
(1IfleJ.2) 
OJ lC\ OJ lC\ 

Vf~na(9)~'Jf1'Jn~~1If11a(9)~tlru6VJ(9) cu 
• 

"'" "'" d
~1~11~11A1n~~~bA~~~n~ 

(Vi~n~t91~u-rUth~ ~.A. 2560)
'U q 

~ ~ 

flW~1f11ncaca1Jf11a~ca 

1JVi11V1EJ1~EJ bVlfllUlfl~ca11J1J.:Jflfl~TUU1 

n ca~Vlca1.:Jf1 n~15n1 ca 



 
 

 

 
(มคอ.2) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวิศวกรรมเครื่องกล 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 

กระทรวงศกึษาธิการ 



 
 

 

คํานาํ 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่
มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความเช่ียวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม วิจัยและ
พัฒนาสร้ างสรรค์น วัตกรรมเ พ่ือสั งคมสู่ สากล  หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขา วิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ฉบับน้ีเป็นฉบับปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังน้ีได้พิจารณา
ให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ของหลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ สภาพการศึกษาของชาติและ
ภาคอุตสาหกรรม ปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติและ
เป็นผู้ใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ โดยคาดว่าผลที่ได้รับจะส่งผลช่วยให้การจัดการศึกษาได้พัฒนา
นักศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นกําลังสําคัญในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม หลักสูตรฉบับน้ีประกอบด้วย ปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร แผนการ
จัดการเรียนการสอนและคําอธิบายรายวิชา ซึ่งในภาพรวมของหลักสูตรฉบับน้ีได้จัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ข้อบังคับของสภาวิศวกร ดังน้ัน คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบับน้ี จะสามารถนําไปใช้เพ่ือผลิต
วิศวกรออกไปสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพ่ึงพาตนเองได้ 
 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
 
 

  



 
 

 

สารบัญ 
 หน้า 
 
หมวดที่  1   ขอ้มูลทั่วไป 1 
หมวดที่  2   ขอ้มูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
หมวดที่  3   ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 8 
หมวดที่  4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 78 
หมวดที่  5   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 103 
หมวดที่  6   การพัฒนาคณาจารย์ 105 
หมวดที่  7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 106 
หมวดที่  8   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 117 
ภาคผนวก 118 

ภาคผนวก ก   เหตุผลและความจําเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 119 
ภาคผนวก ข   เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 120 
ภาคผนวก ค   รายละเอียดความสอดคล้อง  ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา 121 
ภาคผนวก ง   เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสตูรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง กับเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 126 
ภาคผนวก จ   เปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง 127 
ภาคผนวก ฉ   รายนามคณะกรรมการจัดทาํหลักสูตร 138 

1. คณะกรรมการดําเนินงาน 138 
2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 139 

ภาคผนวก ช   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับ 
 ปริญญาตรี  พ.ศ. 2551 140 
ภาคผนวก ซ    คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 165 
ภาคผนวก ฌ   ประวัติ และผลงานวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 และอาจารย์ประจําหลักสูตร 169 
ภาคผนวก ญ   ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลกับหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 211 
ภาคผนวก ฎ   รายละเอียด มคอ.1  214 



-_...------~._--------

~ '"	 <:l
1~'111)i"I'y(: ,~wJ"';Y,"j IrJ·l')""lF.);'lI:l~ 1€~r.q,t1 

i su	 ... ~~ ....)f"'\~I''O'#Ji'l:llo ,,!i U;H'JrlQo.lr:.I(;f 

., Cf S' ~ ~( .f11 
~ 

~mI71Ub~1f111UtVllJt01.mt1Im~iJUf.·ntli:U'U CHEeo lUl'J 
~nmll~ ........_........,"~..~."~.~:,,.~~~~ ...._.~ .
 

'Vl~n~I'I'11f11m'1lJfl1al'l;uwonl'l 

i'l1'IJ11"t111f11n'1'1lJLfl~a'lni'l 

('Vl~n~I'I'1ui''U'tJ1'1 ~.t'l. 2560) 

lJ'V111'V1 eJ1~m 'VI fib'IJIaV'11"t1lJ'Ifi i'I~1'IJ'lJ1 

f1W::1t'l1m'1lJfl1al'l~ 

d 
'VllJ1~'VI 1 

'li'el~i'I~11u 

1. '1\1aui'l::~a'Vl~nal'l'1 
" 

1.1 '1\1a'Vl~nalll'1 14 'Vl~n	 25481961103252 
o " 

1.2 ~all1'et11'V1f.1	 'VI«m'llll'iimm'i'-Jll'Il?ltimJrusVilJl ?l1·lni'llliIl'l1f1'i'i'-J~f11f).:jf1~ 
" 

1.3	 ~all1~1er'ln'l~ Bachelor of Engineering Program in Mechanical
 

Engineering
 

2. ~atJ'it\JtU1u.i'I::a1'IJ11"t11 ., w
 
o
 

(

2.1 ~m~lJll1~11'V1eJ imm'i'-Jll'Il?lIJlTurusVilJl (11l'11m'i'-Jbf11f)'1f1~)
 
~ d
 

2.2 ~miall1~11'V1eJ	 11l'1.U. lmm'i'-JbA'1f)'1f1~) 

d.. '" 
2.3 'llml'llJll1ti1a'ln'l~	 Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 

2.4 ~mjall1ti1er'ln'l~	 B.Eng. (Mechanical Engineering) 

3.1"t11Lan 

4.~1'IJ1'IJ'VlU1eJnl'l~~eJ'lJl'li'lal'l'Vl~ni'll'l'1... 
146 'VI'1.l1CJnlJl 

5. '1UU.UU'lJel'l'Vl~nalll'1
" " 

5.1	 '1UU.UU...
 
'VI«f1~mtJ1qjqjlIJl1 4 tI
 

5.2 U'1::U1'V1"t1el'l'Vl~nal'l'1... 
'VI«f1~IJl'itJ1qjqjlIJl1'V11'1i'll1~W 

5.3 ll1'1:;1i'11"li 

JlTI~11'V1CJ 

5.4 n1'1i'uL"li1f1n~1
 

~U,rf1~f)'\~l~btJ'U,rf1~mn1'VICJ'VI1tl,rf1~n'l:;1~1'1tJ'i~ b'VI1l'I~?llm'1moUlhJlTI~11 'VICJ
 
I oClI Q,I Q,I .cd 

5.5 fl11lJ'11lJlJelnUi'lrnU'lJel'IJ 

l~ii 



5.6 nl'il\1'1.flruru1bbri~ri1b~"nl'iAmt1 
QI QI .. 7' 

1Vi'tl~ill(lJ1 bbri~G'i1b~~nTSAfl'l~n bVltl'lfl1"U1b~ tl1 
u u " 

6. "m'U.f11W"lJe:J.:I'lUln"V1'ibba~nl'i'W"1'iN1e:J'U31wb,"'U"ile:J'U'lUln"V1'i.. . .. 
6.1 bi~hJ'VI~n?lmtl-rutl'S'I VU"f. 2560 v • 

6.2 btJ(il\'llb'i1'LJn1'Sb~mJn1'SfI'€llJ\il11J'VI~nMl'S~'1bb~mfln1'SAmn~1 t1n1'SAfl'l;'l 2560 btJlJ~lJ 
" 

1tl 

6.3 1~-rU'€llJ31~~lnflru~m'S1Jn1'Stl'S~:ij1flill~11"11m'SW'11f11'l{b~'€ln1'Stl'S~'ll1Jfl~'1~ 6/2559. .
 
... d ~
 
1lJ'VI 14 'V'l~I"1~n1t1lJ 'V'l.1"1.2559
 

6.4 1Mu'€llJmi~lnflm1'll1n1'S1J'VI11'V1t11~m'VIflblJbaEh1'll1J'Ifla~llJlJ1 b~'€ln1'Stl'S~'ll1J fl~'1~. .
 
... d ...
 

109 1lJ'VI 26 5lJ11fl1J 'V'l.1"1.2559
 

6.5 1 ~-ru '€llJ ~~~ 1 n fI.f111J 'VI 11 'VI tI 1 ~tJb 'VI flblJIaEh 1'll1J'Ifla ~llJlJ 1 b~ '€l m 'Stl'S ~'ll1J fl~'1~ , , ' 
102(2/2560) llJV\ 3 n1J.f11'1'1lJ15 'V'l.1"1.2560 

6.6 tl-rutl'S'I~ln'VI~nfll'l'S1~1m'S1J1"11f1l'l'Surusfil'l fl1'lJ11'll11I"11m'S1Jbfl~'€l'Ina ('VI~nfll'l'Stl-rutl'S'I 
, 'U 'U 'I 

'V'l.1"1.2555) 

" 1 QI dc:lI7. f1111JW'ie:J 1J 'Unl'ibe.!eJ UW'i'l-tfln"...V1'i'VI1JfI N.f11Wbba::1J11l1'i~1'U 
~ 

i1fl111J'V'l~'€l1Jbe.! tI u'V'l~11 btJlJ'VI~n fll'l'S flrum'V'lua ~\il11J m'€lU1J1I'l'S 'i1lJfl ill1 ~ 'S~~U'lJ~ illill11'l~ 
'U 'I d.IiI 'I 'I IV fU 

fl1"U111"11m'S1J1"11f11'l{ 'V'l.1"1.25531lJtln1'SAmn 2563 



9. ~a 'Ull1anfl LfI"lItI'a::~ih~1~l'1'a'l.h::"lIl"l1'U ~lLL~'l.i{j LLfI::fU\.l1~nl'aAmn"lleJ{jal~1'aaeH'\J~~'Ua\J~~nal'1'a 
'I 'I 'iI 'U 'U 

1I~11'V1~1~m'VIfll'Ulfl~'al'UlJ{jflfl~l'U'Ul L;i~{j1~~ 

~1~\J 

1 

d 
"lIa-anfl• 

LfI"lItI'a::;h~1t1'a::'Ul"l1'U 

il~~mil'VlfIJ:o-r~t1 'lhfJJ1'W'W~... 
350140029xxxx 

fI•t\.l1~(al'Ul1"l11)• 

Ph.D.(Sound and 

Vibration) 

11"l.1J.(11"l1 m':ilJ\.rl~eJ{j na) 

11"l.'U .(11"l1 m':ilJ\.rl~eJ{jf1~) 
d 

rl.eJ. 'U.(11"l1m':i1J \.rl':ieJ{jf1~) 

arn~'U 

University of Southampton, GB. 

'G'fmu'W\.'VIrlI 'Wb~~y.j':i~';ijeJlJ\.f1~Tv·m~'Wm\. 'V!ueJ 

'G'fmu'W\.'VIrlb'Ub~~Hll1J{jrl~ 

'G'fmu'W\.'VIrlb'Ub~~':il'1JlJ{jrl~ i'VItJl\.'1J~y.j':i~'UmL 'V!ueJ 

tJ~alL~~ 

nl'aAn't!tl 

2557 

2549 

2546 

2542 

~lLL~'l.i{j'VI1{j 

1'Ulnl'a 

eJ1';ijl'a8 

2 'Wll:J1"l~D':i m.JFh. 
350150052xxxx 

d 
11"l.1J .(11"l1 m':ilJLrl':ieJ{jf1~) 

11"l. 'U.(11"l1m':i1J Lrl~eJ{j na) 

lJ'VIli'VItJl69tJL~tJ{j1'VI:W 

'G'fmU'WL'VIrlb'Ub~~':il'1JlJ{jrl~ 

2543 

2538 

eJl';ijl':i8 

3 'U1tJ~':iI"ff1~ Ut1!t1!l 

350020031xxxx 

d 
11"l.1J.(11"l1 m':ilJ Lrl ':ieJ{jf1~) 

11"l.'U .(11"l1 m':il..ILrl~eJ{jf1l;'1) 

1J'VIli'VItJl~tJL~tJ{j1mJ 

'G'fmU'WL'VIrlIub~~':il'1JlJ{jrl~ i'VItJ1L'1J~mrly.jlEJy.j 

2552 

2545 

eJl';ijl':i8 

4 
.<:::>..c:{ ..d OJ 

'WltJ'G'f':i'G'f'VID L'VItJ{j';ij'U~l. 
350020015xxxx 

d 
11"l.1J.(11"l1 m':ilJ Lrl ':ieJ{j na) 

11"l.'U.(1l"ldm':ilJLrl~eJ{jf1~) 
1J'VIli'VI tJl69tJL~tJ{j 1'VI:W 

1..1 'VI1i 'VI tJl69tJL'VIrlI 'Wb~~1J'VI1'Um 

2556 

2548 

eJ1';ijl':i8 

5 'Wl tJ'Uli u'U\¥(::my.j 

357020019xxxx 

11"l.1J.(11"l1m':i1J Lrl~eJ{j ne) 

rl.eJ. 'U .(11"l1 m':ilJ Lrl~eJ{jf1~) 

lJ'VIli'VI tJl69tJL'VIrlb'Wb~~y.j':i~';ijeJlJLf1~lD'U'U~• 
'G'frnu'W\.'VIrlI'Ub~~':il'1JlJ{jrl~ 1'VI tJ1L'1J~y.j':i~'Wrl':iL'VIUeJ 

2557 

2542 

eJl';ijl':i8 

1R~~~~~o~ q~ ~ ~ 'i'iii' k~ ~ r'lF~',Y;'\!i:'A '·"i'i'l'~1lr("";!'''jt1f"jlqn'I,.11
A~J~~~! ,,1 ,;ch~ i$o:;..,.i:~";:t:"l~ ..·~'lic uu Id'r~~~L ~ '} 

'&f n 11' ~ e' }f I ..:t 
'itl\'l~ltJl~fl11~ll'Vi1J'UG\.mt~r'-;';\~7~rN1tJ'iu'1JU(HEeO t.U'l1 

~ ., d - 9 n,vi. 2562 
UJerd1Jl'l _ Ir ....-l~~~ •••"."., I) _ ••::d1(, 

lJ,l 

~ 



1IV111.V1tl1ilEJ ~'VIfl1'U1ati11"lf1l'lflathu'U1thu'U1 mn 
d :;".,1. '" un-ana 1J'VIft1~1"i1 ~1U.V1ti'l'VI1'1 

ih~'U I flN1~(ft1'111"lf1) I an-nru• ...I . . 1"lf1n11~a"lf,h~"ii1~1,h~"lf1"lf'U n11fit n'l:¥1 

2559 eJ1'l1'i8 

384020023xxxx 11"1.1J. (bVlFlb'Ub6'l~fm~~f11'i UVniVltI1 i:9m Vl Flb'UIa~W 'i~ 'I €l1Jbmhi'l.l 'l.J•'i 

1 I 'Ulm'l~~l ibl"l~1Jru !1.JUl. ('V'J~'l'll'UVl~UVl'U) uvniVl tI1 i:9u'U b11"11'i 

2552 

'V'J~'lnu)
 

11"1.'l.J. (i1"l1m'i1JbFl~eJ'ln6'l)
 2548
 

2 I 'U1EJ1Wb1'lti ~'UVl{b~ti'1 I'lh.~. (il"l1m'i1JLFI~eJ'ln6'l) 1JvniVltl1i:9m:atl'lL'VI~
 

uvniVl tI1 i:9u bVl i'lb'Ub6'l8 uvn 'U FI 'i 

2557 er'll1t11"l1"'I'1'il'l1'i8 
'u 

363020024xxxx 11"1.1J. (il"l1m'i1JbFl~eJ'ln6'l) 1J'VIliVl tI1~u b:atl'lL'VI~ 2548 

nl"l.lJ. (eJ\9l"'l'V1m'i1JP1n~l) 1J'VIliVl til i:9tI'U b'iI"l1'i 2542•
 
11"1.'l.J. (i1"l1m'i1JbFl~eJ'ln6'l)
 2538
 

3 I 'Ult1.niJL'l "'eJl~ b01J
 

?lm,J'UbVlFlbU16'l8'il'll1J'lFl6'l 

1.J';j.~. (bVlFlbUb6'l8Wi:9'l'llU) 1J'VIliVltl1~m Vli'lb'Ub6'l8W'i~'leJ1Jbmhj'U'l.J'i 2553 eJl'l1'i8•
 
367990012xxxx 11"1.1.1. (~Vli'lb'Ub6'l8wi:9'1,n'U)
 

" 
1J'VIliVltl1i:9mVli'lb'Ub6'l8W'i~'leJ1Jbmhju'l.J'i, 2548 

11"1.'l.J. (i1"l1m'i1JbFl~eJ'ln6'l) 1J'VIliVltl1~tI'Ub 'i1"l1'i 2545 
,
 

4 I Ult1~m~'LIt5 m11'l11J8'lG'ln6'l
 er'll1t11"11G'1I'1'il'l1'iEJ11"1.~. (i1"l1m'i1J'V'Ji:9'l'llU) 1J'VIliVltl1i:9m:atl'lL'VI~ 2556. 'u 

1J'VIliVl tlli:9t1'L1b'i1"l1';j 2550 

11"1.'l.J. (i1"l1m'i1JbFl~eJ'ln6'l) 

363990005xxxx 11"1.1J. (il"l1m'ilJbi'l~eJ'ln6'l) 
2545
 

5 I 'Ult1'lI'1';j'l~, uU'UW'l'; I 'lh.~. (il"l1m'i1JLFI~eJ'ln6'l) 1J'VIliVltlli:9t11J'VI1G'1l'iFll1J
 

1J'VIliVltl1i:9mVli'lbUb6'l8G'1'iUl1, 
2556 er'll1t1l"1l"'I'1'il'l1'iEJ 

'u 

364040054xxxx 11"1.1.1. (i1"l1m'ilJbFl~eJ'ln6'l) 1J'VIliVltl1i:9mVli'lbUb6'l8'V'J'i~'lmJbmhj'U'l.J'i 2544 

11"1.'l.J. (i1"l1m'i1JbFl~eJ'ln6'l) 
, 

2538G'lm,JULVlFlb'Ub6'l8'il'll1J'IFl6'l -
Jt1.:j~' ~r~~'t:I""!On'''~,;1 ,'-:'''' "I.':' ~.at~
tl iL(;n'J .;",;'"i~~l.$ e....If} ! Jfll cle)}'iJ,tlfWJ1

I 

., " ~ ,J{, " 
'i'lJ'¥I'J'IU1~~11].jL'lll'\J1J(}uv.~@-;q,ti'IJ~i1ti'j~'U CHECO LU'l1 

III 

" 9 n~ n,~z ~Lii€l1iJVi,m _.._:..~:!~><J,,,~9,~ ..:-.: _ .. ~ 

/ 
.p. 



5 
 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 10.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
 10.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
   
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

  11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ได้กล่าวไว้ว่า  

การพัฒนาและความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงต่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างย่ิงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการผลิต ทําให้เกิดการพัฒนา
และขยายตัวของภาคการผลิตอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลางและ
ย่อม ซึ่งต้องการวิศวกรท่ีมีความรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติที่สามารถทํางานได้ สามารถพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถทําได้จาก
การเร่งพัฒนาความรู้ การถ่ายทอดความรู้และการปรับใช้เทคโนโลยีจากภายนอกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพภาค
การผลิตภายในประเทศ จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ซึ่งเป็นศาสตร์ที่
เก่ียวข้องกับ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์โดยตรง จึงเป็นสาขาวิชาหน่ึงที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในภาคการผลิต ทําให้ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเคร่ืองกลอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี
เพ่ือให้เกิดความรู้และสามารถบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล กับสาขาอื่นๆ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพและทําให้ประเทศสามารถพ่ึงพาเทคโนโลยีตนเองและสามารถแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกได้ 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สืบเน่ืองจากการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของภาคการผลิตในอุตสาหกรรมและความต้องการพ่ึงพา
เทคโนโลยีตนเอง ก่อให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีน้ัน 
ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพ่ึงพาเทคโนโลยีตนเองที่เป็นรูปธรรม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ การควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดล้อมจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า การ
เพ่ิมโอกาสการแข่งขันทางการค้า และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สิ่งเหล่าน้ีล้วนมีผลต่อการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น และเพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับประชากร ชุมชนและธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องมีความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งในผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม จะช่วยการ
เปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศในรูปแบบที่เหมาะสมกับวิถีสังคมไทย  
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
12.1.1 มีการกําหนดตัวช้ีวัดด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 12.1.2 จัดให้มีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร  โดยมีกรรมการประกัน
คุณภาพ  ทําหน้าที่ กํากับ  ควบคุม  ติดตามผลการดําเนินงาน  และนําผลการประเมินมากําหนด
แผนพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 
 12.1.3 มีการเพ่ิมหรือปรับรายวิชาให้เหมาะสมอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  ในสถานการณ์ปัจจุบัน 
 12.1.4 มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรทุก  5  ปี  โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวข้องจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  เป็นหลักสูตรเฉพาะทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมุ่งเน้นผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการที่มีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญทางด้าน
เทคโนโลยี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และพ่ึงพาตนเองได้ทั้งน้ีเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาในการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมี
คุณภาพ และสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 

ไม่มี  
 
 
 
 

  



7 
 

 

หมวดที่ 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา  ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

มุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการท่ีมีความรู้
ความสามารถเช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และพ่ึงพาตนเองได้ 

 1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาโดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนัก

ปฏิบัติในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.3.1 เพ่ือผลิตวิศวกรปฏิบัติการระดับปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร 

และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.3.2 เพ่ือผลิตวิศวกรที่มีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล ที่มีความ

สํานึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 
1.3.3 เพ่ือผลิตวิศวกรที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้

ก้าวหน้าอยู่เสมอ สามารถวางแผนเพ่ือกําหนดการปฏิบัติและการควบคุมงานที่ถูกหลักวิชาการ 

2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง                   กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
-  ปรับปรุงหลักสูตร ให้มี
มาตรฐานตามที่ สกอ.กําหนด 
และตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

-พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)  
-ติ ดต ามและประ เ มิ น ก า ร ใ ช้
หลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอ 

-เอกสารที่ เ ก่ียวข้องกับการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
-ร ายง านผลการประ เมิ น
หลักสูตร 

-  ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใ ห้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานและข้อบังคับ
ของสภาวิศวกร 

-จั ด ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ มี ร า ย วิ ช า
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
ตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร 

-หลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุง
ไ ด้รับการรับรองจากสภา
วิศวกร 

-  พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่
ได้รับการปรับปรุง 

- ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรด้าน
การเรียนการสอนให้เกิดความ
เข้มแข็งด้านวิชาชีพ เ ช่น  การ
อบรม การปฏิบัติงานร่วมกับสถาน
ประกอบการ และการศึกษาต่อ 

- ใบรับรองการฝึกอบรม 
- ใบประกาศนียบัตร 
- หนังสือรับรองจากสถาน
ประกอบการ 

- ปริญญาบัตร 
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หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนนิการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ใช้ระบบทวิภาค โดยในหน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษา  

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยฯ อาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาค
การศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์โดยให้เพ่ิมช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชา
ให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
สามารถจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับประกาศมหาวิทยาลัยและการพิจารณาของ

คณะกรรมการประจําคณะ  

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี  

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน 

2.1.1 ภาคการศึกษาที่ 1  ตามวัน-เวลาราชการปกติ ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 
2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2  ตามวัน-เวลาราชการปกติ ต้ังแต่เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ 
2.1.3 ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ตามวัน-เวลาราชการปกติ ต้ังแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตหรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพสายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาหรือหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์และให้เป็นไปตามระเบียบหรือ
ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

2.2.2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา 
และต้องสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตหรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสายช่าง
อุตสาหกรรมทุกสาขาหรือหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์และให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศรับสมัคร
ผู้เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจาก

เดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่นักศึกษาต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสม 
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2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษา ในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทําหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้

คําปรึกษา และแนะนําเก่ียวกับการเรียนและการใช้ชีวิตประจําวัน 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปีต่อเขตพื้นที่ 
2.5.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

จํานวนนักศึกษาที่จะรบั 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2 - 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3 - - 60 60 60 

ช้ันปีที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

จํานวนนักศึกษา 
ที่จะสาํเร็จการศึกษา 

- - - 60 60 

 
 

2.5.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

จํานวนนักศึกษาที่จะรบั 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2 - 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3 - - 60 60 60 

ช้ันปีที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

จํานวนนักศึกษา 
ที่จะสาํเร็จการศึกษา 

- - - 60 60 

 



10 
 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
ใช้งบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยค่าใช้จ่ายใน

การผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี ตามรายละเอียดดังน้ี 
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 84,500 89,000 

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 
ค่าจ้างช่ัวคราว 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 
รายจ่ายอ่ืนๆ 1,071 1,125 1,181 1,240 1,302 

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

 2.7 ระบบการศึกษา 
    แบบช้ันเรียน 
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
    อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ประกาศเพ่ิมเติม       
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1.2) กลุ่มวิชาสุขภาพจํานวน 3 หน่วยกิต 
GEBHT101  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Activities for Health 

1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการจํานวน 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) วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษย์ศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาละ 3 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปน้ี 

GEBSO101  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาใน 3(3-0-6) 
 การดําเนินชีวิต  
 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 จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิตและการทํางาน 3(3-0-6) 
 Psychology for Living and Work 

2.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เลือกศึกษาจํานวน 3 หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปน้ี 

GEBSC101  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics in Daily life 
GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Necessary Information Technology in Daily Life 
GEBSC103  การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Scientific Thinking and Decision Making 
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GEBSC104  การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือทํางานวิจัย 3(3-0-6) 
 และการสร้างนวัตกรรม  
 Creation of Scientific methods for Research  
 and Innovation 
GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Science for Health 
GEBSC106  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Environment and Development 

2.3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
GEBLC104  ภาษาอังกฤษสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 English for Professionals 
GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ 3(3-0-6) 
 Report Writing and Presentation 
GEBLC203  วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Literature 
GEBLC204  ภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) 
 Thai Language for Foreigners 
GEBLC301  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
GEBLC401  สนทนาภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Japanese Conversation 
GEBLC501  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
GEBLC601  ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Burmese 

2.4) กลุ่มวิชาสุขภาพ 
GEBHT102  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 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 
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 3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 110 หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 53 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ี 
   1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 FUNMA105  แคลคลูัส  1 สาํหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
  Calculus 1 for Engineers 
 FUNMA106 แคลคลูัส  2 สาํหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
  Calculus  2 for  Engineers  
 FUNMA107 แคลคลูัส 3 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
  Calculus 3 for  Engineers  
 FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
  Physics 1 for Engineers  
 FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส ์1 สําหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
  Physics Laboratory 1 for Engineers 
 FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
  Physics 2 for Engineers  
 FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
  Physics Laboratory 2 for Engineers 
 FUNSC201 เคมีสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
  Chemistry for Engineers 
 FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
  Chemistry Laboratory for Engineers 

 1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  
 ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
  Engineering  Drawing 
 ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
  Engineering  Materials 
 ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) 
  Computer Programming 
 ENGIE102 กระบวนการผลิต  3(3-0-6) 
  Manufacturing Processes 
 ENGME101 สถิตยศาสตร ์ 3(3-0-6) 
  Statics 
 ENGME102 พลศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Dynamics 
 ENGME103 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Thermodynamics 
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 ENGME104 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) 
  Fluid Mechanics  
 ENGME105 กลศาสตร์วัสดุ 3(3-0-6) 
  Mechanics of Materials 
 ENGME106 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล 2(0-6-2) 
  Basic Mechanical Engineering Training 
 ENGME107 สถิติและการออกแบบการทดลอง 3(3-0-6) 
  Statistics and Design of Experiment 

 2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 45 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 ENGME108 กลศาสตร์เครือ่งจักรกล 3(3-0-6) 
  Mechanics of Machinery  
 ENGME109 การออกแบบเคร่ืองจักรกล  3(3-0-6) 
  Machine Design  
 ENGME110 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 
  Automatic Control 
 ENGME111 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3(3-0-6) 
  Mechanical Vibration 
 ENGME112 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 
  Heat Transfer 
 ENGME113 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-3-5) 
  Computer Aided Mechanical Engineering Design 
 ENGME114 ไฟฟ้าอุตสาหกรรมในงานวิศวกรรมเครื่องกล 2(1-3-3) 
  Industrial Electrical in Mechanical Engineering 
 ENGME115 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-3-5) 
  Mechanical Engineering Drawing 
 ENGME116 การปฏิบัติงานของช่างเครื่องกลในโรงงาน 2(0-6-2) 
  Millwright 
 ENGME117 การประลองทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 2(0-6-2) 
  Mechanical Engineering Laboratory 1 
 ENGME118 การประลองทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 2 2(0-6-2) 
  Mechanical Engineering Laboratory 2 
 ENGME119 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-1) 
  Mechanical Engineering Pre-Project 
 ENGME120 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3(1-6-4) 
  Mechanical Engineering Project 
 ENGME121 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 6(0-40-0) 
  Co-operative Education in Mechanical Engineering  
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 ENGME131   อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัดในหุ่นยนต์ 3(2-3-5) 
  Robot Actuators and Sensors 
 ENGME165 วิศวกรรมโรงงานผลิตกําลัง 3(3-0-6) 
  Power  Plant  Engineering 

 3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 ENGME122   เครื่องกําเนิดไอน้ําและกังหันแก๊ส 3(3-0-6) 
  Boiler and Gas Turbines 
 ENGME123   การทําความเย็นและปรับอากาศ 3(3-0-6) 
  Refrigeration and Air Conditioning 
 ENGME124   การออกแบบระบบสําหรับยานพาหนะ 3(3-0-6) 
  Vehicle System Design 
 ENGME125   การออกแบบระบบอุณหภาพ 3(2-3-5) 
  Thermal System Design 
 ENGME126    วิศวกรรมล้อเลื่อน 3(3-0-6) 
  Railway Rolling Stock 
 ENGME127   ความเสียดทานและการสึกหรอในระบบขนส่งทางราง 3(3-0-6) 
  Friction and Wearin Railway Transportation 
 ENGME128   แหล่งพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 
  Alternative and Renewable Energy Resources 
 ENGME129   การผลิตพลังงานไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Power Generation and Environmental 
 ENGME130   แมคคาทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
  Mechatronics 
 ENGME132 การเผาไหม้ 3(3-0-6) 
  Combustion 
 ENGME133   กลศาสตร์ยานพาหนะ 3(2-3-5) 
  Mechanics of Vehicles 
 ENGME134   ระบบระบายอากาศ 3(3-0-6) 
  Ventilation Systems 
 ENGME135   ระบบดับเพลิง 3(3-0-6) 
  Fire Protection Systems 
 ENGME136   ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ 3(2-3-5) 
  Hydraulics and Pneumatics 
 ENGME137   ปฏิบัติการทําความเย็นและปรับอากาศ 3(0-6-3) 
  Refrigeration and Air Conditioning Practice 
 ENGME138   ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับงานวิศวกรรม 3(2-3-5) 
  Numerical Method for Engineering 
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 ENGME139   ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบ้ืองต้น 3(2-3-5) 
  Introduction to Finite Element Method 
 ENGME140   การคํานวณพลศาสตร์ของไหลเบ้ืองต้น 3(2-3-5) 
  Introduction to Computational Fluid Dynamics 
 ENGME141 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานผลิต 3(2-3-5) 
  Computer-Aided Manufacturing Application 
 ENGME142 วิศวกรรมระบบขนส่งทางรางเบ้ืองต้น 3(2-3-5) 
  Introduction to Railway Transportation Systems 
 ENGME143 เทคโนโลยีการบํารุงรักษาล้อเลื่อน 3(2-3-5) 
  Rolling Stock Maintenance Technology 
 ENGME144 งานโครงสร้างพ้ืนฐานและเครื่องมือเฉพาะระบบขนส่ง 3(2-3-5) 
  ทางราง 
  Infrastructure and Equipment in Railway  
  Transportation System 
 ENGME145   หัวข้อพิเศษด้านการบํารุงรักษาระบบขนส่งทางราง 3(2-3-5) 
  Special topic in Railway Transportation  
  Systems Maintenance 
 ENGME146   ระบบนําความร้อนทิ้งกลับคืน 3(3-0-6) 
  Waste Heat Recovery Systems 
 ENGME147    เศรษฐศาสตรส์ําหรับระบบพลังงาน 3(3-0-6) 
  Economy for Energy System 
 ENGME148    การตรวจวัดและเครื่องตรวจวัดสําหรับการจัดการพลังงาน 3(2-3-5) 
  Measurement and Instruments for Energy Management 
 ENGME149    อุปกรณ์ทางความร้อนในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
  Thermal Equipment in Engineering 
 ENGME150 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 
  Energy Conservation and Management 
 ENGME151    ทฤษฏีวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็คทรอนิคส ์ 3(2-3-5) 
  Circuit Theory and Electronics Circuit 
 ENGME152    การประมวลผลสัญญาณดิจทิัล  3(3-0-6) 
  Digital Signal Processing 
 ENGME153    ระบบควบคุมดิจิทัล 3(3-0-6) 
  Digital Control 
 ENGME154    วิทยาการหุ่นยนต์เบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
  Introduction to Robotics 
 ENGME155    เทคโนโลยียานยนต์ 3(3-0-6) 
  Automotive Technology 
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 ENGME156    พ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์สําหรับยานยนต์ 3(2-3-5) 
  Basic Electronic for Vehicles  
 ENGME157    ตัวรับรู้และการวัดทางวิศวกรรมยานยนต์ 3(2-3-5) 
  Sensor and Measurements for Automotive 
 ENGME158    สมองกลฝังตัวสําหรับยานยนต์ 3(2-3-5) 
  Embedded Control System for Vehicles 
 ENGME159   พลศาสตร์ยานพาหนะและการควบคุม 3(3-0-6) 
  Vehicle Dynamics and Control 
 ENGME160    ยานยนต์ไฟฟ้าและไฮบริด 3(3-0-6) 
  Hybrid and Electric Vehicles 
 ENGME161    อากาศพลศาสตร์สําหรับยานยนต์   3(3-0-6) 
  Aerodynamic for Automotive 
 ENGME162    เทคนิคการวัดทางแสงในกลศาสตร์ของไหลและการเผาไหม้3(2-3-5) 
  Optical Measurement Techniques in Fluid  
  Mechanics and Combustion  
 ENGME163   เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3(3-0-6) 
  Internal Combustion Engines 
 ENGME164    เทคโนโลยีการบํารุงรักษา 3(2-3-5) 
  Maintenance Technology 
 ENGME166 การทําความเย็น 3(3-0-6) 
  Refrigeration 
 ENGME167 การปรับอากาศ 3(3-0-6) 
  Air Conditioning 
 ENGME168 วิศวกรรมการอบแห้ง 3(3-0-6) 
  Drying Engineering 
 

 3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
   นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิด
สอนในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หรือสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ 
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 3.1.4 ความหมายของรหัสรายวิชาและรหสัการจัดชั่วโมงเรียน   
 3.1.4.1   ความหมายของรหัสรายวิชา CCCMMGXX 

 CCC หมายถึง  อักษรย่อชื่อปริญญา/อักษรย่อชื่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 MM  หมายถึง  อักษรชื่อหลักสูตร/ชื่อกลุ่มวิชา 
 G หมายถึง  วิชาเอก แทนด้วยตัวเลข 1 - 9   

 XX หมายถึง  ลําดับที่ของวิชาในวิชาเอก แทนด้วยตัวเลข 01 - 99 
  

1) GEB : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตร ี
   SO : กลุ่มวิชาสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ 
   SC : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   LC : กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
   HT : กลุ่มวิชาสุขภาพ 
   IN : กลุ่มวิชาบูรณาการ 
 
  2) FUN : หมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   MA : กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ 
   SC : กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ 
 
  3) ENG  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

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

   EL : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละระบบควบคุมอัตโนมัติ 
   AG : วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
 
  4) TED  : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 

CC : วิชาเรียนรวม 
CV : วิศวกรรมโยธา 
IE : วิศวกรรมอุตสาหการ 
ME : วิศวกรรมเครือ่งกล 
EE : วิศวกรรมไฟฟ้า  
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  5)  วิชาเอก 

1 : วิศวกรรมเครือ่งกล 
 

3.1.4.2  ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน C (T – P – E) 
C หมายถึง จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน 
T หมายถึง จํานวนช่ัวโมงเรียนภาคทฤษฎี 
P หมายถึง จํานวนช่ัวโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
E หมายถึง จํานวนช่ัวโมงเรียนค้นคว้านอกเวลา 
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3.1.5   แสดงแผนการศึกษา 
ปีการศึกษาท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 1 
 

3(3-0-6) - 

FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 
Physics 1 for Engineers 

3(3-0-6) - 

FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 
Physics Laboratory 1 for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC101 หรือ
เรียนควบคู่กัน 

FUNSC201 เคมีสําหรับวิศวกร 
Chemistry for Engineers 

3(3-0-6) - 

FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 
Chemistry Laboratory for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC201 หรือ
เรียนควบคู่กัน 

FUNMA105 แคลคูลัส  1 สําหรับวิศวกร 
Calculus 1 for Engineers 

3(3-0-6) - 

ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering  Drawing 

3(2-3-5) - 

ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering  Materials 

3(3-0-6) - 

หน่วยกิตรวม 20  

ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 2 
 

3(3-0-6) - 

FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 
Physics 2 for Engineers 

3(3-0-6) FUNSC101 

FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 
Physics Laboratory 2 for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC102 และ 
FUNSC103 หรือ
เรียนควบคู่กัน 

FUNMA106 แคลคูลัส  2 สําหรับวิศวกร 
Calculus  2 for  Engineers 

3(3-0-6) FUNMA105 

ENGIE102 กระบวนการผลิต 
Manufacturing Processes 

3(3-0-6) - 

ENGME101 สถิตยศาสตร์ 
Statics 

3(3-0-6) FUNSC101 

ENGME103 อุณหพลศาสตร์ 
Thermodynamics 

3(3-0-6) FUNSC101 

ENGME115 เขียนแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล 
Mechanical Engineering Drawing 

3(2-3-5) ENGCC301 

หน่วยกิตรวม 22  
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ปีการศึกษาท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3 
 

3(3-0-6) - 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 4 
 

3(3-0-6) - 

FUNMA107 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร 
Calculus 3 for  Engineers 

3(3-0-6) FUNMA106 

ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Programming 

3(2-3-5) - 

ENGME102 พลศาสตร์ 
Dynamics 

3(3-0-6) ENGME101 

ENGME105 กลศาสตร์วัสดุ 
Mechanics of Materials 

3(3-0-6) ENGCC302 หรือ 
ENGME101 

ENGME106 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 
Basic Mechanical Engineering Training 

2(0-6-2) - 

ENGME114 ไฟฟ้าอุตสาหกรรมในงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 
Industrial Electrical in Mechanical Engineering 

2(1-3-3) - 

หน่วยกิตรวม 22  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 5 

 
3(3-0-6) - 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 6 
 

3(3-0-6) - 

ENGME104 กลศาสตร์ของไหล 
Fluid Mechanics 

3(3-0-6) ENGME102และ 
FUNMA105 

ENGME107 สถิติและการออกแบบการทดลอง 
Statistics and Design of Experiment 

3(3-0-6) - 

ENGME108 กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล 
Mechanics of Machinery 

3(3-0-6) ENGME102 

ENGME109 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 
Machine Design 

3(3-0-6) ENGME105 

ENGME131 อุปกรณ์ขับเคล่ือนและตรวจวัดในหุ่นยนต์ 
Robot Actuators and Sensors 

3(2-3-5) ENGME114 

หน่วยกิตรวม 21  
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ปีการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป7 

 
3(3-0-6) - 

ENGME110 การควบคุมอัตโนมัติ 
Automatic Control 

3(3-0-6) ENGME103และ 
ENGME104 

ENGME111 การสั่นสะเทือนเชิงกล 
Mechanical Vibration 

3(3-0-6) FUNMA107และ 
ENGME102 

ENGME112 การถ่ายเทความร้อน 
Heat Transfer 

3(3-0-6) ENGME103 และ 
ENGME104 

ENGME113 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล 
Computer Aided Mechanical Engineering Design 

3(2-3-5) - 

ENGME1XX วิชาชีพเลือก 1 
 

3(T-P-E) * 

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี1 
 

3(T-P-E) ** 

หน่วยกิตรวม 21  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป8 

 
3(3-0-6) - 

ENGME116 การปฏิบัติงานของช่างเคร่ืองกลในโรงงาน 
Millwright 

2(0-6-2)  

ENGME117 การประลองทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 
Mechanical Engineering Laboratory 1 

2(0-6-2) ENGME101 

ENGME119 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 
Mechanical Engineering Pre-Project 

1(0-3-1) ENGME102หรือ
ENGME105 หรือ
ENGME112 

ENGME1XX วิชาชีพเลือก 2 
 

3(T-P-E) * 

ENGME1XX วิชาชีพเลือก 3 
 

3(T-P-E) * 

ENGME1XX วิชาชีพเลือก 4 
 

3(T-P-E) * 

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี2 
 

3(T-P-E) ** 

หน่วยกิตรวม 20  
* วิชาบังคับก่อนสําหรับวิชาชีพเลือก ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในคําอธิบายรายวิชา 
** วิชาบังคับก่อนสําหรับวิชาเลือกเสรี ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในคําอธิบายรายวิชา  
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ปีการศึกษาท่ี 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป9 

 
3(3-0-6) - 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป10 
 

3(3-0-6) - 

ENGME118 การประลองทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 2 
Mechanical Engineering Laboratory 2 

2(0-6-2) ENGME103 

ENGME120 โครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 
Mechanical Engineering Project 

3(1-6-4) ENGME107 และ 
ENGME119 

ENGME165 วิศวกรรมโรงงานผลิตกําลัง 
Power Plant Engineering 

3(3-0-6) ENGME103 

หน่วยกิตรวม 14  
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน
ENGME121 

 
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 
Co-operative Education in Mechanical Engineering 

6(0-40-0) *** 

หน่วยกิตรวม 6  
 
***ต้องมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00 และต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ   
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรหรือไม่น้อยกว่า 73 หน่วยกิต 
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา 
 1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  1.1) วิชาบังคับ  
  1.1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

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

ในชีวิตประจําวัน 
 Practice English listening, speaking, reading and writing skills for daily 

communication in various contexts. 

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

วัฒนธรรม และการทํางาน 
 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 และการนําเสนองานในบริบททาง

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

presentations in academic contexts. 

GEBLC201  ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6)
 Arts of Using Thai Language  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนา

กระบวนการคิดอย่างมีระบบร่วมกับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  โดยมีศิลปะในการฟัง
และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  มีทักษะในการพูดและการเขียนทางวิชาการอย่างมี
คุณภาพ   สามารถบูรณาการการใช้ภาษาไทยกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับการ
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เรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอดจนตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยในฐานะท่ีเป็นมรดกทาง
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 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ         3(3-0-6)
 Activities for Health  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคและการ

ควบคุมนํ้าหนัก การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น วิทยาศาสตร์การกีฬา สมรรถภาพทางกาย 
การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายและฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 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. 

   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. 
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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. 
 

GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต       3(3-0-6)
 Art of living   
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 วิทยาศาสตร์และจริยธรรมในชีวิต กระบวนการพัฒนาปัญญาเพ่ือแก้ไขปัญหาใน

ชีวิตประจําวันและสามารถแสวงหาความสุขอย่างย่ังยืน 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  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต 3(3-0-6)
 Sufficiency Economy and Wisdom of Living  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้   หลักการทรงงานในพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โครงการอันเน่ืองจากพระราชดําริ หลักธรรมาภิบาล  ภูมิ
ปัญญา การคิดและการบริหารจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
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และกระแสสังคมโลก การบูรณาการวัฒนธรรมที่หลากหลายสู่การดําเนินชีวิต  การมีจิต
สาธารณะและรักษ์สิ่งแวดล้อม  การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐาน
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. 

GEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6)
 Life and Social Skills  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเก่ียวกับปรัชญา คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ และหลักธรรมในการดํารงชีวิต การ

พัฒนาความคิด   เจตคติ  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน การ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมไทย  การมีจิตสํานึกต่อส่วนรวม   ศึกษา
วิธีจัดการกับภาวะอารมณ์ และสร้างสัมพันธภาพ การทํางานเป็นทีม การสร้างผลิตผล
ในการทํางาน 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 เศรษฐกิจสํารวจปัญหาท่ี
เก่ียวข้องในยุคของการเปลี่ยนแปลง 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 
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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. 

GEBSO104  มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6)
 Human Relations  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ ทฤษฎีที่เก่ียวกับมนุษยสัมพันธ์ การ

ใช้ในชีวิตประจําวัน การทํางานและการเป็นผู้นํา การสื่อสารเพ่ือสร้างมนุษยสัมพันธ์ตาม
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  
 ศึกษาข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ประวัติและความสําคัญของ

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.  

GEBSO106  จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตและการทํางาน 3(3-0-6)
 Psychology for Living and Work  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับจิตวิทยาเพ่ือการดํารงชีวิต การจัดการอารมณ์ ความเครียด

และสุขภาพจิต การเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง แรงจูงใจในการเรียนรู้และการ
ทํางาน สัมพันธภาพในการทํางาน การบริหารความขัดแย้ง ตลอดจนการปรับตัวใน
สังคมและการทํางาน เพ่ือที่จะสามารถใช้ชีวิตในสังคมและการประกอบอาชีพได้อย่างมี
ความสุข 

 Study basic knowledge in psychology for a living; emotional 
management; stress and mental health; understanding and self-esteem, 
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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  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Mathematics and Statistics in Daily life  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตัดสินโดยใช้ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์การเงินและเบ้ีย

ประกัน นําความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือใช้ในชีวิตประจําวัน และนําโปรแกรม
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. 

GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเป็นในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
 Necessary Information Technology in Daily Life  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การละเมิดลิขสิทธ์ิ ทรัพย์สินทางปัญญา ภัย
คุกคามความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การใช้
บริการโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสื่อประสมและการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
เบ้ืองต้นที่จําเป็นในปัจจุบัน 

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

ข่าวสารและการให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจโดยใช้ตรรกศาสตร์ การประยุกต์ใช้
หลักการคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

 
 
 

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. 
 

GEBSC104  การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทํางานวิจัย 
และการสร้างนวัตกรรม   

3(3-0-6)

 Creation of Scientific Methods for Research and Innovation  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและพัฒนาทักษะทางด้านการหาข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล โดยใช้กระบวนการ

ทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการนําทักษะไปประยุกต์ใช้
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 : ไม่มี  
 ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจําวัน 

และผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม อาหารเพ่ือสุขภาพ โรคสําคัญที่มีผลกระทบ
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  
 ศึกษาเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน แนว
ทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนบนพ้ืนฐาน
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 ภาษาอังกฤษสําหรบัผูป้ระกอบวิชาชพี 3(3-0-6)
 English for Professionals 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาคําศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ และฝึกปฏิบัติทักษะ

การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสาขาวิชาชีพ รวมถึงการ
นําเสนอโครงงาน 

 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. 

GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ 3(3-0-6)
 Report Writing and Presentation 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และลักษณะของรายงานทางวิชาการ สารสนเทศที่ใช้ใน

การเขียนรายงานทางวิชาการ การเข้าถึงสารสนเทศ การนําสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 
กลวิธีในการเขียนรายงานทางวิชาการ การนําเสนอรายงาน 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; 
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presenting report and integrating with professional-related sciences 
efficiently and appropriately. 

GEBLC203 วรรณกรรมท้องถ่ิน 3(3-0-6)
 Local Literature 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นรวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมอัน

ทรงคุณค่าด้านต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
ประเพณี อันดีงามของท้องถิ่ นตน  ตลอดจนสามารถนํา  องค์ความ รู้ที่ ไ ด้ 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 ภาษาไทยสาํหรับชาวตา่งประเทศ 3(3-0-6)
 Thai Language for Foreigners 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักภาษาไทยพ้ืนฐาน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ฝึกทักษะการออกเสียง 

การอ่าน การเขียนเบ้ืองต้น การฟัง การพูด ในชีวิตประจําวัน 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. 

GEBLC301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Chinese for Communication 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ที่ต่างกัน และ

ศึกษาวัฒนธรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆฝึกทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้เก่ียวกับ
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. 
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GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6)
 Fundamental Japanese Conversation 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกทักษะพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่น ฝึกฝนการออกเสียง และการใช้สํานวน

ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ให้นักศึกษาอ่านและเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น 2 ชนิด คือ 
ฮิระงะนะ และคะตะคานะ รวมทั้งฝึกการสร้างรูปประโยคพ้ืนฐาน 

 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 ภาษาเกาหลเีพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Korean for Communication 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกทักษะพ้ืนฐานของภาษาเกาหลี ได้แก่ ระบบการออกเสียง ระบบสัทอักษร 

ศึกษาวิธีการเขียนอักษรเกาหลีตามลําดับขีด (bishun) วิธีการเขียนอักษรเกาหลีให้
ถูกต้อง ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในสถานการณ์จากคําศัพท์ วลี 
และประโยคเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเรียนรู้วัฒนธรรมเบ้ืองต้น 

 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. 

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 
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   1.2.4) กลุ่มวิชาสุขภาพ 
GEBHT102 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)
 Exercise for Health 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับสรีรวิทยา ผลการออกกําลังกายต่อระบบต่างๆของร่างกาย การ

ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย การทดสอบและการประเมินสมรรถภาพทาง
กายด้วยตนเอง การสร้างโปรแกรมการออกกําลังกายด้วยตนเอง การออกกําลังกายใน
การเล่นกีฬาและออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การปฏิบัติที่เป็นพ้ืนฐานในการเล่นกีฬาและ
ออกกําลังกาย  

 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 
 ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา 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. 

GEBHT104 นันทนาการเพือ่ส่งเสริมสุขภาพ     3(3-0-6) 
   Recreation for Health Promotion 

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพ เกมนันทนาการ การ
เป็นผู้นํานันทนาการ การบริหารจัดการค่ายกิจกรรมต่างๆ ประเภทของกิจกรรม
นันทนาการ ออกแบบโปรแกรมและฝึกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ กีฬาและการละเล่น
พ้ืนบ้านของไทยและชาติต่างๆ 
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 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. 

 
 1.2.5) กลุ่มวิชาบูรณาการ 

GEBIN104 ชีวิตมีสุข 3(3-0-6)
 Well – Being 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การดําเนินชีวิตที่มีผลต่อสุขภาพ โรคที่เกิดจากการทํางานและโรคในสังคมเมือง 

ธรรมชาติบําบัดและการแพทย์ทางเลือก ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับจิตวิทยา การปรับตัว
ในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 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. 

 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ 

  2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
  2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

FUNMA105 แคลคลูสั 1 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 1 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22012105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

ศึกษาเก่ียวกับฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเน่ือง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง
รูปแบบยังไม่กําหนด การประยุกต์ของอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง
เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์จํากัดเขต  
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. 
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FUNMA106 แคลคลูสั 2 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 2 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22012106 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNMA105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร 

ศึกษาเก่ียวกับพิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม  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, 
differentiationand 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. 
 

FUNMA107 แคลคลูสั 3 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 3 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22012205 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNMA106 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร 

ศึกษาเก่ียวกับสมการเชิงอนุพันธ์เบ้ืองต้นและการประยุกต์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ปริพันธ์ตามเส้นเบ้ืองต้น อุปนัยเชิงคณติศาสตร์  ลําดับและอนุกรม
ของจํานวน การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน 
The 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 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Physics 1 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาเกี่ยวกับกลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ ของ
ไหล ความร้อน การสั่นและคลื่น โดยการสอนจะเน้นที่หลักการที่สําคัญทางฟิสิกส์ การ
สร้างทักษะในการวิเคราะห์และคํานวณแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
The study of mechanics of particles and rigid body, properties of matter, 
fluid mechanics, heat, vibrations and waves. Teaching focuses on the 
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main principles of physics including with skills of analytic and calculation 
for solving engineering problems. 

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

ปฏิบัติการเก่ียวกับการทดลองที่เก่ียวข้องกับเทคนิคพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ประกอบ ด้วย
การทดลองทางกลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของสสาร 
กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การสั่นและคลื่น โดยเน้ือหาจะสอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์ 1 
สําหรับวิศวกร 
A 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. 

 
FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Physics 2 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม :22051104 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 

ศึกษาเก่ียวกับองค์ประกอบของหลักแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์
พ้ืนฐานทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ โดยการสอนจะเน้นที่หลักการที่สําคัญทางฟิสิกส์ 
รวมถึงการสร้างทักษะในการวิเคราะห์และคํานวณแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
The 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 ปฏิบัติการฟสิกิส์ 2 สําหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
 Physics Laboratory 2 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน :  FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร และ      
 FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่กัน   

ปฏิบัติการเก่ียวกับการทดลองที่เก่ียวข้องกับเทคนิคพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ประกอบ ด้วย
การทดลองทางแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน ทัศน
ศาสตร์ และฟิสิกส์ยุคใหม่ โดยเน้ือหาจะสอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 
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A laboratory course, dealing with basic experimental techniques in 
physics consisting of various experiments in electromagnetism, A.C. 
circuits, fundamental electronics, optics and modern physic. The course 
contents are accordance with FUNSC103 Physics 2 for Engineers. 

 
FUNSC201 เคมีสาํหรบัวิศวกร 3(3-0-6) 
 Chemistry for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22021106 เคมีสําหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   

ศึกษาเก่ียวกับพ้ืนฐานทางทฤษฎีอะตอม โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติ
ของธาตุตามตารางธาตุพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ ธาตุอโลหะและธาตุแทรนซิซัน 
พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมบัติของก๊าซ ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย 
จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนในนํ้า 
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 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร  1(0-3-1) 
  Chemistry Laboratory for Engineers 
  รหัสรายวิชาเดิม : 22021107 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 
  วิชาบังคับก่อน : FUNSC201 เคมีสําหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่กัน   
  ปฏิบัติการเก่ียวกับการช่ัง-ตวงทางวิทยาศาสตร์ ปริมาณสารสัมพันธ์ การเตรียม

สารละลายและการคํานวณหาความเข้มข้น สมบัติของก๊าซ โครงสร้างของผลึกสามัญ
บางชนิด สมบัติของของเหลว ความหนืดของของเหลว สมบัติคอลลิเกทิฟของ
สารละลาย คอลลอยด์ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนิกปฏิกิริยา
ของกรด เบส เกลือ 

  Laboratory practice 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 : ไม่มี  
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนตัวอักษร การมองภาพ การเขียนภาพออร์โธกราฟิกและ

การเขียนภาพสามมิติ การกําหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วยและแผ่น
คลี่ การสเก็ตภาพด้วยมือ การเขียนภาพแยกช้ินและภาพประกอบ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ 

  The study and practice of lettering, orthographic projection, orthographic 
drawing and pictorial drawing dimensioning and tolerancing, sections, 
auxiliary views and development, freehand sketches, detail and 
assembly drawings, basic computer-aided drawing. 

 
 ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม   3(3-0-6) 
  Engineering Materials  
  รหัสรายวิชาเดิม : 30010103 วัสดุวิศวกรรม  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
  ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างคุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้วัสดุวิศวกรรม 

เช่น โลหะ โพลิเมอร์ พลาสติก ยางมะตอย ไม้ คอนกรีต เซรามิค และวัสดุเชิงประกอบ 
แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย การทดสอบสมบัติต่างๆ ของวัสดุ
วิศวกรรมและการแปลความหมายสมบัติทางกลและการเสียหายของวัสดุ 

  The 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  
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับแนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  

ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม
ในปัจจุบันฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 
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  The study and practice of computer concepts, computer components, 
hardware and software interaction, current programming language, 
programming practices. 

 
 ENGIE102 กระบวนการผลิต    3(3-0-6) 
  Manufacturing Processes 
  รหัสรายวิชาเดิม : 34060103 กระบวนการผลิต  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
  ศึกษาเก่ียวกับทฤษฏีและแนวคิดทางกระบวนการผลิต เช่น กรรมวิธีการหล่อ การข้ึน

รูปโลหะ การตัดขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล และการเช่ือมประสาน  ความสัมพันธ์ของวัสดุ
กับกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยความร้อน เช่น โลหะกับการ
ขึ้นรูป พอลิเมอร์กับการขึ้นรูป หลักมูลของการประเมินราคาทางด้านกระบวนการผลิต 

  Study about theory and concept of manufacturing processes such as 
casting, forming, machining and welding; material and manufacturing 
processes relationships; fundamental of manufacturing cost. 

 
 ENGME101 สถิตยศาสตร ์   3(3-0-6) 
  Statics 
  รหัสรายวิชาเดิม : 31072101 สถิตยศาสตร์ 
  วิชาบังคับก่อน :FUNSC101  ฟิสิกส์ 1 สาํหรับวิศวกร 
  ศึกษาหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์  แรงและโมเมนต์ของแรง  ระบบแรงและ

ผลลัพธ์ของระบบแรง การสมดุลและการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ แรงในช้ินส่วนของ
โครงสร้าง โครงกรอบและเคร่ืองจักรกล แรงเสียดทาน จุดศูนย์ถ่วงและจุดเซนทรอย 
โมเมนต์ความเฉื่อยของพ้ืนที่ หลักการของงานเสมือน ความเสถียรภาพ 

  Study the principles of mechanics, forces and moment of forces, force 
system and resultant force, equilibrium and free-body diagram, forces in 
elements of structures, frame and machinery, friction forces, centre of 
gravity and centroid, moment of inertia of area, principles of virtual 
work, stability. 

 
 ENGME102 พลศาสตร ์   3(3-0-6) 
  Dynamics 
  รหัสรายวิชาเดิม : 31074201 พลศาสตร ์   
  วิชาบังคับก่อน : ENGME101สถิตยศาสตร์ 
  ศึกษาคิเนแมติกส์และคิเนติกส์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กฎข้อที่สองของนิวตันงาน

และพลังงาน การดลและโมเมนต์ตัม 
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  Study of kinematics and kinetics of particles and rigid bodies; Newton’s 
second law of motion; work and energy, impulse and momentum. 

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

 FUNSC105 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1  
  ศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ กฎข้อศูนย์ กฎข้อหน่ึง และกฎข้อสอง 

ของอุณหพลศาสตร์ ก๊าซอุดมคติ งานและความร้อน พลังงานระบบปิดและระบบเปิดที่
มีการไหลคงที่และสภาวะคงที่ กระบวนการต่างๆ ของอุณหพลศาสตร์ วัฏจักรคาร์โน 
เอนโทรปี  พ้ืนฐานการถ่ายเทความร้อนและการเปลี่ยนรูปพลังงาน เครื่องยนต์ความ
ร้อน เครื่องทําความเย็น ป๊ัมความร้อน 

  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. 

 
 ENGME104 กลศาสตรข์องไหล   3(3-0-6) 
  Fluid Mechanics 
  รหัสรายวิชาเดิม : 31073203 กลศาสตร์ของไหล   
  วิชาบังคับก่อน  : FUNMA105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร และ 
  ENGME102 พลศาสตร์ 
  ศึกษาคุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต การวิเคราะห์เชิงมิติและความคล้ายคลึง

การเคลื่อนที่ของของไหล สมการการเคลื่อนที่และการไหลแบบต่อเน่ือง  การไหลคง
ตัวของของไหลที่อัดตัวไม่ได้  สมการพลังงานและโมเมนต์ตัม การสูญเสียพลังงานจาก
การไหล  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 energy and momentum, energy loss 
of fluid flow, fluid flow measurement and instrument. 
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 ENGME105 กลศาสตร์วัสดุ   3(3-0-6) 
  Mechanics of Materials 
  รหัสรายวิชาเดิม : 31072202 กลศาสตร์วัสดุ  
  วิชาบังคับก่อน : ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม หรือENGME101 สถิตยศาสตร์ 
  ศึกษาเก่ียวกับแรงและความเค้น 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. 

 
ENGME106 การฝึกพืน้ฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล  2(0-6-2) 
  Basic Mechanical Engineering Training 
  รหัสรายวิชาเดิม : 31079201 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
  ปฏิบัติงานพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมที่เก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือวัด

ละเอียด การใช้ตะไบลดขนาดช้ินงาน การใช้เลื่อยมือ การเจาะและกลึงช้ินงาน การทํา
เกลียวนอกและเกลียวใน การเช่ือมช้ินงาน ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในงาน
วิศวกรรมพ้ืนฐาน การปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติงานโดย
คํานึงถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ 

  Practice in basic of engineering, measuring instruments and precision 
measuring instruments, using file to finish work-pieces, hand saw, drilling 
and using lathe, tap and die, welding, basic tools for engineering works, 
working follow orders and safety rules. 

 
 ENGME107 สถิติและการออกแบบการทดลอง  3(3-0-6) 
  Statistics and Design of Experiment 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
  วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
  ศึกษาเก่ียวกับความรู้พ้ืนฐานทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการ

กระจาย คะแนนมาตรฐานและพื้นที่ใต้โค้งปกติ การทดสอบสมมติฐาน และการ
ทดสอบไคสแควร์ หลักการพ้ืนฐานที่ใช้ในการออกแบบการทดลอง แผนแบบการ
ทดลองสุ่มบริบูรณ์ แผนแบบการทดลองบล็อกสุ่มบริบูรณ์ แผนแบบการทดลองจัตุรัส
ละติน การประมาณค่าข้อมูลสูญหาย แผนแบบการทดลองบล็อกไม่บริบูรณ์ สปลิต
พลอต แฟกทอเรียล การคอนฟาวนด์ แฟกทอเรียลเศษส่วน การเลือกใช้แผนแบบการ
ทดลองที่เหมาะสม การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
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  Study of fundamental of statistics, measurement of central tendency, 
measurement of distribution, standard evaluation and area under a 
normal curve, assumption test and chi-squared test, principles of 
experimental design, completely randomized design, randomized 
complete block, Latin square experimental plan, loss data estimation, 
incomplete block design, split-plot, factorial, confounding, fractional 
factorial, selection of appropriate experimental design, application of 
commercial statistical software. 

 
  2.2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
 ENGME108 กลศาสตรเ์ครือ่งจักรกล  3(3-0-6) 
  Mechanics of Machinery 
  รหัสรายวิชาเดิม : 31074302 กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล  
  วิชาบังคับก่อน :ENGME102 พลศาสตร์ 
  ศึกษาเกี่ยวกับนิยามศัพท์ กลไกและเครื่องจักรกล การวิเคราะห์ความเร็วและความเร่ง 

การวิเคราะห์แรงเชิงคิเนแมติกส์และไดนามิกส์ของอุปกรณ์เชิงกล  กลไกยึดโยง ขบวน
เฟือง และระบบเชิงกล การถ่วงดุลของระบบเชิงกล 

  Study of the definitions, mechanics and machineries, velocity and 
acceleration analysis, kinematics and dynamicsforce analysis for 
mechanic components, linkage mechanism, gear systems and 
mechanical systems, balancing for mechanical systems. 

 
 ENGME109 การออกแบบเคร่ืองจักรกล   3(3-0-6) 
  Machine Design 
  รหัสรายวิชาเดิม : 31072303 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 1  
  วิชาบังคับก่อน : ENGME105 กลศาสตร์วัสดุ 
  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบเคร่ืองจักรกล สมบัติของวัสดุ ทฤษฏีการเสียหาย การ

ออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักรกลพ้ืนฐาน เช่น สลักเกลียวยึด สกรูส่งกําลังสปริง เพลา 
เฟือง รองลื่น คัปปลิง เบรค คลัทซ์ สายพาน โซ่ และโครงงานการออกแบบ 

  Study principles of machine design, properties of materials, theories of 
failure, design of simple machine elements; screw threads, power 
screws, springs, shafts, gears,bearings, couplings, brake, clutches, belts, 
chains; and design project. 

 
 
 
 



45 
 

 

 ENGME110 การควบคุมอัตโนมัติ  3(3-0-6) 
  Automatic Control 
  รหัสรายวิชาเดิม : 31074405 การควบคุมอัตโนมัติ  
  วิชาบังคับก่อน :  ENGME103 อุณหพลศาสตร์ และ 
  ENGME104 กลศาสตร์ของไหล 
  ศึกษาเก่ียวกับหลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ  การวิเคราะห์และการจําลอง

ส่วนประกอบของระบบควบคุมเชิงเส้น เสถียรภาพของระบบควบคุมป้อนกลับเชิงเส้น 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่  การออกแบบและ
การชดเชยระบบควบคุม  การใช้คอมพิวเตอร์ในการจําลองการทํางานของระบบ
ควบคุม 

  Study principles of automatic control system, analysis and modelling of 
linear control elements, stability of linear feedback system, time domain 
and frequency domain analysis and design, compensator design of 
control systems, computational modelling and simulating of control 
systems. 

 
 ENGME111 การสัน่สะเทือนเชงิกล  3(3-0-6) 
  Mechanical Vibration 
  รหัสรายวิชาเดิม : 31074406 การสั่นสะเทือนเชิงกล  
  วิชาบังคับก่อน : FUNMA107 แคลคลูัส 3 สําหรับวิศวกร และ 
   ENGME102 พลศาสตร์ 
  ศึกษาเก่ียวกับประวัติ นิยามศัพท์ และประเภทของการสั่นสะเทือน ระบบที่มีขั้นความ

อิสระเท่ากับหน่ึง การสั่นสะเทือนแบบบิด การสั่นสะเทือนเสรีและบังคับ วิธีของระบบ
สมมูล ระบบที่มีหลายขั้นความอิสระ วิ ธีและเทคนิคการลดและความคุมการ
สั่นสะเทือน กรณีศึกษาของการสั่นสะเทือนเชิงกล 

  Study of the history, definition and type of mechanical vibration, single 
degree of freedom systems, torsional vibration, free and forced 
vibration, method of equivalent systems, systems having several degrees 
of freedom, methods and techniques to reduce and control vibration, 
case studies in mechanical vibration. 
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 ENGME112 การถ่ายเทความร้อน  3(3-0-6) 
  Heat  Transfer 
  รหัสรายวิชาเดิม : 31073315 การถ่ายเทความร้อน 
  วิชาบังคับก่อน : ENGME103 อุณหพลศาสตร์ และ  
   ENGME104 กลศาสตร์ของไหล 
  ศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการถ่ายเทความร้อน การนํา การพา การแผ่รังสี และการ

ประยุกต์การถ่ายเทความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและการเพ่ิมการถ่ายเท
ความร้อน การเดือดและการควบแน่น รู้จักการนําวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนท์มาช่วยในการ
แก้ปัญหาการนําความร้อน 

  Study about modes of heat transfer, conduction, convection, radiation 
and applications of heat transfer, heat exchangers and heat transfer 
enhancement, boiling and condensation, solving heat transfer problems 
using finite different method. 

 
 ENGME113   คอมพิวเตอรช์่วยออกแบบวิศวกรรมเครือ่งกล  3(2-3-5) 
  Computer Aided Mechanical Engineering Design 
  รหัสรายวิชาเดิม :ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน :ไม่ม ี
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์สําหรับการออกแบบและวิเคราะห์

ปัญหาทางวิศวกรรมเคร่ืองกล  การสร้างแบบจําลองและการจําลองทางกายภาพ
สําหรับปัญหาทางวิศวกรรมเคร่ืองกลและการใช้งานที่เก่ียวข้อง 

  Study and practice to use computer for design and analysis of 
mechanical engineering problems, physical modelling and simulating for 
mechanical engineering problems and related applications. 

 
 ENGME114   ไฟฟ้าอุตสาหกรรมในงานวิศวกรรมเครื่องกล  2(1-3-3) 
  Industrial Electrical in Mechanical Engineering 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่ม ี
  วิชาบังคับก่อน :ไม่ม ี
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับระบบไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับ มอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ การควบคุมมอเตอร์ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ในงานควบคมุ และระบบควบคุมอัตโนมัติ 

  Study and practice of direct current (DC) and alternating current (AC) 
electrical systems, DC motors, AC motors, motor control, application of 
commercial software in control systems and automatic control systems. 

 
 



47 
 

 

 ENGME115   เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล  3(2-3-5) 
  Mechanical Engineering Drawing 
  รหัสรายวิชาเดิม : 31071102 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 
  วิชาบังคับก่อน : ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับแบบและกระบวนการผลิตการกําหนดขนาดรูปลักษณ์

มาตรฐานมิติของขนาดตําแหน่งและความสัมพันธ์ความหยาบของผิวงานระบบงาน
สวมและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตเกลียวสกรู 
อุปกรณ์ยึดที่เป็นเกลียวลิ่มและสไปลน์หมุดยํ้าและการเช่ือมเฟืองสปริงงาน ท่อข้อต่อ
การเขียนแบบสั่งงานแบบภาพประกอบแบบแยกช้ิน การศึกษาโปรแกรมที่ใช้ในการ
เขียนแบบวิศวกรรมการใช้คําสั่งเขียนแบบ2 มิติ 3 มิติการศึกษาระบบโคออดิเนตการ
สร้างภาพสามมิติการสร้างใยตาข่ายการสร้างภาพสามมิติทรงตัน คําสั่งตกแต่งแก้ไข
การสร้างฟังก์ช่ันช่วยในการเขียนแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับกราฟฟิกวิศวกรรม 

  Study and practice of drawing and manufacturing process, dimensioning 
of shapes using dimensional standard, position and its relationship, 
roughness, tolerance and accuracy, geometrical accuracy, screws and 
threads, components with threads, key and spline, rivets and welding, 
gears, springs, pipes, couplings, detailed design drawing, assembly 
drawing, exploded-view drawing, using engineering drawing software for 
2 and 3 dimensional views, coordinate system, 3 dimensional drawing, 
drawing mesh, 3 dimensional drawing for non-hollow solid objects, 
editing commands, auxiliary functions in computational drawing for 
engineering graphics. 

 
 ENGME116 การปฏิบัติงานของชา่งเครือ่งกลในโรงงาน  2(0-6-2) 
  Millwright 
  รหัสรายวิชาเดิม : 31079202 การปฏิบัติงานของช่างเคร่ืองกลในโรงงาน 
  วิชาบังคับก่อน :ไม่ม ี
  ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัยที่เก่ียวกับการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม การใช้

งานและดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักร เคร่ืองมือกล และเครื่องต้นกําลังที่มีใช้อยู่ใน
โรงงานอุตสาหกรรมที่ เ ก่ียวข้องกับเคร่ืองกล การปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ ได้รับ
มอบหมาย  

  Practice of using and maintenance equipment, machines, machine tools 
and power machineries in industrial related to mechanical engineering, 
working follow assignments, working on the assigned tasks by focusing 
on safety issues in industries. 
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 ENGME117 การประลองทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 1  2(0-6-2) 
  Mechanical Engineering Laboratory 1 
  รหัสรายวิชาเดิม : 31079203 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 
  วิชาบังคับก่อน : ENGME101 สถิตยศาสตร์ 
  ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเก่ียวกับคุณสมบัติทางกลของวัสดุ เช่น การบิด การดึง  

การดัด ความแข็ง และความล้า การสั่นสะเทือนทางกล การสมดุล ทดลองความเร่ง
ระบบเกียร์ ไจโรสโคป ระบบกลไก ระบบส่งกําลัง ระบบบังคับเลี้ยว และระบบเบรก 

  Practice in laboratory of the mechanical properties, for example, torsion, 
tension, bending, strength and fatigue; mechanical vibration, balancing, 
experiment in acceleration of gear system, gyroscope, linkage systems, 
power transmission systems, steering systems and braking systems. 

 
 ENGME118 การประลองทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 2  2(0-6-2) 
  Mechanical Engineering Laboratory 2 
  รหัสรายวิชาเดิม : 31079204 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 
  วิชาบังคับก่อน: ENGME103 อุณหพลศาสตร์ 
  ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเก่ียวกับของไหลและความร้อน เช่น ป๊ัม กังหัน การไหล

ของของไหล การสูญเสียเน่ืองจากการไหล การนําความร้อน การพาความร้อน การแผ่
รังสี การทําความเย็นและการปรับอากาศ เครื่องอัดอากาศ การหาค่าความร้อน
เช้ือเพลิง ทดลองเก่ียวกับเคร่ืองยนต์สมรรถนะเคร่ืองยนต์ และการวิเคราะห์แก๊สไอเสีย 

  Practice in laboratory of fluid and heat, for example, pumps, turbines, 
flowing fluid, loss of flowing fluid, heat conduction, heat convection, 
heat radiation, refrigeration and air-conditioning, air compressor, 
determine specific heat of fuels, experiment in engines, engine 
performance and exhaust gas analysis. 

 
 ENGME119 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล  1(0-3-1) 
  Mechanical Engineering Pre-Project 
  รหัสรายวิชาเดิม : 31079398 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 
  วิชาบังคับก่อน :  ENGME102 พลศาสตร์ หรอื 
   ENGME105 กลศาสตรวั์สดุ หรือ 

 ENGME112 การถ่ายเทความร้อน 
  ปฏิบัติการเก่ียวกับการค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานทาง

วิศวกรรมเคร่ืองกลการต้ังช่ือโครงงาน วิธีการเขียนรายงาน ความเป็นมาของปัญหา 
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนและแผนการดําเนินงาน การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานความก้าวหน้า  การนําเสนอโครงงาน
และการสัมมนาทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 
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  Practice of researching and reviewing journals, researches, inventions, 
innovations, mechanical engineering works, principle of naming the 
project, report writing techniques, statement of the problems, project 
objectives, scopes, procedures and working plan, material and 
equipment preparation, gathering and analysing data, progressing 
reporting and project presenting. 

 
 ENGME120 โครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล  3(1-6-4) 
  Mechanical Engineering Project 
  รหัสรายวิชาเดิม : 31079499 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 
  วิชาบังคับก่อน :  ENGME107 สถิติและการออกแบบการทดลองและ 
  ENGME119 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 
  ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับการทบทวนช่ือโครงงาน ความเป็นมาของปัญหา  

วัตถุประสงค์ ขอบเขต ตามหัวข้อโครงงานในรายวิชา ENGME119 การเตรียม
โครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกลศึกษาทฤษฎีที่ เ ก่ียวข้อง แนวทางการแก้ปัญหา   
ปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผนการดําเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผล 
จัดทํารายงาน และนําเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 

  Study and practice of reviewing the project name, statement of the 
problems, project objectives, scopes as presented in ENGME119 
Mechanical Engineering Pre-Project, study the related theories, 
possibility solutions, working procedures and working plan, gathering and 
analysing data, concluding, making report and presenting to project 
examining committee. 

 
 ENGME121 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเคร่ืองกล  6(0-40-0) 
  Co-operative Education in Mechanical Engineering 
  รหัสรายวิชาเดิม : 31079406 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
  ปฏิบัติการฝึกงาน  โดยนําความรู้จากสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลไปประยุกต์ใช้ในสถาน

ประกอบการทางด้านวิศวกรรมเคร่ืองกลอย่างมีระบบ โดยมีวิศวกรที่ปรึกษาหรือ 
ผู้ชํานาญการของสถานประกอบการจริงทําหน้าที่ควบคุมดูแล และนักศึกษาจะต้องมี
โครงงานและหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติหรือไม่
น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งน้ีนักศึกษาจะต้องสามารถสรุปโครงการและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการน้ันๆ อย่างเป็นรูปธรรมและมี
การจัดทํารายงานการปฏิบัติงาน มีการประเมินผลงานร่วมกันจากทางสถาน
ประกอบการและคณาจารย์ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงก่อนสําเร็จ
การศึกษา 
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  หมายเหตุ 
  1. ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00 และต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50 ของหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
  2. การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) พ.จ(พอใจ) และ 

U (Unsatisfactory) ม.จ. (ไม่พอใจ) 
  Practice of co-operative by applying mechanical engineering knowledge 

in the mechanical engineering industry under the supervision of the 
professional engineer(s). The students must have the projects related to 
their exact responsibility in the semester of internship or not less than 
15 weeks. The students must be able to conclude and state clearly 
their projects and their assigned duties which contribute the industries. 
They must also write work reports. Evaluation must be conducted by 
professional engineer(s) and university lecturer(s). Students acknowledge 
the real working experiences before their graduation. 

  Remarks : 
  1.Student must have Grade Point Average (GPA) higher than 2.00 and the 

number of awarded credits higher than half of total number of credits. 
  2.The assessment of this course is evaluated as either S for satisfactory 

or U for unsatisfactory. 
 
 ENGME131 อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัดในหุ่นยนต์  3(2-3-5) 
  Robot Actuators and Sensors 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน : ENGME114 ไฟฟ้าอุตสาหกรรมในงานวิศวกรรมเครื่องกล 
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการสร้างแบบจําลองและการใช้งานของตัวกระตุ้นตัว

ตรวจจับ และไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานเมคคาทรอนิคส์ รวมถึงมอเตอร์ไฟฟ้า (AC, 
DC, Stepper) ขดลวดโซเลนอยด์เซ็นเซอร์ตําแหน่ง (encoder,โซนาร์, Infrared), พร็
อกซิมิต้ีเซ็นเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 

  Study and practice of introduction to modeling and use of actuators, 
sensors and microcontrollers in mechatronics design. Topics include 
electric motors (AC, DC, Stepper), solenoids, micro-actuators, position 
sensors (Encoders, Sonar, Infrared), proximity sensor and micro-
controller. 
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 ENGME165 วิศวกรรมโรงงานผลิตกําลัง  3(3-0-6) 
  Power Plant Engineering 
  รหัสรายวิชาเดิม : 31073417 วิศวกรรมโรงงานผลิตกําลัง 
  วิชาบังคับก่อน: ENGME103 อุณหพลศาสตร์ 
  ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดและหลักการการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การ

วิเคราะห์เช้ือเพลิงและการเผาไหม้ องค์ประกอบของโรงงานผลิตกําลัง กังหันไอนํ้า 
กังหันแก๊ส และเครื่องยนต์สันดาปภายใน วัฏจักรร่วมและการผลิตพลังงานร่วม โรง
ผลิตกําลังจากพลังงานนํ้า พลังงานนิวเคลียร์ การวัดและการควบคุม เศรษฐศาสตร์
โรงงานผลิตกําลัง และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

  Study of energy conversion principles and availability concept, fuels and 
combustion analysis and component study of steam, gas turbine and 
internal combustion engine power plants, combines cycle and 
cogeneration, hydro power plant, nuclear power plant, control and 
instrumentation, power plant economics and environmental impacts. 

 
  2.3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 
 ENGME122 เครื่องกําเนิดไอน้ําและกังหนัแก๊ส  3(3-0-6) 
  Boiler and Gas Turbines 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่ม ี
  วิชาบังคับก่อน : ENGME112 การถ่ายเทความร้อน 
  ศึกษาเก่ียวกับชนิดของเคร่ืองกําเนิดไอนํ้าหลักการของเคร่ืองกําเนิดไอน้ําและกังหัน

แก๊ส ระบบการควบคุมไอนํ้าและการแจ้งเตือน การใช้กังหันไอนํ้าในทะเล วัฏจักรของ
แก๊ส วัฏจักรเบรยตัน วัฏจักรแรงก้ิง การทดสอบและปรับปรุงคุณภาพนํ้าของเครื่อง
กําเนิดไอนํ้า การตรวจสอบหม้อไอนํ้า การบํารุงรักษาและปรับปรุงกังหันแก๊ส 

  Study about types of boiler, principles of boilers and gas turbines, 
properties of steam control systems and alarms, the use of steam 
turbine in the sea, gas cycle, Brayton cycle, Ranking cycle, testing and 
improve the water quality of the steam generator, inspection of steam 
boiling, gas turbinesmaintain and modify. 

 
 ENGME123 การทําความเย็นและปรับอากาศ  3(3-0-6) 
  Refrigeration and Air Conditioning 
  รหัสรายวิชาเดิม : 31073307 การทําความเย็นและปรับอากาศ 
  วิชาบังคับก่อน : ENGME112 การถ่ายเทความร้อน 
  ศึกษาเก่ียวกับหลักการทําความเย็นและสัมประสิทธ์ิบ่งบอกสมรรถนะ การอัดไอวัฏ

จักรการทําความเย็น การวิเคราะห์ส่วนประกอบของระบบ คุณสมบัติของสารทําความ
เย็น การทําความเย็นแบบระเหยและหอผ่ึงลมเย็น การทําความเย็นแบบดูดซึม การหา
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ภาระการทําความเย็น การแซ่แข็งอาหาร การปรับอากาศ การหาภาระการปรับอากาศ 
การกระจายลมเย็นและการออกแบบท่อส่งลมเย็น 

  Study principles of refrigerators and coefficientof performance, modified 
vapour-compression, refrigeration cycles, system components analysis, 
refrigerant and their properties, evaporative cooling and cooling towers, 
absorption refrigeration, calculation of cooling load of refrigerating 
systems, freezing of foods, air-conditioning, cooling load estimation of 
air-conditioning systems, air distribution and duct systemsdesign. 

 
 ENGME124 การออกแบบระบบสําหรับยานพาหนะ  3(3-0-6) 
  Vehicle System Design 
  รหัสรายวิชาเดิม :ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน : ENGME139 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบ้ืองต้น 
  ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดการออกแบบยานพาหนะ เช่น หลักการของโครงสร้าง

ยานพาหนะ แชสซี ระบบการส่งกําลัง และ การออกแบบทางสรีรศาสตร์, การ
ออกแบบระบบสําหรับยานยนต์ที่น่าสนใจที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน ซึ่งจะต้องเสร็จ
สมบูรณ์ภายในหน่ึงภาคการศึกษา ประกอบด้วย การรายงานการออกแบบฉบับ
สมบูรณ์ และการนําเสนอ เป็นต้น, การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปช่วยงานเขียนแบบ (CAD) 
และ โปรแกรมสําเร็จรูปช่วยงานวิศวกรรม (CAE) สําหรับการออกแบบและวิเคราะห์
งานที่ได้รับมอบหมาย 

  Study of vehicle design concept; Principle in vehicle structure, chassis, 
power train and vehicle ergonomic design. A practical interesting 
automotive system design project assigned by the instructor; the project 
must be completed within one semester; a complete written design 
report and presentation is required. CAD and CAE are used in design and 
analyze in the assigned project. 

 
 ENGME125 การออกแบบระบบอุณหภาพ  3(2-3-5) 
  Thermal System Design 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน : ENGME112 การถ่ายเทความร้อน 
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบความร้อน การ

ออกแบบระบบการทํางาน การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์สําหรับระบบทางความ
ร้อน การปรับสมการ แบบจําลองและสมการคณิตศาสตร์สําหรับเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทางความร้อน การจําลองระบบการออกแบบที่เหมาะสมท่ีสุด 
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  Study and practice in Engineering design, design of workable systems, 
economic analysis on thermal systems, equation fitting, model of 
thermal equipment, system simulation, optimization. 

 ENGME126 วิศวกรรมล้อเลื่อน   3(3-0-6) 
  Railway Rolling Stock 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน : ENGME102 พลศาสตร ์
  ศึกษาเก่ียวกับประวัติความเป็นมาและพ้ืนฐานของระบบล้อเลื่อน และองค์ประกอบ

หลักของระบบขนส่งทางราง ภาพรวมของพลศาสตร์การเคลื่อนที่ของของระบบขนส่ง
ทางรางพลศาสตร์การเคล่ือนที่ตามแนวยาว (การว่ิงทางตรง และการเบรค) ปฏิกิริยา
สัมผัสระหว่างล้อกับรางรถไฟเสถียรภาพในการขับขี่ โบก้ี ระบบล้อเลื่อน ระบบช่วง
ล่าง ระบบเบรก และตัวถังตู้โดยสาร การติดตามและการบํารุงรักษาระบบล้อเลื่อน 
หลักการออกแบบเบ้ืองต้นของระบบล้อเลื่อนและตู้โดยสารรถไฟการจําลอง
สถานการณ์การเคลื่อนที่ของรถไฟด้วยคอมพิวเตอร์ 

  Study about Introduction to railway rolling stock and major 
components. Overview of rail vehicle dynamics, longitudinal rail vehicle 
dynamics (traction and brake), wheel and rail contact, ride Comfort, 
bogie, suspension, brake system and rail coach body. Some of rolling 
stock monitoring/maintenance and basic design Concept are 
introduced.simulation for rail vehicle movement using computer 

 
 ENGME127 ความเสียดทานและการสึกหรอในระบบขนส่งทางราง  3(3-0-6) 
  Friction and Wearin Railway Transportation 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน : ENGME105 กลศาสตร์วัสดุ 
  ศึกษาเก่ียวกับพ้ืนฐานของความเสียดทาน การหล่อลื่น และการสึกหรอของชิ้นส่วน

ระบบขนส่งทางรางการวิเคราะห์ปฎิกิริยาการสัมผัสในแนวต้ังฉากปกติในช่วงการเสีย
รูปแบบยืดหยุ่นของวัสดุของแข็ง ความเสียดทานระหว่างล้อกับรางและการปรับแก้
ความเสียดทานกลไกความสึกหรอและความเสียหายระหว่างล้อกับรางรถไฟ การหล่อ
ลื่นหน้าสัมผัสระหว่างล้อกับราง การทํานายความสึกหรอของอุปกรณ์เช่ือมต่อไฟฟ้า 
(Pantograph) ลักษณะการสึกหรอของระบบเบรกรถไฟ ลักษณะการสึกหรอที่
แกนเพลาของโบกี้ ลักษณะการสึกหรอของระบบช่วงล่าง และระบบส่งกําลังของรถไฟ 

  Study ofIntroduction to tribology in rail machine components, Normal 
contact of elastic solids, Rail-wheel friction and friction modification, 
Wear and surface damage mechanism in rail wheel interface, Lubrication 
in rail Wheel interface, Wear prediction of collector strip and contact 
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wire in pantograph, Wear characteristics of braking systems for railway 
vehicles, Wear characteristics of axle. 

 
 ENGME128 แหล่งพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน  3(3-0-6) 
  Alternative and Renewable Energy Resources 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน : ENGME112 การถ่ายเทความร้อน 
  ศึกษาเก่ียวกับหลักการเบ้ืองต้นของแหล่งพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน 

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานก๊าซชีวภาพ พลังงานลม พลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ พลังงานนํ้า และการใช้พลังงานทดแทนในชีวิตประจําวัน 

  Study about principles of alternative and renewable energy resoureces, 
solar energy, bio-mass energy, bio-gas energy, wind energy, geothermal 
energy, hydro energy and usage of renewable energy for daily life. 

 
 ENGME129 การผลิตพลังงานไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  Power Generation and Environmental 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่ม ี
  วิชาบังคับก่อน : ENGME112 การถ่ายเทความร้อน 
  ศึกษาเก่ียวกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน : โรงไฟฟ้ากังหันไอน้ํา  โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 

และโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม โรงไฟฟ้าพลังนํ้า ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการ
กําจัดของเสียทางนิวเคลียร์ สิ่งแวดล้อมทางอากาศ พ้ืนดิน และนํ้า สําหรับโรงไฟฟ้า 
หลักการเบ้ืองต้นของการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสําหรับโรงไฟฟ้า 

  Study of thermal power plants : steam turbine power plants, gas turbine 
power plants and combined-cycle power plants : hydro power plant, 
safety of nuclear and nuclear waste elimination, air, ground and water 
environmental for power plants, basic principle for environmental 
assessment for power plants. 

 
 ENGME130 แมคคาทรอนกิส์   3(3-0-6) 
  Mechatronics 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่ม ี
  วิชาบังคับก่อน : FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 
  ศึกษาเก่ียวกับอิเล็กทรอนิกส์ขั้นพ้ืนฐาน, การเช่ือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และระบบ

เครื่องกลไฟฟ้าระบบไฮดรอลิค, ระบบลม, การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

  Study of basic electronics, connectivity between computer and 
electromechanical systems, hydraulic systems, pneumatic systems, 
analysis and design of those systems. 
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 ENGME132 การเผาไหม้   3(3-0-6) 
  Combustion 
  รหัสรายวิชาเดิม : 31073430 การเผาไหม้ 
  วิชาบังคับก่อน : ENGME103 อุณหพลศาสตร์ และ FUNSC201 เคมสีําหรับวิศวกร 
  ศึกษาการวิเคราะห์การเผาไหม้สมบูรณ์ การวิเคราะห์อุณหภูมิและพลังงาน สมบัติทาง

กายภาพของเช้ือเพลิง เตาเผาแก๊สและนํ้ามันเช้ือเพลิง เปลวไฟแบบราบเรียบและ
ป่ันป่วน โครงสร้างเปลวไฟแบบป่ันป่วน เปลวไฟแบบผสมก่อนและแบบฟุ้งกระจาย 
ความเสถียรภาพของเปลวไฟ การควบคุมมลพิษจากการเผาไหม้ 

  Study of combustion stoichiometric analysis, energy-temperature 
analysis, physical properties of fuel, gas and oil burners, laminar and 
turbulent flames, turbulent flame structure, diffusion and premixed 
flames, flame stability, control of pollution from combustion. 

 
 ENGME133 กลศาสตร์ยานพาหนะ  3(2-3-5) 
  Mechanics of Vehicles 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่ม ี
  วิชาบังคับก่อน : ENGME102 พลศาสตร ์
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับสมรรถนะของการเร่งและการเบรก ภาระ แรงต้านและ

กําลังที่ต้องการ สมรรถนะของเครื่องยนต์ การทรงตัวของการเข้าโค้ง พลศาสตร์ของ
การขับขี่ ระบบบังคับเลี้ยวและระบบกันสะเทือน คุณลักษณะของยาง พลศาสตร์ของ
การกลิ้ง กลศาสตร์ของการถ่ายโอนนํ้าหนักของยานพาหนะ 

  Study and practice about Acceleration and braking performance, road 
loads, resistance forces and required power, engine performance and 
converse, steady-state cornering, ride dynamics, steering and suspension 
systems, tired characteristics, rollover dynamics, and mechanics of 
vehicle’s weight transfer. 

 

 ENGME134 ระบบระบายอากาศ   3(3-0-6) 
  Ventilation Systems 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่ม ี
  วิชาบังคับก่อน : ENGME104 กลศาสตร์ของไหล 
  ศึกษาเก่ียวกับหลักการระบายอากาศและการดูดฝุ่นแบบต่างๆ คุณภาพและสภาวะ

อากาศท่ีเหมาะสม มาตรฐานการระบายอากาศและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การออกแบบ
และติดต้ังระบบระบายอากาศและการดูดฝุ่น 

  Study of principles of air ventilation and types of vacuum cleaning, air 
quality and appropriate environment, standard of air ventilation systems 
and related laws, design and installation of air ventilation systems 
andvacuum cleaning systems. 
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 ENGME135 ระบบดับเพลิง   3(3-0-6) 
  Fire Protection Systems 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่ม ี
  วิชาบังคับก่อน : ENGME104 กลศาสตร์ของไหล 
  ศึกษาเก่ียวกับหลักการของระบบดับเพลิงแบบต่างๆ สารดับเพลิง อุปกรณ์ในระบบ

ดับเพลิง การออกแบบและติดต้ังระบบดับเพลิง การตรวจสอบระบบดับเพลิง และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับระบบดับเพลิง 

  Study of principles of fire suppression systems, types of fire extinguishing 
agents, design and installation of fire suppression systems, inspection of 
fire suppression systems and laws related tofire suppression system. 

 ENGME136 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส ์  3(2-3-5) 
  Hydraulics and Pneumatics 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่ม ี
  วิชาบังคับก่อน : ENGME104 กลศาสตร์ของไหล 
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ อุปกรณ์ในระบบไฮ

ดรอลิกส์และนิวเมติกส์ การออกแบบวงจรและการต่อวงจรการควบคุมการทํางานของ
ระบบไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการควบคุมด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ 

  Study and practice of principles of hydraulics and pneumatics, hydraulic 
and pneumatic components, design and connection diagram, controlling 
for hydraulic and pneumatic systems using electronic equipment and 
computer systems. 

 ENGME137 ปฏิบัติการทําความเยน็และปรับอากาศ  3(0-6-3) 
  Refrigeration and Air Conditioning Practice 
  รหัสรายวิชาเดิม : 31073307 ปฏิบัติการทําความเย็นและปรับอากาศ 
  วิชาบังคับก่อน : ENGME123 การทําความเย็นและปรับอากาศ หรือเรียนควบคู่ 

หรือ  ENGME166 การทําความเย็นหรือเรียนควบคู่ หรือ 
   ENGME167 การปรับอากาศหรือเรียนควบคู่ 
  ฝึกปฏิบัติงานท่อสารทําความเย็น การทําสุญญากาศ การเติมสารทําความเย็นและสาร

หล่อลื่น การตรวจสอบรอยรั่ว งานไฟฟ้าและระบบควบคุม การติดต้ังเคร่ืองทําความ
เย็นและเครื่องปรับอากาศ การบํารุงรักษา การวิเคราะห์ การแก้แก้ไขปัญหา และการ
บริการเคร่ืองทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ การอนุรักษ์พลังงานในเคร่ืองทําความ
เย็นและเครื่องปรับอากาศ การควบคุมการส่งลมเย็น 

  Practice of refrigeration piping, vacuuming, refrigerant and lubricant 
filling, leaking inspection, electric works and control systems, installation 
of refrigeration systems and air conditioning systems, maintenance, 
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analysis, problem solving and service of refrigeration systems and air 
conditioning systems, energy conservation in refrigeration systems and 
air conditioning systems, cool air flowing control. 

 

 ENGME138 ระเบยีบวิธเีชิงตัวเลขสําหรับงานวิศวกรรม  3(2-3-5) 
  Numerical Method for Engineering 
  รหัสรายวิชาเดิม : 31071304 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับงานวิศวกรรม 
  วิชาบังคับก่อน : FUNMA 107 แคลคลูัส 3 สําหรับวิศวกร 
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานของการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ทศนิยมและ

การปัดเศษ การหารากของสมการด้วยการคํานวณซ้ําและวิธีนิวตันราฟสัน การกําจัด
แบบเกาส์ การแยกองค์ประกอบของเมตริกส์ การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง การ
วิเคราะห์การถดถอย การปรับเส้นโค้ง อนุกรมเทเลอร์ การประมาณค่าอนุพันธ์และ
ปริพันธ์เชิงตัวเลข การแก้ปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จ 

  Study and practice ofprinciple of numerical analysis, round-off and 
truncation, root finding using iterative method and Newton-Raphson 
method, Gaussian elimination, matrix factorization, interpolation and 
extrapolation, regression analysis, curve fitting, Taylor series, numerical 
differentiation and integration, solution to ordinary differential equations 
(ODE), application on programming using commercial software. 

 
 ENGME139 ระเบยีบวิธีไฟไนต์เอลเิมนต์เบื้องต้น  3(2-3-5) 
  Introduction to Finite Element Method 
  รหัสรายวิชาเดิม : 31071305 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบ้ืองต้น 
  วิชาบังคับก่อน : ENGME105 กลศาสตร์วัสดุ 
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานทางด้านระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 

วิธีการสติฟเนส การสร้างสมการของทรัส การสร้างสมการของคาน สมการโครงสร้าง
แบบเฟรม การสร้างสมการสติฟเนสสําหรับความเค้นและความเครียดในระนาบ การ
วิเคราะห์ความเค้นสามมิติ ข้อพิจารณาทางปฏิบัติในการจําลอง ปัญหาการถ่ายเท
ความร้อนและของไหล และการประยุกต์ใช้งานในปัญหาทางด้านวิศวกรรมโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จ 

  Study and practice of principles of finite element methods, stiffness 
method, equations of trusses, equations of beams, equations of frames, 
stiffness equation for stress and strain in plain, analysis of three 
dimensional stress, consideration criterion in modelling of heat transfer 
and fluid problems, application in engineering problems using 
commercial computer software. 
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 ENGME140 การคํานวณพลศาสตรข์องไหลเบื้องต้น  3(2-3-5) 
  Introduction to Computational Fluid Dynamics 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่ม ี
  วิชาบังคับก่อน : ENGME104 กลศาสตร์ของไหล 
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับข้อสังเกตทั่วไปเก่ียวกับกฎเกณฑ์และผลกระทบและสรุป

ทั่วไปเก่ียวกับการออกแบบและวิเคราะห์งานทางด้านวิศวกรรมจากการคํานวณ
พลศาสตร์ของไหลสมการอนุพันธ์สมการพหุพันธ์วิธีไฟไนต์ดิฟเฟอร์-เรนท์เบ้ืองต้น
ทฤษฎีพ้ืนฐานการประยุกต์วิธีคํานวณกับแบบจําลองที่เก่ียวข้องกับการไหลของของ
ไหล 

  Study and practice of rules and impact and conclusions of design and 
analysis in engineering works, calculation of fluid dynamic, differential 
equations, polynomial equations, basic of finite different method, basic 
theory and application of modelling in fluid flow. 

 
 ENGME141 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอรช์่วยงานผลิต  3(2-3-5) 
  Computer-Aided Manufacturing Application 
  รหัสรายวิชาเดิม :ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน :ENGIE102 กระบวนการผลิต 
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการประยุกต์คอมพิวเตอร์ช่วยงานผลิต (CAM) สําหรับ

การกลึง การเจาะ การกัด การกลึงกัด การกัดสี่และห้าแกน การตัดด้วยลวดสองและสี่
แกน และงานโลหะแผ่น ลําดับการตัดแต่งกระบวนการก่อนและหลังแคมสําหรับการ
ประยุกต์ การเช่ือมประสานข้อมูลของแคมกับเคร่ืองจักรซีเอ็นซี 

  Study and practice about applications of CAM for turning, drilling, 
milling, mill-turning, four and five axis milling, two and four axis wire 
cutting and sheet metal working, machining sequences, CAM pre and 
post processing for application, CAM and CNC machine interfacing. 

 

 ENGME142 วิศวกรรมระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น  3(2-3-5) 
  Introduction to Railway Transportation Systems 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน : ENGME106 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล 
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับพัฒนาการระบบขนส่งทางรางจากอดีตถึงปัจจุบันของ

ต่างปรเทศ และประเทศไทย องค์ประกอบพ้ืนฐานของระบบขนส่งทางรางเช่น 
โครงสร้างทางรถไฟ ส่วนประกอบของรางรถไฟ สถานีรถไฟและชุมทางรถไฟ การ
บํารุงรักษาทางรถไฟเบ้ืองต้น ส่วนประกอบพ้ืนฐานของระบบล้อเลื่อน และขบวนรถไฟ 
อาทิเช่นตัวรถไฟและขบวนรถไฟ ระบบโบก้ี ล้อ ระบบลากจูง ระบบเบรก ระบบกัน
สั่นสะเทือน ระบบเบรก ทฤษฎีพ้ืนฐานการควบคุม และบริหารระบบการเดินรถไฟ  
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ระบบอาณัติสัญญาณสําหรับควบคุมการเดินรถไฟ  ระบบขับเคลื่อนรถไฟด้วยไฟฟ้าใน
ระบบขนส่งทางราง ระบบการจ่ายไฟสําหรับการขับเคลื่อนรถไฟ การสื่อสารของระบบ
ขนส่งทางราง และระบบไฟฟ้าที่ใช้ในระบบขนส่งทางราง ระบบความปลอดภัยใน
ระบบขนส่งทางรางเบ้ืองต้น การวางแผนและการบริการจัดการระบบขนส่งทางราง
เบ้ืองต้น  

  Study and practice of the railway development, fundamental of railway 
transportation systems for instance, Railroad, railroad component, 
station and railway junction, railroad maintenance, Rolling stock 
component for example, Bogie system, wheel rail interface, Braking 
system, suspension system, basic concept of railway control and traffic, 
signaling system, traction system, introduction to railway 
communication, introduction to railway safety and introduction to 
railway operation and management. 

 
 ENGME143 เทคโนโลยีการบํารุงรักษาล้อเลื่อน  3(2-3-5) 
  Rolling Stock Maintenance Technology 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่ม ี
  วิชาบังคับก่อน : ENGME106 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล 
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับพ้ืนฐานการบํารุงรักษาระบบล้อเลื่อน การบํารุงรักษาเมื่อ

ขัดข้อง การปรับปรุงระบบงานบํารุงรักษา องค์ประกอบพ้ืนฐานและแนว ปฏิบัติของ
การซ่อมบํารุงระบบล้อเลื่อน เช่น แคร่หรือโบก้ี ระบบห้ามล้อ ระบบขับเคลื่อน 
อุปกรณ์เช่ือมต่อระหว่างตู้โดยสาร ระบบประตู ระบบปรับอากาศ ระบบผลิต และจ่าย
ลมอัด 

  Study and practice of rolling stock maintenance, corrective 
maintenance, maintenance development, basic factors and guidance for 
rolling stock maintenance, for example, bogies, braking system, driving 
system, rolling stock coupler, door system, air conditioning system and 
compressed air distribution system. 

 
 ENGME144 งานโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือเฉพาะระบบขนส่งทางราง 3(2-3-5) 
  Infrastructure and Equipment in Railway Transportation System 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่ม ี
  วิชาบังคับก่อน : ENGME106 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล 
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับองค์ประกอบโครงสร้างพ้ืนฐานในระบบราง เช่น โรงซ่อม

บํารุงขบวนรถ ระบบสื่อสาร ระบบส่งกําลังไฟฟ้า อาคารควบคุมการเดินรถ ระบบ
อาณัติสัญญาณควบคุมการเดินรถ ย่านเก็บรถและจัดขบวน ย่านขนส่งสินค้า สถานี
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รถไฟ เคร่ืองมือและอุปกรณ์สําคัญสําหรับซ่อมบํารุงขบวนรถด้านไฟฟ้าและด้าน
เครื่องกล 

  Study and practice of component of basic infrastructure in rail system, 
for example, maintenance depots, communication systems, power 
transmission lines, rail operating control centre, signalling systems for rail 
operation, depots and car organization, freight, stations, equipment and 
instrument for mechanical and electrical repairing. 

 
 ENGME145 หัวข้อพิเศษด้านการบํารงุรกัษาระบบขนส่งทางราง  3(2-3-5) 
  Special topic in Railway Transportation Systems Maintenance 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่ม ี
  วิชาบังคับก่อน : ENGME142 วิศวกรรมระบบขนส่งทางรางเบ้ืองต้น 
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานแบบโครงงานเป็นหลัก ในระบบการบริหารงาน RAMS ใน

ระบบขนส่งทางรางเบ้ืองต้น อาทิเช่นความสําคัญของระบบ RAMS ต่อการบริหารงาน
ระบบขนส่งทางราง มาคราฐานที่ใช้ในระบบ RAMS  การวิเคราะห์ความเช่ือมั่นในการ
ทํานายระยะเวลาความเสียหายในระบบรางเบื้องต้น ความสามารถในการทํางานของ
ระบบขนส่งทางรางภายใต้สภาวะต่างๆ การศึกษาความเป็นไปได้และการกําหนด
เง่ือนไขการบํารุงรักษาระบบขนส่งทางรางเบ้ืองต้น การบริหารงานความปลอดภัยใน
ระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น การศึกษาเทคนิคการตรวจสอบรถไฟโดยใช้ระบบ 5T 
เช่น Train hotbox detection (THDS), Trackside Acoustic Detection System 
(TADS) ระบบ Train Braking Performance Detection System (TBDS), ระบบ 
Truck Performance Detection System, ระบบ Trouble of Moving Freight 
Car Detection System (TFDS) และวิวัฒนาการใหม่ๆด้านการบํารุงรักษาระบบ
ขนส่งทางราง. 

  Study and practice by means of projects in RAMS management for basic 
railway transportation, for example, importance of RAMS system for 
railway transportation management, standard of RAMS for reliability 
analysis in prediction of failure period of basic railway transportation 
system, ability of raiway transportation operating under variety 
circumstances, study of possibility and defined conditions of railway 
transportation maintenance, basic of safety management in railway 
transportation system, railway transportation inspection technique using 
5T system, for example, Train hotbox detection (THDS), Trackside 
Acoustic Detection System (TADS), Train Braking Performance Detection 
System (TBDS), Truck Performance Detection System, Trouble of Moving 
Freight Car Detection System (TFDS), and modern development in 
railway transportation maintenance. 
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 ENGME146 ระบบนําความร้อนทิ้งกลบัคืน  3(3-0-6) 
  Waste Heat Recovery Systems 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่ม ี
  วิชาบังคับก่อน : ENGME112 การถ่ายเทความร้อน 
  ศึกษาเก่ียวกับแหล่งความร้อนทิ้ง อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและการทําผังการ

แลกเปลี่ยนความร้อน การนําความร้อนทิ้งกลับคืนจากกระบวนการเผาไหม้และ
อุปกรณ์ต้นกําลัง ระบบผลิตพลังงานร่วม ป๊ัมความร้อนในการเพ่ิมคุณภาพความร้อน 
การเก็บรักษาพลังงานความร้อน ฉนวนความร้อน และกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับการนํา
ความร้อนทิ้งกลับคืน 

  Study of waste heat, heat exchanger and heat exchanger diagram, waste 
heat recovery from combustion processes and power plants, combined 
generation systems, heat pumps for heat quality improvement, heat 
conservation system, heat insulations and case studies about heat 
recovery. 

 ENGME147 เศรษฐศาสตรส์ําหรบัระบบพลังงาน  3(3-0-6) 
  Economy for Energy System 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่ม ี
  วิชาบังคับก่อน : ENGME103 อุณหพลศาสตร์ 
  ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนเชิงเศรษฐศาสตร์, การเปรียบเทียบทางเศรษฐศาสตร์ของ

ระบบพลังงาน, การวิเคราะห์ทางการเงินของระบบพลังงาน สามารถประเมินผลทาง
เศรษฐศาสตร์สําหรับการใช้พลังงานกับเทคโนโลยีต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมถึง
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสําหรับการใช้พลังงานน้ัน ทั้งยังสามารถประเมินค่าทาง
เศรษฐศาสตร์เพ่ือใช้ในการตัดสินใจเป็นทางเลือก, เปรียบเทียบผลของความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอนรวมถึงอัตราผลตอบแทน 

  Study of economic analysis, economical comparison of energy systems, 
financial analysis of energy systems, economical assessment for 
appropriate energy usage and technologies, environmental impacts from 
the use of such the energy, economical assessment for decision making, 
comparison of risk and uncertainty of return results. 

 ENGME148 การตรวจวัดและเครื่องตรวจวัดสําหรบัการจัดการพลังงาน  3(2-3-5) 
  Measurement and Instruments for Energy Management 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่ม ี
  วิชาบังคับก่อน : ENGME103 อุณหพลศาสตร์ 
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับเคร่ืองมือวัดที่ใช้ในการจัดการพลังงานในอาคารบ้านเรือน

และอุตสาหกรรม, การเลือกใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสม, ความแม่นยําและความไม่
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แน่นอนของเคร่ืองมือวัด, การสอบเทียบเครื่องมือวัด และการวิเคราะห์ข้อมูลที่อ่านได้
จากเคร่ืองมือวัด 

  Study and practice of measurement for energy management in 
buildings, houses and industries, selection of appropriate measuring 
tools, accuracy and uncertainty of measuring tools, calibration and data 
analysis. 

 
 ENGME149 อุปกรณ์ทางความร้อนในงานวิศวกรรม  3(3-0-6) 
  Thermal Equipment in Engineering 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่ม ี
  วิชาบังคับก่อน : ENGME112 การถ่ายเทความร้อน 
  ศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์และออกแบบอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการถ่ายเทพลังงาน

เน่ืองจากการไหลของของไหลและการถ่ายเทความร้อน โดยใช้ความรู้พ้ืนฐานจาก
กลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทความร้อน และวงจรไฟฟ้า เพ่ือช่วยในการออกแบบ วิธี
วิเคราะห์สมรรถนะของอุปกรณ์ทางความร้อนในงานวิศวกรรมชนิดอ่ืนๆ 

  Study of analysis and design of energy transfer from fluid flow and heat 
transfer, by applying the principles of fluid mechanics, heat transfer and 
electric circuit to design process, analysis of heat equipment 
performance in engineering. 

 
 ENGME150 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน  3(3-0-6) 
  Energy Conservation and Management 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ศึกษาเก่ียวกับความรู้เบ้ืองต้นพลังงานและการใช้พลังงานในอาคารและโรงงาน 

กฎหมายเก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงาน เช่น พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน การวิเคราะห์การใช้พลังงาน แนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
และโรงงาน การวิเคราะห์การลงทุน การจัดทําแผนการอนุรักษ์พลังงาน 

  Study of the principle of energy and the used of energy in residential 
and factory, law of energy conservation, such as, the energy 
conservation promotion act, the energy used analysis, guideline of 
energy conservation promotion in residential and factory, energy 
investment analysis and  Energy conservation plan preparation. 
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 ENGME151 ทฤษฏีวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเลค็ทรอนิคส ์  3(2-3-5) 
  Circuit Theory and Electronics Circuit 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่ม ี
  วิชาบังคับก่อน : ENGME114 ไฟฟ้าอุตสาหกรรมในงานวิศวกรรมเครื่องกล 
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับองค์ประกอบของวงจรกฏของเคอร์ซอฟฟ์และทิศทาง

อ้างอิงแนวคิดเบ้ืองต้นเก่ียวกับกราฟของข่ายวงจรวงจรแบบตัวต้านทานการวิเคราะห์
แบบปมและเมชทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตันลักษณะสมบัติกระแส-แรงดันและ
แบบจําลองของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์วงจรขยายพ้ืนฐานที่ใช้ทรานซิสเตอร์การไบแอส
ทรานซิสเตอร์การวิเคราะห์วงจรขยายสาหรับสัญญาณขนาดเล็กที่ใช้ทรานซิสเตอร์
วงจรขยายที่มีการป้อนกลับออปแอมป์ วงจรขยายกําลังแหล่งจ่ายไฟตรงแบบเชิงเส้น
และแหล่งจ่ายไฟตรงแบบวิธีสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์กําลังเบ้ืองต้น 

  Study and practice of circuit elements; Kirchhoff's laws and reference 
directions, elementary concepts of network graphs, resistive circuits, 
node and mesh analysis, Thevenin theorem and Norton theorem. Study 
of current-voltage characteristics of electronic devices and their models; 
basic transistor amplifier circuits, transistor biasing, analysis of small 
signal transistor amplifiers, frequency response of small signal linear 
amplifiers, feedback amplifiers, operational amplifier, power amplifier, 
power supply and introduction to power electronics. 

 
 ENGME152 การประมวลผลสญัญาณดิจิทัล   3(3-0-6) 
  Digital Signal Processing 
  รหัสรายวิชาเดิม :ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน : FUNMA107 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร 
  ศึกษาเก่ียวกับสัญญาณและระบบไม่ต่อเน่ืองทางเวลา การชักตัวอย่าง คุณลักษณะใน

โดเมนเวลาของระบบเชิงเส้นไม่แปรผันตามเวลา การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเน่ืองทาง
เวลา การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเน่ือง การแปลงสัญญาณในโดเมน Z การวิเคราะห์
ระบบไม่ต่อเน่ืองทางเวลา การออกแบบตัวกรองดิจิตอล การออกแบบตัวกรองดิจิตอล
แบบ FIR และ IIR ตัวกรองแบบผ่านทุกย่าน การประยุกต์ใช้การประมวลผลสัญญาณ
ดิจิทัล 

  Study of discrete-time signals and systems, the sampling theorem, time-
domain characterization of Linear Time Invariant (LTI) discrete-time 
systems, discrete-time Fourier transform, discrete Fourier transform, Z-
transform, discrete-time system analysis, digital filter designs, Finite 
Impulse Response (FIR) filters, Infinite Impulse Response (IIR) filters, All-
pass filters and applications of digital signal processing. 
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 ENGME153 ระบบควบคุมดิจิทัล   3(3-0-6) 
  Digital Control 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่ม ี
  วิชาบังคับก่อน : ENGME102 พลศาสตร ์
  ศึกษาเก่ียวกับระบบควบคุมเชิงดิจิทัล เทคนิคของการแปลงแซด (z) วิธีการวิเคราะห์

และการออกแบบ อัลกอริทึมของการควบคุมเชิงดิจิทัล องค์ประกอบในลูปควบคุม 
ตัวอย่างของระบบควบคุมเชิงดิจิทัลเทคนิคของปริภูมิสเตต การควบคุมของระบบสเกล
ใหญ่ การประยุกต์ในอุตสาหกรรม การควบคุมแบบปรับตัวได้และแบบคงทน 

  Study of digital control systems, Z-transform, Design and Analysis digital 
control, State-Space Model and Control, Application in the industry and 
Application of control. 

 ENGME154 วิทยาการหุน่ยนต์เบื้องต้น   3(3-0-6) 
  Introduction to Robotics 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่ม ี
  วิชาบังคับก่อน : ENGME131 อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัดในหุ่นยนต์ 
  ศึกษาเก่ียวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้นแกนอ้างอิงของหุ่นยนต์จลนศาสตร์ของ

หุ่นยนต์จลนศาสตร์ย้อนกลับจาโคเบียนการออกแบบทางเดินการออกแบบกลไกการ
ควบคุมหุ่นยนต์แบบผสมระหว่างแรงและตําแหน่งเบ้ืองต้น 

  Study of introduction to industrial robots, robot reference axis, the 
kinematics of robot, kinematics, Jacobian, Trajectory design, Mechanism 
design, basic Robot force and position control.  

 ENGME155 เทคโนโลยียานยนต์   3(3-0-6) 
  Automotive Technology 
  รหัสรายวิชาเดิม : 31075305 เทคโนโลยียานยนต์  
  วิชาบังคับก่อน : ENGME132 การเผาไหม้ 
  ศึกษาเก่ียวกับพ้ืนฐานระบบควบคุมของเคร่ืองยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟและจุด

ระเบิดด้วยการอัด ได้แก่ ระบบประจุอากาศ ระบบเช้ือเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบ
บําบัดมลพิษ ระบบสง่กําลัง และระบบไฟฟ้าตัวถัง 

  Study of principle of engine ignition control for spark ignition and 
compressed ignition, air intake system, fuel system, ignition system, 
emission control system, transmission system and body electic system. 
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 ENGME156 พื้นฐานอิเล็กทรอนิกสส์ําหรับยานยนต์  3(2-3-5) 
  Basic Electronic for Vehicles  
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่ม ี
  วิชาบังคับก่อน : ENGME114 ไฟฟ้าอุตสาหกรรมในงานวิศวกรรมเครื่องกล 
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับพ้ืนฐานเคร่ืองมือวัดทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง อนาล๊อกและดิจิทัล วงจรขับกระแสสูง วงจรขับแรงดันไฟฟ้าสูง 
วงจรป้องกัน และพ้ืนฐานระบบไมโครคอนโทรเลอร์ สําหรับยานยนต์ 

  Study and practice of basic of electronic measurements, analogue and 
digital circuits analysis, high current driving circuit, high voltage driving 
circuit, protection circuit and basic of micro-controller for automotive 
vehicles. 

 
 ENGME157 ตัวรับรู้และการวัดทางวิศวกรรมยานยนต์  3(2-3-5) 
  Sensor and Measurements for Automotive 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่ม ี
  วิชาบังคับก่อน : ENGME114 ไฟฟ้าอุตสาหกรรมในงานวิศวกรรมเครื่องกล 
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับตัวรับรู้และตรวจวัดค่าต่างๆ ทางวิศวกรรมยานยนต์ เช่น 

การตรวจจับตําแหน่ง การวัดระยะทาง ความเร็ว ความเร่ง แรง ความเครียด ความดัน 
อุณหภูมิ ความช้ืน อัตราการไหล ประสิทธิภาพการเผาไหม้ การชิงจุดระเบิด ความเข้ม
แสง และความดังของเสียง  

  Study and practice of sensors and transducers for automotive 
engineering, for example, positioning sensors, distance transducers, 
velocity transducers, accelerometers, force sensors, stress sensors, 
pressure sensors, temperature sensors, humidity sensors, flow sensors, 
combustion efficiency, over advanced ignition timing, light intensity and 
loundness. 

 
 ENGME158 สมองกลฝังตัวสําหรบัยานยนต์  3(2-3-5) 
  Embedded Control System for Vehicles 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่ม ี
  วิชาบังคับก่อน : ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการประยุกต์ระบบควบคุมและเทคโนโลยีของระบบสมอง

กลฝังตัวเบ้ืองต้น ภาพรวมของการพัฒนาระบบ การจัดโครงสร้างทางด้านฮาร์ดแวร์
และซอฟท์แวร์ สถาปัตยกรรมของระบบสมองกลฝังและการเขียนโปรแกรมระบบการ
ประยุกต์ ระบบปฏิบัติการสมองกลฝังตัวแบบเวลาจริงในยานยนต์ 

  Study and practice of application of control systems and basic of 
embedded control technology, overall of system development, 
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structure management for hardware and software, architecture of 
embedded control system and programming for applications, operating 
system for real time embedded control system in automotive vehicles. 

 
 ENGME159 พลศาสตร์ยานพาหนะและการควบคุม  3(3-0-6) 
  Vehicle Dynamics and Control 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่ม ี
  วิชาบังคับก่อน : ENGME102 พลศาสตร ์
  ศึกษาเก่ียวกับพ้ืนฐานของพลศาสตร์สําหรับยานพาหนะ ซึ่งรวมถึง พลศาสตร์ด้านข้าง 

พลศาสตร์ตามแนวยาว คุณภาพการขับขี่และการทรงตัว การปรับปรุงแบบจําลอง
ระบบควบคุมของยานพาหนะและการหาผลการตอบสนอง เช่น ระบบควบคุม
เครื่องยนต์ ระบบป้องกันล้อล็อค ระบบควบคุมการฉุดลาก ระบบควบคุมการทรงตัว 
การควบคุมระบบรองรับทางกายภาพและแบบบังคับ 

  Study of principle of automotive vehicle dynamics, lateral vehicle 
dynamics, longitudinal vehicle dynamics, quality of ride and handling, 
modification of mathematical model for vehicle control systems and 
the solutions, for example, engine control systems, anti-lock brake 
control systems, traction control systems, stability control systems, 
passive and active suspension control systems. 

 
 ENGME160 ยานยนต์ไฟฟา้และไฮบริด  3(3-0-6) 
  Hybrid and Electric Vehicles 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่ม ี
  วิชาบังคับก่อน : ENGME114 ไฟฟ้าอุตสาหกรรมในงานวิศวกรรมเครื่องกล 
  ศึกษาเก่ียวกับรถไฟฟ้าพลังงานใหม่เพ่ืออนาคตที่ย่ังยืน  ระบบพลังงานในอนาคตเพ่ือ

ความย่ังยืน สถานภาพปัจจุบันและการคาดการณ์อนาคตของการเคลื่อนที่ อย่างย่ังยืน 
ยานยนต์ใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้า ยานยนต์ไฮบริด ยานยนต์ที่ใช้เซลเช้ือเพลิง 

  Study of alternative energy electric cars for sustainable future, energy 
systems for sustainable future, present and future situations for 
sustanable movement, electric battery drive vehicles, hybrid vehicles, 
fuel cell vehicles. 
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 ENGME161 อากาศพลศาสตร์สาํหรบัยานยนต์    3(3-0-6) 
  Aerodynamic for Automotive 
  รหัสรายวิชาเดิม :ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน : ENGME104 กลศาสตร์ของไหล 
  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของอากาศพลศาสตร์ แรงต้นและแรงยก ผลของพ้ืน รูปร่างที่มี

แรงต้านน้อยที่สุด การออกแบบรูปร่างที่เหมาะสมที่สุด ผลของอากาศพลศาสตร์ต่อ
สมรรถนะของรถยนต์ การออกแบบช้ินส่วนเสริมสมรรถนะด้านอากาศพลศาสตร์ การ
เบรกด้วยแรงต้านอากาศ การวิเคราะห์มิติและการสร้างแบบจําลองย่อส่วน การ
ทดสอบในอุโมงค์ลม พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ 

  Study of principle of aerodynamics, drag and lift forces, effect of ground 
surface, shape for minimized drag force, aerodynamic opitimise design 
for vehicle performance, component design to improve aerodynamic 
performance, air brake, dimensional analysis and scaled modelling, wind 
turnel testing, calculation of fluid dynamics. 

 
 ENGME162 เทคนิคการวัดทางแสงในกลศาสตร์ของไหลและการเผาไหม้  3(2-3-5) 
  Optical Measurement Techniques in Fluid Mechanics and 

Combustion 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่ม ี
  วิชาบังคับก่อน : FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับแสงและการมองเห็น  หลักการพ้ืนฐานของการวัดทางแสง 

อันตรายของการวัดทางแสง การวิเคราะห์สเปกตรัมการดูดกลืนแสงเลเซอร์ เทคนิค
การเลี้ยวเบนของแสงเลเซอร์วิธีการวัดความเร็วของของไหลโดยวิธีภาพถ่ายของ
อนุภาค วิธีการวัดความเร็วของของไหลโดยวิธีเฟสดรอปเปอร์ การวิเคราะห์สเปกตรัม
แบบโคฮีเรนท์แอนต้ีสโตกส์รามาน การวัดสปีช่ีส์โดยการเหน่ียวนําการเรืองแสงด้วย
เลเซอร์ การประยุกต์ใช้เทคนิคทางแสงในระบบกลศาสตร์ของไหลและการเผาไหม้ 

  Study and practiceof light and visibility,principle of light 
measurement,light measurement hazard, spectrum of light absorbtion 
analysis,lasers,bending technique for laser, measurement of fluid flow 
velocity using particle images, measurement of fluid flow velocity using 
phase droper method, coherent anti-stroke raman spectroscopy (CARS), 
measurement of species using inductive growing laser, technical 
applications of light in fluid mechanics and combustion. 
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 ENGME163 เครื่องยนต์สันดาปภายใน  3(3-0-6) 
  Internal Combustion Engines 
  รหัสรายวิชาเดิม : 31073309 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
  วิชาบังคับก่อน :  ENGME103 อุณหพลศาสตร์ และ 
   FUNSC201 เคมีสําหรับวิศวกร 
  ศึกษาเก่ียวกับพ้ืนฐานของเคร่ืองยนต์สันดาปภายในของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วย

ประการไฟและจุดระเบิดด้วยการอัดเช้ือเพลิงและการเผาไหม้ ระบบประจุอากาศ
ระบบจุดระเบิด อัตราส่วนผสมตามอุดมคติ ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ และการหล่อ
ลื่น 

  Study of principles of internal combustion engines using spark plug and 
compressed fuel and combustion, air intake system, ignition system, 
ideal compression ratio, engine performance and engine lubricating. 

 ENGME164 เทคโนโลยีการบํารุงรักษา  3(2-3-5) 
  Maintenance Technology 
  รหัสรายวิชาเดิม : ไม่ม ี
  วิชาบังคับก่อน : ENGME106 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล 
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการบํารุงรักษาแบบป้องกัน หลักการบํารุงรักษาในโรงงาน 

การวางแผนและพิกัดเก่ียวกับงานบํารุงรักษา รวมไปถึงการสํารวจและการประมาณ
ราคาของช้ินส่วนอุปกรณ์ที่จะจัดช้ือเพ่ือการซ่อมบํารุงรักษา สาเหตุของการสึกหรอ 
การกัดกร่อน และจุดอ่อนของเครื่องจักร การบํารุงรักษาเครื่องกลไกทั้งแบบ
เคลื่อนไหวกลับไปกลับมา และการเคลื่อนไหวแบบหมุน ข้อต่อ ก้านต่อ และการ
ป้องกันการสั่นสะเทือน 

  Study and practice of preventive maintenance, principle of maintenance 
in industries, maintenance planning and scheduling, surveying and 
estimating component cost for maintenance, cause of wearing, corrosion 
and weakness of machines, maintenance of machine with back and 
forth mechanism and rotating mechanism, coupling, connectors and 
vibration prevention. 

 ENGME166 การทําความเย็น   3(3-0-6) 
  Refrigeration 
  รหัสรายวิชาเดิม : 31073204 การทําความเย็น 
  วิชาบังคับก่อน: ENGME112 การถ่ายเทความร้อน 
  ทบทวนทางอุณหพลศาสตร์ ศึกษาคุณสมบัติทางไซโครเมตริกของอากาศ และการ

แนะนําการทําความเย็น กระบวนการทําความเย็นในทางอุดมคติและทางจริง 
กระบวนการทําความเย็นแบบหลายขั้นความดัน สารทําความเย็นและนํ้ามันหล่อลื่น 
วัฏจักรทําความเย็น การคํานวณภาระการทําความเย็น เครื่องอัดไอ เครื่องควบแน่น 
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เครื่องทําระเหย การควบคุมปริมาณสารทําความเย็น เช่น วาล์วขยายตัว ท่อรูเข็ม 
วาล์วลูกลอย อุปกรณ์ประกอบในระบบการทําความเย็น และส่วนประกอบของวาล์ว
แบบต่างๆ ระบบแสดงผลและการควบคุมทางไฟฟ้า การออกแบบภาชนะและท่อสาร
ทําความเย็น ความปลอดภัยในระบบการทําความเย็น 

  Review of thermodynamics, psychometric property of air and 
introduction of refrigeration, ideal and real refrigeration processes, multi-
pressure refrigeration process, refrigerant and lubricating oil, refrigeration 
load calculations, compressors, condensers, evaporators, refrigerant 
expansion/metering devices and level control, refrigerant controls, valve 
components, electrical control and monitoring systems, refrigerant 
piping and vessel design, safety. 

 ENGME167 การปรับอากาศ   3(3-0-6) 
  Air Conditioning 
  รหัสรายวิชาเดิม : 31073305 การปรับอากาศ 
  วิชาบังคับก่อน: ENGME112 การถ่ายเทความร้อน 
  ศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติทางไซโครเมตริกและกระบวนการของอากาศ การประมาณ

ภาระในการทําความเย็น อุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศชนิดต่างๆ 
การออกแบบท่อลมและอุปกรณ์กระจายลม การออกแบบระบบระบายอากาศ สารทํา
ความเย็นและการออกแบบท่อสารทําความเย็น การควบคุมพ้ืนฐานในระบบปรับ
อากาศ ความปลอดภัยและการป้องกันเพลิงไหม้ในระบบปรับอากาศ การควบคุม
คุณภาพอากาศภายใน การวิเคราะห์ประสิทธิภาพพลังงานในระบบปรับอากาศ 

  Study ofPsychometric properties and processes of air, cooling load 
estimation, air conditioning equipment, various types of air conditioning 
systems, air distribution and duct system design, ventilation system 
design, refrigerants and refrigerant piping design, basic controls in air 
conditioning, fire safety in a/c systems, indoor air quality, energy 
efficiency in a/c systems. 

 ENGME168 วิศวกรรมการอบแห้ง  3(3-0-6) 
  Drying Engineering 
  รหัสรายวิชาเดิม : 31073428 วิศวกรรมการอบแห้ง 
  วิชาบังคับก่อน : ENGME112 การถ่ายเทความร้อน 
  ศึกษาจลนพลศาสตร์ของการอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพต่างๆ วิธีการอบแห้งแบบ

ต่างๆ เช่น การอบแห้งด้วยอากาศร้อน การอบแห้งด้วยป๊ัมความร้อน การอบแห้งด้วย
ระบบสุญญากาศ การอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรดไกลและการอบแห้งด้วยไมโครเวฟ 
การเปรียบเทียบวิธีการอบแห้งแบบต่างๆ เพ่ือหาจุดที่ต้องการ เช่น ต้องการลดระยะเวลา
อบแห้ง ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง หรือต้องการประหยัดพลังงาน เป็นต้น 
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  Study about kinetics of food drying and bio materials, methods of 
drying, for example, hot air drying, heat pump drying, vacuum drying, far 
infrared drying and microwave drying, comparison of drying methods for 
desired purposes, for example, to reduce drying time, to improve quality 
of drying products, or to safe energy, etc. 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)   
 4.1 มาตรฐานของการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ
จําเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากย่ิงขึ้น 
 4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือนํามาแก้ปัญหาในการทํางานได้อย่างเหมาะสม 
 4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถาน
ประกอบการได้ 
 4.1.5  มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา  
ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
ข้อกําหนดในการทําโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เก่ียวกับการประยุกต์ทฤษฎี  ความรู้ทางด้าน

วิศวกรรมเครื่องกล บูรณาการเพื่อแก้ปัญหาในงานที่เก่ียวข้อง  และมีรายงานท่ีต้องนําส่งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่สาขาวิชากําหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางาน
ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล 

5.1 คําอธิบายโดยย่อ 
โครงงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาใช้ในการ

ทําโครงงานประโยชน์ที่จะได้รับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําสําเร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถทํางานเป็นทีม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี  มีความเช่ียวชาญการ

ใช้เครื่องมือ และโปรแกรมต่างๆ ในการทําโครงงานได้อย่างเหมาะสม โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาต่อได้ 

5.3 ช่วงเวลา  
ช้ันปีที่ 4ภาคการศึกษาที่ 1 

5.4 จํานวนหน่วยกิต  
3 หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ 
มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลก่อนภาคการศึกษา

ที่มีการจัดทําโครงงานเพ่ือเตรียมความพร้อม ส่วนในภาคการศึกษาที่มีการทําโครงงาน มีการกําหนดช่ัวโมง
การให้คําปรึกษา มีการรายงานความคืบหน้าของโครงงานเป็นระยะๆ 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลความก้าวหน้าของโครงงานจากรายงานความคืบหน้า ที่ได้กําหนดรูปแบบและ

วิธีการนําเสนอตามระยะเวลาที่กําหนดและเมื่อสิ้นสุดโครงการ ต้องนําเสนอโครงงานและอธิบายการทํางาน
ของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทํางานได้ตามขอบเขต และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสอบโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  
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หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเร่ือง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการ

เจรจา สื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และในกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 

ด้านภาวะผู้นํา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- กําหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทํางานเป็นกลุ่ม และมี
การกําหนดหัวหน้ากลุ่มในการทํารายงานตลอดจน กําหนดให้
ทุกคนมีส่วนรวมในการนําเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้
นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นําและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ 
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตัวเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้า
เรียนอย่างสมํ่าเสมอการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน เสริมความกล้าใน
การแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                  
2.1.1 มาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
2.1.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้

อย่างราบรื่น และประพฤติตนโดยคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชา  ต้อง
ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ดังน้ี  

(1)  มีจิตสํานึกสาธารณะและตระหนักในคณุค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
(3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม  

 และสิ่งแวดล้อม 
(4) เคารพในคุณคา่และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

นอกจากน้ัน ยังมีรายวิชาส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีการพัฒนาจริยธรรมและ
จรรยาวิชาชีพ เช่น วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ซึ่งอาจารย์ผู้สอน
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สามารถสอดแทรกเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับจรรยาวิชาชีพ และสามารถจัดให้มีการวัดผลแบบมาตรฐานในด้าน
คุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ด้วยการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการทํากิจกรรมและมีการกําหนด
คะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหน่ึงของคะแนนจิตพิสัยในช้ันเรียน นักศึกษาที่คะแนนความ
ประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์อาจต้องทํากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมก่อนจบการศึกษา 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรูด้้านคณุธรรม จริยธรรม 
กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น

การเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากน้ี 
ผู้สอนต้องสอดแทรกและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิต
สาธารณะ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ปลูกฝังจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกย่องและเชิดชูนักศึกษาที่ทําความดีและเสียสละ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ ได้แก่ 

(1) การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามกําหนด 
  ระยะเวลา ที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 

(2) ความมีวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
    หลักสูตร 

(3) ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ความซื่อสัตย์สุจริตในการทํางานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ 

2.1.1.2 ด้านความรู้ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
นักศึกษาต้องมีความรู้เก่ียวกับเน้ือหาสาระของรายวิชาที่ศึกษาซึ่งประกอบกันขึ้น  

เป็นองค์ความรู้ที่จะพัฒนาความสามารถและทักษะอันเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้และเข้าใจ ดังน้ันมาตรฐาน
ความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปน้ี 

(1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหา 
ที่ศึกษา 

(2)  สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู ้ทางวิชาการและเทคโนโลยีของ
สาขาวิชาที่ศึกษา 

    (3)  สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์ อ่ืนๆ ที่
 เก่ียวข้อง 

การทดสอบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานน้ีสามารถทําได้โดยการใช้ข้อสอบ
วัดผลในรายวิชาที่เรียนทั้งการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรูด้้านความรู ้
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ใช้การบูรณา

การการเรียนการสอนกับการทํางาน (Work-Integrated Learning)/CDIO :(Conceiving - Desighing  
-Implementing –Operating)  โดยมุ่งเน้นทั้งหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฎิบัติ
ในสภาพแวดล้อมจริงและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
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โดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ทั้งน้ี ให้
เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา และเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ัน ๆ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยใช้การวัดผล

ดังน้ี  
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) รายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
(4)  งานที่ได้มอบหมาย 

 (5) การนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
 (6)  แฟ้มสะสมผลงาน 

 
2.1.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบการศึกษา 

ดังน้ัน นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญา พร้อมกับคุณธรรม และจริยธรรม โดยกระบวนการ
เรียนการสอนต้องเน้นให้นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผลเข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา  แนวคิดและวิธีการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

(1)  มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความคิดริเริ่ม 
   สร้างสรรค์ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
  (2) มีทักษะในการนําความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาใช้แนวข้อสอบที่ให้
นักศึกษาได้อธิบายแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หรือให้นักศึกษาเลือกใช้
วิชาชีพที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กําหนดให้   

2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และการบูรณาการ 

การเรียนการสอนกับการทํางาน (Work-Integrated Lea3rning)/STEM Education มุ่งเน้นให้นักศึกษา
รู้จักวิเคราะห์องค์ประกอบของสถานการณ์ต่าง ๆโดยใช้บทบาทสมมติสถานการณ์จําลอง และกรณีศึกษา
เพ่ือเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์แนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง  

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 

  (1) บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จําลอง 
  (2)  การเลือกใช้วิธีการเพ่ือแก้ใขปัญหาในบริบทต่างๆ 
  (3)  การนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
  (4)  การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 
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2.1.1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นักศึกษาจึง

ต้องได้รับการฝึกประสบการณ์พ่ือเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและกลุ่มบุคคลต่างๆ ดังน้ันผู้สอนต้อง
แนะนําการวางตัว มารยาทในการเข้าสังคม และทักษะที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังน้ี 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 
(2) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม 
(3) สามารถทํางานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
การวัดและประเมินผลทําได้โดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการ

ทํากิจกรรมกลุ่ม ทั้งในและนอกช้ันเรียน และผลสะท้อนกลับจากการฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ 
2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
ดําเนินการสอนโดยการกําหนดกิจกรรมกลุ่ม การทํางานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน 

หรือค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความสําเร็จในงานอาชีพ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังน้ี 

(1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
(5) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม 
(6) มีความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมของบุคคลที่ติดต่อสื่อสารด้วย  และสามารถ

 วางตนได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติ
 เฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 
(1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มใน

  ช้ันเรียน 
(2) พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

 
2.1.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญในชีวิตประจําวันและการประกอบ
อาชีพ นักศึกษาต้องมีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน  
การติดต่อสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังน้ัน นักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะท่ีเก่ียวกับการ
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วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรมและความรู้เก่ียวกับ
สาขาวิชา ด้วยเหตุน้ี ผู้สอนต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนเพ่ือฝึกให้นักศึกษามีคุณสมบัติ ดังน้ี 

(1) เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 
(2) สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่าง

 เหมาะสม 
(3) ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตาม

 กาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล 
การวัดและประเมินผลอาจจัดทําในระหว่างการสอนโดยการจัดกิจกรรมให้

นักศึกษา ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือนํามาเรียบเรียง นําเสนอและอภิปราย    
แสดงความคิดเห็นในกลุ่ม หรือจัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการ
ติดต่อสื่อสาร หรือนําเสนอผลงานต่างๆ  

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดําเนินการสอนด้วยกิจกรรม Active Learming/Flipped Classroom ที่นักศึกษา
ต้องติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าหาข้อมูล และนําเสนอผลจากการค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

(1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสาร 
(2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการค้นคว้าหาข้อมูล 
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการนําเสนอผลงาน 
(4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับขนบธรรมเนียม

 ปฏิบัติของสังคมแต่ละกลุ่ม 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา ดังน้ี 

(1) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 
(2) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าหา 

  ข้อมูล 
(3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน 
(4) จรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับ

 สถานการณ์และวัฒนธรรมสากล 
 

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

2.1.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 (1) มีจิตนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 

(2)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
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(3)  มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม  
   และสิ่งแวดล้อม 
  (4)  เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
2.1.2.2 ด้านความรู้ 

  (1)  มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ 
   ศึกษา 

  (2)  สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของ 
   สาขาวิชาที่ศึกษา 
  (3) สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่ 
   เก่ียวข้อง 
2.1.2.3 ด้านปัญญา 

(1)  มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความคิดริเริ่ม
 สร้างสรรค์ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
(2)  มีทักษะในการนําความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 

2.1.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 
 (2) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม 
 (3) สามารถทํางานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
 (4)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

2.1.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 (1)  เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 
 (2)  สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่าง 
  เหมาะสม 
 (3)  ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตาม 
  กาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล 
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2.1.3 แผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   
 1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคบั 

 ความรบัผดิชอบหลัก    ความรบัผดิชอบรอง
 

รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
3. ด้าน
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1 GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน                

2 GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต                

3 GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                

4 GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย                

5 GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ                

6 GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา                  

7 GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี                  

8 GEBIN103 ศิลปะในการใช้ชีวิต                
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2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 
 ความรบัผดิชอบหลัก    ความรบัผดิชอบรอง

 

รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
3. ด้าน
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1 GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการ
ดําเนินชีวิต 

               

2 GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม                

3 GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย                

4 GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์                

5 GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน                

6 GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตและการทํางาน                

7 GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน                

8 GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน                

9 GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์                

10 GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อทํางาน
วิจัยและการสร้างนวัตกรรม 

               

11 GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ                

12 GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา                
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3) วิชาศึกษาทั่วไปเลือกเสรี 
 ความรบัผดิชอบหลัก    ความรบัผดิชอบรอง

รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
3. ด้าน
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1 GEBLC104  ภาษาอังกฤษสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพ                

2 GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ                

3 GEBLC203  วรรณกรรมท้องถิ่น                

4 GEBLC204  ภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ                

5 GEBLC301  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                

6 GEBLC401  สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน                

7 GEBLC501  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                

8 GEBLC601  ภาษาพม่าพื้นฐาน                

9 GEBHT102 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ                

10 GEBHT103 กีฬาเพื่อสุขภาพ                

11 GEBHT104 นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ                

12 GEBIN104 ชีวิตมีสุข                
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4) กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
 ความรบัผดิชอบหลัก    ความรบัผดิชอบรอง

รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 
3. ด้าน
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์                

1 FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร                

2 FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร                

3 FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร                

4 FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร                

5 FUNSC201 เคมีสําหรับวิศวกร                

6 FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร                

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์                

1 FUNMA105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร                

2 FUNMA106 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร                

3 FUNMA107 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร                



88 

 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                  
2.2.1 มาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์      

กลุ่มวิชาชีพบังคับ และกลุ่มวิชาชีพเลือก                  
2.2.1.1 คุณธรรมจริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม

อย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่
เก่ียวกับสิ่งต่อไปน้ีทั้ง 5 ข้อ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่
ศึกษา รวมท้ังอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 5 ข้อตามที่ระบุไว้ 

 (1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต  

 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

 (3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่า
และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

 (4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรม
ต่อบุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 (5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 นอกจากน้ันในการสอนรายวิชาของสาขาวิศวกรรมเครื่องกลยังได้สอดแทรก
เน้ือหาที่ เ ก่ียวกับจริยธรรม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล และ
จรรยาบรรณวิศวกรในการสอนด้วย อาจารย์ผู้สอนจะต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นข้อสอบ อาจจะวัดพฤติกรรมระหว่างทํากิจกรรมท่ีกําหนดมีการกําหนด
คะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหน่ึงของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา    

2) กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรูด้้านคณุธรรม จริยธรรม 
กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น

การเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มน้ันต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มี
ความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากน้ีอาจารย์
ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าช้ันเรียน การส่งงานตาม

กําหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
 (2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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 (3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
 (4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2.2.1.2 ความรู ้
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
นักศึกษาด้องมีความรู้เก่ียวกับสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล มีคุณธรรม จริยธรรม และ

ความรู้เก่ียวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม 
ดังน้ันมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปน้ี 

 (1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และ
การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

 (2) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

 (3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง  

 (4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 

 (5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไข
ปัญหาในงานจริงได้ 

 การทดสอบมาตรฐานน้ีสามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละ
วิชาในช้ันเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู ้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์

ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งน้ีให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชาน้ันๆ นอกจากน้ีควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 

 (1) การทดสอบย่อย 
 (2) การสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
 (3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
 (4) ประเมินจากโครงการท่ีนําเสนอ 
 (5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
 (6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
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2.2.1.3 ทักษะทางปัญญา 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบ

การศึกษาเเล้ว ดังน้ัน นักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม 
และความรู้ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ในการสอนอาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและ
สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจํา นักศึกษาต้องมี
คุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังน้ี 

 (1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
 (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความ

ต้องการ 
 (3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ

รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่าง

เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
 (5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
 (2) การอภิปรายกลุ่ม หรือการศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสารและรายงาน

หน้าช้ันเรียน 
 (3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ

นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา เป็นต้น 
 

2.2.1.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน 

คนที่มาจากสถาบันอ่ืนๆ และคนท่ีจะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถ
ที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็นเรื่องจําเป็นอย่างย่ิง ดังน้ัน อาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เก่ียวข้อง
กับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างสอน หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์
ที่เก่ียวกับคุณสมบัติต่างๆ น้ี 

 (1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
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 (2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

 (3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง 
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

 (4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้
อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับ
ความรับผิดชอบ 

 (5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการ
รักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 

2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานที่ ต้อง
ประสานงานกับผู้ อ่ืนข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มี
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ดัานทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังน้ี 

 (1) สามารถทํางานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 (2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 (3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้

เป็นอย่างดี 
 (4) มีภาวะผู้นํา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
 (5) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 (1) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
 (2) ติดตามการทํางานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมบันทึก 

พฤติกรรมเป็นรายบุคคล 
 (3) ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา 
 (4) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง 

2.2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้

เป็นอย่างดี 
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 (2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดง
สถิติ ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

 (3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 (4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 

 (5) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 

2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์
สถานการณ์จําลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และนําเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิค การ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากลายสถานการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการ 

 (2) ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล และนําเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง 
และให้ความสําคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์ 

 (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนําเสนอต่อช้ันเรียน 

 (3) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ 
 

2.2.1.6 ทักษะพิสยั 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
การทํางานในสถานประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระนั้นไม่ได้ใช้เพียงแค่

หลักทฤษฎี แต่ส่วนใหญ่จะเน้นในด้านทักษะทางการปฏิบัติ การใช้ทักษะในการวางแผน การออกแบบ การ
ทดสอบ และการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งมีความสําคัญมากในการทํางาน อีกทั้งยังเป็นเคร่ืองมือที่จําเป็นย่ิงในการ
พัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ของบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกล ดังน้ัน ในการเรียนการ
สอนจึงต้องให้ความสําคัญเน้นไปที่การสร้างทักษะการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ดังข้อต่อไปน้ี 

  (1) มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  (2) มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมี
ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 

2) กลยุทธ์ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ความรู้

จากวิชาต่างๆ ที่เรียนมา การวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังข้อ
ต่อไปน้ี 
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 (1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน 
 (2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เช่ียวชาญ 
 (3) สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิศวกรรมเครื่องกลกับหน่วยงานภายใน

และภายนอก 
 (4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา 
 (5) สนับสนุนการทําโครงงาน 
 (6) สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกลในสถานประกอบการ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
 (1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
 (2) มีการใช้งานวิจัยของอาจารย์ประกอบการเรียนการสอน 
 (3) มีการประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัติ 
 (4) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา 
 (5) มีการประเมินนักศึกษาในวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 

 
2.2.2 แผนที่แสดงผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ

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

2.2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถ

แก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่า
และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรม
ต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 

2.2.2.2 ความรู ้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 

วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และ
การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 
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(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง  

(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 

(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไข
ปัญหาในงานจริงได้ 

2.2.2.3 ทักษะทางปัญญา 
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความ

ต้องการ 
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ

รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่าง

เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

2.2.2.4 ความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ่ม รวมท้ังให้ความ
ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง 
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย 
ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ 

(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทาํงาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

2.2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้

เป็นอย่างดี 
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง

สถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
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(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 

(5) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 

2.2.2.6 ทักษะพิสยั 
(1) มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมี

ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
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2.2.3 แผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
1) กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 

 ความรบัผดิชอบหลัก    ความรบัผดิชอบรอง
 

รายวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อ สาร และ
การใช้เทค โนโลยี

สารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัสวิชา 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 

1 ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม                            

2 ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม                            

3 ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                            

4 ENGIE102 กระบวนการผลิต                            

5 ENGME101 สถิตยศาสตร์                            

6 ENGME102 พลศาสตร์                            

7 ENGME103 อุณหพลศาสตร์                            

8 ENGME104 กลศาสตร์ของไหล                            

9 ENGME105 กลศาสตร์วัสดุ                            

10 ENGME106 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล                           

11 ENGME107 สถิติและการออกแบบการทดลอง                            
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2) กลุ่มวิชาชพีบังคับ
 ความรบัผดิชอบหลัก    ความรบัผดิชอบรอง

 

รายวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อ สาร และ
การใช้เทค โนโลยี

สารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัสวิชา 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 

1 ENGME108 กลศาสตร์เครื่องจักรกล                            

2 ENGME109 การออกแบบเครื่องจักรกล                            

3 ENGME110 การควบคุมอัตโนมัติ                            

4 ENGME111 การสั่นสะเทือนเชิงกล                            

5 ENGME112 การถ่ายเทความร้อน                            

6 ENGME113 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล 

                          

7 ENGME114 ไฟฟ้าอุตสาหกรรมในงาน
วิศวกรรมเครื่องกล 

                          

8 ENGME115 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล                           

9 ENGME116 การปฏิบัติงานของช่างเครื่องกลใน
โรงงาน 

                          

10 ENGME117 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1                           
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รายวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อ สาร และ
การใช้เทค โนโลยี

สารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัสวิชา 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 

11 ENGME118 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2                           

12 ENGME119 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล                           

13 ENGME120 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล                           

14 ENGME121 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล                           

15 ENGME131 อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัดใน
หุ่นยนต์ 

                          

16 ENGME165 วิศวกรรมโรงงานผลิตกําลัง                           
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3) กลุ่มวิชาชพีเลือก
 ความรบัผดิชอบหลัก    ความรบัผดิชอบรอง

 

รายวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อ สาร และ
การใช้เทค โนโลยี

สารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัสวิชา 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 

1 ENGME122 เครื่องกําเนิดไอน้ําและกังหันแก๊ส                           

2 ENGME123 การทําความเย็นและปรับอากาศ                            

3 ENGME124 การออกแบบระบบสําหรับยานพาหนะ                           

4 ENGME125 การออกแบบระบบอุณหภาพ                            

5 ENGME126 วิศวกรรมล้อเลื่อน                            

6 ENGME127 ความเสียดทานและการสึกหรอใน
ระบบขนส่งทางราง 

                           

7 ENGME128 แหล่งพลังงานทางเลือกและพลังงาน
ทดแทน 

                           

8 ENGME129 การผลิตพลังงานไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม                            

9 ENGME130 แมคคาทรอนิกส์                           

10 ENGME132 การเผาไหม้                            

11 ENGME133 กลศาสตร์ยานพาหนะ                            

12 ENGME134 ระบบระบายอากาศ                            
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รายวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อ สาร และ
การใช้เทค โนโลยี

สารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัสวิชา 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 

13 ENGME135 ระบบดับเพลิง                            

14 ENGME136 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์                           

15 ENGME137 ปฏิบัติการทําความเย็นและปรับอากาศ                           

16 ENGME138 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับงาน
วิศวกรรม  

                          

17 ENGME139 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น                           

18 ENGME140 การคํานวณพลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น                           

19 ENGME141 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงาน
ผลิต 

                          

20 ENGME142 วิศวกรรมระบบขนส่งทางรางเบือ้งต้น                            

21 ENGME143 เทคโนโลยีการบํารุงรักษาล้อเลื่อน                           

22 ENGME144 งานโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือ
เฉพาะระบบขนส่งทางราง 

                          

23 ENGME145 หัวข้อพิเศษด้านการบํารุงรักษาระบบ
ขนส่งทางราง 

                          

24 ENGME146 ระบบนําความร้อนทิ้งกลับคืน                            

25 ENGME147 เศรษฐศาสตร์สําหรับระบบพลังงาน                            
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รายวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อ สาร และ
การใช้เทค โนโลยี

สารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัสวิชา 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 

26 ENGME148 การตรวจวัดและเครื่องตรวจวัดสําหรับ
การจัดการพลังงาน 

                          

27 ENGME149 อุปกรณ์ทางความร้อนในงานวิศวกรรม                            

28 ENGME150 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน                            

29 ENGME151 ทฤษฏีวงจรไฟฟ้าและวงจร
อิเล็คทรอนิคส์ 

                          

30 ENGME152 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล                           

31 ENGME153 ระบบควบคุมดิจิทัล                            

32 ENGME154 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น                           

33 ENGME155 เทคโนโลยียานยนต์                           

34 ENGME156 พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์สําหรับยานยนต์                           

35 ENGME157 ตัวรับรู้และการวัดทางวิศวกรรมยาน
ยนต์ 

                          

36 ENGME158 สมองกลฝังตัวสําหรับยานยนต์                           

37 ENGME159 พลศาสตร์ยานพาหนะและการควบคุม                           

38 ENGME160 ยานยนต์ไฟฟ้าและไฮบริด                            

39 ENGME161 อากาศพลศาสตร์สําหรับยานยนต์                           
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รายวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อ สาร และ
การใช้เทค โนโลยี

สารสนเทศ 

6. 
ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัสวิชา 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 

40 ENGME162 เทคนิคการวัดทางแสงในกลศาสตร์ของ
ไหลและการเผาไหม้ 

                          

41 ENGME163 เครื่องยนต์สันดาปภายใน                            

42 ENGME164 เทคโนโลยีการบํารุงรักษา                            

43 ENGME166 การทําความเย็น                            

44 ENGME167 การปรับอากาศ                            

45 ENGME168 วิศวกรรมการอบแห้ง                            
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หมวดที่ 5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

1.1 การวัดผลการศึกษา 
การวัดผลการศึกษา  ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา      

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2551 และที่ประกาศเพ่ิมเติม  การประเมินผลการศึกษาต้อง
กระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา   โดยให้ผลของการประเมินแต่ละวิชาเป็นระดับคะแนน 
(Grade)  ดังน้ี 

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 
- 
- 
- 
- 
- 

ดีเย่ียม (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 สําหรับการลงทะเบียนแบบเต็มเวลา ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา 
สําเร็จได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

1.2.2 สําหรับการลงทะเบียนแบบไม่เต็มเวลาระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 7 ปีการศึกษา 
สําเร็จได้ไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
ให้กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกการทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาสําเร็จการศึกษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทําวิจัย

สัมฤทธ์ิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอย่างต่อเน่ืองและนําผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

2.2.1 ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการน้ันๆ ในคาบระยะเวลา
ต่างๆ เช่น ปีที่ 1  ปีที่ 5  เป็นต้น 

2.2.3 การประเมินตําแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา         

ที่เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้นด้วย 

2.2.5 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา 
 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูปที่พัฒนาเองและ
วางขาย(ข) จํานวนสิทธิบัตร (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ  (ง) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อ
สังคมและประเทศชาติและ (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทําประโยชน์ต่อสังคม 
 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยต้องศึกษา
รายวิชาต่างๆ  ครบถ้วนตามหลักสูตรและสอบผ่านทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00  และเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 



105 
 
 

 

หมวดที่ 6 
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการจัดปฐมนิเทศและแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจในปรัชญา  
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรมอบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เช่น รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษา
และหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ  

1.2 อบรมเทคนิค วิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ 
พัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 

1.3 กําหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้คําแนะนําปรึกษา 
1.4 ทดลองสอน ประเมินการสอน 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์   

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
2.1.2  การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรมหรือสัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้ และ

คุณธรรม  
2.2.2 ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และมีความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2.2.3 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัยหรือกิจกรรมวิชาการต่างๆ 
2.2.4 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7 
การประกันคณุภาพหลักสตูร 

 
1. การกํากับมาตรฐาน 
 ในการกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยคํานึงถึงการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังน้ี 

 1.1 มีจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรโดย
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและได้นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบ
แล้ว 

 1.2 มีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร คือคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน
อย่างน้อย 2 คน 

 1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ไม่เกิน 5 ปี โดยจะต้องปรับปรุงให้
เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6 

2. บัณฑิต 
 การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ  
มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก  
มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาโดยคํานึงถึงความสําคัญในหัวข้อต่อไปน้ี 

 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ในการหาคุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว้ ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัว
บ่งช้ีน้ีจะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต โดยจํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้
บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
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 2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา 
ใช้แบบสอบถามกับผู้สําเร็จการศึกษา เพ่ือหาร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี โดยพิจารณาจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอก
เวลา ที่ได้งานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศกึษาในปีการศึกษา โดยจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสาํรวจจะต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจาํนวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา โดยใช้ระบบการรับนักศึกษาและการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียนใน

ระดับอุดมศึกษาดังต่อไปน้ี  
3.1.1 การรับสมัครนักศึกษามีการดําเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/สํานักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนในการรับสมัคร ในหลากหลายโครงการ เช่น โครงการรับตรง โครงนักศึกษา
โควตาประเภทต่างๆ โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย โครงการความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

3.1.2 คัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ มีการดําเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/สํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย กําหนดวิธีการ 
และรูปแบบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่จะมี
ขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

3.1.2.1 สอบข้อเขียนซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้ที่มีความ
เช่ียวชาญในการออกข้อสอบลักษณะต่างๆ ให้ข้อสอบมีความเป็นมาตรฐาน และสามารถคัดกรองผู้สมัคร
เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ โดยใช้ข้อสอบดังน้ี 

  - วิชาศึกษาทั่วไป 
- วิชาชีพพ้ืนฐาน 

  - วิชาชีพเฉพาะสาขา 
 ในแต่ละโครงการอาจปรับเปล่ียนรายวิชาได้ตามความเหมาะสม 

3.1.2.2 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ / ปฏิบัติ 
3.1.2.3 สอบสัมภาษณ์/ สอบปฏิบัติ 
3.1.2.4 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ซึ่งดําเนินการเป็นภาพรวมโดยคณะ/มหาวิทยาลัย 
 3.2.1 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ  
 3.2.2 การเรียนปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ (สําหรับผู้ที่มคีะแนน TOEIC ตํ่ากว่า 225 

คะแนน) 
  3.2.3การเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 

3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยการควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการแก่
นักศึกษา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3.3.1 การควบคุมระบบการดูแลการให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี อาทิเช่น 
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1. การจัดโครงการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือช้ีแจงกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร การเรียนการสอน และกิจกรรม รวมถึงสิทธิประโยชน์
ที่พึงได้ของนักศึกษา 

2. แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของ
หลักสูตรทุกคนจะต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุก
คนต้องกําหนดช่ัวโมงให้คําปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ 
นอกจากน้ี ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรม 
และโครงงานแก่นักศึกษา 

3.3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ดําเนินการ เช่น 

1. หลักสูตรจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และ
ครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม  

2. จัดให้มีการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ สถานบันการศึกษา หรือสถานที่ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล 

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการแข่งขันอ่ืนๆ 

3.4 ผลที่เกิดกับนักศึกษา อาทิเช่น การคงอยู่ของนักศึกษา การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยมีกระบวนการในการจัดเก็บผลการดําเนินการดังต่อไปน้ี 

3.4.1 มีการสํารวจจํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา บันทึกเหตุผลของการไม่
ศึกษาต่อหรือออกจากการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการสอบตกให้ออก การลาออกไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ 

3.4.2 มีการดําเนินการสํารวจข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลจํานวนนักศึกษาที่จบการศึกษาใน
แต่ละปีการศึกษา ในระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 

3.4.3 มีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ ร่วมถึงมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
อย่างเหมาะสม 

4. อาจารย์ 
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

- ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล มีกลไกและขั้นตอนดังน้ี 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมจัดทํากรอบอัตรากําลังให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตราฐานหลักสูตร และความต้องการของหลักสูตร 
2. กําหนดคุณสมบัติประจําตําแหน่ง  ตามความต้องการของหลักสูตร 
3. ประกาศรับสมัคร  ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
4. กําหนดรายช่ือคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร  และคณะกรรมการ

คัดเลือก 
5. จัดสอบข้อเขียน  สอบสวน/สอบปฎิบัติ  และสอบสัมภาษณ์  พร้อมทั้งประมวลผล

การคัดเลือกและจัดส่งผลการคัดเลือก 
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6. บรรจุแต่งต้ังอาจารย์ใหม่ 
7. จัดแต่งต้ังอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้คําแนะนําสําหรับอาจารย์ใหม่ 
8. ประเมินผลการปฎิบัติราชการและสมรรถนะ 
9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือสรุปและประเมินผลการดําเนินงานตาม

ระบบการรับอาจารย์  และการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

- ระบบการบ ริหารอาจาร ย์ประ จํ าหลั กสู ต ร วิศวกรรมศาสตร บัณฑิต  สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล มีกลไกและขั้นตอนดังน้ี 
1. วิเคราะห์สถานการณ์การคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร เก่ียวกับการสร้าง

แรงจูงใจ และการจัดสรรงบประมาณในการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 
2. จัดทําแผนการบริหารอาจารย์หลักสูตรเช่น การวางแผนทดแทนอาจารย์ที่

เกษียณอายุราชการ การลาศึกษาต่อหรือการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ 
3. ขออนุมัติแผนการบริหารอาจารย์ 
4. ดําเนินการการธํารงรักษาอาจารย์ประจําหลักสูตรตามแผน เช่น ดําเนินการส่งเสริม 

สร้างแรงจูงใจ ให้แก่อาจารย์ประจําหลักสูตรตามแผน 
5. ประเมินผลการดําเนินงานการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 
6. ประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร  และปรับปรุง

กระบวนการตามข้อเสนอแนะ 
 

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล มีกลไกและขั้นตอนดังน้ี 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประชุมจัดสรรงบประมาณสําหรับการส่งเสริมและ

พัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 
1.1 ส่งเสริมการทําวิจัย และ/หรือการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการอย่าง

ต่อเน่ือง 
1.2 ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน 
1.3 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์ประจํา

หลักสูตร 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประชุมประเมินกระบวนการในการดําเนินงานด้าน

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร  และสรุปผลการดําเนินงาน  เพ่ือหา
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข  และพัฒนากระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจําหลักสูตร ต่อไป 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 
- ร้อยละ 20 ของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละ 60 ของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
- ร้อยละ 20 ของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจํา

หลักสูตร 
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4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
- การคงอยู่ของอาจารย์ 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่าปีการศึกษา 2559 พบว่ามี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 คนส่วนปีการศึกษา 2560 มีการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจํานวน 4 คนคิดเป็นอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 20  และจนถึงปี
การศึกษา 2564 ที่จะมีการปรับปรุงหลักสูตรในคราวต่อไป อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังคงเดิม  ดังน้ัน
คิดเป็นอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 100 

- ความพึงพอใจของอาจารย์ 
หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการ

บริหารหลักสูตรในด้านต่างๆ คือการบริหารและพัฒนาอาจารย์  กระบวนการบริหารหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ต่อการบริหาร
หลักสูตรที่ผ่านมา พบว่า ในภาพรวมหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตร อยู่ในระดับ 5 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.5 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  

1. การบริหารและพัฒนาอาจารย์   อยู่ในระดับ 5  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.5 
2. กระบวนการบริหารหลักสูตร  อยู่ในระดับ 5  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2 
3. กระบวนการเรียนการสอน  อยู่ในระดับ 5  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา สําหรับปีการศึกษา 2564 คือ อยู่ในระดับ 5 ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ3  โดยแยกพิจารณารายด้าน ดังน้ี 

1. การบริหารและพัฒนาอาจารย์   อยู่ในระดับ 5  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2 
2. กระบวนการบริหารหลักสูตร  อยู่ในระดับ 5  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.5 
3. กระบวนการเรียนการสอน  อยู่ในระดับ 5  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.5 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร 

-  ระดับปริญญาตรี โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลมีการดําเนินการออกแบบหลักสูตร 
ควบคุม และมีการกํากับคุณภาพสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังน้ี  

1. หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน 
2. เน้ือหาของหลักสูตรแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา มีการเปิด

วิชาใหม่ให้นักศึกษาเรียน 
3. จัดการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาที่กําหนดไว้ในคําอธิบายรายวิชา 
4. เปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ฯลฯ 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  5.2.1 การกํากับระบบการจัดผู้สอน โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเสนอช่ือผู้สอนที่มี
ความรู้ความสามารถในรายวิชาที่สอน หากรายวิชาใดที่ต้องการผู้มีประสบการณ์มาสอนจะมีการเชิญมา
เป็นอาจารย์พิเศษเฉพาะรายวิชา 
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  5.2.2 การกํากับกระบวนการเรียนการสอนมีดังน้ี 
- มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา ได้แก่ การสอนปรับพ้ืนฐาน  

และการจัดอบรมจริยธรรม    
- มีกิจกรรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา ได้แก่ การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน  การ

จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ 
- มีการสอนแบบเน้นการปฏิบัติทั้งในรายวิชาทฤษฎี และรายวิชาปฏิบัติงาน 
- มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการวางแผนรายวิชาที่มีความหลากหลาย

ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล คือกลุ่มความเช่ียวชาญด้านความร้อนของไหล  กลุ่มความ
เช่ียวชาญด้านงานระบบ  กลุ่มความเช่ียวชาญด้านระบบขนส่งทางราง  กลุ่มความ
เช่ียวชาญด้านสมองกลฝังตัวและการควบคุมอัตโนมัติ  กลุ่มความเช่ียวชาญด้านพลังงาน
ทดแทน  และกลุ่มความเช่ียวชาญด้านการออกแบบและจําลองพฤติกรรมทางกล 

- มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์  ดังน้ี  มีการคัดเลือกสถานประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาให้ตรงตามงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล  และมีการ
นิเทศน์งานสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการต่างๆ  

- อาจารย์ทุกคนต้องมีประมวลรายวิชาแจกนักศึกษาและสอนให้ตรงกับประมวลรายวิชา 
และอธิบายให้นักศึกษาได้รับทราบรายละเอียดต่างๆ 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
1.  มีการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบรายวิชา 
2.  มีการกําหนดเกณฑ์ในการประเมินชัดเจน และแจ้งให้นักศึกษาทราบ 

5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
มีการจัดทําผลการดําเนินงานของหลักสูตร จากร้อยละของผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการ

ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในหลักสูตร หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตร
ดําเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 
ในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ 

เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวก
หรือทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยมีระบบการดําเนินงานของหลักสูตร โดย
มีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและมีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ซึ่งสามารถแสดงได้ดังน้ี 
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6.1 การบรหิารงบประมาณ 
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อตํารา สื่อการ

เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
ในช้ันเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  6.2.1 ห้องเรียน มีดังนี้ 

6.2.1.1 ห้องบรรยายขนาด 30 ที่น่ัง  จํานวน 5 ห้อง 
6.2.1.2 ห้องบรรยายขนาด 50 ที่น่ัง  จํานวน 1 ห้อง 

6.2.2 ห้องปฏิบัติการ  มีดังนี้ 
  6.2.2.1 ห้องปฏิบัติการการทดสอบเคร่ืองยนต์และเคร่ืองต้นกําลัง 

ลําดับ ชื่อครุภัณฑ์ จํานวน 
1 Automotive Inspection Line 1 ชุด 
2 ชุดสาธิตการทํางานระบบเบรก ABS 1 ชุด 
3 Engine Power Test 3 ชุด 
4 Boiler and Generator 2 ชุด 
5 Mini Steam Turbine  1 ชุด 
6 Gas Turbine Engine 1 ชุด 

6.2.2.2 ห้องปฏิบัติการการไหลและเครื่องจักรกลของไหล 
ลําดับ ชื่อครุภัณฑ์ จํานวน 

1 Impulse Turbine 1 ชุด 
2 Francis Turbine 1 ชุด 
3 Air Flow in Pipe 1 ชุด 
4 Pump Test Rig 1 ชุด 
5 Friction Loss in Pipe 1 ชุด 
6 ชุดทดลองระบบไฮดรอลิกส์ 1 ชุด 
7 ชุดทดลองระบบนิวแมติกส์ และนิวแมติกส์ไฟฟ้า 2 ชุด 

  6.2.2.3 ห้องปฏิบัติการการถ่ายเทความร้อนและอุณหพลศาสตร์ 
ลําดับ ชื่อครุภัณฑ์ จํานวน 

1 Chiller Air Conditioning System 1 ชุด 
2 Heat Conduction Lab. 1 ชุด 
3 Heat Convection Lab. 2 ชุด 
4 Heat Exchanger Lab. 1 ชุด 
5 Bomb Calorimeter 1 ชุด 
6 Flash Point Testing Machine 1 ชุด 
7 Boiling Heat Transfer 1 ชุด 
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6.2.2.4 ห้องปฏิบัติการพลศาสตร์และการสัน่สะเทือน 
ลําดับ ชื่อครุภัณฑ์ จํานวน 

1 Universal Vibration Apparatus 1 ชุด 
2 Mechanic of Machinery Demonstration 7 ชุด 
3 Gyroscope 1 ชุด 
4 Balancing Machine 1 ชุด 

6.2.2.5 ห้องปฏิบัติการการทดสอบวัสดุ 
ลําดับ ชื่อครุภัณฑ์ จํานวน 

1 Universal Testing Machine 1 ชุด 
2 Torsion Testing Machine 1 ชุด 
3 เครื่องทดสอบการส่งกําลังของสายพาน 1 ชุด 
4 เครื่องทดสอบความเสียดทานของรองลื่น 1 ชุด 
5 เครื่องทดสอบความแข็งของจารบี 1 ชุด 

 
6.2.2.6 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม 

ลําดับ ชื่อครุภัณฑ์ จํานวน 
1 Level & Flow Process Control 1 ชุด 
2 Pressure Process Control 1 ชุด 
3 Temperature Process Control  1 ชุด 
4 ชุดฝึก PLC พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 
5 Computer Integrated Manufacturing 1 ชุด 

  6.2.3 ห้องสมุด 
 ใช้หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ซึ่งมีหนังสือ  ตําราเรียน  วารสาร  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet)  และการให้บริการ
ทางด้านวิชาการต่างๆ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อมูลจากห้องสมุดเม่ือ พฤษภาคม 2559) 
 6.2.3.1 หนังสอืและตําราเรียนภาษาไทย   67,453 เล่ม 
 6.2.3.2 หนังสอือ้างอิงภาษาไทย      2,496 เล่ม 
 6.2.3.3 หนังสอืและตําราเรียนภาษาอังกฤษ   16,919 เล่ม 
 6.2.3.4 หนังสอือ้างอิงอังกฤษ     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 
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 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) 
6.2.4.13 ScienceDirect 
6.2.4.14 Communication & Mass Media Complete 

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เก่ียวข้องเพ่ือบริการให้อาจารย์

และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนในการประสานการจัดซื้อหนังสือน้ันอาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนรวมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือตลอดจนสื่ออ่ืนๆที่จําเป็นนอกจากน้ี
อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือสําหรับให้
หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีเจ้าหน้าที่ประจําห้องสมุดกลางซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลาง

และทําหน้าที่ประเมินความเพียงพอของหนังสือตํารานอกจากน้ีมีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูอุปกรณ์ซึ่งจะ
อํานวยความสะดวกในการใช้สอยของอาจารย์และนักศึกษาแล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความ
ต้องการใช้สื่อของอาจารย์และนักศึกษาด้วยโดยรายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี 
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เป้าหมาย การดําเนินงาน การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
ร ะ บบ เ ค รื อ ข่ า ย   แ ม่ ข่ า ย 
อุปกรณ์ การทดลอง ทรัพยากร 
สื่อและช่องทางการเรียนรู้ ที่
เพียบพร้อมเพ่ือสนับสนุนทั้ง
การศึกษาในห้องเรียน นอก
ห้องเรียน และเพ่ือการเรียนรู้
ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมี เดีย ที่มีความ 
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการ
สอน การบันทึกเ พ่ือเตรียมจัดสร้างสื่อ
สําหรับการทบทวนการเรียน 
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองท่ีมี 
เครื่องมือทันสมัยและเป็นเครื่องมือวิชาชีพ
ในระดับสากล เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติ สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 
3. จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ
ทดลองเปิด ที่มีทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
พ้ืนที่ที่นักศึกษาสามารถศึกษาทดลอง หา
ความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองด้วยจํานวน
และประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการท้ังหนังสือ
ตํารา และสื่อดิจิทัลเ พ่ือการเรียนรู้ ทั้ ง
ห้องสมุดทางกายภาพและทางระบบเสมือน 
5. จัดให้มีเครื่องมือทดลอง เช่น ระบบแม่
ข่ายขนาดใหญ่ อุปกรณ์เครือข่าย เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการในการ
บริหาร ระบบ 

- รวบรวมจัดทําสถิติจํานวน 
เค ร่ืองมืออุปกรณ์  ต่อหัว
นักศึกษาช่ัวโมงการใช้งาน
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  แ ล ะ
เครื่ องมือ  ความเร็ วของ
ร ะ บ บ เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น 
การศึกษา 
- จํานวนนักศึกษาลงเรียนใน
วิชาเรียนที่ มี การฝึกปฏิบัติ
ด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ 
- สถิติของจํานวนหนังสือ
ตํารา และ สื่อดิจิทัล ที่มี
ให้บริการ และสถิติ การใช้
งานหนังสือตํารา สื่อดิจิทัล 
- ผลสํารวจความพึงพอใจ
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร
ให้บริการทรัพยากรเพ่ือการ
เรียนรู้และการ ปฏิบัติการ 
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 7. ตัวบ่งชีผ้ลการดําเนินงาน (Key performance indicator)  
 เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผล
การดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีท่ี1 ปีท่ี2 ปีท่ี3 ปีท่ี4 ปีท่ี5

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.
3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.5และมคอ.6 ภายใน30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกําหนด
ในมคอ.3และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 
ปีท่ีแล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายบัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8 
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน   
1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอน หรือระดับสาขาวิชาหรือการ
ปรึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์วิธีการ
ประเมิน ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา 
 ด้านกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ   
โดยประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนําไปวิเคราะห์ สรุปผล และรายงานผลต่อไป 

1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทําโดยการ 
  1.2.1 ประเมินจากนักศึกษาเก่ียวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน  
การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา  เกณฑ์การวัดและประเมินผล  และการใช้
สื่อการสอน 
  1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร และทีมผู้สอน 
  1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจาก 
  2.1 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
  2.2 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆ 
  2.3 ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 
รวมทั้งสํารวจผลสัมฤทธ์ิของบัณฑิต 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกัน
คุณภาพภายใน (IQA) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือประธานหลักสูตร 
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์  
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ภาคผนวก 
 

ก. เหตุผลและความจําเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร  
ข. เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักสตูรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
ค. รายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา  
ง. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสตูรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุงกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
จ. เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
ฉ. รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 

1. คณะกรรมการดําเนินงาน 
2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

ช. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี   
พ.ศ.2551 

ซ. คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์เรือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

ฌ. ประวัติ และผลงานวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ญ. ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ฎ. รายละเอียด มคอ.1 
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ภาคผนวก ก 
เหตุผลและความจําเปน็ในการปรับปรุงหลกัสูตร 

 
 ปัจจุบันงานทางวิศวกรรมเครื่องกลเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีทั้งขนาด
ย่อมและขนาดใหญ่ และเข้ามามีบทบาทสําคัญในด้านเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับลักษณะงานมีความ
สลับซับซ้อน มีข้อจํากัดหลายประการและในแต่ละลักษณะงานก็ยังมีความแตกต่างกัน ทั้งขนาด รูปแบบ 
วิธีดําเนินการ ตลอดจนสภาพแวดล้อม รวมทั้งเป็นอุตสาหกรรมและที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
อย่างไรก็ตามงานวิศวกรรมเครื่องกลในแต่ละงานจะประสบความสําเร็จตามเป้าประสงค์เพียงใดย่อมขึ้นอยู่
กับการแก้ปัญหาโดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และไหวพริบของผู้ประกอบการหรือวิศวกร
ควบคุมงานน้ันๆ  ดังน้ันหน่วยงานทางด้านการศึกษาจึงต้องพัฒนาหลักสูตรเพ่ือที่จะสร้างวิศวกรเคร่ืองกล
ที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเป็นวิศวกรนักปฏิบัติที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลสามารถนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมท้ังเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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ภาคผนวก ข 
เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล พ.ศ. 2555 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลพ.ศ. 2560 
ปรัชญา ปรัชญา 
มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการควบคู่กับจริยธรรม เพ่ือผลิต
วิศวกรนักปฏิบัติที่มีความรู้ ความ สามารถ เชียว
ชาญทางด้านเทคโนโลยี  มีจรรยา บรรณใน
วิชาชีพ และพ่ึงพาตัวเองได้ 

          มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการควบคู่กับจริยธรรม 
เ พ่ื อ ผ ลิ ต วิ ศ ว ก ร นั ก ป ฏิ บั ติ ที่ มี ค ว า ม รู้ 
ความสามารถ เชียวชาญทางด้านเทคโนโลยี มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และพ่ึงพาตัวเองได้ 

วัตถุประสงค ์ วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือผลิตวิศวกรปฏิบัติการระดับปริญญาตรีที่
มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถปฏิบัติ งานด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล ในสภาพปัจจุบัน 

1. เพ่ือผลิตวิศวกรปฏิบัติการระดับปริญญาตรี ที่
มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

2.  เพ่ือผลิตวิศวกรเครื่องกล ที่มีความสามารถ
ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน ในระบบเคร่ืองกล โดยมี
พ้ืนฐานในด้านการพัฒนาระบบ ออกแบบและ
วิจัย ทั้ งสามารถเสนอข้อมูลที่ เ ก่ียวกับการ
ดําเนินการออกแบบ ติดต้ังและทดสอบได้ 
 

2. เพ่ือผลิตวิศวกรที่มีความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ที่มี ความ
สํานึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
สังคม 
 

3.  เพ่ือให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีกิจนิสัยใน
การค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
สามารถวางแผนเพ่ือกําหนดการปฏิบัติและการ
ควบคุมงานที่ถูกหลักวิชาการซึ่งจะก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายอย่างประหยัด รวดเร็ว 
ตรงต่อเวลาและมีคุณภาพ 
 

3. เพ่ือผลิตวิศวกรท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
กิจนิสัยในการค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้า
อยู่เสมอ สามารถวางแผนเพื่อกําหนดการปฏิบัติ
และการควบคุมงานที่ถูกหลักวิชาการ 

4.  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย 
ตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
ความสํานึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 
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ภาคผนวก ค 
รายละเอียดความสอดคล้อง ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา 

 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดทําขึ้นเพ่ือผลิตบัณฑิตวิศวกร
เครื่องกลรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของโลก โดยในปัจจุบันได้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน การดําเนินงานทางธุรกิจและ ใน
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เพ่ือลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยหน่วยงานรัฐ  
รัฐวิสาหกิจและเอกชน ดังน้ันหลักสูตรน้ีจึงจัดทําขึ้นเพ่ือผลิตบัณฑิตวิศวกรเครื่องกล รองรับความต้องการ
ในงานด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล ตลาดแรงานและสถานประกอบการต่างๆ โดยเน้นให้วิศวกรมีทักษะด้าน
ปฏิบัติการ สามารถใช้เครื่องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย คิดเป็นทําเป็น และสามารถนําความรู้มา
ประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลท่ีคาดจะว่าได้รับ ทําให้ได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร และพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยได้แสดงรายละเอียดของรายวิชา
ต่างๆ ที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละข้อ ดังน้ี 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
1. เพ่ือผลิตวิศวกร
ปฏิบัติการระดับปริญญาตรี 
ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์
ของสภาวิศวกรและ
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

GEBLC101 
GEBLC102 
GEBLC103 
GEBLC201 
GEBHT101 
GEBIN101 
GEBIN102 
GEBIN103 
GEBSOGXX 
GEBSCGXX 
FUNMA105 
FUNMA106 
FUNMA107 
FUNSC201 
FUNSC202 
FUNSC101 
FUNSC102 
FUNSC103 
FUNSC104 
ENGCC301 
ENGCC303 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
ศิลปะการใช้ภาษาไทย 
กิจกรรมเพ่ือสขุภาพ 
กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ศิลปะในการใช้ชีวิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
แคลคูลัส  1 สาํหรับวิศวกร 
แคลคลูัส  2 สาํหรับวิศวกร 
แคลคลูัส  3 สาํหรับวิศวกร 
เคมีสําหรับวิศวกร 
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 
ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 
ฟิสิกส์ 2 สําหรบัวิศวกร 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 
เขียนแบบวิศวกรรม 
วัสดุวิศวกรรม 

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) 
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) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
 ENGCC304 

ENGME101 
ENGME102 
ENGME103 
ENGME104 
ENGME105 
ENGIE102 
ENGME106 
ENGME107 
ENGME108 
ENGME109 
ENGME110 
ENGME111 
ENGME112 
ENGME113 
ENGME114 
ENGME115 
ENGME116 
ENGME117 
ENGME118 
ENGME119 
ENGME120 
ENGME121 
ENGME122 
ENGME123 
ENGME124 
ENGME125 
ENGME126 
ENGME127 
 
ENGME128 
ENGME129 
ENGME130 
ENGME131 
ENGME132 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สถิตยศาสตร ์
พลศาสตร์ 
อุณหพลศาสตร์ 
กลศาสตร์ของไหล 
กลศาสตร์วัสดุ 
กระบวนการผลิต 
การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล 
สถิติและการออกแบบการทดลอง 
กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล 
การออกแบบเคร่ืองจักรกล 
การควบคุมอัตโนมัติ 
การสั่นสะเทือนเชิงกล 
การถ่ายเทความร้อน 
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล 
ไฟฟ้าอุตสาหกรรมในงานวิศวกรรมเครื่องกล 
เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 
การปฏิบัติงานของช่างเครื่องกลในโรงงาน 
การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 
การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
เครื่องกําเนิดไอน้ําและกังหันแก๊ส 
การทําความเย็นและปรับอากาศ 
การออกแบบระบบสําหรับยานพาหนะ 
การออกแบบระบบอุณหภาพ 
วิศวกรรมล้อเลื่อน 
ความเสียดทานและการสึกหรอในระบบ
ขนส่งทางราง 
แหล่งพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม 
แมคคาทรอนิกส์ 
อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัดในหุ่นยนต์ 
การเผาไหม้ 

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

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ENGME133 
CCCMMGXX

กลศาสตร์ยานพาหนะ 
วิชาชีพเลือกทั่วไป1 
วิชาชีพเลือกทั่วไป 2 
วิชาเลือกเสรี 1 
วิชาเลือกเสรี 2 

3(2-3-5) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

2. เพ่ือผลิตวิศวกรที่มีความ
เช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน
ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
ที่มีความสํานึกในจรรยา 
บรรณแห่งวิชาชีพ และ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
และสังคม 

ENGME106 
ENGME108 
ENGME109 
ENGME110 
ENGME111 
ENGME112 
ENGME113 
ENGME115 
ENGME116 
ENGME117 
ENGME118 
ENGME119 
ENGME120 
ENGME121 
ENGME122 
ENGME123 
ENGME125 
ENGME126 
ENGME127 
 
ENGME128 
ENGME129 
ENGME130 
ENGME131 
ENGME132 
ENGME133 
ENGME134 
ENGME135 
ENGME136 
ENGME137 

การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล 
กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล 
การออกแบบเคร่ืองจักรกล 
การควบคุมอัตโนมัติ 
การสั่นสะเทือนเชิงกล 
การถ่ายเทความร้อน 
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล 
เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 
การปฏิบัติงานของช่างเครื่องกลในโรงงาน 
การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 
การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
เครื่องกําเนิดไอน้ําและกังหันแก๊ส 
การทําความเย็นและปรับอากาศ 
การออกแบบระบบอุณหภาพ 
วิศวกรรมล้อเลื่อน 
ความเสียดทานและการสึกหรอในระบบ
ขนส่งทางราง 
แหล่งพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม 
แมคคาทรอนิกส์ 
อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัดในหุ่นยนต์ 
การเผาไหม้ 
กลศาสตร์ยานพาหนะ 
ระบบระบายอากาศ 
ระบบดับเพลิง 
ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ 
ปฏิบัติการทําความเย็นและปรับอากาศ 

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

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ENGME138 
ENGME139 
ENGME140 
ENGME142 
ENGME143 
ENGME144 
 
ENGME145 
 
ENGME146 
ENGME147 
ENGME148 
 
ENGME149 
ENGME151 
ENGME152 
ENGME153 
ENGME154 
ENGME155 
ENGME156 
ENGME157 
ENGME158 
ENGME159 
ENGME160 
ENGME161 
ENGME162 
 
ENGME163 
ENGME164 
ENGME165 
ENGME166 
ENGME167 
ENGME168 

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับงานวิศวกรรม 
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบ้ืองต้น 
การคํานวณพลศาสตร์ของไหลเบ้ืองต้น 
วิศวกรรมระบบขนส่งทางรางเบ้ืองต้น 
เทคโนโลยีการบํารุงรักษาล้อเลื่อน 
งานโครงสร้างพ้ืนฐานและเครื่องมือเฉพาะ
ระบบขนส่งทางราง 
หัวข้อพิเศษด้านการบํารุงรักษาระบบขนส่ง
ทางราง 
ระบบนําความร้อนทิ้งกลับคืน 
เศรษฐศาสตรส์ําหรับระบบพลังงาน 
การตรวจวัดและเครื่องตรวจวัดสําหรับการ
จัดการพลังงาน 
อุปกรณ์ทางความร้อนในงานวิศวกรรม 
ทฤษฏีวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็คทรอนิคส ์
การประมวลผลสัญญาณดิจทิัล 
ระบบควบคุมดิจิทัล 
วิทยาการหุ่นยนต์เบ้ืองต้น 
เทคโนโลยียานยนต์ 
พ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์สําหรับยานยนต์ 
ตัวรับรู้และการวัดทางวิศวกรรมยานยนต์ 
สมองกลฝังตัวสําหรับยานยนต์ 
พลศาสตร์ยานพาหนะและการควบคุม 
ยานยนต์ไฟฟ้าและไฮบริด 
อากาศพลศาสตร์สําหรับยานยนต์ 
เทคนิคการวัดทางแสงในกลศาสตร์ของไหล
และการเผาไหม้ 
เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
เทคโนโลยีการบํารุงรักษา 
วิศวกรรมโรงงานผลิตกําลงั 
การทําความเย็น 
การปรับอากาศ 
วิศวกรรมการอบแห้ง 
 
 

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

 
3(2-3-5) 

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

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

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
3. เพ่ือผลิตวิศวกรที่มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มี
กิจนิสัยในการค้นคว้า
ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้า
อยู่เสมอ สามารถวางแผน
เพ่ือกําหนดการปฏิบัติและ
การควบคุมงานที่ถูกหลัก
วิชาการ 

GEBIN101 
GEBIN102 
GEBIN103 
ENGME116 
ENGME117 
ENGME118 
ENGME119 
ENGME120 
ENGME121 

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ศิลปะการใช้ชีวิต 
การปฏิบัติงานของช่างเคร่ืองกลในโรงงาน 
การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 
การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(0-6-2) 
2(0-6-2) 
2(0-6-2) 
1(0-3-1) 
3(1-6-4) 
6(0-40-0) 
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ภาคผนวก ง 
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรงุ 

กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

หมวดวิชา/กลุม่วิชา 
เกณฑ์ขั้นตํ่า 
ของ สกอ. 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2555 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 31 30 
   1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  5  
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3  
   1.3 กลุ่มวิชาภาษา  15 30 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6  
   1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา และนันทนาการ  2  
    
2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 107 110 
   2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  48 53 
   2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  47 45 
   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  12 12 
    
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 6 6 
    

รวม 120 144 146 
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ภาคผนวก จ 
เปรียบเทียบรายวิชาหลักสตูรเดิม กับหลกัสูตรปรบัปรุง 

หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

พ.ศ. 2555 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

พ.ศ. 2560 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร ์

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร ์

 

13061001 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) -  
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคม 
3(3-0-6) -  

13061003 สังคมวิทยาเบ้ืองต้น 2(2-0-4) -  
13061005 สังคมวิทยาเมือง  3(3-0-6) -  
13061010 สังคมกับสิ่งแวดลอ้ม 3(3-0-6) -  
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา 3(3-0-6) -  
13061312 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) -  
13061015 สังคมกับเศรษฐกจิ 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 เทคนิคการพัฒนา

บุคลิกภาพ 
3(3-0-6) -  

13062005 จิตวิทยาองค์การ    3(3-0-6) -  
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม   3(3-0-6) -  
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน     
3(3-0-6) 

 
-  

13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ 3(3-0-6) -  
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(2-0-4) -  
13063004 พลเมืองโลกในกระแสโลกา

ภิวัตน์ 
3(3-0-6) 

 
-  
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
13063005 บทบาทหญิงชายกับการ

พัฒนา 
3(3-0-6) 

 
-  

13064001 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6) -  
13064002 ความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6) -  
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม 3(3-0-6) -  
13064004 จิตอาสา  2(2-0-4) -  
13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ 3(3-0-6) -  
13064006ศิลปะแห่งความรัก  3(3-0-6) -  
13064007 แผนที่ชีวิต 3(3-0-6) -  
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือ

วิชาชีพ 
3(3-0-6) 

 
-  

13064009 ทกัษะชีวิตและจิตอาสา 3(3-0-6) -  
13064010จรยิธรรมในวิชาชีพ  3(3-0-6) -  
13064011 จิตปัญญาศึกษา 3(3-0-6) -  
13065001 ปรัชญาจีน  3(3-0-6) -  
13065002 การเมืองการปกครองของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
3(3-0-6) 

 
-  

13065003 วัฒนธรรมและสงัคมจีน 3(3-0-6) -  
13065004 วัฒนธรรมและสงัคมเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 
3(3-0-6) 

 
-  

13065005 การเมืองการปกครองของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

3(3-0-6) 
 

-  

13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา  3(3-0-6) -  
13066001 สารสนเทศเพ่ือการเขียน

รายงาน 
3(3-0-6) -  

  GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และ ภูมิปัญญาในการ
ดําเนินชีวิต 

GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

GEBSO103 สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และกฎหมาย 

GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์ 

3(3-0-6) 
 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
  GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 

GEBSO106 จิตวิทยาเพ่ือการดําเนิน
ชีวิตและการทํางาน 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ   
   คณิตศาสตร์ 

 2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

 

22000001 สถิติพ้ืนฐาน 3(3-0-6) -  
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับ

ชีวิตประจําวัน 
3(3-0-6)  

22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี         3(2-2-5)  
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิง

วิทยาศาสตร์ 
3(3-0-6)  

22000006 โลกและปรากฏการณ์ 3(3-0-6) -  
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต 3(3-0-6) -  
22000008 วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6)  
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6)  
22000011 หลักสถิติเบ้ืองต้น 3(3-0-6) -  

-  GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติใน
ชีวิตประจําวัน 

GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่
จําเป็นในชีวิตประจําวัน 

GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิง
วิทยาศาสตร์ 

GEBSC104 การสร้างกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพ่ือทํางานวิจัย
และการสร้างนวัตกรรม 

GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 
GEBSC106 สิง่แวดล้อมกับการพัฒนา 

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. กลุ่มวิชาภาษาตะวันตก  3. กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร  
13031203 ภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน 
3(3-0-6) -  

13031004 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6) -  
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค 3(3-0-6) -  
13031013 ภาษาอังกฤษเพ่ือ

จุดมุ่งหมายทางวิชาการ 
3(3-0-6) -  

13031016 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

3(3-0-6) -  

13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและ
เทคโนโลยี 

 

3(3-0-6) -  
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก    
13044001ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) -  
13044002 ภาษาเพ่ือการสืบค้น 3(3-0-6) -  
13044006การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6) -  
13044007การพูดและการเขียนทาง

วิชาชีพ   
3(3-0-6) -  

13044009วรรณกรรมไทยสาํหรับ
มัคคุเทศก์ 

3(3-0-6) 
 

-  

13044010 สนุทรียภาพทางภาษา  3(3-0-6) -  
13044011 ภาษาและวรรณกรรม

ท้องถิ่น 
3(3-0-6) -  

13044013 ทกัษะภาษากับการพัฒนา
ความคิด 

3(3-0-6) 
 

-  

13044014 การเขียนรายงานทาง
วิชาชีพ 

3(3-0-6) -  

13044015 ภาษาเพ่ือการสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) -  
13044016 ภาษาไทยสําหรับชาว

ต่างประเทศ 
3(3-0-6) 

 
-  

13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) -  
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน

ต่อเน่ือง 
3(3-0-6) 

 
-  

13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่น
ช้ันต้น 

3(3-0-6) 
 

-  

13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่น
ช้ันต้นต่อเน่ือง 

3(3-0-6) 
 

-  

13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6) -  
13043005 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) -  
13043006 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)   
13043007 ภาษาจีนเพ่ือการอาชีพ 3(3-0-6) -  
13043008 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) -  
13043009 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว  3(3-0-6) -  
13041005 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 
13041006 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
 

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

- 
- 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน 

GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
GEBLC201 ศลิปะการใช้ภาษาไทย 
GEBLC104 ภาษาอังกฤษสําหรับผู้

ประกอบวิชาชีพ 
GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและ

การนําเสนอ 
GEBLC203 วรรณกรรมท้องถิ่น 
GEBLC204 ภาษาไทยสําหรับชาว

ต่างประเทศ 
GEBLC301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 
GEBLC501 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
GEBLC601 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 

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) 

5. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ  4. กลุ่มวิชาสขุภาพ  
13021001 พลศึกษา 2(1-2-3) -  
13021003 แบดมินตัน 2(1-2-3) -  
13021004 เทนนิส 2(1-2-3) -  
13021005 เทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) -  
13021006 ฟุตบอล 2(1-2-3) -  
13021007 บาสเกตบอล 2(1-2-3) -  
13021009 ว่ายนํ้า 2(1-2-3) -  
13021010 กอล์ฟ 2(1-2-3) -  
13021013 ซอฟท์บอล 2(1-2-3) -  
13021014 วอลเลย์บอล 2(1-2-3) -  
13021018 ยูโด 2(1-2-3) -  
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3) -  
13021025 ลลีาศ 2(1-2-3) -  
13021027 ฟุตซอล 2(1-2-3) -  
13021031 การช่วยคนตกนํ้าและความ

ปลอดภัยทางนํ้า 
3(2-2-5) 

 
-  
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือ

สุขภาพ 
13021039 กีฬาเพ่ือการแข่งขัน 
13021040 ว่ายนํ้าเพ่ือสุขภาพ   
13021041 การออกกําลังกายเพ่ือ

สุขภาพ 
13022001 นันทนาการ  
13022005 การเป็นผู้นําค่ายพักแรม    
13022006 เกมสร้างสรรค์สําหรับ

นันทนาการ  
13022010 ลลีาศเพ่ือสุขภาพ 
13022016 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพและสุข

ปฏิบัติ 
13022018 สวัสดิศึกษา 
13022020 ค่ายพักแรม 

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) 

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

- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

 

- 
- 
 
- 
- 

 GEBHT101 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 
GEBHT102 การออกกําลังกายเพ่ือ

สุขภาพ 
GEBHT103 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 
GEBHT104 นันทนาการเพ่ือส่งเสริม

สุขภาพ 

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

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

-  5. กลุ่มวิชาบรูณาการ  
-  GEBIN101 กระบวนการคิดและการ

แก้ปัญหา   
3(3-0-6) 

-  GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 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  หมวดวิชาเฉพาะ  
1. กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชพี  1. กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชพี  

22012105 แคลคูลสั 1 สําหรับวิศวกร 
22012106 แคลคูลสั 2 สําหรับวิศวกร 
22012205 แคลคูลสั 3 สําหรับวิศวกร 
22021106 เคมีสําหรับวิศวกร 
22021107 ปฏิบัติการเคมีสําหรับ

วิศวกร 
22051002 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร  
22051003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1สําหรับ

วิศวกร 
22051004 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 
22051005 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2สําหรับ

วิศวกร 
30010101 เขยีนแบบวิศวกรรม 
31072101สถติยศาสตร์ 
31074201พลศาสตร์ 
30010103 วัสดุวิศวกรรม 
30010104 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์     
31073202 อุณหพลศาสตร์ 
31073203 กลศาสตร์ของไหล 
31072202 กลศาสตร์วัสดุ 
34060103 กระบวนการผลิต 
 

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

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

 

FUNMA105 แคลคลูัส 1 สําหรับวิศวกร 
FUNMA106 แคลคลูัส 2 สําหรับวิศวกร 
FUNMA107 แคลคลูัส 3 สําหรับวิศวกร 
FUNSC201 เคมีสําหรับวิศวกร 
FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสําหรับ

วิศวกร 
FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 
FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับ

วิศวกร 
FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 
FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรับ

วิศวกร 
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 
ENGME101 สถิตยศาสตร ์
ENGME102 พลศาสตร์ 
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 
ENGCC304 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
ENGME103 อุณหพลศาสตร์ 
ENGME104 กลศาสตร์ของไหล 
ENGME105 กลศาสตร์วัสดุ 
ENGIE102 กระบวนการผลิต 
ENGME106 การฝึกพ้ืนฐานทาง

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
ENGME107 สถิติและการออกแบบการ

ทดลอง 

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

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

 
3(3-0-6) 

2. กลุ่มวิชาชพีบังคับ  2. กลุ่มวิชาชพีบังคับ  
31071102 เขียนแบบ

วิศวกรรมเคร่ืองกล  
31072303 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 1 
31072304 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 2 
31073204 การทําความเย็น  
31073307 ปฏิบัติการทําความเย็นและ

ปรับอากาศ  

2(1-3-3) 
 

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

 

ENGME115 เขียนแบบ
วิศวกรรมเคร่ืองกล  

ENGME109 การออกแบบเคร่ืองจักรกล  
 

- 
- 
 

3(2-3-5) 
 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
31073315 การถ่ายเทความร้อน  
31074302 กลศาสตร์เครื่องจักรกล  
31074405 การควบคุมอัตโนมัติ 
31079201 การฝึกพ้ืนฐานทาง

วิศวกรรมเคร่ืองกล  
31079203 การประลองทาง

วิศวกรรมเคร่ืองกล 1 
31079304 การประลองทาง

วิศวกรรมเคร่ืองกล 2 
31079398 การเตรียมโครงงาน

วิศวกรรมเคร่ืองกล  
31079499 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 
 
31074406 การสั่นสะเทือนเชิงกล  
31073430 การเผาไหม้  
31073417 วิศวกรรมโรงงานผลิตกําลัง 
  
31079406  สหกิจศึกษาทาง

วิศวกรรมเครื่องกล  
31079308  การฝึกงานทาง

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
31079207 ชํานาญการทางวิชาชีพ 

 
 
 
 

 

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

 
2(0-6-2) 

 
2(0-6-2) 

 
1(0-3-1) 

 
3(1-6-4) 

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

 
6(0-40-0) 

 
3(0-40-0) 

 
3(0-40-0) 

 

ENGME112 การถ่ายเทความร้อน 
ENGME108 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
ENGME110 การควบคุมอัตโนมัติ  

- 
 
ENGME117 การประลองทาง

วิศวกรรมเคร่ืองกล 1 
ENGME118 การประลองทาง

วิศวกรรมเคร่ืองกล 2 
ENGME119 การเตรียมโครงงาน

วิศวกรรมเคร่ืองกล  
ENGME120 โครงงาน

วิศวกรรมเคร่ืองกล  
ENGME111 การสั่นสะเทือนเชิงกล  

- 
ENGME165 วิศวกรรมโรงงานผลิต

กําลัง 
ENGME121 สหกิจศึกษาทาง

วิศวกรรมเคร่ืองกล  
- 
 
- 

ENGME113 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
วิศวกรรมเคร่ืองกล  

ENGME114 ไฟฟ้าอุตสาหกรรมในงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

ENGME116 การปฏิบัติงานของช่าง
เครื่องกลในโรงงาน  

ENGME131 อุปกรณ์ขับเคลือ่นและ
ตรวจวัดในหุ่นยนต์ 

 

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

 
 

2(0-6-2) 

2(0-6-2) 
 

1(0-3-1) 
 

3(1-6-4) 
 

3(3-0-6) 
- 

3(3-0-6) 
 

6(0-40-0) 
 
 

 
 
3(2-3-5) 

 
2(1-3-3) 

 
2(0-6-2) 

 
3(2-3-5) 
 

3. กลุ่มวิชาชพีเลือก  3. กลุ่มวิชาชพีเลือก  
32080202 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า  
34062302 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
31074304 การวัดและเครื่องมือวัด  
31073305 การปรับอากาศ 

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

- 
- 
- 

ENGME167 การปรับอากาศ 

 
 
 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
31071207 วิศวกรรมความปลอดภัย 
31071304 ระเบียบวิธีการคํานวณเชิง

ตัวเลขสําหรับงานวิศวกรรม 
31071305 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ 
 
 
31072407 ทฤษฎีการยืดหยุ่น  
 
31073310 การควบคุมระบบส่งกําลัง

ของไหล  
31073432 ทอ่ความร้อน 
31073420 การออกแบบระบบการทํา

ความเย็นและระบบปรับ
อากาศ  

31073425 แหล่งพลังงานธรรมชาติที่
นํามาใช้ใหม่ได้  

31073426 แหล่งพลังงานและการแปลง
รูปพลังงาน 

31073427 อากาศพลศาสตร์  
31073428 วิศวกรรมการอบแห้ง  
31073429 เครื่องกําเนิดไอนํ้างาน

อุตสาหกรรม  
31073308 เครื่องจักรกลของไหล  
31073309 เครื่องยนต์สันดาปภายใน  
31074410 โปรแกรมเมเบลิลอจิกคอน

โทรเลอร์  
31075301 เครื่องยนต์เบ้ืองต้น  
31075305 เทคโนโลยียานยนต์  
31075412 วิศวกรรมยานยนต์  
31079202 การปฏิบัติงานของช่าง

เครื่องกลในโรงงาน  
30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม  
31071101 หลักมูลของ

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
31073101 วิศวกรรมความร้อนและ 
 ของไหล  

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

 
 

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

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

 
3(3-0-6) 

 

- 
ENGME138 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับ

งานวิศวกรรม  
ENGME139 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

เบ้ืองต้น  

- 
 
- 
 

- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

ENGME168 วิศวกรรมการอบแห้ง 
ENGME122 เคร่ืองกําเนิดไอนํ้าและ

กังหันแก๊ส 
- 

ENGME163 เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน 
- 

- 
ENGME155 เทคโนโลยียานยนต์  

- 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
3(2-3-5) 

 
3(2-3-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
3(3-0-6) 

 
 
 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
31073206 การทําความเย็นและ 
 ปรับอากาศ 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

3(3-0-6) 
 

 
 
 
 
 

ENGME123 การทําความเย็นและ 
ปรับอากาศ 

ENGME124 การออกแบบระบบสําหรับ 
ยานพาหนะ 

ENGME125 การออกแบบระบบ 
อุณหภาพ 

ENGME126 วิศวกรรมล้อเลือ่น 
ENGME127 ความเสียดทานและการสึก

หรอในระบบขนส่งทางราง 
ENGME128 แหล่งพลังงานทางเลือกและ

พลังงานทดแทน 
ENGME129 การผลิตพลังงานไฟฟ้าและ

สิ่งแวดล้อม 
ENGME130 แมคคาทรอนิกส ์
ENGME132 การเผาไหม้ 
ENGME133 กลศาสตร์ยานพาหนะ 
ENGME134 ระบบระบายอากาศ  
ENGME135 ระบบดับเพลิง  
ENGME136 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์  
ENGME137 ปฏิบัติการทําความเย็นและ

ปรับอากาศ 
ENGME140 การคํานวณพลศาสตร์ของ

ไหลเบ้ืองต้น 
ENGME141 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์

ช่วยงานผลิต 
ENGME142 วิศวกรรมระบบขนส่งทาง

รางเบ้ืองต้น 
ENGME143 เทคโนโลยีการบํารุงรักษา 

ล้อเลื่อน 
ENGME144 งานโครงสร้างพ้ืนฐานและ

เครื่องมือเฉพาะระบบขนส่ง
ทางราง 

ENGME145 หัวข้อพิเศษด้านการ
บํารุงรักษาระบบขนส่งทาง
ราง 

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(3-0-6) 
 

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

 
3(2-3-5) 

 
3(2-3-5) 

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

 
 
 



137 
 
 

 

หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 

ENGME146 ระบบนําความร้อนทิ้ง
กลับคืน 

ENGME147 เศรษฐศาสตรส์าํหรับระบบ
พลังงาน  

ENGME148 การตรวจวัดและเครื่อง
ตรวจวัดสําหรับการจัด
การพลังงาน  

ENGME149 อุปกรณ์ทางความร้อนใน
งานวิศวกรรม 

ENGME150 การอนุรักษ์และการจัด
การพลังงาน 

ENGME151 ทฤษฏีวงจรไฟฟ้าและวงจร
อิเล็คทรอนิคส ์

ENGME152 การประมวลผลสัญญาณ
ดิจิทัล  

ENGME153 ระบบควบคุมดิจิทัล  
ENGME154 วิทยาการหุ่นยนต์เบ้ืองต้น  
ENGME156 พ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกส์

สําหรับยานยนต์ 
ENGME157 ตัวรับรู้และการวัดทาง

วิศวกรรมยานยนต์ 
ENGME158 สมองกลฝังตัวสําหรับ 

ยานยนต์ 
ENGME159 พลศาสตร์ยานพาหนะและ

การควบคุม 
ENGME160 ยานยนต์ไฟฟ้าและไฮบริด 
ENGME161 อากาศพลศาสตร์สําหรับ

ยานยนต์ 
ENGME162 เทคนิคการวัดทางแสงใน

กลศาสตร์ของไหลและการ
เผาไหม้ 

ENGME164 เทคโนโลยีการบํารุงรักษา 
ENGME166 การทําความเย็น 

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

 
3(2-3-5) 

 
3(2-3-5) 

 
3(3-0-6) 

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

 
3(2-3-5) 
 

 
3(2-3-5) 
3(3-0-6) 
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ภาคผนวก ฉ 
รายนามคณะกรรมการจัดทาํหลักสูตร 

1. คณะกรรมการดําเนินงาน 
1.1. ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ 
1.2. รศ.โกศล โอฬารไพโรจน์  รองคณบดีด้านวิชาการ กรรมการ 
1.3. นายศรีธร อุปคํา หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เชียงใหม ่ กรรมการ 
1.4. ดร.ยุธนา  ศรีอุดม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตาก กรรมการ 
1.5. ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฐรัตน์ ปาณานนท์  กรรมการ 
1.6. นายศุภชาติ  กรุดทอง  กรรมการ 
1.7. นายสุรสิทธ์ิ เทีย่งจันตา  กรรมการ 
1.8. นายกรวัฒน์ วุฒิกิจ  กรรมการ 
1.9. ผศ.ทวีศักด์ิ  ทวีวิทยาการ  กรรมการ 
1.10. นายสมพล  วงค์ต่อม  กรรมการ 
1.11. ดร.จีราวิชช์  นาคภักดี  กรรมการ 
1.12. ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดํารงค์ศักด์ิ  กรรมการ 
1.13. ผศ.ดร.ประชา  ยืนยงกุล  กรรมการ 
1.14. นายสมาน  ดาวเวียงกัน  กรรมการ 
1.15. ดร.กุลทรัพย์ ผอ่งศรีสุข  กรรมการ 
1.16. ดร.นํ้ามนต์  โชติวิศรุต  กรรมการ 
1.17. นายนาวี นันต๊ะภาพ  กรรมการ 
1.18. นายเมธัส  ภัททิยธนี  กรรมการ 
1.19. ดร.จตุรงค์ แป้นพงษ์  กรรมการ 
1.20. ผศ.ดร.ไพโรจน์ จันทรแ์ก้ว  กรรมการ 
1.21. ดร.ภูมิใจ สอาดโฉม  กรรมการ 
1.22. ดร.จักรพันธ์ ถาวรงามย่ิงสกุล  กรรมการ 
1.23. นายอนุรัตน์ เทวดา  กรรมการ 
1.24. ผศ.อภิรักษ์  ขดัวิลาศ  กรรมการ 
1.25. ผศ.ชัยณรงค์ อินประสิทธ์ิ  กรรมการ 
1.26. นายจิรศักด์ิ ปัญญา  กรรมการและเลขานุการ 
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2. คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิวิพากษ์หลักสตูร 
2.1 ด้านวิชาการ 

1) รศ.ดร.สมชาย  จันทร์ชาวนา รองศาสตรจารย์ ประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

2) รศ.ดร.สัมพันธ์  ไชยเทพ รองศาสตรจารย์ ประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

2.2 ด้านวิชาชีพ 
 1) ดร.เย่ียมชาย  ฉัตรแก้ว ที่ปรึกษา สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ันสูง 
  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
  และนวัตกรรมแห่งชาติ 
 

  2) รศ.ดร.มงคล  มงคลวงศ์โรจน์ รองศาสตรจารย์ ประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
   คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 4 (2552 – 2555) 
   คณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 (2555 – 2558)  
 

2.3 ด้านผู้ใชบ้ัณฑิต 
1) นายสมศักด์ิ  ปกแก้ว  หัวหน้างานคุณภาพ QCC/Kaizen และ5ส  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ 
 

2) นายถนัด  เกษประดิษฐ กรรมการผู้จัดการใหญ ่(CEO)  
กลุ่มบริษัท เอ็นจินีโอ กรุ๊ป                  



140 
 
 

 

ภาคผนวก ช 
ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศกึษาระดับปรญิญาตรี  พ.ศ. 2551 
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ภาคผนวก ซ 
คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ์เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ภาคผนวก ฌ 
ประวัติ และผลงานวิชาการ 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสตูร 
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ลําดับที่ 1 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

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

1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2.  ชื่อ – สกุล ว่าที่ร้อยโทณัฐรัตน์  ปาณานนท์ 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา พ.ศ.
5.1 ปรญิญาเอก University of 

Southampton, GB. 
Ph.D. Sound and 

Vibration 
2557

5.2 ปรญิญาโท สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 2549

5.3 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2546
5.4 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิทยาเขตพระนครเหนือ 
ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2542

 
6. ผลงานทางวิชาการ 
   6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลงั 5 ปี) 

นาวี นันต๊ะภาพ, ศรีธร  อุปคํา, รณชาติ  มั่นศิลป์ และณัฐรัตน์  ปาณานนท์. (2559). “การศึกษา 
การลดพลังงานไฟฟ้าของระบบเคร่ืองปรับอากาศในรถยนต์โดยใช้เทคนิคการปรับความ
กว้างของสัญญาณพัลล์ (PWM)”,การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย, 
ครั้งที่ 12ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิวจังหวัดพิษณุโลก. 8-10 มิถุนายน 2559. หน้า 267 

 

6.2  บทความ 
ไม่มี 
 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 5 ปี  
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 พลศาสตร์วิศวกรรม (Dynamics) 
 การควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control) 
 การสั่นสะเทือนทางกล (Mechanical Vibration) 

            7.1.2  ระดับปริญญาโท 2 ปี  
 การวิเคราะห์โมดัล (Modal Analysis) 

7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
ไม่มี 

 
 
                                                                (ลงช่ือ)  
                                                                           (ว่าที่ร้อยโทณัฐรัตน์  ปาณานนท์) 
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ลําดับที่ 2 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

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

1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2.  ชื่อ – สกุล นายศรีธร  อุปคํา 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา พ.ศ. 
5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 2543 
5.2 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยี 

ราชมงคล 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2538 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 
   6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลงั 5 ปี) 

นาวี นันต๊ะภาพ, ศรีธร  อุปคํา, รณชาติ  มั่นศิลป์ และณัฐรัตน์  ปาณานนท์. (2559). 
“การศึกษาการลดพลังงานไฟฟ้าของระบบเคร่ืองปรับอากาศในรถยนต์โดยใช้เทคนิคการ
ปรับความกว้างของสัญญาณพัลล์ (PWM)”, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่ง
ประเทศไทย, ครั้งที่ 12 ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก. 8-10 มิถุนายน 
2559. หน้า 267 

6.2  บทความ 
ศรีธร อุปคํา, สุรสิทธ์ิ เที่ยงจันตา และเมธัส ภัททิยธนี. (2560).“การหาค่าประสิทธิผลของเครื่อง

แลกเปลี่ยนความร้อนจากอิทธิพลของการเรียงตัวของท่อสารตัวกลาง”,วารสารวิจัยและ
ส่งเสริมวิชาการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้, ปีที่ 34 ฉบับที่ 1, หน้า 58-68. 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 21 ปี  

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

ไม่มี 
 
 
                                                                (ลงช่ือ)  
                                                                                   (นายศรีธร  อุปคํา) 
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ลําดับที่ 3 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

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

1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2.  ชื่อ – สกุล นายจิรศักด์ิ  ปัญญา 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา พ.ศ. 
5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 2552 
5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิทยาเขตภาคพายัพ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2545 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 
   6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลงั5 ปี) 

ไม่มี 
6.2  บทความ 

Pichitchai Atthakomol, Noppadol Wangjiraphan, Jirasak Panya, Supachard 
Krudtong, Sirichai Leuvitoonvejchakij, Jirachart Kraisarin and Kanit 
Sananpanich. (2015). “Biomechanical Experimental Study: Effects of 
Polymer Augmentation and Degrees of Kirschner Wire Fixation in Syringe 
External Fixator”,Journal of the Medical Association of Thailand, 98(1), 
pp. 82-87. 

 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 7 ปี  

 สถิตยศาสตร์ 
 กลศาสตร์วัสดุ 
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 การทําความเย็นและปรับอากาศ 
 7.1.2  ระดับปริญญาโท …-…ปี  
    
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
            ไม่มี 
 
 
                                                                (ลงช่ือ)  
                                                                                   (นายจิรศักด์ิ  ปัญญา) 
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ลําดับที่ 4 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

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

1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2.  ชื่อ – สกุล นายสุรสิทธ์ิ  เที่ยงจันตา 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา พ.ศ.
5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 2556
5.2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2548
 
6. ผลงานทางวิชาการ  
6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลงั 5 ปี) 

ไม่มี 
 

6.2  บทความ 
ศรีธร อุปคํา, สุรสิทธิ์ เที่ยงจันตา และเมธัส ภัททิยธนี. (2560).“การหาค่าประสิทธิผลของเครื่อง

แลกเปลี่ยนความร้อนจากอิทธิพลของการเรียงตัวของท่อสารตัวกลาง”,วารสารวิจัยและ
ส่งเสริมวิชาการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้, ปีที่ 34 ฉบับที่ 1, หน้า 58-68. 

สมาน ดาวเวียงกัน, สุรสิทธิ์ เที่ยงจันตา และภาสวรรธน์ วัชรดํารงค์ศักด์ิ. (2559).“การทดสอบ
สมรรถนะเคร่ืองสูบนํ้าแบบท่อขดทรงกรวย”,วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ปีที่ 33 ฉบับที่ 2, หน้า 24-31. 

 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี2 ปี  

 กลศาสตร์วิศวกรรม 
 เขียนแบบวิศวกรรม 
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 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 
 ปฏิบัติการทําความเย็นและปรับอากาศ 

 7.1.2  ระดับปริญญาโท …-…ปี  
    
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
            ไม่มี 
 
 
                                                                (ลงช่ือ)  
                                                                               (นายสุรสิทธ์ิ  เที่ยงจันตา) 
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ลําดับที่ 5 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------ 
1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2.  ชื่อ – สกุล  นายนาวี  นันต๊ะภาพ 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา พ.ศ. 
5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 2557

5.2 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล วิทยาเขตพระ
นครเหนือ 

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2542

 
6. ผลงานทางวิชาการ 
   6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลงั 5 ปี) 

 นาวี นันต๊ะภาพ, ศรีธร  อุปคํา, รณชาติ  มั่นศิลป์ และณัฐรัตน์  ปาณานนท์. (2559). “การศึกษา 
การลดพลังงานไฟฟ้าของระบบเคร่ืองปรับอากาศในรถยนต์โดยใช้เทคนิคการปรับความ
กว้างของสัญญาณพัลล์ (PWM)”, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย, 
ครั้งที่ 12 ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก. 8-10 มิถุนายน 2559. หน้า 
267 
 

6.2  บทความ 
 ไม่มี 
 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 2 ปี  

 การเผาไหม้ 
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 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 
 การวัดและเครื่องมือวัด 

    7.1.2  ระดับปริญญาโท …-… ปี  
    
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
            ไม่มี 
 
 
                                                                (ลงช่ือ)  
                                                                               (นายนาวี  นันต๊ะภาพ) 
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      ลําดับที่ 6 
 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------ 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2. ชื่อ – สกุล  นายกรวัฒน์  วุฒิกิจ 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน 2554 
5.2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2552 
 
6.  ผลงานทางวิชาการ  
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง5 ปี) 

K.WuttiKid and K.Panyawoodho, (2014) “Optimization of Nafion Content in the 
Membrane Electrode Assembly for Proton Exchange Membrane Fuel Cell” 
Proceeding at The 6th International Conference on Science, Technology 
and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), 28-30 August 2014, 
Apsara Angkor Resort & Conference, Siem Reap, Kingdom of Cambodia. pp. 
01-05. 

กิตติศักด์ิ กราบเคหะ ดํารงศักด์ิ วงค์ฐาน และกรวัฒน์ วุฒิกิจ (2558) “การใช้ประโยชน์จากเส้นใย
กัญชงในการผลิตฉนวนกันความร้อน” การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงาน
ทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคล
ธัญบุรี วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558, หน้า 112-127. 

 

6.2 บทความ 
 ไม่มี 
 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  ไม่มี 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์การสอน 
          7.1.1  ระดับปริญญาตรี…5….ปี  

 วัสดุวิศวกรรม 
 กระบวนการผลิต 
 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ 

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

ไม่ม ี
 
 
                                                                (ลงช่ือ)  

                   (นายกรวัฒน์  วุฒิกิจ) 
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ลําดับที่ 7 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------ 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2.   ชื่อ – สกุล นางสาวกุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข  
3. ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิระดับอุดมศกึษา สาขาวิชา พ.ศ. 
5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล 2554
5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 2546
5.3 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2540

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 
 6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลงั5 ปี) 
  ไม่มี 

 6.2  บทความ 
Kullasup  Phongsrisuk, Thanatchapak  Khaongam and Prasit Khongsanan.(2017). 

“Estimation of natural frequencies of symmetrically laminated plates with 
all edges clamped using neural networks”, Maejo Int. J. Sci. Technol, 
11(03), pp. 189-199. 

กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข, ณัฐพงษ์ กุลท้วม และเอกนรินทร์ ระลาธิ. (2559). “ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระยะการแอ่น – ความเค้นดัด และอัตราส่วนทางเรขาคณิตของแผ่นวัสดุเชิงประกอบ
เรียงช้ันแบบสมมาตร ขอบส่ีด้านรองรับแบบยึดแน่น”, วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ 
ม.อบ., 9(1), หน้า 61-69. 

กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข ธนัชภัค ขาวงาม และ พสิษฐ์ โขงสน่ัน. (2558). “ปัจจัยที่มีผลต่อการ
สั่นสะเทือนแบบดัดโค้งของแผ่นวัสดุเชิงประกอบเรียงช้ันแบบครอสพาย ขอบสี่ด้าน
รองรับแบบยึดแน่น”, วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ., 8(2), หน้า 97-105. 

กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข.(2558). “การประมาณค่าความถี่ธรรมชาติของแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็น
วัสดุเชิงประกอบเรียงช้ันแบบสมมาตร”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
22(2), หน้า 77-86. 
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กุลทรัพย์  ผ่องศรีสุข และ สรายุทธจําปาทอง. (2558). “ศึกษาความคล้ายระหว่างการสั่นของ
แผ่นบางและการสั่นของคาน”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 22(1), 
หน้า 68-77. 

กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข. (2557). “การประมาณค่าความถ่ีธรรมชาติของแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็น
วัสดุเชิงประกอบเรียงช้ันแบบสมมาตร ขอบสี่ด้านรองรับแบบยึดแน่น”, วารสารวิชาการ 
วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ., 7(2), หน้า 55-64. 

กุลทรัพย์  ผ่องศรีสุข กรกฎรัชชภูมิ และ ธนบดีรักษ์พลพันธ์. (2557). “การศึกษาการเปลี่ยน
พฤติกรรมแผ่นบางเป็นพฤติกรรมคาน”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
21(2), หน้า 21-29. 

 6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  ไม่มี 
 

7.   ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1  ประสบการณ์การสอน 
  7.1.1  ระดับปริญญาตรี 5 ปี  

 การสั่นสะเทือนเชิงกล 
 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 
 กลศาสตร์วัสดุ 

  7.1.2  ระดับปริญญาโท 2 ปี  
 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม 

 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 
 
                                                                   (ลงช่ือ)  
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลทรัพย์  ผ่องศรีสขุ) 
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ลําดับที่ 8 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------ 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2.   ชื่อ – สกุล นายจีราวิชช์  นาคภักดี  
3. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา พ.ศ. 
5.1 ปรญิญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล 2555
5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี 
วศ.ม. 

 
เทคโนโลยีอุณหภาพ 2547

5.3 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตเทเวศร์ 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2537

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 
 6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลงั5 ปี) 

วรพจน์  โพธาเจริญ, นคร ทิพยาวงศ์, ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ และ จีราวิชช์ นาคภักดี. 
(2557). “การทดสอบปริมาณมลพิษทางอากาศ (PM10 & PM2.5) จากการใช้นํ้ามันดีเซล
ผสมนํ้ามันปาล์มดิบ ในเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก”, การประชุมวิชาการ การถ่ายเท
พลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ, ครั้งที่ 13 ณ เจ้า
หลาว คาบาน่า รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี, 13 – 14 มีนาคม 2557, หน้า 439-443. 

 

 6.2  บทความ 
  ไม่มี 
 

 6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  ไม่มี 
 

7.   ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1  ประสบการณ์การสอน 
  7.1.1  ระดับปริญญาตรี5ปี  

 การเผาไหม้ 
 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
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  7.1.2  ระดับปริญญาโท …-…ปี  
     
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
 
                                                                             (ลงช่ือ)  
         (นายจีราวิชช์  นาคภักดี) 
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ลําดับที่ 9 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------ 
1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2. ชื่อ – สกุล  นายประชา ยืนยงกุล 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล 2555 
5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 2542 
5.3 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2539 
 
6.  ผลงานทางวิชาการ  
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง5 ปี) 

 ประชา ยืนยงกุล, ธีระวัฒน์ วงค์คําปัน, และวิศิษฐ์ ตันสินชัย. (2557). “การลดอุณหภูมิ
ดินเพ่ือเพ่ิมปริมาณดอกอัลสโตรมีเรีย”. ใน proceeding การประชุมวิชาการงานวิจัย
และพัฒนา เชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้โลกมีสันติสุข (ECTI-CARD 
2014).ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, เชียงใหม่. 21-23 พฤษภาคม 2557. หน้า D188-
D191. 

Yeunyongkul, P., Panya, J. and Wongpanich, S. (2013).  “Performance 
Enhancement of Split-Type Air Conditioner with the CLOHP Condenser 
Using R134a as Working Fluid.” In Proceeding of the fifth International 
Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-
Being (STISWB), Luang Prabang, Lao PDR, Sep 4-6, pp.1-5. 

 

6.2 บทความ 
Yeunyongkul, P. and Watcharadumrongsak, P. (2016). “Hybrid Condenser for 

Split Type Air Conditione.” Silpakorn University Science and Technology 
Journal,Vol. 10, No.4, pp. 23-27. 

 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  ไม่มี 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์การสอน 
          7.1.1  ระดับปริญญาตรี…20….ปี  

 อุณหพลศาสตร์ 
 การทําความเย็นและปรับอากาศ 
 การส่งถ่ายความร้อน 

 7.1.2  ระดับปริญญาโท…3….ปี  
 การออกแบบระบบความร้อน 
 วิทยานิพนธ์ 
 สัมมนา 

 
 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี
 
                                                                (ลงช่ือ)  

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชา  ยืนยงกุล) 
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ลําดับที่ 10 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------ 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2.   ชื่อ – สกุล นายภาสวรรธน์  วัชรดํารงค์ศักด์ิ 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา พ.ศ. 
5.1 ปรญิญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล 2547
5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 2541
5.2 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2537

6.  ผลงานทางวิชาการ(เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลงั5 ปี) 

ไม่มี 
 6.2  บทความ 

สมาน  ดาวเวียงกัน, สุรสิทธ์ิ เที่ยงจันตา และ ภาสวรรธ์ วัชรดํารงค์ศักด์ิ. (2559). “การทดสอบ
สมรรถนะเครื่องสูบนํ้าแบบท่อขดทรงกรวย”, วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, 
สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ปีที่ 33 ฉบับที่ 2, หน้า 24-31. 

 6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  ไม่มี 
 

7.   ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1  ประสบการณ์การสอน 
  7.1.1  ระดับปริญญาตรี 18 ปี  

 อุณหพลศาสตร์ 
 การถ่ายเทความร้อน 

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

ไม่มี 
 
 

                                                                     (ลงช่ือ) 
 (นายภาสวรรธน์  วัชรดํารงค์ศักด์ิ)



189 
 
 

 

 
ลําดับที่ 11 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------ 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2.   ชื่อ – สกุล นายศุภชาติ กรุดทอง 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  สาขาวิชา พ.ศ. 
5.1 ปรญิญาโท Minnesota State 

University, USA. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

MSE. 
 

วศ.ม. 

Mechanical 
Engineering 

วิศวกรรมเครื่องกล 

2557
 

2550
5.2 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกล

เกษตร 
2544

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 
 6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลงั5 ปี) 
  ไม่ม ี

 6.2  บทความ 
Pichitchai Atthakomol, Noppadol Wangjiraphan, Jirasak Panya, Supachard 

Krudtong, Sirichai Leuvitoonvejchakij, Jirachart Kraisarin and Kanit 
Sananpanich. (2015). “Biomechanical Experimental Study: Effects of 
Polymer Augmentation and Degrees of Kirschner Wire Fixation in Syringe 
External Fixator”,Journal of the Medical Association of Thailand, 98(1), 
pp. 82-87. 

 
 6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  ไม่มี 
 
7.   ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1  ประสบการณ์การสอน 
  7.1.1  ระดับปริญญาตรี10ปี  

 กลศาสตร์วิศวกรรม Engineering Mechanics 
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 กลศาสตร์เครื่องจักรกล Mechanic of Machinery 
 ระเบียบวิธีทางไฟไนต์เอเลเมนต์ Finite Element 

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

ไม่มี 
 
 
                                                                          (ลงช่ือ)  
 (นายศุภชาติ กรุดทอง) 
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ลําดับที่ 12 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------ 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2.   ชื่อ – สกุล นายสมพล วงศ์ต่อม 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา พ.ศ. 
5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน 2546
5.2 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2538

 

6.  ผลงานทางวิชาการ 
 6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลงั5 ปี) 

ไม่มี 
 6.2  บทความ 

Sompon Wongtom and Nuttarut Panananda. (2016). “Experimental study on 
suitability of starting a wind turbine power plant by an auxiliary start 
system”,Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering 
(JRAME), Vol.4 Issue 1-2, pp. 156 - 165. 

 6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  ไม่มี 
7.   ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1  ประสบการณ์การสอน 
  7.1.1  ระดับปริญญาตรี 14 ปี  

 เครื่องจักรกลของไหล 
 ความปลอดภัยในโรงงาน 

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

ไม่มี 
 
 

                                                                               (ลงช่ือ)  
 (นายสมพล  วงศ์ต่อม) 
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ลําดับที่ 13 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------ 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2.   ชื่อ – สกุล นายสมาน  ดาวเวียงกัน 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา พ.ศ. 
5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน 2550
5.2 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2545

 

6.  ผลงานทางวิชาการ 
 6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลงั5 ปี) 

ไม่มี 
 6.2  บทความ 

สมาน  ดาวเวียงกัน, สุรสิทธ์ิ เที่ยงจันตา และ ภาสวรรธ์ วัชรดํารงค์ศักด์ิ. (2559). “การทดสอบ
สมรรถนะเครื่องสูบนํ้าแบบท่อขดทรงกรวย”, วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, 
สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ปีที่ 33 ฉบับที่ 2, หน้า 24-31. 

 6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  ไม่มี 
 

7.   ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1  ประสบการณ์การสอน 
  7.1.1  ระดับปริญญาตรี 10 ปี  

 อุณหพลศาสตร์ 
 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล 

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

ไม่มี 
 

 

                                                                             (ลงช่ือ)  
 (นายสมาน  ดาวเวียงกัน) 
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ลําดับที่ 14 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------ 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2.   ชื่อ – สกุล   นายเมธัส ภัททิยธนี 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4.  สังกัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา พ.ศ. 
5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน 2558

5.2 ปรญิญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2549
 

6.  ผลงานทางวิชาการ(เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลงั5 ปี) 

ไม่มี 
 6.2  บทความ 

ศรีธร อุปคํา, สุรสิทธ์ิ เที่ยงจันตา, เมธัส ภัททิยธนี. (2560). “การหาค่าประสิทธิผลของเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อนจากอิทธิพลของการเรียงตัวของท่อสารตัวกลาง”, วารสารวิจัยและ
ส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ปีที่ 34 ฉบับที่ 1, หน้า 58 – 68  

 6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  ไม่มี 
7.   ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1  ประสบการณ์การสอน 
    7.1.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 
 กลศาสตร์ของไหล 

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

ไม่มี 
 

 
                                                                               (ลงช่ือ)  
       (นายเมธัส ภัททิยธนี) 
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ลําดับที่ 1 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

------------------------------------------------------------------ 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2. ชื่อ – สกุล  นายเจษฎา วิเศษมณ ี
3. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิระดับอุดมศกึษา สาขาวิชา พ.ศ. 
5.1 ปรญิญาเอก มหาวิทยาลัยนเรศวร ปร.ด. พลังงานทดแทน 2559 
5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 
วศ.ม. เทคโนโลยีการ

จัดการพลังงาน 
2552 

5.3 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่อง
กล 

2548 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ  
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง5 ปี) 
  ไม่มี 

6.2 บทความ 
เจษฎา วิเศษมณี และอภิรักษ์ ขัดวิลาศ. (2560). “การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณนํ้ามันตะไคร้

หอมจากเคร่ืองกลั่นด้วยการออกแบบการทดลอง” วารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร, 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มีนาคม, หน้า 34-42. 

 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

 ไม่มี 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์การสอน 
          7.1.1  ระดับปริญญาตรี.…7….ปี 

 อุณหพลศาสตร์ 
 การถ่ายเทความร้อน 
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 7.1.2  ระดับปริญญาโท……-….ปี 
ไม่มี 
 

 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 
 

                                                                (ลงช่ือ)  
(นายเจษฎา วิเศษมณี) 
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ลําดับที่ 2 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

------------------------------------------------------------------ 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2.   ชื่อ – สกุล   นายไพโรจน์  จันทร์แก้ว 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา พ.ศ. 
5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล 2557

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 2548
 มหาวิทยาลัยนเรศวร กศ.ม. อุตสาหกรรมศกึษา 2542
5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2538

 
6.  ผลงานทางวิชาการ(เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
 6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลงั5 ปี) 

ไพโรจน์ จันทร์แก้ว, ชัยณรงค์ อินประสิทธ์ิ, ประสาท เจาะบํารุง, ยุธนา ศรีอุดม และ สุรนารถ ฉิม
ภารส. (2558). .”ผลการลดอัตราส่วนการอัดของเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวแปลงเป็นการ
จุดระเบิดด้วยหัวเทียนกับการใช้เช้ือเพลิงโปรดิวเซอร์แก๊สต่อแรงม้าเบรก” Proceedings 
of CRCI 2015. หน้า 123-128 

 

 6.2  บทความ   
Chunkaew, P., Sriudoma, Y., Jainoya, W., Sisaa, J., Chuenprueng, K. and Chanpeng, 

W. (2016). “Modified compression ratio effect on brake power of single 
piston gasoline engine utilizing producer gas” Energy  Procedia, 89, pp. 85–
92. 

ยุธนา ศรีอุดม, อนุรัตน์ เทวตา และไพโรจน์ จันทร์แก้ว. (2558). “การผลิตแก๊สชีวภาพและ
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก จังหวัด
ตาก” RMUTP Research Journal,Vol. 9, No. 1. pp. 91-101. 

 
 6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  ไม่มี 
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7.   ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1  ประสบการณ์การสอน 
  7.1.1  ระดับปริญญาตรี 23 ปี  

 สถิตยศาสตร์ 
 กลศาสตร์วิศวกรรม 
 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 1 
 กลศาสตร์วัสดุ 
 การทําความเย็น 
 ปฏิบัติการทําความเย็นและปรับอากาศ 
 เครื่องกําเนิดไอนํ้างานอุตสาหกรรม 
 การทดลองเครื่องกล 
 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 
 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 
 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 
 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 

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

  (ลงช่ือ)  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  จันทรแ์ก้ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



198 
 
 

 

ลําดับที่ 3 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

------------------------------------------------------------------ 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2. ชื่อ – สกุล  นายภูมิใจ  สอาดโฉม 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน 2553 
5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน 2548 
5.3 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2545 
 
6.  ผลงานทางวิชาการ 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง5 ปี) 

ณัฐดนัย กาญสอาด, อภิชาติ เครือแก้ว, พิสุทธ์ิ แซ่ซ้ง และภูมิใจ สอาดโฉม. (2560). “ผลของ
ระดับอุณหภูมิอากาศต่อการอบแห้งมะเขือเทศเชอรี่ด้วยระบบสายพานลําเลียงร่วมกับ
อากาศร้อน”Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ครั้งที่ 4. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์.10 มีนาคม 2560. หน้า 903-
911.  

ภูมิใจ สอาดโฉม. (2558). “การอบแห้งกล้วยแผ่นด้วยความร้อนจากแก๊สหุงต้มร่วมกับรังสี
อินฟราเรดไกล” ใน proceeding การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จ.ขอบแก่น. 11 กันยายน 
2558. หน้า 212-221. 

 

6.2 บทความ    
พีรพัฒน์ คงภูผา, อุดมศักด์ิ ตาเป้ีย และภูมิใจ สอาดโฉม. (2559). “ผลของระดับอุณหภูมิใน

การอบแห้งถ่านอัดแท่งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล 
และเคร่ืองอบแห้งรังสีอินฟราเรดไกล”วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, ปีที่ 10. 
ฉบับที่ 1.หน้า 77-93. 

คมกริช กัลยางาม ภูมิใจ สอาดโฉม และธนิต สวัสดิ์เสวี. (2557). “การอบแห้งเนื้อปลาบด
แผ่นโดยใช้ไอนํ้าร้อนยวดยิ่งร่วมกับอากาศร้อน”วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, 
ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2557.หน้า 51-63. 
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 6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
   ไม่มี 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์การสอน 
          7.1.1  ระดับปริญญาตรี.…5….ปี 

 กลศาสตร์วิศวกรรม 
 อุณหพลศาสตร์ 
 สถิตยศาสตร์ 
 วิศวกรรมการอบแห้ง 
 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 
 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 

 7.1.2  ระดับปริญญาโท……-…….ปี 
ไม่มี 
 

 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 
 
                                                                (ลงช่ือ) ......................................................... 

 (นายภูมิใจ สอาดโฉม) 
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ล ำดับที่ 4 

 
แบบฟอร์มประวัติอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระดับปริญญำตรี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ตำก 

------------------------------------------------------------------ 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
2.   ชื่อ – สกุล   นายจักรพันธ์  ถาวรงามยิ่งสกุล 
3. ต ำแหน่งทำงวิชำกำร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.  ประวัติกำรศึกษำ  

ระดับกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ  สำขำวิชำ พ.ศ. 
5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ด. วิศวกรรมพลังงาน 2556 
5.2 ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยนเรศวร วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 2550 
5.3 ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

 สุรนารี 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2545 

 
6.  ผลงำนทำงวิชำกำร 
 6.1 งำนวิจัย(ผลงำนวิจัยย้อนหลัง5 ปี) 

อนุรัตน์ เทวตา, ไพโรจน์ จันทร์แก้ว, จักรพันธ์ ถำวรงำมยิ่งสกุล และ สุรนารถ ฉิมภารส . 
(2558) “ผลของอุณหภูมิและความเร็วลมที่มีต่อสมรรถนะในการอบแห้งและสีของรัง
ไหม” การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ , ครั้งที่ 2 “ สู่วิจัยรับใช้สังคม 
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น” ณ หอประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส 
จังหวัดเชียงใหม่. 14 - 15 กันยายน, หน้า 163 – 168 

จักรพันธ์ ถำวรงำมยิ่งสกุลฐิตินันต์ เรือนเครือ และ สุทธิพร วงศ์กาไชย. (2558).“ผลของ
อุณหภูมิเครื่องระเหยและอุณหภูมิเครื่องควบแน่นต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนของวัฏ
จักรแรงคินสารอินทรีย์ในการท่างานที่ อุณหภูมิต่่า”การประชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร้างสรรค์, ครั้งที่ 2, สู่วิจัยรับใช้สังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น” 
ณ หอประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ . 14 - 15 กันยายน. หน้า 
100-105 

อภิวัฒน์ ยิ้มประเสริฐ, นัฐพร ไชยญาติ และ จักรพันธ์ ถำวรงำมยิ่งสกุล . (2558). “การ
วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ขนาด 20 กิโลวัตต์ โดยชีว
มวลในพ้ืนที่ภาคเหนือ” การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชุน
แห่งประเทศไทย, ครั้งที่ 8 กรุงเทพมหานครฯ. 4 – 6 พฤศจิกายน. หน้า 17 – 41 
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จักรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกุล, อนุรัตน์ เทวตา, อภิรักษ์ ขัดวิลาศ, กันยาพร ไชยวงศ์, ธรณิศวร์ ดี
ทายาท และ ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์. (2557) “ผลของค่าประสิทธิผลของเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อนภายในต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนของวัฏจักรแรงคิน
สารอินทรีย์” การประชุมวิชาการ การถ่ายเทพลังงาน ความร้อน และมวล ในอุปกรณ์
ด้านความร้อนและกระบวนการ, ครั้งที่ 13, จันทบุรี. 13 -14มีนาคม 2557 หน้า 377 – 
381. 

จักรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกุล, อนุรัตน์ เทวตา, กันยาพร ไชยวงศ์, ธรณิศวร์ ดีทายาท และ ทนง
เกียรติ เกียรติศิริโรจน์. (2557) “การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากวัฏจักรแรงคิน
สารอินทรีย์ที่ใช้แกลบเป็นเช้ือเพลิง”การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงาน
ทดแทนสู่ชุมชุนแห่งประเทศไทย, ครั้งที่ 7. ประจวบคีรีขันธ์. 12 - 14 พฤศจิกายน. 
หน้า 15 – 20 

 

 6.2  บทความ  
จักรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกุล. (2559). “การวิเคราะห์พารามิเตอร์ของวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ 

R245 fa ขนาดเล็กเพ่ือใช้ในการผลิตไฟฟ้า”วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่, ปีที่ 23 เล่มที่ 1 มกราคม – เมษายน, หน้า 1 – 10 

Thoranis Deethayat, Tanongkiat Kiatsiriroat and Chakkraphan 
Thawonngamyingsakul. (2015).“Performance analysis of an organic 
Rankine cycle with internal heat exchanger having zeotropic working 
fluid” Case Studies in Thermal Engineering. Vol. 6, pp.155 – 161. 

 
 6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  ไม่มี 
 
7.   ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1  ประสบการณ์การสอน 
  7.1.1  ระดับปริญญาตรี9ปี  

 สถิตยศาสตร์ 
 กลศาสตร์วิศวกรรม 
 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 1 
 การถ่ายเทความร้อน 
 กลศาสตร์ของไหล 
 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 
 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 
 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 
 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 

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

ไม่มี 
 
 

  (ลงช่ือ)  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ ถาวรงามย่ิงสกุล) 
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ลําดับที่ 5 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

------------------------------------------------------------------ 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2. ชื่อ – สกุล  นายจตุรงค์  แป้นพงษ์   
3. ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล 2556 
5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 2544 
5.3 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2538 
 
6.  ผลงานทางวิชาการ 
 6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง5 ปี) 

  จตุรงค์ แป้นพงษ์. (2557) “การใช้เช้ือเพลิงสองชนิดในเคร่ืองยนต์ดีเซลด้วยแก็สเตาผลิต
จากซังข้าวโพด” proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3, วันที่ 
23-24 มกราคม 2557 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
จังหวัดพะเยา, หน้าที่ 581- 588   

 

6.2 บทความ  
จตุรงค์ แป้นพงษ์. (2559). “การกรองอนุภาคฝุ่นในแก๊สเตาผลิตด้วยเครื่องกรองแก๊สแบบเม็ด

ชนิดช้ันการกรองหมุนเวียน” วารสาร มทร.อีสาน, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 
2559): หน้าที่ 116-128. 

จตุรงค์ แป้นพงษ์ และ สนิท ขวัญเมือง. (2558). “สมรรถนะของเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้แก๊ส
เตาผลิตจากซังข้าวโพด” วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2558): หน้าที่ 160-174.   

 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 ไม่มี 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1 ประสบการณ์การสอน 
          7.1.1  ระดับปริญญาตรี.…15….ปี 

- เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
- การเผาไหม้ 
- วิศวกรรมโรงงานผลิตกําลัง 
- พลศาสตร์วิศวกรรม 
- สถิตย์ศาสตร์ 
- การควบคุมระบบส่งกําลังของไหล 
- อุณหพลศาสตร์ 
- ช้ินส่วนเครื่องจักรกล 
- นิวแมติกส์ 
- การปฏิบัติงานของช่างเครื่องกลในโรงงาน 
- การประลองทางไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ 
- ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์อุตสาหกรรม 
- การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 
- โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 

 7.1.2  ระดับปริญญาโท……-…….ปี 
ไม่มี 

 

 7.2 ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
ไม่มี 

                                                                (ลงช่ือ)      
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรงค์ แป้นพงษ์) 
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ลําดับที่ 6 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

------------------------------------------------------------------ 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2.   ชื่อ – สกุล นายอนุรัตน์   เทวตา 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 2547
5.2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2544
 
6.  ผลงานทางวิชาการ 
 6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลงั5 ปี) 

 อนุรัตน์ เทวตา และยุธนา ศรีอุดม.(2559). “อุปกรณ์เสริมระบายความร้อนซีพียู
คอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะด้วยท่อเทอร์โมไซฟอน” proceeding ใน การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลระดับชาติ, ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ 24 – 26 สิงหาคม.หน้า 186 – 187. 

อนุรัตน์ เทวตา, ไพโรจน์ จันทร์แก้ว,จักรพันธ์ ถาวรงามย่ิงสกุล และ สรุนารถ ฉิมภารส. (2558) 
“ผลของอุณหภูมิและความเร็วลมที่มีต่อสมรรถนะในการอบแห้งและสีของรังไหม”การ
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์, ครั้งที่ 2 “...สู่วิจัยรับใช้สังคม อุตสาหกรรม
และนวัตกรรมท้องถิ่น” ณ หอประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่. 14 
- 15 กันยายน. หน้า 163 – 168. 

ไพโรจน์ จันทร์แก้ว, อภิรักษ์ ขัดวิลาศ,อนุรัตน์ เทวตา, ประสาท เจาะบํารุง และ จักรพันธ์ ถาวร
งามย่ิงสกุล. (2557) “เครื่องอบแห้งแบบใช้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แผ่นเรียบแบบร่องตัวยู
ร่วมกับระบบอากาศคืนกลับ” การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่
ชุมชุนแห่งประเทศไทย, ครั้งที่ 7 ประจวบคีรีขันธ์. 12 - 14 พฤศจิกายน.หน้า 160 – 
165. 
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 6.2  บทความ   
ยุธนา ศรีอุดม,อนุรัตน์ เทวตา และไพโรจน์ จันทร์แก้ว. (2558). “การผลิตแก๊สชีวภาพและ

ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก จังหวัด
ตาก” RMUTP Research Journal,Vol. 9, No. 1. pp. 91-101. 

 

 6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  ไม่มี 
 

7.   ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1  ประสบการณ์การสอน 
  7.1.1  ระดับปริญญาตรี12ปี  

 สถิตยศาสตร์ 
 กลศาสตร์วิศวกรรม 
 พลศาสตร์ 
 อุณหพลศาสตร์ 
 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 2 
 การวัดและเครื่องมือวัด 
 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 
 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 

  7.1.2  ระดับปริญญาโท …-…ปี  
    ไม่มี 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
  ไมม่ี 
  
                                                                    (ลงช่ือ) ......................................................... 
 (นายอนุรัตน์  เทวตา) 
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ลําดับที่ 7 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

------------------------------------------------------------------ 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2.   ชื่อ – สกุล  นายอภิรักษ์  ขัดวิลาศ 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วศ.ม. 
 

กศ.ม. 

วิศวกรรมระบบการ
ผลิตและอัตโนมัติ 
อุตสาหกรรมศกึษา 

2550
 

2543
5.2 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2538

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 
 6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลงั5 ปี) 

  อภิรักษ์ ขัดวิลาศ และ ไพโรจน์ จันทร์แก้ว. (2559) “การประยุกต์อัลกอริทึมฝูงผึ้ง
ประดิษฐ์สําหรับการแก้ปัญหาโมเดลการถดถอยต่อเน่ืองแบบไม่เชิงเส้นกับสองตัวแปร” 
การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์, ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่. 15 – 16 กันยายน. หน้า 1126 – 1133 

 

 6.2  บทความ   
เจษฎา วิเศษมณี และอภิรักษ์ ขัดวิลาศ. (2560). “การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณนํ้ามัน

ตะไคร้หอมจากเครื่องกลั่นด้วยการออกแบบการทดลอง” วารสารวิชาการและวิจัย มท
ร.พระนคร, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มีนาคม, หน้า 34-42 

 
 6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  ไม่มี 
 
7.   ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1  ประสบการณ์การสอน 
  7.1.1  ระดับปริญญาตรี23ปี  
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 การควบคุมอัตโนมัติ 
 การสั่นสะเทือนเชิงกล 
 กลศาสตร์วิศวกรรม 
 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 1 
 การทดลองเครื่องกล 
 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 
 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 
 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 
 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 

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

  (ลงช่ือ)  
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ขัดวิลาศ) 
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ลําดับที่ 8 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

------------------------------------------------------------------ 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2.   ชื่อ – สกุล   นายยุธนา  ศรีอุดม 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์  
4.  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา สถาบนัการศกึษา คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา พ.ศ. 
5.1 ปรญิญาเอก มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล 2558

5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมพลังงาน 2546
5.3ปริญญาตร ี สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล 
วศ.บ. วิศวกรรม

เครื่องจักรกลเกษตร 
2544

 
6.  ผลงานทางวิชาการ 
 6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลงั5 ปี) 
   ไม่มี 
 

 6.2  บทความ 
ยุธนา  ศรีอุดม, อนุรัตน์ เทวตา และ ไพโรจน์ จันทร์แก้ว. (2558). “การผลิตแก๊สชีวภาพและ

ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก จังหวัด
ตาก” วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มีนาคม, หน้า 91 - 
101.  

 
 6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  ไม่มี 
 
7.   ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 7.1  ประสบการณ์การสอน 
  7.1.1  ระดับปริญญาตรี7ปี  
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 กลศาสตร์วิศวกรรม 
 การศาสตร์ของไหล 
 เธอร์โมไดนามิกส์ 
 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 
 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 
 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 
 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 
 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 

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

ไม่มี 
 
 
 
  (ลงช่ือ) ......................................................... 
 (นายยุธนา  ศรีอุดม) 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   

กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
1. องค์ความรู้พืน้ฐานที่จําเป็นสําหรบัทุกสาขาวิชาชีพ 

1. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์คอมพิวเตอร์และการจําลอง (Applied 
Mathematics, Computer and Simulations)หมายถึงเน้ือหาความรู้ที่นําเสนอระบบต่างๆใน
รูปแบบของสมการคณิตศาสตร์การจําลองระบบการออกแบบและวิเคราะห์ระบบจําลองระบบ
ป้อนกลับและการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์เป็นต้น 

2. องค์ความรู้ที่เก่ียวเน่ืองในด้านกลศาสตร์ (Mechanics)หมายถึงเน้ือหาความรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานที่
เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์แรงหรือภาระอ่ืนๆที่กระทํากับระบบเชิงกลรวมทั้งการวิเคราะห์การ
เคลื่อนที่จนกระทั่งถึงการวิเคราะห์ความเค้นและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใต้ภาระแบบต่างๆมา
กระทํา 

3. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล (Thermal Sciences and Fluid 
Mechanics)หมายถึงเน้ือหาความรู้ที่อยู่บนความรู้พ้ืนฐานของลักษณะเฉพาะ (characteristics) 
และกระบวนการของของไหลหลักการพลศาสตร์ของของไหลการเคลื่อนที่ของความร้อนระบบทาง
ความร้อนและการประยุกต์ใช้ที่เก่ียวเน่ืองทั้งหมด 

4. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials)หมายถึงเน้ือหาความรู้ที่
อยู่บนพ้ืนฐานของสมบัติและสถานะของสสารการเปลี่ยนแปลงการแปรรูปและการเกิดปฏิกิริยาของ
สสารการประยุกต์ใช้งานสสารในด้านต่างๆรวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ 

5. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องทางพลังงาน (Energy)หมายถึงเน้ือหาความรู้ที่เก่ียวข้องกับพลังงาน
ประเภทต่างๆท่ีจําเป็นในชีวิตประจําวันกระบวนการผลิตการขนส่งเป็นต้นรวมถึงกลไกหรือหลักการ
การเปลี่ยนรูปของพลังงานและรวมท้ังเน้ือหาที่เก่ียวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน
สําหรับในอนาคต 

6. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics)หมายถึง
เน้ือหาความรู้ซึ่งเก่ียวกับทฤษฎีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เช่นวงจรและระบบไฟฟ้าอุปกรณ์และ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสัญญาณเป็นต้นรวมไปถึงการประยุกต์ใช้งานด้วยเทคโนโลยี
ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

7. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management)หมายถึงเน้ือหา
ความรู้ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรมมาตรฐานและความปลอดภัยทาง
วิศวกรรมเศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์รวมไปถึงการนําสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

8. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องทางชีววิทยาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Biology Health and 
Environment) หมายถึงเนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีและการนํามาประยุกต์ใช้งานที่
เก่ียวเน่ืองทางด้านชีววิทยาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
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2. ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8
1) กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) X     x   
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)    X    X 
ENGIE102 กระบวนการผลิต (Manufacturing Processes)    X    X 
ENGME101 สถิตยศาสตร์ (Statics) X X       
ENGME105 กลศาสตร์วัสดุ (Mechanics of Materials) X X       
ENGME109 การออกแบบเคร่ืองจักรกล (Machine Design) X X       
ENGME113 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล 
                (Computer Aided Mechanical Engineering Design) 

X X       

ENGME115 เขียนแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล 
                (Mechanical Engineering Drawing) 

X        

ENGME126 วิศวกรรมล้อเลื่อน (Railway Rolling Stock Technology) X X       
ENGME127 ความเสียดทานและการสึกหรอในระบบขนส่งทางราง           

(Friction and Wearin Railway Transportation) 
X X       

ENGME133 กลศาสตร์ยานพาหนะ (Mechanics of Vehicles) X X       
ENGME139 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น 
(Introduction to Finite Element Method) 

X X       

2)กลุ่มความรู้ด้านอุณหศาสตร์และของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 
ENGME104 กลศาสตร์ของไหล (Fluids Mechanics)   X  X    
ENGME103 อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)   X  X    
ENGME112 การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer)   X  X    
ENGME122 เคร่ืองกําเนิดไอน้ําและกังหันแก๊ส (Boiler and Gas Turbines)   X  X    
ENGME123 การทําความเย็นและปรับอากาศ (Refrigeration and Air 

Conditioning) 
  X  X    

ENGME125 การออกแบบระบบอุณหภาพ (Thermal System Design) X  X  X    
ENGME128 แหล่งพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน (Alternative and 

Renewable Energy Resources) 
  X  X    

ENGME129 การผลิตพลังงานไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม (Power Generation 
and Environmental) 

  X  X   X 

ENGME132 การเผาไหม้(Combustion)   X  X   X 
ENGME134 ระบบระบายอากาศ (Ventilation Systems)   X  X   X 
ENGME135 ระบบดับเพลิง (Fire Protection Systems)   X  X   X 
ENGME136 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ (Hydraulics and Pneumatics)   X      
ENGME137ปฏิบัติการทําความเย็นและปรับอากาศ (Refrigeration and Air 

Conditioning Practice) 
  X      

ENGME140 การคํานวณพลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น (Introduction to 
Computational Fluid Dynamics) 

X  X      
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เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8
ENGME146 ระบบนําความร้อนท้ิงกลับคืน (Waste heat recovery 

systems) 
  X  X    

ENGME147 เศรษฐศาสตร์สําหรับระบบพลังงาน (Economy for energy 
system) 

X    X    

ENGME149 อุปกรณ์ทางความร้อนในงานวิศวกรรม (Thermal Equipment 
in Engineering) 

    X    

ENGME155 เทคโนโลยียานยนต์ (Automotive Technology)   X  X    
ENGME161 อากาศพลศาสตร์สาํหรับยานยนต์ (Aerodynamic for 

Automotive) 
  X      

ENGME162เทคนิคการวัดทางแสงในกลศาสตร์ของไหลและการเผาไหม้ 
(Optical Measurement Techniques in Fluid Mechanics 
and Combustion) 

  X      

ENGME165 วิศวกรรมโรงงานผลิตกําลัง (Power  Plant  Engineering)   X  X   X 
ENGME163 เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน(Internal Combustion Engines)   X  X   X 
ENGME166 การทําความเย็น (Refrigeration)   X  X    
ENGME167 การปรับอากาศ (Air Conditioning)   X  X    
ENGME168 วิศวกรรมการอบแห้ง (Drying Engineering)   X  X    
3)กลุ่มความรู้ด้านระบบพลศาสตร์และการควบคุม (Dynamic Systems and Control) 
ENGME102 พลศาสตร์ (Dynamics) X X       
ENGME108 กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล (Mechanics of Machinery) X X       
ENGME110 การควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control) X X       
ENGME111 การสั่นสะเทือนเชิงกล (Mechanical Vibration) X X       
ENGME131 อุปกรณ์ขับเคล่ือนและตรวจวัดในหุ่นยนต์ (Robot Actuators 

and Sensors) 
X     X   

ENGME130 แมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) X     X   
ENGME152 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal Processing) X     X   
ENGME153 ระบบควบคุมดิจิทัล (Digital Control) X     X   
ENGME154 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น (Introduction to Robotics) X     X   
ENGME158 สมองกลฝังตัวสําหรับยานยนต์ (Embedded Control System 

for Vehicles) 
X     X   

ENGME159 พลศาสตร์ยานพาหนะและการควบคุม (Vehicle Dynamics 
and Control) 

X     X   
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ภาคผนวก ฎ 
รายละเอียด มคอ.1 
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เอกสารแนบทา้ย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
พ.ศ.๒๕๕๓ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา 
ชื่อสาขา วิศวกรรมศาสตร์ 
ชื่อสาขาวิชา 

(๑) วิศวกรรมไฟฟ้า 
(๒) วิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้ากําลัง) 
(๓) วิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้าสื่อสาร/โทรคมนาคม) หรือ  

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

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

๒. ชื่อปรญิญา 
ภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 วศ.บ. 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Engineering 

B.Eng. 
หมายเหตุมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จะเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็น

หลัก ส่วนช่ือปริญญาและช่ือที่แสดงสาขาวิชา อาจกําหนดแตกต่างกันในสถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆ ตามรายละเอียดของสาขาวิชาและวิชาชีพน้ัน หากช่ือปริญญาและหรือช่ือสาขาวิชาที่
สถาบันอุดมศึกษากําหนด แตกต่างจากที่ปรากฏในมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องมีผลการเรียนรู้
สอดคล้องกับช่ือปริญญาน้ันๆ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) และสภาคณบดีคณะ
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วิศวกรรมศาสตร์แ ห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบ  ทั้ ง น้ี ใ ห้ เ ป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดช่ือปริญญา 

๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่เก่ียวกับการนําความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ มีหลายสาขาย่อยทําให้เกิดความหลากหลายในด้านองค์ความรู้และสาขาวิชาชีพที่
เก่ียวข้อง ทั้งน้ีพ้ืนฐานความรู้ของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วยความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพ่ือนําไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ด้วยศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาชีพ 

ปัจจุบันสาขาวิศวกรรมศาสตร์มีความหลากหลายและแตกแขนงเป็นสาขาวิชาย่อยหลายด้าน
เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและความต้องการของสังคม จึงมีหลายสถาบัน
จัดทําหลักสูตรที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ที่แตกต่างกันตามเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน การจําแนกสาขาวิชาย่อย
ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ขึ้นอยู่กับการจัดองค์ประกอบขององค์ความรู้ที่จําเป็นในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

แนวทางในการจัดการขอบเขตองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาจากข้อแนะนํา
(Recommendation) และแนวทางที่นําเสนอในกรอบใหญ่ตามมาตรฐานสากลของสาขาวิศวกรรมศาสตร์
เช่น 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 และลดการนําเข้าเทคโนโลยี ดังน้ัน นอกเหนือจากความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ ซึ่ ง เ ป็นองค์ความรู้ พ้ืนฐานที่จําเป็นสําหรับทุกสาขาวิชาชีพแล้ว สาขาวิชาย่อยทาง
วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา ยังจําเป็นที่จะต้องมีองค์ประกอบขององค์ความรู้ที่จําเป็นในการประกอบ
วิชาชีพ โดยอาจจําแนกเป็นขอบเขตองค์ความรู้ที่สําคัญดังต่อไปน้ี 

๑) องค์ความรู้ที่เก่ียวเน่ืองกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจําลอง 
(Applied Mathematics, Computer and Simulations) 
๒) องคค์วามรู้ที่เก่ียวเน่ืองในด้านกลศาสตร์ 
(Mechanics) 
๓) องค์ความรู้ที่เก่ียวเน่ืองกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล 

 (Thermal Sciences and Fluid Mechanics) 
๔) องค์ความรู้ที่เก่ียวเน่ืองทางเคมีและวัสดุ 
(Chemistry and Materials) 
๕) องค์ความรู้ที่เก่ียวเน่ืองทางพลังงาน 
(Energy) 
๖) องค์ความรู้ที่เก่ียวเน่ืองกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electricity and Electronics) 
๗) องค์ความรู้ที่เก่ียวเน่ืองกับการบริหารจัดการระบบ 
(System Management) 
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๘) องค์ความรู้ที่เก่ียวเน่ืองทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
(Biology Health and Environment) 
องค์ความรู้ที่ เ ก่ียวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจําลอง (Applied 

Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เน้ือหาความรู้ที่นําเสนอระบบต่างๆ ในรูปแบบ
ของสมการคณิตศาสตร์ การจําลองระบบ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบจําลอง ระบบป้อนกลับ และ
การประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

องค์ความรู้ที่เก่ียวเน่ืองในด้านกลศาสตร์ (Mechanics) หมายถึง เน้ือหาความรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานที่
เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์แรงหรือภาระอ่ืนๆ ที่กระทํากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะห์การเคล่ือนที่ 
จนกระทั่งถึงการวิเคราะห์ความเค้นและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใต้ภาระแบบต่างๆ ที่มากระทําองค์
ความรู้ที่เก่ียวเน่ืองกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล (Thermal Sciences and Fluid Mechanics) 
หมายถึง เน้ือหาความรู้ที่อยู่บนความรู้พ้ืนฐานของลักษณะเฉพาะ (characteristics)และกระบวนการของ
ของไหล หลักการพลศาสตร์ของของไหล การเคลื่อนที่ของความร้อน ระบบทางความร้อนและการ
ประยุกต์ใช้ที่เก่ียวเน่ืองทั้งหมด 

องค์ความรู้ที่เก่ียวเน่ืองทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เน้ือหาความรู้ที่
อยู่บนพ้ืนฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการเกิดปฏิกิริยาของ
สสาร การประยุกต์ใช้งานสสารในด้านต่างๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ 

องค์ความรู้ที่เก่ียวเน่ืองทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เน้ือหาความรู้ที่เก่ียวข้องกับพลังงาน
ประเภทต่างๆ ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน กระบวนการผลิต การขนส่ง เป็นต้น รวมถึงกลไกหรือหลักการ
การเปล่ียนรูปของพลังงาน และรวมทั้งเน้ือหาที่เก่ียวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนสําหรับใน
อนาคต 

องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics)หมายถึง 
เน้ือหาความรู้ซึ่งเก่ียวกับทฤษฎีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรและระบบไฟฟ้าอุปกรณ์และวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สัญญาณ เป็นต้น รวมไปถึงการประยุกต์ใช้งานด้วยเทคโนโลยีทางไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 

องค์ความรู้ที่เก่ียวเน่ืองกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึงเน้ือหา
ความรู้ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทางวิศวกรรม 
เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ รวมไปถึงการนําสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

องค์ความรู้ที่เก่ียวเน่ืองทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (Biology Health and 
Environment) หมายถึง เน้ือหาความรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีและการนํามาประยุกต์ใช้งานที่
เก่ียวเน่ืองทางด้านชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

รูปที่ ๓.๑ แสดงโครงสร้างของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยทุกสาขาวิชาต้องมีองค์
ความรู้พ้ืนฐานที่เป็นกลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น ฟิสิกส์ เคมี (แสดงด้วยกรอบ
เส้นทึบในรูปที่ ๓.๑) สําหรับแต่ละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จะประกอบด้วยองค์ความรู้ต่างๆ 
ดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นในบางองค์ความรู้ขึ้นกับเอกลักษณ์ของหลักสูตร (แสดงด้วยกรอบเส้นประในรูปที่ 
๓.๑) โดยมีสัดส่วนองค์ความรู้ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละสาขาวิชา ทั้งน้ีเน่ืองจากศาสตร์และเทคโนโลยีใน
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงท่ีค่อนข้างรวดเร็ว การกําหนดสัดส่วนที่แน่นอนสําหรับ
สาขาวิชาจึงมิอาจกระทําได้ การออกแบบหลักสูตรให้ทันสมัยจะต้องคํานึงถึงความสําคัญของเทคโนโลยีใน
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ช่วงเวลาน้ัน ซึ่งอาจทําให้หลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน มีสัดส่วนขององค์ความรู้ที่แตกต่างกันเมื่อเวลา
เปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน การออกแบบหลักสูตรที่ดีและทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการสังคม จะต้อง
คํานึงถึงเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบัน ประกอบกับเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบันฯ 

 
รูปที่ ๓.๑ โครงสร้างของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ 

หมายเหตุ  ๑) สําหรับหลักสูตรที่เปิดสอนในลักษณะของการบูรณาการความรู้จากเน้ือหาของสาขาวิชา
ต่างๆ ตามตัวอย่างที่ปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯน้ี สามารถใช้กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯน้ีในการออกแบบหลักสูตรได้ โดยให้ใช้เน้ือหาสาระท่ีเก่ียวข้องผสมผสานเข้า
ด้วยกันในสัดส่วนที่เหมาะกับสาขาวิชาชีพน้ันๆ 

๒) สําหรับสาขาวิชาที่มิได้มีรายละเอียดปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯน้ี สามารถใช้กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯน้ีในการออกแบบหลักสูตรเบ้ืองต้นได้ โดยเน้นผลการเรียนรู้เป็นสําคัญ 
ส่วนรายละเอียดเน้ือหาสาระสําคัญ สามารถจัดทํารายละเอียดเพ่ิมเติมในแต่ละหัวข้อที่
เกี่ยวข้องได้ในอนาคต 
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๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และทําหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบ

ต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
เสียสละ 

๔.๒ มีความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าว
อย่างเหมาะสมเพ่ือการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ 

๔.๓ มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

๔.๔ คิดเป็น ทําเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
๔.๕ มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการทํางานเป็น

หมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน 
๔.๖ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทาง

เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 

๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ สะท้อนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 

๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
(๑) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 
(๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่างๆขององค์กรและสังคม 
(๓) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

(๔) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล
องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(๕) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

๕.๒ ความรู้ 
(๑) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรม

พ้ืนฐานและเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(๒) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เน้ือหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(๓) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(๔) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้

เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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(๕) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน
จริงได้ 

๕.๓ ทักษะทางปัญญา 
(๑) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
(๒) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(๓) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๔) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม 

ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(๕) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
๕.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(๑) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม 

(๒) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมท้ังให้ความช่วยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(๓) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้อง
กับทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

(๔) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้ อ่ืนทั้งในฐานะผู้ นําและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(๕) มีจิตสํา นึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํา งาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

๕.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(๒) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ 

ต่อการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(๓) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 
(๔) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้ 

สัญลักษณ์ 
(๕) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
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๖. องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
สภาวิศวกร (Council of Engineer) 

๗. โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และ/

หรือวิชาประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้ง
หลักสูตรเป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์
ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผลสามารถใช้
ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของ
ไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยู่ในสังคมได้เป็น
อย่างดี 

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ
ใดๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศึกษา มนุษยศาสตร์ ภาษา และ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป
ในส่วนของหมวดวิชาเฉพาะ เน่ืองจากสาขาวิศวกรรมศาสตร์ครอบคลุมเน้ือหาที่หลากหลาย ทั้งด้านทฤษฎี-
หลักการ-นวัตกรรม สู่การนําไปใช้งาน จึงกําหนดเป็นกลุ่มย่อย ดังน้ี 

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

(๒) วิชาเฉพาะด้าน หมายถึง วิชาที่ครอบคลุมองค์ความรู้ที่จําเป็นต้องมีในแต่ละด้านของ 
สาขาวิชาบางหลักสูตรอาจกําหนดให้มีประสบการณ์ภาคสนาม ซึ่งอาจเป็นการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ หรือสหกิจศึกษา โดยให้นับเป็นส่วนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ เช่นกลุ่มวิชาบังคับทาง
วิศวกรรม และ กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 
โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

วิชาเฉพาะด้าน* 
- กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
- กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
หมายเหตุ * เป็นไปตามองค์ประกอบที่ปรากฏในภาคผนวก 

สําหรับหลักสูตรที่ต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด
ของสภาวิศวกร 
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา 
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เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ครอบคลุมองค์ความรู้ที่เป็นสาระสําคัญของลักษณะ
สาขา โดยแต่ละสาขาวิชา อาจประกอบด้วยกลุ่มความรู้เฉพาะทาง ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

๘.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มความรู้ด้านพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
๒) กลุ่มความรู้เฉพาะด้านทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่เป็นแขนงวิชาย่อย เช่น ไฟฟ้ากําลัง ไฟฟ้า 

สื่อสาร/โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ โดยกลุ่มความรู้ในส่วนน้ีเกิดจาก
การบูรณาการในสัดส่วนที่เหมาะสมตามความต้องการของหลักสูตรและเอกลักษณ์ของสถาบัน 
หมายเหตุ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นสาขาวิชาที่เรียนรู้เก่ียวกับศาสตร์ทั่วไปที่เก่ียวข้องกับไฟฟ้ามิได้

มุ่งเน้นสาระความรู้ในแขนงวิชาย่อยใดเป็นหลัก เสมือนกับการบูรณาการศาสตร์ในแขนงวิชา
ย่อยต่างๆ เข้าด้วยกัน ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว ศาสตร์ในแขนงวิชาย่อยต่างๆมีการพัฒนาขึ้น
ในภายหลัง นอกจากน้ี หลักสูตรอาจถูกออกแบบให้มีการบูรณาการสาระความรู้ในแขนงวิชา
ย่อยบางแขนง(ดูข้อ ๘.๒ ถึง ๘.๕)เข้าไว้ด้วยกันก็ได้ โดยช่ือของสาขาวิชาอาจแตกต่างออกไป 
ตามลักษณะของสาระความรู้ที่บูรณาการ 

๘.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้ากําลัง) ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มความรู้ด้านพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Basic Electrical 

andElectronics Engineering) 
๒ )  กลุ่ ม ค ว า ม รู้ ด้ า น ก า ร วั ด  เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด  แล ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ร ะบบค วบคุ ม 

(Measurement,Instrument and Control System) 
๓) กลุ่มความรู้ด้านการแปลงรูปพลังงานและการขับเคลื่อน (Energy Conversion 

andTransportation) 
๔) กลุ่มความรู้ด้านระบบไฟฟ้ากําลัง วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง และมาตรฐานการติดต้ังทาง

ไฟฟ้า(Electrical System, High Voltage Engineering, and Installation Standard) 
๘.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยไฟฟ้าสื่อสาร/โทรคมนาคม) ประกอบด้วย 

๑) กลุ่มความรู้ด้านพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Basic Electrical 
andElectronics 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) กลุ่มความรู้ด้านพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
๒) กลุ่มความรู้ด้านวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
๓) กลุ่มความรู้ด้านการประมวลสัญญาณ 
๔) กลุ่มความรู้ด้านวงจรรวมและสมองกลฝังตัว 

๘.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ) ประกอบด้วย 
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๑) กลุ่มความรู้ด้านพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Basic Electrical 
andElectronics Engineering) 

๒) กลุ่มความรู้ด้านการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentation) 
๓) กลุ่มความรู้ด้านระบบและการควบคุม (System and Control) 
๔) กลุ่มความรู้ด้านระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System) 
๕) กลุ่มความรู้ ด้านบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม ( Industrial 

Management) 
๘.๖ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบด้วย 

๑) กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบเชิงกล (Machine Design) 
๒) กลุ่มความรู้ด้านอุณหศาสตร์และของไหล (Thermal Science and Fluid 

Mechanics) 
๓) กลุ่มความรู้ด้านระบบพลศาสตร์และการควบคุม (Dynamic systems and Control) 

๘.๗ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง และวัสดุ (Structural Engineering & 

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

Management) 
๘.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประกอบด้วย 

๑) กลุ่มความรู้ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing 
Processes) 

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

Management) 
๖) กลุ่มความรู้ด้านการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Integration of 

IndustrialEngineering Techniques) 
๘.๙ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ประกอบด้วย 

๑) กลุ่มความรู้ด้านพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี (Principles of Chemical Engineering) 
๒) กลุ่มความรู้ด้านการประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมี (Applied Chemical Engineering) 
๓) กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบและการจัดการโรงงาน (Plant Design and 

Management) 
๘.๑๐ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

๑) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมการประปา และนํ้าเสีย (Water and Wastewater 
Engineering) 
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๒) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid Waste and 
HazardousWaste Engineering) 

๓) กลุ่มความรู้ด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน 
(AirPollution, Noise and Vibration Control) 

๔) กลุ่มความรู้ด้านระบบและการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental System and 
Management) 

๘.๑๑ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มความรู้ด้านเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery) 
๒) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมดินและนํ้า (Soil and Water Engineering) 
๓) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร (Agricultural Process 

Engineering) 
๔) กลุ่มความรู้ด้านอาคารเพ่ือการเกษตร (Farm Structure) 

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

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

Engineering) 
๕) กลุ่มความรู้ด้านการบริหารและเศรษฐศาสตร์เหมืองแร่ (Mine Management and 

MineEconomics) 
๘.๑๔ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ ประกอบด้วย 

๑) กลุ่มความรู้ด้านโครงสร้างและช้ินส่วนหลักของยานยนต์ 
๒) กลุ่มความรู้ด้านระบบเสริมของยานยนต์ 
๓) กลุ่มความรู้ด้านพลศาสตร์ยานยนต์ 

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

MaterialsEngineering Techniques) 
๘.๑๖ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ประกอบด้วย 
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๑) กลุ่มความรู้ด้านหลักการพ้ืนฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร (Basic Knowledge of 
FoodEngineering) 

๒) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร (Food Process System 
Engineering) 

๓) กลุ่มความรู้ด้านเครื่องจักรกลและหน่วยสนับสนุนการผลิต (Food Processing 
Machinesand Utilities) 

๔ )  กลุ่มความรู้ ด้ านการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร  (System 
Managementand 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 
การเรียนการสอนควรเป็นลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการบรรยายถึงเน้ือหาหลักของแต่ละ

วิชา โดยแสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้เกิดการนําไปประยุกต์ใช้
ในการทํา งาน กระตุ้นให้เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามช้ีให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ทฤษฎีกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ เพ่ือให้ง่ายในการเข้าใจหรืออาจนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน อีกทั้งให้
ผู้เรียนได้ทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดความเช่ียวชาญใน
สาขาวิชาที่เรียน 

ในกระบวนการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง 
ทั้งในและนอกห้องเรียน มีการมอบหมายงานเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ รู้จักวิเคราะห์
และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพื่อสร้างทักษะในการอภิปรายนําเสนอ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

นอกจากน้ี ควรสอดแทรกเน้ือหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการ
สอนต่างๆ เหล่าน้ี จะทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการทดลองวิจัยและการแก้ปัญหา 
มีความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อ่ืน 
ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ 

๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
หลักสูตรที่เปิดดําเนินการต้องมีกลยุทธ์การประเมินผล และทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตาม

มาตรฐานท่ีกําหนดอย่างน้อย ๕ ด้าน (ในข้อ ๕) เพ่ือนํามาปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอนให้เป็นไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับที่ต้องการ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า และระบุรายละเอียดเป็น
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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 สําหรับการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ เป็นต้น 

การประเมินผลมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต นอกจากจะเป็นทางด้านความรู้แล้ว การประเมินว่า
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขก็เป็นสิ่งที่จําเป็น อาจารย์ผู้สอนอาจทําได้
ด้วยการจําลองสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาว่ามีคุณลักษณะที่ต้องการหรือไม่ เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการประเมิน นอกเหนือจากการประเมินที่ได้รับกลับมาจากผู้ประกอบการซึ่งจะเกิดขึ้น
หลังจากที่นักศึกษาได้เรียนวิชาประสบการณ์ภาคสนาม(การฝึกงาน/สหกิจศึกษา) หรือผู้จ้างงานหลังจากที่
เป็นบัณฑิตจบออกไป และได้ใช้ชีวิตร่วมกับสังคมภายนอก 

นอกจากน้ี การวัดและประเมินผลนักศึกษา อย่างน้อยให้เป็นไปตามประกาศดังน้ี 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๑๒ ว่าด้วยเกณฑ์การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ว่าด้วยมาตรฐาน

ด้านคุณภาพบัณฑิต 
 ประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบ ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สถาบันการศึกษาต้องกําหนดระบบการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่าผู้จบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้

อย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ดังน้ี 
๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะที่กําลังศึกษา 
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามท่ีกําหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนการสอน 
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ในการทวนสอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพ่ือ

นํามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอาจ
ใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปน้ี 

๑) ภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเร็จการศึกษาใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 
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๒) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
และเข้าทํางานในสถานประกอบการน้ันๆ 

๓) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม 
และคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 

๔) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพ่ือนํามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้น 

๕) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือเป็น
อาจารย์พิเศษ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

๑๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
๑ )  สํา เร็จการศึกษาไม่ ตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
๒) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ

ข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันการศึกษาเป็นผู้กําหนด 
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ ระเบียบข้อบังคับ 

ตามท่ีสถาบันการศึกษากําหนด 
๑๒. คณาจารย์และบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๑) อาจารย์ประจําต้องมีจํานวนและคุณวุฒิเป็นไปตาม 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 
 แนวปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 
 แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและ

ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุง
แก้ไขล่าสุด 

 แนวทางปฏิบัติของสภาวิศวกร เก่ียวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตร สําหรับสาขาวิชาที่
กําหนดให้ผู้จบการศึกษา มีสิทธ์ิในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 ข้อบังคับของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 
๒) อาจารย์ต้องมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
๓) อาจารย์ต้องมีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษา และมีประสบการณ์ทําวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 
๔) ควรเชิญผู้เช่ียวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่างๆ

มาเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 
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๕) สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ คือเคร่ืองมืออุปกรณ์
และห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เน่ืองจากนักศึกษาต้องมีประสบการณ์การ
ใช้งานเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแต่ละสาขาวิชา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในหลักการ วิธีการใช้งานท่ีถูกต้อง 
และมีทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศท้ังห้องสมุดและอินเทอร์เน็ตและสื่อการ
สอนสําเร็จรูป เช่น วิดีทัศน์วิชาการ โปรแกรมการคํานวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดย
ผู้สอน ดังน้ัน ต้องมีทรัพยากรข้ันตํ่าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

๑) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และ
ซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการ
สําหรับการทําโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

๓) ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และมีโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน สําหรับใช้ประกอบการสอน 

๔) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอํา นวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่ เ ปิดสอนทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศที่เก่ียวข้องในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เก่ียวข้องต้องมีเพียงพอ 

๕) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการต่อจํานวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม 

ทั้งน้ี ทรัพยากรข้ันตํ่าเพ่ือการเรียนการสอนของสาขาวิชา ต้องมีความพร้อมอยู่ในที่ต้ังเดียวกับ
หลักสูตรที่ขอเปิดดําเนินการ นอกจากน้ี การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้ 
เป็นไปตาม 

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

 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

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

๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์ 
๑) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 

คณะและหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอนเพ่ือเป็น
การพัฒนาการสอนของอาจารย์ 

๒) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
ส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเน่ือง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
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และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 

๓) มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
๔) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 
๕) สนับสนุนให้อาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการมีตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กําหนด 
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขา/สาขาวิชาน้ี ต้องสามารถประกันคุณภาพหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีตัวบ่งช้ี
ผลการดําเนินงานดังน้ี 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน 
(๑) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและ

ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ 

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

และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ

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

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน 
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ 

(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้

จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 
(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 
(๙) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่

น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
 

สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
สถาบันฯ หรือกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนด
ไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร 

สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 
๒ ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผ่านคือมีการดําเนินงาน
ตามข้อ ๑–๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

กระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์สู่การ
พัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง เป็นดังน้ี 

๑) ให้สถาบันพิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวข้อ
ต่างๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

๒) สถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ๕ คนโดยมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน หากเป็นหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมควบคุมให้มีผู้แทนจาก
องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องอย่างน้อย ๑ คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ มคอ.๒ 
รายละเอียดของหลักสูตร 

๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใดๆ ของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ตามข้อ ๒) น้ัน
ในหัวข้อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์แล้ว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่ง
สถาบันฯต้องการให้บัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ของตนมีคุณลักษณะเด่นหรือพิเศษ
กว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธาน
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ของสถาบันฯ และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผู้ที่สนใจจะรับบัณฑิต
เข้าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบ
หลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใด 

๔) จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามที่กําหนด
ไว้ในหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม แบบ มคอ. ๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ. ๔
(รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) ตามลําดับ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่า แต่ละรายวิชาจะทําให้
เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯต้องมอบหมายให้ภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของ
รายวิชาทุกรายวิชา รวมท้ังรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเปิด
สอน 

๕) สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันฯ เพ่ืออนุมัติรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ให้
ชัดเจน 

๖) สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติให้เปิดสอนแล้วให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันฯ อนุมัติ 

๗) เมื่อสภาสถาบันฯ อนุมัติตามข้อ ๕) แล้วให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร 
รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้บรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา 

๘) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
และประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อม
ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม)ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ 
มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การ
สอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตร
หรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได้ 

๙) เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้อและ
รายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับการรายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม ว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้ง
ให้นําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรต่อไป 
  



232 
 
 

 

๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซ่ึงบันทึกใน
ฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR) 

เพ่ือประโยชน์ต่อการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ
รับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเข้ารับราชการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาต่อหรือทํางานในต่างประเทศ และเป็นข้อมูลสําหรับผู้ประกอบการ สังคม 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้โดยสะดวก ให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯซึ่ง
บันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันฯได้เปิด
สอนไปแล้วอย่างน้อยคร่ึงระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ต่อไปน้ี 

๑๗.๑ เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิดสอนและได้แจ้งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรน้ัน 

๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรซึ่ง
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเน่ืองกัน ๒ ปี นับต้ังแต่เปิด
สอนหลักสูตรที่ได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้กําหนด
ตัวบ่งช้ีและ/หรือเกณฑ์การประเมินเพ่ิมเติม ผลการประเมินคุณภาพจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ กําหนด จึงจะได้รับการเผยแพร่ 

๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเง่ือนไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินต่อไป 

๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดได้รับการเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องกํากับดูแลให้มีการรักษา
คุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
หรือเป็นไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ กําหนดทุกปีหลังจากได้รับการ
เผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม่เป็นไปตามท่ี
กําหนด ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาถอน
การเผยแพร่หลักสูตรน้ัน จนกว่าสถาบันอุดมศึกษานั้นจะได้มีการปรับปรุงตามเง่ือนไขของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 
๑๘. เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

เนื้อหาความรู ้
องค์ความรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
๑) กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 
การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)    x   x  

ภาระแบบสถิตย์ศาสตร์ (Statics Loading) x x       

ภาระแบบพลศาสตร์ (Dynamics or Variable Loading) x x       

วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)    x     

กลศาสตร์วัสดุ (Mechanics of Materials) x x  x x    

กระบวนการผลิต (Manufacturing Process) 
 

   x   x  
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เนื้อหาความรู ้
องค์ความรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
การวิเคราะห์และออกแบบช้ินส่วนยานยนต์หรือเคร่ืองจักรกล 
(Analysis and design of vehicles or machine components) 

x x  x    x 

๒)กลุ่มความรูด้้านอุณหศาสตร์และของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 
กลศาสตร์ของไหล (Fluids Mechanics) x  x  x    

อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) x  x  x    

การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer) x  x  x    

การวิเคราะห์และออกแบบระบบและอุปกรณ์เชิงความร้อน 
(Analysis and design of thermal systems and their equipments) 

x  x  x  x x 

พลังงานและการเปลี่ยนรูปของพลังงาน 
(Energy and Energy Conversion) 

x  x  x x x x 

๓)กลุ่มความรูด้้านระบบพลศาสตร์และการควบคุม (Dynamic Systems and Control) 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics)      x   

ระบบพลศาสตร์ (Dynamic System) x x x      

การควบคุมระบบ (System Control) x      x  

 




