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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ    คณะวศิวกรรมศาสตร ์
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร : 0900 

 ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ไทย)  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

 ชื่อย่อ (ไทย)  : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

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

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

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 147 หนว่ยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

       หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

5.2  ประเภทของหลักสูตร 

      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 5.3  ภาษาที่ใช ้

       หลักสูตรภาษาไทย 
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 5.4  การรับเข้าศึกษา 

        รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

       ไม่ม ี

 5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

       ให้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ปรับปรุง     

มาจาก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 6.2  คณะกรรมการคณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม  

 ครั้งที ่12/2564 วันที ่16 พฤศจกิายน 2564 

 6.3  คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม  

 ครั้งที ่3/2565 วันที ่18 กุมภาพันธ์ 2565 

 6.4  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  

 ในการประชุม ครั้งที ่4/2565 วันที ่ 21  เมษายน  2565  

 6.5  สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุม  

 ครั้งที ่ 3/2565 วันที ่ 26  เมษายน  2565 

  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2567 

 

8. อาชพีที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 วิศวกรเครื่องกล ที่ท าหน้าที่ในฝา่ยสาธารณูปโภค ฝา่ยซ่อมบ ารุง หรอืฝา่ยผลิตในโรงงาน

อุตสาหกรรม เช่น  โรงไฟฟ้า  โรงกลั่นน้ ามัน โรงงานผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ 

โรงงานผลิตอาหาร เป็นต้น 

8.2 วิศวกรเครื่องกล ที่ท าหน้าที่ควบคุมการติดตั้งระบบประกอบอาคาร (Building Service system)  

ในอาคารที่ก าลังก่อสร้าง เชน่ งานระบบท่อในอาคารสูง งานระบบปรับอากาศ เป็นต้น 

8.3 วิศวกรเครื่องกล ในบริษัทต่าง ๆ ในงานที่นอกเหนอืจากข้อ 1. และ 2 
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8.4 ข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรอืรัฐวิสาหกิจ ในต าแหน่งวิศวกรเครื่องกลของส่วนราชการ

ที่เกี่ยวข้อง เชน่ เทศบาลเมอืง องค์การบริหารส่วนต าบล การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การประปา 

การรถไฟแหง่ประเทศไทย เป็นต้น 

8.5 ผูช่้วยนักวิจัยในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายนพรัตน ์เกตุขาว 36401007XXXXX ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเป็น

แผนปฏิบัติการในระยะ 5 ปีแรกของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความ

มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประเทศไทยต้องเผชิญกับความ

เปลี่ยนแปลงหลายประการ เช่น วิกฤตเศรษฐกิจโลก การเข้าสู่สังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ตลอดจนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

ข้อมูลจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บ่งชี้ว่า เศรษฐกิจของประเทศโดย

ภาพรวมเกิดการหดตัวลง อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทีส่่งผลกระทบ

เป็นวงกว้าง โดยเฉพาะผลกระทบต่อการส่งออกและการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศ  

 นอกจากนี้ ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมี

ค่าเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่งไม่เพียงพอที่จะน าประเทศไทยให้ก้าวข้าม “กับดักประเทศรายได้ปาน

กลาง” ประเทศไทยจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการใช้โมเดล

เศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “โมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy)” ซึ่งเป็นการพัฒนา 3 

เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เกิด

การขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างสมดุล เป็นธรรมและยั่งยืน โดยโมเดลเศรษฐกิจ BCG นีเ้ป็นแนวทางการ

พัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และสอดรับกับ

หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ซึ่งเป็นการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ผนวกกับจุดแข็งของประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อ

ไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับ 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curves) ได้แก่ 

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุ อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ 

และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาจนถึงร่าง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ที่มีแนวคิด “เศรษฐกิจสร้าง

คุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน (Hi-Value and Sustainable Thailand)” ซึ่งได้วางเป้าหมายให้

สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Megatrends)  ได้แก่ “ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี” ที่ถูกเร่งด้วยโควิด-19 ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาผสานกับกระบวนการผลิต 

“การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร” ที่สัดส่วนของผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้นและวัยแรงงานจะลดลง 
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“อนาคตของงานเปลี่ยนแปลงไป” งานบางประเภทจะหายไป เกิดงานประเภทใหม่ และจะเกิดการจ้าง

งานที่ไม่ใช่รูปแบบมาตรฐานมากขึ้น “การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางสังคม” คนเจนเนอ

เรช่ันวายมีแนวโน้มย้ายถิ่นและย้ายงานสูงขึน้ โดยมีค่านิยมในการด ารงชีวิตเปลี่ยนไป เช่น การไม่นิยมมี

ลูก “การขยายตัวของความเป็นเมือง” ภายใน 30 ปีตอ่จากนี้ ประชากร 70% ของโลกจะอาศัยอยู่ในเขต

เมือง และหลายเมอืงทั่วโลกก าลังมุ่งสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) “การดูแลรักษาสุขภาพและ

การรักษาพยาบาล” การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน สินค้าและบริการสุขภาพ การแพทย์ที่ทันสมัย และการ

เพิ่มความสามารถของระบบสาธารณสุข “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” มีแนวโน้มรุนแรง รวดเร็ว

และผันผวนกว่าที่คาดการณ์ไว้ “ความพยายามระดับโลกในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก” 

มีความตกลงระหว่างประเทศเพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก โดยหลายประเทศตั้งเป้าหมาย

เพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emissions “พลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้า” พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 

จะมีต้นทุนลดลงอย่างรวดเร็ว และหลายประเทศมแีผนที่จะระงับการจ าหน่ายยานยนต์เชือ้เพลิงฟอสซิล 

“แนวโน้มเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ” ความตึงเครียดระหว่างมหาอ านาจทางตะวันตกและ

ตะวันออก ท าให้เกิดความท้าทายในการก าหนดบทบาทความร่วมมือของประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 จึงมุ่งพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การยกระดับให้ไทยเป็นประเทศช้ันน าด้านสินค้าเกษตรและการแปรรูป

มูลค่าสูง และเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน เป็นต้น ด้านสังคมแห่งโอกาสและความเสมอ

ภาค เช่น การพัฒนา SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง สามารถแข่งขันได้ เพื่อลดความเลื่อมล้ าระหว่าง 

SMEs กับธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นต้น ด้านวิถีชีวิตที่ยั่งยืน เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม

คาร์บอนต่ า โดยใช้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีเพื่อจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม 

เป็นต้น และด้านปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไทย เช่น การพัฒนาก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง 

ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต เป็นต้น จากกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

จะเห็นได้ว่า การพัฒนาในทุกด้านนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมก าลังคนเพื่อเข้าไปเป็นก าลังส าคัญ

ในการขับเคลื่อนประเทศให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตรท์ี่ตั้งไว้ได้ 

11.2  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญหลายประการ เช่น การ

เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากร โดยประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสูส่ังคมสูงวัย ท าให้สัดส่วนของประชากร

วัยเด็กและวัยท างานลดลง ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของผูสู้งอายุเพิ่มสูงขึ้น การเข้าสู่สังคมสูงวัยมีผล

ต่อก าลังแรงงานในอนาคต ซึ่งอาจท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในประเทศ นอกจากนี้ ประเทศไทย

ยังอยู่ภายใต้แรงกดดันจากสถานการณ์ที่มีความผันแปรสูงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อันเป็น

ผลจากความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทส าคัญทั้งในการด าเนินธุรกิจ

และวิถีชีวิตของผู้คน เกิดการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติ ท าให้คนไทยจ านวนมากเปลี่ยนแปลง
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พฤติกรรมในการด ารงชีวิต นอกจากนี ้ความเหลื่อมล้ าในสังคมไทยยังคงเป็นปัญหาส าคัญ สถานการณ์

โควิด-19 ได้ฉายภาพให้เห็นความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างชัดเจน จะเห็นได้ว่ากลุ่ม

เปราะบางมคีวามสามารถในการรับมือกับวิกฤตต่ ากว่า ซึ่งสะท้อนความสามารถในการเข้าถึงสวัสดิการ

ของรัฐที่ไม่ทั่วถึงและการเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี จากสถานการณ์ดังที่กล่าวมา ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) จงึได้มกีารวางกรอบยุทธศาสตร์โดยอาศัยเทคโนโลยี 

ข้อมูล และดิจิทัลแพลทฟอร์มเป็นเครื่องมือ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพ 

โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือสังคม และสามารถ   

ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงสวัสดิการ

ของรัฐและความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ และเพื่อเป็นการเตรียมก าลังคนที่มีสมรรถนะสูงผ่าน

ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและเอือ้ต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ตอบโจทย์การพัฒนา

แหง่อนาคต  

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ตอ่การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกบัพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ ทั้งที่เป็นผล

จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ซึ่งท าให้วิถีชีวิตและกระบวนการท างานเปลี่ยนไป          

ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเชิงสังคมที่สัดส่วนของผูสู้งอายุเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ประชากรที่อยู่ในวัย

ท างานลดลง รวมทั้งผลกระทบจากปัญหามลพิษและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้ม

รุนแรงขึ้นซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิต ดังนั้น ประชากรในช่วงวัยก่อนท างาน

จ าเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังเกิดขึ้นในตลาดแรงงาน ซึ่งเทคโนโลยีต่าง ๆ       

ได้เข้ามาทดแทนการท างานรูปแบบเดิมที่อาศัยแรงงาน การคิดวิเคราะห์ และการตัดสินใจโดยมนุษย์

เป็นหลัก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงมุ่งพัฒนา

หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้ความส าคัญ       

กับการผลิตวิศวกรที่มีทักษะและความเช่ียวชาญในงานวิศวกรรม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพใน 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curves) สามารถปรับตัวได้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิตและ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ โมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับ

โลก หลักสูตรจึงได้มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนด้วยการน าองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรกรรม 

สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์สุขภาพมาผนวกกับองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อเป็นการ

พัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับหมุดหมายส าคัญของประเทศ อาทิ การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัล และการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า เป็นต้น 

อันจะเป็นผลใหเ้กิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 
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12.2  ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจ ในการให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 

ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการให้โอกาส

ทางการศึกษากับประชาชนในภาคเหนือตอนบนให้มีความรู้และวิชาชีพขั้นสูง และเป็นที่ต้องการของ

ตลาดแรงงาน ซึ่งจะท าใหช่้วยยกระดับคุณภาพ รายได้ และช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมได้ 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1  กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

       13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. กลุ่มวิชาภาษา       12 หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล   3 หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจิทัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดิจทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

 

 

 

 

 

2(1-2-3) 
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3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ       15 หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-3-2) 

003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

003306 บูรณาการความรู้สูน่วัตกรรมทางวิชาชีพ 

Integration for Profession Innovation 

3(0-6-3) 

        รวม 30 หน่วยกิต 

 13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

241153 คณิตศาสตรว์ิศวกรรม 

Engineering Mathematics 

3(2-2-5) 

242107 ความรูพ้ืน้ฐานทางเคมี 

Fundamental of Chemistry 

3(2-3-6) 

244108 หลักฟิสิกส์ 

Principle of Physics 

3(2-3-6) 

13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

226102 หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม 

Principles of Problem Solving and Programming 

2(1-2-3) 

13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

262202 วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน 

Fundamental of Electrical Engineering 

 

3(2-3-6) 
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13.1.2.5 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

264101 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

264109 ปฎิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวศิวกรรมและการใช้งาน 

Engineering Tools and Operations Laboratory 

1(0-3-2) 

264209 พืน้ฐานกรรมวธิีการผลิต 

Fundamental of Manufacturing Processes 

3(2-3-6) 

13.2  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนใหห้ลักสูตรอื่น 

261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 

Engineering Mechanics I 

3(3-0-6) 

 13.3  รายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่น 

261109 พืน้ฐานกลศาสตร์วศิวกรรม 

Basic Engineering Mechanics 

3(3-0-6) 

261209 ความรอ้นและของไหล 

Thermofluids 

3(3-0-6) 

261309 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 

Mechanical Engineering Laboratory 

1(0-3-2) 

 13.4  การบรหิารจัดการ 

13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ านวน

ไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต ในโครงสรา้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการแต่งตั้ง

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี เป็น

กรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการท าหน้าที่ 

ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ

ประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผูอ้ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ท าหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
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เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน

ด าเนนิไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 

 

13.4.2 การบริหารจัดการรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/

หลักสูตรอื่น 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ประสานงานกับสาขาวิชาที่เป็นเจ้าของ

รายวิชา เพื่อก าหนดทิศทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามรายงานผลการ

ด าเนนิงานของรายวิชา เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอน และน าไปปรับปรุงใน

ภาคการศกึษาถัดไป 

 

13.4.3.การบรหิารจัดการรายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่จัดประชุมหารือร่วมกับตัวแทนของสาขาวิชา/

หลักสูตรอื่น เพื่อก าหนดทิศทางในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการ

ด าเนินงานรายวิชาให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรให้รับทราบถึงปัญหาและ

อุปสรรคในการด าเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อน าไปปรับปรุงการเรียนการสอนในภาค

การศกึษาถัดไป 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

วิศวกรรมเครื่องกล เป็นศาสตร์ของการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ในการหาค าตอบของปัญหาและพัฒนางานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล โดยการจัด

กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ จะท าให้บัณฑิตมีความรอบรู้และเช่ียวชาญในวิชาชีพ รวมทั้ง

สามารถปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่รวดเร็ว ซึ่งจะน าไปสู่การขับเคลื่อนประเทศไทย

ตามโมเดลเศรษฐกิจแนวใหมอ่ย่างสมดุล เป็นธรรมและยั่งยืน  

1.2  ความส าคัญ 

ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ ความยากจน ความเลื่อมล้ าในสังคม 

และสภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและคุณภาพในการด าเนินชีวิตของประชาชน และ  

มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) ทั้งหมด 17 เป้าหมาย ซึ่งครอบคลุมมิติ

ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ ด าเนินมาตรการเร่งด่วน

เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่ เกิดขึ้น ลดความไม่เสมอภาค

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ และสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่า

เทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จงึได้พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทาง SDGs เพื่อผลิตบัณฑิตที่

สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก ผ่านการเรียนการ

สอนที่มีคุณภาพ กิจกรรม การมีส่วนร่วม การมีปฏิสัมพันธ์ การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การ

ลงมอืปฏิบัติ และการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชวีิต (SDG4-Quality Education)  

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้เป็นการปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา 

เพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีความสามารถตามเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Megatrends) และเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยที่โครงสร้างของหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร และเนือ้หา

ของรายวิชา เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตรสีาขา วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนยีบัตร 

หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ระเบียบคณะกรรมการ

สภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์

ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร 

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 และ ประกาศสภาวิศวกร ที่ 92/2563 เรื่อง ลักษณะ
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บัณฑิตที่พึงประสงค์ส าหรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

สามารถเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้วย

การใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “โมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy)” ได้ 

ตลอดจนท าหนา้ที่เป็นพลเมืองที่ดขีองประเทศชาติ 

1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

      เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มคีุณลักษณะดังตอ่ไปนี้ 

1.3.1 มีความรอบรู้ในงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับระบบประกอบ

อาคารและระบบอัตโนมัติ 

1.3.2 ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างมอือาชีพ 

1.3.3 พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี มีการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

1.3.4 ปฏิบัติงานโดยค านงึถึงจรรยาบรรณและความรับผดิชอบแหง่วิชาชีพวิศวกรรม 

1.3.5 ติดตอ่ประสานงานได้อย่างถูกต้องชัดเจน อดทน สูง้าน เป็นผู้รว่มทีมที่มีประสิทธิภาพ 

1.3.6 ใส่ใจสุขภาพ แสดงออกได้เหมาะสมกับกาลเทศะ มีทัศนคติเชิงบวก 

1.4  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

PLO1 สามารถระบุปัญหา ตั้งสมการความสัมพันธ์ และหาค าตอบของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบประกอบอาคาร ระบบอัตโนมัติ และระบบทางวิศวกรรมเครื่องกลที่มีความซับซ้อน โดย

ประยุกต์ใชห้ลักการทางวศิวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ได้ 

PLO2 สามารถออกแบบ ชิ้นงาน ระบบ กระบวนการในงานวิศวกรรมเครื่องกล ให้ตรงกับ

ความต้องการ บนพื้นฐานแนวคิดที่ท าให้เกิดของเสียน้อยที่สุด สามารถใช้ซ้ าหรือน ากลับมาใช้ใหม่ และ

ส่งเสริมการใช้วัสดุชีวภาพภายในประเทศ โดยค านึงถึงหลักสุขอนามัย ความปลอดภัย ความเป็นมิตรกับ

ผูใ้ช้งาน ตลอดจนปัจจัยทางดา้นเศรษฐศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมไทย สิ่งแวดล้อม และประชาคมโลก 

PLO3 สามารถสืบค้นข้อมูลจากงานวิจัย ออกแบบการทดลองที่เหมาะสม ใช้เครื่องมือและ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ด าเนินการทดลองเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ น าเสนอข้อมูลได้อย่ าง

เหมาะสม วิ เคราะห์และแปลความหมายข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และใช้หลักการตัดสินทาง

วิศวกรรมศาสตร์ในการหาข้อสรุปได้อย่างสมเหตุสมผล 

PLO4 รู้จักสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของพลเมือง สามารถปฏิบัติงานโดยค านึงถึงจรรยาบรรณ

และความรับผิดชอบแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และสามารถตัดสินใจเพื่อเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมได้ 

โดยต้องค านึงถึงผลกระทบภายใต้บริบทของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ประชาคมโลก และความยั่งยืน 

PLO5 สามารถสื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพกับกลุ่มคนที่หลากหลาย 
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PLO6 สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกหรือผู้น าของทีม 

และสามารถสร้างความร่วมมือและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท างานร่วมกัน เพื่อก าหนดเป้าหมาย 

วางแผนงาน ท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค ์

PLO7 สามารถแสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ๆ ได้ตามต้องการ โดยใช้กลยุทธ์การ

เรียนรู้ที่เหมาะสม 

PLO8 สามารถสาธิตกระบวนการบริหารโครงการตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการ การแผน

ด าเนินงาน การด าเนินโครงการ การติดตามและควบคุมความก้าวหน้าให้เป็นไปตามแผนงาน และการปิด

โครงการ 

PLO9 สามารถอธิบายแนวคิดและคุณค่าในการดูแลใส่ใจสุขภาพ การวางตัวและแสดงออก

ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ การมทีัศนคตบิวกและสุนทรียภาพในการด าเนินชีวติ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงเกณฑ์การรับนิสิตใหม่และ

นิสิตโอนย้ายจากต่างสาขาวิชาหรือ

ต่างสถาบันการศึกษา เพื่อให้ได้นิสิต

แรกเข้าท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมต่อ

การด า เนินการหลักสูตรให้บรรลุ

ม า ต ร ฐ า น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.  ส า ข า วิ ช า เ ก็ บ ข้ อ มู ล ป ร ะ วั ติ ผ ล

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ของนิสิตแรกเข้า และเกณฑ์ท่ีก าหนด

คุณสมบัติของนิสิตท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษาใน

หลักสูตร 

2. สาขาวิชาเก็บข้อมูลผลการศึกษาของ

นิสิตท่ีออกกลางคัน (Drop-out) และนิสิต

ท่ีส าเร็จการศึกษา 

3.  สาขาวิชาวิ เคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างข้อมูลผลการศึกษาของนิสิตท่ี

อ อกกล า งคั น กั บ ข้ อ มู ลป ร ะ วั ติ ผ ล

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล

ผลการศึ กษาของนิ สิ ต ท่ี จบภาย ใน

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรกับ

ข้อมูลประวัติผลการศึกษาในระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลาย 

4. สาขาวิชาใช้ข้อมูลในข้อ 3 เสนอขอ

อนุมัติปรับปรุงคุณสมบัติของนิสิตท่ีจะ

รับเข้าศกึษาในหลักสูตรตอ่มหาวทิยาลัย 

1. จ านวนนสิิตท่ีออกกลางคัน

มแีนวโนม้ลดลง 

2.  จ า นวนนิ สิ ต ท่ี ส า เ ร็ จ

การศึกษาตามระยะเวลาท่ี

หลักสูตรก าหนดมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้น 

พัฒนาระบบตรวจสอบความก้าวหน้า

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต

ในแต่ละปีการศึกษา 

1. สาขาวิชารวบรวมคะแนนสอบของบาง

รายวิชาท่ีสามารถบอกความสามารถของ

นิสิต ในด้ านนั้น  ๆ  ในการตรวจสอบ

ความก้าวหนา้ของนสิิต 

2. สาขาวิชาพัฒนาแบบสอบถามความ

คิดเห็นของนิสิตในแต่ละชั้นปีเพื่อให้นิสิต

ได้ประเมินความสามารถของตนเอง 

3. พัฒนาระบบตรวจสอบความก้าวหน้า

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนสิิต 

4. สาขาวิชาใช้ข้อมูลในข้อ 1.- 2. ก าหนด

นโยบายในการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

1.  มี ร ะ บ บ ต ร ว จ ส อ บ

ก้าวหน้าตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ของนิสิตในแต่ละ

ปีการศึกษา 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

พัฒนาระบบตดิตามความก้าวหน้าของ

ศิษย์เก่าว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์

ของหลักสูตรหรือไม่ 

1. มีการส ารวจภาวะการมีงานท าของ

บัณฑิตภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา 

2. มีการส ารวจบัณฑิตท่ีส าเร็จการหลัง

ส าเร็จการศึกษา 3 - 5 ปี เพื่อติดตาม

ลักษณะของงานท่ีนิสิตท า การเปลี่ยนงาน 

และรับทราบขอ้เสนอแนะ 

3. มกีารส ารวจความพงึพอใจของผู้ใชบั้ณฑิต 

4. ในระหว่างปีการศึกษาสาขาวิชาท าการ

วิเคราะห์ข้อมูลในข้อ 1. - 3. เพื่อปรับปรุง

การจัดการการเรียนการสอน การเตรียม

ความพร้อมให้นสิิตก่อนไปท างาน 

5.  ในรอบท่ีมีการปรับปรุงหลักสู ตร 

สาขาวิชามีการใช้ข้อมูลในข้อ 1. - 3.               

ในการปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

และรายวชิาของหลักสูตร 

1. ข้อมูลภาวะการมีงานท า 

และ ข้อมูลความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต 

พัฒนาอาจารย/์ครูปฏบัิตกิารให้มีความรู้

และประสบการณ์เพื่อสนับสนุน     การ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาใหม่ ท่ี

เปิดสอนให้หลักสูตรปรับปรุง 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอน/ครูปฏิบัติการ 

ให้บริการวิชาการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

ในการท างาน และส่งเสริมให้อาจารย์ท า

วจิัยเพื่อพัฒนาความรูใ้หม ่ๆ  

1.  สัดส่วนของอาจารย์ ท่ี

ให้บริการวชิาการ และผลงาน

ตีพิมพ์ของอาจารย์ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1  ระบบ 

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ         

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 1.2  การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ไม่ม ี

 1.3  การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศกึษาต้น  เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 

 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยาว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

2.2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่ง

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า หรอืระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเท่าจากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งใน

ประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.2  เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

2.2.3  ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่

กระท าโดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.4  ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรอืถูกไล่ออกจากสถาบันการศกึษาใด ๆ เพราะความผิด

ทางความประพฤติ 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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 2.3  ปัญหาของนักศกึษาแรกเข้า 

นิสติแรกเข้ามีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ค่อนขา้งต่ า ซึ่งเป็น

อุปสรรคต่อการเรียนการสอนในช้ันปีที่ 1 และปัญหาการปรับตัวส าหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาซึ่ง

มีรูปแบบที่แตกต่างจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท าให้ผลการเรียนในช้ันปีที่ 1 ค่อนข้าง

ต่ าและน าไปสู่การพ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ นอกจากนี้อาจมีนิสิตที่ศึกษาจากสาย

อาชีพโดยส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่ากับ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครเข้ามาเรียนด้วย นักศึกษาในกลุ่มนี้อาจต้องมีการเสริมองค์ความรู้

ทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์เพิ่มเตมิ 

 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่เพื่อแนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

ระดับมหาวิทยาลัยและการแบ่งเวลาทั้งในด้านการท ากิจกรรมและการศกึษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย 

2.4.2 จัดโครงการปรับพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

ก่อนมีการเรียนในภาคการศกึษาต้นของช้ันปีที่ 1 

2.4.3 จัดให้มีการใช้ภาษาอังกฤษสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ให้ท า

แบบฝกึหัดโดยใช้โจทย์ภาษาอังกฤษ ให้มกีารน าเสนอและการตอบค าถามเป็นภาษาอังกฤษ  

2.4.4 มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา ท าหน้าที่ดูแล ตักเตอืนและใหค้ าแนะน าแก่นิสิตใหม่ 

โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องมีทะเบียนประวัติของนิสิตที่ตัวเองปรึกษาเพื่อสามารถติดตามผลการเรียน

และการใชชี้วติในมหาวิทยาลัย 

 
 

 2.5  แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี
 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2  60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3   60 60 60 

ช้ันปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 60 60 
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2.6  งบประมาณตามแผน 

 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียน 2,520,000 5,040,000 7,560,000 10,080,000 10,080,000 

รวมรายรับ 2,520,000 5,040,000 7,560,000 10,080,000 10,080,000 

 
     

     2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 6,251,136 6,488,679 6,735,248 6,991,188 7,256,853 

2. งบลงทุน 

   (ครุภัณฑท์างการศึกษา) 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

3. งบด าเนนิการ 

   (ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

4. งบด าเนนิการ 

   (สาธารณูปโภค)             

300,000 600,000 900,000 1,200,000 1,200,000 

 รวมรายจ่าย 6,921,136 7,458,679 8,005,248 8,561,188 8,826,853 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 115,352 62,156 44,474 35,672 36,779 

 

 2.7  ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีน 

 2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

       เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 147 หนว่ยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 โครงสรา้งหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร ดังนี้ 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ของ สกอ. 

(มคอ.1) 

สภาวิศวกร 
หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมน่้อยกว่า 30 30 30 

2. หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 84* 111 

 2.1 วชิาเฉพาะพื้นฐาน    

      2.1.1  วิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์   

              และวิทยาศาสตร ์

- - 16 

      2.1.2  วิชาพืน้ฐานทางภาษา - - 3 

      2.1.3  วิชาพืน้ฐานทางวศิวกรรมเครื่องกล - - 36 

 2.2 วิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมเครื่องกล    

     2.2.1  วิชาบังคับ - - 50 

     2.2.2 วิชาเฉพาะเลือก - - 6 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกว่า 6 6 6 

รวม (หน่วยกิต) ไมน่้อยกวา่ 120 120 147 

 หมายเหตุ   * ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรใน

การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ก าหนดให้ต้องมีการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม โดยวิชาพื้นฐานทางด้าน

วิศวกรรมและวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ต้องมีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกวา่เจ็ดสิบสองหน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา   

 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา 12  หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล 3  หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจิทัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดิจทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ 15  หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-3-2) 

003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

003306 บูรณาการความรู้สูน่วัตกรรมทางวิชาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 
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 2) หมวดวิชาเฉพาะ  111  หน่วยกิต 

 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน  

 2.1.1 วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 16  หน่วยกิต 

241153 คณิตศาสตรว์ิศวกรรม       

Engineering Mathematics    

3(2-2-5) 

242107 ความรูพ้ืน้ฐานทางเคมี 

Fundamental of Chemistry 

3(2-3-6) 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งตน้  

Introductory Physics 

4(3-3-8) 

261102 สมการอนุพันธ์ในงานวิศวกรรมเครื่องกล 

Differential Equations in Mechanical Engineering 

3(3-0-6) 

261201 ระเบียบวิธีเชงิตัวเลขในงานวิศวกรรมเครื่องกล 

Numerical methods in mechanical engineering 

3(2-2-5) 

 2.1.2 วิชาพื้นฐานทางภาษา 3  หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purpose 

3(3-0-6) 

 2.1.3 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 36  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานการออกแบบ  

261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 

Engineering Mechanics I 

3(3-0-6) 

261202 เขียนแบบเครื่องกล 

Mechanical Drawing 

2(1-3-4) 

261211 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 

Engineering Mechanics II 

3(3-0-6) 

264109 ปฎิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวศิวกรรมและการใช้งาน 

Engineering Tools and Operations Laboratory 

1(0-3-2) 

264209 พืน้ฐานกรรมวธิีการผลิต 

Fundamental of Manufacturing Processes 

3(2-3-6) 
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กลุ่มวิชาความรู้ทางไฟฟ้าและดิจิทัล  

226102 หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม 

Principles of Problem Solving and Programming 

2(1-2-3) 

262202 วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน 

Fundamental of Electrical Engineering 

3(2-3-6) 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางความร้อนและของไหล  

261212 เทอร์โมไดนามกิส์ 

Thermodynamics 

3(3-0-6) 

261213 กลศาสตร์ของของไหล 

Mechanics of Fluids 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาวัสดุวิศวกรรมและกลศาสตร์วัสดุ  

264101 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

261214 กลศาสตร์ของของแข็ง 

Mechanics of Solids 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สังคมและสิ่งแวดล้อม  

261203 พลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม  

Renewable Energy and Environment 

2(1-2-3) 

261301 การประเมนิผลกระทบเบือ้งตน้ 

Introduction to Impact Assessments 

2(1-2-3) 

 2.2 วิชาเฉพาะทางวศิวกรรมเคร่ืองกล  

 2.2.1 วิชาบังคับ 50  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเคร่ืองจักรกล  

261221 กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล 

Mechanics of Machinery 

3(3-0-6) 

261341 การออกแบบเครื่องจักรกล 

Machine Design 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาความร้อน ความเย็น และของไหลประยุกต์  

261222 เทอร์โมไดนามกิส์ประยุกต์ 

Applied Thermodynamics 

3(3-0-6) 
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261321 การถ่ายเทความร้อน 

Heat Transfer 

3(3-0-6) 

261342 ระบบปรับอากาศ หอ้งเย็น และระบบดับเพลิง 

Air conditioning, cold storage and fire protection systems 

3(3-0-6) 

261343 การออกแบบที่เหมาะสมของระบบทางความรอ้น 

Optimal design of thermal systems 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาระบบพลวัตและการควบคุมอัตโนมัติ  

261223 แมคคาทรอนิกส์ 1 

Mechatronics I 

2(1-3-4) 

261322 แมคคาทรอนิกส์ 2 

Mechatronics II 

2(1-3-4) 

261323 การควบคุมอัตโนมัติ 

Automatic Control 

3(3-0-6) 

261324 การสั่นสะเทือนทางกล 

Mechanical Vibration 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางวิศวกรรมเครื่องกล  

261325 การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล

Computer Aided Mechanical Engineering Design 

3(2-2-5) 

261326 การบริหารโครงการทางวิศวกรรม 

Engineering Project Management 

3(2-2-5) 

261332 สถิตแิละระเบียบวิธีวิจัย 

Statistics and Methodology of Research 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาปฎิบัติการ โครงงาน และฝึกงาน  

261231 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรเครื่องกล 1 

Laboratory for Mechanical Engineers I 

1(0-3-2) 

261331 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรเครื่องกล 2 

Laboratory for Mechanical Engineers II 

1(0-3-2) 

261344 การสัมมนาเชงิปฏิบัติการการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล 

Mechanical Engineering Design Workshop  

2(1-3-4) 

261390 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 

Mechanical Engineering Project I 

1(0-3-2) 
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261491 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 

Mechanical Engineering Project II 

2(0-6-3) 

261492* ฝกึงาน 

Professional Training  

6 หนว่ยกิต 

261493* สหกิจศึกษา 

Co-Operative Education 

6 หนว่ยกิต 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 2.2.2 วิชาเฉพาะเลือก 6  หน่วยกิต 

 ให้นสิิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังตอ่ไปนี้  

กลุ่มวิชาระบบประกอบอาคารและการอนุรักษ์พลังงาน  

261451 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 

Energy Conservation and Management 

3(2-2-5) 

261452 การออกแบบระบบท่อในอาคาร 

Design of Plumbing Systems 

3(2-2-5) 

261453 แบบจ าลองสารสนเทศระบบประกอบอาคาร 

Building Service Information Modeling 

3(2-2-5) 

261490 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล 

Selected Topics in Mechanical Engineering 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และรถไฟฟ้า  

261454 อากาศพลศาสตรเ์บือ้งตน้ 

Basic Aerodynamics 

3(2-2-5) 

261455 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเบือ้งตน้ 

Introduction to Electric Vehicle Technology 

3(2-2-5) 

261456 ระบบกักเก็บพลังงานและเซลล์เชื้อเพลิง 

Energy Storage and Fuel Cells 

3(2-2-5) 

261490 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล 

Selected Topics in Mechanical Engineering 

 

 

 

 

3(2-2-5) 
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวศิวกรรมเครื่องกลส าหรับการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

261461 เครื่องจักรกลของไหล 

Fluid Machinery 

3(2-2-5) 

261462 การอบแห้งและการเก็บรักษาผลผลิตการเกษตร 

Drying and Storage of Agricultural Products 

3(2-2-5) 

261463 การออกแบบอุปกรณ์แปรรูปอาหาร 

Design of Food Processing Equipment 

3(2-2-5) 

261490 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล 

Selected Topics in Mechanical Engineering 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชากลศาสตร์ประยุกต์  

261463 การออกแบบอุปกรณ์แปรรูปอาหาร 

Design of Food Processing Equipment 

3(2-2-5) 

261464 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 

Finite Element Method 

3(2-2-5) 

261465 วัสดุเชิงประกอบ 

Composite materials 

3(2-2-5) 

261490 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล 

Selected Topics in Mechanical Engineering 

3(2-2-5) 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต 

นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบัน 

อุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

     001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

     001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

     002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจิทัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

     003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

     241153 คณิตศาสตรว์ิศวกรรม   

Engineering Mathematics 

3(2-2-5) 

     242107 ความรูพ้ืน้ฐานทางเคมี 

Fundamental of Chemistry 

3(2-3-6) 

     244103 ฟิสิกส์เบือ้งตน้  

Introductory Physics 

4(3-3-8) 

     261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

 รวม 22 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

002102 ความฉลาดทางดิจทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

226102 หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม 

Principles of Problem Solving and Programming 

2(1-2-3) 

261102 สมการอนุพันธ์ในงานวิศวกรรมเครื่องกล 

Differential equations in mechanical engineering 

3(3-0-6) 

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 

Engineering Mechanics I 

3(3-0-6) 

264101 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

264109 ปฎิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวศิวกรรมและการใช้งาน 

Engineering Tools and Operations Laboratory 

1(0-3-2) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

261201 ระเบียบวิธีเชงิตัวเลขในงานวิศวกรรมเครื่องกล 

Numerical methods in mechanical engineering 

3(2-2-5) 

261212 เทอร์โมไดนามกิส์ 

Thermodynamics 

3(3-0-6) 

261211 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 

Engineering Mechanics II 

3(3-0-6) 

262202 วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน 

Fundamental of Electrical Engineering 

3(2-3-6) 

264209 พืน้ฐานกรรมวธิีการผลิต 

Fundamental of Manufacturing Processes 

3(2-3-6) 

 รวม 20 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-3-2) 

261202 เขียนแบบเครื่องกล 

Mechanical Drawing 

2(1-3-4) 

261203 พลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม  

Renewable Energy and Environment 

2(1-2-3) 

261213 กลศาสตร์ของของไหล 

Mechanics of Fluids 

3(3-0-6) 

261214 กลศาสตร์ของของแข็ง 

Mechanics of Solids 

3(3-0-6) 

261221 กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล 

Mechanics of Machinery 

3(3-0-6) 

261222 เทอร์โมไดนามกิส์ประยุกต์ 

Applied Thermodynamics 

3(3-0-6) 

261223 แมคคาทรอนิกส์ 1 

Mechatronics I 

2(1-3-4) 

261231 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรเครื่องกล 1 

Laboratory for Mechanical Engineers I 

1(0-3-2) 

 รวม 20 หน่วยกิต 



31 

 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

261301 การประเมนิผลกระทบเบือ้งตน้ 

Introduction to Impact Assessments 

2(1-2-3) 

261321 การถ่ายเทความร้อน 

Heat Transfer 

3(3-0-6) 

261322 แมคคาทรอนิกส์ 2 

Mechatronics II 

2(1-3-4) 

261323 การควบคุมอัตโนมัติ 

Automatic Control 

3(3-0-6) 

261324 การสั่นสะเทือนทางกล 

Mechanical Vibration 

3(3-0-6) 

261341 การออกแบบเครื่องจักรกล 

Machine Design 

3(3-0-6) 

261331 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรเครื่องกล 2 

Laboratory for Mechanical Engineers II 

1(0-3-2) 

 รวม 20 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purpose 

3(3-0-6) 

261325 การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล

Computer Aided Mechanical Engineering Design 

3(2-2-5) 

261332 สถิตแิละระเบียบวิธีวิจัย 

Statistics and Methodology of Research 

3(3-0-6) 

261342 ระบบปรับอากาศ ห้องเย็น และระบบดับเพลิง 

Air conditioning, cold storage and fire protection systems 

3(3-0-6) 

261343 การออกแบบที่เหมาะสมของระบบทางความรอ้น 

Optimal design of thermal systems 

3(3-0-6) 

261326 การบริหารโครงการทางวิศวกรรม 3(2-2-5) 

 Engineering Project Management 

261344 การสัมมนาเชงิปฏิบัติการการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล 

Mechanical Engineering Design Workshop  

2(1-3-4) 

261390 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 

Mechanical Engineering Project I 

1(0-3-2) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

003306 บูรณาการความรู้สูน่วัตกรรมทางวิชาชีพ 

Integration for Profession Innovation 

3(0-6-3) 

261491 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 

Mechanical Engineering Project II 

2(0-6-3) 

2614XX วิชาชีพเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

2614XX วิชาชีพเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3 (X-X-X) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3 (X-X-X) 

 รวม 17 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

261492 ฝกึงาน 

Professional Training  

6 หนว่ยกิต 

หรอื   

261493 สหกิจศึกษา 

Co-Operative Education 

6 หนว่ยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

001101  ภาษาไทยในชวีิตประจ าวัน           2(2-0-4) 

  Thai Language in Daily Life 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การ

เขียน ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing in 

Thai for delivering message, proper daily life communication 

 

001102   ภาษาไทยเชิงวิชาการ             1(0-2-1) 

  Thai for Academic Purposes     

การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การบูรณาการทักษะ

ภาษาไทยกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอ     

Usage of Thai language in listening, speaking, reading and writing, integration of Thai 

language with related fields for presentation 

 

001103  ภาษาอังกฤษส าหรับชวีิตประจ าวัน          3(2-2-5) 

  English for Daily Life 

ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใชภ้าษาอังกฤษด้าน

การฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจ าวัน 

Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing for communicating basic information regarding self 

and others in daily life context 

 

001104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           3(2-2-5) 

  English for Communication 

ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้าน

การฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 

รอบตัว 

Intermediate level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and 

describing familiar matter 
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001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ        3(2-2-5) 

English for Academic and Professional Communication 

ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง  

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ 

English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts 

 

002101  การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดจิทิัล           1(0-2-1) 

  Technology Usage for Digital life 

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  ซอฟแวร์ส านักงาน 

หลักการท าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้

ซอฟแวร์ส านักงาน 

Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic 

commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software 

 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล            2(1-2-3) 

  Digital Intelligence Quotient 

หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสบืค้นขอ้มูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และน าเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเป็นไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร 

Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of 

information accessing and information, extracting information and presentation, ethical communication 

according to laws concerning information technology and communication 

 

003101  สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชวีิต          3(3-2-5) 

  Artistic for Life Management 

ปรัชญาชีวิต  การด ารง ชีวิตบนความหลากหลายทางสั งคมและวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อม

เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของ

ตนเองในการท างานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้าน

คุณธรรมจริยธรรมที่ดงีาม กฎหมายในชีวติประจ าวัน 



36 

 

Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life, 

Phayao studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical health, 

mental health management,  roles and duties in cooperative works, persuasion, proper code of 

morality and ethics, laws in daily life 

 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ         3(2-2-5) 

  Skills Development and Lifelong Learning 

ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห ์หลักการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ หลักการท างานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ

เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะการคิด

อย่างสร้างสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ

ที่จ าเป็นส าหรับอนาคต ทักษะทางดา้นการเงนิส่วนบุคคล 

Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills, 

personality and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and 

lifelong learning for future, personal financial skill 

 

003203 เรยีนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม          2(0-4-2) 

  Collaborative Learning for Society Creation 

ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การท างานร่วมกัน

เป็นทีม  จิตวิทยาการท างานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ 

และ การด าเนินการตามแผนในการท างานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการ

ด ารงชีวิตในสังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่

รับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การ

ยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผูอ้ื่น 

Community learning skills,  study of the culture and way of life of the community, 

collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and 

implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and adaptability 

to changing environment, responsible citizens, awareness of value and importance of Thai identity, 

acceptance of cultural diversity and respect for others 

 

 



37 

 

001204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน          1(0-3-2) 

  Health Environment and Community Management 

ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยใน

การ การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและด าเนินโครงการทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีสว่นร่วม ความเป็นผู้น าด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

Knowledge of health, analysis of one’ s health problems, safety in living, searching 

for community’ s environmental problems, collaborative planning and lauching environmental health 

project in community, leadership in health, environment and community 

 

003305 กระบวนการคดิเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 

  Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

ความรูพ้ืน้ฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิัล การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงิน

ส าหรับผู้ประกอบการ คุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดส าหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด

เชงิออกแบบ คุณธรรม จรยิธรรมของผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for 

entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age 

entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design thinking 

process, ethics for digital age entrepreneurs 

 

003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ         3(0-6-3) 

  Integration for Professional Innovation 

การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การ

ออกแบบและสร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิด

เชงินวัตกรรมทางวิชาชีพ 

Integration of knowledge gained from general education courses for professional 

activities, designing and developing professional innovation using design thinking process, creating 

concepts of professional innovations 
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146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

 English for Specific Purposes 

 ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนที่มีความ

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนสิิตที่ก าลังศึกษา 

 English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing skills 

related to students’ discipline 

 

226102 หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม 2(1-2-3) 

 Principles of Problem Solving and Programming 

 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และหน้าที่ ปฏิสัมพันธ์ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การ

วิเคราะห์ปัญหา ระเบียบวิธีการแก้ปัญหา การวางแผนและออกแบบการเขียนโปรแกรมโดยใช้ผังงาน

และรหัสเทียม พืน้ฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 

 Computer components and functions, hardware and software interaction, problem 

analysis, problem solving methodology, programming planning and design using flowchart and 

pseudo code, fundamentals of computer programming and applications 
 

241153 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3(2-2-5) 

 Engineering Mathematics 

ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ และการประยุกต์อนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว 

เทคนิคการหาปริพันธ์และการประยุกต์ พีชคณิตของเวกเตอร์ในสามมิติ เส้น ระนาบ ผิวในปริภูมิสามมิติ 

แคลคูลัสเบือ้งตน้ของฟังก์ชันค่าจรงิหลายตัวแปรและการประยุกต์  เมทริกซ์และระบบสมการเชงิเส้น 

Limit, continuity, derivative of one variable functions and its applications,  integration 

of real- valued function, techniques of integrations and its application, vector algebra in three 

dimensional space, line, plane and surface in three dimensional space, fundamental calculus of real-

valued functions of several variables and their applications, matrices and system of linear equations 

 

242107 ความรู้พื้นฐานทางเคมี 3(2-3-6) 

 Fundamental of Chemistry 

สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก ธาตุเรพริเซนเททิฟ อโลหะ โลหะ

ทรานซิซัน พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว 

สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า 
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Matter and measurement, atomic structure, periodic system, representative 

elements, metal, nonmetal and transition elements, chemical bonding and molecular structure, 

stoichiometry, chemical reactions, gases, solid, liquid, solutions, chemical kinetics, chemical 

equilibrium, acids and bases, electrochemistry 

 

244103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-8) 

 Introductory Physics 

การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต าแหน่งใน 1 มิติและ 2 มิติ แรงและกฎการเคลื่อนที่ งานและ

พลังงาน โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมดุลเชิงสถิตและสมบัติของสสาร กลศาสตร์

ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์ คลื่นและการสั่นสะเทือน เสียง ทัศนศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก วงจรไฟฟ้า

เบือ้งตน้ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

Transitional motion in 1  and 2  dimension, force and law motion, work and energy, 

momentum and collision, rotation motion, static equilibrium and properties of matter, fluid mechanics, 

thermodynamics, waves and vibrations, sound, optics, electricity and magnetism, basic electric 

circuits, modern physics 

 

261101 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 Engineering Drawing 

 การเขียนตัวอักษร การสเก็ตซ์ภาพด้วยมือ การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพ
ออโธกราฟฟิกส์ และการเขียนภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียน

ภาพตัด การเขียนภาพช่วยและแผ่นคลี่ การเขียนภาพประกอบและการก าหนดรายละเอียด การเขียน
แบบด้วยคอมพิวเตอร์เบือ้งตน้ การขึ้นรูปด้วยรูปทรงตันและการประกอบชิน้ส่วน  

 Lettering, freehand sketches, orthographic projection, orthographic drawing and 

pictorial drawings, dimensioning and tolerancing, sections, auxiliary views and development, detail 

and assembly drawings, basic computer-aided drawing, solid modeling and assembly 

 

261102  สมการอนุพันธ์ในงานวิศวกรรมเคร่ืองกล         3(3-0-6) 

Differential Equations in Mechanical Engineering 

 สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ในงานวิศวกรรมเครื่องกล ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ 

ผลการแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร ์สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบือ้งตน้ 

 Differential equations and their applications in mechanical engineering, system of 

differential equation, Laplace transforms, Fourier series, introduction to partial differential equations 
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261109  พื้นฐานกลศาสตร์วิศวกรรม            3(3-0-6) 

  Basic Engineering Mechanics 

เวกเตอร์และอนุพันธ์ของเวกเตอร์ ระบบแรงและผลลัพธ์ สมดุลของอนุภาคและวัตถุ

แข็งเกร็ง ความเสียดทาน จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง งานและ

พลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม 

Vector and derivative of vector, force systems and resultant, equilibrium of particles 

and rigid bodies, friction, kinematics and kinetics of particles and rigid bodies, work and energy, 

impulse and momentum 
 

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

 Engineering Mechanics I 

เวกเตอร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ระบบแรงและผลลัพธ์ สภาพสมดุลในสองมิติและ

สามมิติ โครงถัก โครงกรอบและเครื่องมือกล จุดเซนทรอยด์ แรงกระจายและการประยุกต์ใช้หลักการ

ของแรงกระจาย ความเสียดทาน แรงเสียดทานในเครื่องมือกล งานเสมือนและเสถียรภาพของสมดุล 

โมเมนตค์วามเฉื่อยของพืน้ที่ 

Vector, Newton's Laws of Motion, forces system and resultant, equilibrium in two 

and three dimensions, truss, frames and machines, centroid, distributed forces and its application, 

friction, friction in machines, virtual work and stability of the equilibrium, area moment of inertia 
 

261201 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-2-5) 

 Numerical Methods in Mechanical Engineering 

 การหารากของสมการ ระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การถดถอยก าลัง

สองน้อยที่สุด การหาค่าอนุพันธ์และการอินทิเกรตด้วยวิธีการเชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิง

อนุพันธ์ย่อย การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 

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

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

equation, computer programming for solving engineering problems 
 

261202 เขียนแบบเคร่ืองกล 2(1-3-4) 

 Mechanical Drawing 

 แบบและกระบวนการผลิต การก าหนดขนาดรูปลักษณ์มาตรฐาน มิติของขนาด 

ต าแหน่งและความสัมพันธ์ ความหยาบของผิวงาน ระบบงานสวมและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน เกณฑ์
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ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต เกลียว สกรู อุปกรณ์ยึดที่เป็นเกลียว ลิ่มและสไปลน์ หมุดย้ าและการ

เชื่อม เฟือง สปริง งานท่อ ข้อต่อ การเขียนแบบสั่งงาน แบบภาพประกอบ แบบแยกชิ้น การเขียนแบบ

ชิน้ส่วนเครื่องจักรกลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 Drawing and manufacturing process, prescribed of standards appearance, size 

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

geometrical tolerances, thread, screw, 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 
 

261203 พลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม          2(1-2-3) 

Renewable Energy and Environment  

  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแหล่งพลังงานทางเลือก และแหล่งพลังงานหมุนเวียน การใช้

พลังงานหมุนเวียนในชีวิตประจ าวัน การประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ

ผลิตภัณฑ์ (CFP) เทคโนลียีสีเขียวและเทคโนโลยีสะอาด ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว การจัดการของเสียภายในโรงงาน ระบบบ าบัดน้ าเสีย การควบคุม

มลพิษทางอากาศ ความรู ้กฎหมายและขอ้บังคับเกี่ยวกับ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ในการท างาน 

 Fundamental of alternative energy and renewable energy resources, use of 

renewable energy in daily life, life cycle assessment (LCA), carbon footprint assessment (CFP), green 

technology and clean technology, environmental sustainability, bioeconomy, circular economy, green 

economy, industrial waste management, wastewater treatment system, air pollution control, 

knowledge, laws and regulations of occupational health, safety and working environment 
 

261209 ความร้อนและของไหล 3(3-0-6) 

 Thermofluids 

 หลักการพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร์ คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ พลังงานและการถ่าย

โอนพลังงาน กฏข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ การวิเคราะหพ์ลังงานส าหรับระบบปิด การวิเคราะห์มวล

และพลังงานส าหรับระบบเปิด กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของของไหลเบื้องต้น 

คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล กฎการอนุรักษ์มวล โมเมนตัมและพลังงาน สมการ

ของแบร์นูลลี ลักษณะการไหลของของไหล การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น การน าความร้อน การพา

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

transfer, the first law of thermodynamics, energy analysis of closed systems, 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 
 

261211 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 

 Engineering Mechanics II 

 อนุพันธ์ของเวกเตอร์ การเคลื่อนที่วิถีโค้งบนระนาบและการเคลื่อนที่สัมพันธ์ของ

อนุภาค การหมุนของวัตถุเกร็ง การเคลื่อนที่สัมบูรณ์และการเคลื่อนที่สัมพันธ์ของวัตุเกร็ง การเคลื่อนที่

สัมพันธ์กับแกนหมุน กฎข้อที่สองของนิวตันและสมการการเคลื่อนที่ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง งานและ

พลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม 

Derivative of vector, plane curvilinear motion and relative motion of particle, rotation 

of rigid body, absolute motion and relative motion of rigid body, motion relative to rotating axis, 

Newton’ s second law and equation of motion of particle and rigid body, work and energy, impulse 

and momentum 
 

261212 เทอร์โมไดนามิกส์ 3(3-0-6) 

 Thermodynamics 

 แนวความคิดพื้นฐานและความรู้เบื้องต้น งานและความร้อน กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โม

ไดนามิกส์ กฎการอนุรักษ์พลังงาน มวลและปริมาตรควบคุม พื้นฐานการถ่ายเทความร้อนและการ

แปลงผันของพลังงาน กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ และวัฏจักรคาร์โนต์ เอนโทรปี กระบวนการ

ย้อนกลับไม่ได้ 

 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 
 

261213 กลศาสตร์ของของไหล 3(3-0-6) 

 Mechanics of Fluids 

 สมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล ของไหลเคลื่อนที่ สมการเบอร์นูลี 

จลนศาสตร์ของของไหล สนามความเร็ว สนามความเร่ง ปริมาตรควบคุม ทฤษฏีการขนส่งของเรย์

โนลด์ส การวิเคราะห์ปริมาตรควบคุมที่มีขนาดจ ากัด สมการสภาพต่อเนื่อง สมการโมเมนตัม สมการ
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โมเมนตัมเชิงมุม สมการพลังงาน การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลในท่อ การไหลแบบคง

ตัวของของไหลที่กดอัดไม่ได้ การไหลแบบคงตัวของของไหลที่กดอัดได้เบือ้งตน้ 

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

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

analysis, continuity equation, momentum equation, angular momentum equation,  energy equation, 

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

compressible flow 
 

261214 กลศาสตร์ของของแข็ง 3(3-0-6) 

 Mechanics of Solids 

 แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ภาระในแนวแกน 

การวิเคราะห์ความเค้น การวิเคราะห์ความเครียด ภาชนะความดันผนังบาง ภาระบิดในเพลา ภาระดัด 

ความเค้นในคาน ผังแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การโก่งของคาน การโก่งของเสา ภาระผสม วงกลมมอร์

และความเค้นผสม เกณฑค์วามเสียหาย 

 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 
 

261221 กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 

 Mechanics of Machinery 

 กลไกและค าจ ากัดความ การสังเคราะห์กลไกเบื้องต้น เฟืองและชุดเฟืองทด การ

วิเคราะห์ความเร็วและความเร่ง การวิเคราะห์แรงพลศาสตร์ สมดุลของมวลหมุนและมวลที่เคลื่อนที่ไป

กลับ เครื่องยนต ์กลไกในสามมติิและหุ่นยนต์ 

 Mechanisms and definitions, basic linkage synthesis, gears and gear trains, velocity 

and acceleration analysis, dynamics force analysis, balancing of rotating and reciprocating mass,  

spatial engines mechanism and robotics 
 

261222 เทอร์โมไดนามิกส์ประยุกต์ 3(3-0-6) 

 Applied Thermodynamics 

 การน ามาใช้ได้ของพลังงานทางเทอร์โมไดนามิกส์ วัฏจักรก าลังไอ วัฏจักรก าลังก๊าซ วัฏจักร 

ท าความเย็น ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ ของผสมก๊าซอุดมคติ ของผสมก๊าซ- 

ไอระเหย ปฏิกิรยิาการเผาไหม้ 
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 Exergy, vapor power cycles, gas power cycles, refrigeration cycles, thermodynamic 

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

261223 แมคคาทรอนกิส์ 1            2(1-3-4) 

  Mechatronics I 

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น อินเทอร์เน็ตทุกสิ่งอย่าง (ไอโอที) ไมโครคอนโทรเลอร์และ

อุปกรณ์ ไอโอที  มอเตอร์กระแสตรง สเต็ปเปอร์มอเตอร์ มอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน โซลิ

นอยด์ ตัวสร้างแรงขนาดเล็ก วงจรขับมอเตอร์ เซ็นเซอร์และการปรับแต่งสัญญาณ ตัวแปลงข้อมูลจาก

แอนะล็อกเป็นดิจิทัลและจากดิจิทัลเป็นแอนะล็อก การควบคุมหุน่ยนต์เคลื่อนที่ และแขนกล  

Basic electronics, Internet of Things (IoT), microcontrollers and IoT devices, DC motor, 

stepper motor, brushless DC motor, solenoids, microactuators, motor drivers, sensors and signal 

conditioning, A/D and D/A converter, mobile robot and robot arm control    
 

261231 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรเคร่ืองกล 1 1(0-3-2) 

 Laboratory for Mechanical Engineers I 

 การออกแบบการทดลอง  การใชเ้ครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะหข์้อมูล การแปร

ผลขอ้มูล การจัดท ารายงานผลการทดลอง ปฏิบัติการทดลองทางเทอร์โมไดนามิกส์ กลศาสตร์ของของ

ไหลและกลศาสตร์ของแข็ง 

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

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

mechanics and solid mechanics 
 

261301  การประเมินผลกระทบเบื้องต้น                2(1-2-3) 

Introduction to Impact Assessment 

เส้นเวลาประวัติศาสตร์ของวิศวกรรมเครื่องกล สุนทรียภาพของงานวิศวกรรมเครื่องกล 

บทบาทของวิศวกรเครื่องกลในสังคมสมัยใหม่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ความรับผิดชอบ

และมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

เบื้องต้น การเงินและการลงทุนเบื้องต้น การประเมินผลกระทบจากการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม การ

ประเมินความเสี่ยงด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน การประเมินผลกระทบทางด้าน

สิ่งแวดล้อม การประเมนิผลกระทบทางด้านสังคม การประเมนิผลกระทบทางเศรษฐกิจ การประเมินผล

กระทบทางดา้นสุขภาพ การประเมนิผลกระทบทางดา้นวัฒนธรรม  

Timeline of mechanical engineering history, aesthetics of mechanical engineering, 

roles of mechanical engineering in modern society, Sustainable Development Goals ( SDGs) , 
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responsibilities and norms of engineering practice, professional ethics, basic engineering economy, 

basic financial and investment, impact assessment of engineering solution including occupational 

health & safety risk assessment, environmental impact assessment, social impact assessment, 

economic impact assessment, health impact assessment and cultural impact assessment 
 

261309 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-2) 

 Mechanical Engineering Laboratory 

 พื้นฐานการท าการทดลอง การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ปฏิบัติการทดลอง

กลศาสตร์ กลศาสตร์ของของแข็ง กลศาสตร์ของของไหล การทดลองเทอร์โมไดนามคิส์ 

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

mechanics, mechanics of solid, mechanics of fluids, experimental investigation in thermodynamics 
 

261321 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 

 Heat Transfer 

 รูปแบบการถ่ายเทความร้อน การน าความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน 

และการประยุกต์ของการถ่ายเทความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและการเพิ่มอัตราการถ่ายเท

ความรอ้น การเดือดและการควบแนน่ 

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

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

261322 แมคคาทรอนกิส์ 2            2(1-3-4) 

  Mechatronics II 

 ตัวควบคุมเชิงตรรกศาสตร์ที่โปรแกรมได้ ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวเมติกส์ วิทยาการ

หุน่ยนต์ หุน่ยนต์อุตสาหกรรม ระบบปฏิบัติการส าหรับหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 

 Programmable logic controllers ( PLC) , hydraulic systems, pneumatic systems, 

robotics, industrial robot, robot operating system, introduction to artificial intelligence 
 

261323 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

 Automatic Control 

 หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองขององค์ประกอบระบบ

ควบคุมเชงิเส้น สมรรถนะของระบบควบคุม เสถียรภาพของระบบป้อนกลับ วิธีการเส้นทางเดินของราก 

การตอบสนองเชงิความถี่ การออกแบบและชดเชยระบบควบคุม  
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 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  

261324 การสั่นสะเทอืนทางกล 3(3-0-6) 

 Mechanical Vibration 

 ระบบหนึ่งองศาอิสระ การสั่นสะเทือนในรูปแบบบิดตัว การสั่นสะเทือนแบบอิสระและ

แบบบังคับ วิธีระบบเทียบเท่า ระบบหลายองศาอิสระ เทคนิคและวิธีการลดและควบคุมการสั่นสะเทือน 

 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 
 

261325 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-2-5) 

 Computer Aided Mechanical Engineering Design 

 การน าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาของการไหล การ

ถ่ายเทความร้อน การสั่นสะเทือน ความเค้นและความเครียดในชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การสร้าง

แบบจ าลองทางกายภาพและการจ าลองปัญหาต่าง ๆ ในงานทางวศิวกรรมเครื่องกลและการประยุกต์ใช้

ที่เกี่ยวข้อง 

 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 
 

261326 การบรหิารโครงการทางวิศวกรรม 3(2-2-5) 

 Engineering Project Management 

 แนวคิดของการบริหารโครงการ สัญญาจ้าง โครงสร้างองค์กร การวางแผนงานและ

การวางแผนด าเนินงาน การจัดการด้านวัสดุและทรัพยากร การประเมินความก้าวหน้าของโครงการ 

การบริหารด้านการเงิน ความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ พื้นฐานการประมาณราคางานโครงการ 

การจัดท างบดุล การจัดเตรยีมเอกสารเสนอราคา 

 Concepts of project management, contracts, organization, planning and scheduling, 

material and resource management, project assessment, financial management, safety, quality 

control, basics of cost estimation, balance sheet, quotation paper preparation 
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261331 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรเคร่ืองกล 2 1(0-3-2) 

 Laboratory for Mechanical Engineers II 

 การออกแบบการทดลอง  การใชเ้ครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะหข์้อมูล การแปร

ผลข้อมูล การจัดท ารายงานผลการทดลอง ปฏิบัติการทดลองทางด้านการถ่ายเทความร้อน การปรับ

อากาศ การสั่นสะเทือนทางกล และการส่งก าลังดว้ยของไหล 

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

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

conditioning, mechanical vibration and fluid power systems 
 

261332  สถิติและระเบียบวิธีวจิัย            3(3-0-6) 

Statistics and Methodology of Research 

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล การอนุมานทางสถิติ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ หลักการและส่วนประกอบของระบบการวัด 

การสอบเทียบเครื่องมือวัด การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน โปรแกรมค้นหา วรรณกรรมปริทัศน์ การ

ออกแบบการทดลอง การใช้เครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล ตัวอย่าง

การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ การน าเสนอข้อมูล การเขียนรายงานการทดลอง การน าเสนอปากเปล่า   

Probability theory, random variables, central tendency and variability, statistical 

inference, analysis of variance, regression and correlation, principles and components of 

measurement system, instrument calibration, error analysis, search engine, literature review, design 

of experiment, instrumentation, data collection, data analysis and interpretation, examples of big 

data processing, presentation of data, technical report writing, oral presentation 
 

261341 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 3(3-0-6) 

 Machine Design 

 หลักการพืน้ฐานของการออกแบบเครื่องจักรกล สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีการเสียหายของ

วัสดุ การเสียหายเนื่องจากภาระคงที่ การเสียหายเนื่องจากภาระผันแปร การออกแบบชิ้นส่วน

เครื่องจักรกลพื้นฐาน หมุดย้ า สลักเกลียว ลิ่มและสลัก เพลา สปริง สกรูส่งก าลัง โซ่และเฟืองโซ่ 

สายพานและพูเลย์ เฟืองและชุดเฟืองทด 

 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 
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machine elements, rivet, screws, wedge and key, shafts, spring, power screws, chain and sprocket, 

belt and pulley, gear and gear trains 
 

261342 ระบบปรับอากาศ ห้องเย็น และระบบดับเพลิง        3(3-0-6) 

 Air conditioning, cold storage and fire protection systems 

ระบบปรับอากาศแบบต่าง ๆ และอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ คุณสมบัติไซโครเมตรกิ

และกระบวนการของอากาศ การประมาณภาระความเย็น การกระจายลมเย็นและการออกแบบท่อลม 

การออกแบบระบบท าน้ าเย็นและระบบท่อ การปรับแต่งและควบคุมการท างานของระบบปรับอากาศ 

หลักการออกแบบการระบายอากาศ การท าความเข้าใจแบบของระบบปรับอากาศ ระบบท าความเย็น

และอุปกรณ์ในระบบห้องเย็น การประมาณภาระความเย็นของห้องเย็น ประสิทธิภาพด้านพลังงานใน

ระบบปรับอากาศและระบบห้องเย็น ระบบดับเพลิงด้วยน้ า ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบแจ้งเตือนเหตุ

เพลงไหม ้ 

Various types of air conditioning systems and air conditioning equipments, 

psychometric properties and processes of air, cooling load estimation, air distribution and duct system 

design, chilled water distribution system and chilled water piping design, adjusting and control air 

conditioning systems, principles of ventilation system design, understanding air conditioning system 

drawing, refrigeration systems and cold storage equipments, cooling load estimation in cold storage, 

energy efficiency in air conditioning and cold storage systems, fire hydrant system, automatic 

sprinkler systems, fire alarm system 
 

261343 การออกแบบที่เหมาะสมของระบบทางความร้อน        3(3-0-6) 

  Optimal design of Thermal systems 

 การออกแบบทางวิศวกรรม อุปกรณ์พื้นฐานของหม้อไอน้ าและระบบให้ความร้อน การ

วิเคราะหเ์ชงิเศรษฐศาสตร ์การสรา้งสมการแทนข้อมูล การสรา้งแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ของระบบ

ให้ความร้อน  การจ าลองระบบ ฟังก์ชันเป้าหมาย ตัวแปร ข้อจ ากัด เทคนิคการหาค่าเหมาะสม การ

ออกแบบระบบให้ความร้อน 

 Engineering design, basic parts of steam boiler and heating system, economic 

analysis, equation fitting, mathematical model of heating equipment, system simulation, objective 

function, variables, constraints, optimization techniques, heating system design 
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261344 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการออกแบบทางวศิวกรรมเคร่ืองกล       2(1-3-4) 

Mechanical Engineering Design Workshop  

ภาพรวมกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม การออกแบบเพื่อการมีส่วนร่วมในการ

ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจบีซีจีสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การค้นหาความต้องการและ

ปัญหา การระดมความคิดเพื่อการแก้ปัญหา เกณฑ์การออกแบบ ข้อจ ากัดและทางเลือกในการ

แก้ปัญหา การแก้ปัญหาโดยค านึงถึงผลกระทบภายใต้บริบทของประชาคมโลก สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 

และสังคม การวางแผนงานและแผนการด าเนินงาน การสร้างต้นแบบของแนวทางแก้ปัญหา การ

ทดสอบและการประเมินผล การปรับแก้ การหาข้อสรุปสุดท้ายในการแก้ปัญหา การวางแผนและ

บริหารโครงการ การเงนิและงบประมาณ บุคลากรและทีมงาน การสื่อสาร การประชุมและการน าเสนอ 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล ระบบประกอบอาคาร  อาคารใช้

พลังงานสุทธิศูนย์ อุปกรณ์แปรรูปหรือสายการผลิตอาหารอัจฉริยะ อุปกรณ์อ านวยความสะดวก

ผูสู้งอายุ 

Overview of engineering design process, design for the participation in BCGs 

economic model driving to achieve the sustainable development goals, needs and problems 

identifying, solutions brainstorming, criteria, constraints and  alternative solutions, problems solving 

in regard to global, environmental, economic, and societal contexts, planning and scheduling, make 

a prototype, test and evaluate, design revision, finalizing the solution, project planning and 

management, financial and budgets, people and teams, communication, meetings and presentations, 

workshop on mechanical engineering design topics, building service system, net-zero energy 

building, smart food processing equipment and production line, assistive device for elderly care 
 

261390 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-2) 

Mechanical Engineering Project I  

 การเลือกหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก

โครงงานในแง่มุมของการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจบีซีจีสู่การบรรลุเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน วรรณกรรมปริทัศน์ วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงาน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การ

วางแผนการด าเนินโครงงานและการประมาณค่าใช้จ่าย การจัดเตรียมข้อเสนอโครงงาน การน าเสนอ

ข้อเสนอโครงงาน  

 Selecting project topic in mechanical engineering, project contributions in the aspect 

of BCGs economic model driving to achieve the sustainable development goals, literature review, 

project objectives and scope, relevant theories, project planning and budget estimate, proposal 

preparation, proposal presentation 
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261451 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3(2-2-5) 

 Energy Conservation and Management 

 หลักการเบือ้งต้นของการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน สมดุลพลังงานในการอนุรักษ์ 

และการจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า ระบบไอน้ า ระบบอัดอากาศ ระบบปรับ

อากาศ การตรวจวัดการใช้พลังงาน เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจวัด การวิเคราะห์ทาง

เศรษฐศาสตร์ และแผนอนุรักษ์พลังงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 Fundamentals of energy conservation and management, energy balance for energy 

conservation and management, energy conservation in electrical system, steam system, compressed 

air systems, air conditioning system, energy auditing, instruments and techniques for auditing, 

economic analysis and energy conservation plan, relevant laws 

261452 การออกแบบระบบท่อในอาคาร 3(2-2-5) 

 Design of Plumbing Systems 

 ระบบท่อประปา การเพิ่มความดันของน้ าในระบบท่อ ระบบท่อระบายน้ าและท่ออากาศ 

ระบบระบายน้ าฝนและรางระบายน้ า ระบบท่อน้ าร้อน และระบบท่อดับเพลิง 

 Plumbing Systems, pressure boosting in pipes, soil waste and vent pipes, rain leader 

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

261453 แบบจ าลองสารสนเทศระบบประกอบอาคาร 3(2-2-5) 

 Building Service Information Modeling 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร การใช้โปรแกรมเพื่อเริ่มต้นเขียน

แบบงานระบบ การใช้โปรแกรมออกแบบระบบท่อลม ระบบท่อน้ า ของงานระบบปรับอากาศ การใช้

โปรแกรมออกแบบระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง การท าเอกสารรายละเอียดในการก่อสร้างและ

การถอดปริมาณ 

Introduction to BIM, using interface to start project MEP, using software to design 

ducts and pipes for air conditioning systems, using software to design sanitary and fire protection 

systems, documentation in construction and quantity take-off 
 

261454 อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 

 Basic Aerodynamics 

 ประวัติและการพัฒนาอากาศยาน หนว่ยและคุณสมบัติของอากาศ การไหลของอากาศ 

ปีกที่ใช้ในงานทางอากาศพลศาสตร์และอุปกรณ์เพิ่มแรงยก แรงทางอากาศพลศาสตร์ การขับเคลื่อน

อากาศยาน สมรรถนะในการบิน เสถียรภาพและการควบคุม การไหลของของไหลที่กดอัดได้เบือ้งตน้ 
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 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 
 

261455 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น 3(2-2-5) 

 Introduction to Electric Vehicle Technology 

 ยานยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรื่ พื้นฐานการแปลงสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 

มอเตอร์ อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า แบตเตอรี่ สถานีอัดประจุ ระบบส่งก าลัง ตัวรับรู้สัญญาณ ระบบ

ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมตอ่สัญญาณ สมรรถนะและประสิทธิภาพ 

 Battery electric vehicles, basic of electromechanical energy conversion, motor, 

inverter, battery, EV charger, power transmission, sensor, electronic control system, signal 

interfacing, performance and efficiency 
 

261456 ระบบกักเก็บพลังงานและเซลล์เชื้อเพลิง         3(2-2-5) 

Energy Storage and Fuel Cells 

การกักเก็บพลังงานในรูปความร้อน การกักเก็บพลังงานในรูปพลังงานกล การกักเก็บ

พลังงานในรูปพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า การกักเก็บพลังงานในรูปไฮโดรเจน การกักเก็บพลังงานในรูป

ไฟฟ้าเคมีเบือ้งต้น ระบบกักเก็บพลังงานส าหรับระบบโครงข่ายอัจฉริยะ ศักยภาพส าหรับการประยุกต์ใช้งาน

ในปัจจุบันเช่น การใช้ในรถไฟฟ้า การจ่ายไฟนอกโครงข่ายระบบไฟฟ้า แนวคิดพื้นฐานของเซลล์เชื้อเพลิง 

เซลล์เชื้อเพลิงแบบเกลือคาร์บอเนตหลอมเหลว เซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์แข็ง เซลล์เชื้อเพลิงแบบกรด

และแบบแอลคาไลน์ เซลล์เชือ้เพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน การประยุกต์ใช้งานระบบเซลล์เชือ้เพลงิ 

ข้อก าหนดทางด้านความปลอดภัย การวิเคราะหผ์ลกระทบทางด้านสังคม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 

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, basic 

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

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

economic and environmental impacts analysis 
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261461 เคร่ืองจักรกลของไหล 3(2-2-5) 

 Fluid Machinery 

 ทฤษฎีพื้นฐาน การจ าแนกลักษณะของเครื่องสูบ พัดลมและกังหัน ประสิทธิภาพ                             

กฎความคล้ายคลึง ความเร็วจ าเพาะและคุณลักษณะ การเลือกและการติดตั้ง ความรู้เบื้องต้นของ

เครื่องจักรกลของไหลประเภทอื่น เครื่องอัดอากาศ เครื่องตะบันน้ า 

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

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

machineries,air compressor, hydraulic ram 
 

261462 การอบแห้งและการเก็บรักษาผลผลิตการเกษตร 3(2-2-5) 

 Drying and Storage of Agricultural Products 

 พื้นฐานการอบแห้ง ไซโครเมตริก ความต้านทานการไหลและพัดลม ความชื้นสมดุล 

คุณสมบัติทางกายภาพและทางความร้อนวัสดุเกษตร การอบแห้งแบบช้ันบาง เครื่องอบแห้ง หลักการ

ออกแบบเครื่องอบแห้งแบบทั่วไป การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนส าหรับเครื่องอบแห้ง การ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอบแห้ง หลักการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร การระบายอากาศใน

กองเมล็ดพืช การออกแบบถังเก็บเมล็ดพืช 

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

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

of 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 การออกแบบอุปกรณ์แปรรูปอาหาร 3(2-3-6) 

 Design of Food Processing Equipment 

 การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมอุตสาหการในการ

ออกแบบและควบคุมการท างานของเครื่องจักรกลในกระบวนการแปรรูปอาหาร  ระบบความร้อนและ

ระบบพลังงานทดแทนที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ระบบการอบแห้ง ระบบการล าเลียง ระบบต้นก าลัง 

หม้อไอน้ าและระบบความร้อน ระบบท าความเย็นส าหรับการเก็บรักษาวัตถุดิบ การออกแบบ

กระบวนการผลิตตามมาตรฐานโรงงานอาหาร 

 Application of mechanical and industrial engineering knowledge in design and control 

of food processing machinery, thermal systems and renewable energy systems for food preparation 

and processing, drying systems, conveyor system, power system, boiler and heating systems, 
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refrigeration system for raw material storage, design of production process in accordance with food 

factory standards 
 

261464 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 3(2-2-5) 

 Finite Element Method 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เกณฑ์ของไฟไนต์เอลิเมนต์ ฟังก์ชัน 

การประมาณในเอลิเมนต์ การวิเคราะห์ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับปัญหาหนึ่งมิติ การแบ่งโดเมนออกเป็น

เอลิเมนต์ การรวมสมการของเอลิเมนต์ การวิเคราะหด์้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับปัญหาสองและสามมิติ 

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

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

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

261465 วัสดุเชิงประกอบ 3(3-0-6) 

 Composite Materials 

 คุณสมบัติทั่ วไปของวัสดุคอมโพสิต ข้อดี และข้อเสีย แนวโน้มของการใ ช้งาน  

องค์ประกอบพื้นฐาน คุณสมบัติของเส้นใย  เมตริกซ์ การยึดกันของวัสดุเชิงประกอบ วัสดุยึดประสาน    

กรรมวิธีขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบ ความเป็นสปริง ความแข็งแรง การขยายตัวเนื่องจากความชื้น และ

อุณหภูมิ ทฤษฎีกลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิต ทฤษฎีแผ่นเรียงช้ันลามิเนต ทฤษฎีความเสียหายและ

ความแข็งแรงของแผ่นเรยีงชัน้ ความเค้นเข้มเฉพาะจุด 

 General characteristics of composites, advantages and disadvantages,  application 

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

manufacturing process of composite materials, stiffness,  strength, thermal and moisture expansion, 

composite mechanics theory, laminate theory, theory of failure and laminate strength, stress 

concentrations 
 

261490 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 3(2-2-5) 

 Selected Topics in Mechanical Engineering 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจที่เป็นปัจจุบัน เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ในงาน

วิศวกรรมเครื่องกล 

 Selecting interesting current topics, technology or modern knowledge in mechanical 

engineering 
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261491 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 2(0-6-3) 

 Mechanical Engineering Project II 

 การด าเนินงานตามแผนที่ระบุในข้อเสนอโครงการ การรายงานความก้าวหน้าโครงการ 

การวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการในบริบทที่เกี่ยวกับโลก เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม  

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์จากโครงงานในแง่มุมของการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโมเดล

เศรษฐกิจบีซีจีสูก่ารบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การเขียนรายงานโครงงาน การน าเสนอโครงงาน  

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

impact analysis in global, economic, environmental, and social context, recommendation in employing 

project outcome in the aspect of BCGs economic model driving to achieve the sustainable 

development goals, writing project report, project oral presentation 

261492 ฝึกงาน 6  หน่วยกิต 

 Professional Training  

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา

วิศวกรรมเครื่องกลในสถานประกอบการหรือองค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

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

engineering in private or government sectors 
 

261493 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

 Co-Operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้  เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่ เกี่ยวข้องกับ

วิศวกรรมเครื่องกลในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

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

engineering as a trainee in private or government sectors 
 

262202 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 3(2-3-6) 

 Fundamental of Electrical Engineering 

 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น วงจร

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลักการเบือ้งตน้ของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ หมอ้แปลง 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับและการใช้มอเตอร์กระแสสลับ หลักการของระบบหนึ่งเฟสและสามเฟส 

ระบบไฟฟ้าในอาคารและโรงงาน การอา่นแบบไฟฟ้า 
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 Basic DC and AC circuit analysis, basic electronic circuit, introduction to DC and AC 

electrical machinery, transformer, AC motors and their uses, concepts of one and three- phase 

systems, electrical system in building and factory, electrical drawing reading 
 

264101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials 

 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้กลุ่ม

วัสดุที่ส าคัญทางวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปล

ความหมาย คุณสมบัติทางกลและความเสื่อมสภาพของวัสดุ 

 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 

 

264109 ปฎิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวศิวกรรมและการใช้งาน        1(0-3-2) 

Engineering Tools and Operations Laboratory   

ความปลอดภัยในโรงฝึกงานอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดและเครื่องมือพื้นฐานทางด้าน

วิศวกรรม วิธีใช้เครื่องมือและเครื่องจักร ปฏิบัติการเบื้องต้นเกี่ยวกับงานเครื่องมือขนาดเล็กที่ท างาน

ด้วยมือ งานเครื่องจักรกล งานเชื่อม และงานโลหะแผน่ 

Safety in industrial workshop, measuring tools, instruments tools and basic 

engineering tools, tools and machines using techniques, basic small hand tools practices by manual 

work, machinery, welding and sheet metal 
 

264209 พื้นฐานกรรมวิธีการผลิต 3(2-3-6) 

 Fundamental of Manufacturing Processes 

 ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต การหล่อ การขึ้นรูป การแมชชีนนิ่ง การเชื่อม

และการตรวจสอบรอยเชื่อม การขึ้นรูปโลหะช้ันสูงและเครื่องจักรสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุ

และกระบวนการผลิต 

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

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

processes relationships 

 

 



56 

 

3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

     1. เลขสามล าดับแรก หมายถงึ   สาขาวิชา 

   1.1 เลข 001 หมายถงึ   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   1.2 เลข 226 หมายถงึ   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

   1.3 เลข 241 หมายถงึ   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

1.4 เลข 242 หมายถงึ   สาขาวิชาเคมี 

1.5 เลข 244 หมายถงึ   สาขาวิชาฟิสิกส์ 

1.6 เลข 261 หมายถงึ   สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

1.7 เลข 262 หมายถงึ   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

1.8 เลข 263 หมายถงึ   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

1.9 เลข 264 หมายถงึ   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

     2. เลขในล าดับที่ 4 หมายถงึ   ระดับช้ันปีของการศึกษา 

2.1 เลข 1 หมายถงึ   รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 1 

2.2 เลข 2 หมายถงึ   รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 2 

2.3 เลข 3 หมายถงึ   รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 3 

2.4 เลข 4 หมายถงึ   รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 4 

     3. เลขในล าดับที่ 5 หมายถงึ   กลุ่มวิชา 

3.1 เลข 0 หมายถงึ   กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมและวิชาบริการ 

3.2 เลข 1 หมายถงึ   กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล 

3.3 เลข 2 หมายถงึ   กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 

3.4 เลข 3 หมายถงึ   กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านการทดลองและวิจัย 

3.5 เลข 4 หมายถงึ   กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านการออกแบบ 

3.6 เลข 5 หมายถงึ   กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 

3.7 เลข 6 หมายถงึ   กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 

3.8 เลข 9 หมายถงึ   กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติ 

     4. เลขในล าดับที่ 6 หมายถงึ   อนุกรมของรายวิชา 
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3.2.  ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1* นายนพรัตน์ เกตุขาว 36401007XXXXX ผูช่้วย 

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543 

2 นายนัทธิ์ธนนท์  

พงษ์พานชิ 

39298000XXXXX ผูช่้วย 

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. การจัดการพลังงานและมาร์ต 

กริดเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

2563 

 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 

บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549 

    วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2542 

3 นายปุริมพัฒน์  

สัทธรรมนุวงศ์ 

35404003XXXXX ผูช่้วย 

ศาสตราจารย์ 

D.Eng. Mechanical Engineering University of Bourgogne, France 2554 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541 

4* นายวสันต์ ค าสนาม 34511005XXXXX ผูช่้วย 

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Mechanical Engineering University of Leicester, UK 2557 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 

2547 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2542 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

5* นายวิชญ์พล ฟักแก้ว 35601003XXXXX ผูช่้วย 

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543 

6 นายสุทธินันท์  

ศรรีัตยาวงค์ 

55303000XXXXX ผูช่้วย 

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Mechanical Engineering University of Leicester, UK 2557 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2548 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543 

7 นายสุธรรม อรุณ 36501013XXXXX ผูช่้วย 

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Mechanical Engineering The University of Manchester, UK 2558 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยนเรศวร 2544 

8* นายปรเมศร ์ปธิเก 34407002XXXXX อาจารย์ วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556 

    วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552 

    วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2549 

9* นางสาวฝนทิพย์   

จนิันทุยา 

36507001XXXXX อาจารย์ Ph.D. Aeronautical and Automotive 

Engineering 

Loughborough University, UK 2558 

    วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 

    วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

10 นางรัชนีวรรณ 33699000XXXXX อาจารย์ Ph.D. Mechanical Engineering  The University of Texas at Alington, USA 2554 

 อังกุรบุตร์   วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 

2545 

    วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 

2542 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา  ป ี

1 นางสาวจิตราภรณ ์วงศางาม ผูช่้วย Ph.D Mechanical Engineering  University of Southern California, USA 2556 

  ศาสตราจารย์ M.S. Mechanical Engineering  University of Southern California, USA 2552 

   M.Phil. เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2546 

   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2542 

2 นายจักรพงษ์ จ ารูญ ผูช่้วย วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557 

  ศาสตราจารย์ วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 

   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

 ในภาคการศึกษาปลายของการศึกษาในช้ันปีที่ 4 นิสิตต้องฝึกงานในองค์กรของรัฐหรือเอกชน   

ที่มีการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้นิสิตได้มีการเพิ่มพูน

ความรู้และประสบการณ์ในการท างานจริง ได้เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่าง

หลากหลายในสหสาขาวิชา ฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่ ความมีระเบียบวินัย  และการปฏิบัติตามกฏ

ข้อบังคับขององค์กรที่รับนิสติเข้าฝกึงาน  

นิสติต้องเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งดังนี้  

261492 ฝกึงาน (Professional Training)  จ านวน 6 หนว่ยกิต หรอื 

261493 สหกิจศึกษา (Co-Operative Education) จ านวน 6 หนว่ยกิต 

 การด าเนินการเกี่ยวกับสหกิจศึกษา หลักสูตรจะด าเนินงานตามคู่มือสหกิจศึกษาของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ส่วนการด าเนินงานเกี่ยวกับการฝึกงานมขี้อก าหนดดังนี้ 

1. นิสิตสามารถเลือกสถานที่ฝึกงานได้เองแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ประสานงาน

ประจ าสาขาวิชา 

2. สถานที่ฝึกงานต้องจัดใหม้ีวิศวกรเครื่องกลหรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ ซึ่งเรียกว่า

วิศวกรพี่เลี้ยง เป็นผู้มอบหมายงาน ตรวจสอบคุณภาพงาน และประเมินผลการฝึกงาน 

3. สถานประกอบการต้องสามารถจัดให้นิสิตเข้ารับการฝึกงานในวันเปิดท าการของสถาน

ประกอบการ วันละ 6 - 8 ช่ัวโมง และระยะเวลาในการฝึกงานไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ 

รวมเวลาในการฝกึงาน ต้องไม่น้อยกว่า 480 ช่ัวโมง ในกรณีที่สถานประกอบการให้นิสิตท างาน

ล่วงเวลา จ านวนช่ัวโมงในการท างานล่วงเวลาจะไม่สามารถนับเป็นช่ัวโมงฝึกงานได้  ยกเว้น

ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่หลักสูตรมอบหมายใหเ้ป็นอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา 

4. สาขาวิชาต้องจัดให้มกีารปฐมนเิทศเกี่ยวกับการฝึกงานให้นิสติ ก่อนที่นสิิตไปฝกึงาน 

5. ในระหวา่งการฝกึงานถือว่านิสิตเป็นพนักงานของสถานประกอบการนั้น และต้องปฏิบัติตามกฏ 

ระเบียบ ขอ้บังคับของสถานประกอบการนัน้อย่างเคร่งครัด 

6. ในระหว่างการฝึกงานนิสิตต้องบันทึกรายงานผลการฝึกงานในแต่ละวันโดยสรุปย่อเป็น

เนื้อความสั้น ๆ และให้รวบรวมส่งให้สาขาวิชาภายหลังสิ้นสุดการฝึกงาน หรือตามที่อาจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชาก าหนด 

7. ในระหว่างการฝึกงานสาขาวิชาต้องจัดให้มีอาจารย์ไปนิเทศนิสิตฝึกงานอย่างน้อย 1 ครั้ง        

ซึ่งอาจเป็นการนเิทศ ณ สถานที่ฝึกงาน หรอื การนเิทศผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์  

8. เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานสาขาวิชาต้องจัดให้นิสิตมีการน าเสนอประสบการณ์ในการฝึกงาน ซึ่งอาจจัด

ในรูปแบบของการน าเสนอปากเปล่าหรอืแบบโปสเตอร์ 
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9. กรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่นิสิตไม่สามารถฝึกงานได้ครบ 480 ช่ัวโมง หรือ ได้รับรายงานจากสถาน

ประกอบการว่านิสิตกระท าผิดกฏร้ายแรงของบริษัท ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชารวบรวม

ข้อมูล และเสนอใหค้ณบดีเป็นผู้ตัดสนิชีข้าด 

การประเมินผลของทั้งสองรายวิชาจะพิจารณาเกรดเป็นผ่าน S (Satisfactory) และไม่ผ่าน U 

(Unsatisfactory) ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องแจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตได้รับทราบ

ก่อนการฝึกงาน 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

1. สามารถประยุกต์ใชค้วามรู ้แก้ปัญหา ออกแบบ หรอืตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานจรงิได้ 

2. สามารถใช้เครื่องมอื เครื่องจักร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้ 

3. มมีนุษยสัมพันธ์ที่ด ีสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นในสหสาขาวิชาได ้

4. มีความรับชอบในหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา ปฎิบัติตามกฏ ระเบียบและข้อบังคับของ

สถานที่ฝกึงานได้ 

5. มคีวามกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ และสามารถเรียนรู้ดว้ยตัวเองจากการปฏิบัติงานจริงได้ 

6. มีความประพฤติดี ไม่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบัน 

 4.2  ช่วงเวลา 

ภาคการศกึษาปลายของการศกึษาในชั้นปีที่ 4 หรอืหลังจากนั้น 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

ขึ้นอยู่กับตารางการท างานของหน่วยงานที่นิสิตเข้าฝึกงาน ทั้งนี้สถานประกอบการต้อง

สามารถจัดให้นิสิตเข้ารับการฝึกงานในวันเปิดท าการของสถานประกอบการ โดยมีจ านวนชัวโมงในการ

ฝกึงานวันละ 6 - 8 ช่ัวโมง ระยะเวลาในการฝกึงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ทั้งนีร้วมเวลาในการฝึกงาน 

ต้องไม่น้อยกว่า 480 ช่ัวโมง 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

หลักสูตรก าหนดให้นิสติต้องท าโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกลในช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษา

ปลายและช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น ซึ่งโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกลอาจแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ

โครงงานออกแบบอุปกรณ์หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ หรือโครงงานเชิงวิจัย ซึ่งเป็นการให้นิสิตประมวล

ความรูท้ั้งหมดที่เคยได้เรยีนมาตัง้แต่ช้ันปี 1 ถึงช้ันปีที่ 3 ในการด าเนนิโครงการให้ส าเร็จลุล่วง 

ส าหรับโครงงานออกแบบอุปกรณ์หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ นิสิตต้องท าความเข้าใจกับ

ความต้องการของผู้ ใ ช้งานและข้อจ ากัดต่าง ๆ เพื่อระบุข้อก าหนดในการออกแบบ (Design 

specifications) จากนั้นจะท าการออกแบบและสร้างอุปกรณ์นั้น ๆ ขึ้นมาจริง ๆ และออกแบบวิธีการ

ทดสอบด้วยเพื่อประเมินว่า เครื่องจักรหรอือุปกรณ์นั้นสามารถท างานได้ตามข้อก าหนดในการออกแบบ
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หรอืไม่ หากไม่เป็นไปตามข้อก าหนด นิสติต้องสามารถตรวจสอบและวินิจฉัยและระบุสาเหตุได้และต้อง

เสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขด้วย กรณีที่โครงงานดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก นิสติ

อาจตอ้งด าเนินการปรับปรุงแก้ไขจนบรรลุข้อก าหนดในสัญญาให้ทุน 

ส าหรับโครงงานเชิงวิจัย ได้แก่โครงงานที่นิสิตต้องการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ 

หรือเงื่อนไขในการท างานที่เหมาะสมโดยใช้การทดลอง หรือการจ าลองสภาพการท างานของระบบ 

(Simulation) โดยที่นสิิตจะเป็นผู้ก าหนดปัญหาในการวิจัยขึ้นเอง เมื่อนสิิตเข้าใจปัญหาของการวจิัยดีแล้ว 

นิสิตต้องออกแบบระเบียบวิธีวิจัย จัดหาหรือสร้างอุปกรณ์ และด าเนินงานตามขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้

เพื่อค้นหาค าตอบตามโจทย์วิจัยที่ตั้งไว้  

การท าโครงงานจะให้นิสิตท างานเป็นกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก 2 – 3 คน เพื่อฝึกทักษะ

การท างานเป็นทีมและมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 1 คน เพื่อให้ค าแนะน าในการท าโครงงาน  

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. สามารถระบุปัญหา ตั้งสมการความสัมพันธ์ และหาค าตอบของปัญหาได้ 

2. สามารถออกแบบ ชิ้นงาน ระบบ หรือ กระบวนการ ในงานวิศวกรรมเครื่องกล ให้ตรงกับ

ความต้องการ โดยค านึงถึงหลักสุขอนามัย ความปลอดภัย และเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ตลอดจนตัวแปร

ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และประชาคมโลก 

3. สามารถสืบค้นข้อมูลจากงานวิจัย ออกแบบการทดลองที่เหมาะสม ใช้เครื่องมอืและอุปกรณ์

ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ด าเนินการทดลองเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ น าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และใช้หลักการตัดสินทางวิศวกรรมศาสตร์ในการ

หาข้อสรุปได้อย่างสมเหตุสมผล 

4. สามารถตัดสินใจเพื่อเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมได้ โดยต้องค านึงถึงผลกระทบ

ภายใต้บริบทของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประชาคมโลก 

5. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเขียนแบบสั่งงาน เขียนรายงาน การน าเสนอ 

การตอบค าถาม การอภปิรายและการแสดงความคิดเห็นได้ 

6.  สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความร่วมมือและ

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการการท างานร่วมกัน เพื่อก าหนดเป้าหมาย วางแผนงาน ท างานให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ 

7. สามารถแสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ๆ ได้ตามต้องการ โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่

เหมาะสม 

8. สามารถสาธิตกระบวนการบริหารโครงการตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการ การวางแผน

ด าเนินงาน การด าเนินโครงการ การติดตามและควบคุมความก้าวหน้าให้เป็นไปตามแผนงาน และการ

ปิดโครงการได้ 

9. ด าเนนิโครงการภายใต้กรอบของจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพได้ 
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 5.3  ช่วงเวลา 

ภาคการศกึษาปลายของช้ันปีที่ 3 และภาคการศกึษาต้นของช้ันปีที่ 4 

 5.4  จ านวนหน่วยกิต 

รายวิชา 261390 โครงงานทางวศิวกรรมเครื่องกล 1  1 หนว่ยกิต 

รายวิชา 261491  โครงงานทางวศิวกรรมเครื่องกล 2  2 หนว่ยกิต 

 5.5  การเตรยีมการ 

กระบวนการเตรียมการจะด า เนินงานภายใต้ รายวิ ชา 261390 โครงงานทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 1  

1. นิสติจัดกลุ่มตามความสมัครใจ 2-3 คน และเลือกประเด็นที่สนใจ 

2. หลังจากได้ประเด็นที่สนใจแล้ว นิสิตติดต่ออาจารย์ในสาขาวิชาขอให้อาจารย์รับเป็นที่ปรึกษา

โครงงาน 

3. หากอาจารย์รับเป็นที่ปรึกษาโครงการแล้ว นิสติก าหนดหัวข้อโครงงาน และน าเสนอถึงที่มาและ

ความส าคัญของหัวข้อโครงงานที่เลือก เพื่อขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

4. นิสิตทบทวนวรรกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบค้นแนวทางในการแก้ปัญหา ประเมินความเป็นได้ที่จะ

ด าเนินโครงการจนแล้วเสร็จ ค้นหาหลักการที่อาจน ามาประยุกต์ใช้ในโครงการได้ หรือ

เปรียบเทียบผลลัพธ์เพื่อยืนยันความถูกต้องของผลที่ได้จากโครงงาน ทั้งนี้นิสิตต้องทบทวน

วรรณกรรมที่ตพีิมพ์เป็นภาษาอังกฤษอย่างนอ้ย 3 บทความ 

5. นิสติก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

6. นิสติศกึษารวบรวมหลักการหรอืทฤษฎีที่อาจจ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินโครงการ 

7. ก าหนดแผนการด าเนินงาน และประมาณการค่าใช้จ่าย 

8. นิสิตจัดเตรียมรายงานข้อเสนอโครงงานฉบับเต็มเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและจัดเตรียม

รายงานข้อเสนอโครงการฉบับย่อเป็นภาษาอังกฤษและยื่นขออนุมัติข้อเสนอโครงการต่อ

สาขาวิชา 

9. สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา

และอาจารย์ในสาขาวิชาจ านวน 2 คน 

10. นิสติน าเสนอข้อเสนอโครงการตอ่คณะกรรมการ 

11. ให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอโครงงาน ว่าสอดคล้องกับมาตรฐานผล

การเรียนรู้ของรายวิชาหรือไม่ ปริมาณงาน ระยะเวลา และงบประมาณ มีความเหมาะสม

หรือไม่ หากคณะกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม ให้คณะกรรมการตัดสินให้นิสิตสอบผ่าน 

และได้ล าดับขั้น S หากเห็นว่าไม่เหมาะสม อาจพิจารณาใหป้รับแก้ และอาจพิจารณาให้นิสิตได้

ล าดับขั้น I นิสิตที่ไม่สามารถน าเสนอข้อเสนอโครงการต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่

สาขาวิชาก าหนด นิสติจะได้ล าดับขั้น U 
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12. เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบข้อเสนอโครงงาน ให้สาขาวิชาเสนอขออนุมัติงบประมาณ

สนับสนุนการท าโครงงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  

 5.6  กระบวนการประเมินผล 

กระบวนการประเมินผลจะด า เนินงานภายใต้ รายวิ ชา  261491 โครงงานทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 2 ทั้งนีน้ิสติต้องสอบผา่นในรายวิชา 261390 โครงงานทางวศิวกรรมเครื่องกล 1 มา

ก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 261491 โครงงานทางวศิวกรรมเครื่องกล 2 ได้ 

1. ในการด าเนินงานนิสิตต้องรายงานความก้าวหน้าให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานได้รับทราบอย่าง

สม่ าเสมอ และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานต้องเป็นผู้ประเมินความก้าวหน้า ความถูกต้องของ

ระเบียบวิธีวิจัยที่นิสิตใช้ รวมถึงให้ค าแนะน าในกรณีที่นิสิตพบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน

โครงงาน อย่างสม่ าเสมอ 

2. สาขาวิชาต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อให้นิสิตแต่ละกลุ่มมีการน าเสนอความก้าวหน้าเป็น

ภาษาอังกฤษต่อที่ประชุมอย่างนอ้ย 2 ครั้ง 

3. เมื่อนสิิตได้ท าโครงงานจนบรรลุวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงานที่ได้ก าหนดไว้ในข้อเสนอ

โครงงาน ให้นสิิตจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงงานฉบับเต็มและจัดท าบทความวิชาการหรือ

บทความวจิัย ส าหรับเผยแพรต่ามช่องทางที่สาขาวิชาเป็นผู้ก าหนด  

4. เมื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นสิิตยื่นความจ านงต่อสาขาวิชา

โดยความเห็นชอบของอาจารย์ เพื่อขอสอบโครงงาน 

5. เมื่อนิสิตยื่นความจ านงขอสอบโครงงาน ให้สาขาวิชาแต่งตั้งอาจารย์ในสาขาวิชาหรือนอก

สาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญในหัวข้อที่สัมพันธ์กับหัวข้อโครงงานของนิสิตเป็นกรรมการสอบ

โครงงานอย่างน้อย 3 คนซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ในสาขาวิชาหรือนอก

สาขาวิชาจ านวน 2 คน 

6. กระบวนการสอบ นิสิตต้องน าเสนอผลการด าเนินโครงงานต่อกรรมการสอบเป็นภาษาอังกฤษ

ประมาณ 10 - 15 นาที และตอบถามคณะกรรมการซึ่งอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ 

การสอบควรใช้เวลาไม่เกิน 1 ช่ัวโมง 

7. การประเมนิผลมีหลักเกณฑด์ังนี้ 

7.1 กรณีที่คณะกรรมการเห็นว่านิสิตได้ด าเนินโครงการจนบรรลุวัตถุประสงค์และขอบเขต

ของโครงงาน และเนื้อหาของรายงานมีความถูกต้องสมเหตุสมผล ให้คณะกรรมการ

ตัดสินให้นสิิตสอบผา่น และได้ล าดับขั้น S 

7.2 กรณีที่คณะกรรมการเห็นว่านิสิตได้ด าเนินโครงการจนบรรลุวัตถุประสงค์และขอบเขต

ของโครงงานแล้ว แต่เนื้อหาของรายงานยังมีส่วนที่ต้องแก้ไข คณะกรรมการอาจเสนอ

ให้แก้ไขรายงานและให้สอบใหม่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
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7.3 กรณีที่นิสิตไม่สามารถด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด อาจารย์

ที่ปรึกษาโครงงานอาจพิจารณาให้ล าดับขั้น I หรอื U 

       

หมายเหตุ 

ให้สาขาวิชาหรือบุคคลที่สาขาวิชามอบหมาย สอบถามข้อคิดจากนิสิตต่อการจัดการเรียน

การสอนในรายวิชาโครงงานทางวิศวกรรม เพื่อใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน  

ในปีการศึกษาต่อไป 

เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาให้สาขาวิชาจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเพื่อรับฟัง

ป ัญหาอุปสรรค และข้อคิดเห็น ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา  261491 โครงงานทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 2 เพื่อใชป้รับปรุงการจัดการเรยีนการสอนและสิ่งสนับสนุนในปีการศึกษาต่อไป 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

จากข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2551 ได้อนุญาตให้ภาคีวิศวกรสามารถท างาน

ต่อไปนี้  งานวางโครงการ งานออกแบบและค านวณ งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต งานพิจารณา

ตรวจสอบ และงานอ านวยการใช้ หลักสูตรจึงได้ก าหนดกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิตเพื่อให้นิสิต

สามารถปฏิบัติงานในฐานะวิศวกรไว้ดังนี้ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. การวางโครงการ 

(การศึกษา การวิเคราะห์หาทาง

เ ลื อกที่ เ หมาะสม  หรื อ  ก าร

วางแผนของโครงการ) 

1) ในรายวิชา 261390 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 และ 

261491 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 มีการให้นิสิตวาง

แผนการท าโครงงาน วิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสม และ 

บริหารการท างานและค่าใช้จ่ายให้อยู่ ในกรอบเวลาและ

งบประมาณที่ตั้งไว้ รวมถึงมีให้นิสิตประเมินความเสี่ยง และ

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

2. การอ านวยการใช ้

(การใช้งานและบ ารุงรักษาระบบ

ทางวิศวกรรมเครื่องกล ตาม

รูปแบบและข้อก าหนดของหลัก

วิชาชีพวิศวกรรม) 

1) ในรายวิชาปฎิบัติการนิสติจะได้เรยีนรู้การใชง้านอุปกรณ์ต่าง 

ๆ เรียนรู้การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ 

2) ให้นิสิตได้ทดลองปฎิบัติงานจริง โดยก าหนดให้นิสิตต้องไป

ฝกึงานในสถานประกอบการ  

3) ในรายวิชา 261491 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 

นิสิตต้องทดลองใช้งาน ตรวจสอบ และบ ารุงรักษา อุปกรณ์

หรือเครื่องจักรต้นแบบที่นิสิตสร้างขึ้น ตลอดระยะเวลาของ

การท าโครงงาน 

3. การควบคุมงาน 

(การควบคุมการสร้าง การผลิต 

การติดตั้ง การซ่อม การดัดแปลง 

ก า ร รื้ อ ถ อ น ง า น  ห รื อ  ก า ร

เคลื่อนย้าย ตามรูปแบบ และ

ข้ อ ก า ห น ด ข อ ง หลั ก วิ ช า ชี พ

วิศวกรรม) 

1) ให้นิสิตได้ทดลองปฎิบัติงานจริง โดยก าหนดให้นิสิตต้องไป

ฝกึงานในสถานประกอบการ 

2) ในรายวิชา 261491 โครงงานทางวศิวกรรมเครื่องกล 2 นิสติ

จะมีการฝึกผลิต ติดตัง้ ดัดแปลง ตรวจสอบความบกพร่อง รื้อ

ถอน หรือเคลื่อนย้าย บ ารุงรักษา อุปกรณ์ต้นแบบหรือ

เครื่องจักรที่นสิิตสรา้งขึ้น ตลอดระยะเวลาของการท าโครงงาน 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

4. การพิจารณาตรวจสอบ  

( การตรวจสอบ  วิ นิ จฉั ย งาน

ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล โดย

อาศัย การค้นคว้า การวิเคราะห์ 

การทดสอบ การหาข้อมูล และ

สถิติต่าง ๆ เป็นหลักเกณฑ์ในการ

พิจารณา) 

1) ความสามารถในการพิจารณาตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลจาก

การค้นคว้าหรือการคิดค านวณ (โดยไม่ต้องอาศัยการทดสอบ

หรือการทดลอง) จะถูกพัฒนาในการเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชา

เฉพาะทางวิศวกรรม  

2) ความสามารถในการพิจารณาตรวจสอบโดยต้องอาศัยการ

ทดสอบหรือทดลองจะถูกพัฒนาในรายวิชาสถิติและระเบียบ

วิธี วิ จัย  รายวิชาปฏิบัติการและรายวิชาโครงงานทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 

5. การออกแบบ  

(การออกแบบและค านวณ เพื่อให้

ได้มาซึ่ง รายละเอียดในการสร้าง 

การผลิต หรือการวางผังโรงงาน

และเครื่องจักร  

1) ก าหนดให้นิสิตเรียนในกลุ่มวิชาออกแบบเช่น รายวิชาการ

ออกแบบเครื่องจักรกล การออกแบบระบบความร้อน เป็นต้น

2) ในรายวิชาโครงงานนิสิตต้องออกแบบเครื่องจักรกล 

อุปกรณ์ส าหรับท างานวิจัย และทดลองใช้งานจรงิ  

3) อาจมีการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง

วิชาการที่จัดโดยองค์กรวิชาชีพตา่ง ๆ 

6.  สุนทรียภาพ สุขภาพ และ

บุคลิกภาพ   

1. ส่งเสริมให้นิสิตค านึงถึงความสละสลวยของการใช้ภาษา 

ความเรยีบร้อยสวยงาม ความลงตัว ในการจัดท ารายงาน การ

น าเสนอผลงานทางวิชาการ  

2. ส่งเสริมให้นิสิตมีการก าหนดแง่มุมทางสุนทรียศาสตร์ เช่น 

ความลงตัว ความสวยงาม ความรู้สึกเป็นมิตรกับผู้ใช้ ในการ

ออกแบบทางวิศวกรรม หรอื เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 

3. ส่งเสริมให้นิสิตมีการใช้ชีวิตอย่างสมดุล ในด้านการเรียน 

การออกก าลังกาย การพักผ่อน ผา่นการเป็นแบบอย่างที่ดีของ

อาจารย์ รวมถึงการใช้ข้อก าหนดด้านสุขอนามัย ในการ

ออกแบบทางวิศวกรรม 

4. พัฒนาบุคลิภาพนิสิต โดยการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมการ

ประชุมสัมมนา การประชุมวิชาการ เพื่อให้เห็นแบบอย่างที่ดี   

7.  ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา กล้า

เป็นผู้น า  

ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดโดยคณะ 

มหาวิทยาลัย หรอื องค์กรภายนอก 
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2.ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs) 

 

PLO 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 

การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO1  สามารถระบุปัญหา ตั้ง

สมการความสัมพันธ์ และหา

ค าตอบของปัญหาที่เกี่ยวข้อง

กับระบบประกอบอาคาร ระบบ

อั ต โ นมั ติ  แ ล ะ ร ะบ บท า ง

วิศวกรรมเครื่องกลที่มีความ

ซั บ ซ้ อ น  โ ด ยป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้

หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 

สังคมศาสตร์ได้ 

1. มีการบรรยายถึงเนือ้หาหลักของ

แต่ละวิชา โดยแสดงการได้มาซึ่ง

ทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิง

วิเคราะห ์ 

2. เน้นให้เห็นการน าไปประยุกต์ใช้

ใ นการท า งาน  กระตุ้ น ให้ เกิ ด

ความคิดตามหลักของเหตุและผล  

3. พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์

ระหว่างทฤษฎีกับสิ่ งต่าง  ๆ ใน

ธรรมชาติ เพื่อให้ง่ายในการเข้าใจ

หรื ออาจน า ไ ปประยุ กต์ ใ ช้ ใ น

ชีวติประจ าวัน  

4. แสดงตัวอย่างในการน าความรู้

มาใช้แก้ปัญหา หรือบูรณาการ

ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อ

แก้ปัญหา 

1. ใช้การสอบข้อเขียนเป็น

เครื่องมือในการวัดผลเป็น

หลัก โดยใช้โจทย์ปัญหาจาก

งานจริง หรือโจทย์ในหนังสือ

หรอืต าราที่ใกล้เคียงกับงานจริง  

2. การประเมินผลพิจารณา

จากการเลือกใช้แบบจ าลอง 

ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ใ น ก า ร ตั้ ง

สมการความสัมพันธ์ แทนค่า 

หาค าตอบ และแปลผลการ

ค านวณ 

 

PLO2  สามารถออกแบบ ชิ้นงาน 

ระบบ กระบวนการในงาน

วิศวกรรมเครื่องกล ให้ตรงกับ

ความต้ องการ  บนพื้ นฐาน

แนวคิดที่ท าให้เกิดของเสียน้อย

ที่ สุ ด สามารถใช้ซ้ าหรื อน า

กลับมาใช้ใหม่ และส่งเสริมการ

ใช้วัสดุชีวภาพภายในประเทศ 

โดยค านึงถึ งหลักสุขอนามัย 

ความปลอดภัย ความเป็นมิตร

กับผู้ ใ ช้ งาน ตลอดจนปัจจัย

ทางด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม 

1.  อ ธิ บ า ย ห ลั ก ก า ร  ท ฤ ษ ฎี  

ข้อก าหนด และมาตรฐานในการ

ออกแบบ 

2. อธิบายหลักการและออกแบบ

ทางวิศวกรรม 

3. มอบหมายงานออกแบบ ชิน้งาน 

กระบวนการ หรือ  ระบบทาง

วิศวกรรมเครื่ องกลในรูปของ 

โจทย์การบ้าน โครงงานย่อย ที่มี

ระดับความซับซ้อนไม่มาก เพื่อให้

เข้าใจวิธีการออกแบบค านวณ 

1. ใช้การสอบข้อเขียน ผลงาน

ที่เป็นชิน้งาน เล่มรายงานจาก

การท าโครงงาน   หรือ การ

น าเสนอผลการท าโครงงาน 

เป็นเครื่องมือในการวัดผล   

2. การประเมินผลพิจารณา

จาก  ความสามารถระบุ  

ปัญหา หรือความต้องการ

ข อ ง ผู้ ใ ช้ ง า น  ก า รบ ร รลุ

จุดมุ่งหมายในการออกแบบ 

ความคิดสร้างสรรค์ในการ

เลือกวิธีการแก้ปัญหา  ความ
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PLO 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 

การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

วัฒนธรรมไทย สิ่งแวดล้อม และ

ประชาคมโลก 

4. มอบหมายโครงงานออกแบบ

ระบบที่มีความซับซ้อน ประกอบ 

ด้วยชิ้นส่วน และกระบวนการย่อย

มากกว่า 3 ระบบขึน้ไป ให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของ

ผูใ้ช้งานภายใต้ขอ้จ ากัดต่าง ๆ ทั้งนี้

อาจารย์เป็นผู้ก าหนดโจทย์ให้ 

5. ให้นสิิตท าโครงงาน เหมอืนข้อ 4 

แต่ให้นิสิตคิดโจทย์ปัญหาเองโดย

ต้องเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอ

อนุมัติกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ เมื่อ

ได้รับอนุมัติแล้วนิสิตต้องทดลอง

สร้ า ง  และทดสอบ  ตลอดจน

ประเมินผลกระทบในด้านต่าง ๆ 

ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล ข อ ง ก า ร

ออกแบบภายใต้ขอ้จ ากัดต่าง ๆ  

PLO3  สามารถสืบค้นข้อมูลจาก

งานวิจัย ออกแบบการทดลองที่

เหมาะสม ใช้ เครื่ องมือและ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

ด าเนินการทดลองเพื่อให้ ได้

ข้อมูลที่นา่เชื่อถือ น าเสนอข้อมูล

ได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และ

แปลความหมายข้อมูลได้อย่าง

ถูกต้อง และใช้หลักการตัดสิน

ทางวิศวกรรมศาสตร์ในการหา

ข้อสรุปได้อย่างสมเหตุสมผล 

1.  สอนการใช้เครื่องมือในการ

สื บ ค้ น ข้ อ มู ล  จ า ก ง า น วิ จั ย 

มอบหมายงานที่จ าเป็นต้องค้นคว้า

ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 

2. บรรยายเรื่อง ชนิดของข้อมูล 

การน าเสนอข้อมูล หลักการทาง

สถิติ และความน่าจะเป็น  การ

ออกแบบการทดลอง ระเบียบวิธี

วิจัย 

3.  มอบหมาย ให้ นิ สิ ตท า ก า ร

ทดลองตามคู่มอืที่ก าหนด  

4. มอบหมายใหน้ิสติ ออกแบบการ

ทดลอง และด าเนินการทดลอง

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ก าหนด 

พร้อมทั้งเขียนรายงาน และคู่มือใน

การทดลอง  

ประเมินจากรายงาน หรือ 

คู่มือ ซึ่งต้องประกอบด้วย 

จุดประสงค ์ของเขตที่ศึกษาที่

ชัดเจน หลักการและทฤษฎีที่

สมเหตุสมผล เพื่อให้การ

ก าหนด ตัวแปรต้น ตัวแปร

ตาม และตัวแปรควบคุมได้

อย่าง เหมาะสม ใช้หลักการ

ทางสถิติ ก าหนดจ านวนการ

ทดลอง ได้ถูกต้องเพื่อให้ได้

ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ น าเสนอ

ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ท า

การวิเคราะห์และอภิปราย

ผลได้ครบทุกประเด็น สรุปผล

การทดลองได้ตรงประเด็น 
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 

การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

5. ให้นิสิต ก าหนดวัตถุประสงค์ 

ออกแบบ และด าเนินการทดลอง 

เพื่อประเมินสมรรถนะของระบบ 

หรือ กระบวนการที่ ได้ออกแบบ 

พร้อมทั้งเขียนรายงานและคู่มือใน

การทดลอง 

สามารถ บอกข้อจ ากัดและ

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ได้ 

PLO4  รู้จักสิทธิ เสรีภาพ และ

หน้ าที่ ของพลเมื อง สามารถ

ป ฏิ บั ติ ง า น โ ด ย ค า นึ ง ถึ ง

จ ร ร ย า บ ร รณ แ ล ะ ค ว า ม

รับผิดชอบแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 

และสามารถตั ดสิ น ใ จ เพื่ อ

เลื อกใ ช้ วิ ธี การแก้ ปัญหาที่

เหมาะสมได้ โดยต้องค านึงถึง

ผลกระทบภายใต้บริบทของ

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

ประชาคมโลก และความยั่งยืน 

1. บรรยายเกี่ยวกับ สิทธิ เสรีภาพ 

และหน้าที่พลเมือง จรรยาบรรณ

และความรับผิดชอบแห่งวิชาชีพ

วิศวกรรม ขั้นตอนการตัดสินใจ 

วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบในด้าน

ต่าง ๆ  

2. ให้นิสิตท าการออกแบบเพื่อ

แก้ปัญหาทางวิศวกรรม และให้ใช้

หลักการตัดสินใจเพื่อเลือกวิธีการ

แก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด 

1.  ใ ช้ข้ อสอบเพื่ อทดสอบ

ความเข้าใจ เกี่ยวกับ สิทธิ 

เสรีภาพ หน้าที่ของพลเมือง 

และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

2. ใช้การสังเกตวิธีปฏิบัติงาน

และผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อ

ประเมินความรับผิดชอบแห่ง

วิชาชีพ 

3. ใช้การเขียนรายงาน การ

น าเสนอ และการตอบค าถาม

เป็นเครื่องมือในการประเมิน 

ความสามารถในการตัดสินใจ

เลือกวิธีการแก้ปัญหา 

PLO5  สามารถสื่อสารได้อย่างมี

ประสิ ทธิ ภาพกั บกลุ่ มคนที่

หลากหลาย 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น 

อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งเป็นการ

บรรยายแนวคิดที่ส าคัญ การท า

กิจกรรมในช้ันเรียน และกิจกรรม 

ของมหาวิ ทยาลั ย (Activity Based 

Education)  

2. แนะน าให้รู้จักการสื่อความหมาย

ท า ง วิ ศ ว ก ร รมด้ ว ย แบบท า ง

วิศวกรรมและสัญลักษณ์ของตัว

แปรต่าง ๆ  มอบหมายใหท้ าแบบฝึกหัด 

1. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมในช้ันเรียน การสะท้อนการ

เรียนรู้ การอภิปรายแบบกลุ่ม

และรายบุคคล  

2. วัดผลจากการบ้าน การสอบ 

รายงาน และการน าเสนอ 

โดยอาจจะประเมินจากความ

เข้าใจในสาระ ความสามารถ

ในการสื่อสารอย่างเป็นล าดับ

ขั้นตอน ถูกต้อง ชัดเจน เป็น

ต้น 
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การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

น าเสนอปากเปล่า การเขียน รายงาน 

ใหอ้่านแบบ ใหเ้ขียนแบบ เป็นต้น โดย

อาจใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. สร้างสถานการณ์จ าลอง หรือ

ให้นิสิตอยู่ในสถานการณ์จริงเพื่อ

เปิดโอกาสใหน้ิสติได้อภปิราย ตอบ

ค าถาม แสดงจุดยืน ได้เสนอความ

คิดเห็น และได้แสดงความสามารถ

ในการแก้สถานการณ์ 

PLO6  สามารถท างานเป็นทีมได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะ

สมาชิกหรือผู้น าของทีม และ

สามารถสร้างความร่วมมือและ

สภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการ

ท างานร่ วมกัน เพื่ อก าหนด

เป้าหมาย วางแผนงาน ท างาน

ใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ 

สร้างสถานการณ์โดยมอบหมาย

งานกลุ่ม โดยอาจมอบหมายหลาย

งานเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้ท า

หน้าที่หลายบทบาททั้งการเป็น

ผูน้ ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม   

 

ประเมินจาก 

1. การให้เกียรติและรับฟัง

ความเห็นซึ่งกันและกัน  

2. การแบ่งงานกันได้อย่าง

เหมาะสม ทุกคนมีส่วนร่วมใน

งาน 

3. ร่วมมือกันก าหนดเป้าหมาย 

วางแผนงาน และส่ งงาน       

ได้ตามก าหนด งานมีคุณภาพ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

PLO7  สามารถแสวงหาและ

ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ๆ ได้ตาม

ต้องการ โดยใช้กลยุทธ์การ

เรียนรู้ที่เหมาะสม 

มอบหมายงานที่ต้องใช้ความรู้ที่ไม่

มีการสอนในหลักสูตร โดยให้นิสิต

ต้องค้นคว้าเพิ่มเติม หรือ ท าการ

ทดลองเพื่อให้ ได้องค์ความรู้ ที่

จ าเป็นส าหรับการแก้ปัญหา 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของ

งาน ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้

จากการค้นคว้า วิจัย 

PLO8  ส า ม า ร ถ ส า ธิ ต

กระบวนการบริหารโครงการ

ตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการ การ

วางแผนด าเนินงาน การด าเนิน

โครงการ การติ ดตามและ

ควบคุมความก้าวหน้าให้เป็นไป

บรรยายเนือ้หาที่เกี่ยวข้อง  

มอบหมายงานในลักษณะโครงงาน 

โดยให้นิสิตทดลองบริหารโครงการ

ตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการ การแผน

ด าเนินงาน การด าเนินโครงการ การ

ติดตามและควบคุมความก้าวหน้า

ใ ช้การเขียนรายงาน การ

น าเสนอและการถามตอบ 

เพื่อประเมินความสามารถใน

การบริหารโครงการ  
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การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

ตามแผนงาน และการปิ ด

โครงการ 

ให้เป็นไปตามแผนงาน และการปิด

โครงการ 

PLO9  สามารถอธิบายแนวคิด

และคุณค่าในการดู แลใส่ ใจ

สุ ข ภ า พ  ก า ร ว า ง ตั ว แ ล ะ

แสดงออกให้ เหมาะสมกั บ

กาลเทศะ การมีทัศนคติบวกและ

สุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต 

1. สอดแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ

การดูแลสุขภาพ งานอดิเรก การ

วางตัวและการแสดงออก รวมถึง

แนวคิดดี  ๆ ที่ เสริมสร้างการมี

ทัศนคตบิวก และการใชชี้วติอย่างรู้

คุณค่า 

2. เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้เวลา

อย่างสมดุล ในด้านการท างาน 

การออกก าลังกาย การพักผ่อน 

3. พัฒนาบุคลิภาพนิสิต โดยการ

ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นิ สิ ต เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร

ประชุมสัมมนา การประชุมวิชาการ 

เพื่อให้เห็นแบบอย่างที่ดี   

1. ใช้แบบสอบถาม เพื่อประเมิน

การใช้เวลาในกิจกรรมต่าง ๆ 

นอกเวลาเรียน 

2. ประเมินจากบุคลิกภาพใน

การน าเสนอ การตอบค าถาม  
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

 

ผลการเรียนรู้ตามมหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 

1.คุณธรรม จริยธรรม          

(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 

   ✓      

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 

   ✓      

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 

ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่า

และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์

   ✓ ✓ ✓    

(4)สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวศิวกรรมตอ่บุคคล องค์กร 

สังคมและสิ่งแวดลอ้ม 

   ✓      

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 

รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชพีวศิวกรรมในแตล่ะสาขาตัง้แตอ่ดตีจนถึงปัจจุบัน 

   ✓      

2.ความรู้          

(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน 

และเศรษฐศาสตร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง และการ

สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

✓         

(2) มคีวามรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการท่ีส าคัญ ท้ังในเชงิทฤษฎีและปฏิบัตใินเนื้อหาของ

สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

✓ ✓        

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศกึษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง        ✓  
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ผลการเรียนรู้ตามมหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 

(4)สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ

ท่ีเหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น 

✓  ✓       

(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแ์ก้ไขปัญหาในงานจริงได้ ✓ ✓        

3.ทักษะทางปัญญา          

(1) มคีวามคิดอยา่งมีวจิารณญาณที่ดี   ✓       

(2) สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห์และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ ✓         

(3) สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล 

ประกอบการตัดสนิใจในการท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

✓ ✓ ✓ ✓      

(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือตอ่ยอดองค์ความรู้จากเดมิได้อย่างสร้างสรรค์ 

✓ ✓ ✓       

(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความร์ูและเทคโนโลยใีหม ่ๆ 

  ✓    ✓   

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ          

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชพีมาสื่อสารตอ่สังคม

ได้ในประเด็นท่ีเหมาะสม 

    ✓     

(2) สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ท้ังส่วนตัวและ

ส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ่ม รวมท้ังให้ความ

ชว่ยเหลอืและอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาสถานการณต์า่ง ๆ 

    ✓ ✓    

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเอง และสอดคล้องกับ

ทางวิชาชพีอยา่งต่อเนื่อง  

      ✓   
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ผลการเรียนรู้ตามมหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 

(4) รู้จักบทบาท หน้าท่ี และมีความรับผิดชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคล

และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นท้ังในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

     ✓    

(5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดลอ้ม

ตอ่สังคม 

 ✓  ✓      

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ          

(1) มทัีกษะในการใชค้อมพิวเตอร์ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชพีได้เป็นอยา่งดี   ✓       

(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกตต์อ่

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อยา่งสร้างสรรค์ 

  ✓       

(3) สามารถประยุกตใ์ชเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยได้อยา่งเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

  ✓       

(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้

สัญลักษณ์ 

    ✓     

(5) สามารถใช้เครื่องมอืการค านวณและเคร่ืองมอืทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวชิาชีพในสาขา

วศิวกรรมท่ีเกี่ยวข้องได้  

  ✓       

6.สุนทรียภาพ 

มคีวามรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ท่ีศึกษา ศลิปะและวัฒนธรรม         ✓ 

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มสีุขนสิัยท่ีสง่เสริมตอ่การดูแลรักษาสุขภาพ    ✓     ✓ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อยา่งเหมาะสม    ✓     ✓ 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) และ ประกาศสภาวิศวกร ที่ 62/2563 เรื่อง ลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ส าหรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ประกาศสภาวิศวกร ที่ 62/2563  

เรื่อง ลักษณะบณัฑิตทีพ่ึงประสงค์ส าหรบัการประกอบวิชาชพีวศิวกรรมควบคุม 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 

1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางวิศวกรรม และ

ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาและหาค าตอบของปัญหาทางวศิวกรรมท่ีซับซ้อน 

✓         

2. สามารถระบุ ตัง้สมการ วจิัย สบืค้น และวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซ้อน เพื่อให้ได้

ข้อสรุปของปัญหาท่ีมีนัยส าคัญ โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ

วทิยาการทางวิศวกรรมศาสตร์ 

✓         

3. สามารถพัฒนาหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซ้อน และออกแบบระบบ ชิ้นงาน 

หรือกระบวนการ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับข้อพิจารณาทางสาธารณสุข ความ

ปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 ✓        

4. สามารถด าเนินการสืบค้นเพื่อหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซ้อน โดยใช้ความรู้

จากงานวิจัย และวิธีการวิจัย รวมถึง การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ การแปล

ความหมายของข้อมูล การสังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้ได้ผลสรุปท่ีเชื่อถอืได้ 

  ✓       

5. สามารถสร้าง เลือกใช้ เทคนิควิธี ทรัพยากร และใช้เคร่ืองมือทันสมัยทางวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ์ การท าแบบจ าลองของงานทางวิศวกรรมท่ี

ซับซ้อนท่ีเข้าใจถึงข้อจ ากัดของเครื่องมือตา่ง ๆ 

  ✓       

6. สามารถใช้เหตุและผลจากหลักการและความรู้ท่ีได้รับ มาประเมินประเด็นและผลกระทบ 

ตา่ง ๆ ทางสังคม ชวีอนามัย ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวพันกับการปฏิบัติ

วชิาชีพวศิวกรรม 

   ✓      
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ประกาศสภาวิศวกร ที่ 62/2563  

เรื่อง ลักษณะบณัฑิตทีพ่ึงประสงค์ส าหรบัการประกอบวิชาชพีวศิวกรรมควบคุม 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 

7. สามารถเข้าใจผลกระทบของค าตอบของปัญหางานทางวิศวกรรมในบริบทของสังคมและ

สิ่งแวดลอ้ม และสามารถแสดงความรู้และความจ าเป็นของการพัฒนาท่ีย่ังยนื 

   ✓      

8. สามารถใช้หลักการทางจรรยาบรรณและมสี านกึรับผิดชอบต่อมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ

วศิวกรรม 

   ✓      

9. ท าหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในด้านการท างานเดี่ยว การท างานในฐานะผู้ร่วมทีม

หรือผู้น าทมีท่ีมีความหลากหลายของสาขาวิชาชพี 

     ✓    

10. สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมท่ีซับซ้อนกับกลุ่มผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและสังคม

โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิผล อาทิ สามารถอ่านและเขียนรายงานทางวิศวกรรม และเตรียม

เอกสารการออกแบบงานวศิวกรรมได้อย่างมปีระสิทธิผล สามารถน าเสนอ สามารถให้และรับ

ค าแนะน างานได้อยา่งชัดเจน 

    ✓     

11. สามารถแสดงว่ามคีวามรู้และความเข้าใจหลักการทางวิศวกรรมและการบริหารงาน และ

สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหาร ในงานของตน ในฐานะผู้ร่วมทีมและผู้น าทีมเพื่อบริหาร

จัดการโครงการทางวิศวกรรมท่ีมีสภาพแวดลอ้มการท างาน ความหลากหลายสาขาวิชาชพี 

     ✓  ✓  

12. ตระหนักและเห็นความจ าเป็นในการเตรียมตัวเพื่อให้สามารถปฏบัิติงานได้โดยล าพัง และ

ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชพี เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยแีละวิศวกรรม 

      ✓   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

รายวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป         

กลุ่มวิชาภาษา         

001101  ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน     ⚫    

001102  ภาษาไทยเชิงวิชาการ     ⚫    

001103  ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน     ⚫    

001104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     ⚫    

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ     ⚫    

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล         

002101  การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจิทัล   ⚫      

002102 ความฉลาดทางดิจทิัล   ⚫  ⚫    

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ         

003101  สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ    ⚫     ⚫

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ลอดชวีิต    ⚫   ⚫  

003203     เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม    ⚫  ⚫   

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน    ⚫  ⚫   

003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล       ⚫  

003306   บูรณาการความรู้สูน่วัตกรรมทางวิชาชีพ  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  
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รายวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 

2) หมวดวิชาเฉพาะ         

2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน         

2.1.1 วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์         

241153  คณิตศาสตร์วศิวกรรม ⚫        

242107  ความรูพ้ืน้ฐานทางเคมี ⚫        

244103  ฟิสิกส์เบือ้งตน้ ⚫        

261102  สมการอนุพันธ์ในงานวิศวกรรมเครื่องกล ⚫    ⚫    

261201  ระเบียบวิธีเชงิตัวเลขในงานวิศวกรรมเครื่องกล ⚫    ⚫    

2.1.2 วิชาพื้นฐานทางวศิวกรรมเครื่องกล         

กลุ่มวิชาพื้นฐานการออกแบบ         

261101  เขียนแบบวิศวกรรม ⚫  ⚫  ⚫ ⚫   

261202  เขียนแบบเครื่องกล ⚫  ⚫  ⚫ ⚫   

261111  กลศาสตร์วศิวกรรม 1 ⚫    ⚫    

261211  กลศาสตร์วศิวกรรม 2 ⚫    ⚫    

264109 ปฎิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวศิวกรรมและการใช้งาน   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

264209  พืน้ฐานกรรมวธิีการผลิต ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

กลุ่มวิชาความรู้ทางไฟฟ้าและดิจิทัล         

226102 หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม ⚫  ⚫  ⚫    

262202  วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   
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รายวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 

2.2 วิชาเฉพาะทางวศิวกรรมเคร่ืองกล         

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางความร้อนและของไหล         

261212  เทอร์โมไดนามกิส์ ⚫    ⚫    

261213  กลศาสตร์ของของไหล ⚫    ⚫    

กลุ่มวิชาวัสดุวิศวกรรมและกลศาสตร์วัสดุ         

264101  วัสดุวิศวกรรม ⚫    ⚫    

261214  กลศาสตร์ของของแข็ง ⚫    ⚫    

กลุ่มวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สังคมและสิ่งแวดล้อม         

261203  พลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫

261301  การประเมนิผลกระทบเบือ้งตน้ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫

2.2 วิชาเฉพาะด้าน         

2.2.1 วิชาบังคับ         

กลุ่มวิชาเคร่ืองจักรกล         

261221  กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   

261341  การออกแบบเครื่องจักรกล ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   

กลุ่มวิชาความร้อน ความเย็น และของไหลประยุกต์         

261222 เทอร์โมไดนามกิส์ประยุกต์ ⚫    ⚫    

261321  การถ่ายเทความรอ้น ⚫    ⚫ ⚫   

261342 ระบบปรับอากาศ หอ้งเย็น และระบบดับเพลิง ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  
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รายวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 

261343  การออกแบบที่เหมาะสมของระบบทางความร้อน ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

กลุ่มวิชาระบบพลวัตและการควบคุมอัตโนมัติ         

261223 แมคคาทรอนิกส์ 1 ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

261322 แมคคาทรอนิกส์ 2 ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

261323 การควบคุมอัตโนมัติ ⚫    ⚫ ⚫   

261324 การสั่นสะเทือนทางกล ⚫   ⚫ ⚫ ⚫   

กลุ่มวิชาอื่น ๆ ที่เกียวข้องกับระบบทางวศิวกรรมเคร่ืองกล         

261325  การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล ⚫  ⚫  ⚫ ⚫   

261326 การบริหารโครงการทางวิศวกรรม ⚫   ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 

261332   สถิตแิละระเบียบวิธีวิจัย ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

กลุ่มวิชาปฎิบัติการ โครงงาน และฝึกงาน         

261231  ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรเครื่องกล 1   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

261331  ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรเครื่องกล 2   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

261344  การสัมมนาเชงิปฏิบัติการการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

261390  โครงงานทางวศิวกรรมเครื่องกล 1 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

261491  โครงงานทางวศิวกรรมเครื่องกล 2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

261492 ฝกึงาน    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

261493 สหกิจศึกษา 

 
  

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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รายวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 

2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวศิวกรรม         

กลุ่มวิชาระบบประกอบอาคารและการอนุรักษ์พลังงาน         

261451  การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน ⚫ ⚫   ⚫  ⚫  

261452 การออกแบบระบบท่อในอาคาร ⚫ ⚫   ⚫  ⚫  

261453  แบบจ าลองสารสนเทศงานระบบประกอบอาคาร ⚫ ⚫   ⚫  ⚫  

261490 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล ⚫      ⚫  

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และรถไฟฟ้า         

261454  อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น ⚫    ⚫  ⚫  

261455 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเบือ้งตน้ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫  

261456 ระบบกักเก็บพลังงานและเซลล์เชื้อเพลิง ⚫    ⚫  ⚫  

261490 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล ⚫      ⚫  

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร         

261461  เครื่องจักรกลของไหล ⚫ ⚫   ⚫  ⚫  

261462 การอบแห้งและการเก็บรักษาผลผลิตการเกษตร ⚫ ⚫   ⚫  ⚫  

261463 การออกแบบอุปกรณ์แปรรูปอาหาร ⚫ ⚫   ⚫  ⚫  

261490 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล ⚫      ⚫  

กลุ่มวิชากลศาสตร์ประยุกต์         

261463 การออกแบบอุปกรณ์แปรรูปอาหาร ⚫ ⚫   ⚫  ⚫  

261464  ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  
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รายวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 

261465  วัสดุเชิงประกอบ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫  

261490 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล ⚫      ⚫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

ค าอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 (1)  เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

และ ซื่อสัตย์สุจริต 

 (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  

ขององค์กรและสังคม 

 (3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง ตามล าดับ

ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 

 (4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคม

และสิ่งแวดล้อม 

 (5)  มจีรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผดิชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจ

ถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

2. ความรู ้

 (1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ

เศรษฐศาสตร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

 (2)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของ

สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวศิวกรรม 

 (3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตรอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 (4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ  

ที่เหมาะสม เชน่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น 

 (5)  สามารถใช้ความรูแ้ละทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจรงิได้ 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

 (1)  มีความคิดอย่างมวีิจารณญาณที่ดี 

 (2)  สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะหแ์ละ สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 

 (3)  สามารถคิด วิเคราะหแ์ละแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ขอ้มูล ประกอบการ

ตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนา

นวัตกรรมหรอืต่อยอดองค์ความรูจ้ากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
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 (5)  สามารถสืบค้นขอ้มูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรูต้ลอดชวีิตและทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความร์ูและเทคโนโลยีใหม ่ๆ 
 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1)  สามารถสื่ อสารกับกลุ่ มคนที่ หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคม

ได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

 (2)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ

อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณต์่าง ๆ 

 (3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพ

อย่างตอ่เนื่อง  

 (4)  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 

สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

 (5)  มีจิตส านึกความรับผดิชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 

 

5.  ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1)  มีทักษะในการใชค้อมพิวเตอร์ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

 (2)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหา 

ที่เกี่ยวข้องได้อย่างสรา้งสรรค์ 

 (3)  สามารถประยุกต์ใช์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ  

มีประสิทธิภาพ 

 (4)  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 

 (5)  สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้  
 

6. สุนทรียภาพ 

 มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 
 

7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 (1)  มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

 (2)  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  ว่าด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

      (1) การทวนสอบในระดับรายวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ทุกภาคการศึกษา เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลว่าสอดคล้องกับ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาหรอืไม่ 

      (2) การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน สาขาวิชาให้นิสิตประเมินความก้าวหน้าของ

ตนเองโดยใช้แบบสอบถาม 

      (3) การทวนสอบในระดับหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาผลการเรียน

ของนิสิตควบคู่กับแบบประเมินตนเองของนิสิต เพื่อพิจารณาว่าผลการเรียนรู้ของนิสิตในแต่ละช้ันปีมี

ความก้าวหน้าตามเกณฑห์รอืไม่ 

        

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

      การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังส าเร็จการศึกษาเพื่อ

น ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรรวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

ใช้การประเมินจาก 

      (1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑติโดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศกึษาในด้าน

ของระยะเวลาในการหางานท าความเห็นต่อความรู้ความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

      (2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการเพื่อประเมนิความพงึพอใจในบัณฑิตที่จบการศกึษาและ

เข้าท างานในสถานประกอบการนัน้ ๆ 

      (3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรยีนตามหลักสูตรเพื่อน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้ 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด

ได้รับอักษร I หรอือักษร P 

2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

   3. มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

   4. สอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

   5. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์  

การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และเป็นไปตามข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 (1) อาจารย์ใหม่ตอ้งเข้ารับการปฐมนเิทศจากมหาวทิยาลัย 

(2) สาขาวิชามีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักโครงสร้างการบริหารงาน ทั้งในส่วนของ

สาขาวิชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย และเรื่องทั่วไปที่ควรทราบ 

 (3) สาขาวิชาจัดให้มีการอบรมอาจารย์ใหม่เพื่อใหม้ีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของ

หลักสูตรรวมถึงภาระหนา้ที่ในส่วนของอาจารย์ใหม่ที่ตอ้งรับผดิชอบ 

 (4) สาขาวิชาจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอน และหลักการวัดและ

ประเมินผล ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผา่นการอบรมภายใน 1 ปี นับจากวันเริ่มท างาน 

 (5) สาขาวิชาจัดให้มีการอบรมอาจารย์ใหม่เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศกึษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

      (1) จัดให้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอน และ

หลักการวัดและประเมินผลเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

      (2) จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 

      (3) สง่เสริมให้อาจารย์มกีารบริการวิชาการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณใ์นการท าการจรงิ  

      (4) ส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยเพื่อให้สามารถติดตามองค์ความรู้ใหม่ ๆ และ สามารถ

พัฒนาองค์ความรู้ใหมไ่ด้ 

      (5) คณะอาจจัดให้มีการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานทางด้านวิชาการในองค์กรต่าง ๆ เพื่อ

เตรียมความพรอ้มส าหรับรายวิชาใหม่ที่มกีารบรรจุไว้ในหลักสูตร 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

      (1) สนับสนุนใหอ้าจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการด้านอื่น ๆ 

      (2) สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือจัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มี

ต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงาน

หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตรและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

มหาวิทยาลัยก าหนดทุกปีการศึกษา จัดท ารายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมถึงผลการบริหาร

จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน รายงาน

ผลตอ่คณะและมหาวิทยาลัย   

   

2. บัณฑิต 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการส ารวจข้อมูลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ข้อมูลศิษย์เก่า และข้อมูลการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สรุปผลการส ารวจและข้อเสนอแนะในแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

   

3. นิสิต 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาและด าเนินงานตาม

ขั้นตอนการรับเข้าที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรด าเนินโครงการปรับพื้นฐานให้นิสิตใหม่ทุกปีการศึกษาและ

ประเมินผลความส าเร็จของโครงการ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ส าหรับ

ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะน าอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ และให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการให้

ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมและ

ประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นสิิตมทีักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลการคงอยู่ของนสิิต อัตราการส าเร็จการศึกษา 

การร้องเรียนและประเมินความพึงพอใจของนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน (ถ้ามี) สรุปผลในแต่ละปี

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา 
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4. คณาจารย์ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์และด าเนินการรับและแต่งตั้ง

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ การอบรม การสัมมนาทางวิชาชีพ มี

ก าหนดภาระงานของอาจารย์ และให้อาจารย์รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประกอบการพิจารณา

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อย

ละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ และ

ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าทีข่องอาจารย์ สรุปผลและขอ้เสนอแนะในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบในการปรับปรุงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

   

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต 

อาจารย์ บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ระเบียบสภาวิศวกร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดภาระงานสอนตามความรู้ความสามารถของอาจารย์

ผู้สอน พิจารณาการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

ข้อสอบ การวัดและประเมินผล และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนจากรายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชาหรือรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม และการบูรณาการ

การเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทุกภาคการศึกษา เมื่อสิ้นปีการศกึษาจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินการของหลักสูตร สรุปผลในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการ

จัดการเรยีนการสอน 

 อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ให้

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตรก่อนเปิดสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาหรือรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

และรายงานผลตอ่คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทุกปีการศึกษา 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับ

หลักสูตร เช่น ห้องเรียนและอุปกรณ์สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการ

เรียนวิชาปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือขา่ย และซอฟต์แวร์ หอ้งสมุดหรอืแหล่งความรู้และ

สิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ ต าราและวารสาร อาคาร

หรือสถานที่ส าหรับท ากิจกรรม ก าหนดผู้รับผิดชอบและประเมินผลการให้บริการจากนิสิต บุคลากร

และอาจารย์ สรุปผลและข้อเสนอแนะในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงการให้บริการสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู ้

 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ

ด าเนนิการของหลักสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติและ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรสีาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2561 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  

อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ

ทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อย

ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์  

การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ

ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 ✓ ✓ ✓ ✓

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการ

พัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5.0 
  

✓ ✓

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
   

✓ 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 10 10 10 11 12 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 10 10 10 11 12 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ

มาวิเคราะหเ์พื่อปรับกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสม  

1.1.2 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนิสิต  

แตล่ะช้ันปี โดยอาจารย์แตล่ะท่าน 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  ให้นิสิตได้ประเมินการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน 

และการใชส้ื่อในทุกรายวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

ประเมินความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย บัณฑติที่ส าเร็จการศึกษาและผูใ้ช้บัณฑิต 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ข้อมูล

ป้อนกลับจากสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า 

นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และระเบียบสภาวิศวกร      

เป็นขอ้มูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร

นั้นจะกระท าทุก ๆ 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

หมวดวิชา 

เกณฑ์

มาตรฐาน

ของ สกอ.  

สภาวิศวกร 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 30 30 30 30 

2. หมวดวชิาเฉพาะ 84 84* 111 111 

 2.1 วชิาเฉพาะพื้นฐาน     

      2.1.1 วิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์   

              และวิทยาศาสตร ์

- - 21 16 

      2.1.2 วิชาพืน้ฐานทางภาษา - - - 3 

      2.1.3 วิชาพืน้ฐานทางวศิวกรรมเคร่ืองกล - - 27 36 

 2.2 วิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมเครื่องกล     

     2.2.1 วิชาบังคับ     

 - วิชาแกน - - 27 - 

 - วิชาเฉพาะ - - 24 50 

     2.2.2 วิชาเฉพาะเลือก - - 12 6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 6 

รวม (หน่วยกิต) ไมน่้อยกวา่ 120 120 147 147 

 

 หมายเหตุ   * ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร 

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ก าหนดให้ต้องมีการเรยีนการสอนวิชาพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม โดยวิชาพื้นฐานทางด้าน

วิศวกรรมและวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ต้องมีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกวา่เจ็ดสิบสองหน่วยกิต 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

 วิชาศึกษาทั่วไป                            30     หน่วยกิต  วิชาศึกษาทั่วไป                            30     หน่วยกิต  

001101 การใชภ้าษาไทย   3(2-2-5) 

Usage of Thai Language 

      การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน 

และโวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญจากการ

ฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และ

การแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้ภาษาไทยที่

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 

  ปิด

รายวิชา 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม  3(2-2-5) 

Ready English 

      ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้

ภาษาอังกฤษของการฟัง  พูด  อ่าน เขียน การ

พัฒนาการใชภ้าษาอังกฤษในชีวติประจ าวัน ไดแ้ก่ การ

แนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ

ปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและ

การวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ

เลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

      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 

  ปิด

รายวิชา 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  3(2-2-5) 

Explorative English 

      ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 

ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์

ต่าง ๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง 

การจองโรงแรม ผ่านอนิเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการ

สื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษใน

  ปิด

รายวิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

สนามบิน ประกาศของสนามบิน   การสื่อสาร ณ ด่าน

ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การ

อธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงาน

เลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 

      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  

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า   3(2-2-5) 

Step UP English 

      ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและ

สื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใชภ้าษาอังกฤษในการฟงั 

พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุป

ความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่าน

กราฟและตาราง การตีความและการน าเสนอข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและอาชีพ 

      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 

  ปิด

รายวิชา 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล  3(3-2-5) 

Communication in Digital Society 

       ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 

และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล 

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรม

ส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการ

ผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูล

เพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน การ

สื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง มีจริยธรรม

และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  ปิด

รายวิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

      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 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม   3(3-2-5) 

Multicultural  Society 

       มนุษยก์ับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการ

อคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม กระแส

การเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน

ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิน่

ไทย 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   

  ปิด

รายวิชา 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ  3(3-2-5) 

Art of Living 

      การสรา้งแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการ

วางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเองและ

ผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วย

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิด

วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 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 

 

 

 

  ปิด

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

Socialized Personality 

     ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้าง

บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ 

มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน 

คุณลั กษณะที่ พึ ง ปร ะสงค์ ต ามอั ตลั กษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การ

ปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

     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 cont 

  ปิด

รายวิชา 

002201 พลเมืองใจอาสา   3(3-2-5) 

Citizen Mind by Citizenship 

     สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุก

ระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความกตัญญู 

พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การ

ปรับตัว เข้ ากับการเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมและ

วัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

     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 

  ปิด

รายวิชา 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(3-2-5) 

Health and Environment Management 

      แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพ

กาย จิต อารมณ ์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์

และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์

ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออก

ก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

อุบัติ เหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย  ภัย

ธรรมชาติ  การวางแผนและการจัดการน้ า ใน

ชีวิตประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้

พลังงานอย่างประหยัด 

  ปิด

รายวิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

      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 

   กลุ่มวิชาภาษา           12   หน่วยกิต  

  001101 ภาษาไทยในชวีิตประจ าวัน  2(2-0-4) 

Thai Language in Daily Life 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับ

สาร และทักษะด้านการพูด การเขียนในการส่งสาร 

การสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

    Listening and reading skills in Thai for receiving 

message, speaking and writing in Thai for delivering 

message, proper daily life communication 

รายวิชา

ใหม่ 

  001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ   1(0-2-1) 

Thai for Academic Purposes 

     การใชภ้าษาไทยด้านการฟัง การพูด การอา่น และ

การเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น การผลิตผล

งานเชิงวิชาการ 

      Integration of listening speaking reading and 

writing skills in Thai with other fields, producing 

academic works 

รายวิชา

ใหม่ 

  001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน    3(2-2-5) 

English for Daily Life 

ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้น

พื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน 

เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและ

ผู้อื่นในชีวิตประจ าวัน 

Fundamental level of English vocabulary, expressions, 

phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating 

basic information regarding self and others in daily 

life context 

 

รายวิชา

ใหม่ 
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สาระที่

ปรับปรุง 

  001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 

English for Communication 

     ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้น

กลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน 

เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการ

บรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

      Intermediate level English vocabulary, expressions, 

phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in 

familiar situations and describing familiar matter 

รายวิชา

ใหม่ 

  001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ  3(2-2-5) 

และวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

    ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 

การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ 

      English vocabulary, expressions, phrases and 

grammar, English usage in listening, speaking, 

reading and writing for communicating in academic 

and professional contexts 

รายวิชา

ใหม่ 

   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล  3 หน่วยกิต  

  002102 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุคดิจิทัล 1(0-2-1) 

Technology Usage for Digital life 

       แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ส านักงาน หลักการท าธุรกรรม

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์

และอนิเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์ส านักงาน 

       Concepts of computer and internet technology, 

office software, principles of electronic commerce, usage 

of computer and internet technology, usage of office 

software 

รายวิชา

ใหม่ 

  002102 ความฉลาดทางดิจิทัล  2(1-2-3) 

Digital Intelligence Quotient 

     หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

สารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ การคัด

สรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และน าเสนอข้อมูล การสื่อสาร

รายวิชา

ใหม่ 
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สาระที่

ปรับปรุง 

อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร 

      Principles of laws and ethics concerning 

information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information and 

presentation, ethical communication according to 

laws concerning information technology and 

communication 

   กลุ่มวิชาทักษะชีวติ               15 หน่วยกิต  

  003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิ  3(3-2-5) 

Artistic for Life Management 

       ปรัชญาชีวิต การด ารงชีวิตบนความหลากหลาย

ทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต

พื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต 

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมและ

ชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ 

บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการท างานร่วมกับ

ผู้อื่น การโนม้น้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถึง

พฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี งาม 

กฎหมายในชวีิตประจ าวัน  

      Life philosophy, living on social and cultural 

diversity, history and local way of life, Phayao 

studies, aesthetics of living, environmental 

management for earning a living, physical health, 

mental health management, roles and duties in 

cooperative works, persuasion, proper code of 

morality and ethics, laws in daily life 

รายวิชา

ใหม่ 

  003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ  3(2-2-5) 

Skills Development and Lifelong Learning 

       ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่างสร้างสรรค์ 

หลักการท างานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการเติบโต การ

พัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออก

ในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะการคิดอย่างสรา้งสรรค์  

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร 

และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จ า เป็นส าห รับ

อนาคต ทักษะทางด้านการเงินส่วนบุคคล 

รายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

        Philosophy of thinking, Principles of critical and 

analytical thinking, creative thinking, collaboration, 

communication, lifelong learning and growth mindset, 

development of social skills, personality and 

expression in society, thinking skills, creative thinking, 

communication skills and lifelong learning for future, 

personal financial skill. 

  003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม  2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation 

         ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตของชุมชน การท างานร่วมกันเป็นทีม  

จิตวิทยาการท างานเป็นทีม การแสดงออกในที่

สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และ การ

ด าเนินการตามแผนในการท างานเป็นทีม สิทธิและ

หน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการด ารงชีวิตใน

สังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม 

ความตระหนัก ในคุณค่ าและความส าคัญข อง

เอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับในความ

แตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผู้อื่น 

          Community learning skills, study of the 

culture and way of life of the community, 

collaboration, psychology of collaboration, public 

expression, planning, strategy formulating and 

implementing plan in collaborative works, human 

rights and obligation, cooperation and adaptability to 

changing environment, responsible citizens, 

awareness of value and importance of Thai identity, 

acceptance of cultural diversity and respect for others 

รายวิชา

ใหม่ 

  003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 1(0-3-2) 

 Health Environment and Community Management                                             

           ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์

ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ การ

ค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและ

ด าเนินโครงการทางด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ในชุมชน

แบบมีส่วนรว่ม ความเป็นผู้น าด้านสุขภาพ สิ่งแวดลอ้ม 

และชุมชน 

รายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

         Knowledge of health, analysis of one’s health 

problems, safety in living, searching for community’s 

environmental problems, collaborative planning and 

lauching environmental health project in community, 

leadership in health, environment and community 

  003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็น 3( 2- 2- 5)

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล  

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

           ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุค

ดิจิทัล การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงินส าหรับ

ผู้ประกอบการ คุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการ

ยุคดิจิทัล การใช้เคร่ืองมือวัดส าหรับผู้ประกอบการใน

ยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการ

สร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด เ ชิ งออกแบบ 

คุณธรรม จรยิธรรมของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

           Basic knowledge of digital age 

entrepreneurs, financial planning and transaction for 

entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, 

usage of measuring tools for digital age 

entrepreneurs, design thinking process, concepts of 

developing new products using design thinking 

process, ethics for digital age entrepreneurs 

รายวิชา

ใหม่ 

  003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ  3(0-6-3) 

Integration for Professional Innovation 

         การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่ว

ไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและสร้าง

นวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

และการสรา้งสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรมทางวิชาชีพ 

         Integration of knowledge gained from general 

education courses for professional activities, 

designing and developing professional innovation 

using design thinking process, creating concepts of 

professional innovations 

รายวิชา

ใหม่ 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์      21 หน่วยกิต 

และวิทยาศาสตร์   

 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์      15 หน่วยกิต 

และวิทยาศาสตร์   

 

241151 แคลคูลัส 1   3(3-0-6) 

Calculus I 

241153 คณิตศาสตร์วศิวกรรม  3(2-2-5) 

Engineering Mathematics 

รวม

รายวิชา 
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     อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเนื่องอนุพันธ์

และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชันค่าเวกเตอร์

ของจ านวนจรงิและการประยุกต์ เทคนิคการอนิทิเกรต 

อันทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ รูปแบบ

ยังไม่ก าหนด เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น 

      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 

        ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ และการประยุกต์

อนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว เทคนิคการ

หาปริพันธ์และการประยุกต์ พีชคณิตของเวกเตอร์ใน

สามมิติ เส้น ระนาบ ผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัส

เบื้องต้นของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการ

ประยุกต์  เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น 

        Limit, continuity, derivative of one variable 

functions and its applications,  integration of real-

valued function, techniques of integrations and its 

application, vector algebra in three dimensional 

space, line, plane and surface in three dimensional 

space, fundamental calculus of real-valued functions 

of several variables and their applications, matrices 

and system of linear equations 

241152 แคลคูลัส 2   3(3-0-6) 

Calculus II 

     พีชคณิตของเวกเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้น

เบื้องต้น ล าดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์

เลอรข์องฟังก์ชันมูลฐาน ปรพิันธ์เชิงตัวเลข ระบบพิกัด

เชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงสองตัวแปร 

     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 โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก 

พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสารสัมพันธ์ 

ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณ

หพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี 

กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

     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 

  ปิด

รายวิชา 

244101 ฟิสิกส์ 1    4(3-3-8) 

Physics I 

       หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และ

ปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งใน 1 มิติ 

244103 ฟิสิกส์เบือ้งต้น   4(3-3-8) 

Introductory Physics 

       การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต าแหน่งใน 1 มิติและ 2 

มิติ แรงและกฎการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โม

ปรับรหัส

วิชา  

ปรับชื่อ

วิชา ปรับ
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ปรับปรุง 

การเคลื่อนที่ภายใต้สนามโน้มถ่วงโลก สมดุลแรงและ

กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบวงกลม

และกลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมและการชน 

งาน พลังงงาน และกฏการอนุรักษ์ในวชิาฟิสิกส์ สมบัติ

ของสสาร กลศาสตร์ของไหล เคลื่อนและการสั่น เสียง

และการไดยิ้น แสง คุณสมบัติของแสง ระบบเลนส์และ

การมองเห็น ความร้อนและอุณหภูมิ ระบบก๊าซอุดม

คติ สมการสถานะและกฏ 4 ข้อของเทอร์โมไดนามิกส์ 

ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และเคร่ืองยนต์ความร้อน 

       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 

เมนตัมและการชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมดุลเชิง

สถิตและสมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล เทอร์โม

ไดนามิกส์ คลื่นและการสั่นสะเทือน เสียง ทัศนศาสตร์ 

ไฟฟา้และแม่เหล็ก วงจรไฟฟา้เบือ้งต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

        Transitional motion in 1 and 2 dimension, force 

and law motion, work and energy, momentum and 

collision, rotation motion, static equilibrium and 

properties of matter, fluid mechanics, 

thermodynamics, waves and vibrations, sound, 

optics, electricity and magnetism, basic electric 

circuits, modern physics 

 

ค าอธิบาย

รายวิชา

ปรับ

จ านวน

หน่วยกิต 

244102 ฟิสิกส์ 2    4(3-3-8) 

Physics II 

     ไฟฟา้สถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟา้ เวกเตอร์

สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบนตัวน าแบบต่าง ๆ การ

หาสนามไฟฟ้าจากกฏของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุ

ไฟฟ้าและสารไดอิเลคทริก กระแสไฟฟ้าและความ

ต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็กและ

แหล่งก าเนิดสนามแม่เหล็ก เวกเตอร์สนามแม่เหล็ก

จากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า กฏของบิโอซาวาตซ์

และกฏของแอมแปร์ การเหนี่ยวน าแม่เหล็กและกฏ

ของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวน า แหล่งก าเนิดไฟฟ้า

กระแสสลับ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC ทฤษฎี

สัมพัทธภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์

อะตอม และฟิสิกส์นวิเคลียร์ 

     Electrostatic, charges and electrical force, vector of 

electrical field from charges on various conductors, electrical 

field from Gauss’s law, potential, capacitance and dielectric 
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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 

  242107 ความรู้พื้นฐานทางเคมี  3(2-3-5) 

Fundamental of Chemistry 

       สสารและการวัด โครงสรา้งอะตอม ระบบพีริออ

ดิก ธาตุเรพริเซนเททิฟ อโลหะ โลหะทรานซิซัน พันธะ

เคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสารสัมพันธ์ 

ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย 

สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟา้ 

       Matter and measurement, atomic structure, periodic 

system, representative elements, metal, nonmetal and 

transition elements, chemical bonding and molecular 

structure, stoichiometry, chemical reactions, gases, solid, 

liquid, solutions, chemical kinetics, chemical equilibrium, 

acids and bases, electrochemistry 

รายวิชา

ใหม ่

261203 แคลคูลัสประยุกต์ในงานวิศวกรรมเคร่ืองกล  

Applied Calculus in Mechanical Engineering 

      สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ ในงาน

วิศวกรรมเคร่ืองกล ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ ผลการ

แปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์ เส้นตรง ระนาบ และพืน้ผิว 

ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัว

แปรและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบือ้งต้น 

      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 

261102 สมการอนุพันธ์ในงานวิศวกรรมเคร่ืองกล   3(3-0-6) 

Differential equations in mechanical engineering 

      สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ ในงาน

วิศวกรรมเคร่ืองกล ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ ผลการ

แปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย

เบือ้งต้น 

      Differential equations and their applications in 

mechanical engineering, system of differential 

equation, Laplace transforms, Fourier series, 

introduction to partial differential equations 

ปรับรหัส

วิชา  

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา  

261322 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมเครื่องกล    3(2-3-6) 

Numerical Methods in Mechanical Engineering 

      การหารากของสมการ ระบบสมการเชิงเส้น การ

ประมาณค่าในช่วง การถดถอยก าลังสองน้อยที่สุด 

การหาค่าอนุพันธ์และการอินทิเกรตด้วยวิธีการเชิง

261201 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมเครื่องกล    3(2-2-5) 

Numerical Methods in Mechanical Engineering 

       การหารากของสมการ ระบบสมการเชิงเส้น การ

ประมาณค่าในช่วง การถดถอยก าลังสองน้อยที่สุด 

การหาค่าอนุพันธ์และการอินทิเกรตด้วยวิธีการเชิง

ปรับรหัส

วิชา  

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา  
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ปรับปรุง 

ตัวเลข สมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย วิธี

ไฟ ไนต์ เ อลิ เ มนต์พื้ นฐาน การ เ ขี ยน โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 

     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 

ตัวเลข สมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทาง

วิศวกรรม 

       Roots of equation, linear equation system, 

interpolation, least square regression, numerical 

differentiation and integration, numerical ordinary 

differential equation, partial differential equation, 

computer programming for solving engineering 

problems 

   2.1.2 วิชาพื้นฐานทางภาษา      3 หน่วยกิต  

  146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ         3(3-0-6) 

English for Specific Purpose 

ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยเน้นทักษะ

การฟัง พูด อ่านและเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชาของนิสิตที่ก าลังศึกษา 

 English in specific contexts focusing on 

listening, speaking, reading, and writing skills related 

to students’ discipline 

 

 

รายวิชา

ใหม่ 

   2.1.3 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล      27 หน่วยกิต  

   กลุ่มวิชาพื้นฐานการออกแบบ  

261101 เขียนแบบวิศวกรรม                              3(2-3-6) 

Engineering Drawing 

     การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ 

การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ และการเขียนภาพพิก

ทอเรยีล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม 

การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วยและแผ่นคลี่ การส

เก็ตช์ภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและการ

ก าหนดรายละเอียด การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

เบือ้งต้น 

     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 

261101 เขียนแบบวิศวกรรม                             3(2-3-6) 

Engineering Drawing 

       การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ 

การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ และการเขียนภาพพิก

ทอเรยีล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม 

การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วยและแผ่นคลี่ การส

เก็ตซ์ภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและการ

ก าหนดรายละเอียด การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น การขึ้นรูปด้วยรูปทรงตันและการประกอบ

ชิน้ส่วน 

      Lettering, orthographic projection, orthographic 

drawing and pictorial drawings, dimensioning and 

tolerancing, sections, auxiliary views and 

development, detail and assembly drawings, 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

freehand sketches, basic computer- aided drawing, 

solid modeling and assembly 

261111 กลศาสตร์วศิวกรรม 1                           3(3-0-6) 

Engineering Mechanics I 

     ระบบของแรง ผลลัพธ์ของระบบแรง สมดุลของ

แรง การวิเคราะห์แรงในโครงสรา้ง แรงเสียดทาน การ

วิเคราะห์โดยใช้หลักงานเสมือน เสถียร-ภาพของ

สมดุล แรงในเคเบิล โมเมนต์ความเฉื่อยของพืน้ที่ 

     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 

261111 กลศาสตร์วศิวกรรม 1                          3(3-0-6) 

Engineering Mechanics I 

       เวกเตอร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ระบบแรง

และผลลัพธ์ สภาพสมดุลในสองมิติและสามมิติ โครง

ถัก โครงกรอบและเคร่ืองมือกล จุดเซนทรอยด์ แรง

กระจายและการประยุกต์ใช้หลักการของแรงกระจาย 

ความเสียดทาน แรงเสียดทานในเคร่ืองมือกล งาน

เสมือนและเสถียรภาพของสมดุล โมเมนต์ความเฉื่อย

ของพืน้ที่ 

       Vector, Newton's Laws of Motion forces system 

and resultant, equilibrium in two and three dimensions, 

truss, frames and machines, centroid, distributed 

forces and its application, friction, friction in machines, 

virtual work and stability of the equilibrium, area 

moment of inertia 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

261321 เขียนแบบเคร่ืองกล                               2(1-3-4) 

Mechanical Drawing 

       แบบและกระบวนการผลิต การก าหนดขนาด

รูปลักษณ์มาตรฐาน มิติของขนาด ต าแหน่งและ

ความสัมพันธ์ ความหยาบของผิวงาน ระบบงานสวม

และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน เกณฑ์ความคลาด

เคลื่อนทางเรขาคณิต เกลียว สกรู อุปกรณ์ยึดที่เป็น

เกลียว ลิ่มและสไปลน์ หมุดย้ าและการเชื่อม เฟือง 

สปริง งานท่อ ข้อต่อ การเขียนแบบสั่งงาน แบบ

ภาพประกอบ แบบแยกชิ้น การเขียนแบบชิ้นส่วน

เคร่ืองจักรกลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

       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 

261202 เขียนแบบเคร่ืองกล                               2(1-3-4) 

Mechanical Drawing 

       แบบและกระบวนการผลิต การก าหนดขนาด

รูปลักษณ์มาตรฐาน มิติของขนาด ต าแหน่งและ

ความสัมพันธ์ ความหยาบของผิวงาน ระบบงานสวม

และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน เกณฑ์ความคลาด

เคลื่อนทางเรขาคณิต เกลียว สกรู อุปกรณ์ยึดที่เป็น

เกลียว ลิ่มและสไปลน์ หมุดย้ าและการเชื่อม เฟือง 

สปริง งานท่อ ข้อต่อ การเขียนแบบสั่งงาน  แบบ

ภาพประกอบ แบบแยกชิ้น การเขียนแบบชิ้นส่วน

เคร่ืองจักรกลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

       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 

ปรับรหัส

วิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

261221 กลศาสตร์วศิวกรรม 2                           3(3-0-6) 

Engineering Mechanics II 

       สมดุลของโครงกรอบและเคร่ืองมือกล การ

ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ค ว า ม เ สี ย ดท าน ใ น เ ค ร่ื อ งมื อกล 

จลนพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุ

แข็งเกร็ง งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม 

       Equilibrium of frames and machines, Application 

of Friction in machines, Kinetics and kinematics of 

particles and rigid bodies, work and energy, impulse 

and momentum 

261211 กลศาสตร์วศิวกรรม 2                           3(3-0-6) 

Engineering Mechanics II 

       อนุพันธ์ของเวกเตอร์ การเคลื่อนที่วิถีโค้งบน

ระนาบและการเคลื่อนที่สัมพันธ์ของอนุภาค การหมุน

ของวัตถุเกร็ง การเคลื่อนที่สัมบูรณ์และการเคลื่อนที่

สัมพันธ์ของวัตุเกร็ง การเคลื่อนที่สัมพันธ์กับแกนหมุน 

กฎข้อที่สองของนิวตัวและสมการการเคลื่อนที่ของ

อนุภาคและวัตถุเกร็ง งานและพลังงาน อิมพัลส์และ

โมเมนตัม 

       Derivative of a vector, plane curvilinear motion 

and relative motion of particle, rotation of rigid body, 

absolute motion and relative motion of rigid body, 

motion relative to rotating axis, Newton’s second law 

and equation of motion of particle and rigid body, 

work and energy, impulse and momentum 

 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

261191 ปฏิบัติการยานยนต์                               1(0-3-2) 

Automotive Workshop 

        ความปลอดภัยในโรงปฏิบัติการทั่วไป เคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ ค าศัพท์เฉพาะทางช่างในภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ วัฏจักรในเคร่ืองยนต์ การจัดวางลูกสูบ

และวาล์วของเคร่ืองยนต์สี่จังหวะ ระบบไอดีและไอเสีย 

ระบบเชื้อเพลิง ระบบควบคุมเคร่ืองยนต์ ระบบไฟฟ้า

ในเคร่ืองยนต์ ระบบหล่อลื่น ระบบหล่อเย็น มลพิษใน

ไอ เ สี ย  หลั ก ก า รบ า รุ ง รั กษา รถยนต์ เ บื้ อ งต้ น 

เคร่ืองจักรกลเกษตรและการซ่อมบ ารุง 

        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 

  ปิด

รายวิชา 

  264109 ปฎิบัติการเคร่ืองมือพื้นฐานทางวิศวกรรม   1(0-3-2) 

และการใชง้าน 

Engineering Tools and Operations Laboratory 

รายวิชา

ใหม่ 
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สาระที่

ปรับปรุง 

        ความปลอดภัยในโรงฝึกงานอุตสาหกรรม 

เคร่ืองมือวัดและเคร่ืองมือพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 

วิธีใช้เคร่ืองมือและเคร่ืองจักร ปฏิบัติการเบื้องต้น

เกี่ยวกับงานเคร่ืองมือขนาดเล็กที่ท างานด้วยมือ งาน

เคร่ืองจักรกล งานเชื่อม และงานโลหะแผ่น 

        Safety in industrial workshop, measuring tools, 

instruments tools and basic engineering tools, tools 

and machines using techniques, basic small hand 

tools practices by manual work, machinery, welding 

and sheet metal 

264209 พืน้ฐานกรรมวิธีการผลิต                        3(2-3-6) 

Fundamental of Manufacturing Processes  

     ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต การหล่อ 

การขึ้นรูป การก าจัดวัสดุส่วนเกินออก การเชื่อมและ

การตรวจสอบรอยเชื่อม การขึ้นรูปโลหะขั้นสูงและ

เคร่ืองจักรสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและ

กระบวนการผลิต พืน้ฐานของต้นทุนการผลิต 

     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 

264209 พืน้ฐานกรรมวิธีการผลิต                        3(2-3-6) 

Fundamental of Manufacturing Processes 

       ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต การ

หล่อ การขึน้รูป การก าจัดวัสดุส่วนเกินออก การเชื่อม

และการตรวจสอบรอยเชื่อม การขึน้รูปโลหะชั้นสูงและ

เคร่ืองจักรสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ ระหว่างวัสดุและ

กระบวนการผลิต 

       Theory and concept of manufacturing processes, 

casting, forming, machining, welding and inspection, 

advanced metal forming and modern machines, 

material and manufacturing processes relationships. 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

   กลุ่มวิชาความรู้ทางไฟฟา้และดิจทิัล  

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 

Computer Programming 

     แนวคิดทางคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของ

คอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ของฮารดแวร์และซอฟตแวร์ 

แนวคิดการประมวลผลขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ระเบียบวิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การ

เขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อ

ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม 

     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 

  ปิด

รายวิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

  226102 หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม 2(1-2-3) 

Principles of Problem Solving and Programming 

       องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และหน้าที่ ปฏิสัมพันธ์

ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ปัญหา 

ระเบียบวิธีการแก้ปัญหา การวางแผนและออกแบบ

การเขียนโปรแกรมโดยใช้ผังงานและรหัสเทียม พืน้ฐาน

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ 

       Computer components and functions, hardware 

and software interaction, problem analysis, problem 

solving methodology, programming planning and 

design using flowchart and pseudo code, 

fundamentals of computer programming and 

applications 

รายวิชา

ใหม่ 

262201 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน                          4(3-3-8) 

Fundamental of Electrical Engineering 

       การวิ เคราะห์ วงจรไฟฟ้ ากระแสตรงและ

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น แรงดัน กระแสและ

ก าลัง หม้อแปลง หลักการเบื้องต้นของเคร่ืองจักรกล

ไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์และการใช้มอเตอร์ 

หลักการของระบบสามเฟส ทฤษฎีการส่งก าลังไฟฟ้า 

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับเคร่ืองมือวัดไฟฟา้พืน้ฐาน 

       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 

262202 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน                         3 (2-3-6) 

Fundamental of Electrical Engineering 

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้า

กระแสสลับเบื้องต้น วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

หลักการเบื้องต้นของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง

และกระแสสลับ หม้อแปลง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

และการใช้มอเตอร์กระแสสลับ หลักการของระบบ

หนึ่ง เฟสและสามเฟส ระบบไฟฟ้าในอาคารและ

โรงงาน การอา่นแบบไฟฟา้ 

Basic DC and AC circuit analysis, basic electronic 

circuit, introduction to DC and AC electrical machinery, 

transformer, AC motors and their uses, concepts of 

one and three- phase systems, electrical system in 

building and factory, electrical drawing reading 

ปรับรหัส

วิชา, ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

และปรับ

ลดหน่วย

กิต 

   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางความร้อนและของไหล  

261211 เทอร์โมไดนามิกส์                                3(3-0-6) 

Thermodynamics  

261212 เทอร์โมไดนามิกส์                                 3(3-0-6) 

Thermodynamics 

ปรับรหัส

วิชา 

261213 กลศาสตร์ของของไหล                          3(3-0-6) 

Mechanics of Fluids 

261213 กลศาสตร์ของของไหล                          3(3-0-6) 

Mechanics of Fluids 

คงเดมิ 

   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางความร้อนและของไหล  

261213 กลศาสตร์ของของแข็ง 1                        3(3-0-6) 

Mechanics of Solids I 

261214 กลศาสตร์ของของแข็ง                           3(3-0-6) 

Mechanics of Solids 

ปรับรหัส

วิชา 

264201 วัสดุวิศวกรรม                                     3(3-0-6) 

Engineering Materials 

264101 วัสดุวิศวกรรม                             3(3-0-6) 

Engineering Materials 

ปรับรหัส

วิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

   กลุ่มวิชาอาชีวอนามยั ความปลอดภัย สังคมและสิ่งแวดล้อม  

  261203 พลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม             2(1-2-3) 

Renewable Energy and Environment 

       ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแหล่งพลังงานทางเลือก 

และแหล่งพลังงานหมุนเวียน การใชพ้ลังงานหมุนเวียน

ในชีวิตประจ าวัน การประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) การ

ประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) เท

คโนลียีสีเขียวและเทคโนโลยีสะอาด ความย่ังยืนด้าน

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 

เศรษฐกิจสีเขียว การจัดการของเสียภายในโรงงาน 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศ 

ความรู้ กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ อาชีวอนามัย 

ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน 

       Fundamental of alternative energy and 

renewable energy resources, use of renewable 

energy in daily life, life cycle assessment ( LCA) , 

carbon footprint assessment (CFP), green technology 

and clean technology, environmental sustainability, 

bioeconomy, circular economy, green economy, 

industrial waste management, wastewater 

treatment system, air pollution control, knowledge, 

laws and regulations of occupational health, safety 

and working environment 

รายวิชา

ใหม่ 

  261301 การประเมินผลกระทบเบือ้งต้น                 2(1-2-3) 

Introduction to Impact Assessments 

       เส้นเวลาประวัติศาสตร์ของวิศวกรรมเคร่ืองกล 

สุนทรียภาพของงานวิศวกรรมเคร่ืองกล บทบาทของ

วิศวกรเคร่ืองกลในสังคมสมัยใหม่ เป้าหมายการ

พัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) ความรับผิดชอบและมาตรฐาน

การปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบื้องต้น การเงิน

และการลงทุนเบื้องต้น การประเมินผลกระทบจาก

การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม การประเมินความเสี่ยง

ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน การ

ประ เมิ นผลกระทบทางด้ านสิ่ ง แวดล้อม  การ

ประเมินผลกระทบทางด้านสังคม การประเมินผล

กระทบทางเศรษฐกิจ การประเมินผลกระทบทางด้าน

สุขภาพ การประเมินผลกระทบทางด้านวัฒนธรรม  

รายวิชา

ใหม่ 
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สาระที่

ปรับปรุง 

       Timeline of mechanical engineering history, 

aesthetics of mechanical engineering, roles of 

mechanical engineering in modern society, 

Sustainable Development Goals ( SDGs) , 

responsibilities and norms of engineering practice, 

professional ethics, basic engineering economy, basic 

financial and investment, impact assessment of 

engineering solution including occupational health & 

safety risk assessment, environmental impact 

assessment, social impact assessment, economic 

impact assessment, health impact assessment and 

cultural impact assessment 

   2.2 วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเคร่ืองกล  

   2.2.1 วิชาบังคับ  

   กลุ่มวิชาเคร่ืองจักรกล  

261212 กลศาสตร์ของเคร่ืองจักรกล                   3(3-0-6) 

Mechanics of Machinery 

       กลไกและค าจ ากัดความ การวิเคราะห์ความเร็ว

และความเร่ง การวิเคราะห์จลนศาสตร์และแรง

พลศาสตร์ของอุปกรณ์ทางกล ชิ้นต่อโยง ขบวนเฟือง 

และระบบทางกล การสมดุลของมวลหมุนและมวลที่

เคลื่อนที่กลับไปมา การสังเคราะห์กลไก 

       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. 

261221 กลศาสตร์ของเคร่ืองจักรกล                   3(3-0-6) 

Mechanics of Machinery 

       กลไกและค าจ ากัดความ การสังเคราะห์กลไก

เบื้องต้น เฟืองและชุดเฟืองทด การวิเคราะห์ความเร็ว

และความเร่ง การวิเคราะห์แรงพลศาสตร์ สมดุลของ

มวลหมุนและมวลที่เคลื่อนที่ไปกลับ เคร่ืองยนต์ กลไก

ในสามมิติและหุ่นยนต์ 

       Mechanisms and definition, basic linkage synthesis, 

gears and gear trains, velocity and acceleration 

analysis, dynamics force analysis, balancing of 

rotating and reciprocating mass, spatial engines 

mechanism and robotics 

ปรับรหัส

วิชาและ

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

261333 การออกแบบเคร่ืองจักรกล                    3(3-0-6) 

Machine Design 

      หลักการพื้นฐานของการออกแบบเคร่ืองจักรกล 

ข้อควรพิจารณาในการออกแบบที่ เกี่ยวข้องกับ

สุขอนามัยและความปลอดภัยของสาธารณชน สังคม 

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย สิ่งแวดล้อมและ

ความย่ังยืน สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีการเสียหายของ

วัสดุ การเสียหายเนื่องจากภาระคงที่ การเสียหาย

เนื่ อ ง จากภาระ ผันแปร  การออกแบบชิ้ นส่ วน

เคร่ืองจักรกล โครงงานออกแบบ 

261341 การออกแบบเคร่ืองจักรกล                    3(3-0-6) 

Machine Design 

       หลักการพื้นฐานของการออกแบบเคร่ืองจักรกล 

สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีการเสียหายของวัสดุ การ

เสียหายเนื่องจากภาระคงที่ การเสียหายเนื่องจาก

ภาระผันแปร การออกแบบชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกล

พื้นฐาน เช่น หมุดย้ า สลักเกลียว ลิ่มและสลัก เพลา 

สปริง สกรูส่งก าลัง โซ่และเฟืองโซ่ สายพานและพูเลย์ 

เฟืองและชุดเฟืองทด 

ปรับรหัส

วิชาและ

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

       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 

       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, 

chain and sprocket, belt and pulley, gear and gear 

trains 

   กลุ่มวิชาความร้อน ความเย็น และของไหลประยุกต์  

261212 เทอร์โมไดนามิกส์ประยุกต์                     3(3-0-6) 

Applied Thermodynamics 

261222 เทอร์โมไดนามิกส์ประยุกต์                     3(3-0-6) 

Applied Thermodynamics 

ปรับรหัส

วิชา 

261331 การถ่ายเทความร้อน                             3(3-0-6) 

Heat Transfer 

261321 การถ่ายเทความร้อน                            3(3-0-6) 

Heat Transfer 

ปรับรหัส

วิชา 

261335 การปรับอากาศ                                   3(3-0-6) 

Air-Conditioning 

       คุณสมบัติไซโครเมตริกและกระบวนการของ

อากาศ การประมาณภาระความเย็น ระบบปรับ

อากาศแบบต่าง ๆ และอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ 

การกระจายลมเย็นและการออกแบบท่อลม การ

ออกแบบระบบท าน้ าเย็นและระบบท่อ การออกแบบ

การระบายอากาศ สารท าความเย็น และการออกแบบ

ขนาดท่อสารท าความเย็น การควบคุมระบบปรับ

อากาศเบื้องต้น ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยส าหรับ

ระบบปรับอากาศ คุณภาพของอากาศในอาคาร 

ประสิทธิภาพด้านพลังงานในระบบปรับอากาศ ข้อควร

พิจารณาในการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและ

ความปลอดภัยของสาธารณชน สังคม วัฒนธรรมและ

วิถีชีวิตของคนไทย สิ่งแวดล้อมและความย่ังยืน 

       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 

261342 ระบบปรับอากาศ ห้องเย็น และ               3(3-0-6) 

ระบบดับเพลิง 

Air conditioning, cold storage and fire protection 

systems 

       ระบบปรับอากาศแบบต่าง ๆ และอุปกรณ์ใน

ระบบปรับอากาศ คุณสมบัติ ไซโครเมตริกและ

กระบวนการของอากาศ การประมาณภาระความเย็น 

การกระจายลมเย็นและการออกแบบท่อลม การ

ออกแบบระบบท าน้ าเย็นและระบบท่อ การปรับแต่ง

และควบคุมการท างานของระบบปรับอากาศ หลักการ

ออกแบบการระบายอากาศ การท าความเข้าใจแบบ

ของระบบปรับอากาศ ระบบท าความเย็นและอุปกรณ์

ในระบบห้องเย็น การประมาณภาระความเย็นของห้อง

เย็น ประสิทธิภาพด้านพลังงานในระบบปรับอากาศ

และระบบห้องเย็น ระบบดับเพลิงด้วยน้ า ระบบ

ดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลงไหม้  

        Various types of air conditioning systems and 

air conditioning equipment, psychometric properties 

and processes of air, cooling load estimation, air 

distribution and duct system design, chilled water 

distribution system and chilled water piping design, 

adjusting and control air conditioning systems, 

principle of ventilation system design, understanding 

air conditioning system drawing, refrigeration 

ปรับรหัส

วิชา, ปรับ

ชื่อ

รายวิชา 

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา  
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ปรับปรุง 

systems, designed considerations for public health 

and safety, Thai society, culture and lifestyle, 

environment and sustainability 

systems and cold storage equipment, cooling load 

estimation in cold storage, energy efficiency in air 

conditioning and cold storage systems, fire hydrant 

system, Automatic sprinkler systems, fire alarm 

system.  

261434 การออกแบบระบบความร้อน                  3(3-0-6) 

Thermal System Design 

       แนวคิดและกระบวนการออกแบบระบบความ

ร้อน การประยุกต์ใช้กฎข้อที่หนึ่งและข้อที่สองของ

เทอร์โมไดนามิกส์ส าหรับการวิเคราะห์ระบบความ

ร้อน การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ

อุปกรณ์ความร้อน การจ าลองระบบ การวิเคราะห์เชิง

เศรษฐศาสตร์ 

       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 

261343 การออกแบบที่เหมาะสมของระบบทางความร้อน 3(3-0-6) 

Optimal design of Thermal systems 

       การออกแบบทางวิศวกรรม อุปกรณ์พื้นฐานของ

หม้อไอน้ าและระบบให้ความร้อน การวิเคราะห์เชิง

เศรษฐศาสตร์ การสร้างสมการแทนข้อมูล การสร้าง

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบให้ความร้อน  

การจ าลองระบบ ฟังก์ชันเป้าหมาย ตัวแปร ข้อจ ากัด 

เทคนิคการหาค่าเหมาะสม การออกแบบระบบให้

ความร้อน 

       Engineering design, basic parts of a steam 

boiler and heating system, economic analysis, 

equation fitting, mathematical model of heating 

equipment, system simulation, objective function, 

variables, constraints, optimization techniques, 

heating system design. 

ปรับรหัส

วิชา, ปรับ

ชื่อ

รายวิชา 

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

   กลุ่มวิชาระบบพลวัตและการควบคุมอัตโนมัติ  

261324 แมคคาทรอนกิส์                                  3(2-3-6) 

Mechatronics 

       อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ไมโครคอนโทรเลอร์ ตัว

ควบคุมเชิงตรรกศาสตร์ที่โปรแกรมได้ การเชื่อมต่อ

ระหว่างคอมพิวเตอร์และระบบเคร่ืองกลไฟฟ้า 

ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวเมติกส์ วิทยาการหุ่นยนต์ 

การเขียนโปรแกรมควบคุมแขนกลและหุ่นยนต์

เคลื่อนที่เบือ้งต้น 

       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 

  ปิด

รายวิชา 

  261223 แมคคาทรอนกิส์ 1                                2(1-3-4) 

Mechatronics I 

รายวิชา

ใหม่ 



132 

 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

สาระที่

ปรับปรุง 

       อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น อินเทอร์เน็ตทุกสิ่งอย่าง 

(ไอโอที) ไมโครคอนโทรเลอร์และอุปกรณ์ ไอโอที  ตัว

ควบคุมเชิงตรรกศาสตร์ที่โปรแกรมได้ การเชื่อมต่อ

ระหว่างคอมพิวเตอร์และระบบเคร่ืองกลไฟฟ้า 

ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวเมติกส์ วิทยาการหุ่นยนต์ 

การเขียนโปรแกรมควบคุมแขนกลและหุ่นยนต์

เคลื่อนที่เบือ้งต้น 

       Basic electronics, Internet of Things ( IoT) , 

microcontrollers and IoT devices, DC motor, stepper 

motor, brushless DC motor, solenoids, microactuators, 

motor driver, sensors and signal conditioning, A/D and 

D/A converter, mobile robot and robot arm control 

  261322 แมคคาทรอนกิส์ 2                                2(1-3-4) 

Mechatronics II 

       ตั วควบคุม เชิ งตรรกศาสตร์ที่ โปรแกรมได้  

ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวเมติกส์ วิทยาการหุ่นยนต์ 

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบปฏิบัติการส าหรับหุ่นยนต์  

       Programmable logic controllers (PLC), hydraulic 

systems, pneumatic systems, robotics, industrial 

robot, robot operating system 

รายวิชา

ใหม่ 

261431 การควบคุมอัตโนมัติ                             3(3-0-6) 

Automatic Control 

        

 

261323 การควบคุมอัตโนมัติ                             3(3-0-6) 

Automatic Control 

       หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และ

สร้างแบบจ าลองขององค์ประกอบระบบควบคุมเชิง

เส้น สมรรถนะของระบบควบคุม เสถียรภาพของระบบ

ป้อนกลับ วิธีการเส้นทางเดินของราก การตอบสนอง

เชิงความถี่ 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 

ปรับรหัส

วิชา 

261313 การสั่นสะเทือนทางกล                          3(3-0-6) 

Mechanical Vibrations 

261324 การสั่นสะเทือนทางกล                          3(3-0-6) 

Mechanical Vibration 

       ระบบหนึ่งองศาอิสระ การสั่นสะเทือนในรูปแบบ

บิดตัว การสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับ วิธี

ระบบเทียบเท่า ระบบหลายองศาอิสระ เทคนิคและ

วิธีการลดและควบคุมการสั่นสะเทือน 

ปรับรหัส

วิชา 
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ปรับปรุง 

       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 

 

   กลุม่วิชาอืน่ ๆ ที่เกยีวขอ้งกบัระบบทางวศิวกรรมเครื่องกล  

261432 การใชค้อมพิวเตอร์ชว่ยในการออกแบบ     3(2-2-5) 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 

Computer Aided Mechanical Engineering Design 

261325 การใชค้อมพิวเตอร์ชว่ยในการออกแบบ     3(2-2-5) 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 

Computer Aided Mechanical Engineering Design 

       การน าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบ

และวิเคราะห์ปัญหาของการไหล การถ่ายเทความร้อน 

การสั่นสะเทือน ความเค้นและความเครียดในชิ้นส่วน

เคร่ืองจักรกล การสร้างแบบจ าลองทางกายภาพและ

การจ าลองปัญหาต่าง ๆ ในงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

และการประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวข้อง 

       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 

ปรับรหัส

วิชา 

  261326 การบริหารโครงการทางวิศวกรรม                  3(2-2-5) 

Engineering Project Management 

       แนวคิดของการบริหารโครงการ สัญญาจ้าง 

โครงสร้างองค์กร การวางแผนงานและการวางแผน

ด าเนินงาน การจัดการด้านวัสดุและทรัพยากร การ

ตรวจสอบความก้าวหน้าของการด าเนินงาน เทคนิคที่

ใช้ในการวางแผนและตรวจสอบการด าเนินงาน การ

บริหารด้านการเงิน ความปลอดภัย การควบคุม

คุณภาพ พืน้ฐานการประมาณราคางานโครงการ การ

จัดท างบดุล การจัดเตรียมเอกสารเสนอราคา 

       Concepts of project management, contracts, 

organization, planning and scheduling, material and 

resource management, project control, technics for 

planning and control, financial management, safety, 

quality control, basics of cost estimation, balance 

sheet, quotation paper preparation 

รายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

261323 สถิติและเครื่องมือวัดในงานวิศวกรรมเครื่องกล   3(2-3-6) 

Statistics and Measurement in Mechanical Engineering 

       ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การอนุมาน

ทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอย

และสหสัมพันธ์ หลักการและส่วนประกอบของระบบ

การวัด การสอบเทียบเคร่ืองมือวัด การวิเคราะห์ความ

คลาด เคลื่ อ น  ก า รวั ดป ริม าณทางกล  ได้ แก่  

ความเครียด แรง ความดัน อัตราการไหล การกระจัด 

ความเร็ว ความเร่ง อุณหภูมิ และความชืน้ 

       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 

 

  ปิด

รายวิชา 

  261332 สถิตแิละระเบียบวิธีวิจัย                         3(3-0-6) 

Statistics and Methodology of Research 

       ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ค่ากลางและการ

กระจายของข้อมูล การอนุมานทางสถิติ การวิเคราะห์

ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ หลักการ

และส่วนประกอบของระบบการวัด การสอบเทียบ

เคร่ืองมือวัด การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน โปรแกรม

ค้นหา วรรณกรรมปริทัศน์ การออกแบบการทดลอง 

การใช้เคร่ืองมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และแปล

ความหมายข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การเขียนรายงาน

การทดลอง การน าเสนอปากเปล่า 

       Random variables, probability theory, central 

tendency and variability, statistical inference, analysis of 

variance, regression and correlation, principles and 

components of measurement system, instrument 

calibration, error analysis, search engine, literature 

review, design of experiment, instrumentation, data 

collection, data analysis and interpretation, presentation of 

data, technical report writing, oral presentation 

 

รายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

   กลุ่มวิชาปฎิบัติการ โครงงาน และฝึกงาน  

261391 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรเคร่ืองกล 1          1(0-3-2) 

Laboratory for Mechanical Engineers I 

261231 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรเคร่ืองกล 1          1(0-3-2) 

Laboratory for Mechanical Engineers I 

ปรับรหัส

วิชา 

261392 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรเคร่ืองกล 2         1(0-3-2) 

Laboratory for Mechanical Engineers II 

261331 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรเคร่ืองกล 2          1(0-3-2) 

Laboratory for Mechanical Engineers II 

 

ปรับรหัส

วิชา 

  261344 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการออกแบบ     2(1-3-4) 

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 

Mechanical Engineering Design Workshop 

       ภาพรวมกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 

การออกแบบเพื่อการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน

โมเดลเศรษฐกิจบีซีจีสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา

ที่ย่ังยืน การค้นหาความต้องการและปัญหา การระดม

ความคิดเพื่อการแก้ปัญหา เกณฑ์การออกแบบ 

ข้อจ ากัดและทางเลือกในการแก้ปัญหา การแก้ปัญหา

โดยค านึงถึงผลกระทบภายใต้บริบทของประชาคมโลก 

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม การวางแผนงาน

และแผนการด าเนินงาน การสรา้งต้นแบบของแนวทาง

แก้ปัญหา การทดสอบและการประเมินผล การ

ปรับแก้ การหาข้อสรุปสุดท้ายในการแก้ปัญหา การ

วางแผนและบริหารโครงการ การเงินและงบประมาณ 

บุคลากรและทีมงาน การสื่อสาร การประชุมและการ

น าเสนอ สัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการออกแบบ

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล ระบบประกอบอาคาร  อาคาร

ใชพ้ลังงานสุทธิศูนย์ อุปกรณ์แปรรูปหรือสายการผลิต

อาหารอัจฉริยะ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกผู้สูงอายุ 

       Overview of engineering design process, design 

for the participation in BCGs economic model driving 

to achieve the sustainable development goals, needs 

and problems identifying, solutions brainstorming, 

criteria, constraints and  alternative solutions, 

problems solving in regard to global, environmental, 

economic, and societal contexts, planning and 

scheduling, make a prototype, test and evaluate, 

design revision, finalizing the solution, project 

planning and management, financial and budgets, 

people and teams, communication, meetings and 

presentations, workshop on mechanical engineering 

รายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

design topics, building service system, net-zero 

energy building, smart food processing equipment 

and production line, assistive device for elderly care 

261491 การเตรยีมโครงงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 1(0-3-2) 

Mechanical Engineering Pre-Project 

       การเลือกหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 

วรรณกรรมปริทัศน์ วัตถุประสงค์และขอบเขตของ

โครงงาน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย พระราชบัญญัติ 

และกฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้องกับวิศวกรเคร่ืองกล 

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ความรับผดิชอบ

ในการประกอบวิชาชีพ การวางแผนการด าเนิน

โครงงานและการประมาณค่าใช้จ่าย การจัดเตรียม

ข้อเสนอโครงงาน การน าเสนอข้อเสนอโครงงาน 

       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 

261390 โครงงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 1           1(0-3-2) 

Mechanical Engineering Project I 

 การเลือกหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรม 

เคร่ืองกล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงานใน

แง่มุมของการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโมเดล

เศรษฐกิจบีซีจสีู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

วรรณกรรมปริทัศน์ วัตถุประสงค์และขอบเขตของ

โครงงาน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การวางแผนการด าเนิน

โครงงานและการประมาณค่าใช้จ่าย การจัดเตรียม

ข้อเสนอโครงงาน การน าเสนอข้อเสนอโครงงาน  

 Selecting project topic in mechanical 

engineering, project contributions in the aspect of 

BCGs economic model driving to achieve the 

sustainable development goals, literature review, 

project objectives and scope, relevant theories, 

project planning and budget estimate, proposal 

preparation, proposal presentation 

ปรับรหัส

วิชา, ปรับ

ชื่อ

รายวิชา 

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

261492 โครงงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล               2(0-6-3) 

Mechanical Engineering Project 

        การด า เนินงานตามแผนที่ระบุ ในข้อ เสนอ

โครงการ การรายงานความก้าวหน้าโครงการ การ

วิเคราะห์ผลกระทบของโครงการในบริบทที่เกี่ยวกับ

โลก เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม การเขียน

รายงานโครงงาน การน าเสนอโครงงาน 

       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 

261491 โครงงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 2           2(0-6-3) 

Mechanical Engineering Project II 

 การด าเนินงานตามแผนที่ระบุในข้อเสนอ

โครงการ การรายงานความก้าวหน้าโครงการ การ

วิเคราะห์ผลกระทบของโครงการในบริบทที่เกี่ยวกับ

โลก เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม  ข้อเสนอแนะ

ในการใช้ประโยชน์จากโครงงานในแง่มุมของการมีส่วน

ร่วมในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจบีซีจีสู่การบรรลุ

เป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ัง ยืน การเขียนรายงาน

โครงงาน การน าเสนอโครงงาน  

 Proceed the project planning as proposed 

in the proposal, progress report, project impact 

analysis in global, economic, environmental, and 

social context, recommendation in employing project 

outcome in the aspect of BCGs economic model 

driving to achieve the sustainable development 

goals, writing project report, project oral presentation 

 

ปรับรหัส

วิชาและ

ปรับชื่อ

รายวิชา  
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261393 ฝึกงานด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล                3(0-9-5) 

Training in Mechanical Engineering 

  ปิด

รายวิชา 

  261492 ฝึกงาน                                             6 หน่วยกิต 

Professional Training  

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล

ในสถานประกอบการหรือองค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

Training, learning, gaining experience, improving 

working skills in mechanical engineering in private or 

government sectors 

รายวิชา

ใหม่ 

  261493 สหกิจศกึษา                                      6 หน่วยกิต 

Co-Operative Education 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคร่ืองกลในฐานะ

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ

หรือเอกชน 

Training, learning, gaining experience, improving 

working skills in mechanical engineering as a trainee 

in private or government sectors 

รายวิชา

ใหม่ 

   2.2.2 วชิาเลือก  

   ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

 วชิาการอนุรักษ์พลังงานและระบบสาธารณูปโภค  กลุ่มวิชาระบบประกอบอาคารและการอนุรักษ์พลังงาน  

261440 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน          3(2-3-6) 

Energy Conservation and Management 

261451 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน          3(2-2-5) 

Energy Conservation and Management 

ปรับรหัส

วิชา 

261443 การออกแบบระบบท่อในอาคาร               3(3-0-6) 

Design of plumbing system 

261452 การออกแบบระบบท่อในอาคาร               3(2-2-5) 

Design of Plumbing Systems 

ปรับรหัส

วิชา 

  261453 แบบจ าลองสารสนเทศระบบประกอบอาคาร      3(2-2-5) 

Building Service Information Modeling 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจ าลองสารสนเทศ

อาคาร การใชโ้ปรแกรมเพื่อเร่ิมต้นเขียนแบบงานระบบ 

การใช้โปรแกรมออกแบบระบบท่อลม ระบบท่อน้ า 

ของงานระบบปรับอากาศ การออกแบบและเขียนท่อ

น้ าและอุปกรณ์ ในงานระบบสุขาภิบาล และระบบ

ดับเพลิง การท าเอกสารรายละเอียดในการก่อสร้าง

และการถอดปริมาณ 

Introduction to BIM, using interface to start 

project MEP, ducts and pipes design for HVAC 

รายวิชา

ใหม่ 
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systems, pipes and equipments design for sanitary 

and fire protection systems, construction documentation 

and quantity take-off 

261441 อาคารใชพ้ลังงานสุทธิศูนย์                     3(2-3-6) 

Net-Zero Energy Building 

  ปิด

รายวิชา 

261442 โครงข่ายอัจฉริยะส าหรับระบบ                3(3-0-6) 

การจัดการพลังงานในชุมชน  

Smart grid for Community Energy Management systems 

  ปิด

รายวิชา 

261444 การระบายอากาศเฉพาะที่และ                3(3-0-6) 

การออกแบบห้องสะอาด  

Local ventilation and clean room design 

  ปิด

รายวิชา 

261445 การบรหิารงานระบบและการประเมินราคา 3(3-0-6) 

Building Service Construction Management and Cost 

estimation 

  ปิด

รายวิชา 

 วชิาเทคโนโลยีพลังงาน และพลังงานเพื่ออนาคต  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และรถไฟฟ้า  

261455 อากาศพลศาสตรเ์บือ้งต้น                      3(3-0-6) 

Basic Aerodynamics 

261454 อากาศพลศาสตรเ์บือ้งต้น                      3(2-2-5) 

Basic Aerodynamics 

ปรับรหัส

วิชา 

  261455 เทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น             3(2-2-5) 

Introduction to Electric Vehicle Technology 

ย้ายกลุ่ม

วิชา 

  261456 ระบบกักเก็บพลังงานและเซลล์เชื้อเพลิง     3(2-2-5) 

Energy Storage and Fuel Cells 

การกักเก็บพลังงานในรูปความร้อน การกักเก็บ

พลังงานในรูปพลังงานกล การกักเก็บพลังงานในรูป

พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า การกักเก็บพลังงานในรูป

ไฮโดรเจน การกักเก็บพลังงานในรูปไฟฟ้าเคมีเบื้องต้น 

ระบบกักเก็บพลังงานส าหรับระบบโครงข่ายอัจฉริยะ 

ศักยภาพส าหรับการประยุกต์ใช้งานในปัจจุบันเช่น 

การใช้ในรถไฟฟ้า การจ่ายไฟนอกโครงข่ายระบบ

ไฟฟ้า แนวคิดพื้นฐานของเซลล์ เชื้อเพลิง เซลล์

เชื้อเพลิงแบบเกลือคาร์บอเนตหลอมเหลว เซลล์

เชื้อเพลิงแบบออกไซด์แข็ง เซลล์เชื้อเพลิงแบบกรด

และแบบแอลคาไลน์ เซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลก

เปลี่ยนโปรตอน การประยุกต์ใช้งานระบบเซลล์

เชื้อเพลิง ข้อก าหนดทางด้านความปลอดภัย การ

วิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสังคม เศรษฐศาสตร์ และ

สิ่งแวดล้อม 

รายวิชา

ใหม่ 
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สาระที่

ปรับปรุง 

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, basic concepts of fuel cells, molten 

carbonate fuel cells, solid oxide fuel cells, acid and 

alkaline fuel cells, proton exchange membrane fuel 

cells, applications of fuel cell systems, safety requirements, 

social economic and environmental impact analysis 

261450 แหล่งพลังงานทางเลือกและ                   3(3-0-6) 

แหล่งพลังงานหมุนเวียน 

Alternative and Renewable Energy Resources 

  ปิด

รายวิชา 

261451 ระบบกักเก็บพลังงานเบือ้งต้น                 3(2-3-6) 

Introduction to Energy Storages 

  ปิด

รายวิชา 

261452 เทคโนโลยกีารเก็บเกี่ยวพลังงาน              3(2-3-6) 

Energy Harvesting Technology 

  ปิด

รายวิชา 

261453 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง                     3(3-0-6) 

Power Plant Engineering 

  ปิด

รายวิชา 

261454 ไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง                   3(3-0-6) 

Hydrogen and Fuel Cells 

  ปิด

รายวิชา 

261456 เทคโนโลยกีังหันลม                              3(3-0-6) 

Wind Turbines Technology 

  ปิด

รายวิชา 

261457 เทคโนโลยขีองฮทีไปป์                            3(3-0-6) 

Heat Pipe Technology 

  ปิด

รายวิชา 

 วิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่ อ งกลส าหรั บ

การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลส าหรับ

การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

 

261460 เคร่ืองจักรกลของไหล                           3(3-0-6) 

Fluid Machinery 

261461 เคร่ืองจักรกลของไหล                           3(2-2-5) 

Fluid Machinery 

ปรับรหัส

วิชา 

261462 การอบแห้งและการเก็บรักษา                  3(2-2-5) 

ผลผลิตการเกษตร 

Drying and Storage of Agricultural Products 

261462 การอบแห้งและการเก็บรักษา                  3(2-2-5) 

ผลผลิตการเกษตร 

Drying and Storage of Agricultural Products 

ปรับรหัส

วิชา 

261461 การออกแบบอุปกรณ์แปรรูปอาหาร          3(2-3-6) 

Design of Food Processing Equipment 

       สุขอนามัยในการออกแบบอุปกรณ์แปรรูป

อาหาร การออกแบบอุปกรณ์ล าเลียงและจัดเก็บ , 

อุปกรณ์ปรับเปลี่ยนขนาด อุปกรณ์คัดแยกขนาด 

261463 การออกแบบอุปกรณ์แปรรูปอาหาร          3(2-3-6) 

Design of Food Processing Equipment 

       การประยุกต์ ใช้ความ รู้ทางด้านวิศวกรรม 

เคร่ืองกลและวิศวกรรมอุตสาหการในการออกแบบ

และควบคุ มการท า ง านของ เค ร่ืองจั ก รกลใน

ปรับรหัส

วิชาและ

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน อุปกรณ์ระเหย อุปกรณ์ท า

แห้ง ตู้เย็นและอุปกรณ์ส าหรับแช่แข็ง อุปกรณ์ส าหรับ

การแปรรูปด้วยความร้อน อุปกรณ์ขนถ่ายมวล 

อุปกรณ์บรรจุหีบห่อ 

      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 

กระบวนการแปรรูปอาหาร ระบบความร้อนและระบบ

พลังงานทดแทนที่ใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร ระบบการ

อบแห้ง ระบบการล าเลียง ระบบต้นก าลัง หม้อไอน้ า

และระบบความร้อน ระบบท าความเย็นส าหรับการ

เก็บรักษาวัตถุดิบ และการออกแบบกระบวนการผลิต

ตามมาตรฐานโรงงานอาหารที่ถูกต้อง 

       Application of mechanical and industrial engineering 

knowledge in the design and control of food processing 

machinery, thermal systems and renewable energy 

systems for food preparation and processing, drying 

systems, conveyor system, power system, boiler and 

heating systems, refrigeration system for raw 

material storage and design of the production process 

in accordance with the appropriate food factory standards 

261463 การท าความเย็นและระบบห้องเย็น           3(3-0-6) 

Refrigeration and Cold Storage Systems    

  ปิด

รายวิชา 

261464 การออกแบบเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อน   3(3-0-6) 

Heat Exchanger Design 

  ปิด

รายวิชา 

261465 เคร่ืองยนต์เผาไหม้ภายใน                       3(3-0-6) 

Internal Combustion Engine 

  ปิด

รายวิชา 

261466 การออกแบบระบบท่อ                           3(3-0-6) 

Design of Piping Systems 

  ปิด

รายวิชา 

             กลุ่มวิชากลศาสตร์ประยุกต์ส าหรับการออกแบบ    

             อุปกรณ์ออกก าลังกายและอุปกรณ์อ านวยความ 

             สะดวกส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 

            กลุ่มวชิากลศาสตร์ประยุกต์  

261470 พืน้ฐานชีวกลศาสตร์ส าหรับการออกแบบ   3(3-0-6)

ทางวิศวกรรม 

Basic Biomechanics for Engineering Design 

  ปิด

รายวิชา 

261461 การออกแบบอุปกรณ์แปรรูปอาหาร          3(2-3-6) 

Design of Food Processing Equipment 

261463 การออกแบบอุปกรณ์แปรรูปอาหาร          3(2-3-6) 

Design of Food Processing Equipment 

ปรับรหัส

วิชา 

261473 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์                     3(2-3-6) 

Finite Element Method 

261464 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์                     3(2-2-5) 

Finite Element Method 

ปรับรหัส

วิชา 

261475 วัสดุเชิงประกอบ                                  3(3-0-6) 

Composite materials 

261465 วัสดุเชิงประกอบ                                  3(3-0-6) 

Composite materials 

ปรับรหัส

วิชา 

261471 การออกแบบอุปกรณ์ออกก าลังกาย          3(2-3-6) 

Fitness Equipment Design 

  ปิด

รายวิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

261472 เทคโนโลยสีิ่งอ านวยความสะดวกเบือ้งต้น   3(2-3-6) 

Introduction to Assistive Technologies 

  ปิด

รายวิชา 

261474 กลศาสตร์การแตกหัก                           3(3-0-6) 

Fracture Mechanics 

  ปิด

รายวิชา 

261476 หลักของกลศาสตร์ของแข็ง                     3(3-0-6) 

Principles of Solid Mechanics 

  ปิด

รายวิชา 

 กลุ่มวิชาการควบคุมประยุกต์ หุ่นยนต์ และ 

อากาศยานไร้คนขับ 

   

261480 อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัดในหุ่นยนต์   3(2-3-6) 

Robot Actuators and Sensors  

  ปิด

รายวิชา 

261481 หุ่นยนต์เคลื่อนที่เบือ้งต้น                        3(2-3-6) 

Introduction to Mobile Robots 

  ปิด

รายวิชา 

261482 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น                  3(2-3-6) 

Introduction to Industrial Robots 

  ปิด

รายวิชา 

261483 หุ่นยนต์อากาศยานเบือ้งต้น                    3(2-3-6) 

Introduction to Flying Robots 

  ปิด

รายวิชา 

261490 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเคร่ืองกล         3(3-0-6) 

Selected Topics in Mechanical Engineering 

261490 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 3(2-2-5) 

Selected Topics in Mechanical Engineering 

ปรับ

จ านวน

ชั่วโมง 

262300 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน     3(2-3-6) 

Creativity and Innovation for Community 

  ปิด

รายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2560 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศีกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 001101 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล  1(0-2-1) 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต 3(2-2-5) 

244101 ฟิสิกส ์1 4(3-3-8) 241153 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3(2-2-5) 

261101 เขียนแบบวศิวกรรม 3(2-3-6) 242107 ความรู้พืน้ฐานทางเคม ี 3(2-3-6) 

   244103 ฟิสิกสเ์บือ้งต้น 4(3-3-8) 

   261101 เขียนแบบวศิวกรรม 3(2-3-6) 

รวม  20 หน่วยกิต รวม  22 หน่วยกิต 

      

 ภาคการศึกษาปลาย   ภาคการศึกษาปลาย  

001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง 3(2-2-5) 001102 ภาษาไทยเชงิวชิาการ 1(0-2-1) 

004101 ศลิปะในการด าเนินชวีติ 3(2-2-5) 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 002102 ความฉลาดทางดจิิทัล 2(1-2-3) 

241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 003102 การพฒันาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชวีิต 3(2-2-5) 

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 226102 หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม 2(1-2-3) 

261191 ปฏบัิตกิารยานยนต์ 1(0-3-4) 261102 สมการอนพุันธ์ในงานวิศวกรรมเครือ่งกล 3(3-0-6) 

   261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

   264101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

   264109 ปฎบัิตกิารเครื่องมือพื้นฐานทาง

วศิวกรรมและการใชง้าน 

1(0-3-2) 

รวม  21 หน่วยกิต รวม  21 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศีกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชงิ 3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5)  วชิาการและวิชาชพี  

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 3(2-2-5) 003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 2(0-4-2) 

261211 เทอร์โมไดนามกิส ์ 3(3-0-6) 261201 ระเบียบวธีิเชงิตัวเลขในงาน 3(2-2-5) 

261221 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)  วศิวกรรมเครื่องกล  

262201 วศิวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 4(3-3-8) 261213 เทอร์โมไดนามกิส ์ 3(3-0-6) 

264101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 261211 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 

   262202 วศิวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 3(2-3-6) 

   264209 พื้นฐานกรรมวธีิการผลิต 3(2-3-6) 

 รวม 20 หน่วยกิต  รวม 20 หน่วยกิต 

      

 ภาคการศึกษาปลาย   ภาคการศึกษาปลาย  

002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดลอ้ม และชุมชน 1(0-3-2) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 261202 เขียนแบบเครื่องกล 2(1-3-4) 

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 261203 พลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม  2(1-2-3) 

261203 แคลคูลสัประยุกตใ์นงานวิศวกรรมเครือ่งกล 3(3-0-6) 261213 กลศาสตร์ของของไหล 3(3-0-6) 

261212 เทอร์โมไดนามกิส์ประยุกต์ 3(3-0-6) 261214 กลศาสตร์ของของแข็ง 3(3-0-6) 

261213 กลศาสตร์ของของไหล 3(3-0-6) 261221 กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 

264209 พื้นฐานกรรมวธีิการผลิต 3(2-3-6) 261222 เทอร์โมไดนามกิส์ประยุกต์ 3(3-0-6) 

   261223 แมคคาทรอนิกส ์1 2(1-3-4) 

   261231 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรเครื่องกล 1 1(0-3-2) 

รวม  21 หน่วยกิต รวม  20 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2560 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศีกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ 

261311 กลศาสตร์ของของแข็ง 3(3-0-6) 003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่ 3(2-2-5) 

261321 เขียนแบบเครื่องกล 2(1-3-4)  การเป็นผู้ประกอบการยุคดจิิทัล  

261322 ระเบียบวธีิเชงิตัวเลขในงาน

วศิวกรรมเครื่องกล 

3(2-3-6) 261301 การประเมินผลกระทบเบือ้งต้น 2(1-2-3) 

261331 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 261321 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 

261332 กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 261322 แมคคาทรอนิกส ์2 2(1-3-4) 

261391 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรเครื่องกล 1 1(0-3-2) 261323 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 3(x-x-x) 261324 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 

   261341 การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 

   261331 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรเครื่องกล 2 1(0-3-2) 

รวม  18 หนว่ยกติ รวม  20 หน่วยกิต 

      

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

261323 สถิตแิละการวัดในงาน 3(2-3-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสง

เฉพาะ 

3(3-0-6) 

 วศิวกรรมเครื่องกล  261325 การใช้คอมพวิเตอร์ช่วยในการ 3(2-2-5) 

261324 แมคคาทรอนิกส์ 3(2-3-6)  ออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล  

   261332 สถิตแิละระเบียบวธีิวิจัย 3(3-0-6) 

261333 การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 261342 ระบบปรับอากาศ ห้องเย็น และ 3(3-0-6) 

261334 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6)  ระบบดับเพลงิ  

261335 การปรับอากาศ 3(3-0-6) 261343 การออกแบบท่ีเหมาะสมของ 3(3-0-6) 

261336 การออกแบบระบบความร้อน 3(3-0-6)  ระบบทางความรอ้น  

261392 ปฏิบัติการส าหรับวิศวกรเครื่องกล 2 1(0-3-2) 261326 การบริหารโครงการทางวิศวกรรม 3(2-2-5) 

      

   261344 การสัมมนาเชงิปฏบัิตกิารการ 2(1-3-4) 

    ออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล  

   261390 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-2) 

รวม  19 หน่วยกิต รวม  21 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2560 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคฤดูร้อน 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2565 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคฤดูร้อน 

261393 ฝึกงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล 3(0-9-5) - - - 

รวม  3 หนว่ยกติ รวม  -  

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2560 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาตน้ 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2565 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาตน้ 

261431 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชพี 3(0-6-3) 

261432 การออกแบบทางวิศวกรรม 3(2-3-6) 261491 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 2(0-6-3) 

 เครื่องกลใชค้อมพิวเตอร์ช่วย  2614XX วชิาชีพเลอืก 3(x-x-x) 

261491 การเตรียมโครงงานทาง 1(0-3-2) 2614XX วชิาชีพเลอืก 3(x-x-x) 

 วศิวกรรมเครื่องกล  XXXXXX วชิาเลอืกเสรี 3 (X-X-X) 

2614xx วชิาชพีเลอืก 3(x-x-x) XXXXXX วชิาเลอืกเสรี 3 (X-X-X) 

2614xx วชิาชพีเลอืก 3(x-x-x)    

รวม  13 หน่วยกิต รวม  17 หน่วยกิต 

      

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

261492 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 2(0-6-3) 261492 ฝึกงาน 6 หนว่ยกิต 

2614xx วชิาชพีเลอืก 3(x-x-x) หรือ   

2614xx วชิาชพีเลอืก 3(x-x-x) 261493 สหกิจศกึษา 6 หนว่ยกิต 

xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 3(x-x-x)    

รวม  11 หน่วยกิต รวม  6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

วันท่ี  11 พฤศจกิายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom  

……………………………………………….. 

 

รายนามคณะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

 1.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ค าสนาม   ประธานกรรมการ 

 2.  ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ ฉันทศริิวรรณ   กรรมการ  

 3.  รองศาสตราจารย์ ดร.พงศพ์ันธ์ แก้วตาทิพย์  กรรมการ 

 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชินรักษ์ เธียรพงษ์   กรรมการ 

 5.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน ์เกตุขาว   กรรมการ 

 6. ดร.ปรเมศร ์ปธิเก      กรรมการ 

 7.  ดร.ฝนทิพย์ จินันทุยา     กรรมการ 

 8.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์พล ฟักแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ อดิศร ประสิทธิ์ศักดิ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 2.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม อรุณ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 3.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานชิ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 4.  ดร.รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์     อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 

 ประธานกล่าวเปิดการประชุม และขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิที่ให้เกียรติเป็นกรรมการพัฒนา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการ

ประชุม  

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

    -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  - ไม่ม ี– 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง  สืบเน่ือง 

  - ไม่ม ี– 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  ๔.๑  เรื่อง   พิจารณา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565  

สรุปเรื่อง 

 ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต

บัณฑิต ที่มีความรอบรู้ในงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล สามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยี มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จิตสานึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมี

ความรับผดิชอบต่อสังคม โดยค านึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสังคม   

           ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอ

คณะกรรมการ ฯ พิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร เรื่ององค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พื้นฐาน

ทางวิศวกรรม องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม พ.ศ. 2562 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (มคอ 2)   

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2565  โดยคณะกรรมการได้มขี้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.1 รองศาตราจารย์ ดร.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์  มีขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 

(1) ให้พิจารณาอัตลักษณ์ หรือข้อเด่นของนิสิตวิศวกรรมเครื่องกล ม.พะเยา ที่ชัดเจน โดย

ใช้จุดเด่นของการเปิดสอนในรายวิชาการประเมินผลกระทบเบื้องต้น ( Introduction to Impact 
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Assessments) และ แมคคาทรอนิกส์ 1 (Mechatronics I) และ แมคคาทรอนิกส์ 2 (Mechatronics II)  

ซึ่งจะช่วยท าให้นสิิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ม.พะเยา มีอัตลักษณ์ที่เด่นชัดขึ้น 

(2)  วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล (Computer Aided 

Mechanical Engineering Design) ให้เน้นการน าไปใช้ประโยชน์ 

(3)  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล  1 (Mechanical 

Engineering Project I) และ โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 (Mechanical Engineering Project I)  

มีจ านวนหน่วยหน่วยกิตที่น้อย เมื่อเทียบกับผลการเรียนรู้ของรายวิชาเมื่อเปรียบเทียบกับรายวิชา

ฝึกงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล (Training in Mechanical Engineering) หรือสหกิจศึกษา (Co-Operative 

Education) 

(4)  จ านวนนิสิตรับเข้าควรปรับให้เหมาะสมกับจ านวนนิสิตที่ต้องการเรียน และจ านวน

บัณฑติที่ต้องการจากทางภาคอุตสาหกรรม 

   1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ชินรักษ์ เธียรพงษ์ มขี้อเสนอแนะ ดังนี้ 

(1)  จ านวนหนว่ยกิตวิชาพืน้ฐานทางด้านวิทยาศาสตร ์และคณิตศาสตร์นอ้ยเกินไป  

(2)  ควรมีรายวิชาทางด้าน Automotive พื้นฐาน และรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นิสิต

ส าหรับในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต  

(3)  เพิ่มการวิเคราะห์ Exergy ในค าอธิบายรายวิชาเทอร์โมไดนามิกส์ประยุกต์ (Applied 

Thermodynamics) 

(4)  วิชาเทอร์โมไดนามิกส์ประยุกต์ (Applied Thermodynamics) มีค าอธิบายรายวิชา

โดยรวม แต่ไม่ได้ก าหนดวิเคราะห์เจาะจงส าหรับการวิเคราะห์ในโรงไฟฟ้า เครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ 

หรอืเครื่องยนตเ์ครื่องบิน 

(5)  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับกับนิคมอุตสาหกรรมทางภาคเหนอื 

(6)  การส ารวจขอ้มูลจากบัณฑติที่จบแล้ว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 

(7)  การใช ้IOT หรอื AI ร่วมกับระบบอัตโนมัต หรอืการสอนรว่มกับสาขาอื่น เพื่อเพิ่มความ

ทันสมัยและความนา่สนใจของหลักสูตร 

 1.3 ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ ฉันทศริิวรรณ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

(1)  การเปิดวิชาการบริหารงานก่อสร้างและการประเมินราคาระบบประกอบอาคาร 

(Construction Management and Cost Estimation of Building Service Systems) มีความจ าเป็นหรือไม่ 

ซึ่งอาจจะเกิดการทับซ้อนของงานทางดา้นวิศวกรรมโยธา 

(2)  จ านวนหนว่ยกิตวิชาพืน้ฐานทางด้านวิทยาศาสตร ์และคณิตศาสตร์นอ้ยเกินไป  

(3)  วิชาการออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger Design) และวิชาการ

ออกแบบที่เหมาะสมของระบบทางความร้อน (Optimal design of thermal system) มเีนือ้หาที่คล้ายคลึง

กัน อาจจะปรับลด หรอืรวมวิชาทั้ง 2 นี้ 
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(4)  การเพิ่มรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการ

วิเคราะหข์้อมูลในการท างานในอนาคต 

 

  มอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฯ และ

เสนอตามขัน้ตอนของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

   - ไม่ม ี– 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง 

   - ไม่ม ี– 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ 

   - ไม่ม ี- 

เลิกประชุม   เวลา 12.00 น. 

 ประธานกรรมการ ฯ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ที่เข้าร่วมประชุม

วิพากษ์หลักสูตร ฯ และปิดการประชุม 

 

 

 

……………………………………………………………             ………………………………………………………. 

               

 

             

                  

 

 

 

 

 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์พล ฟักแก้ว) 

กรรมการและเลขานุการ 

ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ค าสนาม) 

ประธานกรรมการ 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 
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วสันต์ ค าสนาม, กิตติธัช ชาวชายโขง, เตวิช แปงแก้ว และธนภัทร พุฒิพาณชิยกิจ. (2564). 

เครื่องต้นแบบเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกจากพลังงานแสงอาทิตย์. รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10, มหาวิทยาลัยพะเยา, 28 – 29 มกราคม 

2564, หนา้ 3115-3126. 

Jinuntuya, F. and Kamsanam, W. (2019). Effects of Structure and Hydrophobic Treatment on Water 

Transport Behaviour in PEM Fuel Cell Gas Diffusion Layers. IOP Conf. Series: Materials 

Science and Engineering, 501: 012051. doi:10.1088/1757-899X/ 501/1/012051. 

Kamsanam, W. and R. Aungkurabrut. (2018). The improvement on thermal performance of herbal 

ball compress. MATEC Web of Conferences, 237, pp. 1-6. 
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Sutham Arun, Wichaphon Fakkaew and Thongchai Fongsamootr, (2022). Limit Load Solution for 

Thin-Walled Cylinder with Circumferential Crack under Combined Internal Pressure, Axial 

Force, Bending Moment and Torsion Moment. Chiang Mai Journal of Science. Pp. 55-68. 

Chamroon, C., Cole, M.O.T., Fakkaew, W. (2020). Linearizing control of a distributed actuation 

magnetic bearing for thin-walled rotor systems, Actuators, Volume 9(4), pp. 1–18, 99. 

Brand, Z., Cole, M.O.T., Fakkaew, W., Chamroon, C. (2020). Vibration modelling and control 

experiments for a thin-walled cylindrical rotor with piezo patch actuation and sensing, 

Engineering Journal, Volume 24(6), pp. 127–137. 
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International Journal of Mechanical Sciences, Volume 163, pp. 105101. 

Chamroon C, Cole MT and Fakkaew W. (2019). Model and Control System Development for a Distributed 

Actuation Magnetic Bearing and Thin-walled Rotor Subject to Noncircularity. ASME. 

Journal of Vibration and Acoustics, Volume 141, no. 5: pp. 051006-051006-11.  

Cole, M.O.T.  and Fakkaew, W. (2018). An Active Magnetic Bearing for Thin-Walled Rotors: 

Vibrational Dynamics and Stabilizing Control, in IEEE/ASME Transactions on 

Mechatronics, Volume 23, no. 6, pp. 2859-2869. 

Fakkaew, W., and Cole, M.O.T. (2018). Vibration due to non-circularity of a rotating ring having 

discrete radial supports -With application to thin-walled rotor/magnetic bearing systems, 

Journal of Sound and Vibration, Volume 423, pp. 355-372.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 

 

ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์ 

Assistant Professor Sutthinan Srirattayawong, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล   นายสุทธินันท์ ศรรีัตยาวงค์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 55303000XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้สะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์   0 5446 6666  ตอ่ 3382 

Email    hungaong@yahoo.com 

ประวัติการศึกษา 

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

University of Leicester, UK 

 พ.ศ. 2548   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมเครื่องกล)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  

กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2543   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  
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ผลงานวิจัย  

ยุทธนา กันทะอินทร์, สุทธินันท์ ศรรีัตยาวงค์ และ วิชญ์พล ฟักแก้ว. (2562). พฤติกรรมการแหง้ตัวของ

แก้วมังกรภายใต้ความดันต่ ากว่าบรรยากาศ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9, หน้า 1923-1934.  

คเณศ อินตะ๊ และสุทธินันท์ ศรรีัตยาวงค์. (2562). ผลของเชือ้เพลิงผสมที่มผีลต่อประสิทธิภาพทาง

ความรอ้นของเตาเผาแก๊สซิไฟเออร์แบบไหลขึ้น, วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

ปีที่ 32 ฉบับ 108, หนา้ 55-62. 

สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค ์และคเณศ อินต๊ะ. (2561). ผลของสารหล่อลื่นที่ปนเปื้อนที่มตี่อพฤติกรรมของ

แรงเสียดทาน, วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ ปีที่ 31 ฉบบัที ่105, หน้า 11-18.  
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Ahmada, M.I.M., Curiel-Sosa, J.L., Arun, S. and Rongong, J.A. (2019). An Enhanced Void-Crack 

based Rousselier Damage Model for Ductile Fracture with the XFEM, The International 

Journal of Damage Mechanics, Volume 28 (6), pp.943-969.  

Arun, S. and Fongsamootr, T. (2018). Plastic collapse load analysis for circumferential cracked 

cylinder under pure torsion, The 4th International Conference on Engineering (ICEAST 

2018), MATEC Web of Conferences 192, 02023, https://doi.org/10.1051/matecconf/ 

201819202023.  
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P. Panase,  S. Saenphet, K. Saenphet, P. Pathike and R.Thainum. (2019). Biochemical and 

physiological responses of Nile tilapia (Oreochromisniloticus Linn.) subjected to rapid 

increases of water temperature, Comparative Clinical Pathology pp. 28:493–499.  

R. Aungkurabrut and P. Pathike. (2019). Solar Water Heater of Absorption Type using Natural Black 

Rock (2019), IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 501(2019)012050 

doi:10.1088/1757-899X/501/1/012050. 
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เครือขา่ยพลังงานแหง่ประเทศไทย ครั้งที่ 14, 13-15 มิถุนายน 2561, โนโวเทล ระยอง, หนา้ 

539-543. 
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Jinuntuya, F.  and Kamsanam, W. (2019). Effects of Structure and Hydrophobic Treatment on Water 

Transport Behaviour in PEM Fuel Cell Gas Diffusion Layers. IOP Conf. Series: Materials 

Science and Engineering, 501: 012051. doi:10.1088/1757-899X/ 501/1/012051.  

Jinuntuya, F., Whiteley, M., Chen, R. and Fly, A. (2018). The effects of gas diffusion layers structure 

on water transportation using X-ray computed tomography based Lattice Boltzmann 

method. Journal of Power Sources, doi: 10.1016/j. jpowsour. 2017.12.016, 378: pp. 53-65. 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาระงานสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ตารางแสดงภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ ชื่อ-สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/ปีการศึกษา) 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 นายนพรัตน ์ 

เกตุขาว 
35604521

XXXXX 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

540 765 705 540 540 

2 นายนัทธิธ์นนท ์

พงษ์พานิช 

39298000 

XXXXX 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

บธ.บ. 

วศ.บ. 

การจัดการพลังงานและ

สมาร์ตกริดเทคโนโลยี 

วิศวกรรมเครื่องกล 

การจัดการทั่วไป 

วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

585 645 540 540 540 

3 นายปุรมิพัฒน์

สัทธรรมณุวงศ ์

35404003 

XXXXX 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Mechanical Engineering 

วิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมเครื่องกล 

University of Bourgogne, France

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

540 540 540 540 540 

4 นายวสันต ์ 

ค าสนาม 

34511005

XXXXX 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Mechanical Engineering 

วิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมเครื่องกล 

University of Leicester, UK 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

540 540 540 540 540 
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ตารางแสดงภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ ชื่อ-สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/ปีการศึกษา) 

2565 2566 2567 2568 2569 

5 นายวิชญ์พล 

ฟักแกว้ 

35601003

XXXXX 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

615 735 660 540 540 

6 นายสุทธนิันท ์

ศรีรัตยาวงค ์

55303000 

XXXXX 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

Mechanical Engineering 

วิศวกรรมเครื่องกล 

 

วิศวกรรมเครื่องกล 

University of Leicester, UK 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

540 540 540 540 540 

7 นายสุธรรม 

อรุณ 

36501013 

XXXXX 

ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Mechanical Engineering 

วิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมเครื่องกล 

The University of Manchester

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

540 540 540 540 540 

8 นายปรเมศร ์ 

ปธิเก 
34407002

XXXXX 

อาจารย์ วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ.  

วิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

540 540 540 540 540 
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ตารางแสดงภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ ชื่อ-สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/ปีการศึกษา) 

2565 2566 2567 2568 2569 

9 นางสาวฝนทิพย์ 

จินันทุยา 
36507001

XXXXX 

อาจารย์ Ph.D. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Aeronautical Engineering 

วิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมเครื่องกล 

Loughborough University, UK

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

540 540 540 540 540 

10 นางรัชนีวรรณ 

อังกุรบุตร ์

33699000 

XXXXX 

อาจารย์ Ph.D. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Mechanical Engineering 

วิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมเครื่องกล 

University of Texas at Alington, USA 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 

630 555 540 540 540 
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ภาคผนวก ช 

ช1. ข้อบังคับสภาวิศวกร วา่ด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนยีบัตร หรอืวุฒิบัตร ในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 

 

ช2. ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วา่ด้วยวิชาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์วิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรม 

และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนยีบัตร และวุฒิบัตร  

ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 

 

ช3. ประกาศสภาวิศวกร ที่ 92/2563 เรื่อง ลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ส าหรับการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 
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ภาคผนวก ซ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี 

 

ชั้นปี ผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตร 

1 PLO1 สามารถจ าและเข้าใจ หลักการทางคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร ์และ

สังคมศาสตร์ ที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 

PLO2 สามารถถ่ายทอดสิ่งที่คิดผ่านการเขียนแบบทางวิศวกรรม มีความรู้และเข้าใจ

เบื้องต้นเกี่ยวกับบริบท ทางด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย สังคม สิ่งแวดล้อม และ

วัฒนธรรมไทย 

PLO3 มีประสบการณ์ ความรู้และความเข้าใจในกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และ

ทักษะการใชเ้ครื่องมือช่าง มีกระบวนการคิดอย่างเป็นล าดับขั้นตอน 

PLO4 รู้จักสิทธิ เสรีภาพ และหนา้ที่ของพลเมอืง  

PLO5 สามารถสื่อสารผ่านการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รวมถึงรูปและสัญลักษณ์ทาง

วิศวกรรมได้ 

PLO6 สามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นทั้งในฐานะสมาชิกหรอืผูน้ าของทีมได้ 

PLO7 มีทักษะทางดา้นดิจิทัล ที่จ าเป็นส าหรับการแสวงหาความรูต้่าง ๆ ได้ตามตอ้งการ  

PLO8 - 

PLO9 ใส่ใจสุขภาพ แสดงออกได้เหมาะสมกับกาลเทศะในบริบทของการเป็นนิสติ มีทัศนคติบวก 

2 PLO1 สามารถระบุปัญหา ตั้งสมการความสัมพันธ์ และหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรม

ที่wไม่ซับซ้อน โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และ สังคมศาสตร์ได้ 

PLO2 เข้าใจทฤษฎีที่จ าเป็นต้องใช้ในการออกแบบ รู้จัก ชิน้ส่วน ระบบ หรอื กระบวนการ ใน

งานวิศวกรรมเครื่องกล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสุขอนามัย ความปลอดภัย 

สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมไทย ที่จ าเป็นส าหรับการออกแบบ 

PLO3 ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ด าเนินการทดลองเพื่อให้ได้ข้อมูลที่

น่าเชื่อถือ น าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลได้อย่าง

ถูกต้อง 

PLO4 รู้จักสิทธิ เสรีภาพ และหนา้ที่ของพลเมอืง มีจรรยาบรรณทางวชิาการ  

PLO5 สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 

PLO6 สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกหรอืผูน้ าของทีม  

PLO7 สามารถแสวงหาและประยุกต์ใชค้วามรู ้ได้ตามตอ้งการ  

PLO8 - 

PLO9 ใส่ใจสุขภาพ แสดงออกได้เหมาะสมกับกาลเทศะ มีทัศนคติบวก 
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ชั้นปี ผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตร 

3 PLO1 สามารถระบุปัญหา ตั้งสมการความสัมพันธ์ และหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรม

ที่ซับซ้อน โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 

สังคมศาสตร์ได้ 

PLO2 สามารถออกแบบ ชิ้นงาน ระบบ หรือ กระบวนการ ในงานวิศวกรรมเครื่องกล  

ให้ตรงกับความต้องการ โดยค านึงถึงหลักสุขอนามัย ความปลอดภัย และเป็นมิตรกับ

ผู้ใช้งาน ตลอดจนตัวแปรทางด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมไทย สิ่งแวดล้อม และ

ประชาคมโลกได้ 

PLO3 สามารถสืบค้นข้อมูลจากงานวิจัย ออกแบบการทดลองที่เหมาะสม ใช้เครื่องมือและ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ด าเนนิการทดลองเพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลที่น่าเชื่อถือ น าเสนอข้อมูล

ได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และใช้หลักการ

ตัดสินทางวิศวกรรมศาสตร์ในการหาข้อสรุปได้อย่างสมเหตุสมผล 

PLO4 รู้จักสิทธิ  เสรีภาพ และหน้าที่ของพลเมือง สามารถปฏิบัติงานโดยค านึงถึง

จรรยาบรรณและความรับผิดชอบแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และสามารถตัดสินใจเพื่อเลือกใช้

วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมได้ โดยต้องค านึงถึงผลกระทบภายใต้บริบทของเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และประชาคมโลก 

PLO5 สามารถสื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพกับกลุ่มคนที่หลากหลาย 

PLO6 สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกหรือผู้น าของทีม 

และสามารถสร้างความร่วมมือและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท างานร่วมกัน เพื่อก าหนด

เป้าหมาย วางแผนงาน ท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

PLO7 สามารถแสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ๆ ได้ตามต้องการ โดยใช้กลยุทธ์การ

เรียนรู้ที่เหมาะสม 

PLO8 รู้และเขา้ใจกระบวนการบริหารโครงการ สามารถการแผนด าเนนิงานได้ 

PLO9 ใส่ใจสุขภาพ แสดงออกได้เหมาะสมกับกาลเทศะ มีทัศนคติบวก 

4 PLO1 สามารถระบุปัญหา ตั้งสมการความสัมพันธ์ และหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรม

ที่ซับซ้อน โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 

สังคมศาสตร์ได้ 

PLO2 สามารถออกแบบ ชิ้นงาน ระบบ หรือ กระบวนการ ในงานวิศวกรรมเครื่องกล  

ให้ตรงกับความต้องการ โดยค านึงถึงหลักสุขอนามัย ความปลอดภัย และเป็นมิตรกับ

ผู้ใช้งาน ตลอดจนตัวแปรทางด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมไทย สิ่งแวดล้อม และ

ประชาคมโลกได้ 
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ชั้นปี ผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตร 

PLO3 สามารถสืบค้นข้อมูลจากงานวิจัย ออกแบบการทดลองที่เหมาะสม ใช้เครื่องมือและ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ด าเนนิการทดลองเพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลที่น่าเชื่อถือ น าเสนอข้อมูล

ได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และใช้หลักการ

ตัดสินทางวิศวกรรมศาสตร์ในการหาข้อสรุปได้อย่างสมเหตุสมผล 

PLO4 รู้จักสิทธิ  เสรีภาพ และหน้าที่ของพลเมือง สามารถปฏิบัติงานโดยค านึงถึง

จรรยาบรรณและความรับผิดชอบแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และสามารถตัดสินใจเพื่อเลือกใช้

วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมได้ โดยต้องค านึงถึงผลกระทบภายใต้บริบทของเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และประชาคมโลก 

PLO5 สามารถสื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพกับกลุ่มคนที่หลากหลาย 

PLO6 สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกหรือผู้น าของทีม 

และสามารถสร้างความร่วมมือและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท างานร่วมกัน เพื่อก าหนด

เป้าหมาย วางแผนงาน ท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

PLO7 สามารถแสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ๆ ได้ตามต้องการ โดยใช้กลยุทธ์การ

เรียนรู้ที่เหมาะสม 

PLO8 สามารถสาธิตกระบวนการบริหารโครงการตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการ การแผน

ด าเนินงาน การด าเนินโครงการ การติดตามและควบคุมความก้าวหน้าให้ เป็นไปตาม

แผนงาน และการปิดโครงการ 

PLO9 ใส่ใจสุขภาพ แสดงออกได้เหมาะสมกับกาลเทศะ มีทัศนคติบวก 
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ภาคผนวก ฌ 

ตารางเปรียบเทยีบ มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล กับ  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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1. ค าอธิบายองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพ 

1) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง (Applied 

Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่น าเสนอระบบต่างๆ ใน

รูปแบบ ของสมการคณิตศาสตร์ การจ าลองระบบ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบจ าลอง ระบบ

ป้อนกลับ และ การประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองในด้านกลศาสตร์ (Mechanics) หมายถึง เนือ้หาความรูท้ี่อยู่บน พืน้ฐาน

ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แรงหรือภาระอื่นๆ ที่กระท ากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะห์การ  

เคลื่อนที่ จนกระทั่งถึงการวิเคราะห์ความเค้นและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใต้ภาระแบบต่างๆ 

ที่มากระท า 

3) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล (Thermal Sciences and 

Fluid Mechanics)  หมายถึ ง  เนื้อหาความรู้ที่ อยู่ บนความรู้พื้ นฐานของลักษณะเฉพาะ 

(characteristics) และกระบวนการของของไหล หลักการพลศาสตร์ของของไหล การเคลื่อนที่ของ

ความรอ้น ระบบทาง ความรอ้นและการประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด 

4) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เนือ้หาความรู้

ที่อยู่บนพืน้ฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการ เกิดปฏิกิรยิา

ของสสาร การประยุกต์ใช้งานสสารในด้านต่างๆ รวมทั้งกระบวนการทางวศิวกรรมของวัสดุ 

5) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ พลังงาน

ประเภทต่างๆ ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน กระบวนการผลิต การขนส่ง เป็นต้น รวมถึงกลไกหรือ  

หลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน และรวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงาน

ทดแทน ส าหรับในอนาคต 

6) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics) หมายถึง 

เนื้อหาความรู้ซึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรและระบบไฟฟ้า อุปกรณ์

และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สัญญาณ เป็นต้น รวมไปถึงการประยุกต์ใช้งานด้วย 

เทคโนโลยีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

7) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเน่ืองกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึง เนือ้หา

ความรู้ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทาง 

วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ โลจสิติกส์ รวมไปถึงการน าสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

8) องค์ความรู้ที่ เกี่ยวเน่ืองทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (Biology Health and 

Environment) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีและการน ามาประยุกต์ใช้งาน ที่

เกี่ยวเนื่องทางด้านชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
2. ตารางแสดงกลุ่มวิชาท่ีเป็นเน้ือหาสาระส าคัญของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
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2. ตารางแสดงกลุ่มวิชาที่เป็นเนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

เน้ือหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(1) กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 

261101 เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) X        

261111 กลศาสตร์วศิวกรรม 1 (Engineering Mechanics I)  X       

261202 เขียนแบบเครื่องกล (Mechanical Drawing) X        

261211 กลศาสตร์วศิวกรรม 2 (Engineering Mechanics II)  X       

264109 ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน 

(Engineering Tools and Operations Laboratory) 

 X       

264209 พืน้ฐานกรรมวธิีการผลิต (Fundamental of Manufacturing Processes)    X     

264101 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)    X     

261214 กลศาสตร์ของของแข็ง (Mechanics of Solids) X X  X     

261221 กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล (Mechanics of Machinery) X X       

261341 การออกแบบเครื่องจักรกล (Machine Design) X X  X     

261325 การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล  

(Computer Aided Mechanical Engineering Design) 

X        

261324 การสั่นสะเทือนทางกล (Mechanical Vibration) X X       

261463 การออกแบบอุปกรณ์แปรรูปอาหาร 

(Design of Food Processing Equipment) 

 X X X X X  X 

261464 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method) X        

261465 วัสดุเชิงประกอบ (Composite materials) X X  X     

261453 แบบจ าลองสารสนเทศระบบประกอบอาคาร  

(Building Service Information Modeling) 

X        

 (2) กลุ่มความรู้ด้านอุณหศาสตร์และของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 

261212 เทอร์โมไดนามกิส์ (Thermodynamics) X  X X X    

261213 กลศาสตร์ของของไหล (Mechanics of Fluids) X  X      

261203 พลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม  

(Renewable Energy and Environment) 

X   X X   X 

261222 เทอร์โมไดนามกิส์ประยุกต์ (Applied Thermodynamics) X  X X X    

261321 การถ่ายเทความรอ้น (Heat Transfer) X  X  X    
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2. ตารางแสดงกลุ่มวิชาที่เป็นเนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

เน้ือหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

261342 ระบบปรับอากาศ หอ้งเย็น และระบบดับเพลิง  

(Air conditioning, cold storage and fire protection systems) 

X  X  X    

261343 การออกแบบที่เหมาะสมของระบบทางความร้อน  

(Optimal design of thermal systems) 

X  X  X    

261451 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน  

(Energy Conservation and Management) 

X  X  X X X  

261452 การออกแบบระบบท่อในอาคาร (Design of Plumbing Systems) X  X  X    

261456 ระบบกักเก็บพลังงานและเซลล์เชื้อเพลิง 

(Energy Storage and Fuel Cells) 

X  X X X X  X 

261454 อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น (Basic Aerodynamics) X  X      

261461 เครื่องจักรกลของไหล (Fluid Machinery) X  X  X    

261462 การอบแห้งและการเก็บรักษาผลผลิตการเกษตร  

(Drying and Storage of Agricultural Products) 

X  X X X   X 

(3) กลุ่มความรู้ด้านระบบพลศาสตร์และการควบคุม (Dynamic Systems and Control) 

226102 หลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรม  

(Principles of Problem Solving and Programming) 

X        

262202 วิศวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน (Fundamental of Electrical Engineering) X     X   

261102 สมการอนุพันธ์ในงานวิศวกรรมเครื่องกล  

(Differential Equations in Mechanical Engineering) 

X        

261201 ระเบียบวิธีเชงิตัวเลขในงานวิศวกรรมเครื่องกล  

(Numerical methods in Mechanical Engineering) 

X        

261223 แมคคาทรอนิกส์ 1 (Mechatronics I) X X X   X   

261322 แมคคาทรอนิกส์ 2 (Mechatronics II) X X X   X   

261323 การควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control) X X X X X X   

261455 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเบือ้งตน้ 

(Introduction to Electric Vehicle Technology) 

X X X  X X  X 
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3. ตารางแสดงรายวิชาที่สอดคล้องในแต่ละองค์ความรู้ 

มคอ. 1 

องค์ความรูท้ี่จ าเป็นในการประกอบวิชาชพี 

วิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 

1) องค์ความรูท้ี่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์

ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง 

(Applied Mathematics, Computer and 

Simulations) 

241153 คณิตศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mathematics) 

226102 หลักการแก้ปัญหาและเขยีนโปรแกรม  

(Principles of Problem Solving and Programming) 

261102 สมการอนุพันธ์ในงานวศิวกรรมเครื่องกล  

(Differential Equations in Mechanical Engineering) 

261201 ระเบียบวธีิเชงิตัวเลขในงานวิศวกรรมเครื่องกล  

(Numerical methods in Mechanical Engineering) 

261323 การควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control) 

261325 การใช้คอมพวิเตอร์ชว่ยในการออกแบบทางวศิวกรรมเครื่องกล 

(Computer Aided Mechanical Engineering Design) 

261332 สถิ ติ แ ล ะ ร ะ เ บี ยบวิ ธี วิ จั ย  ( Statistics and Methodology of 

Research) 

261453 แบบจ าลองสารสนเทศระบบประกอบอาคาร 

(Building Service Information Modeling) 

261464 ระเบียบวธีิไฟไนต์เอลเิมนต์ (Finite Element Method) 

2) องค์ความรูท้ี่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ 

(Mechanics) 

261101 เขียนแบบวศิวกรรม (Engineering Drawing) 

261111 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Mechanics I) 

261211 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 (Engineering Mechanics II) 

261214 กลศาสตร์ของของแข็ง (Mechanics of Solids) 

261202 เขียนแบบเครื่องกล (Mechanical Drawing) 

261221 กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล (Mechanics of Machinery) 

261341 การออกแบบเครื่องจักรกล (Machine Design) 

261324 การสั่นสะเทือนทางกล (Mechanical Vibration) 

261454 อากาศพลศาสตร์เบือ้งต้น (Basic Aerodynamics) 

261452 การออกแบบระบบท่อในอาคาร (Design of Plumbing Systems) 

261463 การออกแบบอุปกรณแ์ปรรูปอาหาร 

(Design of Food Processing Equipment) 

261465 วัสดุเชงิประกอบ (Composite materials) 

3) องค์ความรูท้ี่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์

และกลศาสตร์ของไหล (Thermal Sciences 

and Fluid Mechanics) 

261212 เทอร์โมไดนามกิส์ (Thermodynamics) 

261213 กลศาสตร์ของของไหล (Mechanics of Fluids) 

261222 เทอร์โมไดนามกิส์ประยุกต ์(Applied Thermodynamics) 

261321 การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer) 
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261342 ระบบปรับอากาศ ห้องเย็น และระบบดับเพลงิ 

(Air conditioning, cold storage and fire protection systems) 

261343 การออกแบบท่ีเหมาะสมของระบบทางความรอ้น  

(Optimal design of thermal systems) 

261452 การออกแบบระบบท่อในอาคาร (Design of Plumbing 

Systems) 

261454 อากาศพลศาสตร์เบือ้งต้น (Basic Aerodynamics) 

261461 เครื่องจักรกลของไหล (Fluid Machinery) 

4) องค์ความรูท้ี่เกี่ยวเนื่องทางเคมแีละวสัดุ 

(Chemistry and Materials) 

242107 ความรู้พืน้ฐานทางเคมี (Fundamental of Chemistry) 

264101 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) 

 264209 พื้นฐานกรรมวธีิการผลิต (Fundamental of Manufacturing 

Processes) 

 261456 ระบบกักเก็บพลังงานและเซลล์เชื้อเพลงิ 

(Energy Storage and Fuel Cells) 

5) องค์ความรูท้ี่เกี่ยวเนื่องทางพลงังาน 

(Energy) 

261203 พลังงานหมุนเวยีนและสิ่งแวดลอ้ม  

(Renewable Energy and Environment) 

261451 การอนุรักษแ์ละการจัดการพลังงาน  

(Energy Conservation and Management) 

261456 ระบบกักเก็บพลังงานและเซลล์เชื้อเพลงิ 

(Energy Storage and Fuel Cells) 

261462 การอบแห้งและการเก็บรักษาผลผลิตการเกษตร 

(Drying and Storage of Agricultural Products) 

261463 การออกแบบอุปกรณแ์ปรรูปอาหาร 

(Design of Food Processing Equipment) 

6) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและ

อเิล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics) 

 

262202 วศิวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน (Fundamental of Electrical Engineering) 

261223 แมคคาทรอนิกส ์1 (Mechatronics I) 

261322 แมคคาทรอนิกส ์2 (Mechatronics II) 

261323 การควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control) 

261455 เทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟา้เบ้ืองต้น  

(Introduction to Electric Vehicle Technology) 

7) องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหาร

จัดการระบบ (System Management) 

 

261343 การออกแบบท่ีเหมาะสมของระบบทางความรอ้น 

(Optimal design of thermal systems) 

261326 การบริหารโครงการทางวิศวกรรม ( Engineering Project 

Management) 
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8) องค์ความรู้ทีเ่กี่ยวเนื่องทางชีววทิยา 

สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (Biology Health 

and Environment) 

261203 พลังงานหมุนเวยีนและสิ่งแวดลอ้ม (Renewable Energy and 

Environment) 

261301 การประเมินผลกระทบเบือ้งต้น (Introduction to Impact 

Assessments) 

 


