่ือนรวมงาน 

 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการท่ีไดขอมูลยอนกลับในการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตรในภาพรวม เชน 

 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศกึษาชั้นปสุดทาย 

 ประชุมผูแทนนักศกึษากับผูแทนอาจารย 

 ประเมินโดยท่ีปรึกษาหรอืผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 

 ประเมินโดยผูใชบัณฑติหรือผูมสีวนเก่ียวของอื่น ๆ 

 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 

3.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของ

หลักสูตร โดย 
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สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย การนําขอมูลจากการรายงาน

ผลการดําเนนิการรายวชิาเสนออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

  

 

                รับรองความถูกตองของขอมูล 

         

 

 

        (รองศาสตราจารย ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) 

                  รองอธกิารบดฝีายวิชาการ ปฏิบัตกิารแทน 

                   อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 

                   วันที่........เดือน..................พ.ศ. ............
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