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สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 



มคอ.2  

ก 

สารบัญ 
 

หนา 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 1 รหัสและชื่อหลักสูตร  1 
 2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  1 
 3 วิชาเอก  1 
 4 จํานวนหนวยกิต  1 
 5 รูปแบบของหลักสูตร  1 
 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  2 
 7 ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  2 
 8 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสาํเร็จการศึกษา  2 
 9 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  2 
 10 สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  3 
 11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร  3 
 12 ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับ 
  พันธกิจของสถาบัน  4 
 13 ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในสํานักวิชา/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน  4 
 
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 1 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  5 

 2 แผนพัฒนาปรับปรุง  8 
 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 1 ระบบการจัดการศึกษา  9 
 2 การดําเนินการหลักสูตร  9 
 3 หลักสูตรและอาจารยผูสอน  10 
 4 องคประกอบที่เก่ียวกับประสบการณภาคสนาม  31 
 5 ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  31 
 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  32 
 2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  33 
 3 แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู 
  รายวิชา (Curriculum Mapping)  48 
 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศกึษา 
 1 กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)  69 
 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  69 
 3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  69 
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สารบัญ(ตอ) 

 
หนา 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
1 การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  70 
2 การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  70 

 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1 การบริหารหลักสูตร  71 
2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  71 
3 การบริหารคณาจารย  75 
4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  76 
5 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา  76 
6 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ  76 
7 ตัวบงชี้ผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators)  76 

 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน  78 
2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  78 
3 การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสตูร  79 
4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน  79 

 
ภาคผนวก 

ก คําอธิบายรายวิชา ก-1 
ข รายวิชาเอกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต 
 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 ข-1 
ค ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2559 ค-1 
ง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  ง-1 
จ ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร จ-1 
ฉ ขอบังคบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2546  
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ฉ-1
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559) 

 

ช่ือสถาบันอดุมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

สํานักวิชา/สาขาวิชา   สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร / สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต 

 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Automotive Engineering 

 

2.   ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ไทย) :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมยานยนต) 

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

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

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

 

3.   วิชาเอก   

 -  

 

4.  จํานวนหนวยกิต   

194 หนวยกิต 

 

5.   รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ เปนหลักสูตรปรญิญาตรี 4 ป  ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3  ภาษาที่ใช จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย  และ/หรือ  ภาษาตางประเทศ 

 5.4  การรับเขาศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษา 

  ขัน้ปริญญาตร ีพ.ศ. 2546 หมวดที่ 1 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
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 5.5  ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่จัดการเรียน 

  การสอนโดยตรง  

 5.6  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรบัปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม 

ยานยนต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) เพ่ือเปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 

 สภาวิชาการฯ ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันท่ี 26 เดือน พฤษภาคม 

พ.ศ. 2559 

 สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวันที่ 28 เดือน  

พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 

 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  

 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

วิศวกรรมยานยนต  ในปการศกึษา 2561 

 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา  

 วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตและประกอบชิ้นสวนยานยนต 

 วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสายการประกอบยานยนต 

 วิศวกรในสถาบันหรือหนวยงานตรวจสอบคุณภาพยานยนต 

 ประกอบอาชีพอิสระสวนตัว ธุรกิจดานยานยนต 

 นักวิชาการ นักวิจัยหรือรบัราชการในกรมขนสงทางบก การรถไฟแหงประเทศไทย  กระทรวงพลังงาน 

กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  

9.  ช่ือ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1. ผศ.ดร.การุญ  ฟงสุวรรณรักษ - ปร.ด.(วิศวกรรมเคร่ืองกล), 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2558 

- วศ.ม.(วิศวกรรมเคร่ืองกล), 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2544 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล, 2536 
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ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

2. ผศ.ดร.สุภกิจ รูปขันธ - ปร.ด.(วิศวกรรมเคร่ืองกล), 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2552 

- วศ.ม.(วิศวกรรมเคร่ืองกล), 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2546 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2542 

3. อ.ดร.เอกรงค สุขจิต - Ph.D. (Mechanical Engineering) 

University of Birmingham, 2556 

- วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล),  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2549 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2544 

4. อ.ดร.โศรฎา แข็งการ - วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล),  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2557 

- วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล),  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2545 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2541 

5. อ.พรพรม บุญพรม  - วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541 

 

10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน   

 ใชสถานที่และอุปกรณการสอนของอาคารเรียนรวม ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยบรรณ

สารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และสถานประกอบการ

สหกิจศึกษา 

 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

รัฐบาลไดกําหนดใหอุตสาหกรรมยานยนตเปนอุตสาหกรรมหลักหนึ่งที่ไดบรรจุอยูในแผนยุทธศาสตรของ

ชาติ  ปจจุบันประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางดานอุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมผลิตยานยนตอยางรวดเร็ว 

พรอมทั้งมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขาประยุกตใชในพัฒนากระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอยางแพรหลาย จึงมี

ความจําเปนตองพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการถายทอดเทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนาไดอยางตอเนื่องและมั่นคง 
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 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

ปจจุบันประเทศมีการสื่อสารแบบไรพรมแดนและการเดินทางภายในประเทศที่สะดวกสบาย 

สามารถเขาถึงขอมูลและขาวสาร สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต ทําใหเปดกวางทางสังคม เกิดการเคลื่อนยายถิ่น

ฐานและเกิดวัฒนธรรมที่ผสมผสาน 

12.  ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพฒันาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

 พัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองความตองการของประเทศทางดานกําลังคนและความรูและ

ทักษะในการวิเคราะห ออกแบบและใชเทคโนโลยีสมัยใหมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมดาน

ยานยนต ดานอิเล็กทรอนิกสยานยนตและดานการผลิตชิ้นสวนยานยนตอ่ืนๆที่เก่ียวของ 

 ปรับปรุงหลักส ูตรใหสอดคลองกับการเปลี ่ยนแปลงด านเทคโนโลยี ด านสิ ่งแวดล อม 

แผนพัฒนาประเทศ พรอมทั้งเปนมาตรฐานและท่ียอมรับในระดับสากล 

 12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

ใหความสําคัญตอการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ พัฒนางานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู เพ่ือรองรับ

การพัฒนา ดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

 

13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในสํานักวิชา/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใชระบบการบริหารจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจ โดยให

สํานักวิชา หรือสาขาวิชาที่มีความเชี ่ยวชาญในศาสตรนั้นๆ เปนผูรับผิดชอบในการเปดสอนรายวิชาที่มี

นักศึกษาเรียนรวมกันหลากหลายหลักสูตร อีกท้ังไดเชิญคณาจารย และวิทยากรจากภาครัฐ เอกชนอื่นๆ ที่

มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เขารวมเปนผูรวมสอน 

13.1  ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนโดยสํานักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นๆ  

 กลุมวิชาศึกษาท่ัวไป เปดสอนโดยสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคมและสํานักวิชาวิทยาศาสตร 

 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไดแก ฟสิกส เคมี และแคลคูลัส เปดสอน

โดยสํานักวิชาวิทยาศาสตร 

 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  เปดสอนโดยสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

 กลุ มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร เปดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมโลหการ 

13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน  

-  

13.3  การบริหารจัดการ  

หัวหนาสาขาวิชาเปนผูประสานงานระหวางสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปนมหาวิทยาลัยที่จัดตั ้งขึ้นเพื่อสนองตอบตอความ

ตองการในการพัฒนาคนของประเทศโดยเปนมหาวิทยาลัยที่เนนใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาวิชาที ่ขาดแคลนและมีความตองการกําลังคนสูง รวมทั ้ง

วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหมที่สอดคลองสนองตอบตอความตองการและสภาพสังคมไทยในอนาคต 

เปนมหาวิทยาลัยที่เนนบทบาททางดานการปรับแปลง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัยและ

พัฒนาในเรื่องที่เปนประโยชนตอการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการพัฒนาประเทศเพื่อให

ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองดานเทคโนโลยีไดดีขึ้น 

 มทส. มีปรัชญาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรคือ เนนการพัฒนานักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อ

การพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ โดยกําหนดคุณลักษณะที่สําคัญของนักเทคโนโลยี 4 ประการ คือ ปจจัยมนุษย 

(Humanware) ป จจ ัยองค กร (Orgaware) ป จจ ัยข าวสาร (Infoware) ป จจ ัยทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (Technoware) และเนนการใหผูเรียนไดมีประสบการณการทํางานในสถานประกอบการจริง

ตามสาขาวิชาที่เรียนและการเรียนในชั้นเรียน 

  มทส. ประกอบดวย 7 สํานักวิชา รับผิดชอบดานการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนาคือ 

1) สํานักวิชาวิทยาศาสตร 

2) สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

3) สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

4) สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

5) สํานักวิชาแพทยศาสตร 

6) สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 

7) สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร 

 ดวยการสงออกรถยนตและชิ้นสวนยานยนตของประเทศไทยมีปริมาณสูง สงผลใหการผลิต

ชิ้นสวนยานยนตและการประกอบรถยนตถือเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ประเทศจึงมี

ความตองการวิศวกรที ่ม ีความรูด านวิศวกรรมยานยนตเปนจํานวนมากในแตละป ดังนั ้นสําน ักวิชา

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงไดพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต อยางตอเนื ่อง เพื ่อมุ งผล ิตบัณฑิตที ่ม ีความรู ท ันต อ เหต ุการณ และมี

ความสามารถปฏิบัติได เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการจัดเตรียมโครงสราง

พื้นฐาน (Infrastructure) รองรับการขยายตัวดังกลาวขางตนและเพื่อใหการผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะของ

นักเทคโนโลยีครบ 4 ประการ ในหลักสูตรจึงจัดใหมีการเรียนในหมวดวิชาตาง ๆ ดังนี้ หมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี  
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1.2 วัตถุประสงคทั่วไปของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.2.1 ใหเปนผู รูจักและเขาใจตนเอง สามารถพัฒนาตนเองในเชิงภูมิปญญา บุคลิกภาพ และ

คุณธรรมเพื่อเปนคนที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ 
1.2.2 ใหมีความสามารถในการคิดและตัดสินใจอยางมีเหตุผล มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคใฝหาและมี

ทักษะในการแสวงหาความรู 
1.2.3 ใหมีจริยธรรมและสุนทรยีภาพในการดําเนินชีวิตและการทํางาน 
1.2.4 ใหรูจักและเขาใจสังคมและประชาคมที่ตนอาศัยอยู เขาใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนใน

สังคมไทยและสังคมโลก ตลอดจนสามารถวิเคราะห วิจารณสังคม ดํารงตนในสังคมไทย
และสังคมโลกไดอยางเหมาะสม 

1.2.5 ใหมีจิตสํานึกในความสําคญัของสิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย 
1.2.6 ใหมีทักษะและประสบการณทางสังคม สามารถดํารงตนในสังคมไดอยางเหมาะสมและนํา

ความรูท่ีไดจากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคมได 
1.2.7 ใหมีความรูความเขาใจในบทบาทและอิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีตอพฤติกรรมและความเปนอยู

ของมนุษย 
1.2.8 ใหมีทักษะพ้ืนฐานในการใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน สามารถใชเทคโนโลยีในการ

ติดตอสื่อสาร มีความสามารถในการรับ-สง ขอมูล ขาวสาร และวิเคราะหขอมูลดวย
เทคโนโลยีที่เหมาะสมได 

1.2.9 ใหมีความสามารถในการใชความรูและทักษะ เพื่อการดําเนินชีวิตที่ราบร่ืนและประกอบ
อาชีพไดอยางเหมาะสม 

1.2.10 ใหมีความสามารถใชภาษาในการสื่อสารและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3  วัตถุประสงคของหลักสูตร  
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจึงไดวางวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตทางดานวิศวกรรมยาน

ยนต ไวเพื ่อ ที ่จะสรางบัณฑิตที ่ม ีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีที ่ท ันสมัยเขามาชวยใน
กระบวนการออกแบบ การผลิตชิ ้นสวน และการประกอบยานยนต ทั ้งนี ้เพื ่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการผลิตยานยนตโดยรวม ในการจัดหลักสูตรการศึกษาไดมุงเนนเพื่อผลิตบัณฑิตโดยมี
วัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกตเคร่ืองมือวิเคราะหทางวิศวกรรมที่หลากหลายเพื่อชวย
ในการออกแบบและปรับปรุงโครงสรางและชิ้นสวนตาง ๆ ในยานยนตไดอยางเหมาะสม 
อีกทั้งมีความเขาใจระบบการทํางานของชิ้นสวนตาง ๆ ในยานยนตเปนอยางดี 

1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถประยุกตความรูดานเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม รวมถึง
พลังงานทางเลือกตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับยานยนต เพ่ือการซอมบํารุงยานยนตสมัยใหม 
และการแปรรูปพลังงานในอุตสาหกรรม 

1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถออกแบบ วางแผน และควบคุมกระบวนการผลิตชิ้นสวน
และกระบวนการประกอบยานยนตไดอยางเหมาะสม 

1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถคนหาความรูไดดวยตนเอง และสื ่อสารกับผู อื ่นผานการ
นําเสนอดวยสื่อประเภทตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

1.3.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคํานึงถึงสังคมและสวนรวม 
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ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Leaning Outcomes of the Program) 
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ควรมีความสามารถในดานตางๆดังตอไปนี้ 
1) สามารถประยุกตเครื่องมือวิเคราะหทางวิศวกรรมที่หลากหลายรวมกับทักษะการคิดอยางมีระบบ

เพ่ือชวยในการออกแบบและปรับปรุงโครงสรางและชิ้นสวนตาง ๆ ในยานยนตไดอยางเหมาะสม  
2) มีความเขาใจระบบการทํางานของชิ้นสวนตาง ๆ ในเคร่ืองยนตและยานยนตเปนอยางดี 
3) สามารถประยุกตความรูดานเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม รวมถึงพลังงานทางเลือกตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับยานยนตเพ่ือใชปรับปรุงและพัฒนายานยนตสมัยใหม 
4) สามารถออกแบบ วางแผน และควบคุมกระบวนการผลิตชิ้นสวนและกระบวนการประกอบยาน

ยนตไดอยางเหมาะสม 
5) สามารถคนหาความรูไดดวยตนเอง และสื่อสารกับผูอื่นผานการนําเสนอดวยสื่อประเภท   ตาง ๆ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
6) มีวินัย คณุธรรม จริยธรรมและคํานึงถึงสังคมและสวนรวม 
 
เพ่ือใหหลักสูตรไดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูที่คาดหวังและสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรและ

มหาวิทยาลัย โครงสรางหลักสูตรจึงถูกพัฒนาเพ่ือบรรลุผลสัมฤทธ์ิของการผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ
ท้ัง 6 ดาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) รายวิชาศึกษาทั่ วไป  เพ่ือใหบัณ ฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม คํานึ งถึ งสั งคมและสวนรวม
ความสามารถในการติดตอสื่อสารและพ้ืนฐานเพ่ือการเปนผูประกอบการทางธุรกิจเปนไปตาม
ผลสัมฤทธ์ิที่คาดหวังขอที่ 6 

2) รายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพื่อใหบัณฑิตมีพื้นฐานในการคํานวณและ
ทักษะการคิดอยางเปนระบบสําหรับใชในการเรียนดานวิศวกรรมศาสตรและการปญหาทาง
วิศวกรรมศาสตรเปนไปตามผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังขอที่ 1 

3) รายวิชาพ้ืนฐานทางดานวิศวกรรมศาสตร เพ่ือใหบัณฑิตมีพื้นฐานความรูดานวิศวกรรมศาสตร ที่
จําเปนตอการเปนวิศวกร และมีความพรอมในดานทักษะการคิดเพ่ือนําไปตอยอดในการเรียนราย
วิชาชีพทางวิศวกรรมยานยนตเปนไปตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังขอท่ี 1 

4)  รายวิชาชีพทางวิศวกรรมยานยนตเพ่ือใหบัณฑิตมีความรูความสามารเฉพาะดานวิศวกรรมยาน
ยนต ซึ่งรายวิชาชีพทางดานวิศวกรรมยานยนตแบงออกไดเปน 4 กลุมตามผลสัมฤทธ์ิที่คาดหวัง
ดังนี้ 
4.1) รายวิชาท่ีเก่ียวของกับการองคประกอบของยานยนตและหลักการทํางานของระบบตางๆใน

ยานยนต เพ่ือใหเปนไปตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังขอท่ี 1และ 2 
4.2) รายวิชาที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตยานยนตและชิ้นสวนยานยนตเพื่อใหเปนไปตาม

ผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดหวังขอที่ 1 และ 2 
4.3) รายวิชาที่เก่ียวของกับเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม และพลังงานทางเลือกสําหรับยานยนต 

เพ่ือใหเปนไปตามผลสัมฤทธ์ิที่คาดหวังขอที่ 3 
4.4) รายวิชาที่เกี่ยวของกับการจัดการในอุตสาหกรรมยานยนต เพ่ือใหเปนไปตามผลสัมฤทธ์ิที่

คาดหวังขอที่ 4 
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5)  รายวิชาโครงงานเพ่ือใหบัณฑิตได พัฒนาทักษะในการคิด วิ เคราะห  คนคว า ทางดาน
วิศวกรรมศาสตรและพัฒนาทักษะในการสื่อสาร เปนไปตามผลสัมฤทธ์ิที่คาดหวังขอท่ี 5 

6)  รายวิชาสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมและสรางความมั่นใจใหกับบัณฑิตในการนําความรูไป

ประยุกตใชในงานอุตสาหกรรมสําหรับการประกอบอาชีพวิศวกร เรียนรูการเปนวิศวกรท่ีมี

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณเปนไปตามผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังขอที่ 1-6 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
วิศวกรรมยานยนต ใหมี

มาตรฐานเปนไปตามที่ สกอ. 
และสภาวิศวกร   กําหนด 

 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน

จากหลักสูตรในระดับสากลท่ี
ทันสมัย 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ 

- เชิญผูเชี่ยวชาญท้ังภาครัฐ   และ

อุตสาหกรรมเขามามี   สวนรวม

ในการพัฒนาหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
ผูประกอบการ 

- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในดานทักษะ ความรู

ความสามารถในการทํางาน 

โดยเฉลี่ยในระดับดี 

ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง

กับความตองการของ
ตลาดแรงงานและการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความ

ตองการของผูประกอบการที่
เก่ียวของทางดานวิศวกรรมยาน

ยนต 
- ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 

 

- รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจ ในการใชบัณฑิต
ของผูประกอบการ 

- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในดานทักษะ ความรู

ความสามารถในการทํางาน

โดยเฉลี่ยในระดับดี 

พัฒนาบุคลากรดานการเรียน

การสอนและบริการ  วิชาการ

ใหมีประสบการณ   จากการนํา

ความรูทาง   วิศวกรรมยาน
ยนตไป  ปฏิบัติงานจริง 

 

- สนับสนุนบุคลากรดานเรียนการ

สอนใหทํางานบริการ  วิชาการ

แกองคกรภายนอก 

- สนับสนุนบุคลากรเขารับการ
อบรมเพ่ือเรียนรูเทคโนโลยี

สมัยใหมในประเทศและ
ตางประเทศ 

- สนับสนุนบุคลากรดานการ   

เรียนการสอนใหทํางานวิจัย   

และนําเสนอผลงานทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

- ปริมาณงานบริการวิชาการ

ตออาจารยในหลักสูตร 

- ปริมาณการเขารับการอบรม

ของอาจารย 
- ปริมาณบทความวิชาการที่

นําเสนอในที่ประชุมทั้งใน
ประเทศและตางประเทศตอ

อาจารยในหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1  ระบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใชการศึกษาระบบไตรภาค คือ 1 ปการศกึษามี 3 ภาคการศึกษาเปน
ภาคการศึกษาบังคับทั้ง 3 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลา 13 สัปดาห แบงเปนการเรียนการ

สอน 12 สัปดาห และประเมินผลอีก 1 สัปดาห  
การคิดหนวยกิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนดังน้ี 

1) วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

2) วิชาฝกหรอืทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรอื 3 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

3) การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการ 16 สัปดาหมีคาเทากับ 8 หนวยกิต 
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

- 
1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

ระบบไตรภาค 1 หนวยกิตเทียบไดกับ 12/15 หนวยกิตระบบทวิภาค 

 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1  วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

จัดการเรียนการสอนในเวลาปกติ 
 2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

คุณสมบัติของผูเขาศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้น

ปริญญาตรี พ.ศ. 2546 (ภาคผนวก ฉ) 

 2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
 -  

2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
-  

 2.5  แผนการรับนักศกึษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  
  จํานวนนักศึกษาจําแนกตามชั้นปในแตละปการศึกษามีดังตอไปนี้ 

นักศึกษา 
จํานวนนกัศึกษาในแตละปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

ชั้นปที่ 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปที่ 2 - 60 60 60 60 

ชั้นปที่ 3 - - 60 60 60 

ชั้นปที่ 4 - - - 60 60 

จํานวนท่ีคาดวาจะสําเร็จการศกึษา - - - 60 60 
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 2.6  งบประมาณตามแผน  

ปงบประมาณ (พ.ศ.) 2559 2560 2561 2562 2563 

งบบุคลากร 8,813,047  9,253,699  9,716,384  10,202,203  10,712,314  

งบลงทุน 12,448,444  12,964,483  13,724,410  14,410,630  15,131,162  

งบดําเนินการ 16,223,252  17,034,415  17,886,136  18,780,443  19,719,465  

รวม 37,484,743  39,252,597  41,326,930  43,393,276  45,562,941  
ท่ีมา: เลมงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

หมายเหต:ุ  เปนขอมูลงบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตอ 94 หลักสูตร   

 เปนหลักสูตรปริญญาตรี 40 ปริญญาโท 28 และปริญญาเอก 26 หลักสูตร 

2.7  ระบบการศกึษา 

แบบชั้นเรียน 

2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2546 หมวด 6 การ

ยายสาขาวิชา การโอนยาย และการเทียบโอนรายวิชา ขอ 17 และขอ 18   

 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1  หลักสูตร 

 3.1.1  จํานวนหนวยกิต  

  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 194 หนวยกิต (ไตรภาค) 

3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 

(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       38   หนวยกิต 

  -   กลุมวิชาแกนศึกษาทั่วไป 12   หนวยกิต 

  -   กลุมวิชาภาษาตางประเทศ   15   หนวยกิต 

  -   กลุมวิชาศึกษาทั่วไป ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9   หนวยกิต 

  -   กลุมวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ดานมนุษยศาสตร  2   หนวยกิต 

      สังคมศาสตร สหศาสตร  

  (2) หมวดวิชาเฉพาะ      139   หนวยกิต 

         -   กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  27 หนวยกิต 

         -   กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร  40  หนวยกิต 

         -   กลุมวิชาชีพบังคบัทางวิศวกรรมศาสตร 60  หนวยกิต 

         -   กลุมวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร   12  หนวยกิต 

  (3)  หมวดวิชาสหกิจศึกษา     9   หนวยกิต 

  (4)  หมวดวิชาเลือกเสรี     8   หนวยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 

(1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    38  หนวยกิต  

   หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 

 -   กลุมวิชาแกนศึกษาทั่วไป 12   หนวยกิต 

202107 การใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศ  3(2-2-5) 

(Use of Computer and Information) 

202211 การคิดเพ่ือการพัฒนา  3(3-0-6) 

(Thinking for Development) 

202212 มนุษยกับวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

(Man and Culture) 

202213 โลกาภิวัตน  3(3-0-6) 

(Globalization) 

 

  -   กลุมวิชาภาษาตางประเทศ   15   หนวยกิต 

203101 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 

(English I) 

203102 ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 

(English II) 

203203 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 

(English III) 

203204 ภาษาอังกฤษ 4  3(3-0-6) 

(English IV) 

203305 ภาษาอังกฤษ 5  3(3-0-6) 

(English V) 

  

  -   กลุมวิชาศึกษาทั่วไป ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9   หนวยกิต 

103113 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 

(Mathematics in Daily Life) 

104113 มนุษยกับสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 

(Man and Environment) 

105113 มนุษยกับเทคโนโลยี  3(3-0-6) 

(Man and Technology) 
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  -   กลุมวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ดานมนุษยศาสตร  2   หนวยกิต 

สังคมศาสตร สหศาสตร 

ใหผูเรียนเลือก 2 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้ 

114100 กีฬาและนันทนาการ 2(1-2-4) 

(Sport and Recreation) 

202111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2(2-0-4) 

(Thai for Communication) 

202241 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 

(Law in Daily Life) 

202261 ศาสนากับการดําเนินชีวิต 2(2-0-4) 

(Religion for Life) 

202262 พุทธธรรม 2(2-0-4) 

(Buddhadhamma) 

202291 การจัดการสมัยใหม 2(2-0-4) 

(Modern Management) 

202292 ผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 2(2-0-4) 

(Technopreneur) 

202293 ผูประกอบการทางสังคม 2(2-0-4) 

(Social Entrepreneurship) 

202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 

(Pluri-Cultural Thai Studies) 

202354 ปรัชญาวาดวยการศึกษาและการทํางาน 2(2-0-4) 

(Philosophy of Education and Working) 

 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ    138   หนวยกิต   

         -   กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  27 หนวยกิต 

102111 เคมีพื้นฐาน 1  4(4-0-8) 

(Fundamental Chemistry I) 

102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1  1(0-3-3) 

(Fundamental Chemistry Laboratory I) 

103101 แคลคูลัส 1  4(4-0-8) 

(Calculus I) 
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103102 แคลคูลัส 2  4(4-0-8) 

(Calculus II) 

103105 แคลคูลัส 3  4(4-0-8) 

(Calculus III) 

105001  ฟสิกสพื้นฐาน 

 (Elementary Physics) 

105101 ฟสิกส 1  4(4-0-8) 

(Physics I) 

105102 ฟสิกส 2  4(4-0-8) 

(Physics II) 

105191  ปฏิบัติการฟสิกส 1  1(0-3-3) 

(Physics Laboratory I) 

105192 ปฏิบัติการฟสิกส 2  1(0-3-3) 

(Physics Laboratory II) 

  

         -   กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร  40  หนวยกิต 

   523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1    2(1-3-5) 

(Computer Programming I) 

525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1  2(1-3-5) 

(Engineering Graphics I) 

525202 เทอรโมไดนามิกส 1  4(4-0-8) 

(Thermodynamics I) 

525203 พลศาสตรวิศวกรรม  4(4-0-8) 

(Engineering Dynamics) 

525204 กลศาสตรของไหล 1  4(4-0-8) 

(Fluid Mechanics I) 

525209 การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานประยุกตทางวิศวกรรม  2(1-3-5) 

 (Computer Programming for Engineering Applications) 

525301 การเขียนแบบทางกล  2(1-3-5) 

(Mechanical Drawing) 

530201 สถิตยศาสตรวิศวกรรม  4(4-0-8) 

(Engineering Statics) 
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530211 กลศาสตรวัสดุ 1  4(4-0-8) 

(Mechanics of Materials I) 

531101 วัสดุวิศวกรรม  4(4-0-8) 

(Engineering Materials) 

533261 กรรมวิธีการผลิต  4(4-0-8) 

(Manufacturing Processes) 

533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต  1(0-3-3) 

(Manufacturing Processes laboratory) 

536210 วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน  3(2-3-7) 

(Electric Circuit and Basic Electronics)  

 

         -   กลุมวิชาชีพบังคบัทางวิศวกรรมศาสตร 60  หนวยกิต 

525210 พื้นฐานการใชคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหทางวิศวกรรม  2(1-3-5) 

(Fundamental of Computer Aided Engineering) 

525302 การวัดและเคร่ืองมือวัด 3(2-3-7) 

(Measurement and Instrumentation) 

525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 4(4-0-8) 

(Machine Design I) 

525305 กลศาสตรเคร่ืองจักรกล 4(4-0-8) 

(Mechanics of Machinery) 

525307 การสั่นทางกล 4(4-0-8) 

(Mechanical Vibration) 

525308 การถายเทความรอน 4(4-0-8) 

(Heat Transfer) 

525340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-3) 

 (Mechanical Engineering Laboratory) 

525401 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 3(2-3-7) 

(Industrial Automations) 

535412 การออกแบบอุปกรณชวยผลิตและจับยึดชิ้นงาน 2(1-3-5) 

(Jig and Fixture Design) 

536211 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกรยานยนต      2(1-3-5) 

(Mathematics for Automotive Engineer) 
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536240 ปฏิบัติงานพ้ืนฐานวิศวกรรมยานยนต 1 1(0-3-3) 

 (Automotive Engineering Fundamental Practice I) 

536241 ปฏิบัติงานพ้ืนฐานวิศวกรรมยานยนต 2 1(0-3-3) 

 (Automotive Engineering Fundamental Practice II) 

536302 ระบบควบคุมของยานยนต 4(4-0-8) 

(Automotive Control System) 

536304 วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต 4(4-0-8) 

(Automotive Production Engineering) 

536310 เคร่ืองจักรกลไฟฟา อิเล็กทรอนิกสกําลังและระบบฝงตัว 3(2-3-7) 

 (Electrical Machines, Power Electronics and Embedded Systems) 

536311 กลศาสตรยานยนต 4(4-0-8) 

(Mechanics of Vehicles) 

536312 เคร่ืองยนตเผาไหมภายใน 4(4-0-8) 

(Internal Combustion Engines) 

536313 การใชคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหทางวิศวกรรม 2(1-3-5) 

 สําหรับวิศวกรรมยานยนต 

 (Computer Aided Engineering for Automotive Engineering) 

536342 ปฏิบัติการดานความรอนและของไหลสําหรับยานยนต 1(0-3-3) 

 (Thermo-Fluid Laboratory for Automotive) 

536343 ปฏิบัติการขึ้นรูปและเชื่อมตอ 1(0-3-3) 

 (Forming and Joining Laboratory) 

536344 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต 1(0-3-3) 

 (Production Technology Laboratory) 

536408 โครงงานวิศวกรรมยานยนต 1 4(4-0-8) 

(Automotive Engineering Project I) 

536442 ปฏิบัติการทางพลศาสตรและระบบควบคุมในยานยนต 1(0-3-3) 

 (Vehicle Dynamics and Control System Laboratory) 

 

         -   กลุมวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร 12 หนวยกิต 

525315 การทําความเย็นและการปรบัอากาศ 4(4-0-8)

 (Refrigeration and Air Conditioning) 

525451 โปรแกรมออโตแคดสําหรับวิศวกรรม 1(0-3-3) 

 (AutoCAD for Engineering) 
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529430 การลากจูงดวยไฟฟาและเทคโนโลยีขบวนรถไฟ 4(4-0-8) 

 (Electric Traction and Rolling stock Technology) 

535233 การปรบัปรุงงานอุตสาหกรรม  2(1-3-5) 

 (Industrial Work Improvement) 

535334  การควบคุมรปูราง การใหขนาด และพิกัดความเผื่อ 2(1-3-5) 

 (Geometric, Dimensioning and Tolerancing) 

535454 วิศวกรรมบํารุงรักษา 4(4-0-8) 

 (Maintenance Engineering) 

536405 หนวยควบคุมอิเล็กทรอนิกสของยานยนต 4(3-3-9) 

(Electronics Controlled Unit for Automotive) 

536407 ปญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมยานยนต 1 4(4-0-8) 

(Special Problems in Automotive Engineering I) 

536421 เชื้อเพลิงและการเผาไหม 4(4-0-8) 

(Fuel and Combustion) 

536422 เสียง การสั่นสะเทือน และความกระดาง 4(4-0-8) 

 (Noise Vibration and Harshness)    

536423 เทคโนโลยียานยนตไฟฟา 4(4-0-8) 

 (Electric Vehicle Technology) 

536424 วิศวกรรมระบบรางเบื้องตน 4(4-0-8) 

 (Introduction to Railway System Engineering) 

536425 การจัดการระบบการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต 4(4-0-8) 

 (Production System Management in Automotive Industry) 

536426 การควบคมุมลภาวะจากยานยนต 4(4-0-8) 

(Automotive Pollution Control) 

536427 การวิเคราะหโครงสรางยานยนต 4(4-0-8) 

(Vehicle Structure Analysis) 

536428 ความปลอดภัยของยานยนต 4(4-0-8) 

 (Automotive Safety) 

541401 การคัดเลือกวัสดุและการออกแบบ 3(3-0-6) 

 (Material Selection and Design) 

541402 การออกแบบผลิตภัณฑจากวัสดุเสนใยเสริมแรง 3(3-0-6) 

 (Designing of Fiber Reinforced Materials) 

541404 การออกแบบผลิตภัณฑสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 (Product Design for Engineers) 
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  (3)  หมวดวิชาสหกิจศึกษา     9   หนวยกิต 

   นักศึกษาสหกิจศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจํานวน  1  

หนวยกิต  ในภาคกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และลงทะเบียนเพื่อไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ 1 

ภาคการศึกษาตาม Work Term มาตรฐานท่ีกําหนดโดยสาขาวิชา คิดเปนปริมาณการศึกษา  8  หนวยกิต    

นักศึกษาสหกิจศึกษาอาจลงทะเบียนเพ่ือไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ มากกวา 1 ภาคการศึกษา หรือ

มากกวา 1 คร้ังก็ได โดยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุมสหกิจศึกษาตามลําดับดังนี้ 

536495 เตรยีมสหกิจศึกษา  1(1-0-2) 

(Pre-cooperative Education) 

536496 สหกิจศึกษา 1  8 หนวยกิต 

(Cooperative Education I) 

536497 สหกิจศึกษา 2  8 หนวยกิต 

(Cooperative Education II) 

536498 สหกิจศึกษา 3  8 หนวยกิต 

(Cooperative Education III) 

 ในกรณีที่ไมสามารถเรยีนวิชาสหกิจศึกษาไดหรือไดรบัคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงานวิชาชีพวิศวกรรมยานยนตทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษาได 

536499 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมยานยนต  9 หนวยกิต 

(Automotive Engineering Professional Project) 

 

  (4)  หมวดวิชาเลือกเสรี     8   หนวยกิต 

ใหเลือกเรยีนรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

ความหมายของเลขรหัสวิชา 

  เลขประจํารายวิชา  ประกอบดวยเลข  6 ตัว หนาชื่อรายวิชา มีความหมายดังนี้ 

  ลําดับที่ 1                                หมายถึง สํานักวิชา  

  ลําดับที่ 2 และ 3                           หมายถึง สาขาวิชา 

  ลําดับที่ 4                                หมายถึง ชั้นป 

  ลําดับที่ 5 และ 6                           หมายถึง ลําดับรายวิชาของแตละชั้นป 
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3.1.4 แผนการศกึษา 

ช้ันป ภาคการศึกษาที่ 1 หนวย ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวย ภาคการศึกษาท่ี 3 หนวย 

  กิต  กิต  กิต 

ปที่ 1 

102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 4 103102 แคลคูลัส 2 4 103105 แคลคูลัส 3 4 

102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 1 104113 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3 103113 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3 

103101 แคลคูลัส 1 4 105101 ฟสิกส 1 4 105102 ฟสิกส 2 4 

105113 มนุษยกับเทคโนโลยี 3 105191 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1 105192 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1 

202107 การใชคอมพิวเตอรและ 
           สารสนเทศ 

3 203101 ภาษาอังกฤษ 1 3 203102 ภาษาอังกฤษ 2 3 

525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 523101 การเขียนโปรแกรม 
           คอมพิวเตอร 1 

2 531101 วัสดุวิศวกรรม 4 

รวม 17 รวม 17 รวม 19 

ปที่ 2 

202212 มนุษยกับวัฒนธรรม 3 202213 โลกาภิวัฒน 3 202211 การคิดเพ่ือการพัฒนา 3 

203203 ภาษาอังกฤษ 3 3 203204 ภาษาอังกฤษ 4 3 203205 ภาษาอังกฤษ 5 3 

525301 การเขียนแบบทางกล 2 525202 เทอรโมไดนามิกส 1 4 525204 กลศาสตรของไหล 1 4 

530201 สถิตยศาสตรวิศวกรรม 4 525203 พลศาสตรวิศวกรรม 4 525209 การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ 
           งานประยุกตทางวิศวกรรม 

2 

533261 กรรมวิธีการผลิต 4 536210 วงจรไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส 
           พ้ืนฐาน 

3 530211 กลศาสตรวัสดุ 1 4 

533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลติ 1 536241 ปฏิบัติงานพ้ืนฐานวิศวกรรม 
            ยานยนต 2 

1 536211 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกรยานยนต 2 

536240 ปฏิบัติงานพ้ืนฐานวิศวกรรม 
           ยานยนต 1 

1     

รวม 18 รวม 18 รวม 18 

ปที่ 3 

525304 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 1 4 525307 การสั่นทางกล 4 525210 พื้นฐานการใชคอมพิวเตอรชวยใน 
           การวิเคราะหทางวิศวกรรม 

2 

525305 กลศาสตรเครื่องจักรกล 4 525401 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 3 525302 การวัดและเครื่องมือวัด 
 

3 

525308 การถายเทความรอน 4 535412 การออกแบบอุปกรณชวยผลิต 
           และจับยึดชิ้นงาน 

2 536302 ระบบควบคุมของยานยนต 4 

525340 ปฏิบัติการวิศวกรรม 
           เคร่ืองกล 

1 536311 กลศาสตรยานยนต 4 536310 เคร่ืองจักรกลไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 
           กําลังและระบบฝงตัว 

3 

536304 วิศวกรรมการผลิตยานยนต 4 536312 เครื่องยนตเผาไหมภายใน 4 536342 ปฏิบัติการดานความรอนและ 
           ของไหลสําหรบัยานยนต 

1 

  536343 ปฏิบัติการขึ้นรปูและเชื่อมตอ 1 536344 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลติ 1 

รวม 17 รวม 18 รวม 14 

ปที่ 4 

536313 การใชคอมพิวเตอรชวยใน 
           การวิเคราะหทางวิศวกรรม 
           สําหรบัวิศวกรรมยานยนต 

2 536496 สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกบังคับ (2) 4 

536408 โครงงานวิศวกรรม 
            ยานยนต 1 

4   วิชาเลือกบังคับ (3) 4 

536442 ปฏิบัติการทางพลศาสตร  
           และระบบควบคุมในยานยนต 

1   วิชาเลือกเสรี (2)   4 

536495 เตรียมสหกิจศึกษา 1   วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 

วิชาเลอืกบังคับ (1) 4     

วิชาเลอืกเสรี (1) 4     

รวม 16 รวม 8 รวม 14 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  194  หนวยกิต 
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Year 1st Trimester Credit 2nd Trimester Credit 3rd Trimester Credit 

       
FR

ES
HM

AN
 

102111 Fundamental Chemistry I 4 103102 Calculus II 4 103105 Calculus III 4 

102112 Fundamental Chemistry  
           Laboratory I 

1 104113 Man and Environment 3 103113 Mathematics in Daily Life 3 

103101 Calculus I 4 105101 Physics I 4 105102 Physics II 4 

105113 Man and Technology 3 105191 Physics Laboratory I 1 105192 Physics Laboratory II 1 

202107 Use of Computer and  
           Information 

3 203101 English I 3 203102 English II 3 

525101 Engineering Graphics I 2 523101 Computer Programming I 2 531101 Engineering Materials 4 

total 17 total 17 Total 19 

SO
PH

O
M

O
RE

 

202212 Man and Culture 3 202213 Globalization 3 202211 Thinking for Development 3 

203203 English III 3 203204 English IV 3 203205 English V 3 

525301 Mechanical Drawing 2 525202 Thermodynamics I 4 525204 Fluid Mechanics I 4 

530201 Engineering Statics 4 525203 Engineering Dynamics 4 525209 Computer Programming for  
           Engineering Applications 

2 

533261 Manufacturing Processes 4 536210 Electric Circuit and Basic  
           Electronics 

3 530211 Mechanics of Materials I 4 

533262 Manufacturing Processes 
            laboratory 

1 536241 Automotive Engineering  
           Fundamental Practice II 

1 536211 Mathematics for Automotive 
           Engineer 

2 

536240 Automotive Engineering 
           Fundamental Practice I 

1     

total 18 total 18 Total 18 

JU
NI

O
R 

525304 Machine Design I 1 4 525307 Mechanical Vibration 4 525210 Fundamental of Computer 
           Aided Engineering 

2 

525305 Mechanics of Machinery 4 525401 Industrial Automations 3 525302 Measurement and  
           Instrumentation 

3 

525308 Heat Transfer 4 535412 Jig and Fixture Design 2 536302 Automotive Control System 4 

525340 Mechanical Engineering  
           Laboratory 

1 536311 Mechanics of Vehicles 4 536310 Electrical Machines,  
            Power Electronics  
            and Embedded Systems 

3 

536304 Automotive Production 
            Engineering 

4 536312 Internal Combustion Engines 4 536342 Thermo-Fluid Laboratory  
             for Automotive 

1 

  536343 Forming and Joining  
            Laboratory 

1 536344 Production Technology 
            Laboratory 

1 

total 17 total 18 Total 14 

SE
NI

O
R 

536313 Computer Aided  
           Engineering for  
           Automotive Engineering 

2 536496 Cooperative Education I 8 Technical Elective (II) 4 

536408 Automotive Engineering  
            Project I 

4   Technical Elective (III) 4 

536442 Vehicle Dynamics and  
           Control System  
           Laboratory 

1   Free Elective (I) 4 

536495 Pre-cooperative  
           Education  

1   General Education Elective 2 

Technical Elective (I) 4     

Free Elective (I) 4     

total 16 total 8 Total 14 

Grand Total 194 Credits 
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3.1.5  คาํอธิบายรายวิชา  

 คําอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก 

 

 3.2  ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 

 3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร 

ลาํดับที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1. ผศ.ดร.การุญ  ฟงสุวรรณรักษ* - ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล), 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2558 

- วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2544 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล, 2536 

2. ผศ.ดร.สุภกิจ รูปขันธ* - ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล), 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2552 

- วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2546 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2542 

3. อ.ดร.เอกรงค สุขจิต* - Ph.D. (Mechanical Engineering), 

University of Birmingham, 2556 

- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2549 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2544 

4. อ.ดร.โศรฎา แข็งการ* - วศ.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล),  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2557 

- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2545 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2541 

5. อ.พรพรม บุญพรม* - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541 

หมายเหตุ *หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
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 3.2.2  อาจารยประจํา 

 

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ลําดับที่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

1  Asst. Prof. Dr. Boris  Golman D.Eng. (Materials Science & Engineering), Hokkaido 

U., Japan, 2541 

2  รศ.ร.อ.ดร.กนตธร  ชํานิประศาสน Ph.D. (Mechanical Engineering), U. of Pittsburgh, 

USA., 2535 

3  รศ. ดร.กษมา  จารุกําจร Ph.D. (Polymer Engineering), The U. of Akron, 

USA., 2543 

4  รศ. ดร.กองพล  อารีรักษ วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 

2550 

5  รศ. ดร.กองพัน  อารีรกัษ Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering), U. of 

Nottingham, UK., 2552 

6  อ. ดร.กัญชลา  สุดตาชาติ Ph.D. (Industrial Engineering), Clemson University, 

USA., 2557 

7  อ. ดร.กัณทิมา  ศิรจิีระชัย Ph.D. (Chemical Engineering), Dalhousie U., Nova 

Scotia, Canada, 2546 

8  ผศ. ดร.การุญ  ฟงสุวรรณรักษ ปร.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2557 

9  อ. ดร.กระวี  ตรีอํานรรค วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

2554 

10  รศ. ดร.กิตติ  อัตถกิจมงคล Ph.D. (Electrical Engineering), Vanderbilt U., USA., 

2542 

11  ศ. ดร.กิตติเทพ  เฟองขจร Ph.D. (Geological Engineering), University of  

Arizona, USA., 2531 

12  รศ. ดร.กิตติศักดิ์  เกิดประสพ Ph.D. (ComputerScience), Nova Southeastern U., 

USA., 2542 
13  ผศ. ดร.กีรติ  สุลักษณ วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล),  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 

2550 

14  รศ.เกรียงไกร  ไตรสาร M.S. (Petroleum Engineering), The U. of Oklahoma, 

USA., 2520 
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ลําดับที่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

15  อ.เกียรติศักดิ์  อาจคงหาญ วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี) โปรแกรมวิศวกรรมธรณี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธรณี, 2558 

16  อ.คธา  วาทกิจ วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

2545 

17  ผศ. ดร.คะชา  ชาญศิลป Ph.D. (Interactive Multimedia Technologies), Edith 

Cowan U., Australia, 2546 

18  อ. ดร.ตติยา  ตรงสถิตกุล Ph.D. (Plastics Engineering), U. of Massachusetts 

Lowell, USA., 2556 

19  อ. ดร.จงกล  ศรีธร Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operations 

Management), U. of Nottingham, UK., 2553  

20  ผศ. ดร.จรียา  ยิ้มรัตนบวร Ph.D. (Environmental Technology), Ehime U., 

Japan, 2546 

21  อ.จรญูศักดิ์  สมพงศ M.Eng. (Food Engineering and Bioprocess 

Technology), Asian Institute of Technology, 2552 

22  ผศ. ดร.จันทิมา  ดีประเสริฐกุล Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western 

Reserve U., USA., 2544 

23  อ.จิตติมา  วระกุล วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     

สุรนารี, 2554 

24  อ.จันทรจีรา  อภิรักษเมธาวงศ วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 

2557 

25  รศ. ดร.จิระพล  ศรีเสริฐผล Ph.D. (System analysis, Control and Processing 

information), St. Petersburg State U. of Aerospace 

Instrumentation, Russia, 2546 

26  อ.ดร.จิรัชญา  อายะวรรณา วท.ด. (วัสดุศาสตร), มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, 2556 

27  ผศ. ดร.ฉลองศรี  ฟลัด Ph.D. (Chemical Engineering), The U. of 

Queensland, Australia, 2536 

28  รศ. ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร Ph.D. (Environmental Engineering), The U. of 

Western Australia, Australia, 2544 

29  อ. ดร.ฉัตรเพชร  ยศพล Ph.D. (Environmental Engineering), New Jersey 

Institute of Technology, USA., 2549 
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ลําดับที่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

30  อ. ดร.ชโลธร  ธรรมแท วศ.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     

สุรนารี, 2552 

31  ศ. ดร.ชัยยศ  ต้ังสถิตยกุลชัย Ph.D. (Mineral Processing), The Pennsylvania 

State U., USA., 2529 

32  รศ. ดร.ชาญชัย  ทองโสภา วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2545 

33  ผศ. ดร.ชาญวิทย  แกวกสิ Ph.D. (Computer Science), The U. of Manchester, 

UK., 2553 

34  ผศ. ดร.ชุติมา  พรหมมาก Ph.D. (Information Science), U. of Pittsburgh, USA., 

2547 

35  อ.เชษฐา  ชุมกระโทก วศ.ม. (เทคโนโลยีธรณ)ี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 

2548 

36  ผศ.เชาวน  หิรญัตียะกุล วศ.ม. (วิศวกรรมแหลงนํ้า),  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2543 

37  ผศ.ดร.ไชยวัฒน  รักสกุลพิวัฒน    Ph.D. (Polymer Science), University of Akron, 

USA., 2542 

38  ผศ. ดร.ฐาปนีย  พัชรวิชญ Ph.D. (Metallurgy and Materials), The U. of 

Birmingham, UK., 2549 

39  อ. ดร.ณรงค  อัครพัฒนากูล D.Eng. (Metallurgical Engineering), Tohoku U., 

Japan, 2533 

40  อ. ดร.ณัฐภรณ  เจริญธรรม Ph.D. (Transportation Engineering), Asian Institute 

of Technology, 2557 

41  ผศ. ดร.เดโช  เผือกภูมิ วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี) โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2551 

42  รศ. ดร.ทวิช  จิตรสมบูรณ Ph.D. (Mechanical Engineering), Old Dominion U., 

USA., 2529 

43  อ.ทศพล  รัตนนิยมชัย วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 

2549 

44  ผศ. ดร.ทิพยวรรณ  ฟงสุวรรณรักษ Ph.D. (Photovoltaic  Engineering), The U. of New 

South Wales, Australia, 2551 

45  ผศ. ดร.เทวรัตน  ตรีอํานรรค วศ.ด.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

2551 
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ลําดับที่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

46  รศ. ดร.ธนัดชัย  กุลวรวานิชพงษ Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering),The 

U. of Birmingham, UK., 2546 

47  อ. ดร.ธีทัต  ดลวิชัย ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2554 

48  อ. ดร.ธิราพร  จุลยุเสน Ph.D. (Food Science and Technology), Oregon 

State U., USA 2557 

49  อ. ดร.ธนเสฏฐ  ทศดีกรพัฒน วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

สุรนารี, 2556 

50  อ.ธนศักดิ์  พิทยากร สก.ม. (เทคโนโลยีสถาปตยกรรม), สถาบันเทคโนโลยี   

พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง, 2556  

51  ผศ. ดร.ธีรวัฒน  สินศิริ วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุร,ี 2548 

52  อ. ดร.ธีระชาติ  พรพิบูลย วศ.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2549 

53  อ. ดร.ธีระสุต  สุขกําเนิด Ph.D. (Chemical Engineering), Lehigh U., USA., 

2544 

54  อ.นรา  สมัตถภาพงศ M.S. (Mechatronics),  Asian Institute of 

Technology, 2548 

55  รศ. ดร.นิตยา  เกิดประสพ Ph.D. (Computer Science), Nova Southeastern U., 

USA., 2542 

56  อ. ดร.นิตยา  บุญเทยีน Ph.D. (Environmental Technology), Cranfield 

University, UK., 2555 

57  ผศ. ดร.นิธินาถ  ศุภกาญจน Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western 

Reserve U., USA., 2542 

58  อ.ดร. นันทวุฒิ  คะอังกุ วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 255 

59  อ. ดร.บัณฑิตา  ธีระกุลสถิตย วท.ด. (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548 

60  ผศ. ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร D.Tech.Sc. (Environmental Technology and 

Management), Asian Institute of Technology, 

2547 

61  ผศ. ดร.บุญเรือง  มะรังศรี D.Eng. (Electrical Engineering), Chubu U., Japan, 

2549 
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ลําดับที่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

62  อ. ดร.บุญสง  สุตะพันธ Ph.D. (Electrical Engineering and Applied Physics), 

Case Western Reserve U., Cleveland, Ohio, USA., 

2543 

63  ผศ. ดร.ปภากร  พิทยชวาล Ph.D. (Design and Manufacturing Engineering), 

Asian Institute of Technology, 2552 

64  ผศ. ดร.ปรเมศวร  หอแกว Ph.D. (Computer Science), Imperial College 

London, UK., 2547 

65  ผศ.ร.อ. ดร.ประโยชน  คําสวัสดิ ์ วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 

2549 

66  อ. ดร.ปรัชญา  เทพณรงค วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี) โปรแกรมวิศวกรรมธรณี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2550 

67  ผศ. ดร.ปราณี  ชุมสําโรง Ph.D. (Polymer Science and Technology), U. of 

Manchester Institute of Science and Technology, 

UK., 2544 

68  ผศ. ดร.ปรียาพร  โกษา วศ.ด. (วิศวกรรมทรัพยากรแหลงน้ํา), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550 

69  ผศ. ดร.ปวีร  ศิริรักษ Ph.D. (Industrial and Systems Engineering), 

Auburn U., USA., 2552 

70  อ. ดร.ปญญา  บัวฮมบุรา D.Eng. (Materials Science), Nagaoka U. of 

Technology, Japan, 2556 

71  อ. ดร.ปยมน  พัวพงศกร ปร.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2555 

72  ผศ. ดร.ปยาภรณ  มีสวัสดิ์ วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี, 2551 

73  ผศ. ดร.เผด็จ  เผาลออ วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 

2549 

74  ผศ. ดร.พงษชัย  จิตตะมัย Ph.D. (Industrial Engineering), Texas A&M U., USA., 

2547 

75  ผศ. ดร.พนารัตน  รัตนพานี Ph.D. (Chemical Engineering), Lehigh U., USA., 

2548 
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ลําดับที่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

76  ผศ. ดร.พยุงศักดิ์  จุลยุเสน Ph.D. (Agricultural Science), U. of Tsukuba, Japan, 

2548 

77  ผศ. ดร.พรพจน  ตันเส็ง Ph.D. (Geotechnical Engineering), U. of Innsbruck, 

Austria, 2547 

78  อ.พรพรม  บุญพรม วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2545 

79  อ. ดร.พรรษา  ลิบลับ Ph.D. (Bioresource Engineering), Mcgill U., Canada, 

2556 

80  รศ. ดร.พรวสา  วงศปญญา Dr.-Ing. (Mechanical Engineering), Helmut Schmidt 

U., Germany, 2551 

81  รศ. ดร.พรศิริ จงกล Ph.D. (Industrial Engineering), Dalhousie U., 

Canada, 2543 

82  อ. ดร.พัชรินทร  ราโช วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

สุรนารี, 2552 

83  ผศ. ดร.พิชโยทัย  มหัทธนาภิวัฒน วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2545 
84  อ. ดร.พิจิตรา  เอ้ืองไพโรจน Ph.D. (Functional Control Systems), Shibaura 

Instituteof Technology, Japan, 2556 
85  อ.พีรวัส  บุญภึก วศ.ม. (วิศวกรรมยานยนต), วิทยาลัยนานาชาติ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2554 

86  รศ. ดร.พีระพงษ อุฑารสกุล Ph.D. (Electrical Engineering), The U. of 

Queensland, Australia, 2550  

87  อ. ดร.ภูษิต  มิตรสมหวัง D.Eng. (Information Science and Control 

Engineering), Nagaoka U. of Technology, Japan, 

2557 

88  ผศ. ดร.มงคล  จิรวัชรเดช Ph.D. (Civil Engineering), U. of Tokyo, Japan, 2539 

89  รศ. ดร.มนตทิพยภา  อุฑารสกุล Ph.D. (Electrical Engineering), The U. of 

Queensland, Australia, 2550 

90  ผศ. ดร.ยงยุทธ  เสริมสุธีอนุวัฒน Ph.D. (Mechanical Engineering), U. of Canterbury, 

New Zealand, 2535 
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ลําดับที่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

91  รศ. ดร.ยุพาพร  รักสกุลพิวัฒน Ph.D. (Polymer Engineering), The U. of Akron, 

USA., 2542 

92  ผศ. ดร.รังสรรค  ทองทา Ph.D. (Electrical Engineering), Florida Institute of 

Technology, USA., 2541 

93  รศ. ดร.รังสรรค  วงศสรรค วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2546 

94  ผศ. ดร.รัฐพล  ภูบุบผาพันธ Ph.D. (Urban and Environmental Engineering), 

Hokkaido U., Japan, 2549 

95  อ. ดร.รัตน  บริสุทธิกุล D.Eng. (Mechanical Engineering) Nagaoka U. of 

Technology, Japan, 2550 

96  อ. ดร.รัตนาภรณ  หันตา วท.ด. (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551 

97  รศ. ดร.วชรภูมิ  เบญจโอฬาร Ph.D. (Construction Management and IT), U. of 

Teesside, Middlesbrough, U.K., 2548 

98  รศ.น.อ. ดร.วรพจน  ขําพิศ Ph.D. (Mechanical Engineering), Michigan State U., 

USA., 2526 

99  อ. ดร.วรรณวนัช บุงสุด Ph.D. (Manufacturing Engineering),U. of Liverpool, 

Liverpool, UK., 2555 

100  อ. ดร.วราภรณ ปยวิทย Ph.D. (Materials Science and Engineering) North 

Carolina State U., USA., 2557 

101  รศ. ดร.วัฒนวงศ รัตนวราห Ph.D. (Transportation Engineering), Vanderbilt U., 

USA., 2542 

102  อ.วันวิสาข  ทวีชื่นสกุล วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548 

103  อ.วิชัย  ศรีสุรักษ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 

2550 
104  อ.วิทูรย  เห็มสุวรรณ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     

สุรนารี, 2554 

105  ผศ. ดร.วิภาวี  หัตถกรรม Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering), 

Imperial College of Science, U. of London, UK., 

2547 

106  ผศ. ดร.วิมลลักษณ  สุตะพันธ Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western 

Reserve U., USA., 2543 
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107  อ. ดร.วิโรจน  แสงธงทอง วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 

2550 

108  อ. ดร.วีณา  ฟนเพ็ง Ph.D. (Aeronautical  Engineering),  Imperial  College  

London,  UK., 2558 

109  ผศ. ดร.วีรชัย  อาจหาญ Ph.D. (Agricultural and Forest Engineering), U. of 

Tsukuba, Japan, 2544 

110  ผศ. ดร.วีระศักดิ์  เลิศสิริโยธิน Ph.D. (Food Engineering and Chemistry), Rutgers, 

The State U. of New Jersey, USA., 2544 

111  อ. ดร.วุฒิ  ดานกิตตกิุล D.Eng. (Civil and Environmental Engineering), 

Muroran Institute of Technology, Japan, 2537 

112  อ.ศรญัญา  กาญจนวัฒนา M.Eng. (Computer Engineering), Asian Institute of 

Technology, 2554 

113  ผศ.ศาสน  สุขประเสริฐ M.Eng. (Transportation Engineering), Asian 

Institute of Technology, 2523 

114  อ. ดร.ศาสตราวุฒิ  พลบูรณ D.Eng. (Logistics Management Systems), Kyoto 

University, Japan, 2558 

115  ผศ. ดร.ศิริรัตน  ทับสูงเนิน 

รัตนจันทร 

D.Eng. (Materials Science and Engineering), 

Nagaoka U. of Technology, Japan, 2546 

116  อ. ดร.ศิริวรรณ  โชคคา วศ.ด. (วิศวกรรมเซรามิก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 

2558 

117  อ.เศรษฐวิทย  ภูฉายา วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี, 2553 

118  อ.ดร.โศรฎา  แข็งการ วศ.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     

สุรนารี, 2558 

119  อ. ดร.สงบ  คําคอ Dr.-Ing. (Engineering Science), RWTH Aachen U., 

Germany, 2552 

120  ผศ.สน่ัน  ตั้งสถิตย วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุร,ี 2539 

121  ผศ.สมพันธุ  ชาญศิลป M.Eng. (Electrical Engineering), The City College of 

New York, USA., 2527 
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122  อ. ดร.สมศักดิ์  ศิวดํารงพงศ D.Eng. (Energy and Environment), Nagaoka U. of 

Technology, Japan, 2547 

123  ผศ. ดร.สมศักดิ์  วาณิชอนันตชัย Ph.D. (Computer Systems Engineering), U. of 

South Australia, Australia, 2550 

124  อ. ดร.สามารถ  บุญอาจ วศ.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     

สุรนารี, 2551 

125  อ. ดร.สารัมภ  บุญมี Ph.D. (Materials Science and Engineering), The 

Ohio State U., USA., 2556 

126  รศ. ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย Ph.D. (Civil  Engineering), U. of Texas at Arlington, 

Arlington, Texas, USA., 2540 

127  รศ.ดร.สุกานดา  เจียรศิริสมบูรณ D.Phil. (Materials Science) University of Oxford, 

UK., 2544 

128  ผศ. ดร.สุขเกษม  วัชรมัยสกุล D.Eng. (Materials Science and Engineering), 

Hokkaido U., Japan, 2546 

129  ศ. ดร.สุขสันติ ์ หอพิบูลสุข Ph.D. (Geotechnical Engineering), Saga U., Japan, 

2544 

130  ผศ. ดร.สุดเขตต  พจนประไพ Ph.D. (Materials Science and Engineering), U. of 

New South Wales, Australia, 2551 

131  ผศ. ดร.สุดจิต  ครุจิต Ph.D. (Environmental Engineering), Illinois Institute 

of Technology, USA., 2544 

132  อ. ดร.สุดารัตน  ขวัญออน Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering), U. of 

Nottingham, UK., 2554 

133  อ.ร.อ.สุทธิพงษ  มีใย MRes (Management Research), Cranfield U., UK., 

2553 

134  รศ. ดร.สุทิน  คูหาเรืองรอง Ph.D. (Ceramics), New York State College of 

Ceramics at Alfred U., New York, USA., 2538 

135  อ. ดร.สุธาทิพย  ภูบุบผาพันธ ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557 

136  อ. ดร.สุพรรณี  จันทรภิรมณ วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 

2550 

137  ผศ. ดร.สุภกิจ  รูปขันธ ปร.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2552 
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138  อ.สุภาพร  บุญฤทธิ์ วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2544 

139  อ.สุรเดช  ตัญตรยัรัตน วศ.ม. (วิศวกรรมการบินและอวกาศ), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550 

140  ผศ. ดร.อติชาต  วงศกอบลาภ Ph.D. (Chemical Engineering), The U. of 

Queensland, Australia,  2551 

141  ผศ. ดร.อนันท  อุนศิวิไลย Ph.D. (Electrical and Computer Engineering), 

Dalhousie U., Canada, 2543 

142  อ. ดร.อนุรัตน  ภูวานคํา Ph.D. (Materials Science), Nagaoka U. of Technology, 

Japan, 2544 

143  อ. ดร.อภิชน  วัชเรนทรวงศ Ph.D. (Environmental Management), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2551 

144  อ. ดร.อรรณพ  ประวัติวงศ D. Eng. (Structural Engineering), Asian Institute of 

Technology, 2557  

145  อ. ดร.อรรถพล  มณีแดง วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี),  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 

2553 

146  อ.อรลักษณ  พิชิตกุล M.Eng (Aeronautics and Astronautics), The 

University of Tokyo, Japan, 2557 

147  รศ. ดร.อวิรทุธ์ิ  ชินกุลกิจนิวัฒน Dr.Eng. (Civil Engineering), Graz U. of Technology, 

Austria, 2548 

148  ผศ. ดร.อัฆพรรค  วรรณโกมล Ph.D. (Geology), Free University, Germany, 2548 

149  รศ. ดร.อาทิตย  ศรแีกว Ph.D. (Electrical Engineering), Vanderbilt U., USA., 

2543 

150  ผศ. ดร.อาทิตย  คูณศรีสุข วศ.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     

สุรนารี, 2552 

151  อ. ดร.อานิสงส  จิตนารินทร Docteur de l’Université Paris VI (Geosciences 

et RessourcesNaturelles), Université Paris VI, 

France, 2553 

152  ผศ. ดร.อุทัย  มีคํา Ph.D. (Chemistry and Chemical Technology), U. of 

Bradford, UK., 2536 

153  ผศ. ดร.อุษณีย  กิตกําธร Ph.D. (Metallurgy and Materials Engineering), U. of 

Connecticut, USA., 2550 
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154  อ. ดร.เอกรงค  สุขจิต Ph.D. (Mechanical Engineering), The U. of 

Birmingham, UK., 2556 

155  อ. ดร.เอกวุฒิ  ศิริรักษ Ph.D. (Civil Engineering), U of Tennessee, USA., 

2551 

156  อ. ดร.อุเทน  ลีตน วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 

2557 

 

 3.2.3  อาจารยพิเศษ 

  -  

 

4.  องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใชกระบวนการสรางประสบการณภาคสนาม โดยใหนักศึกษา

ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งเรียกวา สหกิจศึกษา โดยในการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะไดที่ปรึกษา

จากสถานประกอบการและอาจารย ในสาขาวิชาเป นผู ด ูแลให น ักศ ึกษาได ร ับความรู  ท ักษะ และ

ประสบการณในวิชาชีพอยางครบถวนและสมบูรณ 

 4.1  ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

นักศึกษาจะไดทํางานจริงในสถานประกอบการ พรอมกับทําโครงงานในสายวิชาชีพและนําเสนอ

ตออาจารยและสถานประกอบการเพื่อประเมินผลการเรียน 

 4.2  ชวงเวลา  

ปฏิบัติงานระหวางภาคการศึกษาปกติ 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

นักศึกษาจะตองปฏิบัต ิงานในสถานประกอบการเปนระยะเวลา 16 สัปดาห และไมมีการ

ลงทะเบียนในรายวิชาอื่นรวมกับรายวิชาสหกิจศึกษาอีก  

 

5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

 5.1  คําอธิบายโดยยอ 

 โครงการหรือปญหาที่นาสนใจทางปฏิบัติในดานตาง ๆ ของวิศวกรรมยานยนตตามที ่ไดรับ

มอบหมายจากผูสอน โดยตองสงรายงาน และมีการสอบปากเปลา 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู 

นักศึกษามีทักษะ ความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิศวกรรมยานยนต เพื่อนําไปประยุกตใชใน

การออกแบบ วิเคราะห หรือประดิษฐไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
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 5.3  ชวงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษาที่ 4 

 5.4  จํานวนหนวยกิต  

536409  โครงงานวิศวกรรมยานยนต  1  จํานวน  4  หนวยกิต  

 5.5  การเตรียมการ  

สาขาวิชาฯ มีการใหความรูและแนะแนวทางใหกับนักศึกษาวิศวกรรมยานยนต เพื่อเตรียมตัวใน

การลงทะเบียนวิชาโครงงานวิศวกรรมยานยนต เพื ่อใหนักศึกษาสามารถหาหัวขอโครงงานที่สนใจกับ

อาจารยที่ปรึกษาได พรอมทั้งแนะนําการเขียนรายงาน การนําเสนอโครงงาน และสอบหัวขอโครงงาน 

 5.6  กระบวนการประเมินผล  

การวัดผลทําโดยอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบโครงงาน ในระหวางการทําโครงงานจะ

มีการรายงานความคืบหนาโครงการในสัปดาหที ่ 10 และจะมีการสอบโครงงานโดยพิจารณารายงาน

โครงงานและการนําเสนอโครงงานแบบปากเปลา 

 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

ตารางดานลางระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่ว ๆ ไปที่

มหาวิทยาลัย สํานักวิชา หรือสาขาวิชา พยายามพัฒนาใหมีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมสงเสริม 

(1) มีทักษะในการออกแบบและการ

วิเคราะหทางวิศวกรรมยานยนต 

การมีรายวิชาทางดานการออกแบบและการวิเคราะหดวย

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ, 

การผลิต, และการวิเคราะหทางวิศวกรรมตลอดจนการบูรณา

การความรูในการเชื่อมโยงการวิเคราะหทางวิศวกรรมยานยนต 

(2) มีทักษะในงานปฏิบัติการผลิต

และการทดสอบ 

การมีรายวิชาปฏิบัติการดานการผลิตและการทดสอบ  ทั้งที่

เปนรายวิชาปฏิบัติการโดยตรง และรายวิชาที่ผสมผสานการ

บรรยายและการทําโครงงานกลุม ที่ตองมีงานภาคปฏิบัติดวย 

(3) รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง

และสื่อสารกับบุคคลอ่ืนได 

การมอบหมายงานที่ตองศึกษาดวยตนเอง  นําเสนองานนั้น

หนาชั้นเรียน และไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

(4) มีความคิดเชิงบวก การสอดแทรกในรายวิชาตางๆ ใหทราบถึงประโยชนของการมี

ความคิดเชิงบวกพรอมยกตัวอยาง 

(5) มีความออนนอมถอมตน การสอดแทรกในรายวิชาตางๆ ใหทราบถึงประโยชนของความ

ออนนอมถอมตนในการทํางาน  
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2.     การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 

   2.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีความซื่อสัตยสุจรติ รูจักการแบงเวลาและทํางานใหเตม็กําลังความสามารถ 

(2) มีหลักธรรมในการดําเนินชีวิตตัดสินประเด็นทางจรยิธรรมดวยเหตุผลที่เหมาะสม 

(3) มีการควบคุมตนเอง สรางความเคารพและศรัทธาในตนเองได 

(4) มีจิตสํานึกสาธารณะอยางเขมแข็ง เปนพลเมืองท่ีมีความหวงใยและรักชาติ 

(5) เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

(6) เคารพและชื่นชมงานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน และสากล 

 2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มอบหมายใหนักศึกษาทํางานจากการคนควา ดูเจตคติทางจริยธรรมจากเนื้อหา

ความคิดท่ีนําเสนอในชิ้นงาน 

(2) มอบหมายใหนักศึกษาทํางานกลุม เพ่ือดูการใชความรวมมือกันเปนกลุมในการศึกษา

คนควา 

(3) กําหนดใหนักศึกษามีระเบียบวิจัยในการเรียน ทั้งในขณะเรียนและในการเรียนรูดวย

ตนเองเพิ่มเติม 

(4) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย 

   2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินเหตุผลทางจริยธรรมจากการนําเสนอและอภิปรายประเด็นปญหาในงาน

เขียนที่สง 

(2) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

(3) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน การสอบ การทํากิจกรรม 

 

2.2 ดานความรู (Knowledge) 

   2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มีความรูในดานที่ เก่ียวของกับภารกิจตาง ๆ ของการดําเนินชี วิตใหดีและประสบ

ความสําเรจ็ 

(2) มีความรูเทาทันในสภาวการณของโลกปจจุบันท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

(3) อธิบายความเชื่อมโยงแบบบูรณาการของศาสตรหลักในการดําเนินชีวิต 
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   2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

(1) ใชการเรียนการสอนโดยเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

(2) ใชการเรียนการสอนแบบปญหาเปนฐาน ศึกษาจากตัวอยางกรณีศึกษา  

(3) ใชการเรียนการสอนแบบบรรยายในชั้นเรยีน 

   2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

(1) ประเมินจากรายงานการศึกษาคนควา 

(2) ประเมินจากการวิเคราะหกรณีศกึษา 

(3) ประเมินจากการรวมอภิปราย 

(4) ประเมินจากขอสอบ 

 

2.3 ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 

2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

(1) สามารถคนหาขอเท็จจรงิ ทําความเขาใจ วิเคราะหและประเมินขอมูลจากหลักฐานได

และนําขอสรปุมาใช 

(2) สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาที่ซับซอนและเสนอแนวทางแกไขที่เปนนวัตกรรมทาง

ความคิด 

(3) มีความเปนผูใฝรูเพ่ือการศึกษาที่ย่ังยืนตลอดชีวิต 

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) ใหนักศึกษาไดอานหนังสือที่นําเสนอความคิดเชิงวิพากษเพ่ือกระตุนใหนักศึกษาได

เกิดความคิด วิเคราะหวิจารณ 

(2) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝกทักษะการคิดเชิงวิพากษ และการอภิปรายตอ

ประเดน็ท่ีคัดสรร 

(3) จัดใหมีการเขียนรายงานหรือบทความทางวิชาการที่แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห

วิจารณและแสดงนวัตกรรมทางความคิดที่เปนของตนเอง 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

(1) ประเมินจากการเขียนรายงานของนักศึกษา 

(2) ประเมินจากการใชขอสอบหรือแบบฝกหัดท่ีใหนักศึกษาคิดวิเคราะหปญหา 

(3) ประเมินจาการที่นักศึกษาจะตองต้ังคําถามและใหคําตอบไดดวยตนเอง 
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2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง 

(2)  รูจักความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการปรับตัวในการทํางานและอยูรวมกับผูอื่น

ในสังคม 

2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการสื่อสารความคิดระหวางบุคคล 

(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการอภิปรายกลุม 

(3) จัดการเรยีนการสอนดวยการใหทํารายงานกลุม และนําเสนอในชั้นเรียน  

2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทาํกิจกรรม 

(2)   สังเกตจากการใหความรวมมือในการอภิปราย 

(3) ประเมินจากความคิดเห็นของเพื่อนรวมกลุมทํางานและจากความคิดเห็นของเพื่อน

รวมชั้นเรียน 

 

2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (Numerical, Communication and Information Technology Skills) 

  2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) สามารถสรุปประเด็น และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร เลือกใชรูปแบบการสื่อสารที่

ถูกตองเหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

(2) มีความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตอการรวบรวมขอมูล แปลความหมายและ

สื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนตอการดาํรงชีวิต 

(3) มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ขอมูลทางสถิติและตรรกศาสตรท่ีจําเปนตอการ

ดํารงชีวิต 
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2.5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(1) สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีนักศึกษาไดมีกิจกรรมสื่อสารและใชภาษา

อยางถูกตอง  ทั้งภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ 

(2) ใหนักศึกษานําเสนอขอมูลโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และกระตุนให

นักศึกษาเห็นถึงความสําคัญและประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

นําเสนอและสืบคนขอมูล 

(3) มอบหมายงานที่มีสวนเก่ียวของกับการใชกระบวนการคิดวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร 

และตรรกศาสตรอยางถูกตองตามระเบียบวิธี 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(1) ประเมินทักษะการใชภาษาสื่อสาร ทั้งจากการเรียนในหองเรียนและจากการนําเสนอ

งาน 

(2) ประเมินจากความถูกตองในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและสืบคน

ขอมูล รวมทั้งวิธีการที่ถูกตองในการจัดทําเอกสารทางวิชาการ 

(3) ประเมินจากการทําขอสอบและงานเขียนที่มีสวนเก่ียวของกับการใชกระบวนการคิด

วิเคราะหเชิงคณิตศาสตรและตรรกศาสตร 

 

หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 

 2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) มีความซื่อสัตยสุจรติ 

(2) มีระเบียบวินัย 

(3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ืน 

(5) มีจิตสาธารณะ 

 2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรมและจริยธรรม 

(1) กําหนดระเบียบวินัยในการเรียน ทั้งในขณะเรียนและในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย 

(2) กําหนดใหนักศึกษาทํางานกลุม เพ่ือดูการใชความรวมมือกันเปนกลุมในการศึกษา

คนควา 
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(3) เนนกระบวนการและระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร การเคารพในภูมิปญญาของผูอ่ืน 

การอางอิงอยางถูกวิธี การเผยแพรความรูใหมตอวงการวิชาการ และการใหความรูที่

ถูกตองแกสังคม 

(4) สนับสนุนการเขารวมปฏิบัติงานอาสาสมัครท่ีสรางคุณประโยชนตอสวนรวม 

 2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) ประเมินการรูหนาที่จากความสม่ําเสมอในการเขาเรียน และการมีวินัยจากการตรง

ตอเวลาในการเขาเรียนและการสงงาน 

(2) ประเมินความรับผิดชอบและความซื่อสัตยจากพฤติกรรมในการทํางานจากการตรวจ

งานเปนรายบุคคล หรอืจากการสอบ 

(3) ประเมินการทํางานเปนหมูคณะจากการสังเกตพฤติกรรมของการทํางานเปนกลุมของ

นักศึกษา 

 

2.2  ดานความรู (Knowledge) 

 2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตรและ/หรือคณิตศาสตร 

(2) มีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ที่จะนํามาอธิบายหลักการและ

ทฤษฎีในศาสตรเฉพาะ 

(3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ พัฒนาความรูใหมโดยเฉพาะอยางย่ิงดาน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

(4) มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ ที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

 2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

(1) เนนการเรียนการสอนที่ใหหลักการและแนวคิดวิธีการทางวิทยาศาสตรและ 

คณิตศาสตร 

(2) ยกตัวอยางและใหหลักการในการคดิวิเคราะห และแสดงวิธีการแกปญหา  

(3) ฝกทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน เพื่อใหเขาใจเนื้อหาของการสอนแตละครั้ง  

(4) ฝกทักษะการคิดวิเคราะห หรือใหนักศึกษาฝกปฏิบัติตามแตละรายวิชา 

 2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

(1) ประเมินผลในชั้นเรยีน เชน การถาม-ตอบ การสอบยอย การทําแบบฝกหัดกลุม 

(2) ประเมินผลจากการบานหรือการทํารายงานคนควา 

(3) ประเมินผลจากการนําเสนองานในชั้นเรียน 

(4) ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและประจําภาคตามระบบของมหาวิทยาลัย 
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2.3  ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 

 2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทาง

วิทยาศาสตร 

(2) นําความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปประยุกตกับสถานการณตาง ๆ ไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 

(3) มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่

หลากหลายไดอยางถูกตอง เพื่อนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม 

 2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) ยกตัวอยางหรือการทําโจทยในชั้นเรียนเพ่ือแสดงการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 

(2) กําหนดการบานท่ีนักศึกษาตองคนควาหาความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ 

(3) กระตุนใหมีแรงบันดาลใจในการสรางนวัตกรรมหรือการคนพบองคความรูใหม 

 2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

(1) ประเมินจากการบานหรือรายงานของนักศึกษา 

(2) ประเมินจากการใชขอสอบหรือแบบฝกหัดท่ีใหนักศกึษาคิดวิเคราะหปญหา 

 

2.4   ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and  

 Responsibility) 

 2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผูนาํ โดยสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี 

(2) มีความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร รวมท้ังพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร 

 2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

  ความรับผิดชอบ  

(1) ใหแบบฝกหัดในชั้นเรียนหรือการฝกปฏิบัติ เพ่ือใหฝกทํางานรวมกันเปนกลุม 

(2) กระตุนนักศึกษาใหมีความกลาในการสอบถามในชั้นเรียน และสามารถแสดงความคิดเห็น 

(3) ในรายวิชาปฏิบัติการ เนนการทํางานเปนกลุมแตใหทํารายงานเปนรายบุคคล และให 

 ฝกหัดการนําเสนอผลงาน 

 2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ  

  รับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากการทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน หรอืการทํารายงาน 

(2) ประเมินจากปฏิสัมพันธของนักศึกษาในชั้นเรียน 
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 2.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (Numerical, Communication and Information Technology Skills) 

  2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 

   สารสนเทศ 

(1) สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือการวิเคราะหและประมวลผล

การแกปญหา ตลอดจนสามารถนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 

(2) มีทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดอยาง

มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

(3) มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น ๆ เพ่ือการคนควาไดอยาง

เหมาะสมและจําเปน 

(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 

  2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ 

   ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) กําหนดโจทยปญหาที่เนนการประยุกตที่ตองอาศัยทักษะการคิดวิเคราะหและการ

คํานวณเชิงตัวเลข และการแปลความหมายของผลลัพธ 

(2) ใชตําราภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการสอน 

(3) เนนการคนควา อางอิง โดยใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

  2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและ 

   การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลจากการสอบยอย การทําแบบฝกหัดกลุม หรอืการทํารายงาน 

(2) ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและประจําภาคตามระบบของมหาวิทยาลัย 

 

หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาวิศวกรรมศาสตร 

2.1 คุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Morals) 

 2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

   (1)  เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรมจริยธรรม

    เสียสละและซื่อสัตยสุจริต 

   (2)  มีวินัยตรงตอเวลารับผิดชอบตอตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 

    ขององคกรและสังคม 
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   (3)  มีภาวะความเปนผูนําและผูตามสามารถทํางานเปนหมูคณะสามารถแกไขขอขัดแยง

    ตามลําดับความสําคัญเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นรวมทั้งเคารพใน

    คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

   (4)  สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล

    องคกรสังคมและสิ่งแวดลอม 

   (5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรบัผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ

    รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึง

    ปจจุบัน 

 2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรมจริยธรรม 

   สอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 

 2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

   (1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียนการสงงานตามกําหนดระยะ

    เวลาที่มอบหมาย 

   (2)  ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 

 

2.2   ความรู (Knowledge) 

 2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

   (1)  มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐานวิทยาศาสตรพ้ืนฐานวิศวกรรม

พื้นฐานและเศรษฐศาสตรเพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่

เก่ียวของและการ สรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

   (2)  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหา

    ของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

   (3)  สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆที่เก่ียวของ

   (4)  สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสมรวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือ

    ที่เหมาะสมเชนโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนตน 

   (5)  สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

 2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

    ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเนนหลักการทางทฤษฎีและประยุกตใชทางปฎิบัติดวย

การทดลองในหองปฏิบัติการทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของ

รายวิชาน้ันๆนอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ

ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ 
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 2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

   ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆคือ 

   (1)  การทดสอบยอย 

   (2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

   (3)  ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 

   (4)  ประเมินจากการโจทยการบาน 

 

2.3   ทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 

 2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  (1)  มีความคดิอยางมีวิจารณญาณที่ดี 

  (2)  สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะหและสรปุประเดน็ปญหาและความตองการ 

  (3)  สามารถคิดวิเคราะหและแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบรวมถึงการใช

ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  (4)  มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสมใน

การพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

  (5)  สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเองเพื่อการเรียนรูตลอด

ชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

 2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1)  กําหนดกรณีศึกษาที่ใหนักศึกษาจัดทํารายงานกลุม 

(2)  กําหนดโจทยการบาน 

(3)  การทดลองในหองปฏิบัติการเพื่อใหเกิดแนวคิดสนับสนนุการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 

 2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาน้ีสามารถทําไดโดยการออก

ขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหาอธิบายแนวคิดของการแกปญหาและวิธีการแกปญหาโดยการ

ประยุกตความรูที่เรยีนมา 

 

2.4   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) 

 2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

   (1)  สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสาร

ตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม 
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   (2)  สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัว

และสวนรวมพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุมรวมท้ัง

ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

   (3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและสอดคลอง

กับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

   (4)  รูจักบทบาทหนาที่และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคล

และงานกลุมสามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามได

อยางมีประสิทธิภาพสามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

   (5)  มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานและการรักษาสภาพ

แวดลอมตอสังคม 

 2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

  ความรับผดิชอบ 

    ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุมการทํางานที่ตองประสานงาน

กับผูอื่นขามหลักสูตรหรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืนหรือผูมีประสบการณ

โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถ

ในการรับผิดชอบ ดังนี ้

   (1)  สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

   (2)  มีความรบัผิดชอบตองานที่ไดรบัมอบหมาย 

   (3)  สามารถปรบัตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

   (4)  มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลท่ัวไป 

 2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ 

   รับผิดชอบ 

    ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น

เรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ 

 

2.5   ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (Numerical, Communication and Information Technology Skills) 

 2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรบัการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต 

ตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค 
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(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช

สัญลักษณ 

(5) สามารถใชเคร่ืองมือการคํานวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิศวกรรม 

 2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารนี้

อาจทําไดในระหวางการสอนโดยอาจใหนักศึกษาแกปญหาวิเคราะหประสิทธิภาพของวิธี

แกปญหาและใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหาผลการวิเคราะหประสิทธิภาพตอนักศึกษาใน

ชั้นเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลองและ

สถานการณเสมือนจริงและนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม 

 2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (1)  ประเมินจากเทคนิคการใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม 

   (2)  ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง

    สถิติประยุกตในการแกปญหาโจทยการคํานวณ 

 

2.6   ทักษะพิสัย (Psychomotor) 

 2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 

   (1)  มีความสามารถในการใชอุปกรณ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร และการ

ประยุกตใชไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

   (2)  มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใชอุปกรณ เครื่องมือ สําหรับการแกปญหาเฉพาะ

 ทางเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดําเนินการ 

   (3)  มีทักษะในการออกแบบและสามารถนําความรูในภาคทฤษฎีไปสูภาคปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 2.6.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพสิัย 

กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัยนี้ทําไดในระหวางการสอนโดย

อาจใหนักศึกษาประยุกตใชอุปกรณ เคร่ืองมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตรไดอยางถูกตองและ

ปลอดภัย นอกจากนี้ในการทดลองใชเครื่องมือตาง ๆ ยังมีแบบทดสอบท่ีฝกการแกปญหาเฉพาะ
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ทางเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในงานที่ดําเนินการและสามารถนําความรูทางทฤษฎีไปสูภาคปฏิบัติได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 

(1)  ประเมินจากความสามารถในการใชอุปกรณ เคร่ืองมือพื้นฐานทาง วิศวกรรมศาสตร

และการประยุกตใชไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

(2)   ประเมินจากการแกปญหาเฉพาะทางเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในงานท่ีดําเนินการและ

ประเมินงานที่ไดจากภาคปฏิบัติวามีประสิทธิภาพอยางไร 

 

หมวดวิชาสหกิจศึกษา 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 

2.1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองการพัฒนา 

(1) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

(2) มีภาวะความเปนผูนาํและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมกับบุคคลอ่ืนที่มีความแตกตาง

ทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิ 

(3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

(4) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2.1.2 กระบวนการหรือกจิกรรมเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู 

(1) มหาวิทยาลัยเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาในการสมัครงาน   การปรับตัวใหเขา

กับสังคมการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน การทํางานใหประสบผลสําเร็จ 

เปนตน 

(2) ฝายทรัพยากรบุคคลปฐมนิเทศนักศึกษากอนเขาปฏิบัติงานเพ่ือใหนักศึกษาไดรับ

ทราบถึงกฎระเบียบ ขอบังคับ ขอพึงปฏิบัติของสถานประกอบการ 

(3) นักศึกษาทํางานรวมกับพนักงานในสถานประกอบการภายใตตําแหนงงาน ลักษณะ

งาน และกฎระเบียบที่สถานประกอบการกําหนดดวยความมุงมั่นและรับผิดชอบ 

(4) นักศึกษานําเสนอความกาวหนาและผลการปฏิบัติงานตอพนักงานที่ปรึกษาหรือ

พนักงานพี่เลีย้งเปนระยะหรือตามที่สถานประกอบการกําหนด 

2.1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู 

(1) ประเมินความพรอม วุฒิภาวะทางอารมณ (EQ) และพัฒนาการของตนเองกอนไป

ปฏิบัติงาน 

(2) ประเมินคุณภาพนักศึกษาในระหวางการนิเทศงานสหกิจศึกษาโดยคณาจารยนิเทศ 
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(3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานโดยพนักงานที่

ปรกึษาหรือพนักงานพี่เลี้ยง 

(4) ประเมินผลการนําเสนอผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ 

(5) ประเมินวุฒิภาวะทางอารมณ (EQ) และพัฒนาการของตนเองเม่ือสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 

 

2.2  ดานความรู (Knowledge) 

2.2.1 อธิบายถึงความรูที่จะไดรับ / ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษาและ

แนวทางการประยุกตใช 

(2) ไดรบัความรูใหมจากสถานประกอบการท่ีนอกเหนือจากการศึกษาในชั้นเรียน 

(3) ไดรับความรูใหมจากการใชความรูเดิมในช้ันเรียนมาแกปญหาในสถานการณจริงจน

เกิดความรูใหมเพ่ือใชแกปญหาในสถานการณใหมตอไป 

(4) สามารถบูรณาการความรูท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

(5) ไดรับความรู เสริมสรางทักษะทางวิชาชีพและทักษะทางสังคมตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

2.2.2 กระบวนการหรือกจิกรรมเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู 

(1) งานท่ีนักศึกษาปฏิบัติตองเปนงานที่ทาทายความสามารถของนักศึกษา แตมีความ

ยากงายพอเหมาะตอนักศึกษา 

(2) สถานประกอบการสามารถกําหนดลักษณะงานเปนโครงงานหรืองานประจําที่เนน

ประสบการณ 

(3) สถานประกอบการตองจัดพนักงานที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงใหคําแนะนําแกนักศึกษา จัด

เครื่องมือและอุปกรณที่ จําเปน บอกแหลงขอมูลเพ่ือใหนักศึกษาไดคนควาและ

สามารถทํางานไดดวยตนเอง 

(4) คณาจารยนิเทศนิเทศงานนักศึกษาในสถานประกอบการเพื่อใหคําปรึกษาและ

ขอเสนอแนะทั้งทักษะทางวิชาการและทางสงัคม 

(5) สถานประกอบการเปดโอกาสใหนักศึกษานําเสนอความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 

และนําเสนอผลงานเม่ือสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 

2.2.3 วิธีประเมินผลการเรียนรู 

(1) ประเมินคุณภาพนักศึกษาในระหวางการนิเทศงานสหกิจศึกษาโดยคณาจารยนิเทศ 

(2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานโดยพนักงานที่

ปรกึษา 

(3) ประเมินผลการนําเสนอผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ 
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2.3 ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 

2.3.1 ทักษะทางปญญาที่จะไดรับการพัฒนา / ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) การคดิไตรตรองอยางเปนระบบเพ่ือแกปญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง 

(2) การนําความรูจากสถานการณหนึ่งไปแกปญหาอีกสถานการณหนึ่ง 

(3) การบูรณาการความรูเพื่อการแกไขปญหาในสถานการณจริง 

(4) การทํางานเปนทมีกับบุคคลตางคณุวุฒิและวัยวุฒิภายใตสภาวะการทาํงานที่แทจรงิ 

2.3.2 กระบวนการหรือกจิกรรมตางๆ ที่ใชในพัฒนาผลการเรียนรู 

(1) สถานประกอบการหมอบหมายงานใหนักศึกษาปฏิบัติในลักษณะโครงงานหรืองาน

ประจําที่เนนประสบการณ 

(2) จัดใหมีการอบรมทักษะทางสังคมอยางตอเนื่องท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกอน

และระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

(3) จัดทํารายงานในกิจกรรมและงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย 

(4) ประชุมรวมกันระหวางพนักงานที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง คณาจารยนิเทศ และนักศึกษา

อยางสม่ําเสมอ 

2.3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู 

(1) ประเมินปญหาที่นักศึกษาสามารถแกไขไดในระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

(2) ประเมินความรูใหมที่นักศึกษาไดรับจากการแกไขปญหา 

(3) ประเมินผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

 

2.4   ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) 

2.4.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการรับภาวะ

ความรับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา 

(1) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง 

ๆ  ในกลุม ทั้งในบทบาทของผูนํา หรอืในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

(2) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

(3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

(4) สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม 

พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 

2.4.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู 

(1) สถานประกอบการกําหนดงานและพนักงานท่ีปรึกษาหรอืพนักงานพี่เลี้ยงที่ตรงตาม

สาขาวิชาชีพของนักศึกษา 
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(2) พนักงานท่ีปรึกษาหรือพนักงานพี่เลี้ยงหมอบหมายงานใหนักศึกษาปฏิบัติในลักษณะ

โครงงานหรืองานประจําที่เนนประสบการณ 

(3) พนักงานท่ีปรึกษาหรือพนักงานพี่เลี้ยงหมอบหมายงานใหนักศึกษาปฏิบัติในลักษณะ

การทํางานเปนทีมเพ่ือใหรูรักสามัคคี สรางสัมพันธที่ดีระหวางบุคคล และพัฒนา

ความรับผิดชอบ 

(4) นักศึกษาปรกึษากับพนักงานที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปาหมาย 

(5) นักศึกษาประสานงานกับบุคคลตาง ๆ ในสถานประกอบการเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งอํานวย

ความสะดวกใหงานท่ีไดรับมอบหมายประสบผลสําเร็จ 

(6) นักศึกษานําเสนอความกาวหนาในการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงานเมื่อสิ้นสุดการ

ปฏิบัติงาน 

2.4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู 

(1) ประเมินความสามารถในการทํางานเปนทีมของนักศึกษา 

(2) ประเมินทักษะในการสื่อสารของนักศึกษา 

(3) ประเมินความสามารถในการนําเสนอผลงานของนักศึกษา 

(4) ประเมินผลสําเรจ็ของงานที่ไดรับมอบหมายโดยเปรียบเทียบกับแผนงานท่ีไดกําหนดไว 

 

2.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (Numerical, Communication and Information Technology Skills) 

2.5.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีควรมีการพัฒนา 

(1) ความสามารถในการศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ท้ังแหลงขอมูลในรูป

เอกสารและอิเล็กทรอนกิสโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) ความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาเพ่ือแกไข

ปญหางานท่ีไดรับมอบหมาย 

(3) ความสามารถในการนําเสนอความกาวหนาในการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงานเมื่อ

สิ้นสุดการปฏิบัติงาน 

(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

2.5.2 กระบวนการหรือกจิกรรมตาง ๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู 

(1) มอบหมายงานในลักษณะโครงงานหรืองานประจําที่มีการกําหนดเปาหมายของงาน

อยางชัดเจน โดยงานดังกลาวตองมีความทาทายตอความสามารถของนักศึกษา และ

ตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษาและควรเนนงานที่ตองอาศัยทักษะทาง

คณิตศาสตร การคํานวณ และสถิติเพื่อการนําเสนอขอมูล 
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(2) มอบหมายงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงตาง ๆ ทั้งแหลงขอมูล

ในรูปเอกสารและอิเล็กทรอนิกสโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(3) มอบหมายงานการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี

ที่เกี่ยวของเพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาอยางเหมาะสม 

(4) มอบหมายงานที่ตองใชเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงานทั้งระหวางการปฏิบัติงาน

และเม่ือสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 

2.5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู 

(1) ประเมินความสามารถของนักศึกษาในการเสาะแสวงหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ โดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) ประเมินผลการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท่ีไดจากศึกษาของนักศึกษา 

(3) ประเมินความสามารถในการนําเสนอผลงานของนักศึกษาทั้งระหวางการปฏิบัติงาน

และเม่ือสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 

 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

 (Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

หมวดศึกษาท่ัวไป 

1. คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 

(1) มีความซื่อสัตยสุจริต รูจักการแบงเวลาและทํางานใหเต็มกําลังความสามารถ 

(2) มีหลักธรรมในการดําเนินชีวิต ตัดสินประเด็นทางจริยธรรมดวยเหตุผลที่เหมาะสม 

(3) มีการควบคุมตนเอง สรางความเคารพและศรัทธาในตนเองได 

(4) มีจิตสํานึกสาธารณะอยางเขมแข็ง เปนพลเมืองที่มีความหวงใยและรักชาติ 

(5) เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

(6) เคารพและชื่นชมงานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินสากล   

2. ความรู (Knowledge) 

(1) มีความรูในดานที่เก่ียวของกับภารกิจตาง ๆ ของการดําเนินชีวิตใหดีและประสบ

ความสําเร็จ 

(2) มีความรูเทาทันในสภาวการณของโลกปจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

(3) อธิบายความเชื่อมโยงแบบบูรณาการของศาสตรหลักในการดําเนินชีวิต 
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3. ทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 

(1) สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ วิเคราะหและประเมินขอมูลจากหลักฐานได

และนําขอสรุปมาใช 

(2) สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาที่ซับซอนและเสนอแนวทางแกไขที่เปนนวัตกรรมทาง

ความคิด 

(3) มีความเปนผูใฝรูเพ่ือการศึกษาที่ยั่งยืนตลอดชีวิต 

4. ทั กษ ะความสั มพั นธ ระหว างบุ คคลและความรับ ผิ ดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) 

(1) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง 

(2) รูจักความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพ่ือการปรับตัวในการทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม 

5. ทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical, 

Communication and Information Technology Skills) 

(1) สามารถสรุปประเด็น และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร เลือกใชรูปแบบการสื่อสารที่

ถูกตองเหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

(2) มีความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตอการรวบรวมขอมูล แปลความหมายและ

สื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนตอการดาํรงชีวิต 

(3) มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ขอมูลสถิติและตรรกศาสตรที่จําเปนตอการดาํรงชีวิต 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

●  ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 
ผลการเรียนรูกระจายสูรายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

 1. กลุมวิชาแกนศึกษาท่ัวไป  

202107 การใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ 

202211 การคดิเพ่ือการพัฒนา ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ○  ● ● ● ● ● ○ ● 

202212 มนุษยกับวัฒนธรรม ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ 

202213 โลกาภิวัตน ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ 

 2. กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  

203101 ภาษาอังกฤษ 1 ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ 

203102 ภาษาอังกฤษ 2 ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ 

203203 ภาษาอังกฤษ 3 ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ 

203204 ภาษาอังกฤษ 4 ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ 

203305 ภาษาอังกฤษ 5 ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ 
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ผลการเรียนรูกระจายสูรายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

 3. กลุมวิทยาศาสตรและคณติศาสตร  

103113 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○  

104113 มนุษยกับสิ่งแวดลอม ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ 

105113 มนุษยกับเทคโนโลย ี ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● 

 4. กลุมวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  

114100 กีฬาและนันทนาการ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ 

202111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 

202241 กฎหมายในชีวิตประจําวัน ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ 

202261 ศาสนากับการดําเนินชีวติ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ 

202262 พุทธธรรม ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ 

202291 การจัดการสมัยใหม ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ 

202292 ผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ 

202293 ผูประกอบการทางสังคม ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ 

202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ 

202354 ปรัชญาวาดวยการศึกษาและการทํางาน ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

1.   คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 

(1) มีความซื่อสัตยสุจริต 
(2) มีระเบียบวินัย 
(3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น 
(5) มีจิตสาธารณะ 

2. ดานความรู (Knowledge) 
(1) มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตรและ/หรือคณิตศาสตร 
(2) มีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ที่จะนํามาอธิบายหลักการและทฤษฎี

ในศาสตรเฉพาะ 
(3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการพัฒนาความรูใหมโดยเฉพาะอยางยิ่งดาน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
(4) มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 
(1) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมี เหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทาง

วิทยาศาสตร 
(2) นําความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปประยุกตกับสถานการณตาง ๆ ไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 
(3) มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีหลากหลาย

ไดอยางถูกตอง เพื่อนาํไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) 
(1) มีภาวะผูนําโดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี 
(2) มีความรับผิดชอบตอสังคมและองคกรรวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ(Numerical, 

Communication and Information Technology Skills) 
(1) สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือการวิเคราะหและประมวลผลการ

แกปญหา ตลอดจนสามารถนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
(2) มีทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

(3) มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น ๆ เพ่ือการคนควาไดอยาง
เหมาะสมและจําเปน 

(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)  

หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

ผลการเรียนรูกระจายสูรายวิชา 

 

1. คุณธรรม และจริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

 1. กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 ○ ○ ●   ● ○   ● ○     ● ○  ○ 

102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 ○ ○ ●   ● ○   ● ○  ○   ● ○  ○ 

103101 แคลคูลัส 1  ●    ●    ●          

103102 แคลคูลัส 2  ●    ●    ●          

103105 แคลคูลัส 3  ●    ●    ●          

105001 ฟสิกสพ้ืนฐาน  ●    ● ●   ●    ●   ●   
105101 ฟสิกส 1  ●    ● ● ● ● ● ●   ●   ●   

105102 ฟสิกส 2  ●    ● ●   ● ●   ●   ●   

105191 ปฏิบัติการฟสิกส 1 ● ● ● ● ● ● ●   ●   ●  ● ● ●   

105192 ปฏิบัติการฟสิกส 2 ● ● ● ● ● ● ●   ●   ●  ● ● ●   
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หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาวิศวกรรมศาสตร 

1. คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 

(1)   เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจรติ 

(2)  มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง 

ๆ ขององคกรและสังคม 

(3)   มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง 

ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน

คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

(4)  สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคลองคกร 

สังคมและสิ่งแวดลอม 

(5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ 

รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน 

2. ความรู (Knowledge) 

(1)   มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน 

และเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และ

การสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2)  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา

ของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

(3)  สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ 

(4)  สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช

เคร่ืองมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

(5)  สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

3. ทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 

(1)   มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี 

(2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4)   มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ใน

การพัฒนานวัตกรรมหรอืตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

(5)   สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 

และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) 

(1)  สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอ

สังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม 

(2)   สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ

สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความ

ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 

(3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับ

ทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

(4)  รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคล

และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มี จิตสํ านึ กความรับผิดชอบด านความปลอดภัยในการทํ างาน  และการรักษา

สภาพแวดลอมตอสังคม 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical, 

Communication and Information Technology Skills) 

(1)  มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

(2)  มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต 

ตอการแกปญหาที่เก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

(3)  สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

(4)  มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช

สัญลักษณ 

(5)  สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิศวกรรม 

6. ทักษะพสิัย (Psychomotor) 

(1) มีความสามารถในการใชอุปกรณ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร และการ

ประยุกตใชไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

(2)  มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใชอุปกรณ เครื่องมือ สําหรับการแกปญหาเฉพาะทาง

เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดําเนินการ 

(3)   มีทักษะในการออกแบบและสามารถนําความรูในภาคทฤษฎีไปสูภาคปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพ   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)  

หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาวิศวกรรมศาสตร 

●  ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 
ผลการเรียนรูกระจายสูรายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ

พิสัย 

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 3 

 2.  กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร                             

523101 การเขียนแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร 1                             

525101 การเขียนแบบวศิวกรรม 1  ●     ○  ●   ○ ●     ○ ●     ● ○    

525202 เทอรโมไดนามิกส 1  ●  ○  ○ ●      ●  ○    ○      ○  ●  

525203 พลศาสตรวิศวกรรม  ● ○   ● ● ○ ●  ○ ● ● ○ ○   ○ ●      ○    

525204 กลศาสตรของไหล 1  ●     ● ● ● ●   ●  ○   ○ ○      ●  ●  

525209 การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานประยุกตทาง

วิศวกรรม 

 ●  ○  ○ ●  ○   ○ ●   ○   ●  ●  ○ ○  ●   

525301 การเขียนแบบทางกล  ●     ○  ●   ● ●     ● ●  ●   ○ ●    

530201 สถิตยศาสตรวิศวกรรม      ● ● ●      ● ● ●  ● ●  ●  ● ● ● ● ●  
530211 กลศาสตรวัสดุ 1    ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●          ●    
531101 วัสดุวิศวกรรม  ●    ● ○ ○   ● ○                 

533261 กรรมวิธีการผลิต     ●     ●     ●     ●     ● ●   
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ผลการเรียนรูกระจายสูรายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ

พิสัย 

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 3 

533262 ปฏบิัติการกรรมวิธีการผลิต                          ●   

536210 วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน  ● ○ ○ ○ ● ● ●   ● ●    ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ●  ● ● 

 3.  กลุมวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร                             

525210 พ้ืนฐานการใชคอมพิวเตอรชวยในการวเิคราะห

ทางวศิวกรรม 
 ●  ○  ○ ●  ○   ○ ●  ○ ○   ●  ●  ○   ●   

525302 การวัดและเคร่ืองมือวดั    ● ●  ●  ●    ●    ●     ●   ●  ●  

525304 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 1  ●     ● ● ● ●   ●    ●        ●  ●  

525305 กลศาสตรเคร่ืองจักรกล  ●    ● ●     ○ ● ○ ○   ● ●     ● ●    
525307 การสั่นทางกล     ●  ●   ○   ●     ○   ○        

525308 การถายเทความรอน  ●     ● ● ● ●   ●            ●  ●  

525340 ปฏบิัติการวิศวกรรมเครื่องกล  ●    ● ○    ● ○    ● ○    ○ ○ ●   ●   

525401 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม    ● ●  ●  ●    ● ●   ●     ●   ●  ●  

535412 การออกแบบอุปกรณชวยผลิตและจับยึดชิ้นงาน  ●    ● ●    ●    ●  ●       ●  ● ●  

536211 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกรยานยนต  ●       ●     ●   ●    ● ● ●    ●  

536240 ปฏบิัติงานพ้ืนฐานวิศวกรรมยานยนต 1 ● ●    ● ○    ● ○    ● ○    ○ ○ ●   ●   

536241 ปฏบิัติงานพ้ืนฐานวิศวกรรมยานยนต 2  ●    ● ○    ● ○    ● ○    ○ ○ ●   ●   
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ผลการเรียนรูกระจายสูรายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ

พิสัย 

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 3 

536302 ระบบควบคุมของยานยนต  ●    ○ ●  ○    ●      ○    ○  ○    

536304 วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต  ● ○ ○  ○ ● ●   ● ● ○   ●     ○ ○ ○ ● ●    

536310 
เคร่ืองจักรกลไฟฟา อิเล็กทรอนิกสกําลังและ

ระบบฝงตัว 
 ● ○ ○ ○ ● ● ●   ● ●    ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ●  ● ● 

536311 กลศาสตรยานยนต  ● ○ ○   ● ●   ●     ●     ●        

536312 เคร่ืองยนตเผาไหมภายใน  ● ○ ○  ○ ● ●   ● ● ○   ●     ○ ○ ○ ● ●    

536313 
การใชคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหทาง

วิศวกรรมสําหรับวศิวกรรมยานยนต 
 ● ●      ●     ●   ●    ● ● ●    ●  

536342 
ปฏบิัติการดานความรอนและของไหลสําหรับ

ยานยนต 
 ●    ● ○    ● ○    ● ○    ○ ○ ●   ●   

536343 ปฏบิัติการข้ึนรูปและเช่ือมตอ      ●     ●     ●       ●   ●   

536344 ปฏบิัติการเทคโนโลยีการผลิต  ●    ●     ●     ●     ●  ●   ●   

536408 โครงงานวิศวกรรมยานยนต 1 ● ●        ●     ●     ●     ● ●  ● 

536442 ปฏบิัติการทางพลศาสตรและระบบควบคุมใน

ยานยนต 
 ●    ●     ●     ●     ●  ●   ●   
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ผลการเรียนรูกระจายสูรายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ

พิสัย 

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 3 

 4.  กลุมวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร                             

525315 การทําความเย็นและการปรับอากาศ  ●     ● ● ● ●   ●            ●  ●  

525451 โปรแกรมออโตแคดสําหรับวศิวกรรม  ●     ○  ●   ● ●     ● ●  ●   ○ ●    

529430 การลากจูงดวยไฟฟาและเทคโนโลยีขบวนรถไฟ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●   ○ 

535233 การปรับปรุงงานอุตสาหกรรม  ●    ○ ○ ●     ●   ○ ●         ○ ●  

535334 การควบคุมรูปราง การใหขนาด และพิกัดความ

เผ่ือ 
 ●    ● ●    ●    ●  ●       ●  ● ●  

535454 วิศวกรรมบํารุงรักษา  ●     ○ ●     ○  ● ●             

536405 หนวยควบคุมอิเล็กทรอนิกสของยานยนต     ●     ●   ●  ●   ○ ● ○   ○ ● ● ○ ○ ● 

536407 ปญหาเฉพาะเร่ืองทางวิศวกรรมยานยนต 1 ● ●        ●     ●     ●     ● ●  ● 

536421 เช้ือเพลิงและการเผาไหม  ●      ●       ● ●     ●        

536422 เสียง การสั่นสะเทือน และความกระดาง  ● ○ ○   ● ●   ●     ●     ●        

536423 เทคโนโลยยีานยนตไฟฟา ○ ● ○   ● ●    ● ○    ○ ● ○   ○ ●       

536424 วิศวกรรมระบบรางเบื้องตน ○ ●    ● ●    ●     ● ●    ○ ● ●      

536425

 

การจัดการระบบการผลิตในอุตสาหกรรม 

ยานยนต 
 ●      ●     ●   ●     ●        

536426 การควบคุมมลภาวะจากยานยนต  ●      ●       ● ●    ● ●        

536427 การวิเคราะหโครงสรางยานยนต ○ ● ○   ● ●    ● ○    ○ ● ○   ○ ●       
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ผลการเรียนรูกระจายสูรายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชงิ 

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ

พิสัย 

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 3 

536428 ความปลอดภัยของยานยนต ○ ● ○   ● ●    ● ○    ○ ● ○   ○ ●       

541401 การคัดเลือกวัสดุและการออกแบบ  ●       ●     ●     ●    ●      

541402 การออกแบบผลิตภัณฑจากวัสดุเสนใยเสรมิแรง  ●      ● ●    ● ●     ●    ●      

541404 การออกแบบผลิตภัณฑสําหรับวศิวกร  ●      ● ●    ● ●     ●    ●      
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หมวดวิชาสหกจิศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 

(1)  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

(2)  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกตางท้ัง      

วัยวุฒิและคุณวุฒิ 

(3)  เคารพสิทธิและรบัฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรขีองความ

เปนมนุษย 

(4)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

(5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. ความรู (Knowledge) 

(1)  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษาและแนว

ทางการประยุกตใช 

(2)  ไดรับความรูใหมจากสถานประกอบการที่นอกเหนือจากการศึกษาในชั้นเรียน 

(3)  ไดรับความรูใหมจากการใชความรูเดิมในชั้นเรียนมาแกปญหาในสถานการณจริงจนเกิด

ความรูใหมเพื่อใชแกปญหาในสถานการณใหมตอไป 

(4)  สามารถบูรณาการความรูท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

(5)  ไดรับความรู เสริมสรางทักษะทางวิชาชีพและทักษะทางสังคมตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

3. ทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 

(1)  การคิดไตรตรองอยางเปนระบบเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง 

(2)  การนําความรูจากสถานการณหนึ่งไปแกปญหาอีกสถานการณหนึ่ง 

(3)  การบูรณาการความรูเพ่ือการแกไขปญหาในสถานการณจริง 

(4)  การทํางานเปนทีมกับบุคคลตางคุณวุฒิและวัยวุฒิภายใตสภาวะการทํางานที่แทจริง 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) 

(1)  สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆ  

ในกลุม ทั้งในบทบาทของผูนาํ หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

(2)  สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

(3)  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

(4)  สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอม

ทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical, 

Communication and Information Technology Skills) 

(1)  ความสามารถในการศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งแหลงขอมูลในรูปเอกสาร

และอิเล็กทรอนิกสโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2)  ความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเพ่ือแกไขปญหา

งานที่ไดรับมอบหมาย 

(3)  ความสามารถในการนําเสนอความกาวหนาในการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงานเมื่อ

สิ้นสุดการปฏิบัติงาน 

(4)  สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 



63 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

หมวดวิชาสหกิจศึกษา 

●  ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 
ผลการเรียนรูกระจายสูรายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2

536495 เตรียมสหกิจศึกษา  ● 
 

 ● ● ● ●  ● ● ● ● ●   

536496 สหกิจศึกษา 1  ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

536497 สหกิจศึกษา 2  ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

536498 สหกิจศึกษา 3  ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

536499 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมยานยนต  ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ 2546 หมวด 5 

ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษาขอ  16 ระบบดัชนีผลการศึกษาและหมวด 7 การประเมินผล

การศึกษา ขอ 19 การประเมินผลการศึกษาและการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย 

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนกัศึกษายังไมสําเร็จการศกึษา 

การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมนิทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือใชในการทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรูของนักศึกษามีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสาํเร็จ การศึกษาเพ่ือนํามาใช
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรรวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอาจใชการ

ประเมินจากตัวอยางตอไปนี้ 
1)  ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตโดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษาในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทําความเห็นตอความรูความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ 

2)  การทวนสอบจากผูประกอบการเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขา

ทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ 
3)  การประเมินจากสถานศึกษาอื่นถึงระดับความพึงพอใจในดานความรูความพรอมและคุณสมบัติ

ดานอ่ืน ๆของบัณฑติที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 
4)  การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพในสวนของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่

เรียนตามหลักสูตรเพ่ือนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึน 

5)  มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกและผูประกอบการมาประเมินหลักสูตรหรอืเปนอาจารยพิเศษเพ่ือ
เพ่ิมประสบการณเรียนรูและการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

 

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นปรญิญาตรี พ.ศ. 2546  หมวด 10 
การสําเร็จการศึกษาขอ 26, 27, 28 และ 29 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

ในกระบวนการสรรหา การเลือกสรร และการคัดเลือกคณาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะมี

ขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานโดยประเมินคุณวุฒิการศึกษา (ตั้งแตระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาขึ้นไป) ผล

การศึกษา ประสบการณ  ผลงานทางวิชาการ และสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา  โดยหากเปนผู ท่ี ไมมี

ประสบการณหรือความชํานาญงานที่ตรงกับความตองการของมหาวิทยาลัย จะมีการทดลองปฏิบัติงาน และ

ตองเขารับการประเมินศักยภาพภายในเวลา 6 เดือนโดยคณะกรรมการประเมินศักยภาพดานการสอนและดาน

วิชาการของพนักงานสายวิชาการ (อาจารย) โดยมีสถานพัฒนาคณาจารยเปนหนวยงานจัดกิจกรรมอบรมและมี

ระบบสนับสนุนเพ่ือพัฒนาคณาจารยใหเปนอาจารยมืออาชีพท่ีมีความเชี่ยวชาญทั้งดานการจัดการเรียนการ

สอน และการวิจัยดานการเรียนการสอน ซึ่งจะมีการจัดอบรมอาจารยใหม การจัดอบรม สัมมนา เสวนาเพ่ือ

พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การทดลองสอนแบบจุลภาคเพ่ือชวยอาจารยใหมในการเขารับ

การประเมินศักยภาพ และการใหคําปรกึษาดานการสอนโดยผูทรงคณุวุฒิ   

 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย  

2.1  การพัฒนาความเปนครูมืออาชีพระดับอุดมศกึษา 

ตั้งแตปการศึกษา 2560 เปนตนไป สถานพัฒนาคณาจารยจะดําเนินการอบรมอาจารยใหม

โดยเฉพาะอาจารยที่ไมมีประสบการณสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะดานการสอนและความเปนครู  โดยหลักสูตรที่

ใชอบรมนั้นจะเปนไปตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพดานการสอนและการสนับสนุนการเรียนรูของสหราช

อาณ าจักร (UK Professional Standards Framework: UKPSF) โดยหน วย งาน ท่ีชื่ อ ว า  The Higher 

Education Academy (HEA) 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุม สัมมนาทางวิชาการ โดยจัดงบประมาณสนับสนุนให 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การบริหารหลักสูตร 

 ในการบริหารหลักสูตรมีกรรมการประจําสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ของหลักสูตรในภาพรวม มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนาที่วาง

แผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับอาจารยผูสอน รวมถึงดําเนินการควบคุมคณุภาพการจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผล ติดตามและรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการปรับปรงุและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 2.1 การบริหารงบประมาณ 

 มีการจัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายที่ชัดเจน 

 มีการจัดสรรงบประมาณการใชจายในหมวดงบลงทุนงบดําเนินการและเงินอุดหนุนทั่วไปอยางมี

เหตุผลและสอดคลองกับงบประมาณรายรับโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการสอนและ

การวิจัยตามวัตถุประสงคและแผนงาน 

 มีระบบบัญชีที่เปนปจจุบันและตรวจสอบได 

 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

2.2.1 สถานท่ีและอุปกรณการสอน 

ใชสถานที่และอุปกรณการสอนของอาคารเรียนรวม ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

และสถานประกอบการสหกิจศึกษา 

2.2.2 หองสมุด 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีหนังสือ ตํารา และ

วารสารวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร และวิทยาศาสตร ดังนี้ 
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- หนังสือสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวนรวมทั้งหมด 30,358เลม และหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส จํานวน 993 ชื่อเรื่อง 

สาขาวิชา/หลักสูตร ไทย 

ภาษา รวม หนังสือ 

ตางประเทศ (เลม) อิเล็กทรอนิกส 

    (รายชื่อ) 

สํานักวิชาวิทยาศาสตร         

1 การรับรูจากระยะไกล          -               605         605  13 

2 คณติศาสตร        798            3,100       3,898  54 

3 เคมี        718            2,422       3,140  98 

4 ชีวเคมี        117              731         848  17 

5 ชีววิทยา        975              195       1,170  49 

6 จุลชีววิทยา        115            1,524       1,639  18 

7 วิทยาศาสตรการกีฬา        421              212         633  19 

8 ชีวเวชศาสตร           3                78           81  21 

9 เทคโนโลยีเลเซอรและโฟตอนนิกส          15              428         443  10 

10 ฟสิกส        174            1,080       1,254  52 

สํานักวิชาเทคโนโลยีเกษตร       

 1 เทคโนโลยีผลิตพืช        760              846       1,606  35 

2 เทคโนโลยีผลิตสัตว        891              922       1,813  16 

3 เทคโนโลยีอาหาร        638              731       1,369  102 

4 เทคโนโลยีชีวภาพ        196              844       1,040  18 

สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม       

 1 ศึกษาทั่วไป   -            1,394       1,394  145 

2 เทคโนโลยีการจัดการ      1,344            1,446       2,790  100 

3 เทคโนโลยีสารสนเทศ   -            2,868       2,868  190 

4 ตางประเทศ   -            3,738       3,738  35 

5 สหกิจศึกษา   -                28           28  1 

รวมท้ังสิ้น 30,358  993 
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- หนั งสือสาขาวิศวกรรมศาสตร  มี จํานวนรวมทั้ งหมด  33,581 เลม  และหนั งสือ

อิเล็กทรอนิกส จํานวน1,255 ชื่อเร่ือง 

สาขาวิชา/หลักสูตร ไทย 

ภาษา รวม หนังสือ 

ตางประเทศ (เลม) อิเล็กทรอนิกส 

    (รายชื่อ) 

1 วิศวกรรมการผลิต,  

วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ 

         35              381         416  50 

2 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร        402              876       1,278  12 

3 วิศวกรรมขนสง        720              315       1,035  44 

4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร      1,596            3,939       5,535  129 

5 วิศวกรรมเคมี        216            2,318       2,534  99 

6 วิศวกรรมเครื่องกล, เมคคาทรอนิกส        223            2,508       2,731  191 

7 วิศวกรรมเซรามิก        122              907       1,029  67 

8 วิศวกรรมโทรคมนาคม, 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

188 1,158 1,346 78 

9 วิศวกรรมพอลิเมอร          94            1,249       1,343  29 

10 วิศวกรรมไฟฟา        757            4,506       5,263  84 

11 วิศวกรรมโยธา      1,918            3,074       4,992  34 

12 วิศวกรรมโลหการ        167              933       1,100  130 

13 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม        874              955       1,829  120 

14 วิศวกรรมอุตสาหการ, 

วิศวกรรมเครื่องมือ 

333 1,145 1,477 72 

15 เทคโนโลยีธรณี, วิศวกรรมธรณ ี 242 994 1,236 74 

16 วิศวกรรมยานยนต          23              193         216  8 

17 วิศวกรรมอากาศยาน          15              206         221  34 

รวมทั้งสิ้น 33,581  1,255 
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- หนังสือสาขาวิชาแพทยศาสตรและพยาบาลศาสตร มีจํานวนรวมทั้งหมด 6,303 เลม และ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 174ชื่อเร่ือง 

สาขาวิชา/หลักสูตร ไทย 

ภาษา รวม หนังสือ 

ตางประเทศ (เลม) อิเล็กทรอนิกส 

    (รายชื่อ) 

แพทยศาสตร         

1 แพทยศาสตร/แพทยศาสตร      505             687    1,192  72 

2 อาชีวอนามัยฯ/อาชีวอนามัยฯ 826             967  1,793  39 

3 อนามัยสิ่งแวดลอม/อนามัยสิ่งแวดลอม 550             691  1,241  36 

พยาบาลศาสตร       

 1 พยาบาลศาสตร/พยาบาลศาสตร    965           1,111  2,076  27 

รวมทั้งสิ้น 6,303  174 

ขอมูล ณ วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 

 

 

2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีสําคัญของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตรคือเคร่ืองมืออุปกรณและ

หองปฏิบัติการเพ่ือรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชาเนื่องจากนักศึกษาตองมีประสบการณการใชงาน

เครื่องมือและอุปกรณในแตละสาขาวิชาเพ่ือใหเกิดความเขาใจในหลักการวิธีการใชงานท่ีถูกตองและมีทักษะใน

การใชงานจริงรวมทั้งการเขาถึงแหลงสารสนเทศทั้งหองสมุดและอินเทอรเน็ตและสื่อการสอนสําเร็จรูปเชน

วิดีทัศนวิชาการโปรแกรมการคํานวณรวมถึงสื่อประกอบการสอนท่ีจัดเตรียมโดยผูสอนดังนั้นตองมีทรัพยากร

ขั้นต่ําเพ่ือจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

1)  มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอ้ือใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

2)  มีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรระบบเครือขายและซอฟตแวร

ท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอนรวมถึงหองปฏิบัติการสําหรับการทํา

โครงงานโดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

3)  ตองมีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและมีโปรแกรม

คอมพิวเตอรท่ีถูกตองตามกฎหมายที่พรอมใชปฏิบัติงานสําหรับใชประกอบการสอน 

 

 



มคอ.2  

75 
 

4)  มีหองสมุดหรือแหลงความรูและสิ่ งอํานวยความสะดวกในการสืบคนความ รูผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสตลอดจนมีหนังสือตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่

เกี่ยวของในจํานวนท่ีเหมาะสมโดยจํานวนตําราที่เก่ียวของตองมีเพียงพอ 

5)  มีเครื่องมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ

ตอจํานวนนักศึกษาในอัตราสวนที่เหมาะสม 

 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

ทรัพยากรขั้นต่ําเพ่ือการเรียนการสอนของสาขาวิชา ตองมีความพรอมอยูในที่ตั้งเดียวกับหลักสูตรที่

ขอเปดดําเนินการ นอกจากนี้การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรยีนการสอนตามหลักสูตรใหเปนไปตาม 

1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ หรือ

ฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด (ขอ ๑๔ วาดวยการประกันคุณภาพของหลักสูตร) 

2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ วาดวยมาตรฐานดาน

พันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการ

เรียนรู 

 

3.  การบริหารคณาจารย 

 3.1  การรับอาจารยใหม  

อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เปนไปตามแนวทางปฏิบัติของสภาวิศวกร เก่ียวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร สําหรับสาขาวิชา

ท่ีกําหนดใหผูจบการศึกษามีสิทธ์ิในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

3.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  

คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการ

ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไป

ตามคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

3.3  คณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ 

 เชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงในรายวิชาตาง ๆมาเปน

วิทยากรหรืออาจารยพิเศษ เพ่ือถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษานอกเหนือจากนั้นยังมีการใหอาจารยที่

เกษียณอายุราชการผูมีประสบการณทั้งดานการสอนและการวิจัย มาสอนใหกับนักศึกษาเพ่ือเปนการถายทอด

ความรูและประสบการณอันทรงคุณคาใหกับนักศึกษา 
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4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.1  การกําหนดคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงชางเทคนิคประจําหองปฏิบัติการ 

 4.2  การเพ่ิมทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน  

มีการอบรมชางเทคนิคเก่ียวกับการใชงานเครื่องมือใหมๆเพ่ือบํารุงรักษาอุปกรณสนับสนุนการสอน 

 

5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานกัศึกษา 

 5.1  การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่น ๆ แกนักศึกษา  

มีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน  

5.2  การอุทธรณของนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถยื่นคํารองผานอาจารยที่ปรึกษาหรือสาขาวิชาฯ ถึงหนวยงานที่เก่ียวของ 

 

6.  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 

(1)  จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนานักศึกษาใหทันตอวิทยาการสมัยใหม 

(2)  มีการศกึษาขอมูลตลาดแรงงานเพ่ือผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม 

(3)  มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของบัณฑติและผูใชบัณฑิตอยางตอเน่ือง 

 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตามการ

ดําเนินการตาม TQF ตอไปท้ังนี้เกณฑการประเมินผานคือมีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอยรอยละ 

80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 

 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของ

หลักสูตร 

     

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต 

     

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด

สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

4) จัดทํารายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การดําเนินการของประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน

ใหครบทุกรายวิชา 

     

5) จัดทํารายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรยีนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 

ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลุยทธการ

สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ

ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่ผานมา 

     

8) อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน (เฉพาะปที่มีการรับอาจารยใหม) 

     

9) อาจารยประจําทุกคนไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

     

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนา

วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

11) ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ

คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12) ระดบัความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 

การเรียนการสอนควรเปนลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเน้ือหาหลักของแตละวิชา

โดยแสดงการไดมาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑตางๆ ในเชิงวิเคราะห และเนนใหเกิดการนําไปประยุกตใชในการ

ทํางาน กระตุนใหเกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับสิ่ง

ตางๆ ในธรรมชาติ เพ่ือใหงายในการเขาใจหรอือาจนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน อีกทั้งใหผูเรียนไดทําการ

ทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเอง เพ่ือใหเกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน 

ในกระบวนการเรียนการสอน ควรสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะความสามารถในการคนควาดวยตนเอง 

ท้ังในและนอกหองเรียน มีการมอบหมายงานเพ่ือใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตางๆ รูจักวิเคราะหและ

แกปญหาดวยตนเอง มีการพัฒนาคนหาความรูแลวมาเสนอเพื่อสรางทักษะในการอภิปราย นําเสนอ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 

นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการ

สอนตางๆ เหลานี้ จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรูทักษะในการทดลองวิจัย และการแกปญหา มีความรู

ในเร่ืองท่ีตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารกับผูอื่น ทักษะการใช

ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง

และวิชาชีพ 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1)  การประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาในแตละรายวิชา 

2)  รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือใชในการ

ปรับปรงุกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชา และ

ประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล การทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบพรอมปญหาอุปสรรค

และขอเสนอแนะและจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นป

การศึกษา 
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต โดยการกําหนดตัวบงชี้หลักและเปาหมายผลการดําเนินงานขั้นต่ําทั่วไป ตาม

เกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนด 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผลการ

ดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษา วาบัณฑิต

บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม รวมท้ังใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรและ/หรือการดาํเนินการของหลักสูตรตอไป 
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(1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป   

กลุมวิชาแกนศึกษาทั่วไป 

202107 การใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 (Use of Computer and Information) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ความ รู เบ้ื องตนและองคประกอบของคอมพิวเตอร   ระบบปฏิบั ติ การและโปรแกรม

อรรถประโยชน การใชงานโปรแกรมประยุกตพื้นฐาน ระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต  ความปลอดภัยของ

ระบบคอมพิวเตอรและกฎหมายที่เก่ียวของ สารสนเทศและระบบการจัดเก็บ การใชบริการสารสนเทศเพ่ือ

การคนควา การเขียนรายงาน  การอางและการเขียนรายการอางอิง 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถใชทักษะที่สําคัญตอการใชคอมพิวเตอรและบริการสารสนเทศ เพื่อการทํางานใน

ชั้นเรยีนและในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

202211 การคดิเพ่ือการพัฒนา 3(3-0-6) 

 (Thinking for Development) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

กระบวนการคิดวิเคราะหเชิงเหตุผลตรรกวิทยาแบบนิรนัยและอุปนัยเพื่อการวิเคราะหการอาง

เหตุผล ความสมบูรณของการอางเหตุผล แนวคิดเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืนในหนทางของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ศาสนาและจริยธรรมเพื่อการพัฒนาการอยูรวมกันของมนุษย 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 ผูเรียนสามารถประเมินรูปแบบของการคิดและการใชเหตุผลท่ีถูกตองและมีการอางเหตุผลที่

น าเชื่ อถือโดยสมบูรณออกจากรูปแบบที่ขาดความนาเชื่ อถือได  โดยสามารถประยุกตใช ในการ

วิพากษวิจารณตอปรชัญาการพัฒนาในดานตาง ๆ ได 
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202212 มนุษยกับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 (Man and Culture) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 องคความรูทางสังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการของอารยธรรมและวิทยาการที่ใชในการอธิบาย

ปรากฏ การณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ความเปนมนุษยและการอยูรวมกันของมนุษยในระบบพหุวัฒนธรรม 

ความสําคัญของศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญญากับคนยุคใหม 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 ผูเรียนสามารถประยุกตองคความรูทางสังคมศาสตรเพ่ือวิเคราะหและอภิปรายเชิงวิชาการตอ

ปญหาตาง ๆ ในสังคม ผูเรียนสามารถแสดงใหเห็นซึ่งจิตสํานึกของความเปนพลเมือง โดยใหความเคารพตอ

ความแตกตางทางวัฒนธรรมและตอความเปนมนุษย 

 

202213 โลกาภิวัตน 3(3-0-6) 

 (Globalization) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบวาดวยความสัมพันธระหวางประเทศกอนและหลังปรากฏการณโลกาภิ

วัตนทั้งดานความเปนรัฐ/ประเทศ กฎหมายระหวางประเทศ องคการระหวางประเทศทั้งระดับโลกและ

ระดับภูมิภาค เศรษฐกิจระหวางประเทศภายใตอิทธิพลของประเทศมหาอํานาจ กลุมประเทศเศรษฐกิจกลุม

ใหมและบรรษัทขามชาติการพัฒนาและผลกระทบจากการพัฒนาภาคประชาสังคมกับกระแสโลกาภิวัตน 

ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปสูโลกาภิวัตนในศตวรรษที่ 21 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 ผูเรียนสามารถมีความรูเทาทันสถานการณปจจุบันของโลก สามารถวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางประเทศที่มีผลกระทบในทางการเมืองและเศรษฐกิจตอชีวิตประจําวันและตอการเสริมสราง

จิตสํานึกความเปนพลเมืองของโลก 
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กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 
203101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 (English I) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 พัฒนาความรูความสามารถของนักศึกษาในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคมและในชั้น
เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ    เนื้อหาในหลักสูตรเนนหัวขอเรื่องท่ีนักศึกษาสนใจ   บูรณาการทักษะ

ภาษาอังกฤษ โดยใหการฟง การพูดเปนความสําคัญลําดับแรก เพ่ิมพูนและพัฒนากลวิธีในการสื่อสารและ
การเรียนภาษา สงเสรมิการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองโดยใชขอมูลจากแหลงตาง ๆ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียนและในชีวิตประจําวันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ พัฒนากลวิธีในการสื่อสารและการเรียนภาษา สามารถเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองจาก
แหลงขอมลูที่หลากหลาย 

 
203102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 (English II) 

วิชาบังคับกอน : 203101 ภาษาอังกฤษ 1 

 เพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น พัฒนาทักษะทางภาษาและกลวิธีใน
การเรียนรูภาษา บูรณาการทักษะทางภาษาและสงเสริมใหทํากิจกรรมแบบเผชิญประสบการณ เนนเนื้อหา

ในหัวขอเรื่อง และประเด็นรวมสมัยก่ึงวิชาการจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดยไมมีการดัดแปลงภาษา เชน 
หนังสือพิมพ บทความในนิตยสาร และแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดในระดับที่สูงข้ึน พัฒนากลวิธี

ในการสื่อสารและการเรียนภาษา และสามารถบูรณาการทักษะทางภาษาและทํากิจกรรมแบบเผชิญ
ประสบการณ 

 
203203 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

 (English III) 

วิชาบังคับกอน : 203102 ภาษาอังกฤษ 2 

 พัฒนาการใชภาษาเชิงวิชาการเนนเนื้อหาที่เรียนเก่ียวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีบูรณา
การทักษะทางดานภาษา   โดยเนนการอานใหมีประสบการณตรงในการใชภาษา    โดยอาศัยสื่อนานาชนิด 

เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และสื่อจากแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถใชทักษะที่สําคัญตอการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจและการอานเชิง

วิเคราะห มีความรูในดานโครงสราง และศัพท สามารถนําความรูและทักษะไปประยุกตใชในบริบทของการ

อานท่ีหลากหลาย 
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203204 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 (English IV) 

วิชาบังคับกอน : 203203 ภาษาอังกฤษ 3 

 พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาตอจากรายวิชาภาษาอังกฤษ 3 ใชเนื้อหาทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีทํากิจกรรมท่ีผูเรียนตองบูรณาการทักษะทางดานภาษา เนนทักษะการเขียนโดยใชแหลงขอมูล

จากเนื้อหาที่อาน  จัดประสบการณตรงในการใชภาษา    โดยอาศัยเอกสารประกอบการเขียนและสื่ออื่น ๆ   

รวมทั้งแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถใชทักษะท่ีสําคัญตอการอานเชิงวิชาการที่มี เนื้อหาทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีและสามารถบูรณาการทักษะการอานและทักษะการเขียน 

 

203305 ภาษาอังกฤษ 5 3(3-0-6) 

 (English V) 

วิชาบังคับกอน : 203204 ภาษาอังกฤษ 4 

 ฝกใชภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวเพ่ือสมัครงานและการแสวงหางาน การเขียนประวัติสวนตัว

โดยยอ  การสัมภาษณ   การเขียนจดหมายสมัครงาน   และเอกสารที่เก่ียวของ   ฝกทักษะการสื่อสารใน

สถานที่ทํางาน การพูดสนทนาเก่ียวกับงานในหนาที่  การโตตอบเอกสาร  การรายงานการประชุม  การ

อภิปราย  การกลาวสุนทรพจนอยางไมเปนทางการในบางโอกาส 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถใชทักษะภาษาอังกฤษที่จําเปนตอการสมัครงาน สามารถสื่อสารในสถานที่

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถเรียนรูภาษาอังกฤษไดดวยตนเองจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย 
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กลุมวิชาศึกษาทั่วไป ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

103113 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 (Mathematics in Daily Life) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 การประยุกตคณิตศาสตรพ้ืนฐานในปญหาชีวิตประจําวัน  โดยศึกษาปญหาที่เก่ียวกับกราฟ พื้นที่ 

และปริมาตร ปญหาการเงิน  เชน การคํานวณดอกเบี้ย เงินป และภาษี ปญหาการจัดสรรทรัพยากร เชน 

การหาจุดคุมทุน การหาคาเหมาะที่สุดโดยวิธีกราฟและวิธีซิมเพล็กซ และปญหาอ่ืน ๆ ที่นาสนใจ 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถรางกราฟของฟงกชันมูลฐานและอานขอมูลจากกราฟได สามารถคํานวณหา

พื้นที่และปริมาตรของรูปทรงตาง ๆ นอกจากนี้ นักศึกษามีความรูสามารถคํานวณดอกเบี้ยคงตนและ

ดอกเบ้ียทบตน เงนิป ภาษี และจุดคุมทุน และนักศึกษาสามารถแกปญหากําหนดการเชิงเสนได 

  

104113 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 (Man and Environment) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 วิวัฒนาการของมนุษย ประชากรมนุษยและพลวัตประชากร สิ่งแวดลอมทางกายภาพและทาง

ชีวภาพของมนุษย   ปจจุบันและการอยูรอดของมนุษย   ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ   ปญหา

สิ่งแวดลอม การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดลอม  การจัดการทรัพยากรมนุษย การทองเท่ียวเชิงนิเวศ

เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู 

 นักเรียนจะมีความเขาใจวิวัฒนาการของโลกและชีวิต สิ่งแวดลอมทางกายภาพและชีวภาพ 

ประชากรมนุษยและปญหาสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ การวางแผนและการจัดการ

สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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105113 มนุษยกับเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 (Man and Technology) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ประวัติ แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตรสสารและพลังงานความสําคัญของแหลงพลังงาน

และวิกฤตการณพลังงาน อะตอม นิวเคลียร และนาโนเทคโนโลยี  การจัดการแหลงน้ํา การขุดเจาะหาแกส

และน้ํามัน มลภาวะในอากาศ การสื่อสารผานดาวเทียม ภูมิสารสนเทศกับการพัฒนา เคมีในชีวิตประจําวัน 

เคมีกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตร ผลกระทบของความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอการ

เปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และ อนาคตของมนุษย 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถ บอกแนวความคิด และหลักการทางวิทยาศาสตรจําแนกสําคัญของแหลง

พลังงานในรูปแบบตางๆ และวิกฤตการณพลังงาน บอกการจัดการแหลงน้ํา บอกการแกปญหามลภาวะใน

อากาศ แสดงความสัมพันธการสื่อสารผานดาวเทียม ภูมิสารสนเทศกับการพัฒนา ระบุตัวอยางเคมีใน

ชีวิตประจําวัน และ เคมีกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตร บอกผลกระทบของความรูทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีตอการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และ อนาคตของมนุษย 
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กลุมวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตรสหศาสตร 

114100 กีฬาและนันทนาการ 2(1-2-4) 

 (Sport and Recreation) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ความรูเบื้องตนและความหมายของกีฬาและนันทนาการ กฎ กติกา : วัฒนธรรม สังคมทางกีฬา 

หลักการออกกําลังกายที่ถูกตอง การเปนผูนําทางกีฬาและนันทนาการ การฝกทักษะกีฬาพื้นฐานในทักษะ

กีฬา เชน กีฬาประเภททีม กีฬาแร็กเกต กีฬาทางน้ํา กีฬาลีลาศ ศิลปะปองกันตัว (มวยไทย) ว่ิงเพื่อสุขภาพ 

และ บริหารกาย ฯลฯ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

1. สามารถบอกชนิดกีฬาหรือชนิดการออกกําลังกายไดถูกตอง บอกกฎ กติกา และ วางแผนการ

ออกกําลังกายอยางมีประสิทธิภาพและสม่ําเสมอ 

2. สามารถอธิบายบอกวิธี ขั้นตอน การปฏิบัติ การเลนกีฬาชนิดตางๆ หรือการออกกําลังกายที่

ถูกตอง เขาใจความหมายนันทนาการและกีฬา การปองกันการบาดเจ็บ 

3. สามารถสาธิตทักษะกีฬาได การเปนผูนํากลุม การเลนทีม สาธิตการยืดเหยียดกลามเนื้อได นํา

ความรูจากการเรียนไปใชในชีวิตประจําวันได 

4. สามารถเลือกทักษะที่ตนถนัดไปพัฒนาการฝกใหดีขึ้น เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกีฬา

กับการออกกําลังกายได พิจารณาทักษะท่ีเหมาะสมกับเพศ วัย 

5. สามารถเปนกรรมการตัดสินกีฬาได บอกประโยชนของการออกกําลังกายหรือเลน กีฬาได 

เลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสมกับรางกาย 

6. สามารถจัดกิจกรรมกลุมโดยใชกีฬาเปนสื่อนํา 

 

202111  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร       2(2-0-4) 

 (Thai for Communication) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ไวยากรณไทย ทักษะการใชภาษาไทยทั้งในดานการพูด การฟง การอาน และการเขียน การเรียบ

เรียงภาษาไทยเพ่ือการติดตอสื่อสารและนําเสนองาน 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู   

 ผูเรียนสามารถอธิบายความสําคัญของการใชภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  และมี

ทักษะในการใชและสามารถใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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202241 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 

 (Law in Daily Life) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 หลักการของกฎหมาย ลําดับศักดิ์ของกฎหมาย กฎหมายเก่ียวกับทะเบียนราษฎร กฎหมายท่ีเปน

ประโยชนในชีวิตประจําวัน ไดแก กฎหมายเก่ียวกับบุคคล ทรัพยสิน นิติกรรมและสัญญา สัญญากูยืม 

สัญญาจางแรงงาน สัญญาจางทําของ สัญญาซื้อขาย สัญญาเชาทรัพย สัญญาเชาซื้อ สัญญาค้ําประกัน 

สัญญาจํานอง กฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับครอบครวัและมรดก กฎหมายที่ควรรูเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค 

และกฎหมายพ้ืนฐานเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 ผูเรียนมีความรูและความเขาใจในกฎหมายและเบื้องหลังของบทบัญญัติตาง ๆ เพ่ือการดํารงชีวิต

ที่ถูกตองตามหลักนิติธรรม 

 

202261 ศาสนากับการดําเนินชีวิต  2(2-0-4) 

 (Religion for Life) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 หลักคําสอนของศาสนาตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตของมนุษย ทั้งในชีวิตสวนตัว การทํางาน และ

การอยูรวมกับผูอื่นในสังคม 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 ผูเรียนสามารถเขาใจและวิเคราะหไดซึ่งความแตกตางทางดานวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนาที่มี

ตอวิถีชีวิต สามารถแสดงความเคารพในการมีจิตศรัทธาและนับถือในศาสนาเพ่ือการใชชีวิตในสังคมพหุ

วัฒนธรรม 

 

202262 พุทธธรรม   2(2-0-4) 

  (Buddhadhamma) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 หลักธรรมตาง ๆ ท่ีสําคัญของพุทธศาสนาทั้งจากนิกายเถรวาทและมหายานเพ่ือความเขาใจโลก 

ชีวิต และแนวทางที่ถูกตอง เชน มงคล 38 ประการ อริยสัจจปฏิจจสมุปบาท กฎแหงกรรม ไตรสิกขา ทาง

สายกลาง ความวาง และความหลุดพน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 ผูเรียนสามารถเขาใจและวิเคราะหหลักธรรมในพุทธศาสนานิกายตาง ๆ เพ่ือเกิดความซาบซึ้งใน

คุณคาของหลักธรรมตอการดํารงชีวิต รวมทั้งสามารถประยุกตใชหลักธรรมเพ่ือการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

ในฐานะพุทธศาสนิกชน 
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202291 การจัดการสมัยใหม 2(2-0-4) 
 (Modern Management) 

วชิาบังคับกอน : ไมมี 

 องคประกอบความสําคัญและพฤติกรรมขององคการ แนวโนมและผลกระทบของสภาพแวดลอม

ภายนอก แนวโนมขององคการสมัยใหม ขั้นตอนและกระบวนการจัดการภายในองคการอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การวางแผน การแกปญหาและการตัดสินใจ การจัดองคการ การนําและ

ภาวะผูนํา และการควบคุม 
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะขององคการและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม

ภายนอกที่สําคัญไดและสามารถประยุกตใชแนวคิดในการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การ

โนมนําและการควบคมุประเมินผลในการทํางานได 
 

202292 ผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 2(2-0-4) 
 (Technopreneur) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 การศกึษาเก่ียวกับความเปนผูประกอบการและธุรกิจเทคโนโลยี การวิเคราะหและศกึษาความ

เปนไปไดของโครงการในดานตาง ๆ รวมถึงการจัดทําแผนธุรกิจอยางงาย ไดแก การสรางความคิด (Idea 
Grooming) ทางธุรกิจและสรางมูลคาเพ่ิมของแนวคิด/ผลิตภัณฑ ดานการวิจัย/พัฒนาและนําผลิตภัณฑไปสู

เชิงพาณิชยดานการ ตลาด ดานการจัดโครงสรางองคการ ดานการผลิต ดานการเงนิและภาษีอากร เพ่ือให
สามารถเร่ิมตนธุรกิจและสามารถพัฒนาเปนผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีที่เติบโตอยางย่ังยืน 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถอธิบาย กระบวนการคิดและวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจและแรงจูงใจของ

ผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีได 
 

202293 ผูประกอบการทางสังคม 2(2-0-4) 
 (Social Entrepreneurship) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 แนวคิดเก่ียวกับผูประกอบการสังคมและกิจการเพ่ือสังคมประเด็นทาทายดานสังคมใน

ระดับประเทศและระดับภูมิภาคการคดิเชิงออกแบบเพ่ือนวัตกรรมทางสังคมแบบจําลองรูปแบบกิจการเพื่อ
สังคมและการวางแผนกิจการเพ่ือสังคมการประเมนิผลกระทบทางสังคมการประเมินความเปนไปไดของ

โครงการและการเงนิเบื้องตนสําหรับผูประกอบการการสรุปภาพรวม และอภิปรายแลกเปลี่ยน 
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะของกิจการเพ่ือสังคมและผูประกอบการเพ่ือสังคมไดอยาง

ถูกตองสามารถวิเคราะหหาปญหาและพัฒนาแนวทางแกปญหาสังคมไดอยางมีประสิทธิผลและสามารถ

ออกแบบรูปแบบธุรกิจเพ่ือสังคมในเบื้องตนสําหรบัปญหาที่สนใจได 
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202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม  2(2-0-4) 

 (Pluri-Cultural Thai Studies) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 การจัดการองคความรูและความเขาใจเก่ียวกับระบบสังคมและวัฒนธรรมไทย พหุลักษณใน

พัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองไทย ความสําคัญของพหุปญญาชาวบาน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน

กระแสโลก 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

  ผูเรียนเคารพและอธิบายความหลากหลายของระบบสังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทย ผูเรียน

สามารถวิเคราะหปญหาทางสังคมวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับตนเองและการพัฒนาประเทศ มีสํานึกพลเมือง

เก่ียวกับการอยูรวมกันในสังคมแบบพหุลักษณ 

 

202354 ปรัชญาวาดวยการศึกษาและการทํางาน 2(2-0-4) 

 (Philosophy of Education and Working) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 มุมมองแบบปรชัญาที่มีตอการศึกษาและการทํางาน ความหมายของงานและการทํางาน การ

ทํางานในฐานะเปาหมายของการศกึษา ลักษณะของการเรียนในสถาบันการศึกษากับการเรียนรูงานแบบ

ปฏิบัติจริง การศึกษากับการสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ การทํางานกับการมีชีวิตที่ดี จรยิธรรมในการ

ทํางาน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 ผูเรียนสามารถมีการคิดเชิงวิพากษตอความสัมพันธระหวางการศึกษากับการทํางานเพ่ือเตรียมตน

ใหพรอมกับชีวิตในอนาคต เชน ประเด็นของการนําความรูที่เรียนไปสูภาคการทํางาน ประเด็นของนโยบาย

สาธารณะที่เกี่ยวของกับความสัมพันธดังกลาว 
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

102111 เคมีพื้นฐาน 1 4(4-0-8) 

 (Fundamental Chemistry I) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ทฤษฎีอะตอมและโครงสรางอิเล็กตรอนของอะตอมสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเท

ทีฟและโลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ แกส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี สมบัติทั่วไปของ

กรดและเบส จลนพลศาสตรเคมี 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู 

 นักศึกษามีความรูและเขาใจ ในแตละหัวขอของรายวิชา คาดวานักศึกษาจะมีพื้นฐานเพียงพอ

สําหรบัการศกึษาวิชาอื่น ๆ ที่เก่ียวของได 

 

102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 1(0-3-3) 

 (Fundamental Chemistry Laboratory I) 

วิชาบังคับกอน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1 หรือเรียนควบคูกัน 

 การทดลองในหองปฏิบัติการท่ีมีการศึกษาถึงเทคนิคพ้ืนฐานในการทําปฏิบัติการเคมี สมบัติของ

แกส สมบัติของของเหลว แบบจําลองโลหะ สมดุลเคมี การไทเทรตกรด–เบส จลนพลศาสตรเคมี และ

ปฏิกิริยาเคมีแบบตางๆ 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู 
 นักศึกษามีความรูและเขาใจเก่ียวกับหลักปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย ในหองปฏิบัติการ มีทักษะ

พื้นฐานในการทําการทดลองในหัวขอที่ทําปฏิบัติการ เขาใจวิธีการบันทึกผลการทดลอง การอภิปราย และการ

สรุป อีกทั้งมีความคุนเคยกับวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือท่ีเกี่ยวของในแตละครั้งที่เขาศึกษาวิชาปฏิบัติการ 

 

103101 แคลคูลัส 1 4(4-0-8) 

 (Calculus I) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ลิมิต ความตอเนื่อง อนุพันธ การประยุกตของอนุพันธ ฟงกชันผกผัน รูปแบบยังไมกําหนด 

ปริพันธจํากัดเขต และทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 
 นักศึกษามีความรูความเขาใจในเนื้อหาของลิมิต ความตอเนื่อง อนุพันธ และปริพันธจํากัดเขตของ

ฟงกชันตัวแปรเดียว โดยเฉพาะอยางย่ิง นักศึกษาสามารถคํานวณหาคาลิมิตและอนุพันธของฟงกชันตาง ๆ ได 

และสามารถนํากฎผลคูณ ผลหาร และกฎลูกโซ มาประยุกตใชในการหาอนุพันธของฟงกชัน นอกจากนี้นักศึกษา

สามารถคํานวณหาคาลิมิตของรูปแบบยังไมกําหนดโดยใชกฎของโลปตาล และสุดทายนักศึกษาสามารถคํานวณ

ปริพันธไมจํากัดเขตและปริพันธจํากัดเขตของฟงกชันพื้นฐาน โดยใชเทคนิคการหาปริพันธโดยการแทนคา 
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103102 แคลคูลัส 2 4(4-0-8) 

 (Calculus II) 

วิชาบังคับกอน : 103101 แคลคลูัส 1 

 เทคนิคการหาปริพันธ (ฟงกชันตัวแปรเดียว) ปริพันธไมตรงแบบ การหาปริพันธเชิงตัวเลข อุปนัย

เชิงคณิตศาสตร ลําดับและอนุกรม การกระจายเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน เวกเตอรและเรขาคณิตในสาม

มิติ เสนตรงและระนาบ ฟงกชันคาเวกเตอร ฟงกชันหลายตัวแปรอนุพันธยอยและการประยุกต 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษามีความรูความเขาใจในเทคนิคการหาปริพันธแบบตาง ๆ ไดแก เทคนิคการหาปริพันธ

โดยการแยกสวน  การหาปริพันธโดยใชเศษสวนยอย และการแทนคาดวยฟงกชันตรีโกณมิติ  สามารถ

คํานวณปริพันธไมตรงแบบ และการหาปริพันธเชิงตัวเลข  นักศึกษามีความรูความเขาใจเร่ืองของ ลําดับ 

อนุกรม และอนุกรมเทยเลอร นอกจากนี้สามารถพัฒนาความรูในการศึกษาเก่ียวกับปรภิูมิสามมิติ ซึ่งไดแก 

ศึกษาเวกเตอรและเรขาคณิต เสนตรงและระนาบ ในปริภูมิสามมิติ สุดทายนักศึกษาสามารถคํานวณ

อนุพันธยอย และอนุพันธระบุทิศทาง และสามารถหาคาสุดขีดของฟงกชันสองตัวแปรได 

 

103105 แคลคูลัส 3 4(4-0-8) 

 (Calculus III) 

วิชาบังคับกอน : 103102 แคลคลูัส 2 

 พิกัดเชิงขั้ว พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ ปริพันธหลายชั้น ปริพันธของฟงกชันคาเวกเตอร ปริพันธตาม

เสน สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหนึ่งและสมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับสองประเภทเชิงเสน และการ

ประยุกต  

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถรางกราฟของพ้ืนผิวในปริภูมิสามมิติไดมีความรูความเขาใจในระบบพิกัดคารที

เซียน ระบบพิกัดเชิงข้ัว ระบบพิกัดทรงกระบอก และระบบพิกัดทรงกลม และสามารถหาปริพันธของ

ฟงกชันสองและสามตัวแปรในระบบพิกัดขางตน นอกจากนี้สามารถหาปริพันธของฟงกชันคาเวกเตอรและ

คํานวณปริพันธตามเสนได สุดทายนักศึกษามีความรูและสามารถคํานวณหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ

สามัญอันดับหนึ่ง และสมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับสองประเภทเชิงเสน 
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105001  ฟสิกสพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 (Elementary Physics) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 รายวิชานี้ออกแบบมาเพ่ือเตรียมพ้ืนฐานและสรางทักษะที่จําเปนตอการเรียนรายวิชาฟสิกส

เนื้อหาประกอบดวย การวัดและหนวย การวิเคราะหมิติ คณิตศาสตรของเวกเตอร แคลคูลัสเบื้องตน และ

แนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 หลังการศึกษาในรายวิชานี้แลว นักศึกษาจะทําสิ่งตอไปนี้ได 

1. ระบุหนวยของปริมาณพื้นฐาน 

2. ประยุกตคณิตศาสตรในการหาองคประกอบของเวกเตอร และหาเวกเตอรผลลัพธของเวกตอร

หลายตัวตัว 

3. ใหนิยามของ การกระจัด ความเร็ว และความเรงของวัตถุที่เคลื่อนที่ใน 1 มิติได 

4. รูความสัมพันธระหวางแรงสุทธิกับความเรงของวัตถุ 

5. ประยุกตความรูแคลคูลัสเบ้ืองตนเพื่อหาขอมูลเก่ียวกับ การกระจัด ความเร็ว และความเรง

ของวัตถ ุ
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105101 ฟสิกส 1 4(4-0-8) 

 (Physics I) 

วิชาบังคับกอน : สอบผานการวัดความรูพื้นฐานวิชาฟสิกส หรือ 105001 ฟสิกสพื้นฐาน 

 เนื้อหาในรายวิชาฟสิกส 1 ประกอบดวย การบรรยายการเคลื่อนที่ของอนุภาค กฎการเคลื่อนที่

ของนิวตัน ทฤษฎีบทงานพลังงาน แรงอนุรักษและการอนุรักษพลังงานกล การบรรยายการเคลื่อนที่ของ

ระบบอนุภาค การอนุรักษโมเมนตัมการเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง โมเมนตัมเชิงมุม การเคลื่อนที่แบบกวัดแกวง

ฮารมอนิก การเคลื่อนที่แบบกวัดแกวงฮารมอนิกแบบหนวงและแบบมีแรงบังคับ คลื่นกล คลื่นเสียง ของ

ไหลสถิตและพลศาสตรของของไหลเบ้ืองตน ทฤษฎีจลนของแกส และอุณหพลศาสตร   

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 หลังการศึกษาในรายวิชานี้แลว นักศึกษาจะทําสิ่งตอไปนี้ได 

1. ใหนิยามหรือบอกความหมายของสิ่งตอไปนี้ การกระจัด ความเร็ว ความเรงของอนุภาคกฏ

การเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน พลังงานจลน พลังงานศักย พลังงานกล โมเมนตัม โมเมนตความ

เฉื่อย มุมกวาด ความเร็วเชิงมุม ความเรงเชิงมุม โมเมนตัมเชิงมุม ทอรคของแรงคาบและ

ความถ่ีของการกวัดแกวงความถี่เรโซแนนซ ความยาวคลื่นและอัตราเร็วของคล่ืนกล ความเขม

และระดับความเขมเสียง ความดันในของเหลวที่อยูน่ิง แรงลอยตัว หลักของปาสคาล ความ

หนืด อัตราการไหล สมการแหงความตอเนื่อง หลักของเบอรนูลี กฎของแกส และกฎของ

เทอรโมไดนามิกส 

2. คํานวณหาปริมาณท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนที่ใน 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ ของอนุภาคหรือของ

วัตถุเกร็ง 

3. ประยุกตกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน เพ่ือหาความเรงหรือความเรงเชิงมุม หรือหาแรงที่ไมทราบ

คา  

4. ประยุกตทฤษฎีบทงานพลังงาน ในการหาปริมาณที่เก่ียวกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุ 

5. ระบุสถานการณที่ระบบมีคาพลังงานกลคงตัวหรือมีโมเมนตัมคงตัว 

6. ระบุชนิดของการกวัดแกวงฮารมอนิกแบบหนวง 

7. ประยุกตสมการแหงความตอเน่ืองและสมการเบอรนูลีในการหาคาความดันและอัตราเร็วของ

ของไหลในอุดมคติ 

8. ประยุกตสมการสถานะของแกสในอุดมคติ ในการคํานวณปริมาณที่ระบุสถานะของแกส 

9. ประยุกตกฎทางเทอรโมไดนามิกส เพ่ือคํานวณหาความรอนที่ ไหลเขา/ออกระบบใน

กระบวนการที่เปลี่ยนกลับได 
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105102 ฟสิกส 2 4(4-0-8) 

 (Physics II) 

วิชาบังคับกอน : 105101 ฟสิกส 1 

  รายวิชานี้มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องไฟฟาสถิตวงจรและอํานาจแมเหล็ก สมการของแมกซเวลล แสง

เชิงกายภาพ และบทนําสูกลศาสตรควอนตัม 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 หลังการศึกษาในรายวิชานี้แลว นักศึกษาจะทําสิ่งตอไปนี้ได 

1. บรรยายแนวคิดของแมเหล็กไฟฟา แสงเชิงกายภาพ และกลศาสตรควอนตัม ที่มีบทบาทใน

สถานการณตาง ๆ 

2. แสดงปรากฏการณทางแมเหล็กไฟฟา ทางแสงเชิงกายภาพ และกลศาสตรควอนตัม ใน

สถานการณตาง ๆ ใหเห็นในเชิงคณติศาสตร 

3. ทํานายผลของสถานการณที่เก่ียวของกับแมเหล็กไฟฟา ทางแสงเชิงกายภาพ และกลศาสตร

ควอนตัม 

 

105191 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-3) 

 (Physics Laboratory I) 

วิชาบังคับกอน : 105101 ฟสิกส 1 หรือเรียนควบคูกับฟสิกส 1 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

  การทดลองตางๆ ทางฟสิกสที่จะสนับสนุนทฤษฎีในวิชาฟสิกส 1  และเพ่ือประสบการณดานการ

ทดลอง  จะตองทําการทดลองทางดานกลศาสตร  คลื่นและของไหล 8 การทดลอง 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 หลังการศึกษาในรายวิชานี้แลว นักศึกษาจะทําสิ่งตอไปนี้ได 

1. ใชอุปกรณท้ังแบบอะนาลอกและดิจิตอลในการวัดปริมาณท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาในรายวิชาฟสิกส 

1 

2. ประมาณคาความคลาดเคลื่อนของการวัด 

3. บันทึกผลและเรียบเรียงผลการทดลองในรายงานปฎิบัติการ 

4. วิเคราะหขอมูลการทดลอง 
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105192 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1(0-3-3) 

 (Physics Laboratory II) 

วิชาบังคับกอน : 105191 ปฏิบัติการฟสิกส 1 และ105102 ฟสิกส 2 หรือผานการเรียน105191 ปฏิบัติการ

ฟสิกส 1 มาแลวและกําลังเรยีน 105102 ฟสกิส 2 อยูหรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

  เชนเดียวกับวิชาปฏิบัติการฟสิกส 1  แตทดลองในเร่ือง  ไฟฟาสถติ วงจรไฟฟา แสงเชิงกายภาพ 

และ ปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริก 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 หลังการศึกษาในรายวิชานี้แลว นกัศึกษาจะทําสิ่งตอไปนี้ได 

1. ใชอุปกรณท้ังแบบอะนาลอกและดิจิตอลในการวัดปริมาณท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาในรายวิชาฟสิกส 

2 

2. ประมาณคาความคลาดเคลื่อนของการวัด 

3. บันทึกผลและเรียบเรียงผลการทดลองในรายงานปฎิบัติการ 

4. วิเคราะหขอมูลการทดลอง 
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กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร 

523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 2(1-3-5)  

 (Computer Programming I) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 หลักการของระบบและสวนประกอบของคอมพิวเตอร การทํางานรวมกันระหวางฮารดแวรและ

ซอฟตแวร หลักการประมวลผลขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส ระเบียบวิธีพัฒนาและออกแบบโปรแกรม การ

เขียนโปรแกรมดวยภาษาซี การกําหนดชนิดของตัวแปร นิพจน ประโยคควบคุม การฝกปฏิบัติการโปรแกรม 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู 

 ผูเรียนจะเขาใจถึงการทํางานของสวนประกอบตาง ๆ ของคอมพิวเตอร ทั้งฮารดแวรและ

ซอฟตแวร รวมถึงผูเรียนจะสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อรบัและประมวลผลขอมูลได 

 

525101  การเขียนแบบวิศวกรรม1 2(1-3-5) 

 (Engineering Graphics I) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 การเขียนตัวอักษร มาตรฐานและสัญนิยม การเขียนภาพรางดวยมือเปลา การอานและเขียนภาพ

ออโธกราฟฟกส ไอโซเมตริก พิคโทเรียล เรขาคณิตพรรณาและภาพชวย ภาพตัด การกําหนดมิติและความ

เผื่อในงานเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน การเขียนแบบประกอบ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้ตองมคีวามสามารถตอไปนี้ 

1. เขียนตัวอักษรตามมาตรฐานและสัญนิยม และเขียนภาพรางดวยมือเปลา 

2. อานและเขียนภาพออโธกราฟฟกส ไอโซเมตริก พิคโทเรียล เรขาคณิตพรรณาและภาพชวย 

ภาพตัด 

3. กําหนดมิติและความเผ่ือในงานเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน 

4. เขียนแบบประกอบ 
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525202 เทอรโมไดนามิกส 1 4(4-0-8)  

  (Thermodynamics I) 

วิชาบังคับกอน : 105101 ฟสิกส 1 

 นิยามและสังกัป  คุณสมบัติทางเทอรโมไดนามิกส  ตารางและแผนภูมิของคุณสมบัติ  งาน  ความ

รอน  กฎขอที่หนึ่งของเทอรโมไดนามิกส หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน กฎขอที่สองของเทอรโมไดนามิกส  

การไมสามารถยอนกลับไดและเอ็นโทรป  หลักการถายเทความรอนเบื้องตน  การวิเคราะหวัฏจักรอยางงาย

ของเทอรโมไดนามิกส 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 รายวิชาน้ีชวยใหนักศึกษามีความรูและอธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนทางเทอรโม

ไดนามิกส ผูเรียนสามารถระบุสมบัติของบริสุทธ์ิที่สภาวะตางๆไดอยางถูกตองดวยตารางของคุณสมบัติ 

สามารถประยุกตกฎขอท่ีหนึ่งทางเทอรโมไดนามิกสเพ่ือวิเคราะหพลังงานในระบบปดและระบบเปด 

สามารถประยุกตใชกฎขอที่สองของทางเทอรโมไดนามิกสและวัฏจักรคารโนเพ่ือวิเคราะหประสิทธ์ิภาพของ

เคร่ืองจักรความรอน และคาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะของเคร่ืองทําความเย็นและเครื่องสูบความรอน สามารถ

คํานวณการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปในระหวางเกิดกระบวนการตาง ๆ ได 

 

525203 พลศาสตรวิศวกรรม 4(4-0-8) 

  (Engineering Dynamics) 

วิชาบังคับกอน : 530201 สถิตยศาสตรวิศวกรรม 

 หลักพื้นฐานของพลศาสตร กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน จลนศาสตรของอนุภาค สมการการ

เคลื่อนท่ีและกฎขอท่ีสองของนิวตัน งานและพลังงาน  อิมพัลสและโมเมนตัม จลนศาสตรและพลศาสตร

ของวัตถุเกร็งในการเคลื่อนที่ในระนาบ 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู 

 นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้ตองมีความสามารถตอไปนี้ 

1. แกปญหาการเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง 

2. วิเคราะหและแกปญหาระบบการเคลื่อนที่ของกลไกเบื้องตน 

3. วิเคราะหและแกปญหาระบบสั่นสะเทือนเบื้องตน 
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525204 กลศาสตรของไหล 1 4(4-0-8) 

  (Fluid Mechanics I) 

วิชาบังคับกอน : 103105 แคลคูลัส 3 

 สมบัติของของไหล  ของไหลสถิต การลอยตัวและความเสถียร สมการควบคุมการไหลแบบ

ปริพันธและอนุพันธ สมการเบอรนูลลี การวิเคราะหการไหลในรูปแบบตางๆที่เปนระบบคงตัวที่ไมมีการอัด

ตัว การวิเคราะหมิติและความคลายคลึง การไหลในทอ การไหลในราง การวัดความเร็วและอัตราการไหล 

ปมและกังหัน 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู 

 นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้ตองมีความสามารถตอไปนี้ 

1. แกโจทยปญหาที่เก่ียวกับสมบัติของของไหล  

2. คํานวณหาขนาดและตําแหนงที่ของไหลที่หยุดนิ่งออกแรงกระทําตอพื้นผิว 

3. วิเคราะหระบบของไหลโดยใชสมการควบคุมการไหล และความสามารถในการสราง

แบบจําลองทางคณติศาสตรของระบบของไหลโดยใชสมการควบคุม 

4. ใชการวิเคราะหมิติเพื่อแกปญหาทางกลศาสตรของไหล 

5. วิเคราะหการไหลหลากหลายแบบที่เปนชนิดบีบอัดตัวไมไดและสมบัติไมเปลี่ยนแปลงตาม

เวลา และสามารถอธิบายความสัมพันธทางกายภาพของพารามิเตอรทั้งหลายของการไหล

ดังกลาว 

6. ออกแบบระบบการไหลในงานทางวิศวกรรมเบ้ืองตนได 

 

525209 การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานประยุกตทางวิศวกรรม 2(1-3-5) 

 (Computer Programming for Engineering Applications) 

วิชาบังคับกอน : 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 

 หลักการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร การประมวลผลขอมูลและการประมวลผลเชิงกราฟฟก 

การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือคํานวณฟงกชันตางๆ ทางคณิตศาสตร การแกปญหาท่ีเกี่ยวของกับการใช

คณิตศาสตร เชน แมทริกซ พีชคณิต อนุพันธ การฟตขอมูล เปนตน การแกปญหาท่ีใชวิธีเชิงตัวเลข การ

แกปญหาที่นาสนใจในงานวิศวกรรม 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู 

1. สามารถประกาศตัวแปรและจองหนวยความจําของการคํานวณไดอยางเหมาะสม 

2. สามารถดําเนินการทางคณิตศาสตรไดถูกตอง และคํานวณฟงกชันตางๆ ทางคณิตศาสตรได 

3. สามารถแสดงผลขอมูลและแสดงผลกราฟฟก 

4. สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแกปญหาทางวิศวกรรมตามที่กําหนดใหได 
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525301 การเขียนแบบทางกล                         2(1-3-5) 

  (Mechanical Drawing) 

วิชาบังคับกอน : 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม  1 

 การเขียนและอานแบบทางกลตามระบบการเขียนแบบมาตรฐานที่ใชในอุตสาหกรรม การกําหนด

มิติ พิกัดเผื่อ การเผื่อ การกําหนดลักษณะผิว แบบงานเกลียวและสลักเกลียว แบบงานเชื่อม การเขียนแบบ

เฟองและชิ้นสวนเครื่องจักรกลตาง ๆ เชน ลูกเบี้ยว แบบงานทอ การเขียนภาพประกอบของชิ้นสวน

เคร่ืองจักรตามมาตรฐาน 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู 

 นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้ตองมีความสามารถตอไปนี้ 

1. อานแบบทางกลตามระบบการเขียนแบบมาตรฐานท่ีใชในอุตสาหกรรม  

2. กําหนดมิติ พิกัดเผื่อและการเผื่อ การกําหนดลักษณะผิว 

3. เขียนแบบงานเกลียวและสลักเกลียว แบบงานเชื่อม แบบเฟองและชิ้นสวนเครื่องจักรกลตางๆ 

4. เขียนภาพประกอบของชิ้นสวนเคร่ืองจักรตามมาตรฐาน 

 

530201 สถิตยศาสตรวิศวกรรม 4(4-0-8) 

  (Engineering Statics) 

วิชาบังคับกอน : 105101 ฟสิกส 1 

 ระบบแรง แรงลัพธและโมเมนตลัพธ สมดุล ความเสียดทานหลักการงานสมมติเสถียรภาพแนะนํา

ความรูเบื้องตนทางพลศาสตร 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

1. สงผานความรูทางวิทยาศาสตรฟสิกสและคณิตศาสตรพื้นฐานเพ่ือนํามาประยุกตใชในการ

แกปญหาสมดุลของวัตถุ 

2. สามารถแยกชิ้นอนุภาคหรือวัตถุออกจากสิ่งแวดลอม เพ่ือเขียนแผนภาพวัตถุอิสระภายใต

แรงกระทํา สรางระบบสมการสมดุลของวัตถุ และนําเอาความรูทางคณิตศาสตรเพ่ือ

แกปญหาระบบสมดุล 

3. สามารถประยุกตใชความรูในการแกปญหาสมดุลของวัตถุเพ่ือใชในการวิเคราะหสภาพสมดุล

ของ โครงสราง ชิ้นสวนภายในโครงสราง และแรงภายในของช้ินสวน 

4. พัฒนาทักษะการเรียนรู จดบันทึก คนควาหาความรู ตลอดจนประสบการณการแกปญหา

เชิงวิศวกรรมแบบพึ่งพาตนเอง 
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530211 กลศาสตรวัสดุ 1 4(4-0-8) 

  (Mechanics of Materials I) 

วิชาบังคับกอน : 530201 สถิตศาสตรวิศวกรรม 

  แรงและหนวยแรงความสัมพันธของหนวยแรงและความเครียดหนวยแรงในคานแผนภาพแรง

เฉือนและแผนภาพโมเมนตดัดระยะโกงของคานการบิดการโกงเดาะของเสาวงกลของมอรและหนวยแรง

กระทํารวม เกณฑกําหนดการวิบัติ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

1. ตีความและประยุกตใชความสัมพันธระหวางหนวยแรง-ความเครียด และคุณสมบัติของวัสดุ

อ่ืนๆที่เกี่ยวของ เขาใจหลักการของสัดสวนปลอดภัย 

2. ระบุและเขาใจหนวยแรงที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงที่กระทําตอโครงสราง วิเคราะหหนวยแรงที่

เกิดข้ึนในโครงสรางที่มีแรงกระทํารวม 

3. ระบุและเขาใจการเสียรูปที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงที่กระทําตอโครงสรางประยุกตใชความรู

เก่ียวกับหนวยแรงในโครงสรางและกําลังวัสดุในการออกแบบโครงสรางธรรมดา 

 

531101 วัสดุวิศวกรรม 4(4-0-8) 

  (Engineering Materials) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ประเภทของวัสดุวิศวกรรมความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิตและการใช

งานของวัสดุวิศวกรรม เชน โลหะ เซรามิก พอลิเมอร และคอมโพสิทโครงสรางผลึกของโลหะ  การ

ตรวจสอบโครงสรางมหภาคและจุลภาค  สมบัติทางกลและวิธีการทดสอบทางกลแผนภูมิสมดุลเฟสและการ

แปลความหมาย  กระบวนการผลิตและขึ้นรูปโลหะ  การอบชุบโลหะ  การกัดกรอนในโลหะและการปองกัน

โครงสรางและสมบัติของวัสดุเซรามิก เซรามิกดั้งเดิมและเซรามิกขั้นสูงกระบวนการผลิตสมบัติทาง

วิศวกรรมของเซรามิกวัสดุพอลิเมอรในชีวิตประจําวัน  พอลิเมอรผสม  พอลิเมอรคอมโพสิทสมบัติทาง

กายภาพของพอลิเมอร กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑพอลิเมอรกระบวนการการสังเคราะหและสมบัติ

พื้นฐานของพอลิเมอรการยอยสลายของพลาสติก  การประยุกตใชวัสดุในงานพื้นฐานดานวิศวกรรม

นวัตกรรมวัสดุ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู  

 นักศึกษาสามารถจําแนกประเภทวัสดุวิศวกรรม อธิบายสมบัติเบื้องตนของวัสดุ วิธีการทดสอบ 

วิเคราะหสมบัติและแปลผลไดนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางโครงสรางจุลภาค สมบัติ

กระบวนการผลิตขึ้นรูปและการปรับปรุงสมบัติ รวมถึงสามารถเลือกใชวัสดุในทางวิศวกรรมได และสราง

แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมวัสดุในงานวิศวกรรม 
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533261 กรรมวิธีการผลิต 4(4-0-8) 

  (Manufacturing Processes) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับกรรมวิธีการผลิต เชน การแปรรูปช้ินงานโดยใชเครื่องจักร การเชื่อม

โลหะ การหลอโลหะและการปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะดวยกรรมวิธีทางความรอน กรรมวิธีการผลิตที่ใช

กับวัสดุประเภทตางๆ หลักการเบื้องตนของตนทุนกระบวนการผลิต การใชเครื่องมือกลเบื้องตน การใช

เคร่ืองจักรอัตโนมัติ เชน เครื่อง CNC EDM Wire cut การวิเคราะหและออกแบบผลิตภัณฑ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู  

  รายวิชาสงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการผลิต ผูเรียนสามารถอธิบายถึง

กระบวนการผลิตพื้นฐานประกอบการเชื่อมโลหะ การหลอโลหะและการปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะดวย

กรรมวิธีทางความรอน ผูเรียนสามารถเลือกกระบวนการผลิตใหเหมาะสมกับวัสดุและผลิตภัณฑได 

 

533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 1(0-3-3) 

  (Manufacturing Processes Laboratory) 

วิชาบังคับกอน : 533261 กรรมวิธีการผลิต  หรือเรียนควบคู 

 ฝกปฏิบัติการกลึง การเชื่อม การหลอ และการปรับปรุงคุณสมบัติดวยความรอน ฝกสราง

ผลิตภัณฑพ้ืนฐาน ฝกหัดการใชเครื่องจักรอัตโนมัติ เชน เครื่อง CNC EDM Wire cut 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถเลือกใชเครื่องจักรและเครื่องมือพ้ืนฐาน และกําหนดขั้นตอนในการสราง

ผลิตภัณฑไดอยางถูกตอง 

 

536210 วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน 3(2-3-7) 

 (Electric Circuit and Basic Electronics)   

วิชาบังคับกอน : 105102 ฟสิกส 2 

 องคประกอบของวงจรไฟฟา; ความตานทาน ความเหนี่ยวนําและความจุไฟฟา; การวิเคราะห

วงจรไฟฟากระแสตรง; การตอบสนองในสภาวะชั่วครู; วงจรไฟฟากระแสสลับ การวิเคราะหเฟสเซอรและ

กําลังไฟฟาเชิงซอน; วงจรไฟฟาสามเฟส; หลักการของอุปกรณสารก่ึงตัวนํา; ไดโอดและทรานซิสเตอร; 

วงจรขยายสัญญาณและออปแอมป 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถบอกองคประกอบของวงจรไฟฟาและอธิบายหลักทํางานของอุปกรณไฟฟา   

ตาง ๆ ได  นักศึกษาสามารถวิเคราะหวงจรไฟฟารูปแบบตาง ๆ ได 
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กลุมวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร 

525210 พื้นฐานการใชคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหทางวิศวกรรม 2(1-3-5) 

 (Fundamental of Computer Aided Engineering) 

วิชาบังคับกอน : 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 525301 การเขียนแบบทางกล  

   และ 530211 กลศาสตรวัสดุ 1  

 การใชคอมพิวเตอรสําหรับออกแบบและวิเคราะหปญหาวิศวกรรมเคร่ืองกล การสรางแบบจําลอง

เชิงกายภาพและการจําลอง ปญหาดานวิศวกรรมเคร่ืองกล และ ปญหาประยุกต ท่ีเกี่ยวของ การกําหนดคา

ที่ขอบและคาเร่ิมตน การตรวจสอบความถูกตองของผลการจําลอง  

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถสรางแบบจําลองเชิงกายภาพที่สอดคลองกับปญหาทางวิศวกรรม นักศึกษา

สามารถระบุไดถึงความผิดพลาดที่จะเกิดในการจําลอง นักศึกษาสามารถใชคอมพิวเตอรชวยในการ

ออกแบบและวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมไดอยางถูกตอง 

 

525302 การวัดและเคร่ืองมือวัด 3(2-3-7) 

 (Measurement and Instrumentation) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาวิธีการวัดและเครื่องมือวัดประเภทตาง ๆ  คุณสมบัติของเครื่องมือวัด  ความผิดพลาดจาก

การวัดและการปรับเทียบ  การใชสถิติในกระบวนการวัด  การปรับสภาพสัญญาณ  อุปกรณแสดงผล  

เครื่องมือวัดเชิงกลตาง ๆ เชน  การกระจัด  ความเรง  แรง  ความดัน  อัตราการไหลและความเร็ว  

อุณหภูมิ  มีการฝกปฏิบัติการเก่ียวกับการวัดดานตาง ๆ และศึกษาการเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอร 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู 

 นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้ตองมีความสามารถตอไปนี้ 

1. เลือกและใชงานเครื่องมือและวิธีวัดไดอยางเหมาะสม 

2. ใชสถิติในการบวนการวัดได 

3. ปรับเทียบเคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในการวัด  
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525304 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 1 4(4-0-8) 

  (Machine Design I) 

วิชาบังคับกอน : 530211 กลศาสตรวัสดุ 1 

 ปรัชญาการออกแบบคุณสมบัติวัสดุทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบชิ้นสวนเครื่องกลอยางงาย 

หมุดย้ําการวิเคราะหรอยเชื่อม สกรูและอุปกรณการจับยึด คีย และสลักเพลา สปริง เฟอง สกรูสงกําลัง 

อุปกรณตอเพลา รองลื่น เบรก คลัตซ สายพาน โซ โครงงานการออกแบบ 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู 

 นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้ตองมีความสามารถตอไปนี้ 

1. อธิบายหลักการออกแบบทางกลและสมบัติของวัสดุ 

2. อธิบายและประยุกตใชทฤษฎีความเสียหาย 

3. การออกแบบชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลอยางงาย  

4. คํานวณเพื่อออกแบบเก่ียวกับหมุดยํ้า รอยเชื่อม สกรูและอุปกรณการจับยึด สลัก เพลา 

สปริง เฟอง สกรูสงกําลัง อุปกรณตอเพลา รองลื่น เบรก คลัตช สายพาน โซ 

5. วิเคราะหและออกแบบระบบทางเครื่องจักรกล 

 

525305 กลศาสตรเครื่องจักรกล 4(4-0-8) 

  (Mechanics of Machinery) 

วิชาบังคับกอน : 525203 พลศาสตรวิศวกรรม 

 กลาวนําถึงกลไกแบบตาง ๆ การวิเคราะหการกระจัดความเร็วและความเรงในเคร่ืองจักรกล การ

สังเคราะหชิ้นสวนกลไกการวิเคราะหแรงสถิตและแรงทางพลศาสตรที่เกิดข้ึนในกลไกการถวงสมดุลของมวล

และมวลเคลื่อนที่กลับไปมาเฟองและขบวนเฟอง 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู 

 นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้ตองมีความสามารถตอไปนี้ 

1. คํานวณหาการกระจัด ความเร็วและความเรงในเคร่ืองจักรกล 

2. คํานวณหาแรงสถิต และแรงทางพลศาสตรที่เกิดข้ึนในกลไก 

3. ถวงสมดุลของมวลนิ่งและมวลเคลื่อนท่ี 

4. การออกแบบลูกเบี้ยว เฟองและขบวนเฟอง 
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525307 การสั่นทางกล 4(4-0-8) 

  (Mechanical Vibration) 

วิชาบังคับกอน : 525203 พลศาสตรวิศวกรรม 

 ระบบท่ีมีความอิสระอันดับ 1  การสั่นโดยการหมุน การเคลื่อนที่แบบอิสระ การสั่นแบบบังคับ

รูปแบบตาง ๆ การสั่นแบบหนวง  การสั่นพอง ระบบท่ีมีความอิสระหลายอันดับ พิกัดหลักและพิกัดปกติ  

การตอบสนองในโหมดบรรทัดฐานระบบตอเนื่อง การหาความถ่ีธรรมชาติและรูปรางการสั่น  วิธีการลดและ

ควบคุมการสั่นแบบตาง ๆ 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู 

 รายวิชานี้ชวยใหนึกศึกษามีความสามารถในการจําลองระบบทางพลศาสตรที่มีความอิสระอันดับ

หนึ่งและระบบท่ีมีความอิสระหลายอันดับเปนสมการเชิงอนุพันธสามัญได  ผูเรียนสามารถวิเคราะหการ

ตอบสนองตอแรงบิดสามารถหาผลการตอบสนองของระบบท้ังการสั่นแบบอิสระ และการสั่นแบบบังคับ   

สามารถสรางสมาการทางคณิตศาสตรและวิเคราะหการตอบสนองสําหรับระบบการสั่นเทียบเทาผูเรียน

สามารถออกแบบฉนวนการสั่นและตัวดูดซับการสั่นเพ่ือลดและควบคุมการสั่นได 

 

525308 การถายเทความรอน  4(4-0-8) 

 (Heat Transfer) 

วิชาบังคับกอน : 525202เทอรโมไดนามิกส 1 และ 525204 กลศาสตรของไหล 1  

 รูปแบบและกระบวนการถายเทความรอน  การนําความรอนในวัสดุเนื้อสม่ําเสมอและเนื้อไม

สม่ําเสมอ   การพาความรอนแบบปริพันธและแบบอนุพันธ การพาความรอนแบบอิสระและแบบบังคับ  

ผลกระทบของความปนปวนตอการพาความรอน สหสัมพันธตัวแปรไรมิติเกี่ยวกับการถายเทความรอน  การ

แผรังสีความรอน  การประยุกตใชงานดานการถายเทความรอน  อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนและการเพ่ิม

อัตราการถายเทความรอน  การถายเทความรอนดวยการเดือดและการควบแนน 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู 

นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้ตองมีความสามารถตอไปนี้ 

1. วินิจฉัยและคํานวณปญหาที่มีการถายเทความรอนดวยกลไกการนํา การพา การแผรังสี การ

เดือดและการควบแนน 

2. วิเคราะหและคาํนวณหาปริมาณสาํหรับกระบวนการถายเทความรอนในงานทางดาน

วิศวกรรมท่ัวไป 

3. ออกแบบอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนประเภทตาง ๆ ได 
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525340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 1(0-3-3) 

 (Mechanical Engineering Laboratory) 

วิชาบังคับกอน : 525202 เทอรโมไดนามิกส 1 525204 กลศาสตรของไหล 1 และ 

   530211 กลศาสตรวัสดุ 1  

 พื้นฐานดานการปฏิบัติการทางวิศวกรรมการใชเคร่ืองมือวัดเชนเครื่องมือวัดความดันอุณหภูมิ

ความเครียดการทดสอบวัสดุเชนแรงดึงแรงบิดแรงเฉือนความลาของโลหะการทดสอบทางกลศาสตรของ

ไหลการวัดความเร็วของของไหลการวัดแรงกระแทกของของไหลการไหลในทอเปนตน 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู 

 นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้ตองมีความสามารถตอไปนี้ 

1. เลือกและใชงานอุปกรณและวิธีวัดที่นิยมใชในระบบทางวิศวกรรมเคร่ืองกลไดอยางเหมาะสม 

2. ทําการทดลองดานการทดสอบวัสดุ กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร รวมทั้งวิเคราะหและ

ตีความหมายของขอมูลได 

3. อธิบายประเภทของโรงจักรพลังงานนิวเคลียร โรงจักรพลังน้ํา โรงจักรพลังงานลม และโรง

จักรชีวมวล และประมาณการศักยภาพของโรงไฟฟาเหลานี้ได 

4. แสดงใหเห็นวามีทักษะการเขียนเชิงเทคนิค 

5. พัฒนาอุปนิสัยการทํางานท่ีจําเปนตอการทํางานรวมกับนักศึกษาผูอ่ืนอยางมีประสิทธิผล 

 

525401 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 3(2-3-7) 

  (Industrial Automations) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ระบบอัตโนมัติสําหรับอุตสาหกรรม  เซนเซอรสําหรับระบบอัตโนมัติ  อุปกรณที่ใชในการควบคุม

เคร่ืองจักรอัตโนมัติแบบตาง ๆ เชน  PLC  ไมโครคอนโทรลเลอร  อุปกรณกระตุนท่ีใชในระบบอัตโนมัติ  

เชน  มอเตอร ลูกสูบ ระบบอัตโนมัติที่ใชระบบนิวแมติกส  ระบบไฮดรอลิกสและระบบไฟฟา  มีการฝก

ปฏิบัติการเก่ียวกับเซนเซอร อุปกรณกระตุนตางๆ และฝกการควบคุมเคร่ืองจักรอัตโนมัติดวย PLC และ

ไมโครคอนโทรลเลอร 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู 

 นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้ตองมีความสามารถตอไปนี้ 

1. รูจักและสามารถใชงานอุปกรณสําหรับระบบอัตโนมัติและอุปกรณควบคุม เชน PLC 

ไมโครคอนโทรลเลอร เปนตน 

2. สามารถควบคุมอุปกรณกระตุน เชน มอเตอร ลูกสูบ เปนตน 

3. สามารถบูรณาการความรูและทักษะที่ไดเรียน ในการออกแบบและสรางเครื่องจักรอัตโนมัติ

ได 
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535412 การออกแบบอุปกรณชวยผลิตและจับยึดชิ้นงาน 2(1-3-5) 

  (Jig and Fixture Design) 

วิชาบังคับกอน : 525301 การเขียนแบบทางกล 

  พื้นฐานการออกแบบอุปกรณชวยผลิตและจับยึดชิ้นงาน รูปแบบ หนาที่และวัสดุที่ใชสรางอุปกรณ

ชวยผลิตและจับยึดชิ้นงาน หลักการกําหนดตําแหนงและจับยึดชิ้นงาน  การออกแบบที่คํานึงถึงความคุมคา

และหลักการยศาสตร เพ่ือใหเหมะสมสําหรับกระบวนการผลิตทั้งดวยเคร่ืองจักรกลและมนุษย รวมถึงการ

ประกอบชิ้นสวนในงานอุตสาหกรรม การประยุกตใชความรูเก่ียวกับอุปกรณชวยผลิตและจับยึดชิ้นงานดวย

การฝกออกแบบและสรางชิ้นงานจริง 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู   

  ผูเรียนสามารถอธิบายหลักการกําหนดตําแหนงชิ้นงานเพ่ือออกแบบเครื่องมือชวยทํางาน เชน 

การผลิต ประกอบ และตรวจสอบคณุภาพได 

 

536211 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกรยานยนต      2(1-3-5) 

  (Mathematics for Automotive Engineer) 

วิชาบังคับกอน : 103105 แคลคลูัส 3 

  แมทริกซและพีชคณิตเชิงเสน  แคลคูลัสเชิงเวกเตอร   อนุกรมเทเลอร  อนุกรมฟูเรียร  การแก

สมการเชิงอนุพันธสามัญ การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยแกปญหาทาง

คณิตศาสตรและสถิติ  

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู   

  ผูเรียนสามารถแกปญหาทางคณิตศาสตรตามที่กําหนดประยุกตในการแกปญหาทางวิศวกรรมโดย

พื้นฐานคณิตศาสตรวิเคราะหขอมูลทางสถิติและใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการแกปญหาทางคณิตสา

สตรและสถิติได 

 

536240 ปฏิบัติงานพ้ืนฐานวิศวกรรมยานยนต 1      1(0-3-3) 

  (Automotive Engineering Fundamental Practice I) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  ปฏิบัติงานทางดาน โครงสรางและสวนประกอบของเครื่องยนต พ้ืนฐานการทํางานของเคร่ืองยนต 

การถอดประกอบเครื่องยนต ระบบระบายความรอนของเคร่ืองยนต ระบบหลอลื่น ระบบจุดระเบิด ระบบ

สตารทเคร่ืองยนต ระบบฉีดนามันเชื้อเพลิง และงานบํารงุรักษายานยนตเบื้องตน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

  ผูเรียนรูจักสวนประกอบและการทํางานของเคร่ืองยนต วิธีการถอดประกอบเคร่ืองยนต และ

ระบบอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการทํางานของเคร่ืองยนต 
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536241 ปฏิบัติงานพ้ืนฐานวิศวกรรมยานยนต 2 1(0-3-3) 

  (Automotive Engineering Fundamental Practice II) 

วิชาบังคับกอน : 536240 ปฏิบัติงานพ้ืนฐานวิศวกรรมยานยนต 1 

  ปฏิบัติงานระบบสงกําลัง ระบบบังคับเลี้ยว ระบบกันสะเทือน ระบบเบรก ระบบปรับอากาศ 

ระบบไฟฟาในยานยนต โครงสรางยานยนต งานลอและยางรถยนต   

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

  ผูเรียนรูจักการสงถายกําลังจากเคร่ืองยนตไปยังลอเพ่ือใชในการขับเคลื่อนยานยนต ระบบอื่นๆใน

ยานยนตที่เกี่ยวของกับความสะดวกสบายและความปลอดภัยในยานยนต 

  

536302 ระบบควบคุมของยานยนต 4(4-0-8) 

  (Automotive Control System) 

วิชาบังคับกอน :  525203 พลศาสตรวิศวกรรม 

  หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหและจําลองทางคณิตศาสตรของระบบควบคุมเชิงเสน 

สวนประกอบของระบบควบคุม เสถียรภาพของระบบควบคมุแบบปอนกลับ การออกแบบและชดเชยระบบ

บนโดเมนเวลาและความถี่ ตัวอยางการออกแบบระบบควบคุมในยานยนต 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

  รายวิชานี้ชวยใหนึกศึกษามีความสามารถในการจําลองระบบทางฟสิกสเปนสมการทาง

คณิตศาสตร ผูเรียนสามารถวิเคราะหผลการตอบสนองรวมถึงเร่ืองของเสถียรภาพของระบบควบคุมแบบ

ปอนกลับเชิงเสนได  ผูเรียนสามารถออกแบบตัวควบคุมหรือตัวชดเชยบนโดเมนเวลาและโดเมนความถ่ีได 

สามารถนําไปประยุกตใชกับการควบคุมระบบในรถยนตเบื้องตนได 

 

536304 วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต 4(4-0-8) 

  (Automotive Production Engineering) 

วิชาบังคับกอน : 533261 กรรมวิธีการผลิต 

  กรรมวิธีการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต  การผลิตชิ้นสวนโลหะ  การพนสี การเคลือบวัสดุ การ

ผลิตชิ้นสวนเซรามิก และชิ้นสวนพอลิเมอร มาตรฐานของชิ้นสวนยานยนต  วิธีการตรวจสอบคุณภาพของ

ชิ้นสวนยานยนตมาตรฐานการทดสอบคุณภาพรถยนตมีการศึกษาและดูงานโรงงานผลิตและโรงงาน

ประกอบชิ้นสวนยานยนต 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

  นักศึกษาสามารถบอกกรรมวิธีการผลิตที่เกี่ยวของกับชิ้นสวนยานยนตและอธิบายหลักการ

พื้นฐานไดนักศึกษารูจักมาตรฐานคุณภาพที่เก่ียวของกับยานยนตนักศึกษาสามารถอธิบายภาพรวมของการ

ผลิตและประกอบยานยนตได 
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536310 เคร่ืองจักรกลไฟฟา อิเล็กทรอนิกสกําลังและระบบฝงตัว 3(2-3-7) 

  (Electrical Machines, Power Electronics and Embedded Systems)   

วิชาบังคับกอน : 536210 วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน 

  แมเหล็ก วงจรแมเหล็กและหมอแปลงกําลัง; การแปลงผันพลังงานกลไฟฟาและเครื่องจักรกล

ไฟฟากระแสตรง; เครื่องจักรกลไฟฟาซิงโครนัส; เคร่ืองจักรกลไฟฟาเหนี่ยวนํา; อุปกรณสวิตชสารกึ่งตัวนํา

กําลัง; วงจรเรียงกระแสกําลัง วงจรสับไฟฟากําลัง วงจรคอนเวอรเตอรกําลังและวงจรอินเวอรเตอรกําลัง; 

ระบบฝงตัวและสถาปตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร; การโปรแกรมระบบฝงตัว; การเชื่อมตออุปกรณ

ภายนอกของไมโครคอนโทรลเลอร 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

  นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการการแปลงผันพลังงานกลไฟฟา และรูจักเคร่ืองจักรไฟฟาชนิด

ตาง ๆ รวมถึงอุปกรณตาง ๆ ในวงจรไฟฟากําลัง นักศึกษาสามารถอกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม

อุปกรณภายนอกผานไมโครคอนโทรลเลอรได 

 

536311 กลศาสตรยานยนต 4(4-0-8) 

  (Mechanics of Vehicles) 

วิชาบังคับกอน : 525203  พลศาสตรวิศวกรรม  และ  536241 ปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรมยานยนต 2 

  การเรงความเร็ว สมรรถนะเบรก ภาระที่กระทํา แรงตานทานและกําลังขับเคลื่อน สมรรถนะ

เคร่ืองยนตและการเปลี่ยนแปลง ความเสถียรในการเขาโคง พลศาสตรการขับข่ี ระบบบังคับเลี้ยว ระบบ

รองรับ ลักษณะยาง พลศาสตรการกลิ้ง กลศาสตรของการถายโอนน้ําหนักยานยนต 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู  

  เขาใจหลักการทํางานของระบบตางๆ ที่เกี่ยวของกับรถยนต 

 

536312 เคร่ืองยนตเผาไหมภายใน 4(4-0-8) 

  (Internal Combustion Engines) 

วิชาบังคับกอน : 525202 เทอรโมไดนามิกส 1 และ 525204 กลศาสตรของไหล 1 

  ความรูขั้นพื้นฐานของเครื่องยนตเผาไหมภายใน เคร่ืองยนตจุดระเบิด เคร่ืองยนตอัดระเบิด 

เชื้อเพลิงและการเผาไหม ระบบการจุดระเบิด วัฏจักรอากาศ-เชื้อเพลิงอุดมคติ การประจุไอดีดวยซูเพอร

ชารเจอรเทอรโบชารเจอร และระบบไอเสีย สมรรถนะและการทดสอบเครื่องยนต แรงเสียดทานและการ

หลอลื่น   

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู  

  เขาใจหลักการทํางานของเครื่องยนตเผาไหมภายในท้ังเครื่องยนตจุดระเบิด และเครื่องยนตอัด

ระเบิดรวมไปถึงระบบตางๆ ที่ทํางานเก่ียวของกับเครื่องยนตได 
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536313 การใชคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหทางวิศวกรรมสําหรับวิศวกรรมยานยนต 2(1-3-5) 

  (Computer Aided Engineering for Automotive Engineering) 

วิชาบังคับกอน : 525210  พ้ืนฐานการใชคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหทางวิศวกรรม  

    525304 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 1 และ 525308 การถายเทความรอน 

  การใชคอมพิวเตอรสําหรับออกแบบและวิเคราะหปญหาวิศวกรรมเคร่ืองกล การสรางแบบจําลอง

เชิงกายภาพและการจําลอง ปญหาดานวิศวกรรมเคร่ืองกล และปญหาประยุกตที่เก่ียวของ การใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับแกปญหาทางวิศวกรรมยานยนต โครงงานการใชคอมพิวเตอรชวยสําหรับ

ออกแบบและวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมยานยนตท่ีเกี่ยวของ  

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

  นักศึกษาสามารถสรางแบบจําลองเชิงกายภาพสําหรับปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลและ

วิศวกรรมยานยนตที่เกี่ยวของ นักศึกษาสามารถจําลองและวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมเคร่ืองกลและ

วิศวกรรมยานยนตที่เก่ียวของดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป นักศึกษาสามารถวิเคราะหถึงความ

แมนยําของการจําลองที่ประยุกตใชในการแกปญหา นักศึกษาสามารถประยุกตการใชคอมพิวเตอรชวย

วิเคราะหสําหรับโครงงานที่เก่ียวของกับงานทางวิศวกรรมยานยนต 

 

536342 ปฏิบัติการดานความรอนและของไหลสําหรับยานยนต 1(0-3-3) 

  (Thermo-Fluid Laboratory for Automotive) 

วิชาบังคับกอน : 536312 เคร่ืองยนตเผาไหมภายใน และ 525308 การถายเทความรอน 

  การวัดวิเคราะหคา  สมบัติ และพฤติกรรมของวัสดุหรือกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับศาสตรดานความ

รอนและของไหล  เชน คาความรอนของเชื้อเพลิง สวนประกอบของแกสไอเสีย สัมประสิทธิ์แรงตานอากาศ เปน

ตน  การวัดวิเคราะหสมรรถนะระบบ  เชน เคร่ืองยนต เครื่องสูบ กังหัน และเคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอน  เปนตน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

  ผูเรียนสามารถประยุกตใชความรูและความเขาใจดานอุณหพลศาสตรและกลศาสตรของไหลเพ่ือ

ประเมินและวิเคราะหสมรรถนะของเครื่องจักรกลความรอนและของไหล 

 

536343 ปฏิบัติการขึ้นรูปและเช่ือมตอ 1(0-3-3) 

  (Forming and Joining Laboratory)  

วิชาบังคับกอน : 536304วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต  

  ฝกปฏิบัติการขึ้นรูปชิ้นงานดวยกรรมวิธีพื้นฐานเพ่ือข้ึนรูปวัสดุโลหะ พอลิเมอร และเซรามิก 

กระบวนการหลอโลหะ กระบวนการเชื่อมโลหะแบบตาง ๆ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

  ผูเรียนรูจักเครื่องมือ วิธีการใชเครื่องมือ และหลักการพ้ืนฐานในการขึ้นรปู การหลอ และการเชื่อม 
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536344 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต 1(0-3-3) 

  (Production Technology Laboratory) 

วิชาบังคับกอน : 536304 วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต 

  ฝกปฏิบัติการการผลิตดวยเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การตัดและเชื่อมดวยเลเซอร การสแกนแบบ

สามมิติ การสรางตนแบบอยางรวดเร็ว การสรางโมลดหลอจากเรซิน และการใชเครื่องมือวัดในการ

ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ  

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู  

  ผูเรียนสามารถใชอุปกรณเพื่อศึกษารายละเอียดของชิ้นสวนที่กําหนดใหได และเลือกใชเครื่องมือ

เพ่ือสรางหรอืทําซ้ําชิ้นสวนนั้นขึ้นใหมได รวมถึงทราบวิธีการใชเครื่องมือวัดเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ 

 

536408 โครงงานวิศวกรรมยานยนต 1 4(4-0-8) 

  (Automotive Engineering Project I) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  โครงงานหรือปญหาท่ีนาสนใจทางปฏิบัติในดานตาง ๆ ของวิศวกรรมยานยนต  ตามที่ไดรับ

มอบหมายจากผูสอน โครงงานตองสําเร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษา ตองเขียนรายงานฉบับสมบูรณและตอง

มีการสอบปากเปลา 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู  

  รายวิชานี้สงเสริมใหนักศึกษาทําการวิจัยและพัฒนาโครงงานวิศวกรรมยานยนต  นักศึกษาจะ

สามารถพัฒนาความรูใหมในสาขาวิศวกรรมยานยนตเพ่ือแกไขปญหาในอุตสาหกรรม นักศึกษาจะสามารถ

นําเสนอรายงานเสร็จสมบูรณของโครงงานวิศวกรรมและนําเสนอปากเปลาได 

 

536442 ปฏิบัติการทางพลศาสตรและระบบควบคุมในยานยนต 1(0-3-3) 

  (Vehicle Dynamics  and Control System Laboratory) 

วิชาบังคับกอน :  536302  ระบบควบคุมของยานยนต และ 536311 กลศาสตรยานยนต 

  การปฏิบัติการเรื่องระบบควบคุม เชิงกล และ เชิงกลไฟฟา ในยานยนต  ปฏิบัติการทดสอบระบบ

ควบคุมอัตโนมัติในยานยนต การเฝาสังเกตคาพารามิเตอร และการทดสอบทางพลศาสตรยานยนต 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

  รายวิชานี้ชวยใหนึกศึกษามีความสามารถในการควบคุมระบบทางกล และทางกลไฟฟาได  ผูเรียน

สามารถวิเคราะหผลการตอบสนองรวมถึงเรื่องของเสถียรภาพของระบบควบคุมแบบปอนกลับเชิงเสนได  

ผูเรียนสามารถอธิบายถึงคาพารามิเตอรท่ีเก่ียวของกับการทดสอบ กับทฤษฏีทางพลศาสตร      ยานยนตได 
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กลุมวิชาเลือกบังคบัทางวิศวกรรมศาสตร 

525315 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 4(4-0-8) 

  (Refrigeration and Air Conditioning) 

วิชาบังคับกอน : 525308 การถายเทความรอน 

  ประวัติการทําความเย็นและการปรับอากาศ  หลักการทําความเย็น  ระบบการทําความเย็นแบบ 

ตาง ๆ  เชน  การอัดไอ  การดูดซึม  การระเหย  องคประกอบของระบบทําความเย็น  สารทําความเย็น  

การคํานวณภาระความเย็นและการออกแบบทอสงสารทําความเย็น  ไซโครเมตรีและกระบวนการปรับ

อากาศ  เกณฑความสุขสบายเชิงความรอนและคุณภาพอากาศภายใน  ระบบปรับอากาศ  การออกแบบ

ระบบการระบายอากาศ  การออกแบบระบบทอน้ําเย็น    การประยุกตการทําความเย็นทางอุตสาหกรรม  

การควบคุมสําหรับระบบทําความเย็น  การปองกันอัคคีภัยในระบบปรับอากาศ 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู 

 รายวิชานี้ทําใหผูเรียนมีพื้นฐานทางดานการทําความเย็นสําหรับเครื่องทําความเย็นการปรับ

อากาศ และ อุปกรณประกอบของระบบทําความเย็น นอกจากนี้แลวยังทําใหเขาใจถึงหลักการออกแบบ

ระบบทําความเย็น ระบบปรับอากาศ และ มาตรฐานการปองกันเพลิงไหมในระบบปรับอากาศอีกดวย 

ดังนั้นนักศึกษาจะสามารถวิเคราะหและออกแบบระบบทําความเย็นชนดิตางๆ และระบบปรับอากาศได 

 

525451 โปรแกรมออโตแคดสําหรับวิศวกรรม 1(0-3-3) 

 (AutoCAD for Engineering) 

วิชาบังคับกอน:  525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 

 ปรัชญาของการใชคอมพิวเตอรในการออกแบบฟงกชนัและคําสั่งของโปรแกรม  การเขียนรูป

พื้นฐานในสองและสามมิติ  การเขียนแบบโดยการวางหลายชั้นการประยุกตใชในงานเขียนแบบโครงสราง

การเขียนแบบเชิงกลการเขียนแบบไฟฟา 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

  ผูเรียนสามารถใชคอมพิวเตอรในการออกแบบฟงกชันและคําสั่งของโปรแกรม  การเขียนรูป

พื้นฐานในสองและสามมิติ  และการประยุกตใชในงานเขียนแบบตา ๆ ได 
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529430  การลากจูงดวยไฟฟาและเทคโนโลยีขบวนรถไฟ 4(4-0-8) 

   (Electric Traction and Rollingstock Technology) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 การใชพลังงานของรถไฟ การขนสงผูโดยสารและการขนสงสินคาทางราง มอเตอรลากจูงและ

เทคโนโลยีการขับเคลื่อน หัวรถจักรเครื่องยนตดีเซล หัวรถจักรดีเซล-ไฟฟา หัวรถจักรไฟฟา รถไฟดีเซลราง 

(DMU) รถจักรไฟฟา (EMU) หัวรถจักรไฮบริด เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง รถไฟแมเหล็ก   

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู  

 นักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจหลักการขนสงทางราง สามารถอธิบายหลักการทํางานของมอเตอร

ลากจูง หัวรถจักรชนิดตาง ๆ ท้ังดีเซล ดีเซล-ไฟฟา และไฟฟา รวมทั้งเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงและรถไฟ

แมเหล็ก  

 

535233 การปรับปรุงงานอุตสาหกรรม  2(1-3-5) 

  (Industrial Work Improvement) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา วิธีการวิเคราะหการทํางาน การวัดการทางาน ขั้นตอนและ

วิธีการประยุกตใชหลักการเศรษฐศาสตรการเคลื่อนไหวในการปรับปรุงการทางาน การใชแผนภูมิ

กระบวนการไหลของกระบวนการผลิต แผนผังการไหลของกระบวนการผลิต แผนภูมิคนกับเครื่องจักร การ

ออกแบบสถานที่ทางานใหเหมาะสมกับพนักงาน การศึกษาการเคลื่อนไหวแบบไมโคร การหาเวลามาตรฐาน

การทางานโดยตรง การสุมงาน การหาอัตราประสิทธิภาพการทํางาน ระบบขอมูลมาตรฐานและการใช

เคร่ืองมือตางๆ ที่สัมพันธในการทํางาน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

  รายวิชาสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและเขาใจการศึกษาการเคลื่อนไหว การศึกษาเวลา และการ

ออกแบบสถานที่โดยเฉพาะการทางานในสายงานประกอบ ผูเรียนสามารถวิเคราะหและประยุกตความรู

เร่ืองการเคลื่อนไหว การศึกษาเวลา และการออกแบบสถานที่ทางาน เพื่อนาไปสูการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การทํางาน ผูเรียนสามารถทําตามปฏิบัติการ และฝกฝนในหองเรียน ผูเรียนสามารถนําไปใชในการวิเคราะห

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานในปญหาขนาดเล็กที่เกิดข้ึนจรงิ 
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535334  การควบคุมรูปราง การใหขนาด และพิกัดความเผื่อ                         2(1-3-5) 

วิชาบังคับกอน : 525301 การเขียนแบบทางกล และ 525304 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 1 

  หลักการพ้ืนฐานและมาตรฐานการกําหนดสัญลักษณในการควบคุมรูปรางรูปทรง การควบคุม 

คุณสมบัติพ้ืนผิว การควบคุมขนาด การใหขนาดของชิ้นสวน รวมถึงการกําหนดพิกัดความเผื่อในการ

ประกอบชิ้นงาน การแปลความหมายของสัญลักษณตามมาตรฐานการเขียนแบบทางวิศวกรรม 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

  ผูเรียนสามารถอธิบายหลักการกําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดเพ่ือออกแบบเครื่องมือ

ชวยทํางาน เชน การผลิต ประกอบ และตรวจสอบคุณภาพได 

 

535454 วิศวกรรมบํารุงรักษา  4(4-0-8) 

  (Maintenance Engineering) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  แนวคิดการบํารุงรักษาแบบตางๆ การบํารุงรักษาเมื่อเสื่อมสภาพ การบํารุงรักษาเชิงปองกัน ท้ัง

แบบตามเวลาและตามสภาพชิ้นสวน การปองกันการบํารุงรักษา ทฤษฏีและมูลเหตุของการเสื่อมสภาพ 

หลักการจัดทําแผนการตรวจสอบ หลอลื่น เปลี่ยนชิ้นสวนเคร่ืองจักรและอุปกรณ การวางแผนและควบคุม

กิจกรรมบํารุงรักษา ความปลอดภัยในงานบํารุงรักษา การจัดการวัสดุและอะไหล การวิเคราะหความ

นาเชื่อถือและความเสียหายทางสถิติ การวัดและการประเมินประสิทธิภาพการบํารุงรักษา แนวคิดและ

เทคโนโลยีการบํารุงรกัษาสมัยใหม 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

  นักศึกษาจะมีความเขาใจงานบํารุงรักษาแบบตางๆ สามารถระบุขอดี ขอเสียนของรูปแบบงาน

บํารุงรักษา และเลือกใชใหเหมาะสมกับเครื่องจักรตางๆ ในระบบการผลิต 

 

536405 หนวยควบคุมอเิล็กทรอนิกสของยานยนต 4(3-3-9) 

  (Electronics Controlled Unit for Automotive) 

วิชาบังคับกอน : 536302 ระบบควบคุมของยานยนต 

  โครงสรางสถาปตยกรรมไมโครคอนโทรเลอรและตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอลสําหรับหนวย

ควบคุมอิเล็กทรอนิกสสําหรับยานยนต การจัดการหนวยความจํา ซอฟทแวรควบคุมและการเชื่อมตอ

อุปกรณภายนอก การตรวจวัดทางไฟฟา การพัฒนาระบบควบคุมแบบปอนกลับ ระบบตรวจวัดดวย

เซนเซอรและทรานสดิวเซอรในงานยานยนต การควบคุมเคร่ืองยนต การสื่อสารขอมูลและระบบ CAN การ

โปรแกรมดวยซอฟทแวร 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

  นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการทํางานของหนวยควบคุมอิเล็กทรอนิกสสําหรับยานยนตและ

หลักการพ้ืนฐานของการตรวจวัดและควบคุมในยานยนต นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม

อุปกรณตาง ๆ ในยานยนตได 
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536407 ปญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมยานยนต 1 4(4-0-8) 

  (Special Problems in Automotive Engineering I) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  การศึกษาหรือคนควาปญหาเฉพาะที่ไดรับมอบหมายจากผูสอนดวยความเห็นชอบของหัวหนา

สาขาวิชา งานดังกลาวจะตองสําเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยตองสงเอกสารรายงาน เพ่ือเก็บรักษาไวที่

สาขาวิชาและตองมีการสอบปากเปลา 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

  นักศึกษาสามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงคตามความเห็นของอาจารยผูสอน 

 

536421 เชื้อเพลิงและการเผาไหม   4(4-0-8) 

  (Fuel and Combustion) 

วิชาบังคับกอน : 536312 เครื่องยนตเผาไหมภายใน 

 กลไกการเกิดการเผาไหมในระดับโมเลกุล  สมการการเผาไหมและอัตราสวนอากาศ  การเผาไหม

แบบผสมกอนและแบบแพร  การเผาไหมแบบสมบูรณ  แบบสมดุลเคมี และแบบอัตราเร็ว  คิเนติกเคมีของ

การเผาไหมเชื้อเพลิงชนิดตาง ๆ  การติดไฟ  เสถียรภาพเปลวไฟ  การเผาไหมแบบปนปวน  สมบัติของ

เชื้อเพลิงแข็ง  เหลวและกาซ มลภาวะจากการเผาไหม 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

  นักศึกษาสามารถบอกชนิดและคุณสมบัติของเชื้อเพลิง สามารถอธิบายกระบวนการเผาไหมใน

เคร่ืองยนตและมลภาวะจากการเผาไหม 

 

536422 เสียง การสั่นสะเทือน และความกระดาง 4(4-0-8) 

  (Noise Vibration and Harshness)    

วิชาบังคับกอน : 525307 การสั่นทางกล 

  บทบาทของเสียง การสั่นสะเทือน และความกระดางในการออกแบบและพัฒนารถยนต 

ผลกระทบทางจิตวิทยาตอเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนในยานยนต  หลักการข้ันพ้ืนฐานในการสราง

ระบบ พ้ืนฐานของการวัดเสียง และเทคนิค การวิเคราะหการสั่นโมดัล และการวิเคราะหสัญญาณ  

แหลงกําเนิดเสียง ในเครื่องยนต  ชุดสงกําลัง การดูดอากาศเขา ไอเสีย อากาศพลศาสตร  ยาง เบรก การ

ควบคุมการเกิดเสียงโดยวิธีการ  ฉนวนการสั่น ตัวหนวง การทําใหสมดุล ตัวดูดซับ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

  รายวิชานี้ชวยใหนึกศึกษามีทักษะและความรู ที่จะพรรณนา วัด วิเคราะห และประเมินคาของ

เสียง การสั่นเสะเทือน และความกระดางในรถยนต  นักศึกษาสามารถ ทําการวิเคราะห ในเรื่องของเหตุ

หลักของการสั่นสะเทือนและ สามารถแนะนําวิธีการควบคุมเพ่ือปรับปรุงเร่ืองของเสียง การสั่น และความ

กระดาง ใหดีขึ้น 
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536423  เทคโนโลยียานยนตไฟฟา  4(4-0-8) 

  (Electric Vehicle Technology)   

วิชาบังคับกอน : 536310 เคร่ืองจักรกลไฟฟา อิเล็กทรอนิกสกําลังและระบบฝงตัว 

  ทบทวนมอเตอรไฟฟา อิเล็กทรอนิกสกําลัง และระบบขับเคลื่อน เทคโนโลยีแบตเตอร่ี ตัวเก็บ

ประจุไฟฟาความจุสูง เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิง แบบจําลองและการคํานวณสมรรถนะของยานยนตไฟฟา 

เคร่ืองประจุแบตเตอรี่ ยานยนตไฮบริดไฟฟา การออกแบบระบบเสริมในยานยนตไฟฟา การเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพและการปลอดปลอยคารบอนของยานยนตไฟฟา  

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

  นักศึกษารูจักเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เก่ียวของกับยานยนตสมัยใหม และสามารถอธิบายหลักการ

เบ้ืองตนของระบบตาง ๆ ในยานยนตสมัยใหมได 

 

536424 วิศวกรรมระบบรางเบ้ืองตน 4(4-0-8) 

   (Introduction to Railway System Engineering) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  วิศวกรรมรถไฟเบ้ืองตน; ปฐพีกลศาสตรสําหรับทางรถไฟ; วัสดุศาสตรในงานวิศวกรรมรถไฟ การ

ออกแบบระบบทางรถไฟ วิศวกรรมลอเลื่อน ระบบเบรกรถไฟ พลวัตของหัวรถจักร ระบบลากจูงและการ

ขับเคลื่อนมอเตอร ระบบจายไฟฟาสําหรับรถไฟ การอาณัติสัญญาณรถไฟ  

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

  นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการเบื้องตนทางวิศวกรรมรถไฟ และศาสตรตาง ๆ ที่เก่ียวของได    

 

536425 การจัดการระบบการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต 4(4-0-8) 

  (Production System Management in Automotive Industry) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต ระบบบริหารงานคุณภาพ การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง

หนวยงานและกิจกรรมในองคกรการผลิต กลาวนําสูระบบการผลิตเทคนิคการพยากรณความตองการ การ

จัดการพัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต การวางแผนความตองการพัสดุ การวางแผนกําลังการผลิต การ

วิเคราะหตนทุนและความสามารถในการทํากําไรเพื่อการตัดสินใจดานการผลิต การจัดตารางการผลิต การ

ควบคุมการผลิต ระบบผลติแบบทันเวลาพอดี และระบบผลิตแบบลีน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

  รายวิชาสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและเขาใจหลักการการวางแผนและควบคุมการผลิต ผูเรียน

สามารถพิสูจนและอธิบายการวางแผนการผลิต, การวางแผนพัสดุ, และการวางแผนตารางผลิตใหเหมาะสม

กับแตละระบบผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมได ผูเรียนสามารถประยุกตความรูเพ่ือการเตรียมขอมูลในการ

วางแผนและควบคุมการผลิต สามารถวิเคราะหแผนการผลิตปญหาขนาดเล็กสําหรับแตละกระบวนการผลิต

ได รวมทั้งประเมินตนทุนของแตละกลยุทธการแผนการผลิตได 
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536426 การควบคุมมลภาวะจากยานยนต 4(4-0-8) 

  (Automotive Pollution Control) 

วิชาบังคับกอน : 536312 เคร่ืองยนตสันดาปภายในสําหรบัยานยนต 

  มลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากยานยนต  วิธีการควบคุมมลภาวะที่เกิดจากยานยนตทั้งมลภาวะดานอากาศ  

มลภาวะดานเสียง  มลภาวะดานความรอน  การออกแบบระบบควบคุมมลภาวะเหลานั้น  การศึกษา

เทคโนโลยีสมัยใหมดานการควบคุมมลภาวะที่มีใชอยูในปจจุบัน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

  นักศึกษาสามารถบอกประเภทของมลภาวะที่เกิดจากยานยนตพรอมอธิบาวิธีการควบคุมได 

 

536427 การวิเคราะหโครงสรางยานยนต 4(4-0-8) 

  (Vehicle Structure Analysis) 

วิชาบังคับกอน : 530211 กลศาสตรวัสดุ 1 และ 536311 กลศาสตรยานยนต 

 ตัวถังและโครงฐานยานพาหนะ ภาระที่กระทําตอโครงสรางยานยนต สิ่งที่ตองพิจารณาสําหรับ

โครงสราง ชิ้นสวนโครงสรางยานยนต การออกแบบหนาตัดหนาทางยานยนต ชิ้นสวนผนังบางภายใตภาระ

การบิด การโกงงอของแผนบาง การวิเคราะหตัวถังภายใตภาระการดัดและภาระการบิด หลักการออกแบบ

รอยเชื่อม การวิเคราะหเสนทางของแรงบนโครงสรางแผนบางที่ขึ้นรูปตัวถัง ผลตอบสนองเชิงพลวัตของ

โครงสรางภายใตการชนกระแทก ขอคํานึงเก่ียวกับผูโดยสารและความปลอดภัย 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษามีความรูความเขาใจเร่ืองโครงรางตัวถังและโครงฐานยานพาหนะ และภาระที่กระทําตอ

โครงสรางยานยนต สามารถการวิเคราะหชิ้นสวนผนังบางภายใตภาระการบิด การโกงงอของแผนบาง การ

วิเคราะหตัวถังภายใตภาระการดัดและภาระการบิด รวมทั้งหลักการออกแบบรอยเชื่อมมีความรูพื้นฐานใน

วิเคราะหพลังงานในการดดูซับและผลตอบสนองเชิงพลวัตของโครงสราง 

 

536428 ความปลอดภัยของยานยนต 4(4-0-8) 

  (Automotive Safety) 

วิชาบังคับกอน : 536427 การวิเคราะหโครงสรางยานยนต 

  การออกแบบยานยนตเพ่ือความปลอดภัย  การออกแบบเพ่ือรับการชนดานหนา  การชนดานขาง  

การชนดานหลัง  การพลิกควํ่า  การออกแบบระบบปอนเชื้อเพลิงใหปลอดภัยภายใตอุบัติเหตุ  การ

ออกแบบอุปกรณภายในยานยนตเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย  อุปกรณสมัยใหมเพ่ือเสริมความปลอดภัย 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

  นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการเบื้องตนในการออกแบบยานยนตเพื่อรองรับการชนหรือการ

พลิกควํ่ารวมถึงการใชอุปกรณเสริมเพื่อความปลอดภัยในยานยนตได 
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541401 การคดัเลือกวัสดุและการออกแบบ 3(3-0-6) 

  (Material Selection and Design) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม วัสดุวิศวกรรมและคุณสมบัติ ตารางการคัดเลือกวัสดุและ

ขอจํากัด ปจจัยกําหนดรูปราง กระบวนการผลิตและการออกแบบกระบวนการผลิต ขอจํากัดแบบพหุปจจัย

และวัตถุประสงคแบบองครวม การออกแบบในอุตสาหกรรม เกณฑกําหนดเชิงตนทุน และ กรณีศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

  ทําใหผูเรียนใหเกิดการเรียนรูและเขาใจ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม หลักการการ

คัดเลือกวัสดุสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ เขาใจความสัมพันธระหวางวัสดุวิศวกรรมและคุณสมบัติของ

วัสดุวิศวกรรมในการออกแบบ กับ การกําหนดรูปรางผลิตภัณฑ เขาใจกระบวนการผลิตและการออกแบบ

กระบวนการผลิตสําหรับผลิตผลิตภัณฑ สามารถกําหนดขอจํากัดแบบพหุปจจัยและวัตถุประสงคแบบองค

รวมสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ เขาใจหลักการออกแบบการผลิตในอุตสาหกรรม สามารถคํานวณเพ่ือ

กําหนดเชิงตนทุนการผลิตได  

 

541402 การออกแบบผลิตภัณฑจากวัสดุเสนใยเสริมแรง 3(3-0-6) 

  (Designing of Fiber Reinforced Materials) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  ความรูเชิงวิทยาศาสตร และ เทคโนโลยีเก่ียวกับวัสดุเสนใยเสริมแรง การคัดสรรวัตถุดิบ สําหรับ

การออกแบบ การคัดเลือกกระบวนการผลิต การออกแบบเชิงวิศวกรรมของผลิตภัณฑเสนใยเสริมแรง การ

ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ความปลอดภัย และ วิธีการซอมชิ้นงานวัสดุเสนใยเสริมแรง 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

  ผูเรียนจะไดเรียนรูและเขาใจ หลักการเชิงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของวัสดุเสนใยเสริมแรง 

สามารถคัดสรรวัตถุดิบเพ่ือออกแบบผลิตภัณฑเสนใยเสริมแรง เลือกกระบวนการผลิตที่เหมาะสมและ

ถูกตอง มีความเขาใจถึงหลักการออกแบบเชิงวิศวกรรมของวัสดุเสนใยเสริมแรง เขาใจการตรวจสอบและ

ควบคุมคุณภาพสําหรับการผลิตชิ้นงานเสนใยเสริมแรง ตระนักถึงความปลอดภัยและการความคุมในการ

ทํางานเพ่ือผลิตวัสดุเสนใยเสริมแรง และ สามารถซอมแซมชิ้นงานประเภทเสนใยเสริมแรงไดอยางถูกวิธี 
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541404 การออกแบบผลิตภัณฑสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

  (Product Design for Engineers) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  กระบวนการในการออกแบบผลิตภัณฑ การสรางภาพรางและชิ้นงานตนแบบ วิศวกรรมยอนกลับ 

การคดัเลือกวัสดุและกระบวนการผลิตสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ ทีมการออกแบบ การวิเคราะหตนทุน 

และ ปฏิบัติการเสมือนจริงสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

  ผูลงทะเบียนเรียนวิชาจะมีความเขาใจกระบวนการในการออกแบบผลิตภัณฑ การสรางภาพราง

และการสรางชิ้นงานตนแบบ เขาใจในการประยุกตใชหลักวิศวกรรมยอนกลับ สามารถการคัดเลือกวัสดุและ

กระบวนการผลิตสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ เขาใจองคประกอบและประโยชนของทีมการออกแบบ 

สามารถการวิเคราะหตนทุนสําหรับชิ้นงานที่ออกแบบได และ จะไดลงมือปฏิบัติการเสมือนจริงการ

ออกแบบผลิตภัณฑ 
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(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา 

536495  เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

 (Pre-cooperative Education) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและข้ันตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ

ขอบังคับที่เก่ียวของกับสหกิจศึกษา ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เชน การเลือกสถาน

ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร  และการสัมภาษณงานอาชีพ   ความรู

พื้นฐานที่จําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   การสรางความมั่นใจในตนเอง  การพัฒนา

ศักยภาพในการเปนผูประกอบการ   อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการวัฒนธรรม

องคกรระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เชน 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 เทคนิคการ

เขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

1. นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับ หลักการ แนวคดิ กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจ

ศึกษา ตลอดจนระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ 

2. นักศึกษามีความรูและทักษะพื้นฐานในการทํางานในสถานประกอบการ 

3. นักศึกษามีความรูและทักษะพื้นฐานในการนําเสนองาน และการเขียนรายงานวิชาการ 

4. นักศึกษามีทักษะเบื้องตนในการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการปรับตัวสูสังคมการทํางาน  
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536496 สหกิจศึกษา 1 8 หนวยกิต 

 (Cooperative Education I) 

วิชาบังคับกอน : รายวิชาที่สาขาวิชากําหนด  และ  รายวิชา 536495 เตรยีมสหกิจศึกษา   

  นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ 

สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากําหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

แลวนักศึกษาจะตองสงรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา   

เพ่ือทําการประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน

โดยคณาจารยนิเทศ  และพนักงานที่ปรึกษา   และผลการเขารวมกิจกรรมการสัมภาษณและสัมมนาสหกิจ

ศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

1. นําความรู ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใชในงานจรงิ 

2. ระบุและวิเคราะหปญหา และนําเสนอวิธีการแกไขปญหาทางวิศวกรรมท่ีสามารถนําไปใชได

จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นสวน หรือกระบวนใหตรงกับหนาที่การทํางานที่ตองการได 

4. สื่อสารอยางมปีระสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 

5. วางแผนการทํางานและปรับแผนใหเหมาะกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 

6. มีความสัมพันธที่ดีกับทีมงาน 

7. เขาใจและรับผิดชอบตองานอยางมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

8. ตระหนักถึงความจําเปนในการเรียนรูตลอดชีวิต 
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536497 สหกิจศึกษา 2 8 หนวยกิต 

  (Cooperative Education II) 

วิชาบังคับกอน : 536496 สหกิจศึกษา 1  

  นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ 

สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากําหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

แลวนักศึกษาจะตองสงรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา   

เพ่ือทําการประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน

โดยคณาจารยนิเทศ  และพนักงานที่ปรึกษา   และผลการเขารวมกิจกรรมการสัมภาษณและสัมมนาสหกิจ

ศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู 

1. นําความรู ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใชในงานจรงิ 

2. ระบุและวิเคราะหปญหา และนําเสนอวิธีการแกไขปญหาทางวิศวกรรมที่สามารถนําไปใชได

จริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นสวน หรือกระบวนใหตรงกับหนาที่การทํางานที่ตองการได 

4. สื่อสารอยางมปีระสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 

5. วางแผนการทํางานและปรับแผนใหเหมาะกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 

6. มีความสัมพันธที่ดีกับทีมงาน 

7. เขาใจและรับผิดชอบตองานอยางมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

8. ตระหนักถึงความจําเปนในการเรียนรูตลอดชีวิต 

9. พัฒนาชองทางอาชีพ 

10. กําหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน 
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536498 สหกิจศึกษา 3 8 หนวยกิต 

 (Cooperative Education III) 

วิชาบังคับกอน : 536497 สหกิจศึกษา 2  

  นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ 

สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากําหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

แลวนักศึกษาจะตองสงรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา   

เพ่ือทําการประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน

โดยคณาจารยนิเทศ  และพนักงานที่ปรึกษา   และผลการเขารวมกิจกรรมการสัมภาษณและสัมมนาสหกิจ

ศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู 

1. ปรับใชความรู ทักษะ เทคนิค และเคร่ืองมอืทางวิศวกรรมไปใชในงานจริงเชิงประยุกตได 

2. ระบุและวิเคราะหปญหา และนําเสนอวิธีการแกไขปญหาทางวิศวกรรมท่ีสามารถนําไปใชได

จริงอยางเหมาะสมคุมคาการลงทุน 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นสวน หรือกระบวนใหตรงกับหนาที่การทํางานที่ตองการได 

4. สื่อสารอยางมปีระสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน 

5. วางแผนการทํางานและปรับแผนใหเหมาะกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 

6. มีความสัมพันธที่ดีกับทีมงาน 

7. เขาใจและรับผิดชอบตองานอยางมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

8. ตระหนักถึงความจําเปนในการเรียนรูตลอดชีวิต 

9. พัฒนาชองทางอาชีพ 

10. กําหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน 
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536499  โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมยานยนต 9 หนวยกิต 

   (Automotive Engineering Professional Project)     

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  โครงงานวิศวกรรมยานยนตท่ีผูสอนมอบหมาย  ดวยความเห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชาฯ  

สําหรับนักศึกษาผูสมัครใจไมไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ   สนับสนุนใหนําหัวเร่ืองที่จะเปน

ประโยชนตออุตสาหกรรมและสถานประกอบการมาทําเปนโครงงาน  อาจเปนโครงการแบบพหุวิทยาการที่

รวมการศึกษาวิเคราะหในเชิงธุรกิจและเศรษฐการเขาไวดวยกัน  โครงงานจะตองสําเร็จภายใน 2 ภาค

การศึกษา  โดยตองสงเอกสารรายงานและจะตองมีการสอบปากเปลา  ใหผลประเมินเปน S/U 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู 

  รายวิชานี้สงเสริมใหนักศึกษาทําการวิจัยและพัฒนาโครงงานวิศวกรรมยานยนต  นักศึกษาจะ

สามารถพัฒนาความรูใหมในสาขาวิศวกรรมยานยนตเพ่ือแกไขปญหาในอุตสาหกรรม นั กศึกษาจะสามารถ

นําเสนอรายงานเสร็จสมบูรณของโครงงานวิศวกรรมและนําเสนอปากเปลาได 
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(1) General Education Courses 

General Education Core Courses 

202107 Use of Computer and Information 3(2-2-5) 

Prerequisite : None 

 Introduction to computer and computer organization, operating systems and 

utility programs, application software, computer network systems and internet, computer 

system security and related legal issues, information and organization systems, 

information services for searching, report writing, citations and reference writing. 

Learning outcomes 

 Students are able to use skills necessary for using computers and information 

services to work effectively in the classroom and in daily situation. 

 

202211 Thinking for Development 3(3-0-6) 

Prerequisite : None 

  Process of logical-analytical thinking, deductive and inductive logic for argument 

analysis, soundness of argument, conceptions in sufficiency economics for sustainable 

development, religions and ethics for development in quality of living. 

Learning outcomes 

Students can evaluate and differentiate between forms of thinking and correct 

reasoning with sound argument and those that are incorrect and unsound for the 

applicability of critique of philosophies of development. 

 

202212 Man and Culture 3(3-0-6) 

Prerequisite : None 

  Social and cultural body of knowledge, evolution of arts and civilization and their 

social phenomena, being human and human community in a system of plural cultures, 

significance of arts/culture and wisdom for new generations. 

Learning outcomes 

 Students can apply the body of knowledge in social sciences for the analysis and 

academic debate on social problems. Students can demonstrate their civic consciousness 

by paying respect to cultural diversity as well as to humanity. 
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202213 Globalization 3(3-0-6) 

Prerequisite : None 

 Comparative Studies on international relations both before and after the advent 

of globalization in terms of state/country status, international laws, international 

organizations both at the regional and global levels, international economics under the 

influence of powerful countries, emerging economic countries and multinational 

enterprises, development and its impact, civil society and globalization trends, as well as 

changing trends towards globalization in the 21st century. 

Learning outcomes 

 Students can be cognizant of the world’s current situation, and give an analysis 

of international relations in the political and economic impact on their daily lives and on 

the enhancement of awareness of global citizenship. 
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English Courses 

203101 English I 3(3-0-6) 

Prerequisite : None 

Developing students’ ability for effective communication in social and academic 

settings, course content reflecting students’ interests using integrated skills with primary 

emphasis on  listening and speaking, improving communication and language learning 

strategies, and introducing autonomous learning using various resources. 

Learning outcomes 

Students are able to use English to communicate effectively in the classroom 

and in daily situations.  Their communication strategies and learning strategies have been 

developed.  They are able to independently learn English from different resources.  

 

203102 English II 3(3-0-6) 

Prerequisite : 203101 English I 

Enhancing students’ proficiency in social communication, developing students’ 

ability to accomplish learning tasks, using integrated skills and task-based learning with 

emphasis on contemporary themes and current issues, reading semi-academic texts from 

a variety of authentic sources such as newspapers, magazines and online resources. 

Learning outcomes 

 Students are able to use English at a more advanced level to communicate in daily 

situations. Their communication strategies and learning strategies have been developed. They 

are able to integrate language skills and conduct task-based learning activities.  

 

203203 English III 3(3-0-6) 

Prerequisite : 203102 English II 

Course content dealing with science and technology for effective communication 

in an academic field of study, text-based activities involving integrated language skills with 

an emphasis on reading, exposure to both authentic and semi-authentic materials from 

both printed and audiovisual materials, as well as online resources. 

Learning outcomes 

 Students are able to use skills necessary for English reading comprehension and 

analytical reading.  They have knowledge in structure and vocabulary and are able to 

apply this knowledge and reading skills in different contexts.  
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203204 English IV 3(3-0-6) 

Prerequisite : 203203 English III 

Further enhancement of student’s language learning skills and ability in science 

and technology content developed from English III; exposure to authentic language in 

science and technology from both printed and audiovisual materials, as well as on-line 

resources; focus on text-based tasks involving integrated skills with the emphasis on 

writing. 

Learning outcomes 

 Students are able to use skills necessary for academic reading within a science 

and technology based content and are able to integrate reading and writing skills.  

 

203305 English V 3(3-0-6) 

Prerequisite : 203204 English IV 

English needed for employment preparation, effective communication skills in the 

workplace, and career advancement, covering topics such as job search, resumes, 

employment letters and documents, job interviews, academic applications, some 

essential correspondence, reports, meetings, discussion, and short informal occasional 

speeches. 

Learning outcomes 

 Students are able to use English skills necessary for job applications.  They are 

able to communicate effectively in the workplace and are able to independently learn 

from different resources.    
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General Mathematics and Social Science Courses 

103113 Mathematics in Daily Life 3(3-0-6) 

Prerequisite : None 

 Applications of basic mathematics in daily life problems such as problems related 

to graphs,  area  and volume,  financial problems such as computing interests, annuities 

and taxes, resource allocation problems such as break-even point,  finding the  optimal 

value by graph and the simplex method, and other problems of interest. 

Learning outcomes 

 Students will be able to sketch the graphs of elementary functions, and extract 

information from graphs.  They will be able to compute areas and volumes of various 

shapes. Furthermore, students will know how to compute simple and compound interest, 

annuities, taxes, and break-even points. Moreover, they will successfully solve simple 

practical linear programming problems. 

 

104113 Man and Environment 3(3-0-6) 

Prerequisite : None 

 Evolution of man, human populations and dynamics, physical and biological 

environments of human  populations, present and  future design for survival, natural 

resources and conservation, environmental problems, environmental planning and 

management, human resource management, ecotourism for sustainable development. 

Learning outcomes 

Student will be able to understand evolution of earth and life, physical and 

biological environment, human population and environment problems, natural resources 

and conservation, environment planning and management for sustainable development. 
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105113 Man and Technology 3(3-0-6) 

Prerequisite : None 

 History, concepts and principles of physical science, energy and matter, 

importance of energy resources and energy crisis, atom, nuclear and nanotechnology, 

water management, gas and oil drilling, air pollution, satellite communication, geo-

informatics and development,  chemistry in everyday life, chemistry and advancement of 

science, impacts of science and technology  on environment, economics, society and 

future of mankind. 

Learning outcomes 

Students will be able to Explain concepts and principles of physical science, 

Classify the importance of energy resources and energy crisis, Explain the water 

management system, Explain the air pollution solutions, Relate satellite communication, 

geo-informatics to the development, Identify and explain the chemistry in everyday life, 

chemistry and advancement of science, Explain impacts of science and technology on 

environment, economics, society and future of mankind. 
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General Education Elective Courses 

114100 Sport and Recreation 2(1-2-4) 

Prerequisite : None 

 Introduction and Definition of Sport and Recreation Rules Culture Social Sports 

Principle for Exercise Leadership of Sport and Recreation Skill of Sports e.g. Sports team, 

Racket Sports, Aquatic Sports, Dance Sports, MuayThai, Fun run and Bodyconditioning. 

Learning outcomes 

1. Recall laws of Sports.Indentify and Consider kinds of Exercise.Describe how 

can exercise correctly,plan regular exercise and to exercise effective. 

2. Explain how to practical steps of the sport, sports and recreation.Classify 

recreation and sports.Select appropriate sports for sports injury prevention. 

3. Apply knowledge of the sport and exercise for life.Demonstrate of the basic 

sports. 

4. Development program basic skill for the leadership.Explain body stretching 

before and after games. 

5. Select the basic skill for the practice situation.The different between sports 

and exercise.Sport for all and sport competition.The skill situation for 

personal.Just for the sports.Plan the benefits of exercise. 

6. The event groups can use sports as the activities. 

 

202111  Thai for Communication   2(2-0-4) 

Prerequisite : None 

 The Thai grammar, skill of using Thai in speaking, listening, reading, and writing, 

composition in Thai for communication and work presentation. 

Learning outcomes 

Students can explain the importance of using Thai language for communication 

in daily life. And have the skills to use Thai language to communicate effectively on a 

daily basis. 
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202241 Law in Daily Life 2(2-0-4) 

Prerequisite : None 

 Basic principle of law, hierachy of law, population registry law, useful law in daily 

life e.g. lawconcerning person,property, legal act and contract, loan agreement, service 

contract,made-to-order contract, contract of sale, property rental contract, hire-purchase 

contract, suretyship agreement, mortgage contract, basic law of family and 

inheritance,consumer protection law,and basic law of intellectual property. 

Learning outcomes 

 Students can develop knowledge and understanding in the provisions of the law 

and the rationale behind them for living a life according to the rule of law. 

 

202261  Religion for Life    2(2-0-4) 

Prerequisite : None 

 Teachings from various religions on human living between private and work life, 

as well as living with others in society. 

Learning outcomes 

 Students can develop their understanding in and analysis of the religious and 

cultural diversity with its impact on the way of living. Students can demonstrate their 

respect to faith and worship aspects of religious mentality for living in multicultural 

society. 

 

202262 Buddhadhamma  2(2-0-4) 

Prerequisite : None 

 Essential dhammas from Theravada and Mahayana Buddhism for understanding 

the world, life, and the right path, e.g. the Highest Blessings, the Noble Truth, Dependent 

Origination, Law of Karma, Threefold Training, the Middle Way, Emptiness, and 

Emancipation. 

Learning outcomes 

 Students can develop their understanding in and the analysis of dhamma 

teachings from various sects of Buddhism for the appreciation in their value for living as 

well as for the applications of dhamma teachings for their daily practice as a Buddhist 
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202291 Modern Management 2(2-0-4) 

Prerequisite : None 

 Components, importance and behavior of organization, external environment 

trends and effects,trends of modern organizations, process of organizational management 

for effectiveness and efficiency, planning, problem solving and decision making, organizing, 

leading, leadership and control. 

Learning outcomes 

 Students can describe the nature of the organization and trends of the external 

environment is likely to change it. Students can apply concepts of management, i.e. 

planning, organizing, leading and controlling. 

 

202292 Technopreneur 2(2-0-4) 

Prerequisite : None 

 The study of  entrepreneurship and technology business, analysis and feasibility 

studies of  projects  including simple business plan development e.g., business idea 

grooming for concept/ product value creation, research and development of  product for 

commercialization, marketing analysis, organization analysis and management, production 

analysis, financial and tax analysis, business start-up and the development of 

technopreneur for sustainable growth. 

Learning outcomes 

 After completing the course, students are able to describe techology 

entrepreneurs' process of idenfifying and anyalzingbusiness opportunity, and their 

motivation to pursue the ideas. 
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202293 Social Entrepreneurship       2(2-0-4) 

Prerequisite : None 

 Concepts of Social Entrepreneurship and Social Enterprise, Social Challenge, 

National & Local Perspective, Design Thinking for Social Innovation, Social Business Model 

Canvas and Planning, Social Impact Assessment, Pre-Feasibility and Finance for Non-

Financial Manager, Reflection and Discussion. 

Learning outcomes 

 Students can accurately explain the nature of social enterprise and social 

entrepreneurship. Students can analyze social problems and develop effective solutions 

as well as initial business model. 

 

202324 Pluri-Cultural Thai Studies  2(2-0-4) 

Prerequisite : None 

 Knowledge management and understanding of the system of Thai society and 

culture, plurality in Thai economic and political development, significance of plural folk 

wisdom, concept of sufficiency economy in worldwide. 

Learning outcomes 

 Students can show their respect to and develop the explanation of the social 

and cultural plurality in Thai society. Students can analyze the social and cultural 

problems involving with country development and with themselves, as well as be aware 

of their citizenship related with living together in the plural society. 

 

202354 Philosophy of Education and Working 2(2-0-4) 

Prerequisite : None 

Philosophical perspectives on education and working, meaning of work and 

working, working as the end of education, the nature of study in educational institutions 

and work-learning from actual performance, education and further opportunity in 

occupation, working and well-being, working ethics. 

Learning outcomes 

Student can develop their critical thinking on the relationship between education 

and working for their future preparation, e.g. how to apply the knowledge from studies to 

the realm of working, and what the public policy involving with the relationship is. 
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(2) Major Courses 

Science and Mathematic Foundation Courses 

102111  Fundamental Chemistry I 4(4-0-8) 

Prerequisite : None 
 Atomic theory and electronic structure of atoms, periodic properties of atoms, 

representative elements and transition metals, chemical bonding, stoichiometry, gases, liquids, 

solids, chemical equilibrium, general properties of acids and bases, chemical kinetics. 

Learning outcomes 

 Students will gain knowledge and understanding on each topic.  It is expected that 

students will have sufficient basis for further study in the relevant subjects.   

 

102112  Fundamental Chemistry Laboratory I 1(0-3-3) 

Prerequisite : 102111 Fundamental Chemistry I or study concurrently  
 Experimental works in the laboratory which include the basic techniques in 

experimental chemistry, properties of gases and liquids, metallic models, chemical 

equilibruim, acid-base titrations, chemical kinetics and various types of chemical  reactions. 

Learning outcomes 

 Students will gain knowledge and understandingabout safety practice in 

laboratory.  They are expected to have experimental skill on each topic.  They will know 

how to record data, discuss and conclude the results.  Moreover, they will have familiarity 

with materials, apparatus and equipment that they use in each class.  

 

103101  Calculus I 4(4-0-8) 

Prerequisite : None 

 Limits, continuity, the derivative, applications of the derivative, inverse functions, 

indeterminate forms, the definite integral and the fundamental theorem of calculus. 

Learning outcomes 

 Students will have an understanding of the concepts of limit, continuity, the 

derivative and the definite integral of a function of a single variable. In particular, they will 

be able to compute limits of functions and the derivatives of various functions, and apply 

the product, quotient and chain rules of differentiation.  Moreover, they will be able to 

compute limits of indeterminate forms applying l’Hopital’s rule, and finally they will also 

be able to compute the indefinite and definite integrals of basic functions, including 

integration by substitution. 
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103102  Calculus II 4(4-0-8) 

Prerequisite : 103101 Calculus I 

Techniques of integration (of functions of a single variable), improper integrals, 

numerical integration, mathematical induction, sequences and series, Taylor expansion of 

elementary functions, vectors and geometry in three dimensions, lines and planes, vector 

valued functions, functions of several variables, partial derivatives and applications. 

Learning outcomes 

Students will master the various integration techniques, including integration by 

parts, partial fractions and trigonometric substitution. They will be able to compute 

improper integrals, and to compute definite integrals numerically. They will be able to 

work with sequences, series and Taylor series. Moreover, students will develop facility in 3 

dimensions, such as 3-dimensional vector geometry, lines and planes. They will be able 

to compute partial and directional derivatives, and find the local extrema of a function of 

two variables. 

 

103105 Calculus III 4(4-0-8) 

Prerequisite : 103102 Calculus II 

 Polar coordinates, surfaces in three-dimensional space, multiple integration, 

integrals of vector-valued functions, line integrals, first order and second order linear 

ordinary differential equations with applications. 

Learning outcomes 

 Students will be able sketch surfaces in 3 dimensions. They will be able to work 

in the Cartesian, polar, cylindrical and spherical coordinate systems, and to integrate 

functions of two and three variables in theses coordinate systems. Furthermore, they will 

be able to integrate vector valued functions and compute line integrals. Finally, students 

will have the skills to solve first order and linear second order differential equations. 
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105001  Elementary Physics 3(3-0-6)  

Prerequisite : None 

 This course is designed to prepare students with necessary background and skills 

before takingPhysics I. The materials cover measurement and units, dimensional analysis, 

vector arithmetic, basic calculus, and basic concepts for force and motion. 

Learning outcomes  

 Students will be able to  

1. Identify the units of basic physical quantities, 

2. Apply vector arithmetic to decompose a vector and to obtain a resultant 

vector from two or more vectors, 

3. Define displacement, velocity, and acceleration of an object moving in one 

dimension,  

4. Recognize the relationship between net force and acceleration of an object, 

and apply basic calculus to obtain information about displacement, velocity, 

and acceleration of an object. 
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105101  Physics I 4(4-0-8) 

Prerequisite : Pass elementary physics examination or 105001 Elementary Physics 

 The content of Physics 1 includes kinematics and dynamics of a particle, work-

energy theorem, conservative forces and conservation of mechanical energy, kinematics 

and dynamics of a system of particles, conservation of momentum, kinematics and 

dynamics of rigid bodies, angular momentum, harmonic oscillations, damp and forced 

harmonic oscillations, mechanical waves, sound waves, basic fluid statics and dynamics, 

kinetic theory of gas, and thermodynamics. 

Learning outcomes  

Students will be able to  

1. Define and describe the following quantities, principles and relations: 

displacement velocity, acceleration, Newton laws’ of motion, work, kinetic 

energy, potential energy, mechanical energy, momentum, moment of inertia, 

angular displacement, angular velocity, angular acceleration, angular 

momentum, torque, period and frequency of oscillation, wavelength and 

wave speed, intensity and intensity level of sound, pressure, buoyancy force, 

Pascal’s principle, viscosity, flow rate, continuity equation, Bernoulli’s 

principle, state equation of ideal gas, and laws of thermodynamics. 

2. Calculate the physical quantities related to the motion in one, two and three 

dimensions of a particle or a rigid body, 

3. Apply Newton laws’ of motion to obtain acceleration, angular acceleration, or 

unknown forces, 

4. Apply the work-energy theorem to calculate physical quantities related to 

motion, 

5. Recognize the situations, where the mechanical energy or total momentum of 

a system is conserved, 

6. Identify if an oscillation is underdamped, overdamped or critically damped, 

7. Apply the continuity equation and Bernoulli’s principle to calculate the speed 

and pressure of fluids, 

8. Apply the equation of state to obtain state quantities of an ideal gas, 

9. And implement the laws of thermodynamics to calculate the heat flowing in 

and out of an ideal gas that undergoes reversible processes.     
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105102  Physics II 4(4-0-8) 
Prerequisite : 105101 Physics I 
 This course covers electrostatics, circuits and magnetism, Maxwell’s equations, 
physical optics and introductory quantum mechanics. 
Learning outcomes 
  Students will be able: 

1. To describe, in words, the various concepts in electromagnetism, in physical 
optics, and in quantum mechanics that come into play in particular situations; 

2. To represent these electromagnetic, physical optic, and quantum mechanics 
phenomena mathematically in those situations; 

3. To predict outcomes in other similar situations. 
 
105191  Physics Laboratory I 1(0-3-3) 
Prerequisite : 105101 Physics I or enrolling with 105101 Physics I or consent of the  

School 
  This course is intended to expose student to hand-on basic physics experiments 
supporting contents described in Physics I course. The student must perform at least 8 
experiments covering mechanics, wave and fluids. 
Learning outcomes 
  Students will be able 

1. To use various analog and digital devices to make corresponding 
measurement consistent with the content covered in class, 

2. To estimate associated uncertainties of measuring devices, 
3. To record and organize their observations in a laboratory notebook, 
4. To perform data analysis. 

 
105192  Physics Laboratory II 1(0-3-3) 
Prerequisite : 105191 Physics Laboratory I and 105102 Physics II or enrolling with  
    105102 Physics II or consent of the School 

 In a similar manner to Physics Laboratory I, this course is supporting contents 
described in Physics II course. The student must perform at least 8 experiments covering 
electrostatics, circuits, physical optics and photoelectric effect 
Learning outcomes 
  Students will be able: 

1. To use various analog and digital devices to make corresponding 
measurement consistent with the content covered in class, 

2. To estimate associated uncertainties of measuring devices, 
3. To record and organize their observations in a laboratory notebook, 
4. To perform data analysis. 
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Basic Engineering Courses 

523101  Computer Programming I 2(1-3-5) 

Prerequisite : None 

 Computer concepts and components, hardware and software interaction, 

Electronic Data Processing (EDP) concepts, program design and development 

methodology, programming with C language, variable type declaration, expressions, 

control statements, programming practice 

Learning outcomes 

 Students will understand the function of various components of a computer for 

both hardware and software. Students will be able to write program to receive and 

process data. 

 

525101 Engineering Graphics I 2(1-3-5) 

Prerequisite : None 

 Practice to lettering, line and plane, geometric applications. Reading and drawing 

on orthographic projection, fundamental of dimensioning and tolerance, section view, 

standards and symbols. Practice to sketch by free-hand. 

Learning outcomes 

 After the course, the students should be able to: 

1. Lettering with standard and symbols and sketching with free-hand  

2. Reading and drawing of orthographic, isometric, pictorial, descriptive geometry 

and auxiliary projection, and section view. 

3. Specify the geometric dimensioning integration with basic tolerancing. 

4. Drawing the assembly. 
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525202 Thermodynamics I 4(4-0-8)  

Prerequisite : 105101 Physics I 

 Basic concepts.  Thermodynamic properties, temperature, work and heat.  First 

law.  Second law, irreversibilities and entropy.  Availability.  Tables and charts of 

properties.  Analyses of thermodynamic processes and cycles.  Vapor and gas power 

cycles. 

Learning outcomes 

 This course provides basic concepts of Thermodynamics. Student will be able to 

describe the basic concepts of Thermodynamics.  Student will be able to determine 

properties of pure substances at different states from property tables. Student will be 

able to apply the first law of thermodynamics to analyze energy conversion in closed and 

open systems. Student will be able to apply the second law of thermodynamics and the 

Carnot cycle to evaluate the thermal efficiency and coefficients of performance for heat 

engines, refrigerators, and heat pumps. Student will be able to calculate the entropy 

changes that takes place during processes. 

 

525203 Engineering Dynamics 4(4-0-8)  

Prerequisite : 530201 Engineering Statics 

 Basic concept of engineering dynamics, Newton’s law of motion, kinematics of 

particles, kinetics of particles:  equation of motion, work and energy, impulse and 

momentum, kinematics of rigid bodies in plane motion, kinetics of rigid body in plane 

motion. 

Learning outcomes 

 After the course, the students should be able to: 

1. Solve the motion problem of rigid bodies. 

2. Analyze and solve the problem of mechanism motion.  

3. Analyze and solve the basic problems in mechanical vibration. 
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525204 Fluid Mechanics I 4(4-0-8)  

Prerequisite : 103105 Calculus III 

 Properties of fluids, fluid statics, buoyancy and stability, integral and differential 

governing equations, Bernoulli’s equation, analysis of various steady incompressible flows, 

dimensional analysis and similitude, flows in ducts, flows in open channels, flow 

measurements, pumps and turbines.  

Learning outcomes 

 After the course, the students should be able to: 

1. Solve problems involving fluid properties. 

2. Calculate the magnitude and location of hydrostatic forces on surfaces. 

3. Analyze fluid systems using the governing equation, and formulate an 

appropriate fluid system model using the equations. 

4. Perform dimensional analysis for problems in fluid mechanics. 

5. Analyze various steady incompressible flows, and explain the physical 

relationship between the various parameters of the flows 

6. Undertake basic design calculations of fluid engineering systems. 

 

525209 Computer Programming for Engineering Applications 2(1-3-5)  

Prerequisite : 523101 Computer Programming I 

 Development concept of computer programming; data processing and graphical 

processing; development of computer program for calculating various mathematical 

functions; problem solving related to mathematic such as matrix, algebra, differentiation, 

data fitting; solving of using numerical methods; solving of interested problems in 

engineering applications.  

Learning outcomes 

1. Be able to declare the suitable program variables and memory storage. 

2. Be able to exactly perform the mathematical operations and calculate the 

mathematical functions. 

3. Be able to display the data and graphic. 

4. Be able to develop the computer program for solving the suggestion 

engineering problems. 
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525301 Mechanical Drawing                         2(1-3-5)  

Prerequisite : 525101 Engineering Graphics I 

 Reading and drawing of mechanical systems according to industrial standard, 

dimensioning, limit and tolerances, surface textures, thread and fasteners, welding, gears 

and other mechanical components such as Cams, Piping, drawing of mechanics parts in 

standardized format. 

Learning outcomes 

 After the course, the students should be able to: 

1. Reading of mechanical systems according to industrial standard. 

2. Specify the dimensioning, limit and tolerances, surface textures. 

3. Drawing thread and fasteners, welding, gears and other mechanical 

components. 

4. Drawing of mechanics parts in standardized format. 

 

530201 Engineering Statics 4(4-0-8)  

Prerequisite : 105101 Physics I 

 Force systems, resultant forces and moments, equilibrium, friction, virtual work, 

stability, Introduction to dynamics. 

Learning outcomes 

1. Transfer knowledge of basic physics and mathematics in applying on 

equilibrium of bodies. 

2. Able to separate particle or rigid body away from their environment in order 

to draw a free body diagram and then it can be solved by equilibrium 

equations. 

3. Able to apply the equilibrium condition to analysis internal force of structure 

member. 

4. Develop self-learning, recording, researching and together with self-

experiences for self-independent learning. 



มคอ.2  

ก-65 

530211 Mechanics of Materials I 4(4-0-8) 

Prerequisite : 530201 Engineering Statics 

  Forces and stresses, Stress-strain relations, Stresses in beams, Shear diagram and 

moment diagram, Deflection of beams, Torsion, Buckling of columns, Mohr’s circle and 

combined stresses, Failure criteria.  

Learning outcomes 

1. Be able to interpret and apply the stress-strain relationship and other relevant 

properties of materials, and the concept of factor of safety. 

2. Be able to determine and understand various type of stresses cause by loads, 

and perform stress analysis of the combined stresses. 

3. Be able to determine and understand the deformations cause by loads, and 

use concept of stress and strength to design simple member. 

 

531101 Engineering Materials 4(4-0-8) 

Prerequisite : None 

 Classification of engineering materials; Relationships between structure, 

properties, processing and applications of engineering materials such as metals, ceramics, 

polymersand composites; Crystallographic structure of metals; Macro- and microstructural 

examinations; Mechanical properties and mechanical testing;Phase equilibrium diagrams 

and their interpretations; Metal processing; Heat treatment of metals; Corrosion in metals 

and protection;Structure and propertiesof ceramic materials;Conventional and advanced 

ceramics; Ceramic processing and engineering applications of ceramics; Polymers in daily 

life; Polymer blends; Polymer composites;Polymeric materials in engineering 

applications;Structures of polymers; Polymer synthesis; Basic properties of 

polymers. Polymer processing; Plastic degradations; Materialsfor engineering application; 

Materials innovation. 

Learning outcomes 

 Students are able to categorize engineering materials, explain basic properties, 

test-analysis methods, and their interpretations. Students are able to relate structure, 

property, processing, and property improvementof engineering materials. Students are 

capable of selectingappropriatematerialsfor the desired basic engineering applications.  

Students are able to gain the concept of materials innovation for engineering applications. 
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533261 Manufacturing Processes 4(4-0-8) 

Prerequisite : None  

 Theories and concepts of manufacturing processes including machining, welding, 

foundry and heat treatment; manufacturing processes for various types of materials; basic 

principles of manufacturing cost; use of handtools; automated machines such as CNC 

machines, EDM, wire cutter; product analysis and design 

Learning outcomes 

 This course enables a comprehensive understanding of manufacturing process. 

Students will be able to describe manufacturing processes including welding, foundry and 

heat treatment. Students will be able to select appropriate manufacturing process for 

various types of materials and product.  

 

533262 Manufacturing Processes laboratory 1(0-3-3) 

Prerequisite : 533261 Manufacturing Processes or study concurrently 

 Practices of machining, welding, foundry, and heat treatment; making basic 

product; practices of automated machining such as CNC machines, EDM, wire cutter 

Learning outcomes 

 The students can select machines and tools, and identify process of making 

product correctly. 

 

536210  Electric Circuit and Basic Electronics 3(2-3-7) 

Prerequisite : 105102 Physics II 

  Electrical circuit components; electrical resistance, inductance and capacitance; 

analysis of DC circuit; transient response; AC circuit; phasor and complex power analysis; 

three-phase power circuit; principle of semi-conductor; diode and transistor; amplifier 

circuit and Op-Amp. 

Learning outcomes 

  Student will be able to recall electrical circuit components. Student will be able 

to explain principle of electrical devices. Student will be able to analyze various types of 

electrical circuit. 
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Major Engineering Courses 

525210 Fundamental of Computer Aided Engineering 2(1-3-5) 

Prerequisite : 523101 Computer Programming I, 525301 Mechanical Drawing and 

   530211 Mechanics of Materials 

 Use of computer for design and analysis of mechanical engineering problems. 

Physical modeling and simulations of mechanical engineering problems and related 

applications. Specifications of boundary conditions and initial conditions, verification of 

simulated results. 

Learning outcomes 

 Student will be able to create physical models which correspond to engineering 

problems. Student will be able to identify errors that may occur in simulations. Student 

will be able to use computer to design and analyze engineering problems correctly. 

 

525302 Measurement and Instrumentation 3(2-3-7) 

Prerequisite : None 

 Study of measurement and instrumentations, characteristic of instruments, type 

of errors, calibration technique, statistic for measurements process, signal conditioning, 

display device, various type of mechanical Instruments such as displacement, 

acceleration, force, pressure, flow and velocity, temperature.  Practice on measurement 

techniques and using computer for data collecting. 

Learning outcomes 

 After the course, the students should be able to: 

1. Choose and use proper instrument and method. 

2. Use statistic for measurement process. 

3. Know the calibration technique of the instruments. 
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525304 Machine Design I 4(4-0-8)  

Prerequisite : 530211 Mechanics of Materials I 

 Philosophy of design, material properties, design of simplification machine 

components, stress - strain and deflection in machine components under loading, failure 

theories, design of machine elements under loading, design of machine elements: shaft 

and shaft components, screws and fasteners, case study of machine design 

Learning outcomes 

  After the course, the students should be able to: 

1. Describe the concept of mechanical design and properties of materials. 

2. Describe and apply the failure theories. 

3. Design the simple machine elements. 

4. Calculate for designing the rivets, welding, screw fasteners, keys and pins, 

shafts, spring, gear, power screws, couplings, bearings, brakes, clutches, belts, 

chains. 

5. Analyze and design the machine systems. 

 

525305 Mechanics of Machinery 4(4-0-8)  

Prerequisite : 525203 Engineering Dynamics 

 Description of various mechanisms. The displacement, velocity and acceleration 

analysis of machinery. Linkage synthesis, static analysis and dynamics force analysis in 

mechanism. Mass balancing, gear and gear trains. 

Learning outcomes 

 After the course, the students should be able to: 

1. Calculate the displacement, velocity and acceleration of the mechanism. 

2. Calculate the statics and dynamic forces in the mechanism. 

3. Balance the stationary and motion mass. 

4. Design the cams, gears and gear trains. 
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525307 Mechanical Vibration 4(4-0-8) 

Prerequisite : 525203 Engineering Dynamics 

 Single degree of freedom, torsional vibration,free vibration, general force 

vibration, damped vibration, resonance vibration, multi-degree of freedom, continuous 

system, determation of  natural frequency, mode shape, methods and techniques to 

reduce and control vibration 

Learning outcomes 

 This course provides the students to be able to model both one degree of 

freedom and multiple degree of freedom dynamics systems to ordinary differential 

equation.  Students can analyze the torsional system, solve for the response of free 

vibration and force vibration.  Create the math model for equivalent system. They are 

able to design the vibration isolation and vibration absorber for reducing and controlling 

the vibration. 

 

525308 Heat Transfer 4(4-0-8)  

Prerequisites  : 525202 Thermodynamics I and 525204 Fluid Mechanics I 

 Modes of heat transfer, conduction in homogeneous and non-homogeneous 

materials, convection in integral and differential forms, free and forced convections, 

effects of turbulence on convection, correlations of dimensionless heat transfer variables, 

means to improve heat transfer coefficients, radiation, applications of heat transfer, heat 

exchangers and heat transfer enhancements, boiling and condensation heat transfers. 

Learning outcomes 

 After the course, the students should be able to: 

1. Identify and compute problems involving heat transfer, via conduction, 

convection, radiation, boiling and condensation. 

2. Analyze and quantify the heat transfer processes in applications typically 

found in engineering practice.  

3. Design heat exchangers of different types. 
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525340 Mechanical Engineering Laboratory 1(0-3-3) 

Prerequisites  : 525202 Thermodynamics I, 525204 Fluid Mechanics I and  

    530211 Mechanics of Materials I  

 Engineering fundamental laboratory; Practice in measurement tools for  

dimensions, pressure, temperature and strain; Practice in Material testing  

methods, tensile test, torsion test, shear test, fatigue test and creep test of metal; Fluid 

mechanic testing, flow speed measurement, impact of jet, flow in pipe. 

Learning outcomes 

  After the course, the students should be able to: 

1. Select and use appropriate measuring devices and techniquescommonly used 

in mechanical engineering systems. 

2. Conduct experiments in material testing, fluid mechanics, and 

thermodynamics, as well as analyze and interpret data. 

3. Demonstrate technical writing skills. 

4. Develop work habits those are necessary for effective collaboration with other 

students. 

 

525401 Industrial Automations 3(2-3-7)  

Prerequisite : None 

 Study of automation system in industrial application, study of sensor using in 

automation system, study of controller using in automation system such as PLC, micro 

controller, study actuator using in automation system such as motor, cylinder. Study of 

pneumatic, hydraulic and electrical automation systems.  Practice on sensors actuators 

and control automation machine by using PLC and Microcontroller.  

Learning outcomes 

 After the course, the students should be able to: 

1. Know and able to use the components of automation system and to use the 

controller for example PLC microcontroller etc.  

2. Able to control the actuators such as motor cylinder etc. 

3. Able to integrate knowledge and skill from this course to design and 

fabricate automation machine.  

 



มคอ.2  

ก-71 

535412 Jig and Fixture Design 2(1-3-5)  

Prerequisite : 525301 Mechanical Drawing 

  Introduction to jig and fixture design; Type, function and material of jig and 

fixture; Principles of locating, positioning and clamping; Design with consideration of 

economic and ergonomic, appropriated for manufacturing and assembling processes by 

machine and human; Applications of jig and fixture design, Practice by design and built 

following assigned work piece.  

Learning outcomes 

  Students will be able to explain the principles of positioning a work-piece to 

design tools for aiding manufacture, assembly, and inspection. 

 

536211 Mathematics for Automotive Engineer 2(1-3-5) 

Prerequisite : 103105 Calculus III 

  Matrix and linear algebra, Vector calculus, Taylor series, Fourier series, Ordinary 

differential equation solving, Data analysis with statistics, Appling computer programming 

to solve mathematics and statistics problems. 

Learning outcomes 

  Students will be able to solve mathematics problems in the topic stated above; 

apply to solve engineering problems in basis of mathematics; analyze data with statistics 

method; apply computer programing assisting problem solving in such topics. 

 

536240 Automotive Engineering Fundamental Practice I 1(0-3-3) 

Prerequisite : None 

  Practice in engine construction and engine components, fundamentals of engine 

operation, engine disassembly and reassembly, engine cooling system, engine lubricating 

system, engine ignition system, engine starting system, fuel injection system and basic 

automotive maintenance. 

Learning outcomes 

  Students will be able to explain the engine components, how the engine works, 

how to disassemble and reassemble the engine and other automotive modules related to 

engine operation. 
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536241 Automotive Engineering Fundamental Practice II 1(0-3-3) 

Prerequisite : 536240 Automotive Engineering Fundamental Practice I 

  Practice in automotive drive trains, steering system, suspension system, brake 

system, air conditioning system, automotive electrical system, automotive chassis, tires 

and wheels.  

Learning outcomes 

  Students will be able to explain the power transmission from engine to wheel for 

driving the vehicle. Students will be able to understand the components and operation of 

automotive systems related to comfort and safety in vehicles. 

 

536302 Automotive Control Systems    4(4-0-8) 

Prerequisite : 525203 Engineering Dynamics 

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

stability of feedback systems, design and compensation of control system in time and 

frequency domain. Design case study for automotive system.  

Learning outcomes 

 This course provides the students to be able to model the physical systems to 

mathematics equations Students can analyze the response and stability of the feedback 

system.  Students are able to design the controllers or compensators in time and 

frequency domain and apply to the simplified vehicle model. 

 

536304 Automotive Production Engineering 4(4-0-8) 

Prerequisite : 533261 Manufacturing Process 

  Manufacturing process and technology, Manufacturing of metal parts, paints, 

coating, Manufacturing of ceramic and polymer parts, Standard of automotive parts, 

Quality control of automotive parts, Standard of testing parts,  Excursion in automotive-

part-manufacturing plant. 

Learning outcomes 

  Student will be able to state manufacturing processes for automotive. Student 

will be ableto remember quality standards in automotive industry. Student will be able to 

explain theoverview of automotive manufacturing. 
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536310  Electrical Machines, Power Electronics and Embedded Systems 4(3-3-9) 

Prerequisite : 536210 Electric Circuit and Basic Electronics 

  Magnetic, magnetic circuit, and power transformer; electrical-mechanical energy 

conversion and DC machine; electrical synchronous machine; induction machine; power 

semi-conductor switching device; power rectifier circuit, power switching circuit; power 

converter and inverter circuit; embedded systems and microcontroller architecture; 

embedded system programming; external hardware interface of microcontroller. 

Learning outcomes 

 Students will be able to explain the principle of electromechanical energy 

conversion as well as devicesin power circuit. Student will be able to use programming to 

control external hardware interface of microcontroller. 

 

536311 Mechanics of Vehicles 4(4-0-8) 

Prerequisites  : 525203 Engineering Dynamics and  

     536241 Automotive Engineering Fundamental Practice II 

  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 

Learning outcomes 

  Students can understand the operation systems are related to vehicles.   

 

536312 Internal Combustion Engines 4(4-0-8) 

Prerequisite : 525202 Thermodynamics I and 525204 Fluid Mechanics I 

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

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

turbochargers and scavenging, engine performance and engine testing, friction and 

lubrication 

Learning outcomes 

  Students can understand the principles of internal combustion engine including 

spark-ignition and compression-ignition engines. In addition, the operation systems are 

related to engine.   
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536313 Computer Aided Engineering for Automotive Engineering 2(1-3-5) 

Prerequisite : 525210 Fundamental of Computer Aided Engineering,  

    525304 Machine Design and 525308 Heat Transfer 

  Use of computer for design and analysis of mechanical engineering problems. Physical 

modeling and simulations of mechanical engineering problems and related applications. Use of 

commercial software for solving automotive engineering problems, project based on using 

computer for design and analysis of related automotive engineering problems.  

Learning outcomes 

  Student will be able to create specific physical model for mechanical engineering 

problems and related automotive engineering problems. Student will be able to simulate 

and analyze mechanical engineering problems and related automotive engineering 

problems using commercial software. Student will be able to analyze accuracy of 

simulation applied for solving problems. Student will be able to apply computer aided 

engineering to conduct related automotive engineering projects. 

 

536342 Thermo-Fluid Laboratory for Automotive 1(0-3-3) 

Prerequisites  : 536352 Internal Combustion Engines and 525308 Heat Transfer 

  Measurements and analyses of the values, properties and behavior of materials 

or processes involving thermal and fluid sciences such as heating values of fuels, exhaust 

gas compositions, and drag coefficient.  Measurements and analyses of system 

effectiveness such as engines, pump and turbine, and heat exchangers. 

Learning outcomes 

  Students will be able to apply the knowledge and understanding of 

thermodynamics and fluid mechanics to evaluate and analyse thermo-fluid machinery. 

 

536343 Forming and Joining Laboratory 1(0-3-3) 

Prerequisite : 536304 Automotive Production Engineering 

  Practice in basic manufacturing processes for metal, polymer, and ceramic materials 

processing. The processes include forming processes, casting processes, and welding processes. 

Learning outcomes 

  Students will be able to explain the methods of basic manufacturing processes 

such as forming, machining, casting, welding. Students will be able to use manufacturing 

equipment according to the instruction. 
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536344 Production Technology Laboratory 1(0-3-3) 

Prerequisite : 536304 Automotive Production Engineering 

  Practice in advanced manufacturing method; Laser cutting and welding; 3-D 

scanning; rapid prototyping; resin molding; precision measuring.  

Learning outcomes 

  Students will be able to apply equipment for extracting design information and 

select appropriate tools to duplicate the assigned work. Students will be able to explain 

the method of precision measuring techniques. 

 

536408 Automotive Engineering Project I 4(4-0-8)  

Prerequisite : None 

  Practical interesting project or problems in field of automotive engineering which 

assigned by the instructor. The project must be completed within one semester. A 

complete written report is required and final oral examination must be taken. 

Learning outcomes 

  This course provides a continuously operating automotive engineering project. 

Student will be able to synthesize the engineering project. Students will be able to 

demonstrate the possible methods to solve the engineering project. Student can evaluate 

the results of operating engineering project in order to response to the objectives of 

project. Student can present the project defense including a report and a presentation to 

others. 

 

536442 Vechicle Dynamics and Control System Laboratory       1(0-3-3) 

Prerequisites  :  536302  Automotive Control System and 536311 Mechanics of Vehicles 

  Control of mechanical and electro-mechanical system in vehicle, automotive 

systems control, vehicle dynamics parameters monitoring and testing. 

Learning outcomes 

  This course provides the students to be able to control the mechanical system, 

and electro-mechanical system.  Students can analyze the response and stability of the 

feedback system.  Students are able to explain the relation of parameters measured in 

the experiment and the theory of vehicle dynamics. 
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Engineering Elective Courses 
525315 Refrigeration and Air Conditioning 4(4-0-8) 

Prerequisite : 525308 Heat Transfer 

 History of refrigeration and air conditioning, principle of refrigeration, vapor 

compression refrigeration, absorption refrigeration, evaporative cooling, refrigeration 
system components, refrigerants, cooling load calculations, refrigerant piping design, 

psychrometry and air conditioning process, thermal comfort and indoor air quality, design 
of air distribution system, chilled water duct design, industrial applications of refrigeration, 

control of refrigeration system, Fire safety in air conditioning system. 

Learning outcomes 

 This course introduces the basic refrigeration process used in mechanical 
refrigeration, air conditioning systems and all of their components. In addition, the topics 

also include the principal design of the refrigeration system, air conditioning system, and 
fire safety standard of the system. Consequentlythe students will be able to analyze and 

designall types of the cooling system and air conditioning system. 

 

525451 AutoCAD for Engineering 1(0-3-3) 
Prerequisite :  525101 Engineering Graphics I 

 Philosophy of computer based design, the function and command of AutoCAD, 
basics of drawing in 2D and 3D, multi-layer drawing; structural drawing, mechanical 

drawing, electrical drawing 

Learning outcomes 

Students will be able to use computer for design, the function and command of 
AutoCAD, basics of drawing in 2D and 3D. 

 
529430 Electric Traction and Rolling stock Technology 4(4-0-8) 

Prerequisite : None 
 Railway energy use; passenger and freight rail transportation; traction motor and 
drive technology; locomotive diesel engine; diesel-electric locomotive; electric 

locomotive; diesel multiple unit; electric multiple unit; hybrid locomotive; high speed 

train technology; maglev train.  

Learning outcomes 
 This course provides a comprehensive understanding of rail transportation basics. 

Students will be able to understand the operation of traction motor, locomotive including 

diesel, diesel-electric and electric locomotives, high-speed railway and maglev.   
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535233 Industrial Work Improvement  2(1-3-5) 

Prerequisite : None 

 Working knowledge of the time and motion study; work analytical method, work 

measurement; practices and procedures including application of principles of motion 

economy and process improvement; use of flow process charts and diagram, Man-

Machine charts, workspace design for human use; micro-motion study, direct time study, 

work sampling, performance rating, standard data systems and use of equipment related 

to the work. 

Learning outcomes 

 This course provides a comprehensive knowledge and understanding of the time 

and motion study including workplace design special in assembly line. Students will be 

able to analyze and apply the time and motion and workplace design principles in order 

to improve the efficiency of working design. Students will be able to practice the 

laboratories in class. Student will able to analyze a small case study in real world 

problems resulting in improving the efficiency of this case. 

 

535334  Geometric, Dimensioning and Tolerancing                                       2(1-3-5) 

Prerequisites  : 525301 Mechanical Drawing and 525304 Machine Design I 

 Principles and standard of determination of geometry control; surface properties 

control, size control, dimensioning of parts and tolerancing for assembly; The 

interpretation of symbols for engineering drawing. standard. 

Learning outcomes 

 Students will be able to explain the principles of tolerancing dimensions to 

design tools for aiding manufacture, assembly, and inspection. 
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535454 Maintenance Engineering  4(4-0-8) 

Prerequisite : None 

 Maintenance concepts, breakdown maintenance, preventive maintenance, time-

based and condition-based maintenances, maintenance prevention; Theory and causes of 

depreciation; Establishment concept of inspection plan, lubrication plan and changing 

plan; Planning and control of maintenance activities; Safety in maintenance works; 

Materials and spare parts management; Analysis of reliability and failure statistics. 

Measurement and evaluation of maintenance KPIs; Modern concept and technology in 

maintenance engineering. 

Learning outcomes 

 Students will understand various maintenance criteria. They are able to identify 

pros and cons of each maintenance criteria and choose the appropriate criteria for 

specified machine in the manufacturing system. 

 

536405 Electronics Controlled Unit for Automotive 4(3-3-9)  

Prerequisite : 536302 Automotive Control System 

  Structure of microcontroller architecture and digital signal processing for electrical 

control unit in automotive; memory unit management; software for controlling and 

connecting with external devices; electrical measurement; feedback control system 

development; sensors and transducer in automotive; engine control; data communication 

and CAN system; programming using CoDeSys according to IEC 61131-3 standard. 

Learning outcomes 

  Student will be able to explain operating mechanism of electrical control unit as 

well as basic of measurement and control system in automotive. Student will be able to 

develop programs for controlling engine and other devices in automotive. 

 

536407 Special Problems in Automotive Engineering I 4(4-0-8)  

Prerequisite : None 

  Study or investigation of special problems assigned by the instructor with the 

consent of the head of school of mechanical engineering. The work must be completed 

within one semester. A complete written report must be kept by the school of 

mechanical engineering. Oral examination is required 

Learning outcomes 

 Student can achieve all learning objectives in the consent of the instructor. 
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536421 Fuel and Combustion 4(4-0-8) 

Prerequisite : 536312 Internal Combustion Engines 

  Molecular mechanism of combustion processes; combustion equations and air-fuel 

ratio premixed and diffusion combustion complete, equilibrium and finite-rate combustions; 

chemical kinetics in combustions for various fuels; ignitions and flame stability; turbulent 

combustion, properties of solid, liquid and gases fuels; combustion pollutions. 

Learning outcomes 

  Student will be able to state types and properties of fuel. Student will be able to 

explain combustion processes and pollutions. 

 

536422 Noise Vibration and Harshness    4(4-0-8) 

Prerequisite : 525307 Mechanical vibration 

 Role of NVH in automotive design and development. Physiological effects of noise 

and vibration, sources of vibration and noise in automobiles. Basic concepts, mathematical 

models.  Fundamentals of acoustics, measurement tools and techniques. Modal parameter 

estimation techniques, signal and system analysis.  Automotive Noise Sources of engine 

noise. Transmission Noise, Intake and Exhaust Noise, Aerodynamic Noise. Tire Noise, Brake 

noise. Noise control strategy, – isolation, damping, balancing absorption. 

Learning outcomes 

 The course aims to provide you with creative knowledge and skills to describe, 

measure, analyse and assess vehicle noise vibration harshness. Students can perform NVH 

analysis, identify vehicle noise and vibration root causes and recommend product 

development solutions and integrate NVH control techniques at the design stage. 

 

536423  Electric Vehicle Technology 4(4-0-8) 

Prerequisite : 536310 Electrical Machines, Power Electronics and Embedded Systems 

 Review of electrical motors, power electronics, and powertrain systems; battery 

technology; Supercapacitor; fuel cell technology; battery charger; modelling and 

performance calculation of electric vehicle; electrical hybrid vehicle; EV enhancement 

system design; efficiency and carbon emission of electric vehicle. 

Learning outcomes 

 Student will be able to recall various technologies in modern automotive engineering. 

Students will be able to explain basic concepts of various systems in modern automotive. 
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536424 Introduction to Railway System Engineering 4(4-0-8) 

Prerequisite : None 

 Fundamental of railway engineering; geomechanics for rail track; material science 

in railway engineering; railway system design; rolling stock engineering; brake system; 

locomotive dynamics; traction system and motor drive; electric power supply system; 

railway signaling. 

Learning outcomes 

 Student will be able to explain basic concepts in railway engineering as well as 

other relevant disciplines.      

 

536425 Production System Management in Automotive Industry 4(4-0-8) 

Prerequisite : None 

 Overview of automotive industry; Quality management system; Relation between 

activities and departments in manufacturing organization; Introduction to production 

systems;  Forecasting techniques; Inventory management; Production planning; Material 

requirement planning; Capacity planning; Cost and profitability analysis for decision 

making; Production scheduling; Production control;  Just-in-time and Lean manufacturing;  

Learning outcomes 

 This course provides a comprehensive knowledge and understanding principles of 

production planning and control. Students can demonstrate and explain the use of 

production planning, inventory planning and scheduling planning techniques in terms of 

the appropriate with production systems. Students can apply knowledge to prepare data 

for production planning and control. Students can analyze production plan in a small 

case problem for each manufacturing systems including evaluated production cost for 

each production strategy plan. 

 

536426 Automotive Pollution Control 4(4-0-8)  

Prerequisite : 536312 Internal Combustion Engine for Automotive 

  Engine pollution emission, Sources of pollution,  Emission control techniques for 

air, noise, and heat. Instrumentation and techniques for measuring emission. Modern 

technology in pollution control 

Learning outcomes 

 Students will be able to state types of automotive pollution and explain 

concepts ofpollution control methods. 



มคอ.2  

ก-81 

536427 Vehicle Structure Analysis 4(4-0-8)  
Prerequisites  : 530211 Mechanics of Materials I and 536311 Mechanics of Vehicles 

  Vehicle body and chassis, fundamental vehicle load cases; factors affecting the 

vehicle structural design, bending and torsional rigidity of vehicle;analysis of stress and 

deformationin beam and frame under axial load, transverse load, bending moment, and 
torque; analyzes load paths of the contribution of built-up panel on basic vehicle body 

structure using a simplified approach;fundamentals and preliminary sizing of sections and 
joints; considerations about the passengers and safety. 

Learning outcomes 

 Students will be able to analyse shell structure under various types of loading 

such asbending and torsion. Students will be able explain the concept of welding joint 
design.Student will be able to analyse energy absorption and dynamic respond of vehicle 

structure. 
 

536428 Automotive Safety 4(4-0-8)  

Prerequisite : 536427 Vehicle Structure Analysis 

 Design of safety in automotive body for central or oblique front, side or rear impact, 
Rollover,  Design fuel injection system to protect accident, Design parts in automotive for 

improving safety.  Modern equipments for getting better safety in car 
Learning outcomes 

 Students will be able to explain basic principle of automotive structural design 

for safety aswell as state modern equipment for automotive safety. 

 
541401 Material Selection and Design 3(3-0-6) 

Prerequisite : None 
 Engineering Design Process, Engineering Materials and Properties, Materials 

Selection Chart and Constrain, Shape Factors, Processing and Design, Multiple Constrain 

and Compound Objectives, Industrial Design, Cost Criterion and Case Studies. 

Learning outcomes 
 Succeed student from this course will have the understanding the whole process 

on material selection and design principles including; engineering design process, 
relationship between engineering materials and properties and product shape, 

understanding processing and design, specifying multiple constrain and compound 

objectives for product design, understanding on the industrial process design and unit cost 

and test yourself by case study throughout the learning process. 
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541402 Designing of Fiber Reinforced Materials 3(3-0-6) 

Prerequisite : None 

 Science and Technology of Fiber Reinforced Materials, Material Selection for 

Design, Process Selection, Engineering Design with Fiber Reinforced Materials, Quality 

Control and Safety and Repairing of Fiber Reinforced Materials. 

Learning outcomes 

 Student will have the understanding on the science and technology of fiber 

reinforced material, choose the right raw materials and production process in the design 

process of the fiber reinforced products, understanding the engineering design principles 

of the fiber reinforced products, establishment of the quality control for the production, 

safety awareness and work control for the fiber reinforced manufacturing process and 

design the right method for repairing the fiber reinforced pieces. 

 

541404 Product Design for Engineers 3(3-0-6) 

Prerequisite : None 

 Product Design Process, Sketching Drawing and Prototyping, Reverse Engineering, 

Materials and Processes for Product Design, Design Team, Cost Analysis and Design 

Workshop. 

Learning outcomes 

 Enrolled students from this course will have the understanding on the product 

design process and how to do the sketch drawing and prototyping. They also can apply 

the process of reversed engineering for the product design. They will able to choose the 

best material and processes candidates for product design. They must understand the 

composition and the advantages of team design. Able to do the cost analysis for the 

designed product is a must. Finally, the hand on experiences must be implemented. 
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(3) Cooperative Education 

536495  Pre-cooperative Education 1(1-0-2) 

Prerequisite : None 

Principals and concepts relating to Cooperative Education; Process and steps of 

undertaking Cooperative Education;Protocols relating to Cooperative Education; Basic 

knowledge on and techniques for job application such as workplace selection, job 

application letter writing, job interviews and communication skills;Basic knowledge 

necessary for undertaking Cooperative Education at workplace; Building up self-

confidence;Entrepreneurial potential development; Occupational health and safety in 

workplace;Organizational culture, Quality management systems at workplace such 

as5S,ISO 9000 andISO 14000; Report writing and presentation techniques;Personality 

development. 

Learning outcomes 

1. Studentshave a deep understanding of the concepts, principles, processes 

and procedures as well as relevant regulations of cooperative education. 

2. Students have knowledge and basic skills to work in the enterprises. 

3. Students have knowledge and skills in presentation and academic report 

writing. 

4. Students have the basic skills in personality development to adapt 

themselves to work environment. 

 



มคอ.2  

ก-84 

536496  Cooperative Education I 8 Credits 

Prerequisite : Courses specified by the School and 536495 Pre-cooperative Education  

  The student has to perform full-time academic or professional work as a 

temporary staff member at a workplace for 1 entire Cooperative Education trimester 

according to the School’s specifications. Once completed the work, the student has to 

submit an operational report and present his/her performance results to the School 

faculties for the assessment, Evaluation by the supervising faculties and job supervisor(s) 

based on the student’s performance on the assigned work and the operational reports as 

well as his/her performance at the post-placement interview and seminar activities will 

determine the assessment result of the student to be either pass or fail. 

Learning outcomes 

1. Apply relevant engineering knowledge, skills, techniques, and tools in a work 

context. 

2. Identify and analyse issues, and suggest practical solutions in engineering 

problems. 

3. Design a system, component, or process to meet desired needs. 

4. Effectively communicate verbally and in writing. 

5. Schedule a work plan and have the flexibility to respond to changing 

circumstances. 

6. Establish good working relationships in a multi-disciplinary team. 

7. Understand and apply professional and ethical responsibility. 

8. Recognise the need for, and engage in lifelong learning. 
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536497  Cooperative Education II 8 Credits 

Prerequisite : 536496 Cooperative Education I  

  The student has to perform full-time academic or professional work as a 

temporary staff member at a workplace for 1 entire Cooperative Education trimester 

according to the School’s specifications. Once completed the work, the student has to 

submit an operational report and present his/her performance results to the School 

faculties for the assessment, Evaluation by the supervising faculties and job supervisor(s) 

based on the student’s performance on the assigned work and the operational reports as 

well as his/her performance at the post-placement interview and seminar activities will 

determine the assessment result of the student to be either pass or fail. 

Learning outcomes 

1. Apply relevant engineering knowledge, skills, techniques, and tools in a work 

context. 

2. Identify and analyse issues, and suggest practical solutions in engineering 

problems. 

3. Design a system, component, or process to meet desired needs. 

4. Effectively communicate verbally and in writing. 

5. Schedule a work plan and have the flexibility to respond to changing 

circumstances. 

6. Establish good working relationships in a multi-disciplinary team. 

7. Understand and apply professional and ethical responsibility. 

8. Recognise the need for, and engage in lifelong learning. 

9. Develop professional contacts. 

10. Take initiative in a professional setting. 
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536498  Cooperative Education III 8 Credits 

Prerequisite : 536497 Cooperative Education II 

  The student has to perform full-time academic or professional work as a 

temporary staff member at a workplace for 1 entire Cooperative Education trimester 

according to the School’s specifications. Once completed the work, the student has to 

submit an operational report and present his/her performance results to the School 

faculties for the assessment, Evaluation by the supervising faculties and job supervisor(s) 

based on the student’s performance on the assigned work and the operational reports as 

well as his/her performance at the post-placement interview and seminar activities will 

determine the assessment result of the student to be either pass or fail. 

Learning outcomes 

1. Adaptively apply relevant engineering knowledge, skills, techniques, and 

tools in a work context. 

2. Identify and analyse issues, and suggest practical and economical solutions 

in engineering problems. 

3. Design a system, component, or process to meet desired needs. 

4. Effectively communicate verbally and in writing. 

5. Schedule a work plan and have the flexibility to respond to changing 

circumstances. 

6. Establish good working relationships in a multi-disciplinary team. 

7. Understand and apply professional and ethical responsibility. 

8. Recognise the need for, and engage in lifelong learning. 

9. Develop professional contacts. 

10. Take initiative in a professional setting. 
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536499 Automotive Engineering Professional Project 9 Credits 

Prerequisite : None 

 Practical and interesting projects or problems for non-coop students assigned by 

the advisor with consent of the head of the school to be completed within two 

consecutive trimesters.  

Learning outcomes 

  This course provides a continuously operating automotive engineering project. 

Student will be able to synthesize the engineering project. Students will be able to 

demonstrate the possible methods to solve the engineering project. Student can evaluate 

the results of operating engineering project in order to response to the objectives of 

project. Student can present the project defense including a report and a presentation to 

others. 
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ภาคผนวก ข 
รายวิชาเอกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
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รายวิชาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต 

เพ่ือใชในการคาํนวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในการสําเร็จการศึกษา 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศกึษาขั้นปริญญาตร ีพ.ศ. 2546 

 

525202 เทอรโมไดนามิกส 1 4  หนวยกิต 

525204 กลศาสตรของไหล 1 4  หนวยกิต 

525210 พ้ืนฐานการใชคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหทางวิศวกรรม 2  หนวยกิต 

525301 การเขียนแบบทางกล  2  หนวยกิต 

525302 การวัดและเคร่ืองมือวัด  3  หนวยกิต 

525304 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 1 4  หนวยกิต 

525305 กลศาสตรเครื่องจักรกล 4  หนวยกิต 

525307 การส่ันทางกล  4  หนวยกิต 

525308 การถายเทความรอน  4  หนวยกิต 

525401 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 3  หนวยกิต 

535412 การออกแบบอุปกรณชวยผลิตและจับยึดชิ้นงาน 2  หนวยกิต 

536302 ระบบควบคมุของยานยนต 4  หนวยกิต 

536304 วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต 4  หนวยกิต 

536310 เคร่ืองจักรกลไฟฟา อิเล็กทรอนิกสกําลังและระบบฝงตัว 3  หนวยกิต 

536311 กลศาสตรยานยนต 4  หนวยกิต 

536312 เคร่ืองยนตเผาไหมภายใน 4  หนวยกิต 

536313 การใชคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหทางวิศวกรรมสําหรับวิศวกรรมยานยนต 2  หนวยกิต 

536342 ปฏิบัติการดานความรอนและของไหลสําหรับยานยนต 1  หนวยกิต 

536343 ปฏิบัติการขึ้นรปูและเชื่อมตอ 1  หนวยกิต 

536344 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต 1  หนวยกิต 

536408 โครงงานวิศวกรรมยานยนต 1 4  หนวยกิต 

536442 ปฏิบัติการทางพลศาสตรและระบบควบคุมในยานยนต 1  หนวยกิต 

 รวม  65  หนวยกิต 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2559 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพ.ศ. 2554 และหลักสูตรพ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 

 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2554 
หนวย 

กิต 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หนวย 

กิต 
หมายเหตุ 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38  

1.1  กลุมวิชาแกนศึกษาทั่วไป 12 1.1  กลุมวิชาแกนศึกษาทั่วไป 12  

นักศึกษาจะตองเรียนและสอบผานจํานวน 

12 หนวยกิตจากทุกรายวิชาที่กําหนดตอไปนี้ 

 นักศึกษาจะตองเรียนและสอบผานจํานวน 

12 หนวยกิตจากทุกรายวิชาที่กําหนดตอไปนี้ 

  

202107 การใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 3 202107 การใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 3 รายวิชาเดิม 

202211 การคิดเพื่อการพัฒนา 3 202211 การคิดเพื่อการพัฒนา 3 รายวิชาเดิม 

202212 มนุษยกับวัฒนธรรม 3 202212 มนุษยกับวัฒนธรรม 3 รายวิชาเดิม 

202213 โลกาภิวัฒน 3 202213 โลกาภิวัฒน 3 รายวิชาเดิม 

     

1.2  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 15 1.2  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 15  

นักศึกษาจะตองเรียนและสอบผานจํานวน 

15 หนวยกิตจากทุกรายวิชาที่กําหนดตอไปนี้ 

 นักศึกษาจะตองเรียนและสอบผานจํานวน 

15 หนวยกิตจากทุกรายวิชาที่กําหนดตอไปนี้ 

  

203101 ภาษาอังกฤษ 1 3 203101 ภาษาอังกฤษ 1 3 รายวิชาเดิม 

203102 ภาษาอังกฤษ 2 3 203102 ภาษาอังกฤษ 2 3 รายวิชาเดิม 

203203 ภาษาอังกฤษ 3 3 203203 ภาษาอังกฤษ 3 3 รายวิชาเดิม 

203204 ภาษาอังกฤษ 4 3 203204 ภาษาอังกฤษ 4 3 รายวิชาเดิม 

202305 ภาษาอังกฤษ 5 3 202305 ภาษาอังกฤษ 5 3 รายวิชาเดิม 

     

1.3  กลุมวิชาศึกษาทั่วไป ดาน

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

9 1.3  กลุมวิชาศึกษาทั่วไป ดาน

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

9  

นักศึกษาจะตองเรียนและสอบผานจํานวน 9 

หนวยกิตจากทุกรายวิชาที่กําหนดตอไปนี้ 

 นักศึกษาจะตองเรียนและสอบผานจํานวน 9 

หนวยกิตจากทุกรายวิชาที่กําหนดตอไปนี้ 

  

103113 คณติศาสตรในชวีิตประจําวัน 3 103113 คณติศาสตรในชีวิตประจําวัน 3 รายวิชาเดิม 

104113 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3 104113 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3 รายวิชาเดิม 

105113 มนุษยกับเทคโนโลยี 3 105113 มนุษยกับเทคโนโลยี 3 รายวิชาเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2554 
หนวย 
กิต 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 
หนวย 
กิต 

หมายเหตุ 

1.4  กลุมวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ดาน
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร สหศาสตร 

2 1.4  กลุมวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก ดาน
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร สหศาสตร 

2  

นักศึกษาจะตองเรียนและสอบผานจํานวน 2 
หนวยกิตจากรายวิชาที่กําหนดตอไปนี้ 

 นักศึกษาจะตองเรยีนและสอบผานจํานวน 2 
หนวยกิตจากรายวิชาที่กําหนดตอไปนี้ 

  

114100 กีฬาและนันทนาการ 2 114100 กีฬาและนันทนาการ 2 รายวิชาเดิม 

202241 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 2 202241 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 2 รายวิชาเดิม 

202291 การจัดการสมัยใหม 2 202291 การจัดการสมัยใหม 2 รายวิชาเดิม 

202292 ผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 2 202292 ผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 2 รายวิชาเดิม 

202354 ปรัชญาวาดวยการศึกษาและการ 
           ทํางาน 

2 202354 ปรัชญาวาดวยการศึกษาและการ 
           ทํางาน 

2 รายวิชาเดิม 

  202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 รายวิชาใหม 

  202261 ศาสนากับการดําเนนิชีวิต 2 รายวิชาใหม 

  202262 พุทธธรรม 2 รายวิชาใหม 

  202293 ผูประกอบการทางสังคม 2 รายวิชาใหม 

  202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 รายวิชาใหม 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 140 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 138 
 

2.1  กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 

27 2.1  กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 

27  

นักศึกษาจะตองเรียนและสอบผานจํานวน 
27 หนวยกิตจากทุกรายวิชาที่กําหนดตอไปน้ี 

 นักศึกษาจะตองเรยีนและสอบผานจํานวน 
27 หนวยกิตจากทุกรายวิชาท่ีกําหนดตอไปนี้ 

  

102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 4 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 4 รายวิชาเดิม 

102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 1 รายวิชาเดิม 

103101 แคลคูลัส 1 4 103101 แคลคลูัส 1 4 รายวิชาเดิม 

103102 แคลคูลัส 2 4 103102 แคลคลูัส 2 4 รายวิชาเดิม 

103105 แคลคูลัส 3 4 103105 แคลคลูัส 3 4 รายวิชาเดิม 

105101 ฟสิกส 1 4 105101 ฟสิกส 1 4 รายวิชาเดิม 

105102 ฟสิกส 2 4 105102 ฟสิกส 2 4 รายวิชาเดิม 

105191 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1 105191 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1 รายวิชาเดิม 

105192 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1 105192 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1 รายวิชาเดิม 

  105001 ฟสิกสพ้ืนฐาน  รายวิชาใหม 



มคอ.2  

ค-4 

 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2554 
หนวย 
กิต 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 
หนวย 
กิต 

หมายเหตุ 

2.2  กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร 44 2.2  กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร 40  

นักศึกษาจะตองเรียนและสอบผานจํานวน  
44หนวยกิตจากทุกรายวิชาที่กําหนดตอไปน้ี 

 นักศึกษาจะตองเรยีนและสอบผานจํานวน  
40 หนวยกิตจากทุกรายวิชาท่ีกําหนดตอไปนี้ 

 
 

 
 

523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 2 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 2 รายวิชาเดิม 

523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 2   ตัดออก 

525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 รายวิชาเดิม 

525202 เทอรโมไดนามิกส 1 4 525202 เทอรโมไดนามิกส 1 4 รายวิชาเดิม 

525203 พลศาสตรวิศวกรรม 4 525203 พลศาสตรวิศวกรรม 4 รายวิชาเดิม 

525204 กลศาสตรของไหล 1 4 525204 กลศาสตรของไหล 1 4 รายวิชาเดิม 

529292 วิศวกรรมไฟฟา 4   ตัดออก 

529293 เครื่องจักรกลไฟฟาพื้นฐาน 3   ตัดออก 

529294 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1   ตัดออก 

529295 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 

            พื้นฐาน 

1   ตัดออก 

530201 สถิตยศาสตรวิศวกรรม 4 530201 สถิตยศาสตรวิศวกรรม 4 รายวิชาเดิม 

530211 กลศาสตรวัสดุ 1 4 530211 กลศาสตรวัสดุ 1 4 รายวิชาเดิม 

531101 วัสดุวิศวกรรม 4 531101 วัสดุวิศวกรรม  4 รายวิชาเดิม 

533261 กรรมวิธีการผลิต 4 533261 กรรมวิธีการผลิต 4 รายวิชาเดิม 

533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 1 533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 1 รายวิชาเดิม 

  525209 การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ 

           งานประยุกตทางวิศวกรรม  

2 รายวิชาใหม 

  525301 การเขียนแบบทางกล 2 รายวิชาใหม 

  536210 วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

           พื้นฐาน 

3 รายวิชาใหม 

     

2.3  กลุมวิชาชีพบังคับทาง

วิศวกรรมศาสตร 

65 2.3  กลุมวิชาชีพบังคับทาง

วิศวกรรมศาสตร 

60  

นักศึกษาจะตองเรียนและสอบผานจํานวน  

65 หนวยกิตจากทุกรายวิชาที่กําหนดตอไปนี้ 

 นักศึกษาจะตองเรียนและสอบผานจํานวน  

60 หนวยกิตจากทุกรายวิชาท่ีกําหนดตอไปนี้ 

  

525201 สถิติและวิธีเชงิตวัเลข 3   ตัดออก 

525301 การเขียนแบบทางกล 2   ตัดออก 



มคอ.2  

ค-5 

 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2554 
หนวย 

กิต 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หนวย 

กิต 
หมายเหตุ 

525302 การวัดและเครื่องมือวัด 3 525302 การวัดและเครื่องมือวัด 3 รายวิชาเดิม 

525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 4 525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 4 รายวิชาเดิม 

525305 กลศาสตรเครื่องจักรกล 4 525305 กลศาสตรเครื่องจักรกล 4 รายวิชาเดิม 

525307 การสั่นทางกล 4 525307 การสั่นทางกล 4 รายวิชาเดิม 

525308 การถายเทความรอน 4 525308 การถายเทความรอน 4 รายวิชาเดิม 

525313 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 4   ตัดออก 

525401 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 3 525401 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 3 รายวิชาเดิม 

535412 การออกแบบอุปกรณชวยผลิตและ 

           จับยึดชิ้นงาน 

2 535412 การออกแบบอุปกรณชวยผลิตและ 

           จับยึดชิ้นงาน 

2 รายวิชาเดิม 

536200 พื้นฐานวิศวกรรมยานยนต 1   ตัดออก 

536201 วิศวกรรมยานยนต 4   ตัดออก 

536300 สัมมนาวิศวกรรมยานยนต 1   ตัดออก 

536301 การวิเคราะหโครงสรางยานยนต 4   ตัดออก 

536302 ระบบควบคุมของยานยนต 4 536302 ระบบควบคุมของยานยนต 4 รายวิชาเดิม 

536303 เคร่ืองยนตสันดาปภายในสําหรับ 

           ยานยนต 

4   ตัดออก 

536304 วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต 4 536304 วิศวกรรมการผลิตช้ินสวนยานยนต 4 รายวิชาเดิม 

536305 ระบบปรับอากาศในยานยนต 4   ตัดออก 

536306 คอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะห 

           สําหรับวิศวกรรมยานยนต 

2   ตัดออก 

536340 ปฏิบัติการพ้ืนฐานวิศวกรรม 

           ยานยนต 

1   ตัดออก 

536341 ปฏิบัติการระบบในยานยนต 1   ตัดออก 

536440 ปฏิบัติการทางการผลิตและระบบ 

           ควบคุมอัตโนมัติในโรงงาน 

1   ตัดออก 

536441 ปฏิบัติการทางพลศาสตรและระบบ 

           ควบคุมในยานยนต 

1   ตัดออก 

  525210 พ้ืนฐานการใชคอมพิวเตอรชวยใน 

           การวิเคราะหทางวิศวกรรม 

2 รายวิชาใหม 

  525340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 รายวิชาใหม 

  536211 คณิตศาสตรสาํหรับวิศวกรยานยนต 2 รายวิชาใหม 



มคอ.2  

ค-6 

 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2554 
หนวย 

กิต 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หนวย 

กิต 
หมายเหตุ 

  536240 ปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม 

            ยานยนต 1 

1 รายวิชาใหม 

  536241 ปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม 

            ยานยนต 2 

1 รายวิชาใหม 

  536310 เครื่องจักรกลไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 

           กําลังและระบบฝงตัว 

3 รายวิชาใหม 

  536311 กลศาสตรยานยนต 4 รายวิชาใหม 

  536312 เครื่องยนตเผาไหมภายใน 4 รายวิชาใหม 

  536313 การใชคอมพิวเตอรชวยใน 

           การวิเคราะหทางวิศวกรรม 

           สําหรับวิศวกรรมยานยนต 

2 รายวิชาใหม 

  536342 ปฏิบัติการดานความรอนและ 

           ของไหลสําหรับยานยนต 

1 รายวิชาใหม 

  536343 ปฏิบัติการขึ้นรปูและเชื่อมตอ 1 รายวิชาใหม 

  536344 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต 1 รายวิชาใหม 

  536408 โครงงานวิศวกรรมยานยนต 1 4 รายวิชาใหม 

  536442 ปฏิบัติการทางพลศาสตรและระบบ 

           ควบคุมในยานยนต 

1 รายวิชาใหม 

     

2.4  กลุมวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร 4 2.4  กลุมวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร 12  

นักศึกษาจะตองเลือกเรียนและสอบผานใน

รายวิชา จํานวน 4 หนวยกิตจากกลุมวิชา

เลือกบังคับตอไปนี้ 

 นักศึกษาจะตองเลือกเรียนและสอบผานใน

รายวิชา จํานวน 12 หนวยกิตจากกลุมวิชา

เลือกบังคับตอไปนี้ 

  

525303 กลศาสตรของไหล 2 4   ตัดออก 

525309 การออกแบบเครื่องจักรกล 2 4   ตัดออก 

525455 การสนัดาป 4   ตัดออก 

525457 วิธีไฟไนตเอลิเมนทเบ้ืองตน 4   ตัดออก 

535311 เศรษฐศาสตรสําหรับวิศวกร 4   ตัดออก 

536401 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนตขั้นสูง 4   ตัดออก 

536402 การควบคุมมลภาวะจากยานยนต 4   ตัดออก 

536403 ความปลอดภัยของยานยนต 4   ตัดออก 



มคอ.2  

ค-7 

 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2554 
หนวย 

กิต 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หนวย 

กิต 
หมายเหตุ 

536404 ระบบตรวจจับและแสดงผลใน 

           ยานยนต 

4   ตัดออก 

536405 หนวยควบคุมอิเล็กทรอนิกสของ 

           ยานยนต 

4 536405 หนวยควบคุมอิเล็กทรอนิกสของ 

           ยานยนต 

4 รายวิชาเดิม 

536406 หัวขอศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรม 

           ยานยนต 

4   ตัดออก 

536407 ปญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรม 

            ยานยนต 1 

4 536407 ปญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรม 

           ยานยนต 1 

4 รายวิชาเดิม 

536408 โครงงานวิศวกรรมยานยนต 1 4   ตัดออก 

  525312 การทําความเย็นและระบบปรับ 

           อากาศ 

4 รายวิชาใหม 

  525451 โปรแกรมออโตแคดสาํหรับ 

           วิศวกรรม 

1 รายวิชาใหม 

  529430 การลากจูงดวยไฟฟาและ 

           เทคโนโลยีขบวนรถไฟ 

4 รายวิชาใหม 

  535233 การปรับปรุงงานอุตสาหกรรม 2 รายวิชาใหม 

  535334 การควบคุมรูปราง การใหขนาด  

            และพิกัดความเผื่อ 

2 รายวิชาใหม 

  535454 วิศวกรรมบํารุงรักษา 4 รายวิชาใหม 

  536421 เช้ือเพลิงและการเผาไหม 4 รายวิชาใหม 

  536422 เสียง การสั่นสะเทือน และความ 

           กระดาง 

4 รายวิชาใหม 

  536423 เทคโนโลยียานยนตไฟฟา 4 รายวิชาใหม 

  536424 วิศวกรรมระบบรางเบ้ืองตน 4 รายวิชาใหม 

  536425 การจัดการระบบการผลิตใน 

           อุตสาหกรรมยานยนต 

4 รายวิชาใหม 

  536426 การควบคุมมลภาวะจากยานยนต 4 รายวิชาใหม 

  536427 การวิเคราะหโครงสรางยานยนต 4 รายวิชาใหม 

  536428 ความปลอดภัยของยานยนต 4 รายวิชาใหม 

  541401 การคัดเลือกวัสดุและการออกแบบ 3 รายวิชาใหม 

  541402 การออกแบบผลิตภัณฑจาก 

           วัสดุเสนใยเสริมแรง 

3 รายวิชาใหม 

  541404 การออกแบบผลิตภัณฑ 

           สําหรับวิศวกร 

3 รายวิชาใหม 



มคอ.2  

ค-8 

 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2554 
หนวย 

กิต 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หนวย 

กิต 
หมายเหตุ 

3.  กลุมวิชาสหกิจศึกษา 9 3.  กลุมวิชาสหกิจศึกษา 9 
 

นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียม

สหกิจศึกษาจํานวน 1 หนวยกิตในภาคกอน

ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและลงทะเบียนวิชาสห

กิจศึกษาจํานวน 8 หนวยกิตในภาคถัดไป

นักศึกษาอาจลงทะเบียนเพื่อไปปฏิบัติงาน

มากกวา 1 ภาคการศึกษา หรือมากกวา1  

ครั้งก็ไดโดยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน

กลุมสหกิจศึกษาตามลําดับดังน้ี 

 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียม

สหกิจศึกษาจํานวน 1 หนวยกิตในภาคกอน

ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและลงทะเบียนวิชาสห

กิจศึกษาจํานวน 8 หนวยกิตในภาคถัดไป

นักศึกษาอาจลงทะเบียนเพื่อไปปฏิบัติงาน

มากกวา 1 ภาคการศึกษา หรือมากกวา1  

ครั้งก็ไดโดยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน

กลุมสหกิจศึกษาตามลําดับดังน้ี 

  

536490 เตรียมสหกิจศึกษา 1   ตัดออก 

536491 สหกิจศึกษา 1 8   ตัดออก 

536492 สหกิจศึกษา 2 8   ตัดออก 

536493 สหกิจศึกษา 3 8   ตัดออก 

  536495 เตรียมสหกิจศึกษา 1 รายวิชาใหม 

  536496 สหกิจศึกษา 1 8 รายวิชาใหม 

  536497 สหกิจศึกษา 2 8 รายวิชาใหม 

  536498 สหกิจศึกษา 3 8 รายวิชาใหม 

หรือลงเรียนรายวิชาทดแทนรายวิชาสหกิจ

ศึกษา จํานวน 9 หนวยกิต 

 หรือลงเรียนรายวิชาทดแทนรายวิชาสหกิจ

ศึกษา จํานวน 9 หนวยกิต 

  

536494 โครงงานศกึษาวิศวกรรมเครื่องกล 9   ตัดออก 

  536499 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมยานยนต 9 รายวิชาใหม 

หมายเหตุ:นักศึกษาตองไดรับผลการประเมิน

เปน S เทานั้นจึงจะถือวาผานรายวิชาใน

กลุมสหกิจศึกษา 

 หมายเหตุ:นักศึกษาตองไดรับผลการประเมิน

เปน S เทานั้นจึงจะถือวาผานรายวิชาใน

กลุมสหกิจศึกษา 

  

4.  หมวดวิชาเลือกเสรี 8 4.  หมวดวิชาเลือกเสรี 8 
 

ใหเลือกเรียนและสอบผานรายวิชาใดๆท่ีเปด

สอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารีไดไม

นอยกวา 8 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนและสอบผานรายวิชาใดๆท่ีเปด

สอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดไม

นอยกวา 8 หนวยกิต 
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ภาคผนวก ง 
คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
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จ-2 

 

 แบบประวัติสวนตัว  

ชื่อ ผูชวยศาสตราจารย ดร.การุญ ฟงสุวรรณรักษ  

   

 

การศึกษา/คุณวุฒิ : ปรญิญาเอก : ปร.ด.(วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2558 

   ปริญญาโท   : วศ.ม.(วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2544 

   ปริญญาตรี   : วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล, 2536 

    

ตําแหนงปจจุบัน :  -  ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

   สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

-  คณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

   

ประวัติการทํางาน : 2545 - 2550   หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

                                           คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

2536 - 2545   อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

         คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

 

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย :  

- การประชุมระดับชาติ 

 การุญ ฟงสุวรรณรักษ “ผลกระทบของการเติมสารเติมแตงในน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีตอสมรรถนะ

เคร่ืองยนต”  การประชุมวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทย คร้ังที่ 7, 3-5 พฤษภาคม 

2554, จังหวัดภูเก็ต 

 K. Fangsuwannarak, K. Triratanasirichai   “Effect of Nano-TiO2 Additives 

Blended in Palm Biodiesel on Engine Performance”  The 27th Conference of 

the Mechanical Engineering Network of Thailand, Chonburi, (2013). Thailand. 
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จ-3 

- การประชุมระดับนานาชาติ 

 K. Fangsuwannrak and T. Fangsuwannarak “  Tricycle Drive by Solar Cells and 

Manpower” 26th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition 

CCH Congress Centre and International Fair Hamburg Germany,p.4161-4163, 5-9 

September 2011, Hamburg Germany 

 K. Fangsuwannarak, and K. Triratanasirichai, “ Comparative engine 

performance of DI pick-up diesel engine tested by mixing metal oxide and bio-

solution additives in diesel fuel and palm biodiesel blends(B5)”, International 

Conference on Application and Design in Mechanical Engineering, 27-28  

February, 2012, Penang, Malaysia. 

 K. Fangsuwannarak, and K. Triratanasirichai, “ Influence of TIO2 and Bio-

Solution Based Additives on Exhaust Emissions of a DI Diesel Engine”, 

International Conference on Materials and Products Manufacturing Technology, 

22-23  September, 2012, Guangzhou, China.” 

 K. Fangsuwannarak,  K. Triratanasirichai “Effect of Nano-Titanuim Dioxide 

Based Additives on Exhaust Emissions of and Indirect Injection Diesel Engine” 

Grand Renewable Energy 2014 International Conference and Exhibition, Tokyo, 

Japan. 

 K. Fangsuwannarak “Effect of organic solution based additive on exhaust 

emissions of an indirect injection diesel engine” The Asian Conference on 

Sustainability, Energy and the Environment 2015, Kobe, Japan 

- วารสารระดับนานาชาติ 

 K. Fangsuwannarak, K. Triratanasirichai “Influence of TiO2 and bio-solution 

based additives on exhaust emissions of a DI diesel engine” Advanced 

Materials Research Vols. 602-604 (2013) pp 1054-1058 

 K. Fangsuwannarak, K. Triratanasirichai, “Effect of Metalloid Compound and 

Bio-Solution Additives on Biodiesel Engine Performance and Exhaust Emissions”  

American Journal of Applied Sciences, 10(10) (2013), pp 1201-1213. 

 K. Fangsuwannarak,  K. Triratanasirichai, “Improvements of Palm Biodiesel 

Properties by Using Nano-TIO2 Additive Exhaust Emission and Engine 

Performance”  The Romanian Review Precision Mechanics Optics & 

Mechatronics, 43 (2013), pp 111-118. 
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ภาระงานสอน : 

 รายวิชา  525308  การถายเทความรอน 

 รายวิชา  536311  กลศาสตรยานยนต 

 รายวิชา  536312  เคร่ืองยนตเผาไหมภายใน 

 รายวิชา  536342  ปฏิบัติการดานความรอนและของไหลสําหรับยานยนต 

 รายวิชา  536408  โครงงานวิศวกรรมยานยนต 1 

 รายวิชา  536426  การควบคุมมลภาวะจากยานยนต 

 

 



มคอ.2  

จ-5 

 

 แบบประวัติสวนตัว  

ชื่อ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภกิจ  รูปขันธ  

   

 

การศึกษา/คุณวุฒิ : ปรญิญาเอก : ปร.ด.(วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2552 

  ปริญญาโท   : วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2546 

  ปริญญาตรี   : วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2542 

   

ตําแหนงปจจุบัน :  ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

ประวัติการทํางาน :   2549 – 2550  ผูชวยสอนและผูชวยวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

     มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   2547-2548   อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2543 – 2546  ผูชวยสอนและผูชวยวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย  :  

- การประชุมระดับชาติ 

 จักรี วิชัยระหัด เอกลักษณ พรมภักดี และ สุภกิจ รูปขันธ. “การวิเคราะหความแข็งแรง

โครงสรางรถโดยสารมาตรฐาน 1 ภายใตภาระพื้นฐานดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต”. การ

ประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเคร่ืองกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15-17 ตุลาคม 2557, 

จังหวัดขอนแกน 

 เอกลักษณ พรมภักด ี จักรี วิชัยระหัด และ สุภกิจ รูปขันธ. “การศึกษาเชิงเปรยีบเทียบความ

แข็งแรงของโครงฐานรถโดยสารประเภทสองชั้นระหวางวอลโว รุน B12B และเชิดชัย รุน 

CB390”การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15-17 

ตุลาคม 2557, จังหวัดขอนแกน 
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- การประชุมระดับนานาชาติ 

 Sisuphan T., Roopakhun S., Suksathien Y., and Chantarapanich N., (2012). 

Mechanical Evaluation for the 1st Generation of Korat Static External Fixtation 

Device. International Conference on System Modeling and Optimization (ICSMO 

2012), IPCSIT Vol 23, Page: 44-47. 

 Sriamnuai K., and  Rooppakhun S., (2012). Influence of  Plate Length on the 

Mechanical Performance of Dynamic Hip Screw. International Conference on 

System Modeling and Optimization (ICSMO 2012), IPCSIT Vol 23, Page: 48-52. 

 Sisuphan T., Roopakhun S., and Suksathien Y., (2012). Pre-clinical Investigation 

of the Korat Static External Fixation Device for open-type tibia fracture:invitro 

study. The Third TSME International Conference on Mechanical Engineering 

October 24-27, 2012 Dusit Island Resort, Chiang Rai, Thailand. 

 Rooppakhun S., Bua-Ngam S., (2013). A Study of Plastic Collapsed behavior of 

Aluminum Cylindrical Thin-walled Tubes under Axial Impacted Loading. The 3rd 

International Conference on Engineering & Applied Science (2013 ICEAS). 7-9 

Nov, 2013. Osaka, Japan 

 Rooppakhun S.,  Boonporm P., Puangcha-Um W.,(2015) Design and Analysis of 

Impact Attenuator for Student Formula. SAE 2015 11th International Conference 

on Automotive Engineering, ICAE 2015; 30 March 2015 - 1 April 2015 Bangkok; 

Thailand. 

 Wichairahad J., and Rooppakhun S., The Strength Analysis of a Bus 

Superstructure based on the Accuracy Improvement of T-Junction Joint 

Stiffness. 4TH International conference on Advanced Manufacturing Technology 

(ICAMT 2015): 20 -22 September 2015, Johor Bahru, Malaysia.  

 Siwadamrongpong S., Rooppakhun S., Burakorn P., Murachai N. (2013) Strength 

analysis of the seat structure for large passenger vehicles by using finite 

element method. Advanced Materials Research (Book Series), Vol. 658, Page : 

335-339. 

 Siwadamrongpong S., Rooppakhun S.  , Murachai N., Burakorn P., (2013). 

Strength analysis of the seat anchorages for large passenger vehicles using 

finite element method. Advanced Materials Research (Book Series), Vol. 658, 

Page : 340-344. 



มคอ.2  

จ-7 

 Boonpuek P., Rooppakhun S., Siwadamrongpong S., Bua-Ngam S., (2013) 

Strength analysis of chassis structure for double deck bus. Advanced Materials 

Research (Book Series), Vol. 658, Page : 408-413. 

 Rooppakhun S., Bua-Ngam S., (2013). Finite element analysis of high-decker bus 

frontal impact based on ECE-regulation no.29. Advanced Materials Research 

(Book Series), Vol. 658,  Page : 464-470. 

- วารสารระดับนานาชาติ 

 Rooppakhun S., Chantarapanich N., Sitthiseripratip K., (2011). Influence of Pin 

Placement Pattern on Stability of Multi-Vectoral External Distraction Device. 

Romanian Review Precision Optics, Mechanics and Mechatronics. Vol 40, PP: 

163-167. (Index: SCOPUS) 

 Rooppakhun S., and Sriamnuai K., (2012). Finite Element Analysis of Dynamic 

Hip Screw for Intertrochanteric Fracture. International Journal of Modeling and 

Optimization. Vol.2(2): 158-161. 

 Rooppakhun S., Chantarapanich N., and Sitthiseripratip K., (2013). Influence of 

the Trochanteric Fracture Configurations on Dynamic Hip Screw Performance: in 

silico study. Advanced Science Letters, Volume 19, Number 12, pp. 3596-

3599(4) (Index: SCOPUS) 

 Rooppakhun S., and Sriamnuai K., (2013). Finite element analysis of 

intertrochanteric/subtrochanteric intramedullary nail system for the different 

hip fracture configuration. Romanian Review Precision Optics, Mechanics and 

Mechatronics. Vol 43, PP: 175-178. (Index: SCOPUS) 

 

งานวิจัยที่สนใจ : 

 Finite Element Modeling and Simulation 

 Biomechanics (medical device) 

 Mechanical and Vehicle Structure Analysis 

 Stress experiment (strain gauge technique) 
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ภาระงานสอน : 

 รายวิชา  525210  พ้ืนฐานการใชคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหทางวิศวกรรม 

 รายวิชา  525304  การออกแบบเคร่ืองจักรกล 1 

 รายวิชา  536211  คณติศาสตรสําหรบัวิศวกรยานยนต 

 รายวิชา  536313  การใชคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหทางวิศวกรรมสําหรับวิศวกรรมยานยนต 

 รายวิชา  536343  ปฏิบัติการขึ้นรูปและเชื่อมตอ 

 รายวิชา  536344  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต 

 รายวิชา  536408  โครงงานวิศวกรรมยานยนต 1 

 รายวิชา  536427  การวิเคราะหโครงสรางยานยนต 

 รายวิชา  536428  ความปลอดภัยของยานยนต 
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จ-9 

 

 แบบประวัติสวนตัว  

ชื่อ อาจารย ดร.เอกรงค  สุขจิต  

   

 

การศึกษา/คุณวุฒิ : ปรญิญาเอก : Ph.D. (Mechanical Engineering), University of  

    Birmingham, 2556 

   ปริญญาโท   : วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  

     2549 

  ปริญญาตรี   : วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 

    2544 

  

ตําแหนงปจจุบัน :  อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

ประวัติการทํางาน :   2544-2545  ผูชวยสอนและวิจัย  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย  :  

- การประชุมระดับนานาชาติ 

 Sukjit, E., Herreros, J.M., Dearn, K.D., Tsolakis, A., Theinnoi, K. (2012). Effect of 

Hydrogen on Butanol-Biodiesel fuel Blends. The 1st International Conference of 

Multi-Disciplines of Engineering on Advanced Technology and 

Environmentalism Design, 6-8 March 2012, Pattaya, Thailand. 

 Sukjit, E., Dearn, K.D., Tsolakis, A. (2011). Interrogating the Surface: the Effect of 

Blended Diesel Fuels on Lubricity. JSAE/SAE International Powertrains, Fuels & 

Lubricant Meeting, 30 August-2 September 2011, Kyoto, Japan. 
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 Sukjit, E., Dearn, K.D. (2011). Enhancing the Lubricity of an Environmentally 

Friendly Swedish Diesel Fuel MK1. 18th International Conference on Wear of 

Materials, 3-7 April 2011, Philadelphia, The United States of America. 

- วารสารระดับชาติ 

 Sukjit, E., Juntasaro, V., Juntasaro, E. (2004). Numerical Study of Airflow, 

Temperature and Humidity in a Clean Room. The 9th Annual Proceeding of the 

Air-Conditioning Engineering Association of Thailand (ACAT), Thailand. 

- วารสารระดับนานาชาติ 

 Herreros, J.M., Schroer, K., Sukjit, E., Tsolakis, A. (2015). Extending the 

environmental benefits of ethanol-diesel blends through DGE incorporation. 

Applied Energy, Vol. 146, pp. 335-343. 

 Sukjit, E., Herreros, J.M., Dearn, K.D., Tsolakis, A. (2014). Improving ethanol-

diesel blend through the use of hydroxylated biodiesel, SAE Technical Paper 

2014-01-2776, doi:10.4271/2014-01-2776. 

 Herreros, J.M., Jones, A., Sukjit, E., Tsolakis, A. (2014). Blending lignin-derived 

oxygenate in enhanced multi-component diesel fuel for improved emissions. 

Applied Energy, Vol. 116, pp. 58-65. 

 Lapuerta, M., Sánchez-Valdepeña, J., Sukjit, E. (2014). Effect of ambient 

humidity and hygroscopy on the lubricity of diesel fuels. Wear, Vol. 309, pp. 

200-207. 

 Sukjit, E., Herreros, J.M., Piaszyk, J., Dearn, K.D., Tsolakis, A. (2013). Finding 

Synergies in Fuels Properties for the Design of Renewable Fuels - Hydroxylated 

Biodiesel Effects on Butanol-Diesel Blends. Environmental Science & 

Technology, Vol. 47, pp. 3535-3542. 

 Sukjit, E., Herreros, J.M., Dearn, K.D., Tsolakis, A., Theinnoi, K. (2013). Effect of 

Hydrogen on Butanol-Biodiesel Blends in Compression Ignition Engines. 

International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 38, pp. 1624-1635. 

 Sukjit, E., Herreros, J.M., Dearn, K.D., García-Contreras, R., Tsolakis, A. (2012). The 

Effect of the Addition of Individual Methyl Esters on the Combustion and 

Emissions of Ethanol and Butanol-Diesel Blends. Energy. Vol. 42, pp. 364-374. 
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 Sukjit, E., Dearn, K.D., Tsolakis, A. (2012). Interrogating the Surface: the Effect of 

Blended Diesel Fuels on Lubricity. SAE International Journal of Fuels and 

Lubricants, Vol. 5, pp. 154-162. 

 Sukjit, E., Dearn, K.D. (2011). Enhancing the Lubricity of an Environmentally 

Friendly Swedish Diesel Fuel MK1. Wear, Vol. 271, pp. 1772-1777. 

 

งานวิจัยที่สนใจ : 

 Alternative and Renewable Fuels 

 Internal Combustion Engines 

 Emissions Control Technologies 

 Computational Fluid Dynamics (CFD) 

 Heat Transfer 

 

ภาระงานสอน : 

 รายวิชา  525203  พลศาสตรวิศวกรรม 

 รายวิชา  525301  การเขียนแบบทางกล 

 รายวิชา  536240  ปฏิบัติงานพ้ืนฐานวิศวกรรมยานยนต 1 

 รายวิชา  536241  ปฏิบัติงานพ้ืนฐานวิศวกรรมยานยนต 2 

 รายวิชา  536304  วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต 

 รายวิชา  536312  เคร่ืองยนตเผาไหมภายใน 

 รายวิชา  536408  โครงงานวิศวกรรมยานยนต 1 

 รายวิชา  536421  เชื้อเพลิงและการเผาไหม 

 รายวิชา  536424  วิศวกรรมระบบรางเบื้องตน 

 รายวิชา  536425  การจัดการระบบการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต 
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 แบบประวัติสวนตัว  

ชื่อ อาจารย ดร.โศรฎา  แข็งการ  

   

 

การศกึษา/คุณวุฒิ  : ปรญิญาเอก : วศ.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  

    2557 

   ปริญญาโท   : วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  

     2545 

  ปริญญาตรี   : วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  

    2541 

 

ตําแหนงปจจุบัน    : อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

ประวัติการทํางาน :   2543 – 2547  วิศวกรประจําโครงการวิจัย  

     โครงการพัฒนาเคร่ืองยนตสันดาปภายในแบบใหม  

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย  :  

- การประชุมระดับนานาชาติ 

 Prathan Chommuangpuk, Sorada Khaengkarn and Jiraphon Srisertpol (2016) 

“Design of High-Speed Automatic Visual Inspection Machine for Head Gimbal 

Assembly” SEATUC 2016 10th International Symposium, SIT, Japan,  February 

22-24, 2016.(accepted) 
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ภาระงานสอน : 

 รายวิชา  525101  การเขียนแบบวิศวกรรม 1 

 รายวิชา  525202  เทอรโมไดนามิกส 1 

 รายวิชา  525302  การวัดและเคร่ืองมือวัด 

 รายวิชา  525305  กลศาสตรเครื่องจักรกล 

 รายวิชา  525401  ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 

 รายวิชา  536210  วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน 

 รายวิชา  536310  เคร่ืองจักรกลไฟฟา อิเล็กทรอนิกสกําลังและระบบฝงตัว 

 รายวิชา  536408  โครงงานวิศวกรรมยานยนต 1 

 รายวิชา  536423  เทคโนโลยียานยนตไฟฟา 
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-  แบบประวัติสวนตัว  

ชื่อ อาจารย พรพรม  บุญพรม    

   

 

การศกึษา/คุณวุฒิ  :  ปรญิญาโท   : วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545 

  ปริญญาตรี   : วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541 

 

ตําแหนงปจจุบัน    : อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

ประวัติการทํางาน :   2545 – ปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

     สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย  :  

- การประชุมระดับชาติ 

 Natdanai Tantawiroon  and Pornporm Boonporm, “Closed loop PID Control 

with PWM Technique of a Rotary Pneumatic Actuator Using On-Off Solenoid 

Valve”, 24th ME-NETT, UbonRatchatani, Thailand 

- การประชุมระดับนานาชาติ 

 P. Boonporm, Driving style analysis using kinematics measuring,  The 

International conference on science, ecology and technology I, Vienna, 2015 

 R: Thitipatanapong, N. Noomwongs,  P. Boonporm, , P. Wuthimanop, et al, 

Vehicle Safety Monitoring System with Next Generation Satellite Navigation: 

Part 1, Lateral Acceleration Estimation, International Conference on 

Automotive Engineering, Bangkok, 2015 

 P. Boonporm, “Path replanning of autonomous mobile robot with spline based 

algorithm” in Proceedings of the international conference on system modeling 

and optimization, Hong Kong, 2012. 
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 Pornporm Boonporm and Natdanai Tantawiroon "Review of Research on Path 

Planning and Tracking of Agricultural Tractor"  ICAMAME 2013 : International 

Conference on Aerospace, Mechanical, Automotive and Materials Engineering 

to be held in Madrid, Spain  March28-29, 2013. 

 Pornporm Boonporm and Natdanai Tantawiroon, “ A survey of Self Localization 

and Path Planning Methods for Agricultural Vehicle”  7th International 

Confercee of Automotive Engineering, Bangkok Thailand. 

 P. Boonporm, “Cruise Control Strategies of Electric Bicycle” , International 

Conference on Automotive Engineering patronaged by FISITA,  Belgrad, Serbia, 

2011. 

- วารสารระดับชาติ 

 R: Thitipatanapong, P. Boonporm, N. Noomwongs, P. Wuthimanop, et al, 

Vehicle Safety Monitoring System with Next Generation Satellite Navigation: 

Part 2 Excessive Acceleration Detection, SAE Technical paper, 2015 

 S. Rooppakhun, P. Boonporm and W..Puangcha-Um, Design and Analysis of 

Impact Attenuator for Student Formula, SAE Technical Paper 2015. 

- วารสารระดับนานาชาติ 

 P. Boonporm and N. Tantawiroon, Mobile robot path tracking using kinematics 

information, Romanian Review Precision mechanics, Optics and Mechatronics, 

2015. 

 P Boonporm and N Tantawiroon, Trajectory optimization during an U-turn case 

for agricultural tractor in coverage fields, Romanian Review Precision 

mechanics, Optics and Mechatronics, Issue 43, 2013, Pages 154-160 

 P Boonporm and N Tantawiroon,  Online geometric path planning algorithm of 

autonomous mobile robot in partially known environment, Romanian Review 

Precision mechanics, Optics and Mechatronics, (40), 2011, pp. 185-188. 

 Natdanai Tantawiroon  andPornpormBoonporm, “Hybrid Fuzzy Control of 

Electro-hydraulic Steer by Wire System for Forage Harvester”, Proceeding, 

Mecahitech 2012, September 2012. 
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ภาระงานสอน : 

 รายวิชา  525203  พลศาสตรวิศวกรรม 

 รายวิชา  525307  การสั่นทางกล 

 รายวิชา  536211  คณติศาสตรสําหรบัวิศวกรยานยนต 

 รายวิชา  536302  ระบบควบคุมของยานยนต 

 รายวิชา  536311  กลศาสตรยานยนต 

 รายวิชา  536405  หนวยควบคมุอิเล็กทรอนิกสของยานยนต 

 รายวิชา  536408  โครงงานวิศวกรรมยานยนต 1 

 รายวิชา  536422  เสียง การสั่นสะเทือน และความกระดาง 

 รายวิชา  536442  ปฏิบัติการทางพลศาสตรและระบบควบคุมในยานยนต 
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ภาคผนวก ฉ 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2546 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2555 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2555 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2556 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ. 2546 

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

 อาศัยอํานาจตามขอ 16 (2) และ (3) และมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พ.ศ. 2533ประกอบกับมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครั้งที่ 3/2546  เมื่อ

วันที่ 31 พฤษภาคมพ.ศ. 2546 โดยคําแนะนําของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุม

ครั้งท่ี 12/2545 เม่ือวันที่ 10 ตุลาคมพ.ศ. 2545, คร้ังที่ 15/2545  เม่ือวันท่ี  24 ธันวาคมพ.ศ. 2545 และครั้ง

ที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546  จึงออกขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารีไวดังตอไปน้ี 

 ขอ  1 ขอบังคับนี้เรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

  พ.ศ. 2546" 

 ขอ  2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา2546 เปนตนไป 

 ขอ  3 ใหยกเลิก 

3.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ. 2541 

3.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2543 

บรรดาระเบียบประกาศแนวปฏิบัติหรือมติใดๆซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ีใหใชขอบังคับนี้แทน 

 ขอ  4 ในขอบังคบันี้ 

  "มหาวิทยาลัย" หมายถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  "สภามหาวิทยาลัย" หมายถึงสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  "สภาวิชาการ" หมายถึงสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  "อธิการบดี" หมายถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  "สํานักวิชา" หมายถึงสํานักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  "คณบด"ี หมายถึงคณบดีสํานักวิชาที่หัวหนาสาขาวิชาสังกัด 

 "คณะกรรมการประจําสํานักวิชา"หมายถึงคณะกรรมการประจําสํานักวิชาในสํานักวิชา

ตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

 "หัวหนาสาขาวิชา" หมายถึง หัวหนาสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดในกรณทีี่นักศึกษายัง 

   ไมสังกัดสาขาวิชาใหหมายถึงหัวหนาสาขาวิชาท่ีอาจารย

ท่ีปรึกษาสังกัด 
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 "อาจารยที่ปรึกษา" หมายถึง อาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา 

 "รายวิชาเอก" หมายถึงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่กําหนดไวในหลักสูตร 

 ขอ   5 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้และเปนผูวินิจฉัยหรือชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาจากการ

   ใชขอบังคับนี ้

 ขอ   6 นักศึกษาตองปฏิบัติตามขอบังคับระเบียบประกาศและแนวปฏิบัติอื่นๆของมหาวิทยาลัยที่ไม

ขัดหรอืแยงกับขอบังคับนี้ 

 

หมวด 1 

การรับเขาศึกษา 
 

 ขอ  7 คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา 

7.1 ผูที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีตองเปนผูที่สําเร็จการศกึษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

7.2 ผูที่ เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองเปนผู ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาหรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาหรือ

ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

7.3 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไมรับบุคคลที ่มหาวิทยาลัยพิจารณาวาไมเหมาะสมตอ

การศึกษาขั้นปริญญาตรี 

 ขอ  8 วิธีการรับเขาศึกษาใหเปนไปตามที่สภาวิชาการกําหนด 

 ขอ  9 การขอเขาศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกสาขาหนึ่ง 

9.1 ผูที่สําเร็จการศึกษาขั้นปรญิญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัย

รับรองอาจขอเขาศึกษาตอเพ่ือรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่งได 

9.2 การขอเขาศึกษาใหย่ืนคํารองตอศูนยบริการการศึกษาไมนอยกวา 30 วันกอนเปดภาค

การศึกษาท่ีจะเขาศกึษา 

9.3 การพิจารณาการรับนักศึกษารายวิชาที่เทียบโอนหรือโอนยายรายวิชาที่ตองศึกษาเพิ่มเติม

รวมถึงระยะเวลาของการศึกษาใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนผูพิจารณาอนุมัติ

โดยคําแนะนําของหัวหนาสาขาวิชาที่นักศึกษาสมัครเขาศึกษา 

9.4 ผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นใหเทียบโอนรายวิชาสวนผูที่สาํเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยใหโอนยายรายวิชา 

9.5 รายวิชาที่จะพิจารณาเทียบโอนใหนั้นตองเปนรายวิชาที่นักศึกษาเคยสอบไดระดับคะแนน

ตัวอักษรไมต่ํากวา C หรือเทียบเทาสวนรายวิชาที่โอนยายตองไดรับระดับคะแนนตัวอักษรไม

ต่ํากวา D 
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9.6 รายวิชาที่นํามาเทียบโอนหรือโอนยายตองเปนรายวิชาที่อยูในหลักสูตรท่ีนักศึกษาจบ

มาแลวไมเกิน 1 ป 

9.7 รายวิชาที่ตองศกึษาเพ่ิมเติมตองไมนอยกวา 40 หนวยกิต 

 ขอ  10 การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

10.1 ผูสมัครเปนนักศกึษาจะมีสถานภาพนักศึกษาเม่ือไดขึ้นทะเบียนแลว 

10.2 วิธีการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

หมวด 2 

ระบบการศึกษา 

 

 ขอ   11 ระบบการศกึษา 

11.1 เปนระบบเรียนเก็บหนวยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปการศึกษาหนึ่งมี 3 ภาค

การศกึษาแตละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 13 สัปดาห 

11.2 หนวยกิตหมายถึงหนวยนับที่ใชแสดงปริมาณการศึกษาการกําหนดจํานวนหนวยกิต 1 

หนวยกิตมีหลักเกณฑดังน้ี 

11.2.1 การบรรยายหรือการเรียนการสอนที่เทียบเทาที่ใชเวลาไมนอยกวา 12 ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษา 

11.2.2 การปฏิบัติการการทดลองหรือการฝกที่ใชเวลาไมนอยกวา 24 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษา 

11.2.3 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการการฝกงานการฝกภาคสนามหรือการ

ฝกงานวิชาชีพที่ใชเวลาไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 

11.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาไม

นอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศกึษา 

11.3 หนวยกิตเรียนหมายถึง จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาค

การศึกษา 
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11.4 หนวยกิตสะสมหมายถึง จํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นักศึกษาไดรับ

ระดับคะแนนตัวอักษร  A B+ B C+ C D+ D  และ F  ในกรณีที่นักศึกษาไดรับระดับ

คะแนนตัวอักษรจากการลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาใดใหนับจํานวนหนวยกิตสะสม

จากรายวิชาน้ันในคร้ังสุดทายเพียงคร้ังเดยีว 

11.5 หนวยกิตสอบไดหมายถึงจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที ่นักศึกษาไดรับระดับ

คะแนนตัวอักษรA B+ B C+ C D+ D S หรือ ST ในกรณีที่นักศึกษาสอบไดรายวิชาใด

มากกวาหนึ่งครั้งหรือสอบไดรายวิชาใดที่ระบุไววาเทียบเทารายวิชาที่สอบไดมาแลวใหนับ

จํานวนหนวยกิตสอบไดคร้ังสุดทายเพียงคร้ังเดยีว 

 

หมวด 3 

การลงทะเบียนเรียน 

 

 ขอ   12 การลงทะเบียนเรียน 

12.1 นักศึกษาใหมที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรกตองลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่

มหาวิทยาลัยกําหนดมิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิการเขาเปนนักศึกษาและจะถูกถอนชื่อ

ออกจากทะเบียน 

12.2  นักศึกษาปจจุบันจะตองลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดมิฉะนั้นจะไม

มีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 

12.3  นักศึกษาปจจุบันที่มิไดลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดตองไดรับอนุมัติ

ใหลาพักการศึกษาตามขอ 23 และจะตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา

มิฉะน้ันจะพนสถานภาพนักศึกษา 

12.4  การลงทะเบียนเรียนจะสมบู รณก็ตอเมื่อ ไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

12.5  หนวยกิตเรียนในแตละภาคการศึกษาตองไมนอยกวา 9 หนวยกิตแตไมเกิน 22 หนวย

กิต 

   นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนต่ํากวาที่กําหนดไดก็ตอเมื่อจะจบหลักสูตรหรือรายวิชา

ที ่ลงทะเบียนเรียนไดตามหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิตต่ํากวาท่ีกําหนดหรือในภาค

การศึกษานั้นหลักสูตรกําหนดใหลงทะเบียนเรียนต่ํากวาที่กําหนดและจะลงทะเบียน

เรียนเกินหนวยกิตที่กําหนดไดก็ตอเมื่อจะขอจบการศึกษาในภาคการศึกษานั้นการ

ขอลงทะเบียนต่ําหรือเกินกวาหนวยกิตที ่กําหนดขางตนใหหัวหนาสาขาวิชาเปนผู

พิจารณาอนุมัติโดยคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษากอนการลงทะเบียนเรียน 

12.6 การลงทะเบียนเรียนซ้ํา 
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12.6.1 นักศึกษาที่ไดรับ F U หรือ W ในรายวิชาบังคับจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา

นั้นซ้ําอีกจนกวาจะไดรับ A B+ B C+ C D+ D หรือ S  

12.6.2 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาใดๆที่ไดรับ D หรือ D+อีกเพื่อ

ปรับระดับคะแนนก็ได 

12.6.3 นักศึกษาที่ไดรับ F U หรือ W ในรายวิชาเลือกจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น

ซ้ําอีกจนกวาจะไดรับ A B+ B C+ C D+ D หรือ S หรือเลือกเรียนรายวิชาเลือก

อ่ืนก็ไดทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและโดยอนุมัติจากหัวหนา

สาขาวิชา 

12.6.4 การลงทะเบียนเรียนตามขอ 12.6.1, 12.6.2และ 12.6.3 ใหใชระดับคะแนน

ตัวอักษรที่ไดรับครั้งสุดทายสําหรับการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

และใหบันทึกผลการเรยีนทุกครั้งท่ีลงทะเบียนเรียนไวในใบแสดงผลการเรียน 

12.7 การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่กําหนดในหลักสูตรหากนักศึกษาประสงคจะ

ขอรับผลการประเมินเปนระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ U ตองไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยท่ีปรึกษาโดยความยินยอมของอาจารยผูสอนและไดรับอนุมัติจากหัวหนา

สาขาวิชา ทั้งนี้ใหนับเปนหนวยกิตเรียนดวย 

12.8    นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนรวมเรียนรายวิชานอกหลักสูตรเพ่ือเปนการเพิ่มพูน

ความรูไดโดยตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาโดยความยินยอมของ

อาจารยผูสอนและไดรับอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชาซึ่งนักศึกษาจะไดรับผลการประเมิน

เปนระดับคะแนนตัวอักษร V หรือ W  ท้ังนี้ใหนับเปนหนวยกิตเรียนดวย 

12.9 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอาจไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาโดย

คําแนะนําของสาขาวิชาใหลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีเนื้อหา

และคุณภาพเหมือนหรือคลายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรที่กําลังศึกษาเพ่ือนําจํานวน

หนวยกิตและผลการศึกษามาเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรแตจํานวนหนวย

กิตตองไมเกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตร 

12.10 การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและตอง

ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

12.11 กําหนดวันวิธีการลงทะเบียนเรียนและรายวิชาที่เปดใหลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ   13 การขอเพ่ิมขอลดและขอถอนรายวิชา 

13.1 การขอเพิ ่มขอลดและขอถอนรายวิชานั้นตองไมเปนผลใหจํานวนหนวยกิตเรียน

ลดลงหรือเพิ่มขึ้นจนแยงกับเกณฑในขอ 12.5  
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13.2 การขอเพิ ่มรายวิชาจะกระทําไดภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษาและจะ

สมบูรณก็ตอเมื่อนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

13.3 การขอลดรายวิชาจะกระทําไดภายใน 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาทั้งนี้จะไมมีการ

บันทึกรายวิชาที่ขอลดในใบแสดงผลการศึกษา 

13.4 การขอถอนรายวิชาจะกระทําไดหลังจาก 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาแตไมเกิน 10 

สัปดาหแรกของภาคการศึกษาทั้งนี้จะมีการบันทึกรายวิชาที่ขอถอนในใบแสดงผล

การศึกษา 

13.5 การขอเพิ่มและการขอลดรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 

13.6 การขอถอนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน

รายวิชานั้น 

 ขอ   14 เวลาเรยีน 

14.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาเรียนซ้ําซอนกันมิได 

14.2 นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา

หรือของการปฏิบัติการการทดลองการฝกหรือการศึกษาที่เทียบเทาการฝกงานหรือการ

ฝกภาคสนามจึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชาดังกลาวไดในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียน

นอยกวานี้อาจารยผูสอนอาจพิจารณาอนุญาตใหเขาสอบในรายวิชานั้นได 

 

หมวด 4 

ระยะเวลาการศกึษา 

 

 ขอ   15 ระยะเวลาการศึกษา 

  หลักสูตรตางๆมีระยะเวลาการศึกษาต่ําสุดและสูงสดุดังนี้ 

15.1 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา และไมเกิน 12 ภาคการศึกษา

หรือเทียบเทา 

15.2  หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ไมนอยกวา 9 ภาคการศึกษาและไมเกิน 24 ภาคการศึกษา

หรือเทียบเทา 

15.3  หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ไมนอยกวา 12 ภาคการศึกษาและไมเกิน 30 ภาคการศึกษา

หรือเทียบเทา 

15.4  หลักสูตรปริญญาตรี (6 ป) ไมนอยกวา 13 ภาคการศกึษาและไมเกิน 36 ภาคการศึกษา

หรือเทียบเทา 

 

หมวด 5 
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ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 

 ขอ   16 ระบบดัชนีผลการศึกษา 

16.1 ในการประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชาใหใชระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้น

เปนดัชนีผลการศกึษาซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมาย   แตมระดับคะแนน 

  A  ดีเย่ียม 4.00  

  B+ ดีมาก 3.50  

  B  ด ี 3.00  

  C+ ดีพอใช 2.50  

  C  พอใช 2.00  

  D+ ออน 1.50  

  D  ออนมาก 1.00  

  F  ตก 0  

 ในกรณีที่ไมสามารถประเมินผลเปนระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้นขางตนไดใหใชระดับ

คะแนนตัวอักษรตอไปนี้ 

 ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมาย 

  I การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)  

  M นักศึกษาขาดสอบ (Missing)  

  P การสอนยังไมสิ้นสุด (In progress) 

  S ผลการประเมินเปนที่พอใจ (Satisfactory) 

  ST ผลการประเมินเปนที่พอใจสําหรับรายวิชาที่เทียบโอน 

   (Satisfactory, transferred credit) 

  U ผลการประเมินไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory) 

  V ผูรวมเรียน (Visitor)  

  W การถอนรายวิชา (Withdrawal) 

  X ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report) 

 

16.2  การใหระดับคะแนนตัวอักษร 

16.2.1 ระดับคะแนนA B+ B C+ C D+ D  และ F ใหใชกับกรณีตอไปนี้ 

(1) เปนรายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินไดเปนลําดับ

ขั้น 
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(2) เปนการเป ล่ียนระดับคะแนนตัวอักษรจาก I หรือ M ที่ศูนยบริการ

การศึกษาไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวกอนสิ้นสุด 1 สัปดาหแรกของ

ภาคการศึกษาถัดไป 

(3) เปนการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก P หรือ X  

16.2.2 ระดับคะแนน F นอกเหนือจากกรณตีามขอ 16.2.1 ใหใชกับกรณตีอไปนี้ 

(1) ในรายวิชาที่นักศึกษาไมไดรบัอนุญาตใหเขาสอบตามขอ 14 

(2) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบและไดรับการลงโทษใหไดระดับคะแนน 

F ตาม    ขอ 24 

(3) เปนการเปลี่ยนระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก I หรือ M ในกรณีท่ีไมไดรับ

แจงจากสํานักวิชาหลังจาก 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไป 

16.2.3 ระดับคะแนน I ใหใชกับกรณตีอไปนี้ 

(1) นักศึกษาปวยจนเปนเหตุใหไมสามารถเขาสอบไดโดยปฏิบัติถูกตองตามขอ 

21 

(2) นกัศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพนวิสัยและไดรับอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชา 

(3) นักศึกษาทํางานที่เปนสวนประกอบการศึกษายังไมสมบูรณและอาจารย

ผูสอนโดยความเห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัดเห็นวา

สมควรใหชะลอการวัดผลการศึกษา 

16.2.4 ระดับคะแนน M ใหใชกับกรณีที่นักศึกษาขาดสอบแตยังไมสามารถแสดง

หลักฐานที่สมบูรณในการขาดสอบได 

16.2.5 ระดับคะแนน P ใชกับรายวิชาที่มีการสอนและหรือทํางานตอเนื่องล้ําเขาไปใน

ภาคการศึกษาถัดไป 

16.2.6 ระดับคะแนน S, U ใช ก ับกรณีที่ผลการประเมินเปนที ่พอใจหรือไมพอใจ

ตามลําดับในรายวิชาตอไปน้ี 

(1) รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไววาใหประเมินเปน S, U  

(2) รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามขอ 12.7 

(3) เปนการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก  I, M, P หรือ X 

16.2.7 ระดับคะแนน ST ใชกับรายวิชาที่นักศึกษาที่ไดรบัอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชา 

16.2.8 ระดับคะแนน V ใชกับรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนเปนผู

รวมเรียนโดยมีเวลาเรียนรวมทั้ งสิ้นไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียน

ทั้งหมดและอาจารยผูสอนวินิจฉัยวาไดเรียนดวยความตั้งใจ 

16.2.9 ระดับคะแนน W จะใหไดหลังจาก 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาในกรณี

ตอไปนี้ 

(1) รายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนตามขอ 13.4  
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(2) นักศึกษาปวยจนไมสามารถเขาสอบไดโดยปฏิบัติถูกตองตามขอ 21  และ

หัวหนาสาขาวิชาพิจารณารวมกับอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนเห็น

วาสมควรใหถอนรายวิชานั้น 

(3) นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาดวยเหตุผลตามขอ 23.1หรือ 

23.2  

(4) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้นดวยเหตุผลอื่นนอกจาก

ท่ีระบุไวในขอ 24 

(5) หัวหนาสาขาวิชาอนุมัติใหเปลี ่ยนจาก I ที ่ได รับตามขอ 16.2.3 (1)  

หรือขอ 16.2.3 (2)  เนื่องจากการปวยหรือเหตุอันพนวิสัยนั้นยังไมสิ้นสุด 
(6) รายวิชาที ่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนเปนผูรวมเรียนตาม

ขอ 12.8 และไดเขาชั้นเรียนเปนเวลาเรียนทั้งสิ้นนอยกวารอยละ 80 

ของเวลาเรียนทั้งหมดหรืออาจารยผูสอนวินิจฉัยวาไมไดเรียนดวยความ

ต้ังใจ 

(7) รายวิชาที่นักศึกษากระทําผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน 

16.2.10 ระดับคะแนน X ใหใชกับเฉพาะในรายวิชาที่ศูนยบรกิารการศึกษายังไมไดรบั  

 รายงานผลการประเมินการศึกษาในรายวิชานั้นๆตามกําหนดเวลา 

 

หมวด 6 

การยายสาขาวิชาการโอนยายและการเทียบโอนรายวิชา 

 

ขอ 17 การยายสาขาวิชา  

17.1 นักศกึษาที่มีสิทธิขอยายสาขาวิชาตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

17.1.1 สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งแลวและมีผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชา

เฉพาะของสาขาวิชานั้นแลว 

17.1.2 มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ยื่นขอยายไมต่ํากวา 2.00 

17.1.3 มีคุณสมบัติอื่นท่ีอาจกําหนดเพ่ิมเติมโดยสาขาวิชาซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําสํานักวิชา 

17.2 นักศึกษาตองยื่นคํารองขอยายสาขาวิชาตอศูนยบริการการศึกษาไมนอยกวา 30 วัน

กอนวันสิ้นภาคการศึกษา 

17.3 คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนผูอนุมัติการยายสาขาวิชาโดยคําแนะนําของหัวหนา

สาขาวิชาที่นักศึกษาขอยายเขา 

17.4 ระยะเวลาที่ไดศึกษาในหลักสูตรท่ียายออกใหนับรวมเปนระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

ที่ยายเขาดวย 
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17.5 นักศึกษาท่ีไดรบัอนุมัติใหยายสาขาวิชาแลวจะยื่นคํารองขอยายสาขาวิชาอีกไมได 

 

ขอ 18 การโอนยายและการเทียบโอนรายวิชา 

รายวิชาที่โอนยายจะไดรับระดับคะแนนตัวอักษรเดิมสวนรายวิชาที่เทียบโอนจะไดรับระดับ

คะแนนตัวอักษรST  

18.1 นักศึกษาท่ีไดรบัอนุมัติใหยายสาขาวิชาใหดําเนินการดังน้ี 

18.1.1 นักศึกษาตองขอโอนยายรายวิชาภายใน 1  สัปดาหแรกของภาคการศึกษาที่

ไดรบัอนุมัติใหยายสาขาวิชา 

18.1.2 ตองโอนยายทุกรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรที่ยายออกและเปนรายวิชาที่ตอง

เรียนในหลักสูตรที่ยายเขาโดยใหไดรับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม 

18.1.3 ใหหัวหนาสาขาวิชาเปนผูพิจารณาอนุมัติรายวิชาที่โอนยายโดยคําแนะนําของ

อาจารยที่ปรึกษา 

18.2 นักศึกษาที่ไดรับคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสงคจะนําผลการศึกษาที่

เคยศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมมาเทียบโอนใหดําเนินการดงันี้ 

18.2.1 นักศึกษาตองขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา

แรกที่เขาศึกษาโดยมีสิทธิยื่นไดเพียงคร้ังเดียว 

18.2.2 ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไมนอยกวา 2 ในระบบ 4 และตองไม

เปนผูท่ีพนสถานภาพการเปนนิสิตหรือนักศึกษาเนื่องจากกระทําผิดระเบียบวินัย

นักศึกษา 

18.2.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนใหเฉพาะรายวิชาที่ปรากฏอยูในหลักสูตร

ของสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองและเห็นวามีมาตรฐานที่สามารถ

เทียบเคียงไดกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

18.2.4 รายวิชาที่ขอเทียบโอนไดนั้นตองมีเนื้อหาสาระเหมือนหรือคลายคลึงและมี

จํานวนหนวยกิตเทียบเทาหรือมากกวาตามที่กําหนดไวในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

18.2.5 รายวิชาที ่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนใหนั ้นตองเปนรายวิชาที่

นักศึกษาสอบไดระดับคะแนนตัวอักษรไมต่ํากวาC  หรือ  S หรือเทียบเทา 

18.2.6 รายวิชาตามขอ 18.2.5 ตองเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกิน 3 ปนับถึง

วันที่นักศึกษายื่นคาํรองและจํานวนหนวยกิตที่เทียบโอนไดตองไมเกิน 1 ใน 

4 ของหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู 

18.2.7 นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยใหหัวหนาสาขาวิชาเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
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18.2.8 นักศึกษาที ่เคยศ ึกษาในสถาบ ันอุดมศึกษาอื ่น ใหห ัวหน าสาขาวิช าที่

รับผิดชอบรายวิชานั้นพิจารณาอนุมัติ 

18.3 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามขอ

12.9 ใหขอเทียบโอนรายวิชาดังกลาวในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาสุดทายที่

ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเทานั้น 

 

หมวด 7 

การประเมินผลการศึกษา 

 

 ขอ 19 การประเมินผลการศึกษาและการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย 

19.1 การประเมินผลการศึกษาใหกระทําเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแตละภาคการศึกษา 

19.2 การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย 

19.2.1 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต

ละภาคการศึกษาโดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางหนวยกิตกับแตมระดับ

คะแนนที่นักศึกษาไดรับในแตละรายวิชาเปนตัวตั้งแลวหารดวยผลรวมของ

จํานวนหนวยกิตของรายวิชาเหลานั้น 

19.2.2 แตมระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมใหคํานวณจากผลการศึกษาของรายวิชาที่

ลงทะเบียนตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กําลังคํานวณโดยเอา

ผลรวมของผลคูณระหวางหนวยกิตกับแตมระดับคะแนนที่นักศึกษาไดรับในแต

ละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในคร้ังสุดทายเปนตัวตั้งแลวหารดวยจํานวนหนวย

กิตสะสม 
 

หมวด 8 

การจําแนกสถานภาพนักศึกษา 
 

 ขอ 20 การจําแนกสถานภาพนักศึกษา 

20.1 การจําแนกสถานภาพนักศึกษาจะกระทําเมื ่อสิ้นภาคการศึกษาโดยใหเริ่มจําแนก

สถานภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ีสามนับตั้งแตเร่ิมเขาศึกษา 

20.2 นักศกึษาที่ไดรับการจําแนกสถานภาพแลวมี 2 ประเภทไดแก 

20.2.1 นักศึกษาสถานภาพปกติคือนักศึกษาท่ีมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 

1.80 

20.2.2 นักศึกษาสถานภาพรอพินิจไดแกนักศึกษาที่มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 ตั้งแต 1.50 ขึ้นไปแตไมถึง 1.80 
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หมวด 9 

การลาการลงโทษและการพนสถานภาพนักศึกษา 
 

 ขอ 21 การลาปวย 

21.1 การลาปวยคือการลาของนักศึกษาที่ปวยจนไมสามารถเขาเรียนและหรือเขาสอบในบาง

รายวิชาหรอืทั้งหมดได 

21.2 การลาปวยตามขอ 21.1  นักศึกษาตองยื ่นคํารองตอหัวหนาสาขาวิชาภายใน 1 

สัปดาหนับจากวันที่นักศึกษาเร่ิมปวยพรอมดวยใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของ

มหาวิทยาลยัหรือสถานพยาบาลอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

 ขอ 22 การลาเนื่องจากเหตุสุดวิสัยนักศึกษาตองยื่นคาํรองตอหัวหนาสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห 

  นับแตเกิดเหตุ 

 ขอ 23 การลาพักการศึกษา 

23.1 นักศึกษาอาจยื่นคํารองตอหัวหนาสาขาวิชาโดยผานอาจารยที่ปรึกษาไมชากวาสัปดาห

ที่ 10 ของภาคการศึกษาสําหรับกรณีตอไปนี้ 

23.1.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 

23.1.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอื่นซ่ึงมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 

23.1.3 มีความจําเปนสวนตัวโดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอย

กวา1 ภาคการศกึษา 

23.2 นักศึกษาที่ยังไมมีผลการเรียนแตจําเปนตองลาพักการศึกษาใหยื่นคํารองตอหัวหนา

สาขาวิชาผานอาจารยที่ปรึกษาโดยเร็วที่สุดและใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่

หัวหนาสาขาวิชาสังกัดเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

23.3 การลาพักการศึกษาตามขอ 23.1  และ  23.2  ใหอนุมัติครั้งละไมเกิน 2  ภาคการศึกษา

ถานักศึกษายังมีความจําเปนตองขอลาพักการศึกษาตอไปอีกใหย่ืนคํารองใหมยกเวน

การลาตามขอ 23.1.1 ใหเปนไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

23.4 ใหถือวาระยะเวลาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาเปนสวนหนึ่งของ

ระยะเวลาการศกึษาของผูนั้นยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ 23.1.1 และ 23.1.2  

23.5 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ

นักศึกษาทุกภาคการศึกษาที ่ลาพักและคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยภายใน 15 วันนับจากวันที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษายกเวนกรณีที่ได

ชําระคาหนวยกิตแลวมิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา 
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23.6 นักศึกษาท่ีประสงคจะกลับเขาศึกษากอนระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหย่ืนคํารองขอกลับ

เขาศึกษาเพื่อขออนุมัติตอหัวหนาสาขาวิชากอนกําหนดวันลงทะเบียนเรียนในแตละ

ภาคการศึกษาไมนอยกวา 1 สัปดาห 

23.7 เมื่อนักศึกษากลับเขาศึกษาแลวใหมีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพกอน

ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 ขอ 24 การลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิด 

24.1 เมื่ อนั กศึ กษากระทํ าผิ ดหรือร วมกระทําผิดระเบี ยบการสอบหรือการวัดผลให

คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบตามที่สภาวิชาการ

แตงตั้งเปนผูพิจารณาแลวรายงานผลการพิจารณาตอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการ

ลงโทษและแจงโทษใหท ุกฝ ายที่ เก่ียวของทราบโดยมีแนวทางการพิจารณาโทษ

ดังตอไปนี้ 

24.1.1 ถาเปนความผิดประเภททุจริตใหลงโทษโดยใหไดรับ F ในรายวิชาที่กระทําผิด

ระเบียบการสอบสวนรายวิชาอื่นที่นักศึกษาผูนั ้นลงทะเบียนเรียนไวถาเปน

รายวิชาที่สอบมาแลวใหไดผลการสอบตามที่สอบไดจริงถาเปนรายวิชาที่ยัง

ไมไดสอบก็ใหดําเนินการสอบตามปกติและใหไดผลการสอบตามที่สอบไดจริง

และใหพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้น 1 ภาคการศึกษาเปนอยางนอย

หรอือาจใหพนสถานภาพนักศึกษาก็ได 

24.1.2 ถาเปนความผิดประเภทสอเจตนาทุจริตใหลงโทษโดยใหไดรับ F ในรายวิชาที่

กระทําผิดระเบียบการสอบและอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้น

ไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษา 

24.1.3 ถาเปนความผิดอยางอ่ืนที่ระบุไวในขอปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบใหลงโทษ

ตามควรแกความผิดนั้นแตจะตองไมเกินกวาระดับโทษตํ่าสุดของความผิด

ประเภททุจริตตามขอ 24.1.1  

24.2 ถานักศึกษากระทําผิดหรือรวมกระทําผิดอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการศึกษาใหคณะกรรมการ

พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบเปนผูพิจารณาเสนอการลงโทษตอ

มหาวิทยาลัยตามควรแกความผิดนั้น 

24.3 การใหพักการศึกษาของนักศึกษาตามคําสั่งของมหาวิทยาลัยใหเริ่มเม่ือสิ้นสุดภาค

การศึกษาที่กระทําผ ิดนั ้นโดยใหม ีระยะเวลาการลงโทษตอเนื ่องก ันทั ้งนี ้ใหน ับ

ระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเขาเปนระยะเวลาการศึกษาและใหจําแนกสถานภาพ

นักศกึษาทุกภาคการศึกษาที่ถูกสั่งพักดวย 

24.4 นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา

ทุกภาคการศึกษาท่ีพักการศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของ
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มหาวิทยาลัยภายใน 15 วันนับจากวันที่ถูกสั่งพักยกเวนภาคการศึกษาที่ไดชําระคาหนวย

กิตแลวมิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา 

 ขอ 25 การพนสถานภาพนักศึกษา 

  นอกจากกรณีที่ระบุไวในขออ่ืนแลวนักศึกษาจะพนสถานภาพในกรณีดังตอไปนี้ 

25.1 เมื่อไดรบัอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย 

25.2 เม่ือไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาออก 

25.3 เมื่อสิ้นสุด 10 วันแรกของภาคการศึกษาแลวยังไมลงทะเบียนเรียนหรือยังไมชําระ

คาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษานักศึกษาที่พนสถานภาพในกรณีนี้อาจ

ขอคืนสถานภาพนักศึกษาภายในภาคการศึกษาเดียวกันไดโดยได รับอนุมัติจาก

อธิการบด ี

25.4 เมื่อมีการจําแนกสถานภาพนักศึกษาและไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50  

25.5 เมื่อเปนนักศึกษาสถานภาพรอพินิจท่ีมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 

ตอเนื่องกัน4  ภาคการศึกษา 

25.6 เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบตามขอ 15 แลวยังไมสําเร็จการศึกษา 

25.7 เมื่อมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาท่ีกระทําผิด

ระเบียบการสอบสั่งใหพนสถานภาพนักศกึษาตามขอ 24 

25.8 เมื่อมหาวิทยาลัยมีประกาศใหพนสถานภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือ

ทําผิดขอบังคับหรือระเบียบอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

25.9 เมื่อเสียชีวิต 
 

หมวด 10 

การสําเร็จการศึกษา 
 

 ขอ 26 ผูมีสิทธิขอสําเรจ็การศึกษา 

26.1 นักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้อยางครบถวนจึงจะมีสิทธิขอสําเร็จการศึกษา 

26.1.1 เปนนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ขอสําเร็จ 

 การศึกษา 

26.1.2 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร,  ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม

ต่ํากวา 2.00  และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเอกไมตํ่ากวา 2.00 

26.1.3 นักศึกษาท่ีเขาศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกสาขาหนึ่งตองสอบไดครบถวน

ทุกรายวิชาที่กําหนดใหศึกษาเพ่ิมเติมโดยมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของ

รายวิชาที่ศกึษาเพิ่มเติมไมต่ํากวา 2.00  
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26.1.4 มีระยะเวลาการศึกษาไมต่ํากวาและไมเกินที่กําหนดไวในขอ 15 ยกเวนผูที่เขา

ศึกษาเพื่อขอรับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกสาขาหนึ่งใหระยะเวลาการศึกษาต่ําสุด

เปนไปตามท่ีคณะกรรมการประจําสํานักวิชากําหนดไวในขอ 9.3 

26.2 นักศึกษาผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 26.1 จะตองยื่นคํารองแสดงความ

จํานงขอสําเร็จการศึกษาตอศูนยบริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดมิฉะนั้นจะ

ไมไดร ับการพิจารณาเสนอชื ่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื ่ออน ุม ัติปริญญาในภาค

การศึกษาน้ัน 

26.3 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 26.1 แตมิไดยื่นคํารองแสดงความจํา 

นงขอสําเร็จการศึกษาตามขอ 26.2 หรือยื่นคํารองขอลงทะเบียนเรยีนในรายวิชาตางๆ

เพิ่มเติมสามารถยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทั้งนี้นักศึกษา

จะตองรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นไวดวย 

 ขอ 27 การพิจารณาใหปรญิญา 

27.1 นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาใหปริญญาตองไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียและ

ไมมีพันธะหนี้สินคางชําระตอมหาวิทยาลัย 

27.2 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัดเปนผู

พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาตอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบสําเร็จการศึกษาเมื่อ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรบัปริญญา 

 ขอ 28 การใหปรญิญาเกียรตินิยม 

28.1 นักศกึษาผูจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

28.1.1 มีหนวยกิตสอบไดครบถวนตามหลักสูตรภายในกําหนดเวลาปกติของหลักสูตร 

28.1.2 ไมมีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนไดรับระดับคะแนนตัวอักษร F หรอื U 

28.1.3 ไมเคยเรียนซ้ําในรายวิชาใดๆเพื่อปรบัระดับคะแนน D หรือ D+ 

28.1.4 ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.50 ขึ้นไป 

28.2 นักศึกษาผูที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองตองมีคุณสมบัติตามขอ 28.1.1 - 

28.1.3 และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต 3.25 ขึ้นไป 

28.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัดเปนผู

พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่สมควรไดรับปริญญาเกียรตินิยมตอสภาวิชาการเพ่ือนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

28.4 นักศึกษาผูมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยมตองไมเปนผูท่ีศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 

(ตอเนื่อง)หรือผูที่เขาศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาตรีเพ่ิมข้ึนอีกสาขาหนึ่งหรือไมเปนผูที่

เทียบโอนรายวิชา 

 ขอ 29 การใหเหรียญรางวัลและเข็มทองคํา 
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  นักศึกษาผูมีสิทธิไดรบัเหรยีญรางวัลจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

29.1 นักศกึษาที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะไดรับเหรยีญทองเกียรตินิยม 

29.2 นักศกึษาที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองจะไดรับเหรียญเงนิเกียรตินิยม 

29.3 นักศึกษาที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึงและไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

สูงสุดในสาขาวิชาจะไดรับรางวัลเข็มทองคาํ 

 

บทเฉพาะกาล 

 

 ขอ 30 การใดที่ไดดําเนินการไปแลวสําหรับนักศึกษาที่เขารับการศึกษากอนภาคการศึกษาที่ 1 ป

การศึกษา 2546 ใหถือวาการดําเนินการนั้นๆ สิ้นสุด มิอาจขอเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตาม

ขอบังคับนี้ได 

 ขอ 31 ใหใชวิธีคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตามขอบังคับเดิมสําหรับนักศึกษาที่ เขารับ

การศึกษากอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2546 จนถึงภาคการศึกษากอนที่ขอบังคับนี้มี

ผลบังคับใช และใหใชวิธีการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามขอบังคับน้ีตั้งแตภาค

การศึกษาท่ีขอบังคับนี้มีผลบังคับใช 

 ขอ 32 ในการพิจารณาการสําเร็จการศกึษาของนักศึกษาที่เขาศึกษากอนภาคการศึกษาท่ี 1 ป

การศกึษา 2546ใหยกเวนไมตองนําเกณฑแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุมวิชาเอกมา

ประกอบการพิจารณา 

 

  ประกาศณวันที่    10   มิถุนายน  พ.ศ.  2546 

 

 

       

 
(ศาสตราจารย คนึง  ฦาไชย) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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