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 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่
มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม วิจัยและพัฒนา
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสังคมสู่สากลหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ ฉบับนี้
เป็นฉบับปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ของหลักสูตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ สภาพการศึกษาของชาติและภาคอุตสาหกรรมและปรับปรุงรายวิชาให้
สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติและเป็นผู้ใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี
ต่างๆ โดยคาดว่าผลที่ ได้รับจะส่งผลช่วยให้การจัดการศึกษาได้พัฒนานักศึกษาที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
หลักสูตรฉบับนี้ประกอบด้วย ปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร แผนการจัดการเรียนการสอนและ
ค าอธิบายรายวิชา ซึ่งในภาพรวมของหลักสูตรฉบับนี้ได้จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อบังคับของสภาวิศวกร ดังนั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบับนี้ จะสามารถน าไปใช้เพ่ือผลิตวิศวกรออกไปสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและพ่ึงพาตนเองได้ 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 การพัฒนาและความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความส าคัญเป็นอย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ท าให้เกิดการพัฒนาและขยายตัวของภาคการผลิตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลางและย่อม ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวในหลายส่วนจะต้องอาศัย
วัตถุดิบทางด้านเหมืองแร่ ดังนั้นธุรกิจทางด้านเหมืองแร่จึงต้องการวิศวกรที่มีความรู้ทั้งด้านทฤษฏีและ
ปฏิบัติที่สามารถท างานได้   สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  สาขาวิชาวิศวกรรมแหมืองแร่  ซ่ึงเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีทางด้านเหมืองแร่โดยตรง จึงเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจใน
ภาคการผลิต   ท าให้ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
ความรู้และสามารถบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่  กับสาขาอ่ืนๆ   เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และท าให้ประเทศสามารถพ่ึงพาเทคโนโลยีตนเองและสามารถแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกได้ 
  
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญบางครั้งอาจจะมีผลกระทบต่อสังคม วิถีชีวิตของชุมชน 

และ วัฒนธรรมของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมด้านเหมืองแร่ มักจะส่งผลกระทบ

ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อชุมชน เช่น การเกิดมลภาวะทางอากาศ น้ า และ เสียง ตลอดจนการสูญเสีย

สภาพการด ารงชีวิตที่ดีของชุมชน ดังนั้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมด้านเหมืองแร่ จึงต้องมีมาตรการที่

สามารถควบคุมการเกิดปัญหาดังกล่าวข้างต้นด้วย ซ่ึงการแก้ปัญกาดังกล่าวจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

ในผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม จะช่วยการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา

ประเทศในรูปแบบที่เหมาะสมกับวิถีสังคมไทย ซึ่งการพัฒนาการศึกษาจึงต้องน าปัญหาดังกล่าว มาเป็น

แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การเรียน การสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ ที่จะน าไปพัฒนา

อุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม และ ชุมชน การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรม

เหมืองแร่ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงวางแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรที่จะช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ดังกล่าวข้างต้น ไปพร้อมกับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

12.1.1 มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
12.1.2 จัดให้มีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร  โดยมีกรรมการประกัน

คุณภาพ  ท าหน้าที่ก ากับ  ควบคุม  ติดตามผลการด าเนินงาน  และน าผลการประเมินมาก าหนดแผนพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

12.1.3 มีการเพ่ิมหรือปรับรายวิชาให้เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  ในสถานการณ์ปัจจุบัน 

12.1.4 มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรทุก  5  ปี  โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
  12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่  เป็นหลักสูตรเฉพาะ

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญ

ทางด้านเทคโนโลยี   มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  และพ่ึงพาตนเองได้    ทั้งนี้ เป็นไปตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐา น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ และสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี

สู่ชุมชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งเน้นการผลิต

บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม เชี่ยวชาญ และ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และ สังคม เน้นทักษะปฏิบัติการ และ บูรณาการ ท านุบ ารุงวัฒนธรรม และ

สิ่งแวดล้อม พัฒนานวัตกรรม งานวิจัย เพ่ือบริการชุมชน และยังให้บริการด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมใน

ลักษณะของศูนย์กลางความรู้งานวิจัย นวัตกรรมเฉพาะทางแก่ชุมชน สังคม หน่วยงานรัฐ และ เอกชน 

 
13.  ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

 “ไม่ม”ี 

 

 

 

 

 

 



6 

หมวดที่ 2 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร    
 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

 มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการที่มีความรู้
ความสามารถเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี มีสมรรถนะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ และพ่ึงพาตนเองได้ 

1.2  ความส าคัญของหลักสูตร 
 ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต      
นักปฏิบัติในสาขาวิชาวิศวกรรมแหมืองแร่และเนื่องจากเป็นหลักสูตรเฉพาะทางวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ ที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกร ดังนั้นบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สภาวิศวกรก าหนด พร้อมกับมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม    
 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  1.3.1  เพ่ือผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้ความรู้เชิงทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติ
ทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่  เพ่ือการด าเนินงานด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยเน้นการปรับปรุงคุณภาพของแร่ การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ และการเลือกใช้เครื่องจักรกลในงาน
อุตสาหกรรมด้านเหมืองแร่และธรณี และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ได้อย่างเหมาะสม 

1.3.2  เพ่ือผลิตวิศวกรนักปฏิบัติที่มีทักษะด้านเหมืองแร่ และสามารถควบคุมงานทั้งในตลาด  
แรงงานทัว่ไปและต่างประเทศ 

1.3.3  เพ่ือฝึกฝนให้มีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยในการค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาที่มีการวางแผนและควบคุมอย่าง
รอบคอบ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายอย่างประหยัดรวดเร็ว และมีคุณภาพ 

1.3.4  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม  ความมีระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความขยันหมั่นเพียร  
ความส านึกในจรรยาอาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคม 
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2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
เหมืองแร่ให้มีมาตรฐานไม่ต่ า
กว่าที่ สกอ. ก าหนด 

-  พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)  
-  ติดตามประเมินการใช้หลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

-  เอกสารกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การปรับปรุงหลักสูตร 
-  รายงานผลการติดตามและประเมิน
หลักสูตร 

- ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน ข้อบังคับของสภา
วิศวกรและให้มีสมรรถนะเป็นที่
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

 

-  จัดหลักสูตรให้มีรายวิชาสอดคล้อง
กับมาตรฐานวิชาชีพ ตามเกณฑ์ของ
สภาวิศวกร 
-  ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมี
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 
5 ปี 

-  หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและ
เกณฑ์ข้อบังคับของสภาวิศวกร 
-  หลักสูตรที่เกี่ยวข้องผ่านการรับรอง
จากสภาวิศวกร 
-  รายงานการประเมินผู้ใช้บัณฑิตจาก
ภาคอุตสาหกรรม 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การเรียนการสอนและบริการ
วิชาการ 

-  สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งด้าน
วิชาการ เช่น การอบรม การ
ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการ 
การศึกษาต่อ 

-  อาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตรทุกคน
ได้รับการสนับสนุนในการเข้ารับการ
อบรม  หรือพัฒนาคุณวุฒิ 
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หมวดที่ 3 

ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1.   ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  
  ใช้ระบบทวิภาค  โดยในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2  ภาคการศึกษาปกติ  ซึ่ง 1 ภาค
การศึกษา  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  มหาวิทยาลัยฯ อาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่ง
เป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ  ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์  โดยให้เพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแต่
ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  สามารถจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกาศมหาวิทยาลัยและการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจ าคณะ  
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค  
     “ไม่มี” 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน – เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน  
  2.1.1  ภาคการศึกษาท่ี 1             ตามวัน-เวลาราชการปกติตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 
  2.1.2  ภาคการศึกษาท่ี 2             ตามวัน-เวลาราชการปกติตั้งแต่เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
  2.1.3  ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน    ตามวัน-เวลาราชการปกติตั้งแต่เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาด้านช่างอุตสาหกรรม หรือหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และให้เป็นไปตาม
ระเบียบหรือประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  2.2.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเหมืองแร่
หรือส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรเทคนิค (ปวท.) สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โดยใช้วิธีการเทียบโอนตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และ
ข้อบังคับ มทร.ล้านนาที่ประกาศเพ่ิมเติม   
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   

ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจาก
เดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่นักศึกษา ต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสม 

ปัญหาความรู้ พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ที่แตกต่างกันมาก 
เนื่องจากรับนักศึกษาท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช.และเทียบเท่า มาเรียนร่วมกัน 
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 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา ในข้อ 2.3  

  2.4.1  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

2.4.2  มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน 
ให้ค าปรึกษา แนะน า   

2.4.3 มีการจัดให้ฝึกอบรมปรับพ้ืนฐานความรู้อย่างเข้มข้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ ก่อนเปิดภาคการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ 

 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปีต่อเขตพื้นที่ 

จ านวนนักศึกษาที่จะรับ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2  30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3   30 30 30 
ชั้นปีที่ 4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
จ านวนนักศึกษา  

ที่จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 30 30 

 2.6  งบประมาณตามแผน 
ใช้งบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยค่าใช้จ่ายใน

การผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)   

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 
รวมรายรับ 69,000 74,000 79,000 84,000 89,000 
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2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)   

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

เงินเดือน 26,801 28,141 29,548 31,026 32,577 

ค่าวัสดุ 6,031 6,333 6,649 6,982 7,331 

ค่าใช้สอย 16,081 16,885 17,729 18,615 19,546 

ค่าตอบแทน 6,031 6,333 6,649 6,982 7,331 

ค่าจ้างชั่วคราว 670 703 739 775 814 

เงินอุดหนุน 6,031 6,333 6,649 6,982 7,331 

สาธารณูปโภค 4,022 4,223 4,434 4,655 4,888 

รายจ่ายอื่นๆ 1,071 1,125 1,181 1,240 1,302 

รวม 66,738 70,076 73,578 77,257 81,120 

2.7  ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
  อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ประกาศเพ่ิมเติม       
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   3.1.3 รายวิชา 
   3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 

1) วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 24 หนว่ยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต 

GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Communication 
GEBLC102  ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 English for Life Skills 
GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic English 
GEBLC201  ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Arts of Using Thai Language 

1.2) กลุ่มวิชาสุขภาพ จ านวน 3 หน่วยกิต 
GEBHT101  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Activities for Health 

1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการ จ านวน 9 หน่วยกิต 
GEBIN101  กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา   3(3-0-6)  
 Process of Thinking and Problem Solving  
GEBIN102  นวัตกรรมและเทคโนโลยี   3(3-0-6)  
 Innovation and Technology  
GEBIN103  ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) 
 Art of Living 
2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร ์และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาละ 3 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชา

ต่อไปนี้  
GEBSO101  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาใน 3(3-0-6) 
 การด าเนินชีวิต  
 Sufficiency Economy and Wisdom of Living 
GEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
 Life and Social Skills 
GEBSO103  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Society, Economy, Politics and Law 
GEBSO104  มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Human Relations 
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
 Social Geography and Culture of ASEAN 
GEBSO106 จิตวิทยาเพ่ือการด าเนินชีวิตและการท างาน 3(3-0-6) 
 Psychology for Living and Work 
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2.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เลือกศึกษาจ านวน 3 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปนี้ 

GEBSC101  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics in Daily life 
GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

         Necessary Information Technology in Daily Life 
GEBSC103  การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Scientific Thinking and Decision Making 
GEBSC104  การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อท างานวิจัย 3(3-0-6) 
 และการสร้างนวัตกรรม  
 Creation of Scientific methods for Research  
 and Innovation 
GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Science for Health 
GEBSC106  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Environment and Development 
 

2.3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
GEBLC104  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 English for Professionals 
GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 Report Writing and Presentation 
GEBLC203  วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Literature 
GEBLC204  ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) 
 Thai Language for Foreigners 
GEBLC301  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
GEBLC401  สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Japanese Conversation 
GEBLC501  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
GEBLC601  ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Burmese 
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2.4) กลุ่มวิชาสุขภาพ  
GEBHT102  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Exercise for Health 
GEBHT103  กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Sports for Health 
GEBHT104  นันทนาการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Recreation for Health Promotion 

2.5) กลุ่มวิชาบูรณาการ  
GEBIN104  ชีวิตมีสุข 3(3-0-6) 
 Well – Being 
 

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  109  หน่วยกิต       
 1)   กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 45 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

1.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    จ านวน 21 หน่วยกิต 
      ดังรายวิชาดังต่อไปนี้ 

FUNMA105 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 1 for Engineers 
FUNMA106 แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 2 for Engineers 
FUNMA107 แคลคูลัส 3 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 3 for Engineers 
FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Physics 1 for Engineers 
FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
 Physics Laboratory 1 for Engineers 
FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Physics 2 for Engineers 
FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
 Physics Laboratory 2 for Engineers 
FUNSC201 เคมีส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Chemistry for Engineers 
FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
 Chemistry Laboratory for Engineers 

1.2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
 Engineering Drawing 
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Mechanics 
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                      ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Materials 

                      ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) 
 Computer Programming 

ENGME103 อุณหพลศาสตร์  3(3-0-6) 
  Thermodynamics  

                       ENGME104 กลศาสตร์ของไหล      3(3-0-6) 
  Fluid Mechanics 

ENGME105 กลศาสตร์วัสดุ  3(3-0-6) 
  Mechanics of Materials 
ENGEE103        หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า  3(2-3-5) 
           Fundamental of Electrical Engineering 
 

 2)   กลุ่มวิชาชีพบังคับ 59 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
ENGMN101 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเหมืองแร่           3(1-6-4) 
  Basic Mining Engineering Trainning 
ENGMN102 ธรณีวิทยาทั่วไป     3(2-3-5) 
         General Geology 
ENGMN103 แร่และหินวิทยาส าหรับวิศวกร    3(2-3-5) 
  Mineralogy and Petrology for Engineers  

                       ENGMN104 แหล่งแร่      3(3-0-6) 
  Ore Deposits 
       ENGMN105 กรรมวิธีแต่งแร่ 1     3(1-6-4) 
  Mineral Processing 1 
       ENGMN106 กรรมวิธีแต่งแร่ 2     3(1-6-4) 
  Mineral Processing 2  
       ENGMN107 ส ารวจรังวัดเหมืองแร่ 1    2(1-3-3) 
  Mine Survey 1 
       ENGMN108 ส ารวจรังวัดเหมืองแร่ 2    2(1-3-3) 
  Mine Survey 2 
       ENGMN109     การท าเหมืองผิวดินและการออกแบบ    3(3-0-6)   
  Surface Mining and Mine Design  

                       ENGMN110 การท าเหมืองใต้ดินและการออกแบบ   3(3-0-6) 
  Underground Mining and Mine Design  
                       ENGMN111 เครื่องจักรกลเหมืองแร่และการจัดการ   3(3-0-6) 
  Mine Equipment and Management 
                       ENGMN112 ศิลากลศาสตร์      3(3-0-6) 
  Rock Mechanics 

       ENGMN113 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่     3(3-0-6) 
  Mine Economics         
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 ENGMN114 เทคโนโลยีการเจาะระเบิด    3(2-3-5) 
  Drilling and Blasting Technology  

 ENGMN115 การวางแผนและการออกแบบเหมืองแร่   3(3-0-6) 
  Mine Planing and Design 
 ENGMN116 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเหมืองแร่   1(0-3-1) 
  Mining Engineering Pre-Project 

 ENGMN117 สิ่งแวดล้อมเหมืองแร่และการปรับสภาพพ้ืนที่เหมือง 3(3-0-6) 
  Mine Environment and Reclamation 

 ENGMN118 โครงงานวิศวกรรมเหมืองแร่    3(1-6-4) 
  Mining Engineering Project  

        ENGMN119 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมเหมืองแร่            6(0-40-0) 
 Co-operative Education in Mining Engineering 

         ENGIE209 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ   3(2-3-5) 
  Computer Aided Design          
 

  3)   กลุ่มวิชาชีพเลือก 5 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้  
 ENGMN120 ความปลอดภัยในงานเหมืองแร่    3(3-0-6) 

  Mine Safety       
 ENGMN121 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานเหมืองแร่   3(1-6-4) 

  Computer Application in Mining 
 ENGMN122 การขุดเจาะสร้างอุโมงค์    3(3-0-6) 

  Tunnelling 
 ENGMN123 ธรณีเทคนิค      3(3-0-6) 
  Geotechniques   

 ENGMN124 กฎหมายเหมืองแร่     2(2-0-4) 
  Mining Laws  

 ENGMN125 ปั๊มและเครื่องอัดอากาศ    3(2-3-5) 
  Pumps and Air Compressor  
  ENGMN126 เทอร์โมไดนามิกส์และจลนศาสตร์ส าหรับการสกัดโลหะ 3(3-0-6) 
  Thermodynamics and Kinetics for Metallurgy 
 ENGMN127 เคมีของวัสดุ               3(3-0-6) 
  Chemistry of Materials  
          ENGMN128 ระบบข้อมลูสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น  3(1-6-4) 
  Introduction to Geographic Information System (GIS) 
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3.1.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 
นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  โดยเป็น

รายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี  ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนทีม่หาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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 3.1.4  ความหมายของรหัสรายวิชาและรหัสการจัดชั่วโมงเรียน   
           3.1.4.1   ความหมายของรหัสรายวิชา CCCMMGXX 
 CCC  หมายถึง  อักษรย่อชื่อปริญญา/อักษรย่อชื่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 MM  หมายถึง  อักษรชื่อหลักสูตร/ชื่อกลุ่มวิชา 
 G  หมายถึง  วิชาเอก แทนด้วยตัวเลข 1 - 9   

 XX  หมายถึง  ล าดับที่ของวิชาในวิชาเอก แทนด้วยตัวเลข 01 - 99 
  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1) GEB : หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี 

   SO : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
   SC : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   LC : กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
   HT : กลุ่มวิชาสุขภาพ 
   IN : กลุ่มวิชาบูรณาการ 
  2) FUN : หมวดวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
   MA : กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ 
   SC : กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ 
  3) ENG  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

CC : วิชาเรียนรวม 
IE : วิศวกรรมอุตสาหการ 
CV : วิศวกรรมโยธา 
ME : วิศวกรรมเครื่องกล 
CE : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
EE : วิศวกรรมไฟฟ้า 
EV : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
TD : วิศวกรรมแม่พิมพ์  
MN : วิศวกรรมเหมืองแร่ 

   EL : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 
   AG : วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
  3.1.4.2  ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน C (T – P – E) 

C หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
T หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 
P หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
E หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนค้นคว้านอกเวลา 
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3.1.5 แสดงแผนการศึกษา   
ปีการศึกษาที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (1) 3(3-0-6) - 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (2) 3(3-0-6) - 

FUNMA105 
แคลคูลสั 1 ส าหรับวิศวกร 
Calculus 1 for Engineers 

3(3-0-6) - 

FUNSC101 
ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
Physics 1 for Engineers 

3(3-0-6) - 

FUNSC102 
ปฏิบัติการฟสิิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
Physics Laboratory 1 for Engineers  

1(0-3-1) 
FUNSC101หรือ

ศึกษาควบคู่ 

ENGCC301 
เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering  Drawing 

3(2-3-5)  

ENGCC304 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
Computer Programming 

3(2-3-5) - 

ENGMN101 
การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 
Basic Mining Engineering Trainning 

3(1-6-4) - 

หน่วยกิตรวม 22  
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (3) 3(3-0-6) - 

FUNMA106 
แคลคูลสั  2 ส าหรับวศิวกร 
Calculus 2 for Engineers 

3(3-0-6) FUNMA105 

FUNSC103 
ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 
Physics 2 for Engineers 

3(3-0-6) FUNSC101 

FUNSC104 
ปฏิบัติการฟสิิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 
Physics Laboratory 2 for Engineers  1(0-3-1) 

FUNSC102 และ
FUNSC103  

หรือศึกษาควบคู ่

FUNSC201 
เคมีส าหรับวิศวกร 
Chemistry for Engineers 

3(3-0-6) - 

FUNSC202 
ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกร 
Chemistry Laboratory for Engineers  

1(0-3-1) 
FUNSC201หรือ

ศึกษาควบคู ่

ENGCC302 
กลศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering  Mechanics 

3(3-0-6) 
FUNSC101 หรือ 

FUNSC105  

ENGMN102 
ธรณีวิทยาทั่วไป 
General Geology 

3(2-3-5) - 

หน่วยกิตรวม 20  
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ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX 
ศึกษาทัว่ไปบังคับ (4) 
 

3(3-0-6) - 

GEBXXXXX 
ศึกษาทั่วไปบังคับ (5) 
 

3(3-0-6) - 

FUNMA107 
แคลคูลสั 3 ส าหรับวิศวกร 
Calculus 3 for Engineers 

3(3-0-6) FUNMA106 

ENGME103 
อุณหพลศาสตร ์
Thermodynamics 

3(3-0-6) FUNSC101 

ENGME105 
กลศาสตร์วสัดุ  
Mechanics of Materials 

3(3-0-6) 
ENGCC302 หรือ 

ENGME101 

ENGMN103 
แร่และหินวิทยาส าหรับวิศวกร 
Mineralogy and Petrology for Engineers 

3(2-3-5) - 

ENGMN107 
ส ารวจรังวัดเหมืองแร่ 1 
Mine Survey 1 

2(1-3-3) - 

หน่วยกิตรวม 20  
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX 
ศึกษาทั่วไปบังคับ (6) 
 

3(3-0-6) - 

GEBXXXXX 
ศึกษาทั่วไปบังคับ (7) 
 

3(3-0-6) - 

ENGCC303 
วัสดุวิศวกรรม 
Engineering  Materials 

3(3-0-6) - 

ENGME104 
กลศาสตร์ของไหล 
Fluid Mechanics 

 3(3-0-6) 
FUNSC101 และ 

FUNMA105 

ENGMN105 
กรรมวิธีแต่งแร่ 1 
Mineral Processing 1 

3(1-6-4) 
FUNSC103 และ 

ENGMN103 

ENGMN108 
ส ารวจรังวัดเหมืองแร่ 2 
Mine Survey 2 

2(1-3-3) ENGMN107 

ENGEE103 
หลักมลูของวิศวกรรมไฟฟ้า 
Fundamental of Electrical Engineering 

3(2-3-5) - 

หน่วยกิตรวม 20  
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ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวชิา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX 
ศึกษาทั่วไปบังคับ (8) 
 

3(3-0-6) - 

GEBXXXXX 
ศึกษาทั่วไปเลือก (1) 
 

3(3-0-6) - 

ENGMN104 
แหล่งแร ่
Ore Deposits 

3(3-0-6) - 

ENGMN106 
กรรมวิธีแต่งแร่ 2 
Mineral Processing 2 

3(1-6-4) 
ENGMN105 และ 

FUNSC201 

ENGMN109 
การท าเหมืองผิวดินและการออกแบบ 
Surface Mining and Mine Design 

3(3-0-6) - 

ENGMN110 
การท าเหมืองใต้ดินและการออกแบบ 
Underground Mining and Mine Design 

3(3-0-6) - 

ENGMN111 
เครื่องจักรกลเหมืองแร่และการจัดการ 
Mine Equipment and Management 

3(3-0-6) - 

หน่วยกิตรวม 21  

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX 
ศึกษาทั่วไปเลือก (2) 
 

3(3-0-6) - 

ENGMN112 
ศิลากลศาสตร ์
Rock Mechanics 

3(3-0-6) ENGME105 

ENGMN114 
เทคโนโลยีการเจาะระเบดิ 
Drilling and Blasting Technology 

3(2-3-5) - 

ENGMN115 
การวางแผนและการออกแบบเหมอืงแร่ 
Mine Planing and Design 

3(3-0-6) 
ENGMN109 และ 

ENGMN110 

ENGMN116 
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเหมอืงแร่ 
Mining Engineering Pre-Project 

1(0-3-1) - 

ENGIE209 
คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ 
Computer Aided Design 

3(2-3-5) - 

XXXXXXXX เลือกเสร1ี 3(T-P-E)  
หน่วยกิตรวม 19  
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ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

ENGMN113 
เศรษฐศาสตรเ์หมืองแร่  
Mine Economics 

3(3-0-6) - 

ENGMN117 
สิ่งแวดล้อมเหมืองแร่และการปรับสภาพพื้นที่เหมือง 
Mine Environment and Reclamation 

3(3-0-6) - 

ENGMN118 
โครงงานวิศวกรรมเหมืองแร ่
Mining Engineering Project 

3(1-6-4) ENGMN116 

ENGMNXXX 
วิชาชีพเลือก 1 
 

3(T-P-E) - 

ENGMNXXX 
วิชาชีพเลือก 2  
 

2(T-P-E) - 

XXXXXXXX เลือกเสรี 2 3(T-P-E)  
หน่วยกิตรวม 17  

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

ENGMN119 
  สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมเหมอืงแร่ 
  Co-operative Education in Mining Engineering 

6(0-40-0)  

หน่วยกิตรวม 6  
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 3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา (Course Description)  
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  1.1) วิชาบังคับ  
   1.1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Communication  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในบริบทต่างๆ 

ในชีวิตประจ าวัน 
 Practice English listening, speaking, reading and writing skills for daily 

communication in various contexts. 
 

GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 English for Life Skills  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี่  
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับทักษะชีวิต สังคม 

วัฒนธรรม และการท างาน 
 Practice English listening, speaking, reading and writing skills related to 

life, social, cultural and work situations.  
 

GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic English  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และการน าเสนองานในบริบททาง

วิชาการ 
 Practice English listening, speaking, reading, writing skills and giving 

presentations in academic contexts. 
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GEBLC201  ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Arts of Using Thai Language  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนา

กระบวนการคิดอย่างมีระบบร่วมกับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  โดยมีศิลปะในการฟัง
และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  มีทักษะในการพูดและการเขียนทางวิชาการอย่างมี
คุณภาพ   สามารถบูรณาการการใช้ภาษาไทยกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอดจนตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ 

 Study formats and strategies of effective communication in Thai 
language; develop systematic thinking and creative communication with 
the arts of listening and critical reading; be able to speak and write with 
academic language high quality; be able to integrate Thai language, 
technology and innovation for lifelong learning; be aware of Thai 
language use as Thai cultural heritage. 

   
   1.1.2) กลุ่มวิชาสุขภาพ 

GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ         3(3-0-6) 
 Activities for Health  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคและการ

ควบคุมน้ าหนัก การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยาศาสตร์การกีฬา สมรรถภาพทางกาย 
การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายและฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 Enhance knowledge relating to health, nutrition, eating behavior and 
weight control, first aid, sport science, physical fitness, exercise of training 
program and practicing exercise activity for health. 
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   1.1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการ 
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา   3(3-0-6) 
 Process of Thinking and Problem Solving   
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิดแบบต่างๆ หลักการใช้

เหตุผล แรงบันดาลใจ ส่งเสริมความคิดโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นกรณีศึกษา 

 Study concepts, theories, techniques and development processes for 
thinking and reasoning; inspiration for encouraging ideas; Lanna and Thai 
wisdom; innovation and modern technologies are employed as a case 
study. 
 

GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี       3(3-0-6) 
 Innovation and Technology  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กระบวนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  สังคม  
นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ประเด็นร่วมสมัยในด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ
อนาคต  ฝึกออกแบบนวัตกรรม 

 Study changes in society and evolution of science and technology; 
process of creating innovation, technology, and environment; impacts of 
innovation and technology on society and environment; contemporary 
issues in sciences, innovation and future technology; practice in designing 
innovations. 
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GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต       3(3-0-6) 
 Art of living   
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 วิทยาศาสตร์และจริยธรรมในชีวิต กระบวนการพัฒนาปัญญาเพ่ือแก้ไขปัญหาใน

ชีวิตประจ าวันและสามารถแสวงหาความสุขอย่างยั่งยืน การฝึกสมอง การจัดการ
อารมณ์ การเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง บุคลิกภาพและการปรับตัว การต่อต้านการ
ทุจริต พฤติกรรมสังคมสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับกรณีศึกษา   

 Study science and ethics in life, intellectual development processes for 
solving daily life problems and pursuit of sustained happiness; mind 
practice; emotional management; self-understanding and self-esteem; 
personality and development; anti-corruption; modern social behavior; 
application of information technology for case studies.   

   

  1.2)  วิชาเลือก  
   1.2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

GEBSO101  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy and Wisdom of Living  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้   หลักการทรงงานในพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ หลักธรรมาภิบาล  ภูมิ
ปัญญา การคิดและการบริหารจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
และกระแสสังคมโลก การบูรณาการวัฒนธรรมที่หลากหลายสู่การด าเนินชีวิต  การมีจิต
สาธารณะและรักษ์สิ่งแวดล้อม  การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐาน
คุณธรรม  จริยธรรม  และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 

 Study philosophy of sufficiency economy and its application; adoption of 
His Majesty King Bhumibol Adulyadej's working principles; projects from 
His Majesty the King’s initiation; good governance principles; wisdom, 
thinking and life management in accordance with changes in Thai and 
global societies; integration of cultural diversity into a way of life; public-
mindedness and environmental conservation; happy living in society 
based  on  moral, ethics  and  sufficiency economy principles. 
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GEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
 Life and Social Skills  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ และหลักธรรมในการด ารงชีวิต การ

พัฒนาความคิด   เจตคติ  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมไทย  การมีจิตส านึกต่อส่วนรวม   ศึกษา
วิธีจัดการกับภาวะอารมณ์ และสร้างสัมพันธภาพ การท างานเป็นทีม การสร้างผลิตผล
ในการท างาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 Study philosophy, human value and moral principles for living; 
development of attitude, role, duty and responsibility towards oneself 
and others; participation in social and Thai cultural activities; building 
awareness for public affairs; study emotional management and 
relationship building methods; teamwork; work productivity; and 
professional ethics. 
 

GEBSO103  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Society, Economy, Politics and Law  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ระบบสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองไทย แนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ และพฤติกรรมการเมืองไทย  
วิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างการเมืองกับปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจส ารวจปัญหาที่
เกี่ยวข้องในยุคของการเปลี่ยนแปลง สังคมกับการเมืองและกฎหมาย บทบาท ความ
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมต่อสังคม 

 Study Thai history, social, cultural, economic and political systems; 
trends of socio-economic changes, as well as administration and political 
behaviour; analysis of relationship between politics and socio-economic 
factors; survey of problems in transition period; society, politic and law; 
role, duty, responsibility and involvement in society. 
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GEBSO104  มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Human Relations  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การ

ใช้ในชีวิตประจ าวัน การท างานและการเป็นผู้น า การสื่อสารเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ตาม
พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทยและสากล 

 Study human nature and behavior; human relations theories; 
implementation in daily life; work and leadership; communication to 
build human relations on both Thai and international cultural basis. 
 

GEBSO105  ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
 Social Geography and Culture of ASEAN  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ประวัติและความส าคัญของ

ประชาคมอาเซียน ความร่วมมือของประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ด้านการเมืองและ
ความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบของการรวมกลุ่ม 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค 

 Study general information about ASEAN countries, history and importance 
of ASEAN community; ASEAN countries cooperation, in politics and 
security, economic, social and culture; impact of group forming, including 
problem and obstacles.  
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GEBSO106  จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิตและการท างาน 3(3-0-6) 
 Psychology for Living and Work  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเพ่ือการด ารงชีวิต การจัดการอารมณ์ ความเครียด 

และสุขภาพจิต การเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง แรงจูงใจในการเรียนรู้และการ
ท างาน สัมพันธภาพในการท างาน การบริหารความขัดแย้ง ตลอดจนการปรับตัวใน
สังคมและการท างาน เพ่ือที่จะสามารถใช้ชีวิตในสังคมและการประกอบอาชีพได้อย่างมี
ความสุข 

 Study basic knowledge in psychology for a living; emotional 
management; stress and mental health; understanding and self-esteem, 
motivation to learn and work; human relation in work; conflict 
management, and adjustment in society and work for happy living in 
society and working. 

 
   1.2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

GEBSC101  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics in Daily life  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินโดยใช้ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์การเงินและเบี้ย

ประกัน น าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน และน าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

 Study about decision making process by using logic, financial 
mathematics and insurance premium; use the knowledge of mathematics 
and statistics in daily life; and use computer program for data processing 
in mathematics and statistics. 
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GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Necessary Information Technology in Daily Life  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ภัย
คุกคามความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การใช้
บริการโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสื่อประสมและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เบื้องต้นที่จ าเป็นในปัจจุบัน 

 Study definition, importance and components of information technology, 
internet, social network, e-commerce, computer crime law, copyright, 
intellectual property, internet threats and security, internet searching 
techniques, on-line services, multimedia technology and necessary 
application programs for daily life. 
 

GEBSC103  การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Scientific Thinking and Decision Making  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล

ข่าวสารและการให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจโดยใช้ตรรกศาสตร์ การประยุกต์ใช้
หลักการคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 

Study about thinking process, scientific approach to gathering 
information, analysis of information and reasoning, process of logical 
decision making, application of scientific. Thinking principles with 
everyday problems. 
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GEBSC104  การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อท างานวิจัย 
และการสร้างนวัตกรรม   

3(3-0-6) 

 Creation of Scientific Methods for Research and 
Innovation 

 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและพัฒนาทักษะทางด้านการหาข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล โดยใช้กระบวนการ

ทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการน าทักษะไปประยุกต์ใช้
ในการวิจัยหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป 

 Study and development of skills in collecting data, analyzing and 
summarizing data by using scientific methods. In order to prepare 
students to apply these skills in research and creative innovation.  
 

GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ    3(3-0-6) 
 Science for Health  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี่  
 ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน 

และผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม อาหารเพ่ือสุขภาพ โรคส าคัญที่มีผลกระทบ
ทางสังคมและการป้องกัน แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมืองและวัฒนธรรม 

 Study about science and technology development; use of chemicals in 
everyday life and  effect of chemicals on environment; healthy food; 
significant diseases with social impact and prevention holistic health 
promotion concept; and effect of scientific advancement on human, 
environment, society, politics and culture. 
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GEBSC106  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Environment and Development  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน แนว
ทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

 Study about natural resource and environment, relationship of human 
and environment, factors that affect environment, current environmental 
problems, use of natural resource and sustainable environmental 
conservation based on science, innovation and modern technology, as 
well as moral and ethics. 

 
   1.2.3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

GEBLC104 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 English for Professionals 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ศึกษาค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ และฝึกปฏิบัติทักษะ

การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสาขาวิชาชีพ รวมถึงการ
น าเสนอโครงงาน 

 Study English vocabulary, expression and structure used in profession; 
practice English listening, speaking, reading and writing skills for 
communication in professional context and giving project presentation. 
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GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 Report Writing and Presentation 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และลักษณะของรายงานทางวิชาการ สารสนเทศที่ใช้ใน

การเขียนรายงานทางวิชาการ การเข้าถึงสารสนเทศ การน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 
กลวิธีในการเขียนรายงานทางวิชาการ การน าเสนอรายงาน และการบูรณาการกับ
ศาสตร์ทางวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 Study meaning, importance, and characteristics of academic report; 
information used for writing academic report; access to information 
sources; utilization of information; techniques in writing academic report; 
presenting report and integrating with professional-related sciences 
efficiently and appropriately. 
 

GEBLC203 วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Literature 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นรวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมอัน

ทรงคุณค่าด้านต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
ประเพณี อันดี งามของท้ องถิ่ นตน  ตลอดจนสามารถน า องค์ ความรู้ที่ ได้ ไป 
บรูณาการเข้ากับการศึกษา การประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 Study local history and background, including valuable traditions and 
cultures in order to make learners aware and acknowledge the values of 
local cultures and traditions; integrating body of knowledge to education, 
career, and living in society with maximum efficiency. 
 

GEBLC204 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) 
 Thai Language for Foreigners 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักภาษาไทยพ้ืนฐาน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ฝึกทักษะการออกเสียง 

การอ่าน การเขียนเบื้องต้น การฟัง การพูด ในชีวิตประจ าวัน และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
 Study basic Thai language principles, consonants, vowels and tones; 

practice in pronunciation, basic reading and writing, listening and speaking 
in daily life; study Thai culture. 
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GEBLC301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ที่ต่างกัน และ

ศึกษาวัฒนธรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆฝึกทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และเทศกาลของประเทศจีน 

 Study and practice skills in listening, speaking, reading and writing in 
various situations; study language use in various situations; practice 
communication skills; learn about arts and culture, tradition, religion, and 
festivals of China. 

  

GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Japanese Conversation 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกทักษะพ้ืนฐานของภาษาญี่ปุ่น ฝึกฝนการออกเสียง และการใช้ส านวน

ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ให้นักศึกษาอ่านและเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น 2 ชนิด คือ 
ฮิระงะนะ และคะตะคานะ รวมทั้งฝึกการสร้างรูปประโยคพื้นฐาน 

 Study and practice basic Japanese language skills; practice pronunciation 
and use of expressions in daily life situations; reading and writing 2 types 
of Japanese alphabets – Hiragana and katakana; practice building basic 
sentence structure. 
 

GEBLC501 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกทักษะพื้นฐานของภาษาเกาหลี ได้แก่ ระบบการออกเสียง ระบบสัทอักษร 

ศึกษาวิธีการเขียนอักษรเกาหลีตามล าดับขีด (bishun) วิธีการเขียนอักษรเกาหลีให้
ถูกต้อง ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในสถานการณ์จากค าศัพท์ วลี 
และประโยคเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเรียนรู้วัฒนธรรมเบื้องต้น 

 Study and practice basic Korean language skills – pronunciation system 
and phonetic alphabet system; study writing Korean alphabet by stroke 
order (bishun); writing Korean alphabet correctly; practice skills in 
listening, speaking, reading and writing in various situations from 
vocabularies, phrases and sentences for communication; and study of 
basic Korean culture. 
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GEBLC601 ภาษาพม่าพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Burmese 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ที่ต่างกัน และ

ศึกษาวัฒนธรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ 
 Study and practice skills listening, speaking, reading and writing in various 

situations; study culture of language use in various situations 
 
   1.2.4) กลุ่มวิชาสุขภาพ 

GEBHT102 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Exercise for Health 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสรีรวิทยา ผลการออกก าลังกายต่อระบบต่างๆของร่างกาย การ

ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกก าลังกาย การทดสอบและการประเมินสมรรถภาพทาง
กายด้วยตนเอง การสร้างโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยตนเอง การออกก าลังกายใน
การเล่นกีฬาและออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติที่เป็นพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกาย  

 Enhance the knowledge about physiology, effects of exercise on various 
systems of the body, prevention of injury from exercise, test and 
assessment of self-physical fitness, create a self-fitness program, exercise 
in sports and exercise for health, and practice basic of sports and 
exercises.  

GEBHT103 กีฬาเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Sports for Health 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา สุขภาพส่วนบุคคล หลักการเลือกกีฬาเพ่ือ

สุขภาพ การเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับวัยหรือสภาพร่างกาย การวางแผนการเล่นกีฬา 
พ้ืนฐานการเล่นกีฬา สมรรถภาพทางกายของกีฬาชนิดต่างๆ การบาดเจ็บทางการกีฬา 
รูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกีฬา 

 Enhance the knowledge about sports science, personal health, principles 
in choosing sports for health,  playing suitable sports for age level or 
physical condition,  sport planning, basis of sport playing, physical fitness 
of various sports, injuries from playing sports, management model of 
sports contest for health, and practice in sport activities. 
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GEBHT104 นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Recreation for Health Promotion 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพ เกมนันทนาการ การ

เป็นผู้น านันทนาการ การบริหารจัดการค่ายกิจกรรมต่างๆ ประเภทของกิจกรรม
นันทนาการ ออกแบบโปรแกรมและฝึกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ กีฬาและการละเล่น
พ้ืนบ้านของไทยและชาติต่างๆ 

 Enhance the knowledge about recreation and health promotion, 
recreation games, leader of recreational activities, management of camp 
activities, types of recreational activities, program design and practice of 
recreational activities, Thai and international folk sports. 

 
   1.3)  กลุ่มวิชาบูรณาการ 

GEBIN104 ชีวิตมีสุข 3(3-0-6) 
 Well – Being 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 การด าเนินชีวิตที่มีผลต่อสุขภาพ โรคที่เกิดจากการท างานและโรคในสังคมเมือง 

ธรรมชาติบ าบัดและการแพทย์ทางเลือก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา การปรับตัว
ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง การจัดการความเครียด การสร้างแรงจูงใจ การเตรียมความ
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 Study effect of lifestyle on health, office syndrome and disease in 
modern city, natural therapy and alternative medicine, fundamental 
knowledge of psychology, adaptation to social change, stress 
management, motivation and preparation for changing world. 
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 2)  หมวดวิชาเฉพาะ 
  2.1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     
FUNMA105 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 1 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22012105 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง 
รูปแบบยังไม่ก าหนด การประยุกต์ของอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง 
เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์จ ากัดเขต  
The study of functions, limits and continuity of functions, differentiation 
of real-valued functions, indeterminate form, applications of derivative, 
integration of real-valued functions, techniques of integration, definite 
integral and applications. 

 
 

FUNMA106 แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 2 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22012106 แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNMA105 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร   

ศึกษาเกี่ยวกับพิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม  เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ  
ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของตัวแปรจริง การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่า
เวกเตอร์ของตัวแปรจริงและการประยุกต์  เส้น ระนาบ และผิวในปริภูมิสามมิติ  
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปรและการประยุกต์  แคลคูลัสของฟังก์ชันค่า
จริงของหลายตัวแปรและการประยุกต์ 
The study of polar coordinate and parametric equations, vectors in 
three-dimensional space, vector-valued functions of a real variable, 
differentiation and integration of vector-valued functions of a real 
variable and their applications, line, plane and surface in three-
dimensional space, calculus of real-valued functions of two variables 
and applications, calculus of real-valued functions of several variables 
and applications. 
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FUNMA107 แคลคูลัส 3 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 3 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22012205 แคลคูลัส 3 ส าหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNMA106 แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร   

ศึกษาเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  ล าดับและ
อนุกรมของจ านวน การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน 
Study of ordinary differential equation and applications, numerical 
integration, improper integral, line integral, mathematical induction, 
sequence and series of number, Taylor series expansions of elementary 
functions. 

 

FUNSC101 ฟิสิกส ์1 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Physics 1 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051102 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ศึกษาเกี่ยวกับกลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ ของ

ไหล ความร้อน การสั่นและคลื่น โดยการสอนจะเน้นที่หลักการที่ส าคัญทางฟิสิกส์ 
การสร้างทักษะในการวิเคราะห์และค านวณแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
Study of mechanics of particles and rigid body, properties of matter, 
fluid mechanics, heat, vibrations and waves.  Teaching focuses on the 
main principles of physics including with skills of analytic and 
calculation for solving engineering problems. 

 

FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
 Physics Laboratory 1 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่กัน   
 
 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดลองที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ประกอบ ด้วย
การทดลองทางกลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของสสาร 
กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การสั่นและคลื่น โดยเนื้อหาจะสอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์ 
1 ส าหรับวิศวกร 
Laboratory course, dealing with basic experimental techniques in 
physics consisting of various experiments in mechanics of particles and 
rigid body, properties of matter, fluid mechanics, heat, vibrations and 
waves. The course contents are in accordance with FUNSC101 Physics 1 
for Engineers. 
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FUNSC103 ฟิสิกส ์2 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Physics 2 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051104 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร   
 ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์

พ้ืนฐาน ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ โดยการสอนจะเน้นที่หลักการที่ส าคัญทางฟิสิกส์ 
รวมถึงการสร้างทักษะในการวิเคราะห์และค านวณแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
Study of elements of electromagnetism, A. C. circuits, fundamental 
electronics, optics and modern physics. Teaching focuses on the main 
principles of physics including with skills of analytic and calculation for 
solving engineering problems. 

  
FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
 Physics Laboratory 2 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวศิวกร และ      

                     FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่กัน   
ศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางทฤษฎีอะตอม โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุ
ตามตารางธาตุพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ ธาตุอโลหะและธาตุแทรนซิซัน พันธะเคมี 
ปริมาณสารสัมพันธ์ สมบัติของก๊าซ ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย จลนศาสตร์เคมี สมดุล
เคมี สมดุลไอออนในน้ า 
Study of atomic theory, electron configuration of atom, properties of elements in 
periodic table, representative elements, non-metal and transitional elements, 
chemical bonds, stoichiometry, properties of gas, solid, liquid and solution, 
chemical kinetics, chemical equilibrium and ion equilibrium in water. 
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FUNSC201 เคมีส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Chemistry for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22021106 เคมีส าหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

ศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางทฤษฎีอะตอม โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติ
ของธาตุตามตารางธาตุพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ ธาตุอโลหะและธาตุแทรนซิซัน 
พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมบัติของก๊าซ ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย 
จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ า 
Study of atomic theory, electron configuration of atom, properties of elements in 
periodic table, representative elements, non-metal and transitional elements, 
chemical bonds, stoichiometry, properties of gas, solid, liquid and solution, chemical 
kinetics, chemical equilibrium and ion equilibrium in water. 

 

FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
 Chemistry Laboratory for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22021107 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC201 เคมีส าหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่กัน   

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการชั่ง-ตวงทางวิทยาศาสตร์ ปริมาณสารสัมพันธ์ การเตรียม
สารละลายและการค านวณหาความเข้มข้น สมบัติของก๊าซ โครงสร้างของผลึกสามัญ
บางชนิด สมบัติของของเหลว ความหนืดของของเหลว สมบัติคอลลิเกทิฟของ
สารละลาย คอลลอยด์ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนิกปฏิกิริยา
ของกรด เบส เกลือ 
Laboratory course about the measurement, stoichiometry, solution 
preparation and concentration calculation, properties of gas, liquid and 
crystalline structure, viscosity of liquid, colligative  properties of solution 
colloid, rate of reaction, chemical and ionic equilibrium, acid-base 
reaction. 
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2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
 Engineering Drawing 
 รหัสรายวิชาเดิม : 30010101 เขียนแบบวิศวกรรม 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนตัวอักษร การมองภาพ การเขียนภาพออร์โธกราฟิก และการ

เขียนภาพสามมิติ การก าหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วย และแผ่นคลี่ การ 
สเก็ตภาพด้วยมือ การเขียนภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ 
Study and practice of 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. 
 

ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Mechanics 
 รหัสรายวิชาเดิม : 30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร หรือ FUNSC105 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ แรงและโมเมนต์ของแรง ระบบแรงและผลลัพธ์ของ

ระบบแรง การสมดุลและการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ แรงภายใต้ของไหลที่อยู่นิ่ง แรงใน
ชิ้นส่วนของโครงสร้าง โครงกรอบและเครื่องจักรกลคิเนแมติกส์และคิเนติกส์ของอนุภาค
และวัตถุเกร็ง กฎข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนต์ตัม 

 Study of force systems, resultant, equilibrium, fluid statics, kinematics and 

kinetics of particles and rigid bodies, Newton’s second law of motion, work 

and energy, impulse and momentum. 
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ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Materials 
 รหัสรายวิชาเดิม : 30010103 วัสดุวิศวกรรม 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้วัสดุวิศวกรรม 

เช่น โลหะ โพลิเมอร์ พลาสติก ยางมะตอย ไม้ คอนกรีต เซรามิค และวัสดุเชิงประกอบ 
แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย การทดสอบสมบัติต่างๆ ของวัสดุวิศวกรรม
และการแปลความหมายสมบัติทางกลและการเสียหายของวัสดุ 
Study of relationship between structures, properties, production processes 
and applications of main groups of engineering materials i. e.  metals, 
polymers, ceramics and composites; phase equilibrium diagrams and their 
interpretation; mechanical properties and materials degradation. 
 

ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) 
 Computer Programming 
 รหัสรายวิชาเดิม : 30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เก่ียวกับแนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 

ปฏิสมัพนัธ์(Interaction) ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาท่ีใช้เขียนโปรแกรมใน
ปัจจบุนั 
Study and practice of computer concepts, computer components, hardware 
and software interaction, current programming language, programming 
practices 
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ENGME104      กลศาสตร์ของไหล            3(3-0-6) 
  Fluid Mechanics 
                รหัสรายวิชาเดิม : 31073203 กลศาสตร์ของไหล 
     วิชาบังคับก่อน : FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร และ 

    FUNMA105 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร 
 ศึกษาคุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต การวิเคราะห์เชิงมิติและความคล้ายคลึงการ  

เคลื่อนที่ของของไหล สมการการเคลื่อนที่และการไหลแบบต่อเนื่อง การไหลคงตัวของ
ของไหลที่อัดตัวไม่ได้ สมการพลังงานและโมเมนต์ตัม การสูญเสียพลังงานจากการไหล 
การวัดและเครื่องมือวัดของไหล 
Study properties of fluid, fluid static, dimensional analysis and similarity 
of fluid dynamics, equation of motion and  continuous flow, steady flow 
of incompressible fluid, equation of power and momentum, power loss 
of fluid flow, fluid flow measurement and instrument. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENGME103 อุณหพลศาสตร์          3(3-0-6) 
 Thermodynamics  
 รหัสรายวิชาเดิม : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 

ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ กฎข้อศูนย์ กฎข้อหนึ่ง และกฎข้อสอง ของ
อุณหพลศาสตร์ ก๊าซอุดมคติ งานและความร้อน พลังงานระบบปิดและระบบเปิดที่มีการ
ไหลคงท่ีและสภาวะคงที่ กระบวนการต่างๆ ของอุณหพลศาสตร์ วัฏจักรคาร์โน เอนโทรปี 
พ้ืนฐานการถ่ายเทความร้อนและการเปลี่ยนรูปพลังงาน เครื่องยนต์ความร้อน เครื่องท า
ความเย็น ปั๊มความร้อน   
Study the properties of thermodynamics, laws of thermodynamic : zeroth 
law, first law and second law : ideal gas, work and heat, energy of closed 
system and open system with steady flow and steady state, processes of 
thermodynamic, Carnot cycle, entropy, principles of heat transfer and 
energy conversion, heat engine, refrigerator, heat pump. 
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ENGME105    กลศาสตร์วัสดุ                                                               3(3-0-6) 
  Mechanics of Materials 
  รหัสรายวิชาเดิม : 31072202 กลศาสตร์วัสดุ 
     วิชาบังคับก่อน : ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม หรือ ENGME101 สถิตยศาสตร์ 

ศึกษาเกี่ยวกับแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด ความ
เค้นในคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การแอ่นของคาน การบิด การโก่งของ
เสา วงกลมของโมร์และความเค้นผสม หลักการการเสียหาย 
Study of forces and stresses, relationship between stresses and strains, 
stresses in beams, shear force and bending moment diagrams, deflection 
of beams, torsion, buckling of columns, Mohr’s circle and combined 
stresses, failure criterion. 

 

ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า             3(2-3-5)  
Fundamental of Electrical Engineering  
รหัสรายวิชาเดิม : 32080202 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ
เบื้องต้น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า พ้ืนฐาน
เครื่องจักรกลไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้ งาน 
หลักการของระบบไฟฟ้าก าลังสามเฟส วิธีการส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า พ้ืนฐานเครื่องมือวัด
ไฟฟ้า พ้ืนฐานระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 
Study and Practice of 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; introduction to some basic telecommunication. 
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 2.2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

ENGMN101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 3(1-6-4) 
 Basic Mining Engineering Training 
 รหัสรายวิชาเดิม : 31060101 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ศึกษาและปฏิบัติงานพ้ืนฐาน ด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดการใช้ตะไบลด

ขนาดชิ้นงาน  เลื่อยมือ        ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ในงานวิศวกรรมพ้ืนฐาน  
และฝึกการใช้     ตลอดจนวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือกล  ที่มีใช้อยู่
ในโรงงานอุตสาหกรรม ฝึกปฏิบัติงาน หรือโครงงานในสาขาวิศวกรรมเป็นงานเน้นการ
ปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายและการปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภัยอยู่
เสมอ 
Study and Practice of basics Engineering-related instruments ; using rasp 
reduce size of piece work ; hand saws ; equipment in engineering basics 
and practice ; maintenance equipment ; machine tools which are used in 
industry ; Practice or projects in engineering is focused work orders are 
assigned and operation in safety is always. 

 

ENGMN102 ธรณีวิทยาทั่วไป 3(2-3-5) 
 General Geology 
 รหัสรายวิชาเดิม : 31061202 ธรณีวิทยาทั่วไป 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับขอบเขต และความหมายของธรณีวิทยา จักรวาลและโลก 

ภูมิสัณฐานของเปลือกโลก  และกระบวนการทางธรณีบนเปลือกโลก  การ

เปลี่ยนแปลงรูปร่างของเปลือกโลก โครงสร้างของหิน แผนที่ธรณีวิทยา  และ

ภาพตัดขวาง เทคนิคในการจัดท าแผนที่ทางธรณีวิทยา  การเก็บตัวอย่างภาคสนาม  

การหยั่งธรณีและการเจาะแท่งหิน การจัดเตรียมแผนที่และการจัดท ารายงานส ารวจ 

Study of scope of geology; the universe and the earth; surface features 
of the earth's crust and the geological processes; deformation of the 
earth's crust; mineral and rocks; rock structures; geological maps and 
sections; field techniques in geological mapping; collection of field 
specimens; well logging and drill core; preparation ofgeological maps 
and reports. 
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ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับองค์ประกอบและการเกิดแร่  การจ าแนก  ศึกษา

วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของแร่    องค์ประกอบและการเกิดของหิน               

การจ าแนกและการตรวจพิสูจน์ชนิดของหิน  ลักษณะความเกี่ยวเนื่องของโครงสร้าง

ของหินและแหล่งแร่  ลักษณะของหินในแง่ของฐานราก และวัสดุในงานวิศวกรรม 

Study and Practice of components and the origins of rocks and minerals; 

identification and analysis of physical properties of minerals; 

identification and investigation of rocks; the relationship between rock 

structure and ore deposit; characterisation in foundation works and 

material engineering. 

ENGMN104 แหล่งแร่   3(3-0-6) 
 Ore Deposits 
 รหัสรายวิชาเดิม : 31061306 แหล่งแร่ 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

ศึกษาเกี่ยวกับค านิยามและความหมายเกี่ยวกับแหล่งแร่    การเกิดของแหล่งแร่  การ
จ าแนกชนิดของแหล่งแร่  วิธีการส ารวจหาแหล่งแร่ การประเมินส ารองแหล่งแร่และ
แหล่งแร่ประเทศไทย 
Study of definition and the meaning of ore deposit; origin of ore deposit; 

identification of ore deposit; exploration of ore deposit; evaluation of 

ore reserves and ore deposits in Thailand. 

 

 

 

 

 

ENGMN103 แร่และหินวิทยาส าหรับวิศวกร 3(2-3-5) 
 Mineralogy and Petrology for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 31061205 แร่และหินวิทยาส าหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   



47 

ENGMN105 กรรมวิธีแต่งแร่ 1   3(1-6-4) 
 Mineral Processing 1 
 รหัสรายวิชาเดิม : 31063203 กรรมวิธีแต่งแร่ 1   
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC103  ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร และ   

           ENGMN103   แร่และหินวิทยาส าหรับวิศวกร 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการแต่งแร่ โดยอาศัยคุณสมบัติทางฟิสิกส์กระบวนการ

แต่งแร่ขั้นต้น รวมทั้งการชักตัวอย่าง  การลดขนาดและขนาดของเม็ดแร่ที่เป็นอิสระต่อกัน 
การคัดขนาด การคัดแยก การหาขนาดของแร่ การแต่งแร่โดยอาศัยคุณสมบัติความ
ถ่วงจ าเพาะ การแต่งแร่โดยอาศัยคุณสมบัติทางแม่เหล็ก การแต่งแร่โดยอาศัยคุณสมบัติ
ทางไฟฟ้าสถิต การสร้างแผนผังการแต่งแร่ส าหรับโรงแต่งแร่ 
Study and Practice of physical methods of mineral processing. 

Fundamental of mineral processing including sampling, comminution 

and liberation, screening, classification, size determination, gravity 

concentration, magnetic and electrostatic separation. Construction of 

flow sheets for mineral processing plants. 

 

ENGMN106 กรรมวิธีแต่งแร่ 2  3(1-6-4) 
 Mineral Processing 2 
 รหัสรายวิชาเดิม : 31063303 กรรมวิธีแต่งแร่ 2 
 วิชาบังคับก่อน : ENGMN105 กรรมวิธีแต่งแร่ 1  และ   

   FUNSC201 เคมีส าหรับวิศวกร 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการลอยแร่  โดยอาศัยฟองอากาศ  การรวมตัวแบบจับ

กลุ่มและการรวมตัวแบบการจับเป็นก้อน การแยกของแข็งและของเหลว การ
ตกตะกอน การกรอง และการท าให้แห้ง กระบวนการแต่งแร่ด้วยกระบวนการทาง
เคมี การสร้างแผนผังการแต่งแร่แบบเชิงซ้อนส าหรับโรงแต่งแร่ 
Study and Practice of theory and practice of froth flotation. 

Flocculation and coagulation. Solid-liquid separation, thickening, 

filtration and drying. Chemical processing of minerals. Construction of 

complex flow sheets for mineral processing plants. 
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ENGMN107 ส ารวจรังวัดเหมืองแร่ 1  2(1-3-3) 
 Mine Survey 1 
 รหัสรายวิชาเดิม : 31064201 ส ารวจรังวัดเหมืองแร่ 1 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในงานส ารวจ  การวัดระยะ   ทางการ

ส ารวจด้วยโซ่   การท างานระดับ  เข็มทิศ  กล่องธีโอโดไลต์กล้องส ารวจอัตโนมัติแบบอ่าน

ค่ามุมและระยะทาง   เครื่องมือก าหนดต าแหน่งด้วยดาวเทียม การส ารวจวงรอบและ

การค านวณ   การส ารวจท าแผนที่ด้วยโต๊ะระนาบ    หมุดหลักฐานแนวราบ  และการ

บันทึกข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์โน้ตบุ๊ค  

Study and Practice of principal and theory in surveying work; distance and 
direction measurements with chain; precise leveling, compass, Theodolite, 
GPS survey ; precise transverse plane coordinate system map plotting and 
data recording using e-notebook. 
 

 
ENGMN108 ส ารวจรังวัดเหมืองแร่ 2  2(1-3-3) 
 Mine Survey 2 
 รหัสรายวิชาเดิม : 31064204 ส ารวจรังวัดเหมืองแร่ 2 
 วิชาบังคับก่อน : ENGMN107 ส ารวจรังวัดเหมืองแร่ 1 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการส ารวจภูมิประเทศ การวัดและค านวณพ้ืนที่   ปริ
มาตรการหาและการย้ายเมอริเดียน    การท าวงรอบของเหมืองเปิด  การท าแผนที่   
การวางแนวถนนและก าหนดต าแหน่งส่วนต่าง ๆ ของเหมืองแร่      การตรวจสอบวัด
ปริมาตรของบ่อเหมืองและการค านวณปริมาณงานดินและแร่  
Study and Practice of topographic survey; measurement and calculation 
area, meridian correction; precise transverse of open pit; map plotting; 
route survey and positioning in mining; volume checking of open pit and 
calculation of cut and fill in mining and earthwork. 
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ENGMN109 การท าเหมืองผิวดินและการออกแบบ  3(3-0-6) 
 Surface Mining and Mine Design 
 รหัสรายวิชาเดิม : 31064302 การท าเหมืองผิวดินและการออกแบบ 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

ศึกษาการส ารวจแร่ การประเมินและพัฒนาแหล่งแร่ การจ าแนกและการเลือกใช้วิธีท า
เหมืองผิวดินแบบต่างๆ งานขุดดินและหิน  เทคนิคการเจาะและระเบิด การป้องกัน
สิ่งแวดล้อม   สวัสดิการและความปลอดภัยในการท าเหมืองผิวดิน 

 Study of exploration, evaluation and development of mineral deposits. 

Classification and application of various surface mining methods. Earth 

and rock excavations. Drilling and blasting techniques. Environmental 

protection, mine welfare and safety. 

 

ENGMN110 การท าเหมืองใต้ดินและการออกแบบ    3(3-0-6) 
 Underground Mining and Mine Design 
 รหัสรายวิชาเดิม : 31064307  การท าเหมืองใต้ดินและการออกแบบ   
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

ศึกษาการส ารวจแร่    การประเมินและพัฒนาแร่ในเหมืองใต้ดิน  การจ าแนกและการ
เลือกใช้วิธีท าเหมืองใต้ดินแบบต่างๆ เทคนิคการเจาะและระเบิดในการขุดเจาะเหมืองใต้
ดิน การค้ ายันในการท าเหมืองใต้ดิน การระบายอากาศ การระบายน้ าทิ้ง และการให้
แสงสว่าง    การใช้วิธีควบคุมการทรุดตัวของพื้นผิว    ความปลอดภัยและสวัสดิการใน
การท าเหมืองใต้ดิน การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 Study of underground exploration and evaluation. Classification and 

application of various underground mining methods. Drilling and blasting 

technique for underground excavation. Introduction to underground 

support, ventilation, drainage and illumination. Applications of 

subsidence and ground control. Underground mine welfare and safety. 

Controlled environmental effect. 
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ENGMN111 เครื่องจักรกลเหมืองแร่และการจัดการ  3(3-0-6) 
 Mine Equipment and Management 
 รหัสรายวิชาเดิม : 31064308 เครื่องจักรกลเหมืองแร่และการจัดการ 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานงานดิน และเครื่องจักรกลงานดินส าหรับเหมืองเปิด   การค านวณ
เกี่ยวกับเครื่องจักรกลงานดิน  เครื่องมือและอุปกรณ์การเจาะระเบิด   เครื่องอัดอากาศ   
เครื่องสูบน้ า   เครื่องกว้าน   ระบบท่อสูบ-ส่ง และการค านวณเกี่ยวกับการสูบเพ่ือการ
ระบายน้ า หลักการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลหนัก  การวางระบบการจัดการ
เครื่องจักรกลตามสภาพภาระ 
Study of principle of soil equipment for openpit. Calculate soil 
equipment, drilling machine, air compressor, pump, winch, pipe system 
and pump for drainage. Maintanance and management of heavy 
equipment. 

 
  

ENGMN112 ศิลากลศาสตร์  3(3-0-6) 
 Rock Mechanics 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ENGME105  กลศาสตร์วัสดุ   

ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรมของหิน คุณสมบัติทางอิลาสติก
และพลาสติก ทฤษฎีของโมห์ การกระจายตัวของแรงเค้นในหินบริเวณช่องเปิดใต้ดิน 
เสถียรภาพเหมืองเปิดและเหมืองใต้ดิน 
Study of rock as physical and engineering ,elastic and plastic, 
properties.Mohr’s theory; stress distribution around underground opening; 
open pit and underground mine stability. 
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ENGMN113 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่  3(3-0-6) 
 Mine Economics 
 รหัสรายวิชาเดิม : 31064401 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของเศรษฐศาสตร์เหมืองแร่  การตัดสินใจในการลงทุนดอกเบี้ย
ทบต้น มูลค่าและการค านวณมูลค่า การวิเคราะห์โครงการลงทุนเพ่ือผลก าไร การ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุนและความไวที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของการลงทุน  ค่าเสื่อมราคา  ภาษี
รายได้  การวิเคราะห์การทดแทน  การประเมินโครงการที่เก่ียวข้องกับเงินกู้ยืม 

 Study of concepts of demand and supply and their applications to 
mining industry. Cost estimation for mining operation. Investment 
decision techniques. Mineral property valuation. Risk analysis techniques. 
Mining project financing. 

 
 

ENGMN114 เทคโนโลยีการเจาะระเบิด  3(2-3-5) 
 Drilling and Blasting Technology 
 รหัสรายวิชาเดิม : 31064407 เทคโนโลยีการเจาะระเบิด 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนประกอบและคุณสมบัติของวัตถุระเบิด ทฤษฎีและการ
ประยุกต์ใช้ในงานเหมืองแร่ หลักมูลของการท างานและการเลือกใช้งานอุปกรณ์เจาะรู
ระเบิด การออกแบบผังการระเบิด การควบคุมการระเบิด เศรษฐศาสตร์ในการเจาะและ
ระเบิด การระเบิดและสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการระเบิด 
Study and Practice of composition and properties of explosives, blasting 
theory and applications of explosives in mining, principles of operation and 
selection of rock drills, blasting design, controlled blasting, drilling and 
blasting economics, blasting and environment, and blasting regulations and 
safety. 
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ENGMN115 การวางแผนและออกแบบเหมืองแร่  3(3-0-6) 
 Mine Planning and Design 
 รหัสรายวิชาเดิม : 31064401 การวางแผนและออกแบบเหมืองแร่ 
 วิชาบังคับก่อน : ENGMN109  การท าเหมืองผิวดินและการออกแบบและ 

           ENGMN110  การท าเหมืองใต้ดินและการออกแบบ 
ศึกษาเกี่ยวกับความคิดรวบยอดในการวางแผนและออกแบบเหมือง  การเลือก

เครื่องจักรกลหนัก  การประยุกต์  ความรู้ที่ เกี่ยวข้องด้านเหมืองแร่ต่าง ๆ ในการ

ออกแบบเหมือง  การจัดการในงานเหมืองแร่    การควบคุมคุณภาพและการซ่อมบ ารุง   

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ และ  การจ าลองในการออกแบบเหมือง การควบคุม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

Study of concepts of mine planning and design. Selection of heavy 

equipment. Application of relevant knowledge in mining on mine design. 

Mine management. Quality control and maintenance. Computer 

application and simulation in mine design. Controlled environmental 

effect. 

 

ENGMN116 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเหมืองแร่  1(0-3-1) 
 Mining Engineering Pre-Project 
 รหัสรายวิชาเดิม : 31067404 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเหมืองแร่ 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรืองานทาง

วิศวกรรมเหมืองแร่ การตั้งชื่อโครงงาน วิธีการเขียนรายงาน ความเป็นมาของปัญหา 

วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าและการน าเสนอโครงงาน 

  Practice of Searched articles ; research ; inventions ; innovation or 
engineering mining ; Naming Project ; Write a Report ; problem ; 
objectives and scope ; procedures and operational plans ; preparing 
materials and equipment ; analyzing data ; progress reports and project 
presentations. 
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ENGMN117 สิ่งแวดล้อมเหมืองแร่และการปรับสภาพพื้นที่เหมือง  3(3-0-6) 
 Mine Environment and Reclamation 
 รหัสรายวิชาเดิม : 31064406 สิ่งแวดล้อมเหมืองแร่และการปรับสภาพพ้ืนที่เหมือง 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
กิจการเหมืองแร่  มลพิษทางน้ า  อากาศ และเสียงที่เกิดจากกิจการเหมืองแร่  การ
ปรับปรุงแก้ไขสภาพพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่ 
Study of natural resources and environmental. Environmental effect 
form mining operation. Pollution in water, air and noise form mining 
operation. Reclamation area after mining  

 
ENGMN118 โครงงานวิศวกรรมเหมืองแร่  3(1-6-4) 
 Mining Engineering Project 
 รหัสรายวิชาเดิม : 31067411 โครงงานวิศวกรรมเหมืองแร่  
 วิชาบังคับก่อน : ENGMN116 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเหมืองแร่ 

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ ยวกับการทบทวนชื่ อโครงงาน ความเป็นมาของปัญหา 
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ตามหัวข้อโครงงาน ในรายวิชา ENGMN116 การเตรียม
โครงงานวิศวกรรมเหมืองแร่ ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ปัญหา ปฎิบัติ
การตามขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผล จัดท า
รายงานและน าเสนอดโครงงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 
Study and Practice of review; back grounds; objectives; scopes in topic 
on ENGMN116 subject; mining engineering project preparation; 
identification of appropriate research gaps; detailed methodology; critical 
literature review; to practice; to produce a work plan; collection; data 
analysis; data conclusion; writing up; report presenting to project 
examiners. 
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ENGMN119 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมเหมืองแร่  6(0-40-0) 
 Co-operative Education in Mining Engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม : 31060309 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมเหมืองแร่ 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

ปฏิบัติการฝึกงาน    โดยน าความรู้จากสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ไปประยุกต์ใช้ในสถาน
ประกอบการ ทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่อย่างมีระบบโดยมีวิศวกรที่ปรึกษา หรือ
ผู้ช านาญการ ของสถานประกอบการจริงท าหน้าที่ควบคุมดูแลและนักศึกษาจะต้องมี
โครงงานและหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติหรือไม่
น้อยกว่า 15 สัปดาห์     ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องสามารถสรุปโครงการและหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมาย ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสถานประกอบการนั้นๆ อย่างเป็นรูปธรรม  และมี
การจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน    มีการประเมินผลงานร่วมกัน  จากทางสถาน
ประกอบการและคณาจารย์เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงก่อนส าเร็จการศึกษา
หมายเหตุ : นักศึกษาต้องฝึกงาน ณ สถานประกอบการตลอดระยะเวลาการศึกษา 1 
ภาคการศึกษาปกติ    การวัดผลการศึกษา ให้การประเมิน 

 วิชาระดับคะแนนเป็น s  (Satisfagtory) – พ.จ. (พอใจ) 
    u  (Unsatisfactory) – ม.จ.  (ไม่พอใจ) 
Practice of apply using knowledge in establishment under vision of 
supervisors in systematical steps; clearly in scope area and responsibility 
works in 1 semester or moreover 15 weeks; experienced student can 
present, report and evaluate in beneficial of project conclusion and 
project duty with establishment and instructors; 
Remarks: Internship period is one semester (*not in summer semester) 
Result of mining engineering internship is “Satisfactory” or 
“Unsatisfactory” 

  หมายเหต ุ: ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00   

 ENGIE209   คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ      3(2-3-5) 
Computer Aided Design 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการวิธีการโปรแกรมออกแบบชิ้นงานแบบสองมิติ การ
สร้างและแก้ไข โดยค าสั่งพร้อมจัดเก็บข้อมูลแบบต่างๆ 
Study and Practice of program is designed to work in two dimensions, 
creating and editing of the command and data types. 
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 2.3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 

ENGMN120 ความปลอดภัยในงานเหมืองแร่  3(3-0-6) 
 Mine Safety 
 รหัสรายวิชาเดิม :31064426 ความปลอดภัยในงานเหมืองแร่  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยกับการเกิดอุบัติเหตุความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารงานความปลอดภัย  หลักและวิธีป้องกันควบคุมอุบัติเหตุและอันตราย การ
ตรวจความปลอดภัย  และการตรวจสอบระบบความปลอดภัย เทคนิคการวิเคราะห์
ความปลอดภัย  การจัดล าดับความส าคัญของภัยเสี่ยง    การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  การ
สอบสวน วิเคราะห์และบันทึกรายงาน จิตวิทยาและการจูงใจเพ่ือความปลอดภัย
อันตรายจากสารเคมี แร่  และความปลอดภัยจากหินตกใส่  กฏหมายเหมืองแร่ที่
เกีย่วข้องกับความปลอดภัย 
Study of safety concept and accident. Safety management. Principle and 
Prevention of accident and hazard. Safety checking and Safety system 
inspection. Risk management. Safety cost analysis. Investigation Analysis 
and Report.  Psychology and motivation for safety. Chemical, Mineral and 
rock falls hazards. Mining laws related to safety. 

 

ENGMN121 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานเหมืองแร่  3(1-6-4) 
 Computer Application in Mining 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานรังวัดเหมืองแร่ การสร้าง

แบบจ าลองการสะสมตัวของแร่ และการจัดการฐานข้อมูลทางธรณีวิทยา การประเมิน

ปริมาณส ารองแร่ การวางแผนและออกแบบเหมืองผิวดินและเหมืองใต้ดิน กรรมวิธีแต่ง

แร่และศึกษาความเป็นไปได้ในการท าเหมือง 

 Study and Practice of application of computer in mine survey, orebody 

modeling and geologic database manament, ore reserve estimation, 

surface and underground mine planning design, mineral processing and 

mine feasibility studies. 
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ENGMN122 การขุดเจาะสร้างอุโมงค์   3(3-0-6) 
 Tunnelling 
 รหัสรายวิชาเดิม : 31062408 การขุดเจาะสร้างอุโมงค์ 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดแบ่งลักษณะและความหมายของอุโมงค์ การส ารวจลักษณะทาง
ธรณีวิทยาที่มีผลต่ออุโมงค์   การจ าแนกคุณสมบัติทางวิศวกรรมของหินมวล เครื่องมือ
ในการศึกษา  สภาพความเค้นและการออกแบบช่องเปิดในหิน การออกแบบค้ ายัน   
วิธีการขุดเจาะอุโมงค์  การระบายอากาศ เทคนิคการขุดอุโมงค์สมัยใหม่ 
Study of Classification and signification of tunnels; geological exploration; 
factors and effects on tunnel; engineering classification of rock mass; 
instrumentation; stresses and the design of underground opening in rock; 
tunneling support design; excavation methods; ventilation in tunnel, 
modern tunneling technique. 

 

ENGMN123 ธรณีเทคนิค  3(3-0-6) 
 Geotechniques 
 รหัสรายวิชาเดิม : 31062429 ธรณีเทคนิค 
 วิชาบังคับก่อน : ENGME105  กลศาสตร์วัสดุ 

ศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินและหิน การตรวจวัดค่าและการจ าแนกดินและหิน

ทางด้านวิศวกรรม  การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียด เกณฑ์การวัดของการ

พังทลาย การวิเคราะห์เสถียรภาพ การประยุกต์ความรู้ด้านธรณีเทคนิคในงานขุดเจาะ

ดินและหิน 

Study of Engineering properties of soil and rock.Measurement and     
classification of soil and rock.Stress and strain analysis. Criterion of  
failure.Stability analysis.Applies geotecnique in soil and rock excavation. 
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ENGMN124 กฎหมายเหมืองแร่  2(2-0-4) 
 Mining Laws 
 รหัสรายวิชาเดิม : 31064405 กฎหมายเหมืองแร่ 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายเหมืองแร่    และกฏกระทรวงในการขออาชญาบัตรผูกขาด
ส ารวจแร่  การขอประทานบัตรท าเหมืองแร่    การขอโอนและการขอต่ออายุประทาน
บัตร  การขออนุญาตเปิดเหมือง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าภาคหลวง  และ
กฎหมายอื่นๆที่เก่ียวข้องกับการท าเหมืองแร่ 
Study of mining law and ministerial regulation in application of exclusive 
prospecting Atchayabat, Pratanabat; assignment; application for renewal; 
mining permission; application fee; royalty fee; other laws related mining 
law. 

 

ENGMN125 ปั๊มและเครื่องอัดอากาศ  3(2-3-5) 
 Pump and Air Compressor 
 รหัสรายวิชาเดิม : 31065412 ปั๊มและเครื่องอัดอากาศ 
 วิชาบังคับก่อน : ENGME104  กลศาสตร์ของไหล 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างาน และชนิดของปั๊ม   และเครื่องอัดอากาศ
ระบบ    ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ส่วนควบคุมระบบปั๊ม และเครื่องอัดอากาศ   การ
ค านวณก าลังงาน       การสูญเสียในระบบท่อ และการเชื่อมต่อของปั๊มและเครื่องอัด
อากาศ   การออกแบบระบบ    การติดตั้งและการซ่อมบ ารุงรักษาปั๊มและเครื่องอัด
อากาศ 
Study and Practice of principle of pump and air compressor. Type of 
pump and air compressor. Parts and system control equipment of pump 
and air compressor. Power calculation. System loss in pipe. Pump 
connection. Air compressor connection. System design of pump and air 
compressor. Pump and air compressor installation and maintenance. 
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ENGMN126 เทอร์โมไดนามิกส์และจลนศาสตร์ส าหรับการสกัดโลหะ  3(3-0-6) 
 Thermodynamics  and  Kinetics for Metallurgy 
 รหัสรายวิชาเดิม : 31060311 เทอร์โมไดนามิกส์และจลนศาสตร์ส าหรับการสกัด

โลหะ 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

ศึกษาเกี่ยวกับการสกัดโลหะด้วยสารละลายเคมี (Hydrometallurgy)เทอร์โมไดนามิกส์
ในสารละลายโลหะจลนศาสตร์ในการชะล้างการตกตะกอน การสกัดด้วยตัวท าละลาย
และการแลกเปลี่ยนไอออนไฟฟ้าเคมีของสารละลายโลหะ กระแสไฟฟ้า และ
ประสิทธิภาพเชิงพลังงานศึกษาเกี่ยวกับการสกัดโลหะด้วยความร้อน(Pyrometallurgy) 
การประยุกต์ทางเทอร์โมไดนามิกส์ กับการสกัดโลหะด้วยความร้อนปฏิกิริยาแคลซิเนชัน 
การสกัดโลหะที่อุณหภูมิสูงปฏิกิริยารีดักชันในโลหะการสกัดโลหะเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่
เหล็ก 
Study of thermodynamics and kinitics of metallurgy - principles of 
hydrometallurgy, including thermodynamics of aqueous solutions, kinetics 
of leaching and precipitation, solvent extraction and ion exchange. 
Electrochemistry of aqueous solution, current and energy efficiency. 
Principles of pyrometallurgy, including thermodynamic applications, 
roasting, calcination, metal smelting and metal reduction. Extraction of 
ferrous and nonferrous metals. 

 

ENGMN127 เคมีของวัสดุ    3(3-0-6) 
 Chemistry of Materials 
 รหัสรายวิชาเดิม : 31063430 เคมีของวัสดุ   
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC201  เคมีส าหรับวิศวกร 

ศึกษาอุณหเคมี     สถานะสมดุลทางเคมี และคุณสมบัติของสสาร เคมีสารละลาย คอลล
ลอยด์และเคมีพ้ืนผิวส าหรับการแยกวัสดุ ไฟฟ้าเคมีและหลักปฏิบัติของการผุกร่อน การ
วิเคราะห์ทางเคมี และเทคนิคทางสเปกโตรสโคปิค 
Study of thermochemistry. Phase equilibria and physical properties of 
matter. Solution chemistry. Colloid and surface chemistry for materials 
separation. Electrochemistry and principles of corrosion. Chemical analysis 
and spectroscopic techniques. 
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ENGMN128 ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น  3(1-6-4) 
 Introduction to Geographic Information System (GIS) 
 รหัสรายวิชาเดิม : 31066410 ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและภูมิศาสตร์ พื้นฐานของกระบวนการ
จัดท าแผนที่   การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแผนที่        องค์ประกอบของ
ฮาร์ดแวร์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โครงสร้างข้อมูลด้านภูมิ ศาสตร์ที่ ใช้กับ
คอมพิวเตอร์   การปฏิบัติการป้อน และแสดงผลข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   ฐานข้อมูลประเภทราสเตอร์และ
เวคเตอร์  และวิธีการน าเข้าข้อมูล   การจัดสร้างแบบจ าลองแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ 
Study and Practice of geographic Information System(GIS). Basic process 
of mapping. Development of map technology. Hardware component in 
GIS. Data structures for computer. Feeding data and Display GIS 
information. Application software. Raster data. Vector data. Input data. 

Modeling map by computer.   
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

ล าดับ 
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จ 

ต าแหน่งทางวิชาการ วิชาที่สอน  
เลขประจ าตัวประชาชน การศึกษา 

1 นางพัชรินทร์ โคสุวรรณ จันทร์ด ี วท.ม. (ธรณีวิทยา)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 อาจารย์ -ธรณีวิทยาทั่วไป 

 352080022XXXX วท.บ. (ธรณีวิทยา)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544  -แร่และหินส าหรับวิศวกร 

-แหล่งแร่ 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษา)  
4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   

 4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ
จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
 4.1.2  มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
 4.1.3  มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการ
ได ้
 4.1.4  มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2  ช่วงเวลา  
ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
ข้อก าหนดในการท าโครงการ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการประยุกต์ทางด้านวิศวกรรมเหมืองแร่เพ่ือ

ธุรกิจ หรือเพ่ือการเรียนการสอน หรือเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยต้องมีธุรกิจที่อ้างอิงและคาดว่าจะ
น าไปใช้งานหากโครงการส าเร็จ โดยมีจ านวนผู้ร่วมท าโครงการ 1 – 3 คน และมีรายงานที่ต้องน าส่งตาม
รูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อ
พัฒนางานด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
  โครงการวิศวกรรมเหมืองแร่ที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าโครงงาน

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีมมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือโปรแกรมในการท าโครงงาน 
โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
 5.3  ช่วงเวลา  

 ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ 
 มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

โครงงานทางเว็บไซต์  และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ  อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
5.6  กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอโปรแกรมและ
การท างานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการท างานหลักของ
โปรแกรมและการจัดสอบการน าเสนอท่ีมีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า  3 คน 
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หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล   

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการ   
เจรจา สื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และในกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีการ
ก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจน ก าหนดให้ทุกคน
มีส่วนรวมในการน าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้
สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ 

- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตัวเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้า
เรียนอย่างสม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าใน
การแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 2.1.1 มาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

  2.1.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างราบรื่น และประพฤติตนโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชา  
ต้องส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ดังนี้  

(1) มีจิตส านึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
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(3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

(4) เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
นอกจากนั้น ยังมีรายวิชาส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีการพัฒนา

จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ เช่น วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ซึ่ง
อาจารย์ผู้ สอนสามารถสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจรรยาวิชาชีพ และสามารถจัดให้มีการวัดผลแบบ
มาตรฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ด้วยการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการท ากิจกรรม  
และมีการก าหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนจิตพิสัยในชั้นเรียน 
นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์อาจต้องท ากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมก่อนจบการศึกษา 

 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 

โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
นอกจากนี้ ผู้สอนต้องสอดแทรกและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา และส่งเสริมให้นักศึกษา
มีจิตสาธารณะ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ปลูกฝังจิตส านึก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกย่องและเชิดชูนักศึกษาที่ท าความดีและเสียสละ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในด้านต่าง 

ๆ ได้แก่ 
(1)   การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลา ที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 
(2) ความมีวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
(3) ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ความซื่อสัตย์สุจริตในการท างานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ 

 2.1.1.2 ด้านความรู้ 
     1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ศึกษาซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นองค์
ความรู้ที่จะพัฒนาความสามารถและทักษะอันเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้และเข้าใจ ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้อง
ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1)  มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่
ศึกษา 



65 

(2)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชา
ที่ศึกษา 

(3)  สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 การทดสอบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการใช้
ข้อสอบวัดผลในรายวิชาที่เรียนทั้งการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 
               2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ใช้
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการท างาน (Work-Integrated Learning)/ CDIO :(Conceiving - 
Desighing -Implementing –Operating)  โดยมุ่งเน้นทั้งหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ความรู้
ในการปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริงและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะ
เรื่อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 
   3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยใช้
การวัดผล ดังนี้  

(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) รายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) งานที่ได้มอบหมาย 
(5) การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) แฟ้มสะสมผลงาน 

 
2.1.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบ

การศึกษา ดังนั้น นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญา พร้อมกับคุณธรรม และจริยธรรม โดย
กระบวนการเรียนการสอนต้องเน้นให้นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผล  เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา  แนวคิด
และวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 
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(1)  มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ 

(2)   มีทักษะในการน าความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 
     การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาใช้แนวข้อสอบ

ที่ให้นักศึกษาได้อธิบายแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หรือให้นักศึกษา
เลือกใช้วิชาชีพที่เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีก าหนดให้  

   2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และการบูรณา

การการเรียนการสอนกับการท างาน (Work-Integrated Learning)/STEM Education มุ่งเน้นให้นักศึกษา
รู้จักวิเคราะห์องค์ประกอบของสถานการณ์ต่าง ๆโดยใช้บทบาทสมมติสถานการณ์จ าลอง และกรณีศึกษา
เพ่ือเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์แนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง  
                3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 
(1) บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จ าลอง 
(2) การเลือกใช้วิธีการเพ่ือแก้ใขปัญหาในบริบทต่างๆ 
(3) การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(4) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 

 
2.1.1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    

   1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

นักศึกษาจึงต้องได้รับการฝึกประสบการณ์พ่ือเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและกลุ่มบุคคลต่างๆ ดังนั้น
ผู้สอนต้องแนะน าการวางตัว มารยาทในการเข้าสังคม และทักษะที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ดังนี้ 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมท่ีดี 
(2) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
(3) สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

    การวัดและประเมินผลท าได้โดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษา
ในการท ากิจกรรมกลุ่ม ทั้งในและนอกชั้นเรียน และผลสะท้อนกลับจากการฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ 
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   2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ด าเนินการสอนโดยการก าหนดกิจกรรมกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อ่ืน หรือค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในงานอาชีพ โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

(1) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
(5) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
(6)  มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของบุคคลที่ติดต่อสื่อสารด้วย  และสามารถ

วางตนได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติ
เฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม 

   3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 

(1)  พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน 

(2) พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
2.1.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ     
   1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญในชีวิตประจ าวันและการ

ประกอบอาชีพ นักศึกษาต้องมีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน  การติดต่อสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังนั้น นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่
เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชา ด้วยเหตุนี้ ผู้สอนต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนเพื่อฝึกให้นักศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 
(2)  สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่าง

เหมาะสม 



68 

(3)  ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตาม
กาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล 

   การวัดและประเมินผลอาจจัดท าในระหว่างการสอนโดยการจัดกิจกรรม
ให้นักศึกษา        ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือน ามาเรียบเรียง น าเสนอและ
อภิปราย    แสดงความคิดเห็นในกลุ่ม หรือจัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือใน
การติดต่อสื่อสาร หรือน าเสนอผลงานต่างๆ  

   2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข    การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ด า เนิ น การสอนด้ วยกิ จกรรม  Active Learming/Flipped Classroom ที่
นักศึกษาต้องติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าหาข้อมูล และน าเสนอผลจากการค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

(1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 
(2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาข้อมูล 
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการน าเสนอผลงาน 
(4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับขนบธรรมเนียม

ปฏิบัติของสังคมแต่ละกลุ่ม 
3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา 

ดังนี้ 
(1) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 
(2)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าหา

ข้อมูล 
(3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 
(4) จรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์และวัฒนธรรมสากล 
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  2.1.2 แผนที่แสดงผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF : HEd) 

2.1.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  (1) มีจิตนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
  (2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
  (3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 

และสิ่งแวดล้อม 
  (4) เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 2.1.2.2  ด้านความรู้ 
  (1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่

ศึกษา 
  (2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่

ศึกษา 
  (3) สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
2.1.2.3 ด้านปัญญา 

(1)  มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้  และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคท์ั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 

(2)  มีทักษะในการน าความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 
        2.1.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1)  มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมท่ีดี 
  (2)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 

    (3)  สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
    (4)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

                2.1.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  (1)  เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 
  (2)  สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่าง

   เหมาะสม 
  (3)  ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตาม 

  กาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
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2.1.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

2.1.3.1 วิชาศึกษาทั่วไป  
1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

 
 

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 
 

2.ด้านความรู้ 
3.ด้าน
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1 GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน             

2 GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต             

3 GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ             

4 GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย      

5 GEBHT101 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ             

6 GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา            

7 GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี            

8 GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต             
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2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 

3.ด้าน
ปัญญา 

4.ด้านทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข   

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1 GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการ
ด าเนินชีวิต 

       

2 GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม          

3 GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย        

4 GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์        

5 GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน        

6 GEBSO106 จิตวิทยาเพ่ือการด าเนินชีวิตและการท างาน        

7 GEBSC101  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน              

8 GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน                

9 GEBSC103  การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์                

10 GEBSC104  การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์       
เพ่ือท างานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
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รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 

3.ด้าน
ปัญญา 

4.ด้านทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข   

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

11 GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ                

12 GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา               
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3) วิชาศึกษาทั่วไปเลือกเสรี 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 

3.ด้าน
ปัญญา 

4.ด้านทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข   

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

13 GEBLC104 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ               

14 GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการน าเสนอ          

15 GEBLC203 วรรณกรรมท้องถิ่น          

16 GEBLC204 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ            

17 GEBLC301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร            

18 GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน            

19 GEBLC501 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร            

20 GEBLC601 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน            

21 GEBHT102 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ                

22 GEBHT103 กีฬาเพ่ือสุขภาพ                

23 GEBHT104 นันทนาการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ               

24 GEBIN104 ชีวิตมีสุข               
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2.1.3.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง

 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้าน
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 
กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์                

1 FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร                

2 FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร                

3 FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร                

4 FUNSC104 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร                

5 FUNSC201 เคมีส าหรับวิศวกร                

6 FUNSC202 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกร                

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์                

1 FUNMA105 แคลคูลสั 1 ส าหรับวิศวกร                

2 FUNMA106 แคลคูลสั 2 ส าหรับวิศวกร                

3 FUNMA107 แคลคูลสั 3 ส าหรับวิศวกร                
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
  2.2.1 มาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ กลุ่มวิชาบังคับและกลุ่ม
วิชาชีพเลือก 

  2.2.1.1 คุณธรรมจริยธรรม 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
อย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทั้งจ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับ
การประกอบอาชีพในสาขาอ่ืน ๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่ เกี่ยวกับสิ่ง
ต่อไปนี้ทั้ง 5 ข้อ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา 
รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 5 ข้อตามที่ระบุไว้ 

(1)   เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย  ตระหนักในคุณค่าของระบบ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 

(2)   มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

(3)   มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถ
แก้ไข  ข้อขัดแย้ง ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย ์

(4)   สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทาง
วิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 

(5)   มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   และมีความรับผิดชอบใน
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพ
วิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
นอกจากนั้นในการสอนรายวิชาของสาขาวิชายังได้สอดแทรกเนื้อหาที่

เกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิศวกรในการสอนด้วย 
อาจารย์ผู้สอนจะต้องให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อสอบ อาจจะ
วัดพฤติกรรมระหว่างท ากิจกรรมที่ก าหนดมีการก าหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา 
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  2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
         ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินั ย 
โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิก
กลุ่ม มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้
อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาทิ การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แต่ส่วนรวม และเสียสละ 

  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1)  ประเมินจาการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม

ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม  
(2)  ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(3)  ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
(4)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

  2.2.1.2  ความรู้ 
  1)  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือน าไปใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม 
ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าในในทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  วิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้กับงาน
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องและการ สร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 

(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีที่ เหมาะสม  รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไข
ปัญหาในงานจริงได ้

   การทดสอบมาตราฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของ
แต่ละวิชาในชั้นเรียน ตลอดจนระยะเวลาที่นักษึกษาอยู่ในหลักสูตร 
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  2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฏี และ

ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ตรงมาเป็นวิ ทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  
ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

4) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ 

คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากโครงงานที่น าเสนอ 
(5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) ปริเมิณจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางวิศวกรรม 

 2.2.1.3  ทักษะทางปัญญา 
   1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบ
การศึกษาเเล้ว ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม 
และความรู้ในสาขาวิชา ในการสอนอาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของ
ปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ านักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ 
จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

 (1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2) สามารถรวบรวม  ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความ

ต้องการ 
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ 

รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิม
ได้อย่างสร้างสรรค ์
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(5)  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ 

  2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  กรณีศึกษาทางการประยุกต์สาขาวิชา 
(2)  มอบหมายงาน Project  โดยใช้หลักการวิจัย 
(3)  การศึกษา คน้คว้า และรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน 

3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก

การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 

2.2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
  นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมา

ก่อน คนที่มาจากสถาบันอ่ืน ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา 
ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรก
วิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ  ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียน
วิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ นี้ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้
ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์
ทัง้ส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่มรวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4) รู้จักบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย 
ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม   สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้ง
ในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถแก้ไขข้อ
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ขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม    สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ 

(5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน  และการ
รักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 

   2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ 

(1) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับในงานกลุ่ม   
(2) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัด

อภิปรายและเสวนางานที่มอบหมายที่ให้ค้นคว้า    
(3) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น   เพ่ือฝึกการ

ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล 
(4) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

  3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
(2) ติดตามการท างานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ  พร้อม

บันทึก พฤติกรรมเป็นรายบุคคล   
(3) ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา 
(4) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง 

 

   2.2.1.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้

เป็นอย่างด ี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดง

สถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้ 

อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมาย

โดยใช้สัญลักษณ์ 
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  (5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือ
ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 

   2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิ เคราะห์
สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์ เสมือนจริง และน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิค การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากลายสถานการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการ    

(2) ส่งเสริมการค้นคว้า  เรียบเรียงข้อมูล และน าเสนอให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้
ถูกต้อง  และให้ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

   3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่ เกี่ยวข้องทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการ
เลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอ
ต่อชั้นเรียน 

(3) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ 

  2.2.1.6  ทักษะพิสัย  
   1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

      การท างานในสถานประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระนั้นไม่ได้ใช้เพียง
แค่หลักทฤษฎี แต่ส่วนใหญ่จะเน้นในด้านทักษะทางการปฏิบัติ การใช้ทักษะในการวางแผน การออกแบบ 
การทดสอบ และการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งมีความส าคัญมากในการท างาน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นยิ่งใน
การพัฒนาตนเอง และความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ของบัณฑิต ดังนั้นในการเรียนการสอนจึงต้องให้
ความส าคัญเน้นไปที่การสร้างทักษะการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรม ดังข้อต่อไปนี้ 

                        (1)  มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                          (2)  มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมี
ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
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                  2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
           จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้

ความรู้จากวิชาต่าง ๆที่เรียนมา การวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
ดังข้อต่อไปนี้ 

   (1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน 
   (2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ 

      (3) สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก  
   (4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา 
   (5) สนับสนุนการท าโครงงาน 
   (6) สหกิจศึกษา/ฝึกงานทางวิศวกรรมในสถานประกอบการ 

                 3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
(1)  มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
(2)  มีการใช้งานวิจัยของอาจารย์ประกอบการเรียนการสอน 
(3)  มีการประเมินผลการท างานในภาคปฏิบัติ 
(4)   มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา 
(5)   มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา/ฝึกงานทางวิศวกรรม 
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  2.2.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
    (Curriculum Mapping)  สรุปผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

2.2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม   
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย  และตระหนักในคุณค่าของระบบ

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา  รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับ ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม  สามารถท างานเป็นหมู่คณะ  สามารถแก้ไข  

ข้อขัด แย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ
บุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบ วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่
ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2.2.2.2 ความรู้   
(1) มีความรู้และความเข้าใจในทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 

วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการ สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ  ที่
เกี่ยวข้อง 

(4) สามารถวิ เคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีที่ เหมาะสม  รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาใน
งานจริงได ้
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2.2.2.3 ทักษะทางปัญญา   

(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 

(2) สามารถรวบรวม  ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ 

(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึง
การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่าง
สร้างสรรค ์

(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ 

2.2.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ   
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขา
วิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่มรวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและ 
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4) รู้จักบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้ง
งานบุคคลและงานกลุ่ม   สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะ
ผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่าง
เหมาะสม   สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน  และการรักษา 
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 
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2.2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็น

อย่างดี 
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดง

สถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้ อย่าง 

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดย

ใช้สัญลักษณ์ 
(5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบ

วิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 

2.2.2.6 ทักษะพิสัย  
(1) มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  และมีความ

ร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
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2.2.3 สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขและการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย  

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                            

1 ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม                            
2 ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม                            
3 ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม                            
4 ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                            
5 ENGME103 อุณหพลศาสตร์                            
6 ENGME104 กลศาสตร์ของไหล                            

7 ENGME105 กลศาสตร์วัสดุ                            
8 ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า                            

วิชาชีพบังคับ                            

1 ENGMN101 
การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
เหมืองแร่                            

2 ENGMN102 ธรณีวิทยาทั่วไป                            
3 ENGMN103 แร่และหินวิทยาส าหรับวิศวกร                            
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขและการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย  

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

วิชาชีพบังคับ                            

4 ENGMN104 แหล่งแร่                                  
5 ENGMN105 กรรมวิธีแต่งแร่ 1                              
6 ENGMN106 กรรมวิธีแต่งแร่ 2                              
7 ENGMN107 ส ารวจรังวัดเหมืองแร่ 1                            
8 ENGMN108 ส ารวจรังวัดเหมืองแร่ 2                            
9 ENGMN109 การท าเหมืองผิวดินและการ

ออกแบบ 
                           

10 ENGMN110 การท าเหมืองใต้ดินและการ
ออกแบบ                            

11 ENGMN111 
เครื่องจักรกลเหมืองแร่และการ
จัดการ                            

12 ENGMN112 ศิลากลศาสตร์                            
13 ENGMN113 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่                            
14 ENGMN114 เทคโนโลยีการเจาะระเบิด                            
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขและการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย  

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

วิชาชีพบังคับ                            

15 ENGMN115 การวางแผนและการออกแบบ
เหมืองแร่ 

                           

16 ENGMN116 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
เหมืองแร่                            

17 ENGMN117 สิ่งแวดล้อมเหมืองแร่และการปรับ
สภาพพื้นที่เหมือง 

                           
18 ENGMN118 โครงงานวิศวกรรมเหมืองแร่                            
19 ENGMN119 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรม

เหมอืงแร่ 
                           

20 ENGIE209 
คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ                            

วิชาชีพเลือก                            
1 ENGMN120 ความปลอดภัยในงานเหมืองแร่                            

2 ENGMN121 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงาน
เหมืองแร่                            

3 ENGMN122 การขุดเจาะสร้างอุโมงค์                            
4 ENGMN123 ธรณีเทคนิค                             
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขและการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย  

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

วิชาชีพเลือก                            

5 ENGMN124 กฎหมายเหมืองแร่                             
6 ENGMN125 ปั๊มและเครื่องอัดอากาศ                            
7 ENGMN126 เทอร์โมไดนามิกส์และจลนศาสตร์

ส าหรับการสกัดโลหะ 
                           

8 ENGMN127 เคมีของวัสดุ                              
9 ENGMN128 ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

เบื้องต้น 
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หมวดที่ 5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
1.1  การวัดผลการศึกษา 

การวัดผลการศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 การประเมินผลการศึกษา ต้องกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา โดยให้ผลของการประเมินแต่ละวิชาเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้ 

ระดับคะแนน (Grade) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต ผลการศึกษา 
ก        หรือ     A 
ข+      หรือ      B+ 
ข        หรือ     B 
ค+      หรือ     C+ 
ค        หรือ     C 
ง+       หรือ     D+ 
ง         หรือ     D 
ต        หรือ     F 
ถ        หรือ     W 
ม.ส.    หรือ       I 
พ.จ.    หรือ      S 
ม.จ.    หรือ      U 
ม.น.    หรือ     Au 

4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0 
- 
- 
- 
- 
- 

ดีเยี่ยม (Excellent) 
ดีมาก (Very Good) 
ดี (Good) 
ดีพอใช้ (Fairly Good) 
พอใช้ (Fair) 
อ่อน (Poor) 
อ่อนมาก (Very Poor) 
ตก (Fail) 
ถอนรายวิชา (Withdrawn) 
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
พอใจ (Satisfactory) 
ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
ไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

 
1.2  ระยะเวลาการศึกษา  

1.2.1  ส าหรับการลงทะเบียนแบบเต็มเวลา ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา 
ส าเร็จได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

1.2.2  ส าหรับการลงทะเบียนแบบไม่เต็มเวลาระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 7 ปีการศึกษา 
ส าเร็จได้ไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 

 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา    

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการ
อย่างสม่ าเสมอทุกปีการศึกษาจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้จาก
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หลักฐานเอกสาร หรือการสัมภาษณ์ การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการ
สอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน      
มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกการทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิ์

ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา
ต่างๆ เช่น ปีที่ 1   ปีที่ 5   เป็นต้น 

2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้า
ศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา         
ที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา 

2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จ านวนโปรแกรมส าเร็จรูปที่พัฒนา
เองและวางขาย, (ข) จ านานสิทธิบัตร, (ค) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ ,  (ง) จ านวนกิจกรรมการ
กุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ, (จ) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยต้องศึกษา
รายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามหลักสูตรและสอบผ่านทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  2.00  และเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดที่ 6 
การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
 1.1 มีการจัดปฐมนิเทศและแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจในปรัชญา  
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของหลักสูตร  มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียดหลักสูตร คู่มือ
การศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ  
       1.2  อบรมเทคนิค  วิธีการสอน  การใช้สื่อ  การวัดประเมินผล  การวิเคราะห์ผู้เรียน  การวิจัยเพื่อ 
พัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
       1.3  ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
      1.4  ทดลองสอน  ประเมินการสอน 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์   
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็น
อันดับแรกการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพิมพูนประสบการณ์ 
 2.1.2  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง 
2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1.  การก ากับมาตรฐาน 
 ในการก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโดยค านึงถึงการบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ 
 1.1  มีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรโดยความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยและได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบแล้ว 
 1.2  มีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนอย่าง
น้อย 2 คน   
 1.3  มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดไม่เกิน 5 ปี โดยจะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6 

 

2.  บัณฑิต 
 การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มี
คุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาโดยค านึงถึงความส าคัญในหัวข้อต่อไปนี้ 
 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ในการหาคุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตโดยจ านวนบัณฑิตที่รับการประเมิน
จากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
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 2.2  การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ใช้แบบสอบถามกับผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือหาร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี โดยพิจารณาจากบัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ 
ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี 
นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา โดยจ านวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา โดยใช้ระบบการรับนักศึกษาและการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้  
 3.1.1 การรับสมัครนักศึกษา มีการด าเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ในการรับสมัครในหลากหลายโครงการ เช่น โครงการรับตรง โครงนักศึกษาโควตา
ประเภทต่างๆ โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น  
 3.1.2  คัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ มีการด าเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ก าหนดวิธีการ 
และรูปแบบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่จะมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้  
 3.1.2.1 สอบข้อเขียน ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการออกข้อสอบลักษณะต่างๆ ให้ข้อสอบมีความเป็นมาตรฐาน และสามารถคัดกรองผู้สมัคร
เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ โดยใช้ข้อสอบ ดังนี้  
       -  วิชาศึกษาท่ัวไป  
   -  วิชาชีพพ้ืนฐาน  
       -  วิชาชีพเฉพาะสาขา  
   ในแต่ละโครงการอาจปรับเปลี่ยนรายวิชาได้ตามความเหมาะสม  
 3.1.2.2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ   
 3.1.2.3  สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ  
 3.1.2.4  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ  
 3.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยสามารถเลือกด าเนินการได้ตามความเหมาะสม
ของนักศึกษา ดังต่อไปนี้  
  3.2.1  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ หรือการสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ 
 3.2.2  การเรียนปรับพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ (ส าหรับผู้ที่มีคะแนน TOEIC ต่ ากว่า 225 คะแนน)  
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 3.2.3  การเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ  
 3.3  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการแก่
นักศึกษาและบัณฑิตศึกษา การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 3.3.1 การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี อาทิ เช่น  
  1)  การจัดโครงการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือชี้แจงรับฟังกฎ ระเบียบใน
การศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้ เปิดโอกาสให้รุ่นพ่ีได้พบปะแนะน าการ
เตรียมตัวในการเรียนกับรุ่นน้อง จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพ่ือเสริมสร้างให้ท างานเป็นทีม ให้นักศึกษา
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านวิชาการและกิจกรรม รวมไปถึงให้นักศึกษาได้พบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาของ
ตนเอง เพ่ือแก้ไขปัญหาทางวิชาการ เช่น การลงทะเบียน ควรด าเนินการอย่างไร เป็นต้น  
  2)  การจัดโครงการปฐมนิเทศแก่นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 เพ่ือเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับ
การฝึกงานหรือสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานภาครัฐ  
  3)  การจัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ หรือแนะแนวการสมัครงาน หลังจบการศึกษา 
ในชั้นปีที่ 4  
 3.3.2  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้  
 1)  วางแผนกิจกรรมจัดอบรมเกี่ยวกับความรู้เพ่ิมเติมนอกห้องเรียน เพ่ือน าความรู้ที่ได้ 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม   
 2)  ฝึกฝนให้นักศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะสารสนเทศ โดยน าความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศไปประยุกต์ใช้กับงานด้านอ่ืนๆ เช่น การสร้างสื่อหรือมัลติมีเดีย ส าหรับงานน าเสนอผลงานต่างๆ  
 3)  ด าเนินการเข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เช่น การเข้าร่วมอบรม
จริยธรรม เป็นต้น  
 4)  ด าเนินการตามกิจกรรมที่วางแผนไว้  
 5)  สรุปผลการด าเนินการและทบทวนการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมและ
ปรับปรุงในครั้งต่อไป  
 3.4  ผลที่เกิดกับนักศึกษา อาทิ เช่น การคงอยู่ของนักศึกษา การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยมีกระบวนการในการจัดเก็บผลการด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
  3.4.1  มีการส ารวจจ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา บันทึกเหตุผลของการไม่
ศึกษาต่อหรือออกจากการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการสอบตกให้ออก การลาออกไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ 
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  3.4.2  มีการด าเนินการส ารวจข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษาใน
แต่ละปีการศึกษาในระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย  
  3.4.3  มีการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ รวมถึงมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
อย่างเหมาะสม  
  
4.  อาจารย์  
  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์   
  4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีกลไกและขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้  
    1)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม เพ่ือวางแผนขออัตราก าลังทดแทนอาจารย์ที่
ลาออกและร่วมกันก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร   
    2)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ส่งรายละเอียดคุณสมบัติของอาจารย์ให้ฝ่ายบริหารงาน
บุคคลของเขตพ้ืนที่เป็นผู้ด าเนินการ ส่งเรื่องการรับสมัคร เป็นผู้ก าหนดวันประกาศรับสมัคร วันสอบ
สัมภาษณ์ และวันประกาศผลการคัดเลือก   
    3)  ฝ่ายบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่ให้หลักสูตรพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพ่ือเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์ และฝ่ายบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่ท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์  
    4)  ด าเนินการสอบคัดเลือกอาจารย์ และฝ่ายบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่น าผลการ
คัดเลือกอาจารย์ประกาศผลผ่านระบบเว็ปไซต์  
    5)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ผ่านการสอบคัดเลือกไปยังฝ่าย
วิชาการของคณะ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
    6)  ฝ่ายวิชาการของคณะพิจารณาตรวจสอบและน าเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะให้ความเห็นชอบก่อนน าเข้าสู่การพิจารณาผ่าน
สภาวิชาการและได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
  4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ มีกลไกและข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้  
    1)  หลักสูตรได้จัดท าแผนการบริหารอาจารย์โดยประชุมร่วมกันถึงการจัดล าดับของ
อาจารย์ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และวางแผนในการพัฒนาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน
การสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ  
    2)  หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกให้แก่คณะ และจัดส่งต่อไปกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
    3)  หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ให้แก่คณะ และจัดส่งต่อไปกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
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    4)  หลักสูตรได้จัดท าแผนพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน 
และสอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC  
  4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีกลไกและข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้  
    1)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวางแผนการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้แก่ การลา
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โครงการฝังตัวในสถานประกอบการ เป็นต้น  
    2)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ โดยมีฝ่ายบุคลากรของคณะและมหาวิทยาลัยร่วมกันด าเนินการ  
 4.2  คุณภาพอาจารย์   
 4.2.1 ร้อยละ 40 ของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
 4.2.2 ร้อยละ 25 ของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
 4.2.3 ร้อยละ 20 ของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ า
หลักสูตร  
 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าลักสูตรปริญญาเอก
ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ า
หลักสูตรอย่างน้อย 1 บทความต่อปี   
 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์  
 4.3.1 การคงอยู่ของอาจารย์  
  อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์คงอยู่จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 
ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์  
  หลักสูตรได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรในด้าน
ต่างๆ คือ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ กระบวนการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน จากการ
วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร ต้องอยู่ในระดับดี  
  
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร   
 -   ระดับปริญญาตรี โดยสาขาวิชามีการด าเนินการออกแบบหลักสูตร ควบคุม และมีการ
ก ากับคุณภาพสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้   
 1)  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจากอาจารย์ประจ าในสาขาวิชา  
 2)  ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
 3)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าข้อมูลที่ได้เข้าวาระการประชุม เพ่ือหารือเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   



97 

 4)  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และผู้ประกอบการเข้าร่วม
ประชุมวิพากษ์หลักสูตร ในการออกแบบหลักสูตรและก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมี
ความทันสมัย ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงงาน สอดคล้องกับคุณภาพของบัณฑิตตรงตามอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
 5)  น าหลักสูตรเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของคณะ สภา
วิชาการ และอนุมัติหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัย กองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย น าหลักสูตรที่
ผ่านการอนุมัติเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร   
 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน   
   5.2.1 การก ากับระบบการจัดผู้สอน โดยสาขาวิชาเสนอชื่อผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถใน
รายวิชาที่สอน หากรายวิชาใดที่ต้องการผู้มีประสบการณ์มาสอนจะมีการเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษเฉพาะ
รายวิชา โดยมีกลไลและขั้นตอน ดังนี้  
  1)  ภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละท่านมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจส่ งผลต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน จึงได้มีการพิจารณาก าหนดผู้สอน เพ่ือให้ภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละท่าน
ใกล้เคียงกัน  
  2)  นอกจากนี้ในบางรายวิชา หลักสูตรก าหนดผู้สอนมากกว่า 1 คน เพ่ือให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้กับผู้สอนให้มีความหลากหลาย เช่น วิชาโครงงานทางวิศวกรรมเหมืองแร ่  
  3)  หากอาจารย์ผู้สอนคนใดมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่ ากว่า 3.51 
คะแนน หรือมีข้อท้วงติงจากนักศึกษา ทางหลักสูตรก็จะเชิญอาจารย์ผู้นั้นมาชี้แจงท าความเข้าใจ และวาง
แนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป  
  4)  หากผลการประเมินของนักศึกษาในบางรายวิชา ที่มีจ านวนนักศึกษามีการถอน
รายวิชา หรือไม่ผ่านจ านวนมาก จะต้องน ามาพิจารณาร่วมกันในหลักสูตรว่า อาจารย์ยังเหมาะสมที่จะสอน
ในรายวิชานั้นอีกหรือไม่ รวมถึงการสังเกตหรือสัมภาษณ์ของนักศึกษา เพื่อน ามาพิจารณาจัดสรรอาจารย์ใน
รายวิชานั้นๆ  
  5)  หากรายวิชาใดที่ต้องการผู้มีประสบการณ์มาสอนจะมีการเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษ
เฉพาะรายวิชา  
 5.2.2  การก ากับกระบวนการเรียนการสอนมีดังนี้  
   1)  ในรายวิชาเดียวกันให้มีมาตรฐานเดียวกันโดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน ตัดเกรดร่วมกัน
หรือใช้เกณฑ์เดียวกัน  
   2)  มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เช่น โครงการปรับ
พ้ืนฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ เป็นต้น  
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   3)  มีกิจกรรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษา เช่น การจัดโครงการอบรมหรือ
พัฒนาเสริมทักษะความรู้อื่นๆ  
   4)  มีการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ โดยให้นักศึกษาออกไป เรียนรู้หรือศึกษาจาก
กรณีศึกษาที่มีอยู่จริง เพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ  
   5)  มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การเปิดสอนรายวิชาตามความถนัด
ของอาจารย์ หรือความต้องการของนักศึกษา หรือรายวิชาที่ทันสมัยต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน  
   6)  มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์ ดังนี้ นักศึกษาติดต่อแหล่ง
ฝึกงานเอง แล้วน ามาเสนออาจารย์ที่ควบคุมรายวิชาฝึกงานหรือสหกิจ จากนั้นคณะกรรมการหลักสูตรจะ
ร่วมกันพิจารณาแหล่งฝึกงานดังกล่าวว่าตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่ หลังจากนั้นจึงด าเนินการ
ตามขั้นตอน แต่ถ้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ทางหลักสูตรจะเสนอแหล่งฝึกงานที่เคยรับนักศึกษาให้นักศึกษา
พิจารณาแทน  
   7)  อาจารย์ทุกคนต้องมีประมวลรายวิชาแจกนักศึกษาและสอนให้ตรงกับประมวล
รายวิชา  
 5.3  การประเมินผู้เรียน   
  1) ก าหนดวิธีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยวัดจากผลการเรียนคะแนนกลางภาคและ
ปลายภาค และชี้แจงการตัดเกรดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรรับทราบ  
  2) ด าเนินการจัดการเรียนรู้และประเมินผลผลลัพธ์การเรียนรู้ เช่น การก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 3, 4, 5, และ 6)  
  3) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
  มีการจัดท าผลการด าเนินงานของหลักสูตรจากร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี ในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  
  
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ 
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่ง
อ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ 
ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยมีระบบการ
ด าเนินงานของสาขา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและมี
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กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ซึ่งสามารถแสดงได้ ดังนี้  
 

6.1  การบริหารงบประมาณ  
คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อ

การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  

6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
6.2.1  ห้องเรียน มีดังนี้ 
6.2.1.1 ห้องบรรยายขนาด  25   ที่นั่ง จ านวน  2  ห้อง 
6.2.1.2 ห้องบรรยายขนาด  30   ที่นั่ง จ านวน  4  ห้อง 
 

  6.2.2 ห้องปฏิบัติการ  มีดังนี้    
6.2.2.1  ห้องปฏิบัติการแต่งแร่ 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 เครื่องทดสอบการชักตัวอย่างแร่ (Sampling) 1  เครื่อง 
2 เครื่องคัดขนาดแร่ด้วยน้ า Joy Manufacturing 1 เครื่อง 

3 เครื่องคัดขนาดแร่ด้วยตะแกรง  (Screening) 1 เครื่อง 
4 เครื่องคัดขนาดแร่แบบ Spiral 1  เครื่อง 
5 ตู้อบแร่ด้วยความร้อน  2  เครื่อง 
6 เครื่องแยกแร่แม่เหล็ก (Magnetic Separation) 1  เครื่อง 
7 เครื่องแยกแร่ไฟฟ้าแรงสูง (High Tension 

Separation) 
1  เครื่อง 

8 เครื่องเทสแม่เหล็ก 1  เครื่อง 
9 เครื่องแยกแร่ด้วยโต๊ะสั่น (Shaking Table) 2  เครื่อง 
10 เครื่องสั่นคัดขนาดแร่ด้วยไฟฟ้า 1  เครื่อง 
11 เครื่องแยกแร่แบบไฮโดรไซโคลน  1  เครื่อง 
12 เครื่องกวนและผสมแร่ขนาดทดลอง 2  เครื่อง 
13 เครื่องกรองแร่แบบสูญญากาศ 2  เครื่อง 
14 เครื่องบดแร่แบบจาร์มิลล์ ขนาดห้องทดลอง 1  เครื่อง 

15 เครื่องบดแร่แบบลูกกลิ้ง 1  เครื่อง 
16 เครื่องบดแร่แบบ Jaw Crusher 1  เครื่อง 
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ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
17 เครื่องแยกแร่ Jig 2  เครื่อง 
18 เครื่องเจาะส ารวจแร่ (Hand Auger) 1  เครื่อง 
19 ชุดทดสอบการกระจายขนาดแร่ 1  เครื่อง 
20 ชุดทดสอบการวิเคราะห์แร่ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 10  ชุด 
21 เครื่องทดสอบการย่อยแร่ (Crusher) 1  เครื่อง 
22 เครื่องแยกแร่ด้วยวิธีลอยแร่ (Flotation) 2  เครื่อง 

23 เครื่องส ารวจแร่แบบวัดความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ 1  เครื่อง 
          

6.2.2.2 ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 เครื่องทดสอบการชักตัวอย่างแร่ (Sampling) 1  เครื่อง 
2 เครื่องคัดขนาดแร่ด้วยน้ า Joy Manufacturing 1 เครื่อง 
3 เครื่องคัดขนาดแร่ด้วยตะแกรง  (Screening) 1 เครื่อง 
4 เครื่องคัดขนาดแร่แบบ Spiral 1  เครื่อง 

5 ตู้อบแร่ด้วยความร้อน  2  เครื่อง 
6 เครื่องแยกแร่แม่เหล็ก (Magnetic Separation) 1  เครื่อง   
7 เครื่องแยกแร่ไฟฟ้าแรงสูง (High Tension 

Separation) 
1  เครื่อง 

8 เครื่องเทสแม่เหล็ก 1  เครื่อง 
9 เครื่องแยกแร่ด้วยโต๊ะสั่น (Shaking Table) 2  เครื่อง 
10 เครื่องสั่นคัดขนาดแร่ด้วยไฟฟ้า 1  เครื่อง 
11 เครื่องแยกแร่แบบไฮโดรไซโคลน  1  เครื่อง 
12 เครื่องกวนและผสมแร่ขนาดทดลอง 2  เครื่อง 
13 เครื่องกรองแร่แบบสูญญากาศ 2  เครื่อง 
14 เครื่องบดแร่แบบจาร์มิลล์ ขนาดห้องทดลอง 1  เครื่อง 
15 เครื่องบดแร่แบบลูกกลิ้ง 1  เครื่อง 
16 เครื่องบดแร่แบบ Jaw Crusher 1  เครื่อง 

17 เครื่องแยกแร่ Jig 2  เครื่อง 
18 เครื่องเจาะส ารวจแร่ (Hand Auger) 1  เครื่อง 
19 ชุดทดสอบการกระจายขนาดแร่ 1  เครื่อง 
20 ชุดทดสอบการวิเคราะห์แร่ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 10  ชุด 
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ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
21 เครื่องทดสอบการย่อยแร่ (Crusher) 1  เครื่อง 
22 เครือ่งแยกแร่ด้วยวิธีลอยแร่ (Flotation) 2  เครื่อง 
23 เครื่องส ารวจแร่แบบวัดความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ 1  เครื่อง 

 
6.2.2.3 ห้องปฏิบัติการเคมีและฟิสิกส์ 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 เครื่องทดสอบการชักตัวอย่างแร่ (Sampling) 1  เครื่อง 
2 เครื่องคัดขนาดแร่ด้วยน้ า Joy Manufacturing 1 เครื่อง 
3 เครื่องคัดขนาดแร่ด้วยตะแกรง  (Screening) 1 เครื่อง 
4 เครื่องคัดขนาดแร่แบบ Spiral 1  เครื่อง 
5 ตู้อบแร่ด้วยความร้อน  2  เครื่อง 
6 เครื่องแยกแร่แม่เหล็ก (Magnetic Separation) 1  เครื่อง   
7 เครื่องแยกแร่ไฟฟ้าแรงสูง (High Tension 

Separation) 
1  เครื่อง 

8 เครื่องเทสแม่เหล็ก 1  เครื่อง 

9 เครื่องแยกแร่ด้วยโต๊ะสั่น (Shaking Table) 2  เครื่อง 
10 เครื่องสั่นคัดขนาดแร่ด้วยไฟฟ้า 1  เครื่อง 
11 เครื่องแยกแร่แบบไฮโดรไซโคลน  1  เครื่อง 
12 เครื่องกวนและผสมแร่ขนาดทดลอง 2  เครื่อง 
13 เครือ่งกรองแร่แบบสูญญากาศ 2  เครื่อง 
14 เครื่องบดแร่แบบจาร์มิลล์ ขนาดห้องทดลอง 1  เครื่อง 
15 เครื่องบดแร่แบบลูกกลิ้ง 1  เครื่อง 
16 เครื่องบดแร่แบบ Jaw Crusher 1  เครื่อง 
17 เครื่องแยกแร่ Jig 2  เครื่อง 
18 เครื่องเจาะส ารวจแร่ (Hand Auger) 1  เครื่อง 
19 ชุดทดสอบการกระจายขนาดแร่ 1  เครื่อง 
20 ชุดทดสอบการวิเคราะห์แร่ด้วยกล้องจุลทรรศน์    10  ชุด 

21 เครื่องทดสอบการย่อยแร่ (Crusher) 1  เครื่อง 
22 เครื่องแยกแร่ด้วยวิธีลอยแร่ (Flotation) 2  เครื่อง 
23 เครื่องส ารวจแร่แบบวัดความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ 1  เครื่อง 
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 6.2.3 ห้องสมุด 
         ใช้หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ซึ่งมีหนังสือ  ต าราเรียน  
วารสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต ( Internet)  และการ
ให้บริการทางด้านวิชาการต่าง ๆ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
6.2.3.1  หนังสือและต าราเรียนภาษาไทย    67,453 เล่ม 
6.2.3.2  หนังสืออ้างอิงภาษาไทย     2,496 เล่ม 
6.2.3.3  หนังสือและต าราเรียนภาษาอังกฤษ     16,919 เล่ม 
6.2.3.4  หนังสืออ้างอิงอังกฤษ     18,303 เล่ม 
6.2.3.5 วิจัย       822 เล่ม 
6.2.3.6  วิทยานิพนธ์      251 เล่ม 
6.2.3.7  วารสาร      205 เล่ม 
6.2.3.8  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย    9,285 เล่ม 
6.2.3.9  Electronic resources      1,127 เล่ม 
6.2.3.10  SET Corner      67 เล่ม 
6.2.3.11  นวนิยาย, เรื่องสั้น     4,187 เล่ม 
6.2.3.12  วารสารเย็บเล่ม      36 เล่ม 
6.2.3.13  วารสารบอกรับ      81 เล่ม 
6.2.3.14  E-book จาก Gale Virtual Reference Library (GVRL)  363 เล่ม 
6.2.3.15  E-book (IG Library)     18 เล่ม 
6.2.3.16  E-book (E-Library)     4,078 เล่ม 
6.2.3.17  E-Project      206 เล่ม 

        6.2.4  ฐานข้อมูล  
6.2.4.1  ACM Digital Library 
6.2.4.2  H.W Wilson 
6.2.4.3  IEEE/IET  Electronic Library (IEL) 
6.2.4.4  ProQuest Dissertation & Theses Global 
6.2.4.5  Web of Science 
6.2.4.6  SpringerLink – Journal 
6.2.4.7  American Chemical Society Journal (ACS) 
6.2.4.8  Academic Search Complete 
6.2.4.9  ABI/INFORM Complete 
6.2.4.10  Computers & Applied Sciences Complete 
6.2.4.11  Education Research Complete 
6.2.4.12  Emerald Management (EM92) 
2.2.4.13  ScienceDirect 
2.2.4.14  Communication & Mass Media Complete 
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 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับส านักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้

อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น 
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 
ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วยในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือ
วารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้า

หอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสต          
ทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สอยของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและ
ความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 

เป้าหมาย การด าเนินงาน การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
ระบบเครือข่าย  แม่ข่าย อุปกรณ์ 
การทดลอง ทรัพยากร สื่อและ
ช่องทางการเรียนรู้ ที่เพียบพร้อม
เพ่ือสนับสนุนทั้งการศึกษาใน
ห้องเรียน นอกห้องเรียน และเพ่ือ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่าง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดีย 
ที่มีความ พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในการสอน 
การบันทึกเพ่ือเตรียมจัดสร้าง
สื่อส าหรับการทบทวนการ
เรียน 
2.จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ
ทดลองที่มี เครื่องมือทันสมัย
และเป็นเครื่องมือวิชาชีพใน
ระดับสากล เพื่อให้นักศึกษา
สามารถฝึกปฏิบัติ สร้างความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน 

- รวบรวมจัดท าสถิติจ านวน 
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัวนักศึกษา
ชั่วโมงการใช้งานห้องปฏิบัติการ 
และเครื่องมือ ความเร็วของระบบ
เพ่ือสนับสนุนทั้งการศึกษา  
- จ านวนนักศึกษาลงเรียนในวิชา
เรียนที่ มี การฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์
ต่าง ๆ 
- สถิติของจ านวนหนังสือต ารา และ 
สื่อดิจิทัล ที่มีให้บริการ และสถิติ 
การใช้งานหนังสือต ารา สื่อดิจิทัล 

 ในวิชาชีพ 
3.จัดให้มีเครือข่ายและ
ห้องปฏิบัติการทดลองเปิด ที่มี
ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และ
พ้ืนที่ที่นักศึกษาสามารถศึกษา
ทดลอง หาความรู้เพ่ิมเติมได้
ด้วยตนเองด้วยจ านวนและ
ประสิทธิภาพที่เหมาะสม
เพียงพอ 

- ผลส ารวจความพึงพอใจของนัก 
ศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากร
เพ่ือการเรียนรู้และการ ปฏิบัติการ 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key performance indicator)  
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายดังตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และ
อย่างน้อยร้อยละ80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

เป้าหมาย การด าเนินงาน การประเมินผล 
 4.จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง

หนังสือต ารา และสื่อดิจิทัล
เพ่ือการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุด
ทางกายภาพและทางระบบ
เสมือน 
5.จัดให้มีเครื่องมือทดลอง เช่น 
ระบบแม่ข่ายขนาดใหญ่ 
อุปกรณ์เครือข่าย เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติการในการบริหาร 
ระบบ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน   
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ 
การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา 
 ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงและก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 

1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 
1.2.4 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 

2.1 น.ศ. ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
2.2 ผู้ว่าจ้าง 
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   
 ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดั บ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกัน
คุณภาพภาพใน (IQA) 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง   

4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ ประธานหลักสูตร 
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์  

 
 
 



107 

ภาคผนวก 

ก. เหตุผลและความจ าเป็น  ในการปรับปรุงหลักสูตร        
ข. เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์  หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง   
ค. รายละเอียดความสอดคล้อง  ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา   
ง. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม  และหลักสูตรปรับปรุง  กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
จ. เปรียบเทียบรายวิชา  หลักสูตรเดิม  กับหลักสูตรปรับปรุง    
ฉ. รายนามคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร       

1. คณะกรรมการด าเนินงาน 
2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

ช. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2551 
ซ. ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

วิศวกรรมเหมืองแร่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560) 
ฌ. ประวัติ และผลงานวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ญ. ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา วิศวกรรมเหมืองแร่  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560) 
ฎ. รายละเอียด มคอ.1 
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เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

 

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ  ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น  อีกท้ังมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ   

มีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  ถูกน ามาใช้งานในด้านต่าง ๆ  มากมาย    ทั้งภาคอุตสาหกรรม  

เกษตรกรรม  และอ่ืน ๆ  ดังนั้นในภาคการศึกษาซึ่งมีการสอนให้ใช้เทคโนโลยี    อีกทั้งยังพัฒนาเทคโนโลยี

ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น  ซึ่งหลักสูตรที่ใช้นั้นจ าเป็นต้องพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ  ซึ่งหลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่

ที่ใช้อยู่ปัจจุบันได้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรเดิมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีพ.ศ. 2553  

และใช้มาเป็นเวลาหลายปี  อีกทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานั้น  โครงสร้างต่าง ๆ  มีการ

เปลี่ยนแปลงไปมาก  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่นี้ให้มี

ความทันสมัย เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ ภาษาอังกฤษและโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ที่สูงขึ้นและสอดคล้องกับโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เพ่ือรองรับ

และสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศและต่างประเทศ  ผลิตวิศวกร

นักปฏิบัติการให้ความรู้  ความเข้าใจ  ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  มีทักษะพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเหมืองแร่

เพียงพอแก่การท างาน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม      

มีคุณภาพสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยเป็นบัณฑิตที่มีความซื่อตรง  อดทน             

มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

   
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ พ.ศ. 2555 สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ พ.ศ. 2560 
ปรัชญา ปรัชญา 
มุ่งม่ันพัฒนาวิชาการควบคู่กับจริยธรรม เพ่ือผลิต
วิศวกรนักปฏิบัติการที่มีความรู้ความสามารถ
เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ และพ่ึงพาตนเองได้ 

มุ่งม่ันพัฒนาวิชาการควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
ผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการที่มีความรู้ความสามารถ
เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
และพ่ึงพาตนเองได้ 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ 
   1.  เพ่ือผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ ใน
การใช้ความรู้เชิงทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติทางด้าน
วิศวกรรม เหมื องแร่  เพ่ื อการด าเนิ น งานด้ าน
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ทั่วไปและต่างประเทศ โดย
เน้ นการปรับปรุ งคุณ ภาพของแร่  การพัฒ นา
เครื่องมืออุปกรณ์ และการเลือกใช้เครื่องจักรกลใน
งานอุตสาหกรรมด้านเหมืองแร่และธรณี และงาน
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

   1.  เพ่ือผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ ในการ
ใช้ความรู้ เชิงทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติทางด้าน
วิ ศ ว ก รรม เห มื อ งแ ร่  เ พ่ื อ ก ารด า เนิ น งาน ด้ าน
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศและต่างประเทศ โดย
เน้นการปรับปรุงคุณภาพของแร่ การพัฒนาเครื่องมือ
อุปกรณ์  และการ เลื อก ใช้ เค รื่ อ งจั ก รกล ในงาน
อุตสาหกรรมด้านเหมืองแร่และธรณี และงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 

   2.  เพ่ือผลิตวิศวกรนักปฏิบัติที่มีทักษะด้าน 
เหมืองแร่และสามารถควบคุมงานการเหมืองแร่ใน 
ตลาดแรงงานทั่วไปและต่างประเทศ 
 
 

3.  เพ่ือฝึกฝนให้มีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยในการ   
ค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ  
สามารถแก้ ปั ญ ห าด้ วยหลั ก การและ เห ตุ ผ ล 
ปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาที่มีการวางแผนและควบคุม
อย่างรอบคอบ ซึ่ งจะก่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์  ตาม
เป้าหมายอย่างประหยัดรวดเร็ว และมีคุณภาพ 
    4. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม  ความมีระเบียบวินัย  
ความซื่อสัตย์สุจริต  ความขยันหมั่นเพียร ความ 
ส านึกในจรรยาอาชีพและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
และสังคม 

   2.  เพ่ือผลิตวิศวกรนักปฏิบัติที่มีทักษะด้าน 
เหมืองแร่และสามารถควบคุมงานการเหมืองแร่ใน 
ตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ  รวมทั้งมี
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพียงพอส าหรับการสื่อสารใน
การท างานและใช้ชีวิตประจ าวัน 
   3.  เพ่ือฝึกฝนให้มีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยในการ
ค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ  
สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงาน
ด้วยหลักวิชาที่มีการวางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบ 
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายอย่างประหยัด
รวดเร็ว และมีคุณภาพ 
  4. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม  ความมีระเบียบวินัย  
ความซื่อสัตย์สุจริต  ความขยันหมั่นเพียร ความ ส านึก
ในจรรยาอาชีพและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และ
สังคม 
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รายละเอียดความสอดคล้อง  ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา 

 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือผลิตบัณฑิต
วิศวกรเหมืองแร่รองรับความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของโลก  โดยในปัจจุบันได้มีการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ  เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน  การด าเนินงานทางธุรกิจ
และ ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ  เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในหน่วยงาน  ไม่ว่าจะเป็นหน่วย
หน่วยงานรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และเอกชน  ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงจัดท าขึ้นเพ่ือผลิตบัณฑิตวิศกรเหมืองแร่  
รองรับความต้องการในงานด้านวิศวกรรมเหมืองแร่  ตลาดแรงานและสถานประกอบการต่าง ๆ  โดยเน้น      
ให้วิศวกรมีทักษะด้านปฏิบัติการ  สามารถใช้เครื่องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย    คิดเป็นท าเป็น  และ
สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งผลที่คาดจะว่าได้รับ  ท าให้ได้บัณฑิตที่มี
คุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  และพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยได้
แสดงรายละเอียดของรายวิชาต่างๆ  ที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละข้อ   ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตวิศวกร FUNMA105 แคลคูลัส  1 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
เหมืองแร่ที่มีความรู้พ้ืนฐานทาง FUNMA106 แคลคูลัส  2 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม FUNMA107 แคลคูลัส 3 ส าหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
เพียงพอแก่การประยุกต์ใช้ FUNSC201 

FUNSC202 
FUNSC101 
FUNSC102 
FUNSC103 
FUNSC104 
ENGCC301 
ENGCC302 
ENGCC303 
ENGCC304 
ENGME103 
ENGME104 
ENGME105 
ENGEE103 

เคมีส าหรับวิศวกร 
ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 
ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 
เขียนแบบวิศวกรรม 
กลศาสตร์วิศวกรรม 
วัสดุวิศวกรรม 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
อุณหพลศาสตร์ 
กลศาสตร์ของไหล 
กลศาสตร์วัสดุ 
หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 

3(3-0-6) 
1(0-3-1) 
3(3-0-6) 
1(0-3-1) 
3(3-0-6) 
1(0-3-1) 
3(2-3-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-3-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-3-5) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตวิศวกร
เหมืองแร่ที่มีความรู้และทักษะ 

ENGMN102 ธรณีวิทยาทั่วไป 3(2-3-5) 

ในหลักการพ้ืนฐานทาง ENGMN103 แร่และหินวิทยาส าหรับวิศวกร 3(2-3-5) 
วิศวกรรมเหมืองแร่เพียงพอแก่
การประยุกต์ใช้ในการท างาน
ทางวิชาชีพ 

ENGMN104 
ENGMN109 
ENGMN110 
ENGMN111 
ENGMN112 
ENGMN113 
ENGMN115 
ENGMN120 
ENGMN122 
ENGMN117 

 
ENGMN123 
ENGMN124 

แหล่งแร่ 
การท าเหมืองผิวดินและการออกแบบ 
การท าเหมืองใต้ดินและการออกแบบ 
เครื่องจักรกลเหมืองแร่และการจัดการ 
ศิลากลศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ 
การวางแผนและการออกแบบเหมืองแร่ 
ความปลอดภัยในงานเหมืองแร่ 
การขุดเจาะสร้างอุโมงค์ 
สิ่งแวดล้อมเหมืองแร่และการปรับสภาพ
พ้ืนที่เหมือง 
ธรณีเทคนิค 
กฎหมายเหมืองแร่ 

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

 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 

    
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตวิศวกร
เหมืองแร่ที่มีทักษะการใช้เครื่อง 
มือทางวิศวกรรมเพียงพอที่ใช้ 
เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง คิด
เป็น ท าเป็นและ ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่กับวิชาชีพ
ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 

 
ENGMN101 
ENGMN105 
ENGMN106 
ENGMN107 
ENGMN108 
ENGMN114 
ENGMN116 
ENGMN118 
ENGMN119 
ENGIE209 

ENGMN121 
ENGMN125 
ENGMN128 

 
การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 
กรรมวิธีแต่งแร่ 1 
กรรมวิธีแต่งแร่ 2 
ส ารวจรังวัดเหมืองแร่ 1 
ส ารวจรังวัดเหมืองแร่ 2 
เทคโนโลยีการเจาะระเบิด 
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเหมืองแร่ 
โครงการวิศวกรรมเหมืองแร่ 
สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมเหมืองแร่ 
คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ 
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานเหมืองแร่ 
ปั๊มและเครื่องอัดอากาศ 
ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
เบื้องต้น 
 

 
3(1-6-4) 
3(1-6-4) 
3(1-6-4) 
2(1-3-3) 
2(1-3-3) 
3(2-3-5) 
1(0-3-1) 
3(1-6-4) 
6(0-40-0) 
3(2-3-5) 
3(1-6-4) 
3(2-3-5) 
3(1-6-4) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
4. เพ่ือฝึกให้บัณฑิตวิศวกร
เหมืองแร่มีคุณธรรม  จริยธรรม   
ความมีระเบียบวินัย  ความ 
ซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่น 
เพียร ความส านึกใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ  ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 
ตลอดจนธ ารงรักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 
                

GEBHT101 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 
กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ศิลปะการใช้ชีวิต 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา
ในการด าเนินชีวิต 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 
มนษุยสัมพันธ์ 

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

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

GEBIN101 
GEBIN102 
GEBIN103 
GEBSO101 

 
GEBSO102 
GEBSO103 

   GEBSO104 
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ภาคผนวก ง 
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 

เกณฑ์ขั้นต่ า 

ของ สกอ. 

(หน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม 

พ.ศ. 2555 

(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 31 30 

   1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  5  
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3  
   1.3 กลุ่มวิชาภาษา  18 30 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3  
   1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา และนันทนาการ  2  
    
2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 112 109 
   2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี  42 45 
   2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  59 59 
   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  11 5 
       
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 
    

รวม 120 149 145 
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ภาคผนวก จ 
เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง 

 
หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 

พ.ศ. 2555 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 

พ.ศ. 2560 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

 

13061001 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) -  
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
               และสังคม 

3(3-0-6) -  

13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น  2(2-0-4) -  
13061005 สังคมวิทยาเมือง                3(3-0-6) -  
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) -  
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา 3(3-0-6) -  
13061312 ระเบียบวิธีวิจัย  3(3-0-6) -  
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ                  3(3-0-6) -  
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป  3(3-0-6) -  
13061017 สังคมกับการปกครอง       3(3-0-6) -  
13061018 การเมืองกับการปกครอง  
               ของไทย  

3(3-0-6) 
 

-  

13061021 ความสัมพันธ์ระหว่าง 
               ประเทศ  

2(2-0-4) 
 

-  

13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 2(2-0-4) -  
13062001 จิตวิทยาทั่วไป  3(3-0-6) -  
13062002 มนุษยสัมพันธ์       3(3-0-6) -  
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0-6) -  
13062005 จิตวิทยาองค์การ    3(3-0-6) -  
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม   3(3-0-6) -  
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
             เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน        
13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ 
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
13063004 พลเมืองโลกในกระแส 
              โลกาภิวัตน ์
13064001 จิตวิทยาการบริการ      
13064002 ความคิดสร้างสรรค์    

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 

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

- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 

13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม         3(3-0-6) -  
13064004 จิตอาสา  2(2-0-4) -  
13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ 3(3-0-6) -  
13064006 ศิลปะแห่งความรัก  3(3-0-6) -  
13064007 แผนที่ชีวิต  3(3-0-6) -  
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
               เพ่ือวิชาชีพ  

3(3-0-6) 
 

-  

13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา  3(3-0-6) -  
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ  3(3-0-6) -  
13064011 จิตปัญญาศึกษา         3(3-0-6) -  
13065001 ปรัชญาจีน  3(3-0-6) -  
13065002 การเมืองการปกครองของ 
               สาธารณรัฐประชาชนจีน 

3(3-0-6) 
 

-  

13065003 วัฒนธรรมและสังคมจีน   3(3-0-6) -  
13065004 วัฒนธรรมและสังคม            
               เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

3(3-0-6) 
 

-  

13065005 การเมืองการปกครองของ 
               เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

3(3-0-6) 
 

-  

13065006 อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา  3(3-0-6) -  
13066001 สารสนเทศเพ่ือการเขียน 
               รายงาน  

- 

3(3-0-6)  
 

GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 
              ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 

 
 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
-  GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 

               สังคม 
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ 
               กฎหมาย 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

-  GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์ 
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 
GEBSO106 จิตวิทยาเพ่ือการด าเนินชีวิตและ 
               การท างาน 

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

2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ   
    คณิตศาสตร์ 

 2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์  

22000001 สถิติพ้ืนฐาน 3(3-0-6) -  
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติ                    
              กับชีวิตประจ าวัน      
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลย ี

3(3-0-6) 
 

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

3(3-0-6) 

- 
- 
- 

 

22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิง 
               วิทยาศาสตร์ 
22000006 โลกและปรากฏการณ์ 

- 

22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต 3(3-0-6) -  
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) -  
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) -  
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น   3(3-0-6) -  

-  GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติใน 
               ชวีิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 

-  GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นใน 
               ชวีิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 

-  GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิง 
               วิทยาศาสตร์ 

3(3-0-6) 

-  GEBSC104 การสร้างกระบวนการทาง 
               วิทยาศาสตร์เพื่อท างานวิจัยและ 
               การสร้างนวัตกรรม 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
-  GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
-  GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 

 
3(3-0-6) 

3. กลุ่มวิชาภาษาตะวันตก  3. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) -  
13031004 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6) -  
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค 3(3-0-6) -  
13031013 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมาย 
               ทางวิชาการ 

3(3-0-6) -  

13031016 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) -  
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและ      
               เทคโนโลย ี
 
 

3(3-0-6) -  

4. กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก  
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6)  

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

 
3(3-0-6) 

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

  
13044001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร              
13044002 ภาษาเพ่ือการสืบค้น  
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์  
13044007 การพูดและการเขียนทาง 
               วชิาชีพ   
13044009 วรรณกรรมไทยส าหรับ 
               มัคคุเทศก์  
13044010 สุนทรียภาพทางภาษา  
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น  
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนา 
               ความคิด  
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ        

13044015 ภาษาเพ่ือการสื่อสารมวลชน         
13044016 ภาษาไทยส าหรับชาว  
              ต่างประเทศ  

-  
-  
-  
-  
- 
- 
- 
- 

 

 
-  
-  
-  
-  
-  
- 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน  
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน  
               ต่อเนื่อง  
13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่น 
               ชั้นต้น  
13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่น 
               ชั้นต้นต่อเนื่อง  
13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น                  
13043005 ภาษาจีนพ้ืนฐาน  
13043006 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  
13043007 ภาษาจีนเพ่ือการอาชีพ  
13043008 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ                  
13043009 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว  
13041005 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน  
13041006 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร  

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

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

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

 
 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
 

 
 

GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน 
               ชวีิตประจ าวัน 
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 
GEBLC104 ภาษาอังกฤษส าหระบผู้ประกอบ 
               วชิาชีพ 
GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการ 
               น าเสนอ 
GEBLC203 วรรณกรรมท้องถิ่น 

- 
-  
-  
- 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
5. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
13021001 พลศึกษา 
13021003 แบดมินตัน 
13021004 เทนนิส 
13021005 เทเบิลเทนนิส 
13021006 ฟุตบอล 
13021007 บาสเกตบอล 
13021009 ว่ายน้ า 
13021010 กอล์ฟ 
13021013 ซอฟท์บอล  
13021014 วอลเลย์บอล 
13021018 ยูโด  
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ 
13021025 ลีลาศ  
13021027 ฟุตซอล  
13021031 การช่วยคนตกน้ าและ                    
               ความปลอดภัยทางน้ า 
13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ 
13021039 กีฬาเพ่ือการแข่งขัน 
13021040 ว่ายน้ าเพ่ือสุขภาพ   
13021041 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
13022001 นันทนาการ  
13022005 การเป็นผู้น าค่ายพักแรม    
13022006 เกมสร้างสรรค์ส าหรับ 
               นันทนาการ  
13022010 ลีลาศเพ่ือสุขภาพ 
13022016 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพและสุข 
              ปฏิบัติ  
 
 

 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 

 

4. กลุ่มวิชาสุขภาพ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
13022018 สวัสดิศึกษา 
13022020 ค่ายพักแรม 

 

2(1-2-3) 
3(2-2-5) 

- 
- 

GEBHT101 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 
GEBHT102 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
GEBHT103 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 
GEBHT104 นันทนาการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
 

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

-  5. กลุ่มวิชาบูรณาการ  
-  GEBIN101 กระบวนการคิดและการ 

              แก้ปัญหา   
3(3-0-6) 

-  GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
-  GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต 

GEBIN104 ชีวิตมีสุข 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
22012105 แคลคูลัส  1 ส าหรับวิศวกร
22012106 แคลคูลัส  2 ส าหรับวิศวกร 
22012205 แคลคูลัส  3 ส าหรับวิศวกร
22051102 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร
22051103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับ 
              วิศวกร 
22051104 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร
22051105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ส าหรับ 
              วิศวกร 
22021106 เคมีส าหรับวิศวกร 
22021107 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 
30010101 เขียนแบบวิศวกรรม 
30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม 
30010103 วัสดุวิศวกรรม 
30010104 การเขียนโปรแกรม 
              คอมพิวเตอร์ 
31060101 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
              เหมืองแร่ 
31072202 กลศาสตร์วัสดุ 
31073202 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

 
 

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

 
3(3-0-6) 
1(0-3-2) 
3(2-3-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-3-5) 

 

3(1-6-4) 
 

3(3-0-6) 
3(2-3-5) 

 

 
 

 

 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
FUNMA105 แคลคูลัส  1 ส าหรับวิศวกร 
FUNMA106 แคลคูลัส  2 ส าหรับวิศวกร 
FUNMA107 แคลคูลัส  3 ส าหรับวิศวกร 
FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 
FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับ 
              วิศวกร 

FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 
FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ส าหรับ 
              วิศวกร 

FUNSC201 เคมีส าหรับวิศวกร 
FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม  
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม 
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

 
 
ENGME105 กลศาสตร์วัสดุ 
ENGEE103  หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 
ENGME103 อุณหพลศาสตร์ 
ENGME104 กลศาสตร์ของไหล 

 
 

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

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

 
3(3-0-6) 
1(0-3-1) 
3(2-3-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-3-5) 

 
 
 

3(3-0-6) 
3(2-3-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
 
 

31061202 ธรณีวิทยาทั่วไป 
31061205 แร่และหินวิทยาส าหรับวิศวกร 
31061306 แหล่งแร่ 
31063203  กรรมวิธีแต่งแร่ 1 
31063303  กรรมวิธีแต่งแร่ 2 
31064201 ส ารวจรังวัดเหมืองแร่ 1 
31064204  ส ารวจรังวัดเหมืองแร่ 2 
31064302  การท าเหมืองผิวดินและการ 
              ออกแบบ      

31064307  การท าเหมืองใต้ดินและการ 
               ออกแบบ 
31065306  เครื่องจักรกลเหมืองแร่และ 
                การจัดการ 
31064401  เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ 
31064407  เทคโนโลยีการเจาะระเบิด 
31064421  การวางแผนและออกแบบ 
               เหมืองแร่ 
31067404  การเตรียมโครงงานวิศวกรรม 
               เหมืองแร ่
31064406  สิ่งแวดล้อมเหมืองแร่และการ 
               ปรับสภาพพ้ืนที่เหมือง 
31067411  โครงการวิศวกรรมเหมืองแร่
31060309  สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรม 
               เหมืองแร ่
31062429  ธรณีเทคนิค 
31073203  กลศาสตร์ของไหล    
31073202  อุณหพลศาสตร์ 
31063430  เคมีของวัสดุ 

 
 
 

3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
1(3-0-6) 
3(1-6-4) 
3(1-6-4) 
2(1-3-3) 
2(1-3-3) 
3(3-0-6) 

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

 
3(3-0-6) 
3(2-3-5) 
3(3-0-6) 

 
1(0-3-1) 

 
3(3-0-6) 

 
3(1-6-4) 
6(0-40-0) 

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

2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
ENGMN101 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม            
                เหมืองแร ่
ENGMN102 ธรณีวิทยาทั่วไป 
ENGMN103 แร่และหินวิทยาส าหรับวิศวกร 
ENGMN104 แหล่งแร่ 
ENGMN105 กรรมวิธีแต่งแร่ 1 
ENGMN106 กรรมวิธีแต่งแร่ 2 
ENGMN107 ส ารวจรังวัดเหมืองแร่ 1 
ENGMN108 ส ารวจรังวัดเหมืองแร่ 2 
ENGMN109 การท าเหมืองผิวดินและการ 
                ออกแบบ 
ENGMN110 การท าเหมืองใต้ดินและการ 
                ออกแบบ 
ENGMN111 เครื่องจักรกลเหมืองแร่และการ 
                จัดการ 
ENGMN113 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ 
ENGMN114 เทคโนโลยีการเจาะระเบิด  
ENGMN115 การวางแผนและการออกแบบ 
                เหมืองแร ่
ENGMN116 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม 
                เหมืองแร ่
ENGMN117 สิ่งแวดล้อมเหมืองแร่และการ 
                ปรับสภาพพ้ืนที่เหมือง 
ENGMN118 โครงงานวิศวกรรมเหมืองแร่ 
ENGMN119 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรม 
                เหมืองแร ่
 
 
 
 

 
3(1-6-4) 

 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(3-0-6) 
3(1-6-4) 
3(1-6-4) 
2(1-3-3) 
2(1-3-3) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
3(2-3-5) 
3(3-0-6) 

 
1(0-3-1) 

 
3(3-0-6) 

 
3(1-6-4) 
6(0-40-0) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
31064426  ความปลอดภัยในงานเหมือง 

แร่ 
3(3-0-6)  

 
ENGIE209  คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ 
ENGMN112 ศิลากลศาสตร์ 
 

 
 

 3(2-3-5) 
 3(3-0-6) 

3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 
31066304  คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ 
             และเขียนแบบ 

31061307 แร่รัตนชาติ 
31062408 การขุดเจาะสร้างอุโมงค์ 
31066410 ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
            ภูมิศาสตร์เบื้องต้น 

31060311 เทอร์โมไดนามิกส์และจลน 
              ศาสตร์ส าหรับการสกัดโลหะ 
31064405 กฎหมายเหมืองแร่ 
31065412 ปั๊มและเครื่องอัดอากาศ 
 

 3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 
 
 
 

ENGMN122 การขุดเจาะสร้างอุโมงค์ 
ENGMN128 ระบบข้อมูลสารสนเทศ  
                ภูมิศาสตร์เบื้องต้น 
ENGMN126 เทอร์โมไดนามิกส์และ 
                จลนศาสตร์ส าหรับการสกัดโลหะ 
ENGMN124 กฎหมายเหมืองแร่ 
ENGMN125 ปั๊มและเครื่องอัดอากาศ 
ENGMN120 ความปลอดภัยในงานเหมืองแร่ 
ENGMN121 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงาน 
                เหมืองแร ่
ENGMN123 ธรณีเทคนิค 
ENGMN127 เคมีของวัสดุ 
 

 
3(1-4-4) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(1-4-4) 

 
3(3-0-6) 

 
2(2-0-4) 
3(2-3-5) 

 

 
 
 

3(3-0-6) 
3(1-6-4) 

 
3(3-0-6) 
 
2(2-0-4) 
3(2-3-5) 
3(3-0-6) 
3(1-6-4) 

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

 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
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ภาคผนวก ฉ 
รายนามคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 

 
1.  คณะกรรมการด าเนินงาน 

1.1. ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ 
1.2. รศ.โกศล   โอฬารไพโรจน์     รองคณบดีด้านวิชาการ         กรรมการ 
1.3. นายศรีธร  อุปค า               หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เชียงใหม่ กรรมการ 
1.4. นายวิริยะ  ทองสุก     อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.5. รศ.นิคม  โชติกานนท์          อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.6. ว่าที่รท.สุรพิน  พรมแดน       อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 
1.7. นายสุทธิเทพ  รมยเวศม์          อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ

     
   

2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
2.1 ด้านวิชาการ 

1) รศ.ดร.ไพรัช  จรูญพัฒนพงศ์  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
                                                รองศาสตราจารย์ ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่   
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2.2 ด้านวิชาชีพ 
1) นายยงยุทธ  นพนิช วิศวกรเหมืองแร่ช านาญการ ส าหนักงานอุตสาหกรรม  

จังหวัดล าปาง 
 

    2.3 ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
1) นายสุพล เครือบุญมา หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน แม่เมาะวิศวกรรม จ ากัด 
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2551 
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ภาคผนวก ซ 
ค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    

สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560) 
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ภาคผนวก ฌ 
ประวัติ และผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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      ล าดับที่ 1 

 

 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
2.  ชื่อ – สกุล                    นายศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์   
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก University of Leeds, UK Ph.D. Engineering 2559 
5.2 ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วศ.ม. วิศวกรรมเหมืองแร่ 2547 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ 2542 
 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

“ไม่มี” 
 
6.2 บทความ 

ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์ . (2556). “แม่เหล็กนีโอไดเมียมกับวิศวกรรมการแต่งแร่” (Neodymium 

Magnet and  Mineral processing Engineering), ว า ร ส า ร วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556 ,  ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 หน้า 1 – 9. 
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6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
“ไม่มี” 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
   7.1 ประสบการณ์การสอน 
          7.1.1  ระดับปริญญาตรี 10 ปี  

 การแต่งแร่ 1 

 การแต่งแร่ 2 

 ศิลากลศาสตร์ 

 วิศวกรรมความปลอดภัย 

 เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ 
         7.1.2  ระดับปริญญาโท…… - …….ปี  
    
   7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

 “ไม่มี” 
 
 7.3 ประสบการณ์ในด้านปฎิบัติการทางวิชาชีพ 
 7.3.1  ต าแหน่งวิศวกร  บจก.มูซานดัม ร็อค แอลแอลซี เริ่มปฏิบัติงาน 1 มีนาคม 2553 ถึง 31 
พฤษภาคม 2553 

 

                                                                

(ลงชื่อ) ......................................................... 

                                                                        (นายศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์) 
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         ล าดับที่ 2 

 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 

1.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 

2.  ชื่อ – สกุล                    นายนิคม   โชติกานนท ์ 

3.  ต าแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์ 

4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท University of Missouri, U.S.A M.S. Mining Engineering 2517 
5.2 ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ 2507 
 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

 “ไม่มี” 
  

6.2 บทความ 
“ไม่มี” 
 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
นิคม โชติกานนท์. (2556). คู่ มือปฏิบัติการลอยแร่ . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เชียงใหม่. 149 หน้า 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
   7.1 ประสบการณ์การสอน 
          7.1.1  ระดับปริญญาตรี……25…….ปี  

 การเขียนแบบวิศวกรรม 

 การรังวัด 

 วิศวกรรมเหมืองแร่เบื้องต้น  

 การแต่งแร่ 1 

 การแต่งแร่ 2 

 วัตถุระเบิดเกี่ยวกับงานวิศวกรรม 

 สิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ 
         7.1.2  ระดับปริญญาโท……-…….ปี  
 
   7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

 “ไม่มี” 
 
           
 

                                                                                      
 

(ลงชื่อ) ......................................................... 
                                                                        (รองศาสตราจารย์ นิคม โชติกานนท์) 
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          ล าดับที่ 3 

 

 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
2.  ชื่อ – สกุล                    นายสุทธิเทพ  รมยเวศม์ 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมเหมืองแร่ 2555 
5.2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ 2541 
 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

 “ไม่มี” 
 

6.2  บทความ 
Rommayawes, S. Leelasukseree, C.  and Jaroonpattanapong, P. (2013). “Influence 

of Air-Deck Length on Fragmentation in Quarry Blasting”, Eurasian    
Multidisciplinary Forum(EMF), Tbilisi, Georgia, October 24-26, 2013, pp.200-
207. 

 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  “ไม่มี” 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
           7.1.1  ระดับปริญญาตรี 9 ปี  

 การท าเหมืองใต้ดินและการออกแบบ 

 เครื่องจักรกลเหมืองแร่และการจัดการ 

 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ 

 เทคโนโลยีการเจาะระเบิด 

 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานเหมืองแร่ 

 การขุดเจาะสร้างอุโมงค์ 

 ธรณีเทคนิค 
           7.1.2  ระดับปริญญาโท……-…….ปี  
    
   7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
            “ไม่มี” 
 
 7.3 ประสบการณ์ในด้านปฎิบัติการทางวิชาชีพ 
 7.3.1  ต าแหน่งวิศวกร  บจก.ยูเนี่ยน ไมนิ่ง เริ่มปฏิบัติงาน 2542 ถึง 2543 
 7.3.2  ต าแหน่งวิศวกรโครงการ  บจก.ศิลาไทย เริ่มปฏิบัติงาน 2543 ถึง 2546 
 7.3.3  ต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายการผลิต  บจก.ศิลาสามยอด เริ่มปฏิบัติงาน 2546 ถึง 2547 
 7.3.4  ต าแหน่งผู้จัดการ  หจก.เขตศิลา เริ่มปฏิบัติงาน 2547 ถึง 2549 
 
 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

                                                                              (นายสุทธิเทพ  รมยเวศม์ ) 
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   ล าดับที่ 4 

 

 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ 
2. ชื่อ – สกุล   ว่าที่ร้อยโท สุรพิน พรมแดน 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 2551 
5.2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 2548 
 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง5 ปี) 

“ไม่มี”  
 
6.2 บทความ 

Promdan, S., Sakulchangsatjatai, P., Kammuang-lue, N. and Terdtoon, P. (2014).      
“An Approach for Identify the Steady State of Closed Loop Oscillating Heat 
Pipes”. The 6th International Conference on Science, Technology and 
Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), Kingdom of Cambodia, 
28-30 August , 2014 , pp.112-117. 
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  Promdan, S., Sakulchangsatjatai, P., Kammuang-lue, N. and Terdtoon, P. (2015).       
“Experimental Investigation of Closed Loop Oscillating Heat Pipes”,. The 9th 
International Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB VII), NakhonPathom – Phetchaburi, 30 July - 
2 August, 2015 , pp.48-53. 

 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

          “ไม่มี” 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์การสอน 
          7.1.1  ระดับปริญญาตรี… 8 …….ปี  

 ชื่อวิชา การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเหมืองแร่ 

 ชื่อวิชา กลศาสตร์วิศวกรรม 

 ชื่อวิชา กลศาสตร์วัสดุ 

 ชื่อวิชา กลศาสตร์ของไหล 

 ชื่อวิชา อุณหพลศาสตร์ 

 ชื่อวิชา การเตรียมโครงงานและโครงงานวิศวกรรมเหมืองแร่ 
 7.1.2  ระดับปริญญาโท…… - …….ปี  

 
 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

  “ไม่มี” 

 
 7.3 ประสบการณ์ในด้านปฎิบัติการทางวิชาชีพ 

  7.3.1  การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแม่เมาะวิศวกรรมเหมืองแร่ 
ต าเหน่งวิศวกร  เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สิ้นสุดการปฏิบัติงาน วันที่ 30 กรกฎาคม 2559  
 
  

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

           (ว่าที่ร้อยโท สุรพิน  พรมแดน)  
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          ล าดับที่ 5 

 

 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่   
2. ชื่อ – สกุล   นายณัฐพงศ์  หล้ากอง 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 2552 

5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

อส.บ.  เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ 2547 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง5 ปี) 
 “ไม่มี” 
 

6.2 บทความ 
          วินัย วงค์เรือน เหมินทร์ สมณะ ทศพล ฉันทะ เชษฐ อุทธิยัง สุวิช มาเทศน์ และ ณัฐพงศ์ หล้ากอง

(2558). “การศึกษารัศมีมุมดายที่มีผลต่อกระบวนการลากขึ้นรูปลึก” การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 มทร.อีสาน 2558. หน้าที่ 107. 
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Lakong,N. and Auttiyung,C. (2017), Dising and development of combination die for 
including curling, embossing and deep drawing process,. The 9th 
International Conference on Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Well-Being (STISWB VIIII),Kuming, Chaina, 26-28 June, 2017 , 
pp.348-353.   

 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

          “ไม่มี” 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์การสอน 
          7.1.1  ระดับปริญญาตรี 6 ปี  

 เขียนแบบวิศวกรรม 

 วัสดุวิศวกรรม 

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ 
 
 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 “ไม่มี” 
 

 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

                (นายณัฐพงศ์  หล้ากอง) 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชา วิศวกรรมเหมืองแร่ กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต       

สาขาวิชาวิศวกรมเหมืองแร่  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
1. องค์ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับทุกสาขาวิชาชีพ 

1. องค์ความรู้ที่ เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์  คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง (Applied 
Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่น าเสนอระบบต่าง ๆ 
ในรูปแบบของสมการคณิตศาสตร์ การจ าลองระบบ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบจ าลอง ระบบ
ป้อนกลับ และการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ (Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แรงหรือภาระอ่ืน ๆ ที่กระท ากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะห์การ
เคลื่อนที่จนกระทั่งถึงการวิเคราะห์ความเค้นและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใต้ภาระแบบต่าง  ๆ มา
กระท า 

3. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล (Thermal Sciences and Fluid 
Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนความรู้พ้ืนฐานของลักษณะเฉพาะ (characteristics) 
และกระบวนการของของไหล หลักการพลศาสตร์ของของไหล การเคลื่อนที่ของความร้อน ระบบทาง
ความร้อนและการประยุกต์ใช้ที่เก่ียวเนื่องทั้งหมด 

4. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่
อยู่บนพื้นฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการเกิดปฏิกิริยาของ
สสาร การประยุกต์ใช้งานสสารในด้านต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ 

5. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
ประเภทต่างๆ ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน กระบวนการผลิต การขนส่ง เป็นต้น รวมถึงกลไกหรือ
หลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน และรวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงาน
ทดแทนส าหรับในอนาคต 

6. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics) หมายถึง 
เนื้อหาความรู้ซึ่งเก่ียวกับทฤษฎีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรและระบบไฟฟ้า อุปกรณ์และ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สัญญาณ เป็นต้น รวมไปถึงการประยุกต์ ใช้งานด้วย
เทคโนโลยีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

7. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึง เนื้อหา
ความรู้ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม  มาตรฐานและความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ รวมไปถึงการน าสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
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8. องค์ความรู้ที่ เกี่ยวเนื่ องทางชีววิทยา  สุขภาพ  และสิ่ งแวดล้อม  (Biology Health and 
Environment) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีและการน ามาประยุกต์ใช้งานที่
เกี่ยวเนื่องทางด้านชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
 

 
2. ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
1) กลุ่มความรู้ด้านการท าเหมืองและออกแบบเหมืองแร่ 
ENGMN109 การท าเหมืองผิวดินและการออกแบบ                                          
(Surface mining and Mine Design)  

 x  x  x      x  x  x 

ENGMN110 การท าเหมืองใต้ดินและการออกแบบ                                      
(Underground mining and Mine Design) 

 x  x  x      x x  x 

2) กลุ่มความรู้ด้านการแต่งแร่ 
ENGMN105 กรรมวิธีแต่งแร่ 1  (Mineral Processing 1)  x    x  x  x x    x 
ENGMN106 กรรมวิธีแต่งแร่ 2  (Mineral Processing 2)  x    x  x  x      x 
3) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมวัตถุระเบิด 
ENGMN114 เทคโนโลยีการเจาะระเบิด                                                  
(Drilling and Blasting Technology) 

 x  x    x x   x     

4) กลุ่มความรู้ด้านศิลากลศาสตร์และศิลาวิศวกรรม 
ENGMN112 ศิลากลศาสตร์ (Rock Mechanics)  x  x    x         
5) กลุ่มความรู้ด้านจัดการและเศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ 
ENGMN113 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ (Mine Economics)  x            x   
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ภาคผนวก ฎ 
รายละเอียด มคอ.1 

 

 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

พ.ศ.๒๕๕๓ 
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เอกสารแนบท้าย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
พ.ศ.๒๕๕๓ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

๑.  ชื่อสาขา/สาขาวิชา 
     ชื่อสาขา วิศวกรรมศาสตร์ 
     ชื่อสาขาวิชา 

(๑) วิศวกรรมไฟฟ้า 
(๒) วิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้าก าลัง) 
(๓) วิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้าสื่อสาร/โทรคมนาคม) หรือ  

วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
(๔) วิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยอิเล็กทรอนิกส์) หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(๕) วิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยระบบวัดคุม) หรือ วิศวกรรมระบบวัดคุม หรือ 

                         วิศวกรรมอัตโนมัติ 
(๖) วิศวกรรมเครื่องกล 
(๗) วิศวกรรมโยธา 
(๘) วิศวกรรมอุตสาหการ 
(๙) วิศวกรรมเคมี 
(๑๐) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(๑๑) วิศวกรรมเกษตร 
(๑๒) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
(๑๓) วิศวกรรมเหมืองแร่ 
(๑๔) วิศวกรรมยานยนต์ 
(๑๕) วิศวกรรมวัสดุ 
(๑๖) วิศวกรรมอาหาร 
(๑๗) วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

๒.  ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

    วศ.บ. 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Engineering 

B.Eng. 
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หมายเหตุ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จะเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็น
หลัก ส่วนชื่อปริญญาและชื่อที่แสดงสาขาวิชา อาจก าหนดแตกต่างกันในสถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆ ตามรายละเอียดของสาขาวิชาและวิชาชีพนั้น หากชื่อปริญญาและหรือชื่อสาขาวิชาที่
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด แตกต่างจากที่ปรากฏในมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องมีผลการเรียนรู้
สอดคล้องกับชื่อปริญญานั้นๆ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) และสภาคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์แห่ งประเทศไทยให้ ความ เห็ นชอบ  ทั้ งนี้ ให้ เป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา 

 
๓.  ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา 

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ มีหลายสาขาย่อยท าให้เกิดความหลากหลายในด้านองค์ความรู้และสาขาวิ ชาชีพที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ พ้ืนฐานความรู้ของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วยความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อน าไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ด้วยศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาชีพ 

ปัจจุบันสาขาวิศวกรรมศาสตร์มีความหลากหลายและแตกแขนงเป็นสาขาวิชาย่อยหลายด้าน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและความต้องการของสังคม จึงมีหลายสถาบัน
จัดท าหลักสูตรที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ที่แตกต่างกันตามเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน การจ าแนกสาขาวิชาย่อย
ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ขึ้นอยู่กับการจัดองค์ประกอบขององค์ความรู้ที่จ าเป็นในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

แนวทางในการจัดการขอบเขตองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาจากข้อแนะน า 
(Recommendation) และแนวทางที่น าเสนอในกรอบใหญ่ตามมาตรฐานสากลของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
เ ช่ น  International Education Accords (Washington Accord), The Accreditation Board for 
Engineering and Technology (ABET), Japanese Accreditation Board for Engineering 
Education (JABEE) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิต่างประเทศ ร่วมกับการระดมความรู้และประสบการณ์ของ
บุคลากรในสาขาวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และจากสภาวิศวกร ประกอบกับความ
ต้องการของสังคมและพ้ืนฐานอุตสาหกรรมในประเทศที่ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม พ่ึงพา
ตนเอง และลดการน าเข้าเทคโนโลยี ดังนั้น นอกเหนือจากความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ธรรมชาติ  ซึ่ งเป็นองค์ความรู้ พ้ืนฐานที่ จ าเป็นส าหรั บทุกสาขาวิชาชีพแล้ว สาขาวิชาย่อยทาง
วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา ยังจ าเป็นที่จะต้องมีองค์ประกอบขององค์ความรู้ที่จ าเป็นในการประกอบ
วิชาชีพ โดยอาจจ าแนกเป็นขอบเขตองค์ความรู้ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

๑)  องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง 
     (Applied Mathematics, Computer and Simulations) 
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๒)  องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องในด้านกลศาสตร์ 
     (Mechanics) 
๓)  องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล 

        (Thermal Sciences and Fluid Mechanics) 
๔)  องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องทางเคมีและวัสดุ 
     (Chemistry and Materials) 
๕)  องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องทางพลังงาน 
     (Energy) 
๖)  องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
     (Electricity and Electronics) 
๗)  องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ 
     (System Management) 
๘)  องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
     (Biology Health and Environment) 
องค์ความรู้ที่ เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์  คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง (Applied 

Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่น าเสนอระบบต่างๆ ในรูปแบบ
ของสมการคณิตศาสตร์ การจ าลองระบบ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบจ าลอง ระบบป้อนกลับ และการ
ประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ (Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แรงหรือภาระอ่ืนๆ ที่กระท ากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ 
จนกระทั่งถึงการวิเคราะห์ความเค้นและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใต้ภาระแบบต่างๆ ที่มากระท าองค์
ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล (Thermal Sciences and Fluid Mechanics) 
หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนความรู้พ้ืนฐานของลักษณะเฉพาะ (characteristics) และกระบวนการของ
ของไหล หลักการพลศาสตร์ของของไหล การเคลื่อนที่ของความร้อน ระบบทางความร้อนและการ
ประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด 

องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่
อยู่บนพื้นฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการเกิดปฏิกิริยาของสสาร 
การประยุกต์ใช้งานสสารในด้านต่างๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ 

องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
ประเภทต่างๆ ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน กระบวนการผลิต การขนส่ง เป็นต้น รวมถึงกลไกหรือหลักการการ
เปลี่ยนรูปของพลังงาน และรวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนส าหรับใน
อนาคต 
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องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics) หมายถึง 
เนื้อหาความรู้ซึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรและระบบไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สัญญาณ เป็นต้น รวมไปถึงการประยุกต์ใช้งานด้วยเทคโนโลยีทางไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 

องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึง เนื้อหา
ความรู้ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทางวิศวกรรม 
เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ รวมไปถึงการน าสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

องค์ ความรู้ที่ เกี่ ยว เนื่ อ งทางชี ววิทยา สุ ขภาพ  และสิ่ งแวดล้อม  (Biology Health and 
Environment) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีและการน ามาประยุกต์ใช้งานที่เก่ียวเนื่อง
ทางด้านชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

รูปที่ ๓.๑ แสดงโครงสร้างของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยทุกสาขาวิชาต้องมีองค์
ความรู้พ้ืนฐานที่เป็นกลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น ฟิสิกส์ เคมี (แสดงด้วยกรอบ
เส้นทึบในรูปที่ ๓.๑) ส าหรับแต่ละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จะประกอบด้วยองค์ความรู้ต่างๆ 
ดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นในบางองค์ความรู้ขึ้นกับเอกลักษณ์ของหลักสูตร (แสดงด้วยกรอบเส้นประในรูปที่ 
๓.๑) โดยมีสัดส่วนองค์ความรู้ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้เนื่องจากศาสตร์และเทคโนโลยีใน
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างรวดเร็ว การก าหนดสัดส่วนที่แน่นอนส าหรับ
สาขาวิชาจึงมิอาจกระท าได้ การออกแบบหลักสูตรให้ทันสมัยจะต้องค านึงถึงความส าคัญของเทคโนโลยีใน
ช่วงเวลานั้น ซึ่งอาจท าให้หลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน มีสัดส่วนขององค์ความรู้ที่แตกต่างกันเมื่อเวลา
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การออกแบบหลักสูตรที่ดีและทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการสังคม จะต้อง
ค านึงถึงเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบัน ประกอบกับเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบันฯ 
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รูปที่ ๓.๑ โครงสร้างของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ 

หมายเหตุ  ๑)  ส าหรับหลักสูตรที่เปิดสอนในลักษณะของการบูรณาการความรู้จากเนื้อหาของสาขาวิชา
ต่างๆ ตามตัวอย่างที่ปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯนี้ สามารถใช้กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯนี้ในการออกแบบหลักสูตรได้ โดยให้ใช้เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องผสมผสานเข้า
ด้วยกันในสัดส่วนที่เหมาะกับสาขาวิชาชีพนั้นๆ 

     ๒) ส าหรับสาขาวิชาที่มิได้มีรายละเอียดปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯนี้ สามารถใช้กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯนี้ในการออกแบบหลักสูตรเบื้องต้นได้ โดยเน้นผลการเรียนรู้เป็นส าคัญ 
ส่วนรายละเอียดเนื้อหาสาระส าคัญ สามารถจัดท ารายละเอียดเพ่ิมเติมในแต่ละหัวข้อที่
เกี่ยวข้องได้ในอนาคต 
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๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อ

ตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ 
๔.๒ มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าว

อย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได ้
๔.๓ มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ

พัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคม และประเทศชาติ 
๔.๔ คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
๔.๕ มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการท างานเป็น

หมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการท างาน 
๔.๖ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค

ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 

๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ สะท้อนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 

๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
(๑) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 
(๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่างๆของ องค์กรและสังคม 
(๓) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์

(๔) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล
องค์กร สังคม  และสิ่งแวดล้อม 

(๕) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

๕.๒ ความรู้ 
(๑) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรม

พ้ืนฐาน  และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
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(๒) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(๓) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
(๔) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้

เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
(๕) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน

จริงได ้
๕.๓ ทักษะทางปัญญา 

(๑) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
(๒) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(๓) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๔) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ใน

การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(๕) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
๕.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(๑) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็น
ที่เหมาะสม 

(๒) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(๓) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้อง
กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(๔) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคล และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนทั้ งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(๕) มีจิตส า นึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท า งาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

๕.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
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(๒) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ 
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

(๓) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

(๔) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้ 
สัญลักษณ ์

(๕) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 

 
๖. องค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

สภาวิศวกร (Council of Engineer) 

๗. โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และ/

หรือวิชาประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) โดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดและหน่วยกิต  รวมทั้ง
หลักสูตรเป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่
กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล  สามารถใช้
ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของ
ไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสั งคมได้เป็น
อย่างดี 

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ 
ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศึกษา มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไปในส่วน
ของหมวดวิชาเฉพาะ เนื่องจากสาขาวิศวกรรมศาสตร์ครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งด้านทฤษฎี -
หลักการ-นวัตกรรม สู่การน าไปใช้งาน จึงก าหนดเป็นกลุ่มย่อย ดังนี้ 

(๑) วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน หมายถึง วิชาที่เป็นความรู้พ้ืนฐานส า หรับการเรียนทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ เช่น กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 

(๒) วิชาเฉพาะด้าน หมายถึง วิชาที่ครอบคลุมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต้องมีในแต่ละด้านของ 
สาขาวิชาบางหลักสูตรอาจก าหนดให้มีประสบการณ์ภาคสนาม ซึ่งอาจเป็นการฝึกงานในสถานประกอบการ 
หรือสหกิจศึกษา โดยให้นับเป็นส่วนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ เช่น กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม และ กลุ่ม
วิชาเลือกทางวิศวกรรม  
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โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

วิชาเฉพาะด้าน* 
- กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
- กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
หมายเหตุ * เป็นไปตามองค์ประกอบที่ปรากฏในภาคผนวก 

ส าหรับหลักสูตรที่ต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต้องเป็นไปตามข้อก าหนด
ของสภาวิศวกร 
๘. เนื้อหาสาระส าคัญของสาขา/สาขาวิชา 

เนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ครอบคลุมองค์ความรู้ที่เป็นสาระส าคัญของลักษณะ
สาขา โดยแต่ละสาขาวิชา อาจประกอบด้วยกลุ่มความรู้เฉพาะทาง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

๘.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
๒) กลุ่มความรู้เฉพาะด้านทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่เป็นแขนงวิชาย่อย เช่น ไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้า 

สื่อสาร/โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ โดยกลุ่มความรู้ในส่วนนี้เกิดจาก
การบูรณาการในสัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการของหลักสูตรและเอกลักษณ์ของสถาบัน 

หมายเหตุ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นสาขาวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ามิได้
มุ่งเน้นสาระความรู้ในแขนงวิชาย่อยใดเป็นหลัก เสมือนกับการบูรณาการศาสตร์ในแขนงวิชา
ย่อยต่างๆ เข้าด้วยกัน ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว ศาสตร์ในแขนงวิชาย่อยต่างๆ มีการพัฒนาขึ้น
ในภายหลัง นอกจากนี้ หลักสูตรอาจถูกออกแบบให้มีการบูรณาการสาระความรู้ในแขนงวิชา
ย่อยบางแขนง(ดูข้อ ๘.๒ ถึง ๘.๕)เข้าไว้ด้วยกันก็ได้ โดยชื่อของสาขาวิชาอาจแตกต่างออกไป 
ตามลักษณะของสาระความรู้ที่บูรณาการ 

๘.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้าก าลัง) ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 
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๒) กลุ่มความรู้ด้านการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม (Measurement, 
Instrument and Control System) 

๓) กลุ่มความรู้ด้านการแปลงรูปพลังงานและการขับเคลื่อน (Energy Conversion and 
Transportation) 

๔) กลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้าก าลัง วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง และมาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้า (Electrical System, High Voltage Engineering, and Installation Standard) 

๘.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้าสื่อสาร/โทรคมนาคม) ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 
๒) กลุ่มความรู้ด้านทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory) 
๓) กลุ่มความรู้ด้านการประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) 
๔) กลุ่มความรู้ด้านอุปกรณ์สื่อสารและการส่งสัญญาณ (Communication Devices and 

Transmission) 
๕) กลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย (Communication Systems and 

Networking) 

๘.๔ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยอิเล็กทรอนิกส์) ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
๒) กลุ่มความรู้ด้านวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
๓) กลุ่มความรู้ด้านการประมวลสัญญาณ 
๔) กลุ่มความรู้ด้านวงจรรวมและสมองกลฝังตัว 

๘.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ) ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 
๒) กลุ่มความรู้ด้านการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentation) 
๓) กลุ่มความรู้ด้านระบบและการควบคุม (System and Control) 
๔) กลุ่มความรู้ด้านระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System) 
๕) กลุ่มความรู้ด้านบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม ( Industrial 

Management) 

๘.๖ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบเชิงกล (Machine Design) 
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๒ ) กลุ่ ม ความ รู้ ด้ าน อุณ ห ศาสตร์ และของไห ล  (Thermal Science and Fluid 
Mechanics) 

๓) กลุ่มความรู้ด้านระบบพลศาสตร์และการควบคุม (Dynamic systems and Control) 

๘.๗ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประกอบด้วย 
๑ ) กลุ่ มความรู้ ด้ านวิศวกรรมโครงสร้าง และวัสดุ  (Structural Engineering & 

Materials) 
๒) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร์ (Soil & Hydraulics Engineering) 
๓) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมส ารวจ และการจัดการ (Surveying & Engineering 

Management) 

๘.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประกอบด้วย 
๑) กลุ่ มความรู้ด้ านวัสดุ และกระบวนการผลิต  (Materials and Manufacturing 

Processes) 
๒) กลุ่มความรู้ด้านระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 
๓) กลุ่มความรู้ด้านระบบคุณภาพ (Quality Systems) 
๔) กลุ่มความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน (Economic and Finance) 
๕) กลุ่มความรู้ด้านการจัดการการผลิตและด าเนินการ (Production and Operations 

Management) 
๖) กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ ( Integration of 

Industrial Engineering Techniques) 

๘.๙ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มความรู้ด้านพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี (Principles of Chemical Engineering) 
๒) กลุ่มความรู้ด้านการประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมี (Applied Chemical Engineering) 
๓ ) กลุ่ มความรู้ ด้ านการออกแบบและการจั ดการโรงงาน  (Plant Design and 

Management) 

๘.๑๐ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มความรู้ด้ านวิศวกรรมการประปา และน้ าเสีย (Water and Wastewater 

Engineering) 
๒) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid Waste and 

Hazardous Waste Engineering) 
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๓) กลุ่มความรู้ด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน 
(Air Pollution, Noise and Vibration Control) 

๔) กลุ่มความรู้ด้านระบบและการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental System and 
Management) 

๘.๑๑ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มความรู้ด้านเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery) 
๒) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมดินและน้ า (Soil and Water Engineering) 
๓) กลุ่มความรู้ด้ านวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร (Agricultural Process 

Engineering) 
๔) กลุ่มความรู้ด้านอาคารเพ่ือการเกษตร (Farm Structure) 

๘.๑๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มความรู้ด้านกลศาสตร์และเครื่องจักรกล 
๒) กลุ่มความรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
๓) กลุ่มความรู้ด้านระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร์ 
๔) กลุ่มความรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ประยุกต์ 

๘.๑๓ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มความรู้ด้านการท าเหมืองและออกแบบเหมืองแร่ (Mining and Mine Design) 
๒) กลุ่มความรู้ด้านการแต่งแร่ (Mineral Processing) 
๓) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมวัตถุระเบิด (Explosive Engineering) 
๔) กลุ่มความรู้ด้านศิลากลศาสตร์และศิลาวิศวกรรม (Rock Mechanics and Rock 

Engineering) 
๕) กลุ่มความรู้ด้านการบริหารและเศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ (Mine Management and 

Mine Economics) 

๘.๑๔ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มความรู้ด้านโครงสร้างและชิ้นส่วนหลักของยานยนต์ 
๒) กลุ่มความรู้ด้านระบบเสริมของยานยนต์ 
๓) กลุ่มความรู้ด้านพลศาสตร์ยานยนต์ 

๘.๑๕ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มความรู้ด้านธรรมชาติของวัสดุ (Nature of Materials) 
๒) กลุ่มความรู้ด้านกระบวนการผลิตวัสดุ (Materials Processing) 
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๓) กลุ่มความรู้ด้านการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ (Material Analysis and Testing) 
๔) กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมวัสดุ (Integration of Materials 

Engineering Techniques) 

๘.๑๖ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มความรู้ด้านหลักการพ้ืนฐานส าหรับวิศวกรรมอาหาร (Basic Knowledge of 

Food Engineering) 
๒ ) กลุ่ มความรู้ ด้ านวิศวกรรมระบบการผลิ ตอาห าร (Food Process System 

Engineering) 
๓) กลุ่มความรู้ด้านเครื่องจักรกลและหน่วยสนับสนุนการผลิต (Food Processing 

Machines and Utilities) 
๔ ) กลุ่ มความรู้ ด้ านการบริหารการผลิตและความปลอดภั ยอาหาร (System 

Management and Food Safety) 

๘.๑๗ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มความรู้ด้านพ้ืนฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Basics in Bioprocess 

Engineering) 
๒) กลุ่มความรู้ด้านกระบวนการผลิต (Manufacturing Processes) 
๓) กลุ่มความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 
๔) กลุ่มความรู้ด้านระบบโรงงาน (Industrial Systems) 

 
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 

๙.๑ กลยุทธ์การสอน 
การเรียนการสอนควรเป็นลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละ

วิชา โดยแสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้เกิดการน าไปประยุกต์ใช้ใน
การท า งาน กระตุ้นให้เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี
กับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ เพื่อให้ง่ายในการเข้าใจหรืออาจน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งให้ผู้เรียน
ได้ท าการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่
เรียน 

ในกระบวนการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง 
ทั้งในและนอกห้องเรียน มีการมอบหมายงานเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ รู้จักวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพ่ือสร้างทักษะในการอภิปรายน าเสนอ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
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นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการ
สอนต่างๆ เหล่านี้ จะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการทดลองวิจัยและการแก้ปัญหา  
มีความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการน าเสนอและอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อ่ืน 
ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนและเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ 

๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
หลักสูตรที่เปิดด าเนินการต้องมีกลยุทธ์การประเมินผล และทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตาม

มาตรฐานที่ก าหนดอย่างน้อย ๕ ด้าน (ในข้อ ๕) เพ่ือน ามาปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอนให้เป็นไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับที่ต้องการ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า และระบุรายละเอียดเป็น
ลายลักษณ์อักษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

การประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียน การสอบ
สัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรม แฟ้มผลงาน
การประเมินตนเองของผู้เรียน ส่วนการประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์และ
ผู้บริหารหลักสูตร เช่น การประเมินข้อสอบ การเทียบเคียงข้อสอบกับสถานศึกษาอ่ืน การสอบด้วยข้อสอบ
กลางของสาขาวิชา และการประเมินของสมาคมวิชาชีพ เช่น จากสภาวิศวกร ส าหรับการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ เป็นต้น 

การประเมินผลมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต นอกจากจะเป็นทางด้านความรู้แล้ว การประเมินว่า
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขก็เป็นสิ่ งที่จ าเป็น อาจารย์ผู้สอนอาจท าได้
ด้วยการจ าลองสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาว่ามีคุณลักษณะที่ต้องการหรือไม่ เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการประเมิน นอกเหนือจากการประเมินที่ได้รับกลับมาจากผู้ประกอบการซึ่งจะเกิดขึ้น
หลังจากที่นักศึกษาได้เรียนวิชาประสบการณ์ภาคสนาม(การฝึกงาน/สหกิจศึกษา) หรือผู้จ้างงานหลังจากที่
เป็นบัณฑิตจบออกไป และได้ใช้ชีวิตร่วมกับสังคมภายนอก 

นอกจากนี้ การวัดและประเมินผลนักศึกษา อย่างน้อยให้เป็นไปตามประกาศดังนี้ 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ข้อ ๑๒ ว่าด้วยเกณฑ์การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ว่าด้วยมาตรฐาน

ด้านคุณภาพบัณฑิต 
 ประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบ ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 
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๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สถาบันการศึกษาต้องก าหนดระบบการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่าผู้จบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้

อย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 
๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะที่ก าลังศึกษา 
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนการสอน   
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้ของนักศึกษา 
มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา เพ่ือ

น ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอาจ
ใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้ 

๑) ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

๒) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ 

๓) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม 
และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 

๔) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพ่ือน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

๕) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือเป็น
อาจารย์พิเศษ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

๑๑. คุณสมบัติผูเ้ข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
๑๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

๑) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมั ธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 

๒) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันการศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
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การเทียบโอนผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ ระเบียบข้อบังคับ 
ตามท่ีสถาบันการศึกษาก าหนด 

๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
๑) อาจารย์ประจ าต้องมีจ านวนและคุณวุฒิเป็นไปตาม 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘หรือ

ฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 
 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและ

ด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุง
แก้ไขล่าสุด 

 แนวทางปฏิบัติของสภาวิศวกร เกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับสาขาวิชาที่
ก าหนดให้ผู้จบการศึกษา มีสิทธิ์ในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 ข้อบังคับของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 

๒) อาจารย์ต้องมคีวามเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
๓) อาจารย์ต้องมีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษา และมีประสบการณ์ท าวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 
๔) ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่างๆมา

เป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 
๕) สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ คือเครื่องมืออุปกรณ์และ

ห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งาน
เครื่องมือ และอุปกรณ์ในแต่ละสาขาวิชา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมี
ทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุดและอินเทอร์เน็ตและสื่อการสอน
ส าเร็จรูป เช่น วิดีทัศน์วิชาการ โปรแกรมการค านวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน 
ดังนั้น ต้องมีทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
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๑) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และ
ซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการ
ส าหรับการท าโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

๓) ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และมีโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน ส าหรับใช้ประกอบการสอน 

๔) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอ า นวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ตลอดจนมีหนั งสือ ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่ เปิดสอนทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องในจ านวนที่เหมาะสม โดยจ านวนต าราที่เกี่ยวข้องต้องมีเพียงพอ 

๕) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ
ต่อจ านวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม  

ทั้งนี้ ทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือการเรียนการสอนของสาขาวิชา ต้องมีความพร้อมอยู่ในที่ตั้งเดียวกับ
หลักสูตรที่ขอเปิดด าเนินการ นอกจากนี้ การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้ 
เป็นไปตาม 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด) ข้อ ๑๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบั ติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและ
ด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ว่าด้วยมาตรฐาน
ด้านพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ 
และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์ 
๑) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 

คณะและหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอนเพ่ือเป็น
การพัฒนาการสอนของอาจารย์ 

๒) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เก่ียวข้อง เพื่อส่งเสริม
การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์

๓) มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
๔) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
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๕) สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการมีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขา/สาขาวิชานี้ ต้องสามารถประกันคุณภาพหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและ

ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓

และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
(๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

(๕) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.
๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
(๙) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๑๐) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่

น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
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สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน
ฯ หรือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่สูงขึ้น เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยก าหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร 

สถาบันอุดมศึกษาที่ จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 
๒ ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่านคือมีการด าเนินงาน
ตามข้อ ๑–๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

๑๖. การน ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
กระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษาน ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์สู่การ

พัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง เป็นดังนี้ 
๑) ให้สถาบันพิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวข้อ

ต่างๆ ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
๒) สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ๕ คน  โดยมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน หากเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมควบคุมให้มีผู้แทนจาก
องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๑ คน เพ่ือด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในแบบ มคอ.๒ 
รายละเอียดของหลักสูตร 

๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใดๆ ของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ตามข้อ ๒) นั้น
ในหัวข้อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์แล้ว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่ง
สถาบันฯต้องการให้บัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ของตนมีคุณลักษณะเด่นหรือพิเศษกว่า
บัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญา  และปณิธานของ
สถาบันฯ และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผู้ที่สนใจจะรับบัณฑิตเข้า
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลัก
หรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใด 
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๔) จัดท ารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม แบบ มคอ. ๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ. ๔
(รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) ตามล าดับ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่า แต่ละรายวิชาจะท าให้
เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯต้องมอบหมายให้ภาควิชา/สาขาวิชา จัดท ารายละเอียดของ
รายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเปิด
สอน 

๕) สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันฯ เพ่ืออนุมัติรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯควรก าหนดระบบและกลไกของการจัดท าและอนุมัติ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ให้
ชัดเจน 

๖) สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติให้เปิดสอนแล้วให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันฯ อนุมัติ 

๗) เมื่อสภาสถาบันฯ อนุมัติตามข้อ ๕) แล้วให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร 
รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้บรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา 

๘) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
และประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา) 
และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินการ และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การ
ประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจ าเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียน
การสอนก็สามารถกระท าได้ 

๙) เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้อและ
รายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับการรายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิท ธิผลของการ
บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม ว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้ง
ให้น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการด าเนินการของหลักสูตรต่อไป 
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๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่ งบันทึกใน
ฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)  

เพ่ือประโยชน์ต่อการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ
รับรองคุณวุฒิเพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือนในการเข้ารับราชการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาต่อหรือท างานในต่างประเทศ และเป็นข้อมูลส าหรับผู้ประกอบการ สังคม 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้โดยสะดวก ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่ ง
บันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันฯ ได้เปิด
สอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

๑๗.๑ เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิดสอนและได้แจ้งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น 

๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรซึ่ง
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน ๒ ปี นับตั้งแต่เปิด
สอนหลักสูตรที่ได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้ก าหนดตัว
บ่งชี้และ/หรือเกณฑ์การประเมินเพ่ิมเติม ผลการประเมินคุณภาพจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ก าหนด จึงจะได้รับการเผยแพร่ 

๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะก าหนดจากผลการประเมินต่อไป 

๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดได้รับการเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องก ากับดูแลให้มีการรักษา
คุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
หรือเป็นไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ก าหนดทุกปีหลังจากได้รับการ
เผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม่เป็นไปตามที่
ก าหนด ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาถอนการ
เผยแพร่หลักสูตรนั้น จนกว่าสถาบันอุดมศึกษานั้นจะได้มีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
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๑๘. เนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 

เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุ่มความรู้ด้านการท าเหมืองและออกแบบเหมืองแร่ 
การท าเหมืองและออกแบบเหมืองผิวดิน  
(Surface Mining and Mine Design) 

X   X  X      X  X  X 

การท าเหมืองและออกแบบเหมืองผิวดิน  
(Underground Mining and Mine Design) 

X   X  X      X  X  X 

(๒) กลุ่มความรู้ด้านการแต่งแร่ 
การแยกแรดวยวิธีกายภาพ   
(Mineral Processing by Physical Separations) 

X 
 

X X X X 
 

X 

การแยกแรดวยวิธีเคมี   
(Mineral Processing by Chemical Separations) 

X  X X X   X 

(๓) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมวัตถุระเบิด         
วิศวกรรมวัตถุระเบิดและการระเบิดหิน   
(Explosive Engineering and Rock Blasting) 

X X  X X X   

(๔) กลุ่มความรู้ด้านศิลากลศาสตร์และศิลาวิศวกรรม         
ศิลากลศาสตร Rock Mechanics) X X  X     
ศิลาวิศวกรรม (Rock Engineering) X X  X     
(๕) กลุ่มความรู้ด้านจัดการและเศรษฐศาสตร์เหมืองแร่         
เศรษฐศาสตรเหมืองแรและการจัดการเหมืองแร  
(Mine Economics and Mine Management) 

X      X  
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