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   (ภาษาอังกฤษ) :   Bachelor of Engineering Program in Mechanical and Aeronautical Engineering 
   (International Program)  
  
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)   :   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน) 

(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Mechanical and Aeronautical Engineering) 
ชื่อย่อ   (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน) 

(ภาษาอังกฤษ)    :   B.Eng. (Mechanical and Aeronautical Engineering) 
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 แบบเอก (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 แบบเอก (วิศวกรรมอากาศยาน) 
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   จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 188 หน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
   แผนการศึกษา แบบเอก-โท (วิศวกรรมเครื่องกล-โทความเป็นผู้ประกอบการ)  
   จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 209 หน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
   แผนการศึกษา แบบเอก-โท (วิศวกรรมอากาศยาน-โทความเป็นผู้ประกอบการ)  
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา 
5.2 ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยที่ใช้เอกสารและต าราเป็นภาษาอังกฤษ  
5.4 การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ช) 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่จัดการเรียนการ

สอนโดยตรง 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน หลักสูตรนานาชาติ    
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.  2565)   ปรับปรุงจาก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2565  

 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่     เมื่อวันที่    

 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่   เมื่อวันที่   
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2567 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 วิศวกรในภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เช่น วิศวกรเครื่องกล วิศวกรพลังงาน วิศวกร
 ออกแบบเครื่องจักรกล วิศวกรระบบควบคุมอัตโนมัติ วิศวกรอากาศยาน วิศวกรซ่อมบ ารุง วิศวกร
 โรงงาน วิศวกรออกแบบระบบและเครื่องจักรกล 

 อาจารย์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

 นักบินอากาศยานไร้คนขับ 

 นักวิชาการ  

 นักวิจัย 

 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แบบเอก (วิศวกรรมเครื่องกล) 

ล าดับ ชื่อ นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 

1. ผศ.ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข - วศ .ด) .วิศวกรรมเครื่องกล( , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 , 
พ.ศ.2552 

- วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
พ.ศ.2540 

2. ผศ.ดร.เอกรงค์ สุขจิต - Ph.D. (Mechanical Engineering), University of 
Birmingham, U.K., พ .ศ . 2556 

- วศ .ม.  (วิศวกรรมเครื่องกล(, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี,  
พ .ศ . 2549 

- วศ .บ .)วิศวกรรมเคร่ืองกล( , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี , 
พ .ศ . 2544 

3. อ.ดร.พิจิตรา เอ้ืองไพโรจน์ - Ph.D) .Functional Control Systems(, Shibaura  
Institute of Technology, Japan, พ .ศ .2556  

- วศ .ม) .วิศวกรรมเครื่องกล( , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี, 
พ .ศ . 2553 

- วท .บ .)เทคโนโลยีอาหาร( , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
พ .ศ . 2550 

 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แบบเอก (วิศวกรรมอากาศยาน) 

ล าดับ ชื่อ นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 

1. ผศ.ดร.วีณา ฟ่ันเพ็ง - Ph.D) .Aeronautical Engineering(, Imperial College 
London, U.K., พ .ศ .2552  

- วศ .ม .)วิศวกรรมเครื่องกล( , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี,  
พ .ศ . 2550 

- วศ .บ) .วิศวกรรมเคร่ืองกล( , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี,  
พ .ศ . 2547 

2. อ.ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ - Ph.D) .Automatic Control and Systems Engineering(,   
The University of Sheffield, U.K., พ .ศ . 2555 

- วศ .ม) .วิศวกรรมการบินและอากาศ( , รางวัลเรียนดี, 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ พ .ศ . 2550 

- วศ .บ) .วิศวกรรมการบินและอากาศ( ,  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2542 
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3. อ.ดร.อรลักษณ์  พิชิตกุล - Ph.D. (Aerospace Engineering), Georgia Institute of 
Technology, U.S.A., พ.ศ. 2564 

- M.Eng (Aeronautics and Astronautics), The University of 
Tokyo, Japan, พ .ศ . 2557 

- B.Eng (First Honor), Aerospace Engineering,  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, พ.ศ. 2553 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของอาคารเรียนรวม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์
คอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 การท าความเข้าใจกับบริบทของประเทศ เข้าใจสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมรอบด้าน ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก ถือเป็นประเด็นที่
ส าคัญและคาดว่าจะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในระยะของแผนพัฒนาฉบับที่ 13 ซึ่งจ าเป็นต้องน ามา
พิจารณาเร่งด าเนินการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประเทศ รวมไปถึงการวางแผนจัดท าหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ปัจจุบันประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเชียนมีการเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรม และ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างรวดเร็ว อาทิ อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมยานยนต์ หุ่นยนต์ ระบบ
ขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นต้น การเข้าสู่ยุคอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งก่อให้เกิดนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ๆ ทั้งระบบ
การผลิต ระบบการควบคุม ระบบการสื่อสาร และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป
อย่างมากและรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงอย่างไร้ขอบเขต ไม่เฉพาะกับภาคส่วนในประเทศเท่านั้น 
แต่ยังขยายวงกว้างไปสู่ประเทศรอบข้าง และภูมิภาคอ่ืนทั่วโลก ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรที่
รู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพ่ือรองรับการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ เพ่ือสร้างสรรค์
นวัตกรรม และสามารถท างานได้ในระดับสากล 
 การพัฒนาของประเทศไทยภายใต้ช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 เป็นสภาวะที่ประเทศต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญหลายประการและอยู่ภายใต้แรงกดดัน
สถานการณ์ที่มีความผันแปรสูงทั้งภายนอกและภายในประเทศ ทั้งที่เป็นผลจากความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด
ของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทส าคัญทั้งในวิถีการด าเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตของผู้คน การเข้าสู่สังคมสูงวัยที่
ส่งผลต่อก าลังแรงงานในอนาคต การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่มีความผันผวนรุนแรง  
ตลอดจนสถานการณ์ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศมหาอ านาจ เมื่อผนวกเข้ากับ
เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั่วโลก ส่งผลให้
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในหลายมิติไม่สามารถบรรลุผลได้ตามเงื่อนเวลาที่ก าหนด การ
เปลี่ยนผ่านของโครงสร้างการผลิตของไทยจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการเป็นไปอย่างช้า ๆ 
โดยภาคอุตสาหกรรมยังถูกขับเคลื่อนด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิมและยังต้องพ่ึงพิงการน า เข้าวัตถุดิบ จาก
ต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงในขณะที่ใช้วัตถุดิบในประเทศประมาณร้อยละ 40 ท าให้สร้างมูลค่าเพ่ิมใน  ประเทศ
ได้น้อย โดยกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องพ่ึงพิงการน าเข้าปัจจัยการผลิตในสัดส่วนที่สูงเป็นกลุ่มสินค้าส่งออกที่
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ส าคัญของไทย อาทิ ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ขณะที่กลุ่มสินค้าที่เน้น
วัตถุดิบภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเบา ดังนั้น การขับเคลื่อนเพ่ือปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ  ในระยะ
ต่อไป จึงควรต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือยกระดับเข้าสู่การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศไทย
เติบโตไม่เท่าทันความสามารถในการผลิต ท าให้เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับความผันผวนตามการเปลี่ยนแปลง
ของตลาดโลก โดยในปี 2562 ไทยมีสัดส่วนการส่งออกสินค้าและบริการคิดเป็นร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์ มวล
รวมในประเทศ และมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 1.74 ล้านล้านบาท ในขณะเดียวกันการเติบโตของ
ขนาดของก าลังซื้อภายในประเทศไทยยังคงมี ข้อจ ากัดจากปัจจัยแนวโน้มจ านวนประชากรของไทยที่ขยายตัวช้า
ลง ความแตกต่างทางด้านรายได้ของประชาชน รวมทั้งหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงท า ให้ในอนาคตการพัฒนา
เศรษฐกิจในระยะต่อไป ยังจ าเป็นต้องพ่ึงพาอุปสงค์จากต่างประเทศในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
 ดังนั้น แนวทางในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาต่อยอดภาคการผลิตและอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต ด้วยการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือเชื่อมโยงให้เกิดการส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่างอุตสาหกรรม ร่วมกับการสร้างระบบนิเวศให้เอ้ือ
ต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ทั้งในมิติด้านการยกระดับสมรรถนะบุคลากรให้สอดรับกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานแห่งอนาคต สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง การ
ปรับปรุง แก้ไขโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ทั้งนี้ อุตสาหกรรมที่มี
ความส าคัญในปัจจุบัน และอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในอนาคตภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ การเกษตร การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ และที่ส าคัญคือ 
อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งมุ่ งเน้นใน 3 ประเด็นหลัก คือ การเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติ
กส์ระดับภูมิภาค การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ และการพัฒนา
อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ  
 การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ มีองค์ประกอบที่ส าคัญของการพัฒนา คือ )1) ด้าน
การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และ (2) การซ่อมบ ารุงอากาศยาน ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาเมืองการ
บินภาคตะวันออกตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยในปี 2562 การซ่อมบ ารุงอากาศ
ยาน ในประเทศไทยสามารถให้บริการได้เป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการทั้งหมดในประเทศ ซึ่งมีมูลค่า
รวม 989 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของการซ่อมบ ารุงอากาศ
ยาน คือการขาดแคลนผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีความช านาญ การขาดแคลนวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและ
ได้รับใบอนุญาตในระดับสากล 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  สังคมไทยมีความเหลื่อมล้ า ความแตกต่างด้านรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรยังอยู่ในระดับสูง โดย
รายได้เฉลี่ยของประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ าสุด )Decile 1) กับกลุ่มที่มีฐานะดีที่สุด (Decile 10) ยังคง
ห่างกันถึงเกือบ 16 เท่า โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีสัดส่วนประชากรถึง 1 ใน 3 ของทั้ง
ประเทศ ยังคงมีผลิตภัณฑ์ต่อหัวต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเกือบ 2 เท่า และต่ ากว่ากรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
และ  ภาคตะวันออกถึงเกือบ 6 เท่า ซึ่งเป็นผลจากการกระจุกตัวของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประกอบกับ
ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และคุณภาพทุนมนุษย์ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ โดยดัชนี
ความก้าวหน้าของคน )Human Achievement Index: HAI) ชี้ให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครและภาคกลางมีดัชนีที่
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สูงกว่าจังหวัดและภูมิภาคอ่ืน ๆ ในเกือบทุกด้าน สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ อาทิ ด้านสุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได้ ตลอดจนการสื่อสารและการคมนาคม 
 สังคมไทยมีความเปราะบาง ซึ่งเกิดจากปัญหาเรื้อรังเชิงโครงสร้างที่เป็นรากเหง้ าของปัญหาทาง
สังคมอีกหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเปราะบางที่มีจุดเริ่มต้นมาจากความยากจน และปัญหา
ครอบครัวที่ส่งผลต่อคุณภาพการเลี้ยงดูที่สามารถเกิดได้กับครอบครัวทุกสถานะ โดยมีข้อจ ากัดในการจัดหา
ทรัพยากรและการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และขาดการดูแลให้ค าแนะน าในการใช้เทคโนโลยีหรือสื่อสารสนเทศ  
 สถานการณ์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ความก้าวหน้าของการพัฒนาของเทคโนโลยีที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้ส่งผลต่อชีวิตประจ าวัน การท างาน เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม จนท าให้สิ่งต่าง ๆ หรืออาชีพบางอย่างหายไปเนื่องจากถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี )Disruptive 
Technology  (ดังนั้น เพ่ือที่จะเอาตัวรอดจาก สิ่งเหล่านี้ การพัฒนาด้านการศึกษาให้เท่าเทียม กระจายโอกาส
การศึกษาและการพัฒนาทักษะให้กับเยาวชนอย่างทั่วถึง เพ่ือช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ าและความเปราะบาง
ในสังคน ผู้เรียนในระบบการศึกษาจะต้องถูกพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  ) 21st Century Skills (
เพ่ือที่จะมีความสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ในขณะเดียวกันก าลังคนที่อยู่ใน
ตลาดแรงงานอยู่แล้วก็จ าเป็นต้องถูกพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ไปพร้อมกับการพัฒนาตนเอง 
)Upskilling and Reskilling  (ให้ทันกับความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้น หลักสูตรจึงต้องถูกปรั บปรุงเพื่อวาง
โครงสร้างให้สามารถพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่จ าเป็นให้กับผู้เรียนในระบบการศึกษา และผู้เรียนที่
อยู่ในตลาดแรงงานและต้องการการพัฒนา 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
   ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรม ส่ งผลให้สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้องปรับปรุงหลักสูตรในเชิงรุกเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี และความต้องการทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพ่ือผลิต
วิศวกรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรเครื่องกลตามมาตรฐานสภาวิชาชีพ และมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับ
การพัฒนาทักษะเฉพาะด้านอากาศยาน ภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และส่งเสริมทักษะการ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถบูรณาการความรู้จากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศ
ยาน ทั้งในด้านการออกแบบ การควบคุม การตรวจสอบและการซ่อมบ ารุง ได้อย่างคุ้มค่าเหมาะสมกับการใช้งาน 
การใช้อุปกรณ์ ต่าง ๆ ในระบบทางความร้อน ระบบทางอากาศยาน และระบบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรม ภายใต้กรอบของจริยธรรมในวิชาชีพโดยมีดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา คือ  

1) เทียบเคียงมาตรฐานหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

2) น าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา 

3) จัดท าการศึกษาความต้องการการใช้บัณฑิตจากภาคอุตสาหกรรม 

4) พัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการก้าวสู่
การท างานทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเชียน และระดับสากล 
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5) พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคนแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
ทางด้านก าลังคน ความรู้ ทักษะที่จ าเป็น และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น ที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 

6) ความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
วิศวกรรมศาสตร์  )มคอ . 1( 

7) ความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (กว.) สภาวิศวกรความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ )ปรับปรุงครั้งที่ 2 ) ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2562- 2567 ประกาศโดย อนุกรรมการรับรองมาตรฐาน  

8) คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  )Thailand Accreditation Board of Engineering 
Education , TABEE  (สภาวิศวกร  

9) ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก Accreditation Board 
for Engineering and Technology )ABET(  
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   โดยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ . 2552 ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีก าหนดการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ข้างต้นและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
ทุก ๆ ระยะไม่เกิน 5 ปี 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  การพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยคือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันดับ 1 ของประเทศ และอยู่ใน 200 อันดับแรกของเอเชีย และเป็นมหาวิทยาลัยที่
สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง ” และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยคือ “บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน”  
  การ พัฒนาหลั กสู ตรสอดคล้ องกั บ พันธกิ จของมหาวิทยาลั ย  คื อ  ผลิ ตบัณฑิตด้ าน
วิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยานที่มีคุณภาพ จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังสม สร้างสรรค์งานวิจัย
ประยุกต์ และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและชุมชน เพ่ือปรับแปลง ถ่ายทอด
เทคโนโลยี และบริการวิชาการแก่อุตสาหกรรมและชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใช้ระบบการบริหารจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจ โดยให้ส านัก
วิชา หรือสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดสอนรายวิชาที่มีนักศึกษาเรียน
ร่วมกันหลากหลายหลักสูตรอีกทั้งได้เชิญคณาจารย์ และวิทยากรจากภาครัฐ เอกชนอ่ืน  ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมสอน  
 13. 1  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนโดยส านักวิชา /สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  ๆ  

 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส และสมการ
อนุพันธ์ เปิดสอนโดยส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เปิดสอนโดยส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

 กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป เปิดสอนโดยส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ และ
วิศวกรรมโลหการ 

 กลุ่มวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  

 13. 2  กลุ่มวิชา /รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
  ENG85 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 (Engineering Graphics I) 
  ENG85 2030 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Statics) 
  ENG85 2140 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 (Engineering Graphics II) 
 13. 3  การบริหารจัดการ  
  หัวหน้าสาขาวิชาฯ เป็นผู้ประสานงานระหว่างสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1   ปรัชญา 

 ผลิตวิศวกรเครื่องกลตามมาตรฐานสภาวิชาชีพ และมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะเฉพาะ
ด้านอากาศยานภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ ส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

1.2   ความส าคัญของหลักสูตร 
 ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมอย่างรวดเร็ว 

ประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ส่งผลให้

มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะในยุคศตวรรษที่ 21 (21st-Century Skills) และมี

ความสามารถเฉพาะทางที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ

หลากหลาย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตระหนักถึงบทบาทในการพัฒนา

บัณฑิตทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มีความสามารถในการท างานในระดับสากล สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่มี

ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม และมีทักษะเฉพาะที่ส่งเสริมการพัฒนางานที่ เกี่ยวข้องใน

ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะ 10 อุตสาหกรรม S-curve สาขาวิชาฯ ยังตระหนักถึงความส าคัญของ

อุตสาหกรรมการบินที่ยังคงมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว รวมถึงความส าคัญของ

อากาศยานไร้คนขับที่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นจากความต้องการในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ    

ต่าง ๆ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเกษตร และภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน (หลักสูตรนานาชาติ) จึง

มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยานที่มีความรู้และทักษะการท างานทางด้าน

วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอากาศยาน และอากาศยานไร้คนขับในระดับสากล บนพ้ืนฐานจรรยาบรรณของ

วิศวกร เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่เป็นนักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทันกับกระแสความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปิด

เสรีด้านวิชาอาชีพวิศวกร และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้กรอบความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งจากภาครัฐและ

ภาคอุตสาหกรรม ข้อก าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานคุณวุฒิตามที่สภา

วิชาชีพระดับประเทศและระดับนานาชาติก าหนด และสอดรับกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของส านักวิชาวิศวกรรม

ศาตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ  
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1) ผลิตบัณฑิตที่สามารถออกแบบระบบทางกล ระบบอากาศยาน และระบบที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับ

กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้ 
2) ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะควบคุมระบบทางกล ระบบอากาศยาน และระบบที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับ

กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้ 
3) ผลิตบัณฑิตที่สามารถตรวจสอบและซ่อมบ ารุง ระบบทางกล ระบบอากาศยาน และระบบที่เก่ียวข้อง

เกี่ยวกับกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้ 
4) ผลิตบัณฑิตที่สามารถสื่อสารโดยภาษาต่างประเทศและท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมได้ 
5) ผลิตบัณฑิตที่สามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

6) ผลิตบัณฑิตที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้น า และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

7) ผลิตบัณฑิตที่สามารถคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ได้ต่อเนื่อง 

1.4 วัตถุประสงค์ทั่วไปของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1) ให้เป็นผู้รู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถพัฒนาตนเองในเชิงภูมิปัญญา บุคลิกภาพ และคุณธรรมเพ่ือ

เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
2) ให้มีความสามารถในการคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่หาและมี

ทักษะในการแสวงหาความรู้ 
3) ให้มีจริยธรรมและสุนทรียภาพในการด าเนินชีวิตและการท างาน 
4) ให้รู้จักและเข้าใจสังคมและประชาคมที่ตนอาศัยอยู่ เข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

และสังคมโลก ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์สังคม ด ารงตนในสังคมไทยและสังคมโลกได้
อย่างเหมาะสม 

5) ให้มีจิตส านึกในความส าคัญของสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย 
6) ให้มีทักษะและประสบการณ์ทางสังคม สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างเหมาะสมและน าความรู้ที่

ได้จากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคมได้ 
7) ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและอิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีต่อพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของ

มนุษย ์
8) ให้มีทักษะพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน สามารถใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร มี

ความสามารถในการรับ-ส่ง ข้อมูล ข่าวสาร และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ 
9) ให้มีความสามารถในการใช้ความรู้และทักษะ เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ราบรื่นและประกอบอาชีพได้

อย่างเหมาะสม 
10) ให้มีความสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Course Learning Outcomes (CLOs): PLOs) 
 แบบเอก (วิศวกรรมเครื่องกล) 

1) สามารถก าหนด สร้างเกณฑ์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยประยุกต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
An ability to identify, formulate, and solve complex mechanical engineering problems 
by applying principles of engineering, science, and mathematics. 

2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลเพ่ือตอบสนองความต้องการ โดย
ค านึงถึงสวัสดิภาพ ความปลอดภัย ปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 
An ability to apply mechanical engineering design to produce solutions that meet 
specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, 
cultural, social, environmental, and economic factors 

3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถออกค าสั่งและรับค าสั่งงานได้อย่างชัดเจน 
An ability to communicate effectively with a range of audiences, effectively give and 
follow instructions. 

4) สามารถตัดสินใจในสถานการณ์ทางวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างรอบคอบ ภายใต้บทบาทและความ
รับผิดชอบตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยค านึงถึงผลกระทบตามแนวปฏิบัติสากล 
รวมถึงบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
An ability to recognize ethical and professional responsibilities in mechanical engineering 
situations and make informed judgments, which must consider the impact of mechanical 
and aeronautical engineering solutions in global, economic, environmental, and societal 
contexts. 

5) สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกหรือฐานะผู้น า สามารถสร้าง
บรรยากาศการมีส่วนร่วม การก าหนดเป้าหมาย การวางแผนงาน และการบรรลุวัตถุประสงค์ 
An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, 
create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet 
objectives. 

6) สามารถพัฒนาและออกแบบการทดลอง เลือกใช้เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องวัด เพ่ือด าเนินการทดลอง 
วิเคราะห์และตีความข้อมูล และใช้กระบวนการตัดสินใจ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเพ่ือหาข้อสรุปได้อย่าง
เหมาะสม 
An ability to develop and conduct appropriate experimentation, use mechanical 
engineering techniques and instrumentation to analyze, interpret data and draw 
reasonable conclusions. 

7) สามารถใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการแก้ปัญหา แสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้
ใหม่ตามที่ต้องการโดยใช้กลยุทธการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
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An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning 
strategies. 

8) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือท าการควบคุม ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง ระบบทางกล  
An ability to analyze mechanical engineering data in order to control, inspect and 
maintain mechanical systems. 
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 แบบเอก (วิศวกรรมอากาศยาน) 
1) สามารถก าหนด สร้างเกณฑ์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอากาศยานโดยประยุกต์หลักการทาง

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
An ability to identify, formulate, and solve complex aeronautical engineering problems 
by applying principles of engineering, science, and mathematics. 

2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบทางวิศวกรรมอากาศยานเพ่ือตอบสนองความต้องการ โดย
ค านึงถึงสวัสดิภาพ ความปลอดภัย ปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 
An ability to apply aeronautical engineering design to produce solutions that meet 
specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, 
cultural, social, environmental, and economic factors 

3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถออกค าสั่งและรับค าสั่งงานได้อย่างชัดเจน 
An ability to communicate effectively with a range of audiences, effectively give and 
follow instructions. 

4) สามารถตัดสินใจในสถานการณ์ทางวิศวกรรมอากาศยานได้อย่างรอบคอบ ภายใต้บทบาทและความ
รับผิดชอบตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยค านึงถึงผลกระทบตามแนวปฏิบัติสากล 
รวมถึงบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
An ability to recognize ethical and professional responsibilities in aeronautical engineering 
situations and make informed judgments, which must consider the impact of mechanical 
and aeronautical engineering solutions in global, economic, environmental, and societal 
contexts. 

5) สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ งในฐานะสมาชิกหรือฐานะผู้น า สามารถสร้าง
บรรยากาศการมีส่วนร่วม การก าหนดเป้าหมาย การวางแผนงาน และการบรรลุวัตถุประสงค์ 
An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, 
create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet 
objectives. 

6) สามารถพัฒนาและออกแบบการทดลอง เลือกใช้เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องวัด เพ่ือด าเนินการทดลอง 
วิเคราะห์และตีความข้อมูล และใช้กระบวนการตัดสินใจ ทางวิศวกรรมอากาศยานเพ่ือหาข้อสรุปได้
อย่างเหมาะสม 
An ability to develop and conduct appropriate experimentation, use aeronautical 
engineering techniques and instrumentation to analyze, interpret data and draw 
reasonable conclusions. 

7) สามารถใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการแก้ปัญหา แสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้
ใหม่ตามที่ตอ้งการโดยใช้กลยุทธการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
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An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning 
strategies. 

8) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม เพ่ือท าการควบคุม ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง ระบบอากาศยาน และ
ระบบอากาศยานไร้คนขับ 
An ability to analyze engineering data in order to control, inspect and maintain, aircraft 
systems and Unmanned aircraft system  
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 3.1 การจัดการเรียนการสอน 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

-  ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

 

-  ปรับปรุงหลักสูตรและ เนื้อหา
รายวิชาให้มีคุณภาพโดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงหลักสูตร 

-  เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
อุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร 

-  ติดตามประเมินผลหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

-    เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจ ในการใช้บัณฑิต
ของผู้ประกอบการ 

- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะ ความรู้ 

-  ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามข้อก าหนด
ของสภาวิศวกรฯ 

- ตรวจสอบข้อก าหนดของ
โครงสร้างรายวิชาเพ่ือน ามา
พัฒนาหลักสูตร 

- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
อุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร 

- การตรวจรับรองหลักสูตร
จากสภาวิศวกรฯ 

 

-  ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

- พัฒนาหลักสูตรตาม
มาตรฐานสากลและให้สอดคล้อง
กับความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- ผลการประเมินความพึง
พอใจและข้อเสนอแนะของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตร
กลุ่มหลักทั้ง 3 กลุ่ม 
ประกอบด้วย นักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต ศิษย์เก่า 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  

- ติดตามความพึงพอใจและความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เช่น ผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้าง 
ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน 
ผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ 

- น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการ
เรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของหลักสูตร 

- รายงานผลประเมินความพึง
พอใจและความต้องการของ
ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน 
และผู้ปกครองอย่าง
สม่ าเสมอต่อความรู้และ
ความทันสมัยของหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจและความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้าง 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ติดตามสถานการณ์ปัจจุบันและ

น ามาปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 
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- ขอการรับรองหลักสูตรตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ จากสภา
วิศวกร )TABEE  (ส าหรับปี 
2567 และรักษาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

- พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อขอการรับรอง
หลักสูตรจาก ABET 

- ประเมินระดับการบรรลุ
ความส าเร็จของนักศึกษา ตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
หากยังไม่บรรลุตามมาตรฐาน 
เสนอแนะการปรับปรุง อย่าง
สม่ าเสมอ 

- น าผลวิจัยในชั้นเรียนและผลการ
ประเมินจากนักศึกษามาใช้ใน
การปรับปรุง 

- น าข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม ปรับปรุง
หลักสูตรและการบริหารจัดการ
หลักสูตรเป็นระยะ 

- หลักสูตรได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ )TABEE (
สภาวิศวกร ต่อเนื่อง มี
ระยะเวลา 6 ปี ) 2567 -2572( 

- หลักสูตรได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ จาก ABET 

- ส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความคิดสร้างสรรค์ ความ
สนใจในการเรียนรู้ การ
พัฒนา และการแก้ปัญหาใน
งานด้านวิศวกรรมเครื่องกล
และอากาศยาน 

- กระตุ้นในนักศึกษามี
คุณธรรม จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ และจริยธรรม 

- ให้นักศึกษาใช้เครื่องมือ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรม 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
- ให้นักศึกษาท าโครงงานระดับ

รายวิชาและเพ่ือส าเร็จการศึกษา 
- สอดแทรกหลักคุณธรรม 

จรรยาบรรณในวิชาชีพ และ
จริยธรรม ระหว่างการเรียนการ
สอน 

- ผลการประเมินและข้อคิดเห็น
ต่ออาจารย์โดยนักศึกษา 

- จ านวนกิจกรรม 
 

- พัฒนาบุคลากร /คณาจารย์ 
ด้านการเรียนการสอน 
บริการวิชาการ และการวิจัย
ให้มีคุณภาพ 

- รักษาคุณภาพการสอนแบบ 
Active learning และ มีการ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่และ
ทันสมัยด้านการเรียนการ
สอน 

 

- สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในงาน
บริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก 

- สนับสนุนให้ผลิตผลงานวิจัยและ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ  

- ส่งเสริมบุคลากรด้านการเรียน
การสอนเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ
การสอน แบบ Active learning 
และการท าวิจัยในชั้นเรียน 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 

- จ านวนผลงานวิจัยและ
บทความวิจัย 

- จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการ
รับรองตามเกณฑ์ UKPSF 
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3.2 ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม และความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน /ดัชนีชี้วัด  

- ผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจ า  
- มีคณะที่ปรึกษาภาคอุตสาหกรรม

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
และการจัดการหลักสูตร 

- ส ารวจความคิดเห็นพี่เลี้ยง
นักศึกษาสหกิจศึกษา 

- ผลการประเมินความพึงพอใจ
และข้อเสนอแนะในการใช้
บัณฑิตของสถานประกอบการ 

- ปรับปรุงเพื่อวางโครงสร้างให้
สามารถพัฒนาทั้งความรู้ 
ทักษะ และทัศนคติที่จ าเป็น
ให้กับท้ังผู้เรียนในระบบ
การศึกษาและก าลังคนที่อยู่ใน
ตลาดแรงงาน 

- ออกแบบหลักสูตรแบบ Modular 
Curriculum เพ่ือสามารถจัดการ
อบรมระยะสั้น และรองรับระบบ
คลังหน่วยกิต )Credit Bank (
เพ่ือผู้เรียนสามารถขอรับใบ
ปริญญาระดับหลักสูตรได้ 

- จ านวนรายวิชาที่อยู่ในรูปแบบ
ชุดวิชา 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
 1.1  ระบบ  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใช้การศึกษาระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่ง ออกเป็น 3 ภาค การศึกษา

ปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์  
การคิดหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นดังนี้ 
1. วิชาบรรยาย )ภาคทฤษฎี ( 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  
2. วิชาฝึกหรือทดลอง )ภาคปฏิบัติ ( 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  
3. การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการ 16 สัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 2 หน่วยกิต  

 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ระบบไตรภาค 1 หน่วยกิต เทียบได้กับ ธ.ค.15 หน่วยกิตในระบบทวิภาค  

 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน  

 จัดการเรียนการสอนในเวลาปกติ  1 ปีการศึกษาแบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา ดังนี้  
- ภาคการศึกษาที่ 1  เปิดภาคการศึกษาเดือน กรกฎาคม สิ้นสุดภาคการศึกษาเดือน พฤศจิกายน  

- ภาคการศึกษาที่ 2  เปิดภาคการศึกษาเดือน พฤศจิกายน สิ้นสุดภาคการศึกษาเดือน มีนาคม  
- ภาคการศึกษาท่ี 3  เปิดภาคการศึกษาเดือน มีนาคม สิ้นสุดภาคการศึกษาเดือน กรกฎาคม  

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ .ศ . 2561 

หมวดที่ 1 ข้อ 7 . 1 ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง )ภาคผนวก ช( 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 ไม่มี 
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 ไม่มี 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

- แบบเอก (วิศวกรรมเครื่องกล) 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

6525  6625  6725  6825  6925  
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 50 120 120 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 
- แบบเอก (วิศวกรรมอากาศยาน) 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

6525  6625  6725  6825  6925  
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 50 120 120 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 
- ตารางสรุปจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 120 240 240 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 60 60 
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2.6 งบประมาณ  
 2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 
 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. รายรับจากการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

 1,204,018,100   1,198,881,600   1,258,825,600   1,321,766,900   1,387,855,300  

2. รายรับจากแหล่งทุนภายนอก  424,441,800      578,060,000      606,963,000      637,311,100      669,176,700  

3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  2,089,755,100   1,955,523,900   1,980,000,000  2,000,000,000  2,020,000,000  

รวม (ก) 3,718,215,000 3,732,465,500 3,845,788,600 3,959,078,000 4,077,032,000 
 

 2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายละเอียด
รายจ่าย 

ปีงบประมาณ พ .ศ.  

2564 2565 2566 2567 2568 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,298,216,200 1,352,722,300 1,431,283,300 1,502,847,400 1,577,989,800 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 1,151,544,400 1,232,862,200 1,179,360,700 1,198,433,200 1,224,739,600 

3. ทุนการศึกษา 121,245,100 124,021,100 121,000,000 121,000,000 121,000,000 

4. รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลยั 
   )เงินส ารองทั่วไป(  

40,000,000 115,134,200 40,000,000 40,000,000 40,000,000 

รวมงบด าเนินการ (ก( 2,611,005,700 2,824,739,800 2,771,644,000 2,862,280,600 2,963,729,400 

ครุภณัฑ ์ 600,170,600 539,280,700 560,287,200 551,492,900 582,922,800 

สิ่งก่อสร้าง 507,038,700 368,445,000 513,857,400 545,304,500 530,379,800 

รวมงบลงทุน (ข( 1,107,209,300 907,725,700 1,074,144,600 1,096,797,400 1,113,302,600 

รวม )ก)+(ข(  3,718,215,000 3,732,465,500 3,845,788,600 3,959,078,000 4,077,032,000 
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 2.6.3  ประมาณค่าใช้จ่าย (อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาต่อคน) 

 รายการ 
ค่าใช้จ่ายต่อปี 

)บาท(  
ตลอดหลักสูตร 

)บาท(  
คาบ ารุงมหาวิทยาลัย 10,000 40,000 
คาบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 400 1,600 
คาธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียนตามแผนของหลักสูตร  

- แบบเอก  )วิศวกรร มเครื่องกล  (จ านวน 1 88 หน่วยกิต 
- แบบเอก  )วิศวกรร มอากาศยาน  (จ านวน 1 88 หน่วยกิต 

เฉลี่ยต่อปี 
37,600 
37,600 

 
150,400 
150,400 

- แบบเอก-โท  )วิศวกรร มเครื่องกล-โทความเป็นผู้ประกอบการ(  
  จ านวน 209  หน่วยกิต 

- แบบเอก-โท  )วิศวกรร มอากาศยาน-โทความเป็นผู้ประกอบการ(  
  จ านวน 209  หน่วยกิต 

41,800 
41,800 

167,200 
167,200 

รวม 
- แบบเอก )วิศวกรรม เครื่องกล( 
- แบบเอก )วิศวกรรม อากาศยาน( 

- แบบเอก-โท )วิศวกรรม เครื่องกล -โทความเป็นผู้ประกอบการ(  
- แบบเอก-โท )วิศวกรรม อากาศยาน -โทความเป็นผู้ประกอบการ(  

 
48,000 
48,000 
52,200 
52,200 

 
192,000 
192,000 
208,800 
208,800 

 

2.7  ระบบการศึกษา   
   แบบชั้นเรียน 

   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก )e-learning( 

   แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

   อ่ืน ๆ )ระบุ (แบบออนไลน์ เช่น การเรียนรู้ผ่านระบบเปิดส าหรับมหาชน ) Massive Open 
  Online Course :MOOC  (การเรียนรู้ผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ) E-courseware( 
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2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย   
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ .ศ . 2561  หมวด 5 การ

ย้ายสาขาวิชา การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา ข้อ 16 และ ข้อ 17 (ภาคผนวก ช( 

2.2. 1 การย้ายสาขาวิชา   

2.8.1.1 นักศึกษาที่มีสิทธิขอย้ายสาขาวิชาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.8.1.1.1 สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งแล้ว และมีผลการเรียนรายวิชา ในหมวดวิชา

เฉพาะของสาขาวิชานั้นแล้ว 
2.8.1.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ยื่นขอย้ายไม่ต่ ากว่า 2. 00 

หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่ย้ายเข้าศึกษา 
2.8.1.1.3 มีคุณสมบัติอ่ืนที่อาจก าหนดเพ่ิมเติมโดยสาขาวิชาซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจ าส านักวิชา 
2.8.1.2 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า  30 วัน ก่อน

วันสิ้นภาคการศึกษา 
2.8.1.3 คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้อนุมัติการย้ายสาขาวิชาโดยค าแนะน าของหัวหน้า

สาขาวิชาที่นักศึกษาขอย้ายเข้า 
2.8.1.4 ระยะเวลาที่ได้ศึกษาในหลักสูตรที่ย้ายออกให้นับรวมเป็นระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่

ย้ายเข้าด้วย 
2.8.1.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาแล้วจะยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาอีกไม่ได้ 

2.2.2 การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา   

รายวิชาที่โอนย้ายจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม ส่วนรายวิชาที่เทียบโอนจะได้รับระดับคะแนน
ตัวอักษร ST 
2.8.2.1 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาให้ด าเนินการดังนี้  

2.8.2.1.1 นักศึกษาต้องขอโอนย้ายรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาที่
ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา 

2.8.2.1.2 ต้องโอนย้ายทุกรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรที่ย้ายออกและเป็นรายวิชาที่ต้อง
เรียนในหลักสูตรที่ย้ายเข้า โดยให้ได้รับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม 

2.8.2.1.3 ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายวิชาที่โอนย้ายโดยค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

2.8.2.2 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสงค์จะน าผลการศึกษาที่เคย
ศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมมาเทียบโอนให้ด าเนินการดังนี้ 
2.8.2.2.1 นักศึกษาต้องขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา

แรกท่ีเข้าศึกษา โดยมีสิทธิยื่นได้เพียงครั้งเดียว 
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2.8.2.2.2 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 2 ในระบบ 4 และต้องไม่
เป็นผู้ที่พ้นสถานภาพการเป็นนิสิต หรือนักศึกษา เนื่องจากกระท าผิดระเบียบวินัย
นักศึกษา  
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2.8.2.2.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้เฉพาะรายวิชาที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเห็นว่ามีมาตรฐานที่สามารถ
เทียบเคียงได้กับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

2.8.2.2.4 รายวิชาที่ขอเทียบโอนได้นั้นต้องมีเนื้อหาสาระเหมือนหรือคล้ายคลึง และมี
จ านวนหน่วยกิตเทียบเท่า หรือมากกว่าตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

2.8.2.2.5 รายวิชาที ่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้นั ้น ต้องเป็นรายวิชาที่
นักศึกษาสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ ากว่า C หรือ S หรือเทียบเท่า 

2.8.2.2.6 รายวิชาตามข้อ 2.2.2.2. 5 ต้องเป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน   3 ปี 
นับถึงวันที่นักศึกษายื่นค าร้อง และจ านวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ต้องไม่
เกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 

2.8.2.2.7 นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
2.8.2.2.8 นักศึกษาที ่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื ่นให ้ห ัวหน้าสาขาว ิชาที่

รับผิดชอบรายวิชานั้นพิจารณาอนุมัต ิ
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้เทียบโอนรายวิชาดังกล่าว ใน
ภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาสุดท้ายที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเท่านั้น 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1.1 หลักสูตร 
3.1.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

แบบเอก (วิศวกรรมเครื่องกล) 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 188 หน่วยกิต 

 
3.1.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 15 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 142 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 38 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 30 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 

 วิชาชีพพ้ืนฐาน  32 หน่วยกิต  

 วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล 24 หน่วยกิต 

56 หน่วยกิต 
 

 - กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมเครื่องกล 
- กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 

9 
9 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต 
 

3.1.1.3 รายวิชาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิต )บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง(  
 - กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต 
 IST 20 

1001
  

การรู้ดิจิทัล 
)Digital Literacy ( 

 2)2-0-4( 

 IST20 1002 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการเรียนรู้ 
)Use of Application Programs for Learning( 

 1)0-2-1( 

 IST20 1003 ทักษะชีวิต 
)Life Skills( 

 3)3-0-6( 

 IST20 1004 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 
)Citizenship and Global Citizens( 

 3)3-0-6( 
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 IST20 2001 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
)Man, Society and Environment( 

 3)3-0-6( 

 IST20 2002 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 
)Man, Economy and Development(  

 3)3-0-6( 
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 - กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
 IST30 1101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  

(English for Communication I) 
 3)3-0-6( 

 IST30 1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  
(English for Communication II) 

 3)3-0-6( 

 IST30 1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 
(English for Academic Purposes)   

 3)3-0-6( 

 IST30 1104 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
(English for Specific Purposes) 

 3)3-0-6( 

 IST30 1105 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
(English for Careers) 

 3)3-0-6( 

     
 - กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต 
 ให้ผู้เรียนเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้  2)2-0-4( 
 IST20 1501 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  

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

 IST20 1502 ศิลปวิจักษ์ 
(Art Appreciation) 

 2)2-0-4( 

 IST20 1503 สุขภาพองค์รวม  
(Holistic Health) 

 2)2-0-4) 

 IST20 1504 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  
(Law in Daily Life) 

 2)2-0-4( 

 IST20 2501 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 
(Professional and Community Engagement) 

 2)1-2-3( 

 IST20 2502 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 
(Pluri-Cultural Thai Studies) 

 2)2-0-4( 

 IST20 2503 อาเซียนศึกษา 
(ASEAN Studies) 

 2)2-0-4( 

 IST20 2504 การคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) 

 2)2-0-4( 

 IST20 2505 ฮักเจ้าของ 
(Love Yourself) 

 2)2-0-4( 

     
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 142 หน่วยกิต 
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 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 38 หน่วยกิต 
 SCI 02 1111  เคมีพ้ืนฐาน 1 

(Fundamental Chemistry I) 
 4)4-0-2( 

 SCI 02 1112  ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 
)Fundamental Chemistry Laboratory I( 

 1(0-3-0) 
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 SCI03 1001 แคลคูลัส 1 
(Calculus I) 

 4)4-0-2( 

 SCI03 1002 แคลคูลัส 2 
(Calculus II) 

 4)4-0-2( 

 SCI03 1003 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
(Probability and Statistics) 

 3)3-0-6( 

 SCI03 1005 แคลคูลัส 3 
(Calculus III) 

 4)4-0-2( 

 SCI03 2002 ระเบียบวิธีค านวณเชิงตัวเลขส าหรับคอมพิวเตอร์      
(Numerical Methods for Computer) 

 4)4-0-2( 

 SCI03 2303 วิธีเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์    
(Mathematical Methods for Differential Equations) 

4)4-0-2( 

 SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1 
(Physics I) 

 4)4-0-2( 

 SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2 
(Physics II) 

 4)4-0-2( 

 SCI05 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
(Physics Laboratory I) 

 1)0-3-0( 

 SCI05 1192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
(Physics Laboratory II) 

 1)0-3-0( 

     
 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 30 หน่วยกิต 
 ENG31 1001 วัสดุวิศวกรรม 1 

(Engineering Materials I) 
 2)2-0-4( 

 ENG33 6004 กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น 
(Introduction to Manufacturing Processes) 

 2)2-0-4( 

 ENG83 1001 วัสดุวิศวกรรม 2 
(Engineering Materials II) 

 2)2-0-4( 

 ENG85 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
(Engineering Graphics I) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 1020 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
(Computer Programming I) 

 1)0-3-3( 

 ENG85 2020 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
(Thermodynamics I) 

 3)3-0-6( 
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 ENG85 2030 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
(Engineering Statics) 

 3)3-0-6( 

 ENG85 2050 พลศาสตร์วิศวกรรม 
(Engineering Dynamics) 

 3)3-0-6( 
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 ENG85 2070 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน 3)2-3-7( 
(Fundamentals of Electrical and Electronics Circuitry) 

 ENG85 2080 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตส าหรับวิศวกร   1)0-3-3( 
(Manufacturing Processes Laboratory for Engineers) 

 ENG85 2090 วิศวกรรมความปลอดภัย  
(Safety Engineering) 

 2)2-0-4( 

 ENG85 2100 กลศาสตร์ของไหล 1   
(Fluid Mechanics I) 

 3)3-0-6( 

 ENG85 2110 กลศาสตร์วัสดุ 1   
(Mechanics of Materials I) 

 3)3-0-6( 

     
 - กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 56 หน่วยกิต 
  วิชาชีพพื้นฐาน 32 หน่วยกิต 

 ENG85 2010 แนะน าวิชาชีพวิศวกรเครื่องกลและอากาศยาน 
(Introduction to Mechanical and  
Aeronautical Engineering Profession) 

 1(1-0-2) 

 ENG85 2040 การวัดและเครื่องมือวัด 
(Measurement and Instrumentation) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 2060 การเขียนแบบทางกล 
(Mechanical Drawing) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 2120 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
(Mechanics of Machinery) 

 3)3-0-6( 

 ENG85 2130 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับงานวิศวกรรม 
(Internet of Things for Engineering Application) 

2(1-3-5) 

 ENG85 3010 การจัดการพลังงานและเศรษฐศาสตร์ 
(Energy Management and Economics) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 3020 ความรู้เบื้องต้นปัญญาประดิษฐ์ 
(Introduction to Artificial Intelligence) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 3030 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
(Industrial Robots) 

 2)1-3-5( 

 ENG85 3040 การถ่ายเทความร้อน 
(Heat Transfer) 

 3(3-0-6) 

 ENG85 3050 การสั่นทางกล 
(Mechanical Vibration) 

 3)3-0-6( 
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 ENG85 3060 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 
(Refrigeration and Air Conditioning) 

 3(3-0-6) 

 ENG85 3070 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 
(Fundamental of Computer Aided Engineering) 

2(1-3-5) 
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 ENG85 3080 การออกแบบระบบความร้อน  
(Thermal System Design) 

 3(3-0-6) 

 ENG85 3400 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 1  1(0-3-3) 
(Mechanical and Aeronautical Engineering Laboratory I) 

 ENG85 3410 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 2  1(0-3-3) 
(Mechanical and Aeronautical Engineering Laboratory II) 

  วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล 24 หน่วยกิต 

 ENG85 3018 ทักษะพ้ืนฐานวิศวกรรมเครื่องกล 
(Fundamental skill of Mechanical Engineering) 

1)0-3-3( 

 ENG85 3028 การออกแบบเครื่องจักรกล 
(Machine Design) 

 3)3-0-6( 

 ENG85 3038 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน 
(Jig and Fixture Design) 

 3)2-3-7( 

 ENG85 3048 ระบบควบคุมอัตโนมัติ  
(Automatic Control Systems) 

 4(3-3-9) 

 ENG85 3058 การออกแบบระบบอาคารส าหรับวิศวกรเครื่องกล 
(Building System Design for Mechanical Engineer) 

3(3-0-6) 

 ENG85 3068 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง  
(Power Plant Engineering) 

 3(3-0-6) 

 ENG85 3078 วิศวกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติอุตสาหกรรม   
(Industrial Automation Engineering) 

 3(2-3-7) 

 ENG85 4508 โครงงานบูรณาการวิศวกรรมเครื่องกล 
(Mechanical Engineering Capstone Project) 

 4)3-3-9( 

     
 - กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมเครื่องกล 9 หน่วยกิต 
 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์   
 ENG85 4019 วิศวกรรมยานยนต์ 

(Automotive Engineering) 
 3(2-3-7) 

 ENG85 4029 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 
(Electric Vehicle Technology) 

 3)2-3-7( 

 ENG85 4039 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์ 
(Electronics Controlled Unit for Automotive) 

 3)2-3-7( 

 ENG85 4049 ระบบยานพาหนะภาคพ้ืนดินที่ขับขี่ด้วยตัวเอง 
(Self-Driving Ground Vehicle System) 

 4)3-3-9( 
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 ENG85 4059 ระบบควบคุมสมองกลฝังตัว 
(Embedded Control Systems) 

 3(2-3-7) 
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 กลุ่มระบบราง   
 ENG85 4069 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น 

(Introduction to Railway System Engineering) 
 3)3-0-6( 

 ENG85 4079 การลากจูงด้วยไฟฟ้าและเทคโนโลยีขบวนรถไฟ 
(Electrical Traction and Rollingstock Technology) 

 3(3-0-6) 

 ENG85 4089 วิศวกรรมบ ารุงรักษา 
(Maintenance Engineering) 

 3)3-0-6( 

     
 กลุ่มการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย   
 ENG85 4099 การออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติ 

(Design of Automation Machine) 
 3)2-3-7( 

 ENG85 4109 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิตส าหรับงานวิศวกรรม
(Computer-Aided Design and Manufacturing for 
Engineering) 

 3(2-3-7) 

 ENG85 4119 กลศาสตร์ของแข็งเชิงค านวณ 
(Computational Solid Mechanics) 

 3(2-3-7) 

 ENG85 4129 พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 
(Computational Fluid Dynamics) 

 3(2-3-7) 

     
 กลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูล   
 ENG85 4139 การหาค่าเหมาะสมสุด 

(Optimization) 
 3(3-0-6) 

 ENG85 4149 เทคโนโลยีคลังข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data Technology) 

 3(3-0-6) 

 ENG85 4159 การประมวลผลภาพและจดจ ารูปแบบ 
(Image Processing and Pattern Recognition) 

 3)2-3-7( 

 ENG85 4169 เหมืองข้อมูล 
(Data Mining) 

 3(3-0-6( 

 ENG85 4179 การเรียนรู้แบบเสริมแรง 
(Reinforcement Learning) 

 3)2-3-7( 

     
 กลุ่มทั่วไป   
 ENG20 2020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 1  

(Global Project Based Learning I) 
 4(2-4-2) 
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 ENG20 3020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 2  
(Global Project Based Learning II) 

 4(2-4-2) 

 ENG20 4020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 3  
(Global Project Based Learning III) 

 4(2-4-2) 
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 ENG85 4309 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1  
(Advanced Topics in Mechanical Engineering I) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 4319 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 2  
(Advanced Topics in Mechanical Engineering II) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 4329 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 
(Special Problems in Mechanical Engineering I) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 4339 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 
(Special Problems in Mechanical Engineering II) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 4349 การศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับการท างาน 1 
(Work Integrated Education I) 

4(0-12-12) 

 ENG8 5 4 359 การศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับการท างาน 2 
(Work Integrated Education II) 

4(0-12-12) 

    
- กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต 

นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจ านวน 1 หน่วยกิต ใน
ภาคก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และลงทะเบียนเพ่ือไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ 1 ภาค
การศึกษาตาม Work Term มาตรฐานที่ก าหนดโดยสาขาวิชา คิดเป็นปริมาณการศึกษา  8 หน่วย
กิต นักศึกษาสหกิจศึกษาอาจลงทะเบียนเพ่ือไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ มากกว่า 1 ภาค
การศึกษา หรือมากกว่า 1 ครั้งก็ได้ โดยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มสหกิจศึกษาตามล าดับ
ดังนี้ 
 ENG85 4007 เตรียมสหกิจศึกษา 

(Pre-cooperative Education) 
1 หน่วยกิต 

 ENG85 4017 สหกิจศึกษา 1 
(Cooperative Education I) 

8 หน่วยกิต 

 ENG85 4027 สหกิจศึกษา 2  
(Cooperative Education II) 

8 หน่วยกิต 

 ENG85 4037 สหกิจศึกษา 3 
(Cooperative Education III) 

8 หน่วยกิต 

ในกรณีที่ไม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาได้หรือได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงานวิชาชีพทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษาได้ 
 ENG85 4047 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล  

(Mechanical Engineering Professional Project) 
9 หน่วยกิต 

     
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต 
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ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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3.1.2 หลักสูตร 
3.1.2.1 จ านวนหน่วยกิต 

แบบเอก (วิศวกรรมอากาศยาน) 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 188 หน่วยกิต 

 
3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 15 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 142 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 38 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 30 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 

 วิชาชีพพ้ืนฐาน  32 หน่วยกิต  

 วิชาเอกวิศวกรรมอากาศยาน 24 หน่วยกิต 

56 หน่วยกิต 
 

 - กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมอากาศยาน 
- กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 

9 
9 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต 
 

3.1.2.3 รายวิชาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิต )บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง(  
 - กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต 
 IST 20 

1001
  

การรู้ดิจิทัล 
)Digital Literacy ( 

 2)2-0-4( 

 IST20 1002 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการเรียนรู้ 
)Use of Application Programs for Learning( 

 1)0-2-1( 

 IST20 1003 ทักษะชีวิต 
)Life Skills( 

 3)3-0-6( 

 IST20 1004 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 
)Citizenship and Global Citizens( 

 3)3-0-6( 

 IST20 2001 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม  3)3-0-6( 



มคอ.2 
 

44 

)Man, Society and Environment( 
 IST20 2002 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 

)Man, Economy and Development(  
 3)3-0-6( 
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 - กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
 IST30 1101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  

(English for Communication I) 
 3)3-0-6( 

 IST30 1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
(English for Communication II) 

 3)3-0-6( 

 IST30 1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 
(English for Academic Purposes)   

 3)3-0-6( 

 IST30 1104 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
(English for Specific Purposes) 

 3)3-0-6( 

 IST30 1105 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
(English for Careers) 

 3)3-0-6( 

     
 - กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต 
 ให้ผู้เรียนเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้  2)2-0-4( 
 IST20 1501 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

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

 IST20 1502 ศิลปวิจักษ์ 
(Art Appreciation) 

 2)2-0-4( 

 IST20 1503 สุขภาพองค์รวม  
(Holistic Health) 

 2)2-0-4) 

 IST20 1504 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  
(Law in Daily Life) 

 2)2-0-4( 

 IST20 2501 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 
(Professional and Community Engagement) 

 2)1-2-3( 

 IST20 2502 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 
(Pluri-Cultural Thai Studies) 

 2)2-0-4( 

 IST20 2503 อาเซียนศึกษา 
(ASEAN Studies) 

 2)2-0-4( 

 IST20 2504 การคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) 

 2)2-0-4( 

 IST20 2505 ฮักเจ้าของ 
(Love Yourself) 

 2)2-0-4( 

     
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 142 หน่วยกิต 



มคอ.2 
 

46 

 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 38 หน่วยกิต 
 SCI 02 1111  เคมีพ้ืนฐาน 1   

(Fundamental Chemistry I) 
 4)4-0-2( 

 SCI 02 1112  ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 
)Fundamental Chemistry Laboratory I( 

 1(0-3-0) 
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 SCI03 1001 แคลคูลัส 1 
(Calculus I) 

 4)4-0-2( 

 SCI03 1002 แคลคูลัส 2 
(Calculus II) 

 4)4-0-2( 

 SCI03 1003 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
(Probability and Statistics) 

 3)3-0-6( 

 SCI03 1005 แคลคูลัส 3 
(Calculus III) 

 4)4-0-2( 

 SCI03 2002 ระเบียบวิธีค านวณเชิงตัวเลขส าหรับคอมพิวเตอร์ 
(Numerical Methods for Computer) 

 4)4-0-2( 

 SCI03 2303 วิธีเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ 
(Mathematical Methods for Differential Equations) 

4)4-0-2( 

 SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1 
(Physics I) 

 4)4-0-2( 

 SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2 
(Physics II) 

 4)4-0-2( 

 SCI05 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
(Physics Laboratory I) 

 1)0-3-0( 

 SCI05 1192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
(Physics Laboratory II) 

 1)0-3-0( 

     
 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 30 หน่วยกิต 
 ENG31 1001 วัสดุวิศวกรรม 1 

(Engineering Materials I) 
 2)2-0-4( 

 ENG33 6004 กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น 
(Introduction to Manufacturing Processes) 

 2)2-0-4( 

 ENG83 1001 วัสดุวิศวกรรม 2 
(Engineering Materials II) 

 2)2-0-4( 

 ENG85 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1  
(Engineering Graphics I) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 1020 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
(Computer Programming I) 

 1)0-3-3( 

 ENG85 2020 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
(Thermodynamics I) 

 3)3-0-6( 



มคอ.2 
 

48 

 ENG85 2030 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
(Engineering Statics) 

 3)3-0-6( 

 ENG85 2050 พลศาสตร์วิศวกรรม 
(Engineering Dynamics) 

 3)3-0-6( 
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 ENG85 2070 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน 3)2-3-7( 

(Fundamentals of Electrical and Electronics Circuitry) 
 ENG85 2080 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตส าหรับวิศวกร 1)0-3-3( 

(Manufacturing Processes Laboratory for Engineers) 
 ENG85 2090 วิศวกรรมความปลอดภัย  

(Safety Engineering) 
 2)2-0-4( 

 ENG85 2100 กลศาสตร์ของไหล 1 
(Fluid Mechanics I) 

 3)3-0-6( 

 ENG85 2110 กลศาสตร์วัสดุ 1 
(Mechanics of Materials I) 

 3)3-0-6( 

     
 - กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 56 หน่วยกิต 
  วิชาชีพพื้นฐาน 32 หน่วยกิต 

 ENG85 2010 แนะน าวิชาชีพวิศวกรเครื่องกลและอากาศยาน 
(Introduction to Mechanical and Aeronautical 
Engineering Profession) 

 1(1-0-2) 

 ENG85 2040 การวัดและเครื่องมือวัด 
(Measurement and Instrumentation) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 2060 การเขียนแบบทางกล 
(Mechanical Drawing) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 2120 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
(Mechanics of Machinery) 

 3)3-0-6( 

 ENG85 2130 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับงานวิศวกรรม 
(Internet of Things for Engineering Application) 

2(1-3-5) 

 ENG85 3010 การจัดการพลังงานและเศรษฐศาสตร์ 
(Energy Management and Economics) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 3020 ความรู้เบื้องต้นปัญญาประดิษฐ์ 
(Introduction to Artificial Intelligence) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 3030 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
(Industrial Robots) 

 2)1-3-5( 

 ENG85 3040 การถ่ายเทความร้อน 
(Heat Transfer) 

 3(3-0-6) 

 ENG85 3050 การสั่นทางกล 
(Mechanical Vibration) 

 3)3-0-6( 
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 ENG85 3060 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 
(Refrigeration and Air Conditioning) 

 3(3-0-6) 

 ENG85 3070 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 
(Fundamental of Computer Aided Engineering) 

2(1-3-5) 
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 ENG85 3080 การออกแบบระบบความร้อน  
(Thermal System Design) 

 3(3-0-6) 

 ENG85 3400 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 1  1(0-3-3) 
(Mechanical and Aeronautical Engineering Laboratory I) 

 ENG85 3410 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 2  1(0-3-3) 
(Mechanical and Aeronautical Engineering Laboratory II) 

  วิชาเอกวิศวกรรมอากาศยาน 24 หน่วยกิต 

 ENG85 3011 ทักษะพ้ืนฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
(Fundamental Skill of Aeronautical Engineering) 

1)0-3-3( 

 ENG85 3021 อากาศพลศาสตร์  
(Aerodynamics) 

 3)3-0-6( 

 ENG85 3031 โครงสร้างอากาศยาน 
(Aircraft Structures) 

 3)2-3-7( 

 ENG85 3041 กลศาสตร์การบิน  
(Flight Mechanics) 

 3(3-0-6) 

 ENG85 3051 การควบคุมอากาศยานอัตโนมัติ 
(Aircraft Automatic Control) 

 4)3-3-9( 

 ENG85 3061 การออกแบบอากาศยาน  
(Aircraft Design) 

 3(2-3-7) 

 ENG85 3071 ต้นก าลังอากาศยาน 
(Aircraft Power Plant) 

 3(2-3-7) 

 ENG85 4501 โครงงานบูรณาการวิศวกรรมอากาศยาน 
(Aeronautical Engineering Capstone Project) 

 4)3-3-9( 

     
 - กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมอากาศยาน 9 หน่วยกิต 
 กลุ่มอากาศยานไร้คนขับ   
 ENG85 4012 ระบบอากาศยานไร้คนขับ 

(Unmanned Aircraft System 
 3(2-3-7) 

 ENG85 4022 กลศาสตร์พลวัตการบินและการควบคุม 
(Flight Dynamics and Control) 

 3(2-3-7) 

 ENG85 4032 การเรียนรู้ของเครื่องและการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ในงาน
ระบบอากาศยานไร้นักบิน 

3(2-3-7) 

(Machine Learning and Computer Vision in Unmanned 
Aircraft System) 
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 กลุ่มซ่อมบ ารุงอากาศยาน   
 ENG85 4042 ระบบอากาศยานพาณิชย์   

(Commercial Aircraft System 
 3(2-3-7) 

 ENG85 4052 การฝึกทักษะซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
(Aircraft Maintenance Skill Practice) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 4062 การซ่อมบ ารุงอากาศยานพาณิชย์ 
(Maintenance of Commercial Aircraft) 

 3(2-3-7) 

 ENG85 4072 พ้ืนฐานกลศาสตร์การบินอากาศยานปีกหมุน 
(Introduction to Rotary-Wing Flight Mechanics) 

 3(3-0-6) 

     
 กลุ่มการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรม   
 ENG85 4082 การออกแบบและผลิตส่วนประกอบของอากาศยาน 

(Aircraft Component Design and Fabrication 
 3)2-3-7( 

 ENG85 4092 การวิเคราะห์และจ าลองปัญหาของวัสดุคอมโพสิต 
(Composite Materials Analysis and Simulation) 

 3(2-3-7) 

 ENG85 4102 การวิเคราะห์และจ าลองปัญหาการไหลและความร้อน  3(2-3-7) 
  (Fluid Flow and Heat Transfer Analysis and Simulation)  
 ENG85 4112 โปรแกรมคาเทียส าหรับการออกแบบทางวิศวกรรม  

(CATIA for Engineering Design) 
 3(2-3-7) 

     
 กลุ่มการบิน   
 ENG85 4122 นิรภัยการบิน 

(Aviation Safety) 
 3)3-0-6( 

 ENG85 4132 ระบบจัดการดานการบิน 
(Aviation Management System) 

 3)3-0-6( 

 ENG85 4142 ความสมควรเดินอากาศ 
(Airworthiness) 

 3)3-0-6( 

 ENG85 4152 การอบรมการบินภาคพ้ืน 
(Flight Ground School) 

 3)3-0-6( 

 ENG85 4162 ฝึกทักษะการบินโดรน 
(Drone Pilot Skill Practice) 

 2)1-3-5( 

     
 กลุ่มทั่วไป   
 ENG20 2020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 1   4(2-4-2) 
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(Global Project Based Learning I) 
 ENG20 3020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 2  

(Global Project Based Learning II) 
 4(2-4-2) 

 ENG20 4020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 3  
(Global Project Based Learning III) 

 4(2-4-2) 

  



มคอ.2 
 

55 

 ENG85 4139 การหาค่าเหมาะสมสุด 
(Optimization) 

 3(3-0-6) 

 ENG85 4302 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอากาศยาน 1 
(Advanced Topics in Mechanical Engineering I) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 4312 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอากาศยาน 2 
(Advanced Topics in Mechanical Engineering II) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 4322 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศยาน 1 
(Special Problems in Mechanical Engineering I) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 4332 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศยาน 2 
(Special Problems in Mechanical Engineering II) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 4342 การศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับการท างาน 1 
(Work Integrated Education I) 

4(0-12-12) 

 ENG8 5 4 352 การศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับการท างาน 2 
(Work Integrated Education II) 

4)0-12-12( 

     
- กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต 

นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจ านวน 1 หน่วยกิต 
ในภาคก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และลงทะเบียนเพ่ือไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ 1 
ภาคการศึกษาตาม Work Term มาตรฐานที่ก าหนดโดยสาขาวิชา คิดเป็นปริมาณการศึกษา  8 
หน่วยกิต นักศึกษาสหกิจศึกษาอาจลงทะเบียนเพ่ือไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ มากกว่า 1 
ภาคการศึกษา หรือมากกว่า 1 ครั้งก็ได้ โดยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มสหกิจศึกษา
ตามล าดับดังนี้ 
 ENG85 4003 เตรียมสหกิจศึกษา 

(Pre-cooperative Education) 
1 หน่วยกิต 

 ENG85 4013 สหกิจศึกษา 1 
(Cooperative Education I) 

8 หน่วยกิต 

 ENG85 4023 สหกิจศึกษา 2 
(Cooperative Education II) 

8 หน่วยกิต 

 ENG85 4033 สหกิจศึกษา 3 
(Cooperative Education III) 

8 หน่วยกิต 

ในกรณีที่ไม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาได้หรือได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงานวิชาชีพทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษาได้ 
 ENG85 4043 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมอากาศยาน 9 หน่วยกิต 

(Aeronautical Engineering Professional Project) 
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(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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3.1.3 หลักสูตร 
3.1.3.1 จ านวนหน่วยกิต 

แบบเอก-โท (วิศวกรรมเครื่องกล-โทความเป็นผู้ประกอบการ) 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 209 หน่วยกิต 

 
3.1.3.2 โครงสร้างหลักสูตร 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 15 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 163 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 38 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 30 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 

 วิชาชีพพ้ืนฐาน  32 หน่วยกิต  

 วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล 24 หน่วยกิต 

56 หน่วยกิต 
 

 - กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมเครื่องกล 
- กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
- กลุ่มวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ 

9 
9 

21 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต 
 

3.1.3.3 รายวิชาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิต )บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง(  
 - กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต 
 IST 20 1001  การรู้ดิจิทัล 

)Digital Literacy ( 
 2)2-0-4( 

 IST20 1002 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการเรียนรู้ 
)Use of Application Programs for Learning( 

 1)0-2-1( 

 IST20 1003 ทักษะชีวิต 
)Life Skills( 

 3)3-0-6( 

 IST20 1004 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 
)Citizenship and Global Citizens( 

 3)3-0-6( 

 IST20 2001 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม  3)3-0-6( 
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)Man, Society and Environment( 
 IST20 2002 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 

)Man, Economy and Development(  
 3)3-0-6( 
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 - กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
 IST30 1101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  

(English for Communication I) 
 3)3-0-6( 

 IST30 1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  
(English for Communication II) 

 3)3-0-6( 

 IST30 1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 
(English for Academic Purposes)   

 3)3-0-6( 

 IST30 1104 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
(English for Specific Purposes) 

 3)3-0-6( 

 IST30 1105 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
(English for Careers)     

 3)3-0-6( 

     
 - กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต 
 ให้ผู้เรียนเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้  2)2-0-4( 
 IST20 1501 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

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

 IST20 1502 ศิลปวิจักษ์ 
(Art Appreciation) 

 2)2-0-4( 

 IST20 1503 สุขภาพองค์รวม  
(Holistic Health) 

 2)2-0-4) 

 IST20 1504 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  
(Law in Daily Life) 

 2)2-0-4( 

 IST20 2501 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 
(Professional and Community Engagement) 

 2)1-2-3( 

 IST20 2502 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 
(Pluri-Cultural Thai Studies) 

 2)2-0-4( 

 IST20 2503 อาเซียนศึกษา 
(ASEAN Studies) 

 2)2-0-4( 

 IST20 2504 การคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) 

 2)2-0-4( 

 IST20 2505 ฮักเจ้าของ 
(Love Yourself) 

 2)2-0-4( 

     
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 163 หน่วยกิต 
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 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 38 หน่วยกิต 
 SCI 02 1111  เคมีพ้ืนฐาน 1 

(Fundamental Chemistry I) 
 4)4-0-2( 

 SCI 02 1112  ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 
)Fundamental Chemistry Laboratory I( 

 1(0-3-0) 
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 SCI03 1001 แคลคูลัส 1 
(Calculus I) 

 4)4-0-2( 

 SCI03 1002 แคลคูลัส 2 
(Calculus II) 

 4)4-0-2( 

 SCI03 1003 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
(Probability and Statistics) 

 3)3-0-6( 

 SCI03 1005 แคลคูลัส 3 
(Calculus III) 

 4)4-0-2( 

 SCI03 2002 ระเบียบวิธีค านวณเชิงตัวเลขส าหรับคอมพิวเตอร์ 
(Numerical Methods for Computer) 

 4)4-0-2( 

 SCI03 2303 วิธีเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ 4)4-0-2( 
(Mathematical Methods for Differential Equations) 

 SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1 
(Physics I) 

 4)4-0-2( 

 SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2 
(Physics II) 

 4)4-0-2( 

 SCI05 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
(Physics Laboratory I) 

 1)0-3-0( 

 SCI05 1192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
(Physics Laboratory II) 

 1)0-3-0( 

     
 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 30 หน่วยกิต 
 ENG31 1001 วัสดุวิศวกรรม 1 

(Engineering Materials I) 
 2)2-0-4( 

 ENG33 6004 กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น 
(Introduction to Manufacturing Processes) 

 2)2-0-4( 

 ENG83 1001 วัสดุวิศวกรรม 2 
(Engineering Materials II) 

 2)2-0-4( 

 ENG85 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1  
(Engineering Graphics I) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 1020 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
(Computer Programming I) 

 1)0-3-3( 

 ENG85 2020 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
(Thermodynamics I) 

 3)3-0-6( 
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 ENG85 2030 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
(Engineering Statics) 

 3)3-0-6( 

 ENG85 2050 พลศาสตร์วิศวกรรม 
(Engineering Dynamics) 

 3)3-0-6( 
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 ENG85 2070 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน 3)2-3-7( 
(Fundamentals of Electrical and Electronics Circuitry) 

 ENG85 2080 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตส าหรับวิศวกร 1)0-3-3( 
(Manufacturing Processes Laboratory for Engineers) 

 ENG85 2090 วิศวกรรมความปลอดภัย 
(Safety Engineering) 

 2)2-0-4( 

 ENG85 2100 กลศาสตร์ของไหล 1 
(Fluid Mechanics I) 

 3)3-0-6( 

 ENG85 2110 กลศาสตร์วัสดุ 1 
(Mechanics of Materials I) 

 3)3-0-6( 

     
 - กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 56 หน่วยกิต 
  วิชาชีพพื้นฐาน 32 หน่วยกิต 

 ENG85 2010 แนะน าวิชาชีพวิศวกรเครื่องกลและอากาศยาน 
(Introduction to Mechanical and Aeronautical 
Engineering Profession) 

 1(1-0-2) 

 ENG85 2040 การวัดและเครื่องมือวัด 
(Measurement and Instrumentation) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 2060 การเขียนแบบทางกล 
(Mechanical Drawing) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 2120 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
(Mechanics of Machinery) 

 3)3-0-6( 

 ENG85 2130 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับงานวิศวกรรม 
(Internet of Things for Engineering Application) 

2(1-3-5) 

 ENG85 3010 การจัดการพลังงานและเศรษฐศาสตร์ 
(Energy Management and Economics) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 3020 ความรู้เบื้องต้นปัญญาประดิษฐ์ 
(Introduction to Artificial Intelligence) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 3030 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
(Industrial Robots) 

 2)1-3-5( 

 ENG85 3040 การถ่ายเทความร้อน 
(Heat Transfer) 

 3(3-0-6) 

 ENG85 3050 การสั่นทางกล 
(Mechanical Vibration) 

 3)3-0-6( 
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 ENG85 3060 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 
(Refrigeration and Air Conditioning) 

 3(3-0-6) 

 ENG85 3070 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 
(Fundamental of Computer Aided Engineering) 

2(1-3-5) 
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 ENG85 3080 การออกแบบระบบความร้อน 
(Thermal System Design) 

 3(3-0-6) 

 ENG85 3400 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 1  1(0-3-3) 
(Mechanical and Aeronautical Engineering Laboratory I) 

 ENG85 3410 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 2  1(0-3-3) 
(Mechanical and Aeronautical Engineering Laboratory II) 

  วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล 24 หน่วยกิต 

 ENG85 3018 ทักษะพ้ืนฐานวิศวกรรมเครื่องกล 1)0-3-3( 
(Fundamental skill of Mechanical Engineering)  

 ENG85 3028 การออกแบบเครื่องจักรกล 
(Machine Design) 

 3)3-0-6( 

 ENG85 3038 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน 
(Jig and Fixture Design) 

 3)2-3-7( 

 ENG85 3048 ระบบควบคุมอัตโนมัติ  
(Automatic Control Systems) 

 4(3-3-9) 

 ENG85 3058 การออกแบบระบบอาคารส าหรับวิศวกรเครื่องกล (Building 
System Design for Mechanical Engineer) 

3(3-0-6) 

 ENG85 3068 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง  
(Power Plant Engineering) 

 3(3-0-6) 

 ENG85 3078 วิศวกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติอุตสาหกรรม  
(Industrial Automation Engineering) 

 3(2-3-7) 

 ENG85 4508 โครงงานบูรณาการวิศวกรรมเครื่องกล 
(Mechanical Engineering Capstone Project) 

 4)3-3-9( 

     
 - กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมเครื่องกล 9 หน่วยกิต 
 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์   
 ENG85 4019 วิศวกรรมยานยนต์ 

(Automotive Engineering) 
 3(2-3-7) 

 ENG85 4029 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 
(Electric Vehicle Technology) 

 3)2-3-7( 

 ENG85 4039 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์ 
(Electronics Controlled Unit for Automotive) 

 3)2-3-7( 

 ENG85 4049 ระบบยานพาหนะภาคพ้ืนดินที่ขับขี่ด้วยตัวเอง 
(Self-Driving Ground Vehicle System) 

 4)3-3-9( 
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 ENG85 4059 ระบบควบคุมสมองกลฝังตัว 
(Embedded Control Systems) 

 3(2-3-7) 
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 กลุ่มระบบราง   
 ENG85 4069 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น 

(Introduction to Railway System Engineering) 
 3)3-0-6( 

 ENG85 4079 การลากจูงด้วยไฟฟ้าและเทคโนโลยีขบวนรถไฟ 
(Electrical Traction and Rollingstock 
Technology) 

 3(3-0-6) 

 ENG85 4089 วิศวกรรมบ ารุงรักษา 
(Maintenance Engineering) 

 3)3-0-6( 

     
 กลุ่มการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย   
 ENG85 4099 การออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติ 

(Design of Automation Machine) 
 3)2-3-7( 

 ENG85 4109 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิตส าหรับงานวิศวกรรม 
(Computer-Aided Design and Manufacturing for 
Engineering) 

 3(2-3-7) 

 ENG85 4119 กลศาสตร์ของแข็งเชิงค านวณ  
(Computational Solid Mechanics) 

 3(2-3-7) 

 ENG85 4129 พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 
(Computational Fluid Dynamics) 

 3(2-3-7) 

     
 กลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูล   
 ENG85 4139 การหาค่าเหมาะสมสุด 

(Optimization) 
 3(3-0-6) 

 ENG85 4149 เทคโนโลยีคลังข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data Technology) 

 3(3-0-6) 

 ENG85 4159 การประมวลผลภาพและจดจ ารูปแบบ 
(Image Processing and Pattern Recognition) 

 3)2-3-7( 

 ENG85 4169 เหมืองข้อมูล 
(Data Mining) 

 3(3-0-6( 

 ENG85 4179 การเรียนรู้แบบเสริมแรง 
(Reinforcement Learning) 

 3)2-3-7( 

     
 กลุ่มทั่วไป   
 ENG20 2020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 1  4(2-4-2) 
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(Global Project Based Learning I) 
 ENG20 3020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 2 

(Global Project Based Learning II) 
 4(2-4-2) 

 ENG20 4020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 3 
(Global Project Based Learning III) 

 4(2-4-2) 
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 ENG85 4309 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1  
(Advanced Topics in Mechanical Engineering I) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 4319 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 2  
(Advanced Topics in Mechanical Engineering II) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 4329 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 1  
(Special Problems in Mechanical Engineering I) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 4339 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 2  
(Special Problems in Mechanical Engineering II) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 4349 การศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับการท างาน 1 
(Work Integrated Education I) 

4(0-12-12) 

 ENG8 5 4 359 การศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับการท างาน 2 
(Work Integrated Education II) 

4)0-12-12( 

    
- กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต 

นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจ านวน 1 หน่วยกิต ใน
ภาคก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และลงทะเบียนเพ่ือไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ 1 ภาค
การศึกษาตาม Work Term มาตรฐานที่ก าหนดโดยสาขาวิชา คิดเป็นปริมาณการศึกษา 8 หน่วยกิต 
นักศึกษาสหกิจศึกษาอาจลงทะเบียนเพ่ือไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ มากกว่า 1 ภาค
การศึกษา หรือมากกว่า 1 ครั้งก็ได้ โดยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มสหกิจศึกษาตามล าดับดังนี้ 
 ENG85 4007 เตรียมสหกิจศึกษา 

(Pre-cooperative Education) 
1 หน่วยกิต 

 ENG85 4017 สหกิจศึกษา 1 
(Cooperative Education I) 

8 หน่วยกิต 

 ENG85 4027 สหกิจศึกษา 2 
(Cooperative Education II) 

8 หน่วยกิต 

 ENG85 4037 สหกิจศึกษา 3 
(Cooperative Education III) 

8 หน่วยกิต 

ในกรณีที่ไม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาได้หรือได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงานวิชาชีพทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษาได้ 
 ENG85 4047 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล  

(Mechanical Engineering Professional Project) 
9 หน่วยกิต 

     
 -  กลุ่มวิชา โทความเป็นผู้ประกอบการ 21 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต 
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 IST50 2401 ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม่  
(Entrepreneurship and New Venture Creation) 

3(3-0-6) 

 IST50 2402 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม 
(Go-to-Market Strategies for Innovative Product and  
Service) 

2(2-0-4) 
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 IST50 2403 แผนธุรกิจและจัดหาเงินทุน 
(Business Plan and Financing) 

 3(3-0-6) 

  กลุ่มวิชาเลือก 4 หน่วยกิต 

 ให้ผู้เรียนเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   
 IST50 2404 นวัตกรรมแบบจ าลองธุรกิจ 

(Business Model Innovation) 
 2(1-2-3) 

 IST50 2405 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ  
(Product and Service Design) 

 2(1-2-3) 

 IST50 2406 ประเด็นกฎหมายส าหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม 
(Legal Aspects for Innovative Entrepreneurs) 

2(2-0-4) 

 IST50 2407 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับธุรกิจนวัตกรรม 2(2-0-4) 
(Intellectual Property Strategies for Innovative Business) 

 IST50 2408 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม 
(Social Innovation Development) 

 2(1-2-3) 

 IST50 2409 ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม 
(Social Entrepreneurship) 

 2(1-2-3) 

 IST50 2410 ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 
(Technopreneurship) 

 2(1-2-3) 

 IST50 2411 โลจิสติกส์ผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Logistics) 

 2(2-0-4) 

     
 -  กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 9 หน่วยกิต 
 IST50 3412 เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการหรือ 

เตรียมการบ่มเพาะประกอบการ 
(Pre-Enterprise Cooperative Education or 
Pre-Enterprise Incubation) 

 1(1-0-2) 

 IST50 4413 สหกิจศึกษาประกอบการ 
(Enterprise Cooperative Education) 

8 หน่วยกิต 

หรือ 
 

IST50 4414 การบ่มเพาะประกอบการ 
(Enterprise Incubation) 

8 หน่วยกิต 

     
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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3.1.4 หลักสูตร 
3.1.4.1 จ านวนหน่วยกิต 

แบบเอก-โท (วิศวกรรมอากาศยาน-โทความเป็นผู้ประกอบการ) 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 209 หน่วยกิต 

 
3.1.4.2 โครงสร้างหลักสูตร 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 15 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 163 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 38 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 30 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 

 วิชาชีพพ้ืนฐาน  32 หน่วยกิต  

 วิชาเอกวิศวกรรมอากาศยาน 24 หน่วยกิต 

56 หน่วยกิต 
 

 - กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมอากาศยาน 
- กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
- กลุ่มวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ 

9 
9 

21 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต 
 

3.1.4.3 รายวิชาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิต )บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง(  
 - กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต 
 IST 20 

1001
  

การรู้ดิจิทัล 
)Digital Literacy ( 

 2)2-0-4( 

 IST20 1002 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการเรียนรู้ 
)Use of Application Programs for Learning( 

 1)0-2-1( 

 IST20 1003 ทักษะชีวิต 
)Life Skills( 

 3)3-0-6( 

 IST20 1004 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 
)Citizenship and Global Citizens( 

 3)3-0-6( 
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 IST20 2001 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
)Man, Society and Environment( 

 3)3-0-6( 

 IST20 2002 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 
)Man, Economy and Development(  

 3)3-0-6( 
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 - กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
 IST30 1101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  

(English for Communication I) 
 3)3-0-6( 

 IST30 1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  
(English for Communication II) 

 3)3-0-6( 

 IST30 1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 
(English for Academic Purposes)   

 3)3-0-6( 

 IST30 1104 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
(English for Specific Purposes) 

 3)3-0-6( 

 IST30 1105 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
(English for Careers)  

 3)3-0-6( 

     
 - กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต 
 ให้ผู้เรียนเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้  2)2-0-4( 
 IST20 1501 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

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

 IST20 1502 ศิลปวิจักษ์ 
(Art Appreciation) 

 2)2-0-4( 

 IST20 1503 สุขภาพองค์รวม  
(Holistic Health) 

 2)2-0-4) 

 IST20 1504 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  
(Law in Daily Life) 

 2)2-0-4( 

 IST20 2501 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 
(Professional and Community Engagement) 

 2)1-2-3( 

 IST20 2502 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 
(Pluri-Cultural Thai Studies) 

 2)2-0-4( 

 IST20 2503 อาเซียนศึกษา 
(ASEAN Studies) 

 2)2-0-4( 

 IST20 2504 การคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) 

 2)2-0-4( 

 IST20 2505 ฮักเจ้าของ 
(Love Yourself) 

 2)2-0-4( 

     
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 142 หน่วยกิต 
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 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 38 หน่วยกิต 
 SCI 02 1111  เคมีพ้ืนฐาน 1 

(Fundamental Chemistry I) 
 4)4-0-2( 

 SCI 02 1112  ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 
)Fundamental Chemistry Laboratory I( 

 1(0-3-0) 
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 SCI03 1001 แคลคูลัส 1 
(Calculus I) 

 4)4-0-2( 

 SCI03 1002 แคลคูลัส 2 
(Calculus II) 

 4)4-0-2( 

 SCI03 1003 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
(Probability and Statistics) 

 3)3-0-6( 

 SCI03 1005 แคลคูลัส 3 
(Calculus III) 

 4)4-0-2( 

 SCI03 2002 ระเบียบวิธีค านวณเชิงตัวเลขส าหรับคอมพิวเตอร์ 
(Numerical Methods for Computer) 

 4)4-0-2( 

 SCI03 2303 วิธีเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ 
(Mathematical Methods for Differential Equations) 

4)4-0-2( 

 SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1 
(Physics I) 

 4)4-0-2( 

 SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2 
(Physics II) 

 4)4-0-2( 

 SCI05 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
(Physics Laboratory I) 

 1)0-3-0( 

 SCI05 1192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
(Physics Laboratory II) 

 1)0-3-0( 

     
 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 30 หน่วยกิต 
 ENG31 1001 วัสดุวิศวกรรม 1 

(Engineering Materials I) 
 2)2-0-4( 

 ENG33 6004 กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น 
(Introduction to Manufacturing Processes) 

 2)2-0-4( 

 ENG83 1001 วัสดุวิศวกรรม 2  
(Engineering Materials II) 

 2)2-0-4( 

 ENG85 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1  
(Engineering Graphics I) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 1020 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
(Computer Programming I) 

 1)0-3-3( 

 ENG85 2020 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
(Thermodynamics I) 

 3)3-0-6( 
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 ENG85 2030 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
(Engineering Statics) 

 3)3-0-6( 

 ENG85 2050 พลศาสตร์วิศวกรรม 
(Engineering Dynamics) 

 3)3-0-6( 
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 ENG85 2070 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน 3)2-3-7( 
(Fundamentals of Electrical and Electronics Circuitry) 

 ENG85 2080 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตส าหรับวิศวกร 
(Manufacturing Processes Laboratory for Engineers) 

1)0-3-3( 

 ENG85 2090 วิศวกรรมความปลอดภัย 
(Safety Engineering) 

 2)2-0-4( 

 ENG85 2100 กลศาสตร์ของไหล 1 
(Fluid Mechanics I) 

 3)3-0-6( 

 ENG85 2110 กลศาสตร์วัสดุ 1 
(Mechanics of Materials I) 

 3)3-0-6( 

     
 - กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 56 หน่วยกิต 
  วิชาชีพพื้นฐาน 32 หน่วยกิต 

 ENG85 2010 แนะน าวิชาชีพวิศวกรเครื่องกลและอากาศยาน 
(Introduction to Mechanical and  
Aeronautical Engineering Profession) 

 1(1-0-2) 

 ENG85 2040 การวัดและเครื่องมือวัด 
(Measurement and Instrumentation) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 2060 การเขียนแบบทางกล 
(Mechanical Drawing) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 2120 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
(Mechanics of Machinery) 

 3)3-0-6( 

 ENG85 2130 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับงานวิศวกรรม 
(Internet of Things for Engineering Application) 

2(1-3-5) 

 ENG85 3010 การจัดการพลังงานและเศรษฐศาสตร์ 
(Energy Management and Economics) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 3020 ความรู้เบื้องต้นปัญญาประดิษฐ์ 
(Introduction to Artificial Intelligence) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 3030 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
(Industrial Robots) 

 2)1-3-5( 

 ENG85 3040 การถ่ายเทความร้อน  
(Heat Transfer) 

 3(3-0-6) 

 ENG85 3050 การสั่นทางกล 
(Mechanical Vibration) 

 3)3-0-6( 
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 ENG85 3060 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 
(Refrigeration and Air Conditioning) 

 3(3-0-6) 

 ENG85 3070 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 
(Fundamental of Computer Aided Engineering) 

2(1-3-5) 
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 ENG85 3080 การออกแบบระบบความร้อน  
(Thermal System Design) 

 3(3-0-6) 

 ENG85 3400 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 1 1(0-3-3) 
(Mechanical and Aeronautical Engineering Laboratory I) 

 ENG85 3410 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 2 1(0-3-3) 
(Mechanical and Aeronautical Engineering Laboratory II) 

  วิชาเอกวิศวกรรมอากาศยาน 24 หน่วยกิต 

 ENG85 3011 ทักษะพ้ืนฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
(Fundamental Skill of Aeronautical Engineering) 

1)0-3-3( 

 ENG85 3021 อากาศพลศาสตร์ 
(Aerodynamics) 

 3)3-0-6( 

 ENG85 3031 โครงสร้างอากาศยาน 
(Aircraft Structures) 

 3)2-3-7( 

 ENG85 3041 กลศาสตร์การบิน 
(Flight Mechanics) 

 3(3-0-6) 

 ENG85 3051 การควบคุมอากาศยานอัตโนมัติ 
(Aircraft Automatic Control) 

 4)3-3-9( 

 ENG85 3061 การออกแบบอากาศยาน 
(Aircraft Design) 

 3(2-3-7) 

 ENG85 3071 ต้นก าลังอากาศยาน 
(Aircraft Power Plant) 

 3(2-3-7) 

 ENG85 4501 โครงงานบูรณาการวิศวกรรมอากาศยาน 
(Aeronautical Engineering Capstone Project) 

 4)3-3-9( 

     
 - กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมอากาศยาน 9 หน่วยกิต 
 กลุ่มอากาศยานไร้คนขับ   
 ENG85 4012 ระบบอากาศยานไร้คนขับ  

(Unmanned Aircraft System 
 3(2-3-7) 

 ENG85 4022 กลศาสตร์พลวัตการบินและการควบคุม  
(Flight Dynamics and Control) 

 3(2-3-7) 

 ENG85 4032 การเรียนรู้ของเครื่องและการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ในงาน
ระบบอากาศยานไร้นักบิน 

3(2-3-7) 

(Machine Learning and Computer Vision in Unmanned 
Aircraft System) 

 



มคอ.2 
 

81 

     
 กลุ่มซ่อมบ ารุงอากาศยาน   
 ENG85 4042 ระบบอากาศยานพาณิชย์   

(Commercial Aircraft System 
 3(2-3-7) 

 ENG85 4052 การฝึกทักษะซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
(Aircraft Maintenance Skill Practice) 

 2(1-3-5) 

 ENG85 4062 การซ่อมบ ารุงอากาศยานพาณิชย์ 
(Maintenance of Commercial Aircraft) 

 3(2-3-7) 

 ENG85 4072 พ้ืนฐานกลศาสตร์การบินอากาศยานปีกหมุน 
(Introduction to Rotary-Wing Flight Mechanics) 

3(3-0-6) 

     
 กลุ่มการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรม   
 ENG85 4082 การออกแบบและผลิตส่วนประกอบของอากาศยาน 

(Aircraft Component Design and Fabrication 
 3)2-3-7( 

 ENG85 4092 การวิเคราะห์และจ าลองปัญหาของวัสดุคอมโพสิต 
(Composite Materials Analysis and Simulation) 

3(2-3-7) 

 ENG85 4102 การวิเคราะห์และจ าลองปัญหาการไหลและความร้อน 
(Fluid Flow and Heat Transfer Analysis and Simulation) 

3(2-3-7) 

 ENG85 4112 โปรแกรมคาเทียส าหรับการออกแบบทางวิศวกรรม  
(CATIA for Engineering Design) 

 3(2-3-7) 

     
 กลุ่มการบิน   
 ENG85 4122 นิรภัยการบิน 

(Aviation Safety) 
 3)3-0-6( 

 ENG85 4132 ระบบจัดการดานการบิน 
(Aviation Management System) 

 3)3-0-6( 

 ENG85 4142 ความสมควรเดินอากาศ 
(Airworthiness) 

 3)3-0-6( 

 ENG85 4152 การอบรมการบินภาคพ้ืน 
(Flight Ground School) 

 3)3-0-6( 

 ENG85 4162 ฝึกทักษะการบินโดรน 
(Drone Pilot Skill Practice) 

 2)1-3-5( 

     
 กลุ่มทั่วไป   
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 ENG20 2020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 1  
(Global Project Based Learning I) 

 4(2-4-2) 

 ENG20 3020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 2  
(Global Project Based Learning II) 

 4(2-4-2) 

 ENG20 4020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 3  
(Global Project Based Learning III) 

 4(2-4-2) 

 ENG85 4139 การหาค่าเหมาะสมสุด 
(Optimization) 

 3(3-0-6) 
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 ENG85 4302 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอากาศยาน 1 
(Advanced Topics in Mechanical Engineering I) 

2(1-3-5) 

 ENG85 4312 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอากาศยาน 2 
(Advanced Topics in Mechanical Engineering II) 

2(1-3-5) 

 ENG85 4322 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศยาน 1 
(Special Problems in Mechanical Engineering I) 

2(1-3-5) 

 ENG85 4332 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศยาน 2 
(Special Problems in Mechanical Engineering II) 

2(1-3-5) 

 ENG85 4342 การศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับการท างาน 1 
(Work Integrated Education I) 

4(0-12-12) 

 ENG8 5 4 352 การศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับการท างาน 2 
(Work Integrated Education II) 

4)0-12-12( 

     
- กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต 

นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจ านวน 1 หน่วยกิต 
ในภาคก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และลงทะเบียนเพ่ือไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ 1 
ภาคการศึกษาตาม Work Term มาตรฐานที่ก าหนดโดยสาขาวิชา คิดเป็นปริมาณการศึกษา 8 
หน่วยกิต นักศึกษาสหกิจศึกษาอาจลงทะเบียนเพ่ือไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ มากกว่า 1 
ภาคการศึกษา หรือมากกว่า 1 ครั้งก็ได้ โดยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มสหกิจศึกษา
ตามล าดับดังนี้ 
 ENG85 4003 เตรียมสหกิจศึกษา 

(Pre-cooperative Education) 
1 หน่วยกิต 

 ENG85 4013 สหกิจศึกษา 1 
(Cooperative Education I) 

8 หน่วยกิต 

 ENG85 4023 สหกิจศึกษา 2 
(Cooperative Education II) 

8 หน่วยกิต 

 ENG85 4033 สหกิจศึกษา 3 
(Cooperative Education III) 

8 หน่วยกิต 

ในกรณีที่ไม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาได้หรือได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงานวิชาชีพทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษาได้ 
 ENG85 4043 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมอากาศยาน 9 หน่วยกิต 

(Aeronautical Engineering Professional Project) 

    

 -  กลุ่มวิชา โทความเป็นผู้ประกอบการ 21 หน่วยกิต 
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  กลุ่มวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต 

 IST50 2401 ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม่ 
(Entrepreneurship and New Venture Creation) 

3(3-0-6) 
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 IST50 2402 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม 
(Go-to-Market Strategies for Innovative Product and  
Service) 

2(2-0-4) 

 IST50 2403 แผนธุรกิจและจัดหาเงินทุน 
(Business Plan and Financing) 

3(3-0-6) 

  กลุ่มวิชาเลือก 4 หน่วยกิต 

 ให้ผู้เรียนเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้   

 IST50 2404 นวัตกรรมแบบจ าลองธุรกิจ 
(Business Model Innovation) 

 2(1-2-3) 

 IST50 2405 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ  
(Product and Service Design) 

 2(1-2-3) 

 IST50 2406 ประเด็นกฎหมายส าหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม 
(Legal Aspects for Innovative Entrepreneurs) 

2(2-0-4) 

 IST50 2407 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับธุรกิจนวัตกรรม 
(Intellectual Property Strategies for Innovative Business) 

2(2-0-4) 

 IST50 2408 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม 
(Social Innovation Development) 

 2(1-2-3) 

 IST50 2409 ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม 
(Social Entrepreneurship) 

 2(1-2-3) 

 IST50 2410 ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 
(Technopreneurship) 

 2(1-2-3) 

 IST50 2411 โลจิสติกส์ผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Logistics) 

 2(2-0-4) 

 -  กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 9 หน่วยกิต 

 IST50 3412 เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการหรือ 
เตรียมการบ่มเพาะประกอบการ 
(Pre-Enterprise Cooperative Education or 
Pre-Enterprise Incubation) 

 1(1-0-2) 

 IST50 4413 สหกิจศึกษาประกอบการ 
(Enterprise Cooperative Education) 

8 หน่วยกิต 

หรือ 
 

IST50 4414 การบ่มเพาะประกอบการ 
(Enterprise Incubation) 

8 หน่วยกิต 

     

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต 
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ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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3.1.5 แผนการศึกษา 
แบบเอก )วิศวกรรมเครื่องกล(  

ช้ันปี ภาคการศึกษาที่ 1 
หน่วย 
กิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
หน่วย 
กิต 

ภาคการศึกษาที่ 3 
หน่วย 
กิต 

ปีท่ี 1 

SCI02 1111      เคมีพ้ืนฐาน 1 4 SCI03 1002      แคลคูลัส 2 4 SCI03 1005      แคลคูลัส 3 4 
SCI02 1112      ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 1 SCI05 1001      ฟิสิกส์ 1 4 SCI05 1002      ฟิสิกส์ 2 4 
SCI03 1001      แคลคูลัส 1 4 SCI05 1151      ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 SCI05 1152      ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 
IST20 1001      การรู้ดิจิทัล 2 IST20 1003      ทักษะชีวิต 3 IST20 1004      ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3 
IST20 1002      การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1 IST30 1102      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3 ENG83 1001     วัสดุวิศวกรรม 2 2 
IST30 1101      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3 ENG31 1001    วัสดุวิศวกรรม 1 2 ENG85 1020     การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 1 

 ENG85 1010    การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2   วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 2 
 รวม 17 รวม 17 รวม 17 

 
 
 
ปีท่ี 2 

SCI03 1003      ความน่าจะเป็นและสถิติ 3 SCI03 2303      วิธีเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ 4 SCI03 2002      ระเบียบวิธีค านวณเชิงตัวเลขส าหรับคอมพิวเตอร์ 4 
IST20 2001      มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 IST20 2002      มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 IST30 1103      ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3 
ENG33 6004    กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น 2 ENG85 2050    พลศาสตร์วิศวกรรม 3 ENG85 2100    กลศาสตร์ของไหล 1 3 
ENG85 2010    แนะน าวิชาชีพวิศวกรเครื่องกลและอากาศยาน 1 ENG85 2060    การเขียนแบบทางกล 2 ENG85 2110    กลศาสตร์วัสดุ 1 3 
ENG85 2020    เทอร์โมไดนามิกส์ 1 3 ENG85 2070    วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 3 ENG85 2120    กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3 
ENG85 2030    สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 3 ENG85 2080    ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตส าหรับวิศวกร 1 ENG85 2130    อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับงานวิศวกรรม 2 
ENG85 2040    การวัดและเครื่องมือวัด 2 ENG85 2090    วิศวกรรมความปลอดภัย 2   

 รวม 17 รวม 18 รวม 18 
 
 
 
 
ปีท่ี 3 

ENG85 3010    การจัดการพลังงานและเศรษฐศาสตร์ 2 IST30 1104      ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 IST30 1105      ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 
ENG85 3020    ความรู้เบื้องต้นปัญญาประดิษฐ์ 2 ENG85 3060    การท าความเย็นและการปรับอากาศ 3 ENG85 3058    การออกแบบระบบอาคารส าหรับวิศวกรเครื่องกล 3 
ENG85 3030    หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 2 ENG85 3070    การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 2 ENG85 3068    วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3 
ENG85 3040    การถ่ายเทความร้อน 3 ENG85 3080    การออกแบบระบบความร้อน 3 ENG85 3078    วิศวกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติอุตสาหกรรม 3 
ENG85 3050    การสั่นทางกล 3 ENG85 3410    ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 2 1 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 2 
ENG85 3400    ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 1 1 ENG85 3038    การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน 3 วิชาเลือกบังคับ (1) 3 
ENG85 3018    ทักษะพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล 1 ENG85 3048    ระบบควบคุมอัตโนมัติ 4   
ENG85 3028    การออกแบบเครื่องจักรกล 3     

 รวม 17 รวม 19 รวม 17 
 
 
 
ปีท่ี 4 

ENG85 4007    เตรียมสหกิจศึกษา 1 ENG85 4017    สหกิจศึกษา 1 8 เลือกเสรี (1) 4 
ENG85 4508    โครงงานบูรณาการวิศวกรรมเครื่องกล 4   เลือกเสรี (2) 4 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 2     
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 2     
วิชาเลือกบังคับ (2) 3     

 วิชาเลือกบังคับ (3) 3     
 รวม 15 รวม 8 รวม 8 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  188  หน่วยกิต  
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Undergraduate Course Placement Major (Mechanical Engineering) 
Year First Trimester Cr Second Trimester Cr Third Trimester Cr 

FR
ES

HM
AN

 

SCI02 1111     Fundamental Chemistry I 4 SCI03 1002     Calculus II 4 SCI03 1005     Calculus III 4 
SCI02 1112     Fundamental Chemistry Laboratory I 1 SCI05 1001     Physics I 4 SCI05 1002     Physics II 4 
SCI03 1001     Calculus I 4 SCI05 1151     Physics Laboratory I 1 SCI05 1152     Physics Laboratory II 1 
IST20 1001     Digital Literacy 2 IST20 1003     Life Skills 3 IST20 1004      Citizenship and Global Citizens 3 
IST20 1002     Use of Application Programs for Learning 1 IST30 1102     English for Communication II 3 ENG83 1001    Engineering Materials II 2 
IST30 1101     English for Communication I 3 ENG31 1001    Engineering Materials I 2 ENG85 1020    Computer Programming I 1 

 ENG85 1010   Engineering Graphics I 2   General Education Elective (1) 2 
 รวม 17 รวม 17 รวม 17 

SO
PH

OM
OR

E 

SCI03 1003     Probability and Statistics 3 SCI03 2303      Mathematical Methods for Differential Equations 4 SCI03 2002      Numerical Methods for Computer 4 
IST20 2001      Man, Society and Environment 3 IST20 2002      Man, Economy and Development 3 IST30 1103      English for Academic Purposes 3 
ENG33 6004    Introduction to Manufacturing Processes 2 ENG85 2050    Engineering Dynamics 3 ENG85 2100     Fluid Mechanics I 3 
ENG85 2010    Introduction to Mechanical 
                     and Aeronautical Engineering Profession 

1 ENG85 2060    Mechanical Drawing 2 ENG85 2110     Mechanics of Materials I 3 

ENG85 2020    Thermodynamics I 3 ENG85 2070    Fundamentals of Electrical and Electronics  
                     Circuitry 

3 ENG85 2120     Mechanics of Machinery 3 

ENG85 2030    Engineering Statics 3 ENG85 2080    Manufacturing Processes Laboratory 1 ENG85 2130     Internet of Things for Engineering Application 2 
ENG85 2040    Measurement and Instrumentation 2 ENG85 2090    Safety Engineering 2   

 รวม 17 รวม 18 รวม 18 

JU
NI

OR
 

ENG85 3010    Energy Management and Economics 2 IST30 1104      English for Specific Purposes 3 IST30 1105       English for Careers 3 
ENG85 3020    Introduction to Artificial Intelligence 2 ENG85 3060    Refrigeration and Air Conditioning 3 ENG85 3058      Building System Design for Mechanical Engineer 3 
ENG85 3030    Industrial Robots 2 ENG85 3070    Fundamental of Computer Aided Engineering 2 ENG85 3068      Power Plant Engineering 3 
ENG85 3040    Heat Transfer 3 ENG85 3080    Thermal System Design 3 ENG85 3078      Industrial Automation Engineering 3 
ENG85 3050    Mechanical Vibration  3 ENG85 3410     Mechanical and Aeronautical Engineering 

                      Laboratory II 
1 General Education Elective (2) 2 

ENG85 3400    Mechanical and Aeronautical 
                     Engineering Laboratory I 

1 ENG85 3038     Jig and Fixture Design 3 Technical Elective (1) 3 

ENG85 3018    Fundamental skill of Mechanical Engineering 1 ENG85 3048    Automatic Control Systems 4   
ENG85 3028    Machine Design 3     

 รวม 17 รวม 19 รวม 17 

SE
NI

OR
 

ENG85 4007    Pre-cooperative Education 1 ENG85 4017    Cooperative Education I 8 Free Elective (1) 4 
ENG85 4508    Mechanical Engineering Capstone Project 4   Free Elective (2) 4 
General Education Elective (3) 2     
General Education Elective (4) 2     
Technical Elective (2) 3     

 Technical Elective (3) 3     
 รวม 15 รวม 8 รวม 8 

Grand Total 188 Credits   



มคอ.2 
 

53 

แบบเอก )วิศวกรร อากาศยาน( 

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย 
กิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย 

กิต ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 
กิต 

ปีที่ 1 

SCI 02 1111     เคมีพื้นฐาน 1 4 SCI 03 1002      แคลคูลัส 2 4 SCI 03 1005      แคลคูลัส 3 4 
SCI 02 1112     ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 SCI 05 1001      ฟิสิกส์ 1 4 SCI05 1002      ฟิสิกส์ 2 4 
SCI 03 1001     แคลคูลัส 1 4 SCI 05 1151      ปฏิบัติการฟิสกิส์ 1 1 SCI05 1152      ปฏิบัติการฟิสกิส์ 2 1 
IST 20 1001     การรู้ดจิิทัล 2 IST20 1003      ทักษะชวีิต 3 IST20 1004      ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3 
IST20 1002     การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1 IST 30 1102      ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2  3 ENG83  1001    วัสดุวิศวกรรม  2 2 
IST 30 1101     ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 1  3 ENG31 1001    วัสดุวิศวกรรม 1 2 ENG85  10 20    การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์1 1 

 ENG85 1010    การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2   วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก )1( 2 
 รวม 17 รวม 17 รวม 17 

 
 
 
ปีที่ 2 

SCI03 1003      ความน่าจะเป็นและสถิต ิ 3 SCI03 2303      วิธีเชงิคณิตศาสตร์ส าหรับสมการเชิงอนุพนัธ์ 4 SCI03 2002      ระเบียบวิธีค านวณเชิงตัวเลขส าหรับคอมพิวเตอร ์ 4 
IST20 2001      มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 IST20 2002      มนุษย์กับเศรษฐกจิและการพัฒนา 3 IST30 1103      ภาษาอังกฤษเพื่อวตัถุประสงค์ทางวิชาการ 3 
ENG33 6004    กรรมวิธีการผลิตเบ้ืองตน้ 2 ENG85 2050    พลศาสตร์วิศวกรรม 3 ENG85 2100    กลศาสตร์ของไหล 1 3 
ENG85 2010    แนะน าวชิาชีพวิศวกรเครือ่งกลและอากาศยาน 1 ENG85 2060    การเขียนแบบทางกล 2 ENG85 2110    กลศาสตร์วัสดุ 1 3 
ENG85 2020    เทอรโ์มไดนามิกส์ 1 3 ENG85 2070    วงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์พืน้ฐาน 3 ENG85 2120    กลศาสตร์เครื่องจกัรกล 3 
ENG85 2030    สถิตยศาสตรว์ิศวกรรม 3 ENG85 2080    ปฏิบัติการกรรมวธิีการผลติส าหรับวิศวกร 1 ENG85 2130    อินเทอรเ์น็ตของสรรพสิ่งส าหรับงานวิศวกรรม 2 
ENG85 2040    การวัดและเครื่องมอืวัด 2 ENG85 2090    วิศวกรรมความปลอดภัย 2   

       
 รวม 17 รวม 18 รวม 18 

 
 
 
 
ปีที่ 3 

ENG85 3010   การจัดการพลังงานและเศรษฐศาสตร์ 2 IST30 1104      ภาษาอังกฤษเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ 3 IST30 1105      ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 
ENG85 3020   ความรูเ้บ้ืองตน้ปัญญาประดิษฐ ์ 2 ENG85 3060    การท าความเย็นและการปรับอากาศ 3 ENG85 3051    การควบคุมอากาศยานอัตโนมัติ 4 
ENG85 3030   หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 2 ENG85 3070    การใช้คอมพวิเตอร์ชว่ยในการวเิคราะห์ทางวิศวกรรม 2 ENG85 3061    การออกแบบอากาศยาน 3 
ENG85 3040   การถ่ายเทความรอ้น 3 ENG85 3080    การออกแบบระบบความร้อน 3 ENG85 3071    ต้นก าลังอากาศยาน 3 
ENG85 3050   การสัน่ทางกล 3 ENG85 3410    ปฏิบัติการวิศวกรรมเครือ่งกลและอากาศยาน 2 1 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 2 
ENG85 3400   ปฏิบัติการวิศวกรรมเครือ่งกลและอากาศยาน 1 1 ENG85 3031    โครงสร้างอากาศยาน 3 วิชาเลือกบังคับ )1) 3 
ENG85 3011   ทักษะพืน้ฐานวิศวกรรมอากาศยาน 1 ENG85 3041    กลศาสตร์การบิน 3   
ENG85 3021   อากาศพลศาสตร ์ 3     

 รวม 17 รวม 18 รวม 18 
 
 
 
ปีที่ 4 

ENG85 4003   เตรียมสหกิจศกึษา 1 ENG85 4013   สหกิจศกึษา 1 8 เลือกเสรี )1) 4 
ENG85 4501   โครงงานบรูณาการวิศวกรรมอากาศยาน 4   เลือกเสรี )2) 4 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก )3) 2     
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก )4) 2     
วิชาเลือกบังคับ )2) 3     

 วิชาเลือกบังคับ )3) 3     
 รวม 15 รวม 8 รวม 8 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  188  หน่วยกิต  



มคอ.2 
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Undergraduate Course Placement Major (Aeronautical Engineering) 
Year First Trimester Cr Second Trimester Cr Third Trimester Cr 

FR
ES

HM
AN

 

SCI02 1111       Fundamental Chemistry I 4 SCI03 1002      Calculus II 4 SCI03 1005      Calculus III 4 
SCI02 1112       Fundamental Chemistry  
                      Laboratory I 

1 SCI05 1001      Physics I 4 SCI05 1002      Physics II 4 

SCI03 1001       Calculus I 4 SCI05 1151      Physics Laboratory I 1 SCI05 1152      Physics Laboratory II 1 
IST20 1001       Digital Literacy 2 IST20 1003      Life Skills 3 IST20 1004      Citizenship and Global Citizens 3 
IST20 1002       Use of Application 
                      Programs for Learning 

1 IST30 1102      English for  
                     Communication II 

3 ENG83 1001     Engineering Materials II 2 

IST30 1101       English for Communication I 3 ENG31 1001    Engineering Materials I 2 ENG23 1001     Computer Programming I 1 
 ENG85 1010     Engineering Graphics I 2   General Education Elective (1) 2 

 รวม 17 รวม 17 รวม 17 

SO
PH

OM
OR

E 

SCI03 1003       Probability and Statistics 3 SCI03 2303       Mathematical Methods for Differential Equations 4 SCI03 2002         Numerical Methods for Computer 4 
IST20 2001       Man, Society and Environment 3 IST20 2002       Man, Economy and Development 3 IST30 1103         English for Academic Purposes 3 
ENG33 6004     Introduction to Manufacturing Processes 2 ENG85 2050     Engineering Dynamics 3 ENG85 2100       Fluid Mechanics I 3 
ENG85 2010     Introduction to Mechanical and 
                      Aeronautical Engineering Profession 

1 ENG85 2060     Mechanical Drawing 2 ENG85 2110       Mechanics of Materials I 3 

ENG85 2020     Thermodynamics I 3 ENG85 2070     Fundamentals of Electrical and Electronics Circuitry 3 ENG85 2120       Mechanics of Machinery 3 
ENG85 2030     Engineering Statics 3 ENG85 2080     Manufacturing Processes Laboratory 1 ENG85 2130       Internet of Things for Engineering Application 2 
ENG85 2040     Measurement and Instrumentation 2 ENG85 2090     Safety Engineering 2   

 รวม 17 รวม 18 รวม 18 

JU
NI

OR
 

ENG85 3010      Energy Management and Economics 2 IST30 1104       English for Specific Purposes 3 IST30 1105        English for Careers 3 
ENG85 3020      Introduction to Artificial Intelligence 2 ENG85 3060     Refrigeration and Air Conditioning 3 ENG85 3051      Aircraft Automatic Control 4 
ENG85 3030      Industrial Robots 2 ENG85 3070     Fundamental of Computer Aided Engineering 2 ENG85 3061      Aircraft Design 3 
ENG85 3040      Heat Transfer 3 ENG85 3080     Thermal System Design 3 ENG85 3071      Aircraft Power Plant 3 
ENG85 3050      Mechanical Vibration  3 ENG85 3410     Mechanical and Aeronautical Engineering Laboratory II 1 General Education Elective (2) 2 

ENG85 3400      Mechanical and Aeronautical 
                       Engineering Laboratory I 

1 ENG85 3031     Aircraft Structures 3 Technical Elective (1) 3 

ENG85 3011      Fundamental Skill of Aeronautical Engineering 1 ENG85 3041     Flight Mechanics 3   
ENG85 3021      Aerodynamics 3     

 รวม 17 รวม 18 รวม 18 

SE
NI

OR
 

ENG85 4003      Pre-cooperative Education 1 ENG85 4013     Cooperative Education I 8 Free Elective (1) 4 
ENG85 4501      Aeronautical Engineering Capstone Project  4   Free Elective (2) 4 
General Education Elective (3) 2     
General Education Elective (4) 2     
Technical Elective (2) 3     

 Technical Elective (3) 3     
 รวม 15 รวม 8 รวม 8 

Grand Total  188  Credits  



มคอ.2 
 

55 

แบบเอก-โท  )วิศวกรรมเครื่องกล -โทความเป็นผู้ประกอบการ( 

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย 
กิต ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 

กิต 

ปีที่ 1 

SCI 02 1111     เคมีพื้นฐาน 1 4 SCI 03 1002     แคลคูลัส 2 4 SCI 03 1005      แคลคูลัส 3 4 
SCI 02 1112     ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 SCI 05 1001     ฟิสิกส์ 1 4 SCI 05 1002      ฟิสิกส์ 2 4 
SCI 03 1001     แคลคูลัส 1 4 SCI 05 1151     ปฏิบัติการฟิสกิส์ 1 1 SCI 05 1152      ปฏิบัติการฟิสกิส์ 2 1 
IST 20 1001     การรู้ดจิิทัล 2 IST20 1003     ทกัษะชีวติ 3 IST 20 1004      ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3 
IST20 1002     การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1 IST 30 1102     ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 2  3 ENG83  1001    วัสดุวิศวกรรม  2 2 
IST 30 1101     ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 1  3 ENG31 1001    วัสดุวิศวกรรม 1 2 ENG85  10 20    การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์1 1 

 ENG85 1010    การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2   วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก )1( 2 
 รวม 17 รวม 17 รวม 17 

ปีที่ 2 

SCI03 1003     ความน่าจะเป็นและสถิต ิ 3 SCI03 2303     วิธีเชิงคณติศาสตร์ส าหรับสมการเชิงอนุพนัธ์ 4 SCI03 2002      ระเบียบวิธีค านวณเชิงตัวเลขส าหรับคอมพิวเตอร ์ 4 
IST20 2001     มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 IST20 2002     มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 IST30 1103      ภาษาอังกฤษเพื่อวตัถุประสงค์ทางวิชาการ 3 
IST50 2401     ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธรุกจิใหม่ 3 IST50 2402     กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม 2 ENG85 2100    กลศาสตร์ของไหล 1 3 
ENG33 6004   กรรมวธิีการผลิตเบือ้งต้น 2 ENG85 2050   พลศาสตร์วิศวกรรม 3 ENG85 2110    กลศาสตร์วัสดุ 1 3 
ENG85 2010   แนะน าวิชาชีพวิศวกรเครือ่งกลและอากาศยาน 1 ENG85 2060   การเขียนแบบทางกล 2 ENG85 2120    กลศาสตร์เครื่องจกัรกล 3 
ENG85 2020   เทอร์โมไดนามกิส์ 1 3 ENG85 2070   วงจรไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์พื้นฐาน 3 ENG85 2130    อินเทอรเ์น็ตของสรรพสิ่งส าหรับงานวิศวกรรม 2 
ENG85 2030   สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 3 ENG85 2080   ปฏิบัติการกรรมวิธกีารผลติส าหรับวิศวกร 1 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก )2) 2 

 ENG85 2040   การวัดและเครือ่งมอืวัด 2 ENG85 2090   วิศวกรรมความปลอดภัย 2   
 รวม 20 รวม 20 รวม 20 

ปีที่ 3 

IST50 2403     แผนธุรกิจและการจัดหาเงนิทนุ 3 IST30 1104     ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์เฉพาะ 3 IST30 1105      ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 
ENG85 3010   การจัดการพลังงานและเศรษฐศาสตร์ 2 ENG85 3060   การท าความเย็นและการปรับอากาศ 3 ENG85 3058    การออกแบบระบบอาคารส าหรับวิศวกรเครื่องกล 3 
ENG85 3020   ความรูเ้บ้ืองตน้ปัญญาประดิษฐ ์ 2 ENG85 3070   การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวเิคราะห์ทางวิศวกรรม 2 ENG85 3068    วิศวกรรมโรงจกัรตน้ก าลัง 3 
ENG85 3030   หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 2 ENG85 3080   การออกแบบระบบความรอ้น 3 ENG85 3078    วิศวกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติอุตสาหกรรม 3 
ENG85 3040   การถ่ายเทความรอ้น 3 ENG85 3410   ปฏิบัติการวิศวกรรมเครือ่งกลและอากาศยาน 2 1 วิชาเลือกบังคับ )1) 3 
ENG85 3050   การสัน่ทางกล 3 ENG85 3038   การออกแบบอุปกรณช์่วยผลิตและจับยึดชิน้งาน 3 วิชาเลือกโทความเป็นผู้ประกอบการ (2) 2 
ENG85 3400   ปฏิบัติการวิศวกรรมเครือ่งกลและอากาศยาน 1 1 ENG85 3048   ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ 4 เลือกเสรี )1) 4 
ENG85 3018   ทักษะพืน้ฐานวิศวกรรมเครื่องกล 1 วิชาเลือกโทความเป็นผู้ประกอบการ )1) 2   
ENG85 3028   การออกแบบเครื่องจักรกล 3     

 รวม 20 รวม 21 รวม 21 

ปีที่ 4 

IST50 3412     เตรียมสหกิจศกึษาประกอบการ หรอื 
                    เตรียมการบ่มเพาะประกอบการ 

1 ENG85 4017   สหกิจศกึษา 1 8 IST50 4413 สหกิจศึกษาประกอบการ หรือ 
IST50 4414 การบ่มเพาะประกอบการ 

8 

ENG85 4007   เตรียมสหกิจศกึษา 1     
ENG85 4508   โครงงานบรูณาการวิศวกรรมเครื่องกล 4     
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก )3) 2     
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก )4) 2     
วิชาเลือกบังคับ )2) 3     
วิชาเลือกบังคับ )3) 3     

 เลือกเสรี )2) 4     
 รวม 20 รวม 8 รวม 8 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  209  หน่วยกิต  



มคอ.2 
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Undergraduate Course Placement Major – Minor )Mechanical Engineering - Entrepreneurship( 
Year First Trimester Cr Second Trimester Cr Third Trimester Cr 

FR
ES

HM
AN

 

SCI 02 1111     Fundamental Chemistry I 4 SCI03 1002      Calculus II 4 SCI03 1005      Calculus III 4 
SCI 02 1112     Fundamental Chemistry Laboratory I 1 SCI05 1001      Physics I 4 SCI05 1002      Physics II 4 
SCI 03 1001     Calculus I 4 SCI05 1151      Physics Laboratory I 1 SCI05 1152      Physics Laboratory II 1 
IST 20 1001     Digital Literacy 2 IST20 1003      Life Skills 3 IST20 1004      Citizenship and Global Citizens 3 
IST20 1002     Use of Application Programs for Learning 1 IST30 1102      English for Communication II 3 ENG83 1001    Engineering Materials II 2 
IST 30 1101     English for Communication I 3 ENG31 1001    Engineering Materials I 2 ENG23 1001   Computer Programming I 1 

 ENG85 1010   Engineering Graphics I 2   General Education Elective (1) 2 
 รวม 17 รวม 17 รวม 17 

SO
PH

OM
OR

E 

SCI03 1003     Probability and Statistics 3 SCI03 2303     Mathematical Methods for Differential Equations 4 SCI03 2002     Numerical Methods for Computer 4 
IST20 2001     Man, Society and Environment 3 IST20 2002     Man, Economy and Development 3 IST30 1103     English for Academic Purposes 3 
IST50 2401      Entrepreneurship and New Venture Creation 3 IST50 2402     Go-to-Market Strategies for Innovative Product and Service 2 ENG85 2100   Fluid Mechanics I 3 
ENG33 6004    Introduction to Manufacturing Processes 2 ENG85 2050    Engineering Dynamics 3 ENG85 2110   Mechanics of Materials I 3 
ENG85 2010    Introduction to Mechanical 
                     and Aeronautical Engineering Profession 

1 ENG85 2060    Mechanical Drawing 2 ENG85 2120   Mechanics of Machinery  3 

ENG85 2020    Thermodynamics I 3 ENG85 2070    Fundamentals of Electrical and Electronics Circuitry 3 ENG85 2130    Internet of Things for Engineering Application 2 
ENG85 2030    Engineering Statics 3 ENG85 2080    Manufacturing Processes Laboratory 1 General Education Elective (2) 2 
ENG85 2040    Measurement and Instrumentation 2 ENG85 2090    Safety Engineering 2   

 รวม 20 รวม 20 รวม 20 

JU
NI

OR
 

IST50 2403       Business Plan and Financing 3 IST30 1104       English for Specific Purposes 3 IST30 1105      English for Careers 3 
ENG85 3010      Energy Management and Economics 2 ENG85 3060     Refrigeration and Air Conditioning 3 ENG85 3058     Building System Design For Mechanical Engineer 3 
ENG85 3020      Introduction to Artificial Intelligence 2 ENG85 3070     Fundamental of Computer Aided Engineering 2 ENG85 3068     Power Plant Engineering 3 
ENG85 3030      Industrial Robots 2 ENG85 3080     Thermal System Design 3 ENG85 3078     Industrial Automation Engineering 3 
ENG85 3040      Heat Transfer 3 ENG85 3410     Mechanical and Aeronautical Engineering Laboratory II 1 Technical Elective )1( 3 
ENG85 3050      Mechanical Vibration 3 ENG85 3038     Jig and Fixture Design 3 Entrepreneur Elective (2) 2 
ENG85 3400      Mechanical and Aeronautical 
                       Engineering Laboratory I 

1 ENG85 3048     Automatic Control Systems 4 Free Elective (1) 4 

ENG85 3018      Fundamental skill of Mechanical Engineering 1 Entrepreneur Elective (1) 2   
 ENG85 3028      Machine Design 3     

 รวม 20 รวม 21 รวม 21 

SE
NI

OR
 

IST50 3412        Pre-Enterprise Cooperative  
                       Education or Pre-Enterprise  
                       Cooperative Education 

1 ENG85 4017     Cooperative Education I 8 IST50 4413     Enterprise Cooperative 
                    Education or  
IST50 4414     Enterprise Incubation 

8 

ENG85 4007      Pre-Cooperative Education I 1     
ENG85 4508      Mechanical Engineering Capstone Project 4     
General Education Elective (3) 2     
General Education Elective )4) 2     

 Technical Elective (2) 3     
 Technical Elective (3) 3     
 Free Elective (2) 4     

 รวม 20 รวม 8 รวม 8 

Grand Total  209  Credits  



มคอ.2 
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แบบเอก-โท  )วิศวกรร อากาศยาน-โทความเป็นผู้ประกอบการ( 

ช้ันปี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 
กิต 

ปีท่ี 1 

SCI 02   1111    เคมีพื้นฐาน  1 4 SCI 03   1002    แคลคูลัส 2  4 SCI 03    1005     แคลคูลัส 3 4 
SCI 02   1112    ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน  1 1 SCI 05   1001    ฟิสิกส์ 1  4 SCI 05    1002     ฟิสิกส์ 2 4 
SCI 03   1001    แคลคูลัส 1  4 SCI 05   1151    ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  1 SCI 05    1152     ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 
IST 20   1001    การรู้ดิจิทัล  2 IST20   1003    ทักษะชีวิต 3 IST 20    1004     ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3 
IST20   1002    การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1 IST 30   1102    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3 ENG83  1001    วัสดุวิศวกรรม  2 2 
IST 30   1101    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3 ENG31 1001    วัสดุวิศวกรรม 1 2 ENG85   1020    การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 1 

 ENG85 1010    การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2   วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก )1( 2 
     วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  ) 2( 2 
 รวม 17 รวม 17 รวม 19 

 
 
 
ปีท่ี 2 

SCI03   1003   ความน่าจะเป็นและสถิติ 3 SCI03 2303     วิธีเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ 4 SCI03 2002     ระเบียบวิธีค านวณเชิงตัวเลขส าหรับคอมพิวเตอร์ 4 
IST20   2001   มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 IST20 2002     มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 IST30 1103     ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3 
IST50 2401    ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ 3 IST50 2402     กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม 2 ENG85 2100   กลศาสตร์ของไหล 1 3 
ENG33 6004   กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น 2 ENG85 2050   พลศาสตร์วิศวกรรม 3 ENG85 2110   กลศาสตร์วัสดุ 1 3 
ENG85 2010   แนะน าวิชาชีพวิศวกรเครื่องกลและอากาศยาน 1 ENG85 2060   การเขียนแบบทางกล 2 ENG85 2120   กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3 
ENG85 2020   เทอร์โมไดนามิกส์ 1 3 ENG85 2070   วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 3 ENG85 2130   อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับงานวิศวกรรม 2 
ENG85 2030   สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 3 ENG85 2080   ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตส าหรับวิศวกร 1 วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก )3) 2 
ENG85 2040   การวัดและเครื่องมือวัด 2 ENG85 2090   วิศวกรรมความปลอดภัย 2   

 รวม 20 รวม 20 รวม 20 
 
 
 
 
ปีท่ี 3 

IST50 2403     แผนธุรกิจและการจัดหาเงินทุน 3 IST30 1104    ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 IST30 1105    ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 
ENG85 3010   การจัดการพลังงานและเศรษฐศาสตร์ 2 ENG85 3060   การท าความเย็นและการปรับอากาศ 3 ENG85 3051 การควบคุมอากาศยานอัตโนมัติ 4 
ENG85 3020   ความรู้เบื้องต้นปัญญาประดิษฐ์ 2 ENG85 3070   การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 2 ENG85 3061 การออกแบบอากาศยาน 3 
ENG85 3030   หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 2 ENG85 3080   การออกแบบระบบความร้อน 3 ENG85 3071 ต้นก าลังอากาศยาน 3 
ENG85 3040   การถ่ายเทความร้อน 3 ENG85 3410   ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 2 1 วิชาเลือกบังคับ )1) 3 
ENG85 3050   การสั่นทางกล 3 ENG85 3031   โครงสร้างอากาศยาน 3 เลือกเสรี )1) 4 
ENG85 3400   ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 1 1 ENG85 3041   กลศาสตร์การบิน 3   
ENG85 3011   ทักษะพื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 1 วิชาเลือกโทความเป็นผู้ประกอบการ )1) 2   
ENG85 3021   อากาศพลศาสตร์ 3     

 รวม 20 รวม 20 รวม 20 
 
 
 
ปีท่ี 4 

IST50 3412    เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการ หรือ 
                   เตรียมการบ่มเพาะประกอบการ 

1 ENG85 4013   สหกิจศึกษา 1 8 IST50 4413 สหกิจศึกษาประกอบการ หรือ 
IST50 4414 การบ่มเพาะประกอบการ 

8 

ENG85 4003   เตรียมสหกิจศึกษา 1     
ENG85 4501   โครงงานบูรณาการวิศวกรรมอากาศยาน 4     
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก )4) 2     
วิชาเลือกบังคับ )2) 3     
วิชาเลือกบังคับ )3) 3     

 วิชาเลือกโทความเป็นผู้ประกอบการ (2) 2     
 เลือกเสรี )2) 4     

 รวม 20 รวม 8 รวม 8 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  209  หน่วยกิต  
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Undergraduate Course Placement Major – Minor )Aeronautical Engineering - Entrepreneurship( 
Year Fist Trimester Cr Second Trimester Cr Third Trimester Cr 

FR
ES

HM
AN

 

SCI02 1111     Fundamental Chemistry I 4 SCI03 1002      Calculus II 4 SCI03 1005      Calculus III 4 
SCI02 1112     Fundamental Chemistry Laboratory I 1 SCI05 1001      Physics I 4 SCI05 1002      Physics II 4 
SCI03 1001     Calculus I 4 SCI05 1151      Physics Laboratory I 1 SCI05 1152      Physics Laboratory II 1 
IST20 1001     Digital Literacy 2 IST20 1003      Life Skills 3 IST20 1004      Citizenship and Global Citizens 3 
IST20 1002     Use of Application Programs for Learning 1 IST30 1102      English for Communication II 3 ENG83 1001    Engineering Materials II 2 
IST30 1101     English for Communication I 3 ENG31 1001    Engineering Materials I 2 ENG23 1001   Computer Programming I 1 

 ENG85 1010   Engineering Graphics I 2   General Education Elective (1) 2 
     General Education Elective (2) 2 

 รวม 17 รวม 17 รวม 19 

SO
PH

OM
OR

E 

SCI03 1003     Probability and Statistics 3 SCI03 2303     Mathematical Methods for Differential Equations 4 SCI03 2002     Numerical Methods for Computer 4 
IST20 2001     Man, Society and Environment 3 IST20 2002     Man, Economy and Development 3 IST30 1103     English for Academic Purposes 3 
IST50 2401      Entrepreneurship and New Venture Creation 3 IST50 2402     Go-to-Market Strategies For Innovative Product and Service 2 ENG85 2100   Fluid Mechanics I 3 
ENG33 6004    Introduction to Manufacturing Processes 2 ENG85 2050   Engineering Dynamics 3 ENG85 2110   Mechanics of Materials I 3 
ENG85 2010    Introduction to Mechanical 
                     and Aeronautical Engineering Profession 

1 ENG85 2060   Mechanical Drawing 2 ENG85 2120   Mechanics of Machinery 3 

ENG85 2020    Thermodynamics I 3 ENG85 2070   Fundamentals of Electrical and Electronics Circuitry 3 ENG85 2130    Internet of Things for Engineering Application 2 
ENG85 2030    Engineering Statics 3 ENG85 2080   Manufacturing Processes Laboratory 1 General Education Elective (3) 2 
ENG85 2040    Measurement and Instrumentation 2 ENG85 2090   Safety Engineering 2   

 รวม 20 รวม 20 รวม 20 

JU
NI

OR
 

IST50 2403      Business Plan and Financing 3 IST30 1104      English for Specific Purposes 3 IST30 1105     English for Careers 3 
ENG85 3010    Energy Management and Economics 2 ENG85 3060    Refrigeration and Air Conditioning 3 ENG85 3051    Aircraft Automatic Control 4 
ENG85 3020    Introduction to Artificial Intelligence 2 ENG85 3070    Fundamental of Computer Aided Engineering 2 ENG85 3061    Aircraft Design 3 
ENG85 3030    Industrial Robots 2 ENG85 3080    Thermal System Design 3 ENG85 3071    Aircraft Power Plant 3 
ENG85 3040    Heat Transfer 3 ENG85 3410    Mechanical and Aeronautical Engineering Laboratory II 1 Technical Elective (1) 3 
ENG85 3050    Mechanical Vibration  3 ENG85 3031    Aircraft Structures 3 Free Elective (1) 4 
ENG85 3400    Mechanical and Aeronautical 
                     Engineering Laboratory I 

1 ENG85 3041    Flight Mechanics 3   

ENG85 3011    Fundamental Skill of Aeronautical Engineering 1 Entrepreneur Elective (1) 2   
 ENG85 3021    Aerodynamics 3     

 รวม 17 รวม 20 รวม 20 

SE
NI

OR
 

IST50 3412      Pre-Enterprise Cooperative 
                     Education or Pre-Enterprise Incubation 

1 ENG85 4013     Cooperative Education I 8 IST50 4413 Enterprise Cooperative Education or  
IST50 4414 Enterprise Incubation 

8 

ENG85 4003    Pre-cooperative Education 4     
ENG85 4501    Aeronautical Engineering Capstone Project 1     
General Education Elective (4) 2     
Technical Elective (2) 3     

 Technical Elective (3) 3     
 Entrepreneur Elective (2) 2     
 Free Elective (2) 4     

 รวม 20 รวม 8 รวม 8 

Grand Total  209  Credits 
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ความหมายของรหัสวิชา 
รหัสรายวิชา ประกอบด้วยตัวอักษรล าดับที่ 1-3 และตัวเลข ล าดับที่ 4-9 มีความหมายดังนี้ 

  
ล าดับที ่1 - 3 แสดงรหัสส านักวิชา  ENG หมายถึง ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
  IST หมายถึง ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
  SCI หมายถึง ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
ล าดับที่ 4 - 5 แสดงรหัสสาขาวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบ 
   20   หมายถึง  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
   31  หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 
   33  หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมอุสาหการ 
   50   หมายถึง  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
   83   หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมพอลลิเมอร์ 
   85  หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ล าดับที่ 6 แสดงชั้นปี  1 หมายถึง ชั้นปีที่ 1 
 2 หมายถึง ชั้นปีที่ 2 
 3 หมายถึง ชั้นปีที่ 3  
 4 หมายถึง ชั้นปีที่ 4 
ล าดับที่ 7 – 8 แสดงล าดับรายวิชา 
ล าดับที ่9 แสดงกลุ่มวิชา 
 0 หมายถึง ก ลุ่ ม วิ ช า เ รี ย น ร่ ว ม

วิศวกรรมเครื่องกล    และวิศวกรรมอากาศยาน 
  1 หมายถึง กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมอากาศยาน 
  2 หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกบังคับวิศวกรรม 
    อากาศยาน 
  3 หมายถึง กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรม 
    อากาศยาน 
  7 หมายถึง กลุ่มวิชาสหกิจศึกษวิศวกรรมเครื่องกล 
  8 หมายถึง กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 
  9 หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกบังคับวิศวกรรมเครื่องกล 

 
3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา  

ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก  ก

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 

1. ผศ.ดร.วีณา ฟ่ันเพ็ง* - Ph.D) .Aeronautical Engineering(, Imperial College 
London, U.K., พ .ศ .2552  

- วศ .ม) .วิศวกรรมเครื่องกล( , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี,  
พ .ศ . 2550 

- วศ .บ) .วิศวกรรมเคร่ืองกล( , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี, 
พ .ศ . 2547 

2. ผศ.ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข* - วศ .ด) .วิศวกรรมเครื่องกล( , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , 
พ.ศ.2552 

- วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
พ.ศ.2540 

3. ผศ.ดร.เอกรงค์ สุขจิต* - Ph.D. (Mechanical Engineering), University of 
Birmingham, U.K., พ .ศ . 2556 

- วศ .ม.  (วิศวกรรมเครื่องกล(, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี, 
พ .ศ . 2549 

- วศ .บ) .วิศวกรรมเคร่ืองกล( , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี ,
พ.ศ . 2544 

4. อ.ดร.พิจิตรา เอ้ืองไพโรจน์* - Ph.D) .Functional Control Systems(, Shibaura  
Institute of Technology, Japan, พ .ศ .2556  

- วศ .ม) .วิศวกรรมเครื่องกล( , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี, 
พ .ศ . 2553 

- วท .บ) .เทคโนโลยีอาหาร( , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
พ .ศ . 2550 

5. อ.ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์* - Ph.D) .Automatic Control and Systems Engineering(,   
The University of Sheffield, U.K., พ .ศ . 2555 

- วศ .ม .)วิศวกรรมการบินและอากาศ( , รางวัลเรียนดี, 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ พ .ศ . 2550 

- วศ .บ) .วิศวกรรมการบินและอากาศ( ,  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2542 

6. อ.ดร.อรลักษณ์  พิชิตกุล* - Ph.D. (Aerospace Engineering), Georgia Institute of 
Technology, U.S.A., พ.ศ. 2564 

- M.Eng (Aeronautics and Astronautics), The University of 
Tokyo, Japan, พ .ศ . 2557 

- B.Eng (First Honor), Aerospace Engineering,  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, พ.ศ. 2553 
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หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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3.2.2 อาจารย์ประจ าส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

1 ศ. ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร - Ph.D. (Geological Engineering), University of  
  Arizona, U.S.A. 
  (Civil Engineering) Minor, U.S.A., พ.ศ. 2531 
  Postdoctoral Fellow, University of Arizona,  
  U.S.A., พ.ศ. 2533 
- M.S. (Geological Engineering), University of  
  Arizona, U.S.A., พ.ศ. 2522 
- B.Sc. (Geology), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2522 

2 ศ. ดร.ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย - Ph.D. (Mineral Processing), The Pennsylvania 
  State University, U.S.A., พ.ศ. 2525 
- M.App.Sc. (Chemical Engineering), The University  
  Of Adelaide, Australia, พ.ศ. 2523 
- วท.บ. (วิศวกรรมเคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2,  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2519 

3 ศ. ดร.วัฒนวงศ์ รัตนวราห - Ph.D. (Transportation Engineering), Vanderbilt 
  University, U.S.A., พ.ศ. 2542 
- M.Eng. (Transportation Engineering), Asian  
  Institute of Technology, พ.ศ. 2538 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2535 

4 ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข - Ph.D. (Geotechnical Engineering), Saga 
  University, Japan, พ.ศ. 2544 
- M.Eng. (Soil Engineering), Asian Institute of  
  Technology, พ.ศ. 2541 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2539 

5 ศ. ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ - D.Eng. (Civil Engineering), Graz University of 
  Technology, Austria, พ.ศ. 2542 
-  M.Eng. (Soil Engineering), Asian Institute of  
  Technology, พ.ศ. 2541 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

  พ.ศ. 2535 
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6 รศ. ร.อ. ดร.กนต์ธร ช านิประศาสน์ - Ph.D. (Mechanical Engineering), University of  
  Pittsburgh, U.S.A., พ.ศ. 2535 
- M.Sc. (Mechanical Engineering), University of  
  Pittsburgh, U.S.A., พ.ศ. 2532 
- วท.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับ 1, 
  โรงเรียนนายเรืออากาศ, พ.ศ. 2530 

7 รศ. ดร.กษมา จารุก าจร - Ph.D. (Polymer Engineering), The University of  
  Akron, U.S.A., พ.ศ. 2542 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยมหิดล,  
  พ.ศ. 2536 
- วศ.บ. (เคมี), เกียรตินิยมอันดับ 1 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2533 

8 รศ. ดร.กองพล อารีรักษ์ - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2550 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2546 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2543 

9 รศ. ดร.กองพัน อารีรักษ์ - Ph.D. (Electrical & Electronics Engineering),  
  The University of Nottingham, พ.ศ. 2552 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2544 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2543 

10 รศ. ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล - Ph.D. (Electrical Engineering), Vanderbilt 
  University, U.S.A., พ.ศ. 2542 
- M.S. (Electrical Engineering), Vanderbilt  
  University, U.S.A., พ.ศ. 2539 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 2,  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  
  พ.ศ. 2537 
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11 รศ. ดร.กิตติศักดิ์ เกิดประสพ - Ph.D. (Computer Science), Nova Southeastern 
  University, Florida, U.S.A., พ.ศ. 2542 
- วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, พ.ศ. 2533 
- กศ.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  
  พ.ศ. 2528 
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12 รศ. ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี - D.Eng. (Electric Power System Management),  
  Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2547 
- M.Eng. (Electric Power System Management), 
  Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2541 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2532 

13 รศ. ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล - Ph.D. (System Analysis, Control and Processing 
  Information), St. Petersburg State University of 
  Aerospace Instrumentation, Russia, พ.ศ. 2546 
- M.E. (Technical Maintenance Aviation  
  Electrosystems and Pilot- Navigation  
  Complexes), St. Petersburg State Academy of  
  Aerospace Instrumentation, Russia, พ.ศ. 2541 

14 รศ. ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร - Ph.D. (Environmental Engineering),  
  The University of Western Australia, Australia,  
  พ.ศ. 2544 
- M.Eng. (Water Resource Engineering),  
  Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2534 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
  พ.ศ. 2522 

15 รศ. ดร.ชาญชัย ทองโสภา - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2545 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคม),  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2539 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 1,  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
  พ.ศ. 2535 

16 รศ. ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ - Ph.D. (Polymer Science), The University of  
  Akron, U.S.A., พ.ศ. 2542 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยมหิดล,  
  พ.ศ. 2537 
- วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2,  
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2534 
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17 รศ. ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ - Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering), 
  The University of Birmingham, U.K., พ.ศ. 2546 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2542 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับ 1,    
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2540 
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18 รศ. ดร.นิตยา เกิดประสพ - Ph.D. (Computer Science), Nova Southeastern 
  University, Florida, U.S.A., พ.ศ. 2542 
- วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, พ.ศ. 2533 
- วท.บ. (รังสีเทคนิค), มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2528 

19 รศ. ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ - Ph.D. (Environmental Engineering),  
  New Jersey Institute of Technology, U.S.A., 
  พ.ศ. 2545 
- M.S. (Environmental Engineering), 
  New Jersey Institute of Technology, U.S.A., 
  พ.ศ. 2540 
- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2536 

20 รศ. ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร - D.Tech.Sc. (Environmental Technology and   
  Management), Asian Institute of Technology, 
  พ.ศ. 2547 
- วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2536 
- วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม), 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2534 

21 รศ. ดร.ปราณี ชุมส าโรง - Ph.D. (Polymer Science and Technology),  
  University of Manchester Institute of Science 
  and Technology, U.K., พ.ศ. 2544 
- M.Sc. (Polymer Science and Technology),  
  University of Manchester Institute of Science  
  and Technology, U.K., พ.ศ. 2540 
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2532 

22 รศ. ดร.ปิยาภรณ์ มีสวัสดิ์ - วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2551 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
  พ.ศ. 2544 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2540 
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23 รศ. ดร.เผด็จ เผ่าละออ - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2549 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2546 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2541 

24 รศ. ดร.พรวสา วงศ์ปัญญา - Dr.-Ing (Mechanical Engineering),  
  Helmut Schmidt University, University of  
  The Federal Armed Forces Hamburg, Germany,  
  พ.ศ. 2551 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
  พ.ศ. 2547 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2542 

25 รศ. ดร.พรศิริ จงกล - Ph.D. (Industrial Engineering),  
  Dalhousie University, Canada, พ.ศ. 2543 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2534 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2532 

26 รศ. ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล - Ph.D. (Communications Technologies),  
  The University of Queensland, Australia, 
  พ.ศ. 2550 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
  พ.ศ. 2541 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
  พ.ศ. 2539 

27 รศ. ดร.มนต์ทิพย์ภา อุฑารสกุล - Ph.D. (Electrical Engineering), University of  
  Queensland, Australia, พ.ศ. 2550 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2542 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2540 
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22 รศ. ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ - Ph.D. (Polymer Engineering), 
  The University of Akron, U.S.A., พ.ศ. 2542 
- วท.บ. (วสัดุศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2,  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2537 

  



มคอ.2 
 

72 

25 รศ. ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า),  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
  พ.ศ. 2546 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า),  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
  พ.ศ. 2537 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร),  
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเทเวศร์, พ.ศ. 2532 

30 รศ. ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร - Ph.D. (Construction Management and IT),  
  University of Teesside, U.K., พ.ศ. 2548 
- M.Eng. (Construction Engineering and 
  Management), Asian Institute of Technology,  
  พ.ศ. 2545 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
  พ.ศ. 2540 
 

31 รศ. ดร.วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์ - Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western 
  Reserve University, U.S.A., พ.ศ. 2543 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์),  
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2535 
- วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2532 

32 รศ. ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน  
รัตนจันทร์ 

- D.Eng. (Materials Science and Engineering),  
  Nagaoka University of Technology, Japan,  
  พ.ศ. 2546 
- วท.ม. (วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2540 
- วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
  พ.ศ. 2538 

33 รศ. ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย ์ - Ph.D. (Civil  Engineering), University of Texas at  
  Arlington, U.S.A., พ.ศ. 2540 
- M.Eng. (Civil  Engineering), University of Texas at  
  Arlington, U.S.A., พ.ศ. 2536 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2533 
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34 รศ. ดร.สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์ - D.Phil (Materials Science), University of Oxford,  
  UK., พ.ศ. 2544 
- M.Sc. (Materials Science), Leeds University, UK., 
  พ.ศ. 2540 
- วท.บ. (วสัดุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2535 
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35 รศ. ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ - Ph.D. (Materials Science and Engineering),  
  University of New South Wales, Australia,  
  พ.ศ. 2551 
- วศ.ม. (เทคโนโลยีนิวเคลียร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,   
  พ.ศ. 2545 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2540 

36 รศ. ดร.สุทิน คูหาเรืองรอง - Ph.D (Ceramics), New York State College of 
  Ceramics at Alfred University, U.S.A., พ.ศ. 2538 
- M.S. (Ceramic Engineering),  
  New York State College of Ceramics at Alfred  
  University, U.S.A., พ.ศ. 2533 
- วท.บ. (วสัดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,   
  พ.ศ. 2526 

37 รศ. ดร.อติชาต วงศ์กอบลาภ - Ph.D.(Chemical Engineering), The University of 
  Queensland, Australia, พ.ศ. 2551 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2536 
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  
  พ.ศ. 2539 
- วท.บ. (เคมีวิศวกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2528 

32 รศ. ดร.อนันท์ อุ่นศิวิไลย์ - Ph.D. (Electrical & Computer Engineering),  
  Dalhousie University, Canada, พ.ศ. 2543 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,  
  พ.ศ. 2535 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2525 
 

35 รศ. ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว - Ph.D. (Electrical Engineering),  
  Vanderbilt University, U.S.A., พ.ศ. 2543 
- M.S. (Electrical Engineering),  
  Vanderbilt University, U.S.A., พ.ศ. 2540 
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- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 2,  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
  พ.ศ. 2537 
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40 ผศ. ดร.Menglim Hoy - วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2560 
- B.Eng. (Civil Engineering), Norton University,  
  Cambodia, พ.ศ. 2555 
- B.BA. (Eco-Business), National University of 
  Management, Cambodia, พ.ศ. 2554 

41 ผศ. ดร.กระวี ตรีอ านรรค - วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2554 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2547 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, พ.ศ. 2542 

42 ผศ. ดร.กัญชลา สุดตาชาติ - Ph.D. (Industrial Engineering),  
  Clemson University, U.S.A., พ.ศ. 2557 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2548 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2545 

43 ผศ. ดร.การุญ ฟังสุวรรณรักษ์ - ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2557 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2544 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 
  พ.ศ. 2536 

44 ผศ. ดร.กีรติ สุลักษณ์ - วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2550 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2544 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2540 
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45 ผศ. ดร.คะชา ชาญศิลป์ - Ph.D. (Interactive Multimedia Technologies),  
  Edith Cowan University, Australia, พ.ศ. 2546 
- M.A. (Communication Arts), 
  New York Institute of Technology, U.S.A.,  
  พ.ศ. 2532 
- B.A. (Computer Science), Queens College, U.S.A., 
  พ.ศ. 2536 

  



มคอ.2 
 

78 

46 ผศ. ดร.จงกล ศรีธร - Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operations  
  Management), University of Nottingham, U.K.,   
  พ.ศ. 2553 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2544 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2542 

47 ผศ. ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร - Ph.D. (Environmental Technology),  
  Ehime University, Japan, พ.ศ. 2546  
- M.S. (Environmental Chemistry),  
  Kochi University, Japan, พ.ศ. 2543 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,พ.ศ. 2537 
- วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล,  
  พ.ศ. 2533 

42 ผศ. ดร.จันทิมา ดีประเสริฐกุล - Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western  
  Reserve University, U.S.A, พ.ศ. 2544 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยมหิดล,  
  พ.ศ. 2537 
- วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2534 

45 ผศ. ดร.จิรัชญา อายะวรรณา - ปร.ด. (วัสดุศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 
  พ.ศ. 2556 
- วท.ม. (วัสดุศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 
  พ.ศ. 2551 
- วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
  พ.ศ. 2548 

50 ผศ. ดร.ชโลธร ธรรมแท้ - วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2552 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  
  พ.ศ. 2545 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2543 
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51 ผศ. ดร.ชาญวิทย์ แก้วกสิ - Ph.D. (Computer Science), The University of  
  Manchester, U.K., พ.ศ. 2553 
- วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  พ.ศ. 2546 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 1,  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2543 
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52 ผศ. ดร.ชิตพงศ์  เวชไธสงค์ - Ph.D. (Information and Communication 
  Engineering), Shibaura Institute of Technology, 
  Japan, พ.ศ. 2555 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2554 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2542 

53 ผศ. ดร.เชาวน์ หริัญตียะกุล - Ph.D. (Earth, Atmospheric and Environment),  
  Monash University, Australia, พ.ศ. 2564 
- วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้ า), 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2543 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2540 

54 ผศ. ดร.ฐาปนีย์ พัชรวิชญ์ - Ph.D. (Metallurgy and Materials), The University 
  of Birmingham, U.K., พ.ศ. 2545 
- MPhil. (The Science and Engineering of 
  Materials), The University of Birmingham, U.K.,  
  พ.ศ. 2545 
- วศ.บ. (วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,   
  พ.ศ. 2540 

55 ผศ. ดร.เดโช เผือกภูมิ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2551 
- วศ.ม. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2546 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2542 

56 ผศ. ดร.ตติยา ตรงสถิตกุล - Ph.D. (Plastics Engineering), University of  
  Massachusetts Lowell, U.S.A., พ.ศ. 2556 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่ง 
  ทอ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2546 
- วท.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์),  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร, พ.ศ. 2543 

57 ผศ. ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ - Ph.D. (Photovoltaic Engineering), 
  The University of New South Wales, Australia,  
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  พ.ศ. 2551 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2540 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 2, 
  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, พ.ศ. 2536 
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52 ผศ. ดร.เทวรัตน์ ตรีอ านรรค - วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2551 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2545 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2542 

55 ผศ. ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์ - วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2556 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2552 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2549 

60 ผศ. ดร.ธิราพร จุลยุเสน - Ph.D. (Food Science and Technology),  
  Oregon State University, U.S.A., พ.ศ. 2557 
- M.S. (Food Science and Technology),  
  Gyeongsang National University, Korea,  
  พ.ศ. 2550 
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร),  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2546 

61 ผศ. ดร.ธีรวฒัน์ สินศิริ - วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  พ.ศ. 2542 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
  พ.ศ. 2537 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,   
  พ.ศ. 2534 

62 ผศ .ดร.นิคม กลมเกลี้ยง - วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2555 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2551 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2548 
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63 ผศ. ดร.นิตยา บุญเทียน - Ph.D. (Environmental Technology),  
  Cranfield University, U.K., พ.ศ. 2555 
- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2544 
- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2540 
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64 ผศ. ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์ - Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western  
  Reserve University, U.S.A., พ.ศ. 2542 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), 
  วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี,  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2538 
- วท.บ. (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2536 

65 ผศ. ดร.นันทวุฒิ  คะอังกุ - วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2557 
- วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2555 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2554 

66 ผศ. ดร.บัณฑิตา ธีระกุลสถิตย์ - วท.ด. (ธรณีวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2548 
- วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2541 

67 ผศ. ดร.บุญเรือง มะรังศรี - Ph.D. (Electrical Engineering), Chubu University,  
  Japan, พ.ศ. 2545 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
  พ.ศ. 2541 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2538 

62 ผศ. ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์ - Ph.D. (Electrical Engineering and Applied  
  Physics), Case Western Reserve University,  
  U.S.A., พ.ศ. 2543 
- M.S. (Electrical Engineering), Washington 
  University in St. Louis., U.S.A., พ.ศ. 2532 
- วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2533 

65 ผศ. ดร.ปภากร พิทยชวาล - Ph.D. (Design and Manufacturing Engineering),  
  Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2547 
- วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2544 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,พ.ศ. 2541 
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70 ผศ. ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว - Ph.D. (Computer Science), Imperial College 
  London, U.K., พ.ศ. 2547 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
  พ.ศ. 2542 
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71 ผศ. ร.อ. ดร.ประโยชน์ ค าสวสัดิ์ - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2549 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
  พ.ศ. 2541 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), โรงเรียนนายเรืออากาศ,  
  พ.ศ. 2536 

72 ผศ. ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2550 
- วศ.ม. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2544 
- วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2542 

73 ผศ. ดร.ปรียาพร โกษา - วศ.ด. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ า), 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2550 
- วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ า), 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2544 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2542 

74 ผศ. ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์ - Ph.D. (Industrial and Systems Engineering),  
  Auburn University, U.S.A., พ.ศ. 2552 
- M.S. (Industrial and Systems Engineering),  
  Auburn University, U.S.A., พ.ศ. 2545 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2546 

75 ผศ. ดร.ปัญญา บัวฮมบุรา - D.Eng. (Materials Science), Nagaoka University of  
  Technology, Japan, พ.ศ. 2556 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2548 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,พ.ศ. 2542 

76 ผศ. ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย - Ph.D. (Industrial Engineering),  
  Texas A&M University, U.S.A., พ.ศ. 2547 
- M.S. (Industrial Engineering),  
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  Texas A&M University, U.S.A., พ.ศ. 2542 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
  พ.ศ. 2538 
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77 ผศ. ดร.พนารัตน์ รัตนพานี - Ph.D. (Chemical Engineering), Lehigh University,  
  U.S.A., พ.ศ. 2542 
- M.S. (Chemical Engineering), Lehigh University, 
  U.S.A., พ.ศ. 2546 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2,  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  
  พ.ศ. 2542 

72 ผศ. ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน - Ph.D. (Agricultural Science),  
  University of Tsukuba, Japan, พ.ศ. 2548 
- M.S. (Agricultural Science),  
  University of Tsukuba, Japan, พ.ศ. 2545 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2542 

75 ผศ. ดร.พรพจน์ ตันเส็ง - Ph.D. (Geotechnical Engineering), University of  
  Innsbruck, Austria, พ.ศ. 2547 
- M.Eng. (Soil Engineering), Asian Institute of    
  Technology, พ.ศ. 2540 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2537 

20 ผศ. ดร.พรรษา ลิบลับ - Ph.D. (Bioresource Engineering),  
  McGill University, Canada, พ.ศ. 2556  
- M.Eng. (Food Engineering and Bioprocess  
  Technology), Asian Institute of Technology,  
  พ.ศ. 2542 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2545 

81 ผศ. ดร.พัชรินทร์ ราโช - วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,พ.ศ. 2552 
- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2545 
- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2541 
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22 ผศ. ดร.ภูษิต มิตรสมหวัง - D.Eng. (Information Science and Control  
  Engineering), Nagaoka University of Technology,    
  Japan, พ.ศ. 2557 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2553 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2551 

  



มคอ.2 
 

90 

23 ผศ. ดร.มงคล จิรวัชรเดช - Ph.D. (Civil Engineering),  
  The University of Tokyo, Japan, พ.ศ. 2539 
- M.Eng. (Civil Engineering),  
  The University of Tokyo, Japan, พ.ศ. 2536 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
  พ.ศ. 2533 

84 ผศ. ดร.รังสรรค์ ทองทา - Ph.D. (Electrical Engineering), Florida Institute of 
  Technology, U.S.A., พ.ศ. 2541 
- M.S. (Electrical Engineering), Florida Institute of  
 Technology, U.S.A., พ.ศ. 2538 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
  พ.ศ. 2531 

85 ผศ. ดร.รัฐพล ภู่บุบผาพันธ ์ - Ph.D. (Urban and Environmental Engineering),  
  Hokkaido University, Japan, พ.ศ. 2545 
- M.Eng. (Transportation Engineering ), 
  Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2545 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,   
  พ.ศ. 2542 

86 ผศ. ดร.รัตน บริสุทธิกุล - D.Eng. (Materials Science), Nagaoka University of  
  Technology, Japan, พ.ศ. 2550 
- M.Eng. (Mechanical Design and Production  
  Engineering), Nagaoka University of Technology,  
  Japan, พ.ศ. 2547 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2541 

87 ผศ. ดร.รัตนาภรณ์ หันตา - ปร.ด. (ธรณีวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2551 
- วท.บ. (ธรณีวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2544 

82 ผศ. ดร.เล็ก วันทา - วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2554 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2549 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2547 
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85 ผศ. ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด - Ph.D. (Engineering), University of Liverpool, U.K.,  
  พ.ศ. 2555 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
  พ.ศ. 2549 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2542 
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50 ผศ. ดร.วราภรณ์ ปิยวิทย์ - Ph.D. (Materials Science and Engineering),  
  North Carolina State University, U.S.A., พ.ศ. 2557 
- วท.ม. (วัสดุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2547 
- วท.บ. (วสัดุศาสตร์-เทคโนโลยีอัญมณี),  
  มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. 2544 

91 ผศ. ดร.วิภาวี อุสาหะ - Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering),  
  Imperial College of Science,  
  University of London, U.K., พ.ศ. 2547 
- M.Sc. (Communications and Signal Processing),  
  Imperial College of Science,  
  University of London, U.K., พ.ศ. 2541 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
  พ.ศ. 2539 

52 ผศ. ดร.วีณา ฟ่ันเพ็ง - Ph.D. (Aeronautics Engineering), Imperial College 
  London, U.K., พ.ศ. 2552 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2550 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,พ.ศ. 2547 

53 ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ - Ph.D. (Agricultural and Forest Engineering), 
  University of Tsukuba, Japan, 
  พ.ศ. 2544 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2540 
- วท.บ. (เกษตรกลวิธาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2537 
 

94 ผศ. ดร.วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน - Ph.D. (Food Science), Rutgers,  
  The State University of New Jersey, U.S.A.,  
  พ.ศ. 2544 
- M.S. (Packaging), Michigan State University,  
  U.S.A., พ.ศ. 2540 
- วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ,  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2535 
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95 ผศ. ดร.ศิริวรรณ โชคค้า - วศ.ด. (วิศวกรรมเซรามิก),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2558 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเซรามิก),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2554 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเซรามิก),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2551 

96 ผศ. ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา - วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2559 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2554 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) เกียรตินิยมอันดับ 1 
  เข็มทองค าพระราชทาน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2551 

97 ผศ. ดร.สงบ ค าค้อ - Dr.-Ing. (Engineering Science), RWTH  
  Aachen University, Germany, พ.ศ. 2552 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
  พ.ศ. 2541 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
  พ.ศ. 2538 

92 ผศ. ดร.สมศักดิ์ วาณิชอนันต์ชัย - Ph.D. (Computer Systems Engineering),  
  University of South Australia, Australia,  
  พ.ศ. 2550 
- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  
  พ.ศ. 2545 
- M.S.E.E. (Electrical Engineering), University of  
  South Florida, U.S.A., พ.ศ. 2535 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2528 

95 ผศ. ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา - วศ.ด. (วิศวกรรมขนส่ง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2552 
- วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2552 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2555 
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- วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2549 

100 ผศ. ดร.สารัมภ์ บุญมี - Ph.D. (Materials Science and Engineering),  
  The Ohio State University, U.S.A., พ.ศ. 2556 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2547 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2541 
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101 ผศ. ดร.ส าราญ สันทาลุนัย - วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2557 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2552 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2550 

102 ผศ. ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล - D.Eng. (Materials Science and Engineering),  
  Hokkaido University, Japan, พ.ศ. 2546 
- วท.ม. (เทคโนโลยีเซรามิก), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2540 
- วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิต), สถาบันราชภัฏพระนคร, 
  พ.ศ. 2537 

103 ผศ. ดร.สุดจิต ครุจิต - Ph.D. (Environmental Engineering),  
  Illinois Institute of Technology, U.S.A., พ.ศ. 2544 
- M.Eng. (Environmental Engineering),  
  Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2537 
- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
  พ.ศ. 2535 

104 ผศ. ดร.สุดารัตน์ ขวัญอ่อน - Ph.D. (Electrical & Electronics Engineering),  
  The University of Nottingham, U.K., พ.ศ. 2554 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2547 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2544 

105 ผศ. ร.อ. ดร.สุทธิพงษ์ มีใย - Ph.D. (Management), University of Glasgow, U.K., 
  พ.ศ. 2561 
- M.Res. (Management Research),  
  Cranfield University, U.K., พ.ศ. 2553 
- วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2549 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
  พ.ศ. 2536 
- วท.บ. (วิศวกรรมโยธา),  
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, พ.ศ. 2532 
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106 ผศ. ดร.สุภกิจ รูปขันธ์ - ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2552 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2546 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2542 

107 ผศ. ดร.ศรัญญา กาญจนวัฒนา - Ph.D. (Functional Control Systems), Shibaura  
  Institute of Technology, Japan, พ.ศ. 2560 
- M.Eng. (Computer Engineering), Asian Institute of 
  Technology, พ.ศ. 2554 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2551 

102 ผศ ดร.โศรฎา แข็งการ - วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2557 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2545 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2541 

105 ผศ. ดร.อนุรัตน์ ภูวานค า - D.Eng. (Materials Science and Engineering),  
  Nagaoka University of Technology, Japan,  
  พ.ศ. 2554 
 - วศ.ม. (วิศวกรรมเซรามิก),  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2549 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเซรามิก),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2545 

110 ผศ. ดร.อรรถพล มณีแดง - วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2553 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1,  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2548 

111 ผศ. ดร.อัฆพรรค์ วรรณโกมล - Ph.D. (Natural Sciences), Free University of 
  Berlin, Germany, พ.ศ. 2542 
- วศ.ม. (วิศวกรรมปิโตรเลียม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
  พ.ศ. 2541 
- วท.บ. (ธรณีวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2538 
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112 ผศ. ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข - วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2552 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2540 
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113 ผศ. ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ - Docteur de l’Université Paris VI (Geosciences  
  et Ressources Naturelles), Université Paris VI,  
  France, พ.ศ. 2553 
- วท.ด. (ชวีวิทยาสิ่งแวดล้อม),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2553 
- วท.ม. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2548 
- วท.บ. (ธรณีวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
  พ.ศ. 2542 

114 ผศ. ดร.อุทัย มีค า - Ph.D. (Chemistry and Chemical Engineering),  
  University of Bradford, U.K., พ.ศ. 2536 
- วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2533 

115 ผศ. ดร.อุเทน ลีตน - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2557 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2550 

116 ผศ. ดร.อุษณีย์ กิตก าธร - Ph.D. (Metallurgy and Materials Engineering),  
  University of Connecticut, U.S.A.,  
  พ.ศ. 2550 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2544 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2541 

117 ผศ. ดร.เอกรงค์ สุขจิต - Ph.D. (Mechanical Engineering), University of  
  Birmingham, U.K., พ.ศ. 2556 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2549 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2544 

112 ผศ. ดร.เอกวุฒิ ศิริรักษ์ - Ph.D. (Civil Engineering), The University of 
  Tennessee Knoxville, U.S.A., พ.ศ. 2552 
- M.S. (Civil Engineering), Dayton University, U.S.A., 
  พ.ศ. 2547 
- B.Eng. (Civil Engineering), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
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  พ.ศ. 2544 

115 ผศ. คธา วาทกิจ - วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2545 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
  พ.ศ. 2540 
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120 ผศ. สนั่น ตั้งสถิตย์ - วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2538 
- วท.บ. (เคมี),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2535 
 

121 อ. ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2552 
- วศ.ม. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2556 
- วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2552 

122 อ. ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์ - Ph.D. (Computer Science), University of York,  
  U.K., พ.ศ. 2561 
- วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2550 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2546 

123 อ. ดร.จิตติมา วระกุล - Ph.D. (Functional Control Systems), Shibaura  
  Institute of Technology, Japan, พ.ศ. 2561 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2554 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2550 

124 อ. ดร.ฉัตรเพชร ยศพล - Ph.D. (Environmental Engineering), New Jersey  
  Institute of Technology, U.S.A.,  
  พ.ศ. 2549 
- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
  พ.ศ. 2537 
- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2533 

125 อ. ดร.เชษฐา ชุมกระโทก - Ph.D. (Petroleum Engineering), Missouri  
  University of Science and Technology, U.S.A.,  
  พ.ศ. 2555 
- วศ.ม. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
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  พ.ศ. 2548 
- วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2542 
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126 อ. ดร.ณัฐภรณ์ เจริญธรรม - Ph.D. (Transportation Engineering),  
  Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2557 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2546 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2542 

127 อ. ดร.ทศพร ณรงค์ฤทธิ์ - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2552 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
   พ.ศ. 2553 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2551 

122 อ. ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย - Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering),  
  University of Birmingham, U.K., พ.ศ. 2555 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
   พ.ศ. 2549 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2547 

125 อ. ดร.ธนิษฐา ทองประภา - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2558 
- วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี) เกียรตินิยมอันดับ 1,  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2553 

130 อ. ดร.ธีทัต ดลวิชัย - ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2552 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2543 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2540 

131 อ. ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์ - วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2549 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2539 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยรังสิต,  
  พ.ศ. 2535 
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132 อ. ดร.ธีระสุต สุขก าเนิด - Ph.D. (Chemical Engineering), Lehigh University, 
  U.S.A., พ.ศ. 2544 
- M.Sc. (Chemical Engineering), Lehigh University,  
  U.S.A., พ.ศ. 2535 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2536 

133 อ. ดร.นรา สมัตถภาพงศ์ - Ph.D. (Mechatronics), Asian Institute of 
  Technology, พ.ศ. 2555 
- M.Eng. (Mechatronics), Asian Institute of  
  Technology, พ.ศ. 2542 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2544 

134 อ. ดร.นฤชา ตนัยอัชฌาวุฒ - D.Eng. (Mechanical Engineering),  
  Karlsruhe Institute of Technology, Germany,  
  พ.ศ. 2563 
- M.Eng. (Biomedical Engineering) International  
  Program, มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2559 
- วศ.บ. (วิศวชีวการแพทย์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 
  พ.ศ. 2556 

135 อ. ดร.บุญณรงค์ อาศัยไร่ - Ph.D. (Geotechnology),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2557 
- วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี) เกียรตินิยมอันดับ 1,  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2552 

136 อ. ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน - Ph.D. (Engineering), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  
  พ.ศ. 2558 
- M.Eng. (Industrial System Engineering), 
  Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2541 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยมหิดล,  
  พ.ศ. 2537 
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137 อ. ดร.ปริญญ์ ศรเลิศล้ าวาณิช - วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, พ.ศ. 2560 
- วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, พ.ศ. 2552 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, พ.ศ. 2549 

132 อ. ดร.พิจิตรา เอ้ืองไพโรจน์ - Ph.D. (Functional Control Systems), Shibaura  
  Institute of Technology, Japan, พ.ศ. 2556 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2553 
- วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2550 
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135 อ. ดร.รัตนาภรณ์ เกษมศรี - D.Eng. (Energy and Environment Science),  
  Nagaoka University of Technology, Japan,  
  พ.ศ. 2560 
- M.Eng. (Environmental System Engineering),  
  Nagaoka University of Technology, Japan, 
  พ.ศ. 2557 
- วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2552 

140 อ. ดร.มาโนทย์ มาปะโท - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2557 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2551 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2542 

141 อ. ดร.วรวัฒน์ ลวนนท์ - Ph.D. (System Engineering), Shibaura Institute of 
  Technology, Japan, พ.ศ. 2562 
- วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2555 
- วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2557 

142 อ. ดร.วรศิริ  เดอ กา เดอเนต์ -วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2553 
- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,    
  พ.ศ. 2545 
- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2545 

143 อ. ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล - วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2559 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  
  พ.ศ. 2552 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับ 2,  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2550 
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144 อ. ดร.วันวิสาข์ ทวีชื่นสกุล - D.Eng. (Food Engineering and Bioprocess  
  Technology), Asian Institute of Technology,  
  พ.ศ. 2560 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2548 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2545 

145 อ. ดร.วิชัย  ศรีสุรักษ์ - วศ.ด. (วิศวกรรมการผลิต),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2564 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2550 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2541 
- อ.วท. (เคมีปฏิบัติ), มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์,  
  พ.ศ. 2535 

146 อ. ดร.วิทูรย์ เห็มสุวรรณ - Ph.D. (Energy and Environment Science),  
  Nagaoka University of Technology, Japan,  
  พ.ศ. 2561 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2554 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2550 

147 อ. ดร.วิโรจน์ แสงธงทอง - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2550 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2542 
- วศ.บ. (วิศวกรรมระบบวัดคุม), 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
  พ.ศ. 2539 

142 อ. ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล - D.Eng (Civil & Environmental Engineering),  
  Muroran Institute of Technology, Japan,  
  พ.ศ. 2537 
- M.Eng. (Civil Engineering and Architecture),  
  Muroran Institute of Technology, Japan,  
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  พ.ศ. 2534 
- สถ.บ. (สถาปัตยกรรม),  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  
  พ.ศ. 2529 

145 อ. ดร.สมศักดิ์ ศิวด ารงพงศ์ - D.Eng. (Energy and Environment), Nagaoka  
  University of Technology, Japan, พ.ศ. 2547 
- M.Eng. (Environmental System Engineering),  
  Nagaoka University of Technology, Japan,  
  พ.ศ. 2544 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2538 
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150 อ. ดร.สามารถ บุญอาจ - วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2551 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2543 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร),  
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, พ.ศ. 2541 

151 อ. ดร.สุธาทิพย์ ภู่บุบผาพันธ์ - ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์), มหาวิทยาลัยบูรพา,  
  พ.ศ. 2557 
- M.Eng. (Environment and Resource Engineering), 
  Hokkaido University, Japan, พ.ศ. 2549 
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (เทคโนโลยีของน้ าตาล), 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2546 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2543 

152 อ. ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ - วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2550 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2543 

153 อ. ดร. สุภาพร บุญฤทธิ์ - วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2562 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์),  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2544 
- วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2540 

154 อ. ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ - Ph.D. (Automatic Control and Systems  
  Engineering), The University of Sheffield, U.K.,  
  พ.ศ. 2555 
- วศ.ม. (วิศวกรรมการบินและอากาศ), รางวัลเรียนดี, 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2550 
- วศ.บ. (วิศวกรรมการบินและอากาศ),  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2548 
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155 อ. ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ - Ph.D. (Environmental Management),  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2551 
- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2546 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
  พ.ศ. 2544 
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156 อ. ดร.อรรณพ ประวัติวงศ์ - D.Eng. (Structural Engineering),  
  Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2557 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโครงสร้าง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2533 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2537 

157 อ. ดร.อรลักษณ์  พิชิตกุล - Ph.D. (Aerospace Engineering),  
  Georgia Institute of Technology, U.S.A.,  
  พ.ศ. 2564 
- M.Eng (Aeronautics and Astronautics),  
  The University of Tokyo, Japan, พ.ศ. 2557 
- B.Eng (First Honor), Aerospace Engineering,  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2553 

152 อ. ดร.อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย - Ph.D. (Chemical Engineering), University of Tulsa, 
  U.S.A., พ.ศ. 2556 
- M.Eng. (Chemical Engineering), University of  
  Tulsa, U.S.A., พ.ศ. 2552 
- B.Sc. (Petrochemical Technology) International  
  Programme), 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  
  พ.ศ. 2549 

155 อ. ดร.อัฏฐพล อริยฤทธิ์ - Ph.D. (Aerospace Engineering),  
  Tokyo Metropolitan University, Japan, พ.ศ. 2561 
- M.S. (Aeronautics and Astronautics), National  
  Cheng Kung University, Taiwan, พ.ศ. 2556 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยมหิดล,  
  พ.ศ. 2554 

160 อ. ดร.ไอศูรย์ เรืองรัตนอัมพร - Ph.D. (Policy Science), Ritsumeikan University,  
  Japan, พ.ศ. 2557 
- ผ.ม. (การผังเมือง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  
  พ.ศ. 2552 
- ผ.บ. (การผังเมือง) เกียรตินิยมอันดับ 2,  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2550 
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161 อ. ฐิตินันท์  ผลสุข - วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2554 
- วศ.บ. (วิศวกรรมส ารวจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
  พ.ศ. 2551 
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162 อ. ทนงศักดิ์ ยิ่งนคร - วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2555 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2554 

163 อ. สยาม ทองนาค - วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2561 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2557 

164 อ. อภิลักษณ์  หล่อนกลาง - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2555 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอากาศยาน),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2555 

165 อ. พีรวัส  บุญภึก - วศ.ม. (วิศวกรรมยานยนต์),  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  
  พ.ศ. 2554 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2551 

166 อ. ธนศักดิ์  พิทยากร - สถ.ม. (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม),  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  
  พ.ศ. 2557 
- สถ.บ. (สถาปัตยกรรม),  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  
  พ.ศ. 2553 

167 อ. พรพรม  บุญพรม - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
   พ.ศ. 2545 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2541 

162 อ. กนต์ธร  ธรรมกุล - วศ.ม. (Automotive Engineering),  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
  พ.ศ. 2561 
- วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2552 
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165 อ. จรูญศักดิ์  สมพงศ์ - M.Eng. (Food Engineering and Bioprocess  
  Technology), Asian Institute of Technology,  
  พ.ศ. 2552  
- วท.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2542 
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170 อ. จันทร์จีรา  อภิรักษ์เมธาวงศ ์ - วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2552 
- วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต) เกียรตินิยมอันดับ 2,  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2554 

อาจารย์สัญญาจ้าง 

1 อ. ดร.Arfat Ahmad Khan - วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2561 
- M.S (Science in Electrical Engineering),  
  Government College University Lahore,  
  Pakistan, พ.ศ. 2555 
- B.Sc. (Science in Electrical Engineering),  
  The University of Lahore, Pakistan,  
  พ.ศ. 2556 

2 อ.ดร. พีรสัณฑ์  ค าสาลี - วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์),   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2563 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2558 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2556 

3 อ. ดร.ลักษมณ รักศักดิ์ศรี - วท.ด. (วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2561 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่ง 
  ทอ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2557 
- วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์),  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร, พ.ศ. 2554 

4 อ. วินัย ตุ้มทอง - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2556 
- วศ.บ (วิศวกรรมยานยนต์) เกียรตินิยมอันดับ 2 ,  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2553 

5 อ. ดร.วิสิษฐ์  กุลอริยทรัพย์ - วศ.ด. (การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค),   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2562 
- วศ.ม. (การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค),   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2556 
- สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) (English Program)   
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  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2543 
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6 อ. ดร.ศุภวัฒน์  คชประดิษฐ์ - วศ.ด. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2563 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2557 

7 อ. ดร.อภิชาติ  สุดดีพงษ์ - Ph.D. (Geotechnical Engineering), Saga 
University, Japan, พ.ศ. 2558 

- วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2552 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2542 

8 อ. ดร.อาทิตย์  อุดมชัย - วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2564 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2557 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),  
  ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน,  
  พ.ศ. 2554 

9 อ. จีรวรรณ  หอมจันทร์ - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2562 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2557 

10 อ. ฐิติกร ฉ่ าช่วง - วศ.ม. (เทคโนโลยีการข้ึนรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  พ.ศ. 2560 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2551 

11 อ. ธนศักดิ์  หวังล้อมกลาง - วศ.ม. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2562 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2561 

12 อ. ปสฎา ยี่สุนแซม   
 

- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2553 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2551 
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13 อ. พรพิมล  มูลแก้ว - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2562 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2555 
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14 อ. ภัทรพงศ์  ศุภรานนท์ - M.Sc. (Civil Engineering with Industrial  
  Placement with Structural Engineering and  
  Project Management), University of Strathclyde, 
  U.K., พ.ศ. 2561 

 - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
   พ.ศ. 2552 

15 อ. รชนีกร  พลปัถพี - วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2561 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2552 

16 อ. วรทัศน์  พูลสวัสดิ์ - วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง),  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  
  พ.ศ. 2563 
- วศ.บ. (วิศวกรรมระบบการผลิต),  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
  พ.ศ. 2555 

17 อ. สุรวิทย์  นาคสู่สุข - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2561 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2552  

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ   

 ไม่มี 
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4.   องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใช้กระบวนการสร้างประสบการณ์ภาคสนาม โดยให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริง

ในสถานประกอบการ ซึ่งเรียกว่า สหกิจศึกษา โดยในการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะได้ที่ปรึกษาจากสถาน
ประกอบการและอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นผู้ดูแลให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในวิชาชีพ
อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ 
4.1   มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 นักศึกษาจะได้ท างานจริงในสถานประกอบการ พร้อมกับท าโครงงานในสายวิชาชีพและน าเสนอต่อ
 อาจารย์และสถานประกอบการเพ่ือประเมินผลการเรียน 

4.2 ช่วงเวลา 
 ปีการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

นักศึกษาจะต้องปฏิบัต ิงานในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ และไม่มีการ
ลงทะเบียนในรายวิชาอ่ืนร่วมกับรายวิชาสหกิจศึกษาอีก 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
  5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 การท าโครงงานในหลักสูตรปรากฏใน 2 รูปแบบ คือ (1) โครงงานที่ผนวกในรายวิชาบรรยาย รายวิชา
บรรยายควบคู่กับรายวิชาปฏิบัติการที่มีเน้นทักษะการท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิก
หรือฐานะผู้น า การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืน การก าหนดเป้าหมาย การวางแผนงาน และการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ได้แก่ ENG85 2060 การเขียนแบบทางกล ENG85 3060 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 
ENG85 3070 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ENG85 3028 การออกแบบเครื่องจักรกล  
และ ENG85 4508 โครงงานบูรณาการวิศวกรรมเครื่องกล และ ENG85 4501 โครงงานบูรณาการวิศวกรรมอากาศ
ยาน ซึ่งเป็นรายวิชาทวนสอบองค์ความรู้บูรณาการทางวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมอากาศยานของผู้เรียน 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 หลังส าเร็จการเรียนในรายวิชา ENG85 2060 การเขียนแบบทางกล ENG85 3060 การท าความเย็น
และการปรับอากาศ ENG85 3070 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม การเตรียมโครงงาน
บูรณาการวิศวกรรม และ ENG85 4508 โครงงานบูรณาการวิศวกรรมเครื่องกล และ ENG85 4501 โครงงานบูรณา
การวิศวกรรมอากาศยาน สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกหรือฐานะผู้น า 
สามารถสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม การก าหนดเป้าหมาย การวางแผนงาน และการบรรลุวัตถุประสงค์ 

5.3  ช่วงเวลา 
 ปีการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  

5.4  จ านวนหน่วยกิต 
 ENG85 2060 การเขียนแบบทางกล จ านวนหน่วยกิต 2 หน่วย 
 ENG85 3060 การท าความเย็นและการปรับอากาศ  จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วย 
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 ENG85 3070 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม จ านวนหน่วยกิต 2 หน่วย 
 ENG85 3031 โครงสร้างอากาศยาน  จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วย 
 ENG85 3061 การออกแบบอากาศยาน จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วย 
 ENG85 4501 โครงงานบูรณาการวิศวกรรมอากาศยาน จ านวนหน่วยกิต 4 หน่วย 
 ENG85 3028 การออกแบบเครื่องจักรกล  จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วย 
 ENG85 4508 โครงงานบูรณาการวิศวกรรมเครื่องกล จ านวนหน่วยกิต 4 หน่วย  
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5.5  การเตรียมการ 
 สาขาวิชาฯ มีการให้ความรู้และแนะแนวทางกับนักศึกษา เพ่ือเตรียมตัวในการลงทะเบียนวิชาโครงงาน

วิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน นักศึกษาสามารถเตรียมพร้อมในการหาหัวข้อโดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก
อาจารย์ที่ปรึกษาและโครงงานที่สนใจ เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งค าแนะน าการเขียนข้อเสนอ
โครงงาน การน าเสนอหัวข้อโครงงาน การสอบหัวข้อโครงงาน และการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

5.6  กระบวนการประเมินผล 
 การวัดผลแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ (1) การประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบโครงงาน 

ในระหว่างการด าเนินโครงงานจะมีการรายงานความคืบหน้าโครงการในสัปดาห์ที่ 10 และจะมีการสอบโครงงาน
โดยพิจารณารายงานโครงงานและการน าเสนอโครงงานแบบปากเปล่า การประเมินผลประเมินจากความส าเร็จ
ในการท าโครงงาน การวางแผนภาระงานในการท างานกลุ่ม ความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลาในการท างาน
กลุ่ม การออกแบบแผนการด าเนินโครงงาน การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การน าเสนอโครงงาน และ
ความสามารถในการแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติม (2) การประเมินโดยผู้เรียนซึ่งเป็นสมาชิกร่วมกลุ่ม การประเมินผล
ประเมินจากการมีภาวะผู้น า การท างานร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม การสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม การประเมิน
ความสามารถในการท างานกลุ่มและการปรับปรุงความสามารถในการท างานกลุ่ม ในการประเมินทั้ง 2 ส่วนมี
การก าหนดเกณฑ์และระดับการประเมินในรูปแบบ Rubric score 
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หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
ตารางด้านล่างระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่ว ๆ ไปที่มหาวิทยาลัย 

ส านักวิชา หรือสาขาวิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
(1) สามารถประยุกต์ใช้และ

เชื่อมโยงความรู้ในแขนงต่าง ๆ 

เพ่ือท าการก าหนดและ

วิเคราะห์ปัญหาทาง

วิศวกรรมเครื่องกลทางอากาศ

ยานได้อย่างเป็นเหมาะสมและ

เป็นระบบ 

- มอบหมายให้มีการท าโครงงานในรายวิชาต่าง ๆ ที่นอกเหนือจาก

รายวิชาโครงงาน เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสประยุกต์ใช้ความรู้

และทักษะจากรายวิชานั้น ๆ ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจริง

ทางวิศวกรรม 

- ส่งเสริมให้มีการท าโครงงานบูรณาการระหว่างรายวิชาเพ่ือให้

นักศึกษามองเห็นภาพรวมและสามารถเชื่อมโยงความรู้ในแขนง

ต่าง ๆ ทางวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยานได้ 

(2) มีทักษะและเข้าใจแนวคิด

พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการ

ออกแบบ ควบคุม และซ่อม

บ ารุงระบบทางกลและอากาศ

ยาน 

- จัดให้มีรายวิชาออกแบบทั้งในส่วนระบบทางกลและการออกแบบ

อากาศยาน และให้มีกิจกรรมการวัดผลรายวิชาด้วยการท า

โครงงานออกแบบ 

- จัดให้มีรายวิชาปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการควบคุมและซ่อม

บ ารุงระบบทางกล ระบบอากาศยาน  

(3) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และ

ความรับผิดชอบในฐานะ

วิศวกร โดยค านึงถึง

จรรยาบรรณและผลกระทบ

ของการออกแบบทาง

วิศวกรรมต่อเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม 

- จัดให้มีรายวิชาที่ เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ มาตรฐานความ

ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ ท า ง

วิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 

- ให้ความส าคัญและเน้นย้ าถึงแนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทั้งต่อ

ตนเองและผู้เกี่ยวข้องในรายวิชาปฏิบัติการ 

- ส่งเสริมให้มีการค านึงถึงข้อก าหนด กฎหมาย และหลักปฏิบัติที่

เหมาะสม ในการท าโครงงานส าหรับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ

ออกแบบ 

(4) สามารถสื่อสารด้วย

ภาษาอังกฤษได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- จัดให้มีรายวิชาที่มีกิจกรรมกระตุ้นการสื่อสารระหว่างนักศึกษา

ผ่านการมอบหมายงานกลุ่ม การอภิปรายในชั้นเรียน และการ

น าเสนอปากเปล่า 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
- จัดให้มีการมอบหมายการอ่านคู่มือปฏิบัติการ บทความทาง

เทคนิค บทความทางวิชาการ ในรายวิชาต่าง ๆ และมอบหมาย

การท ารายงานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเชิงเทคนิค 

(5) มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 

สามารถเรียนรู้และพัฒนา

ทักษะของตนเองได้อย่าง

ต่อเนื่องแม้จบการศึกษาแล้ว 

- จัดให้มีรายวิชาที่ให้นักศึกษาท าการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมตาม

ความสนใจส่วนบุคคล และมีน าความรู้ที่ได้มาอภิปรายในชั้นเรียน 

- จัดให้มีรายวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมที่หลากหลาย เพ่ือให้

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตรงกับความสนใจ และเป็น

การสร้างทัศนคติที่เป็นบวกต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

- มีการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมในการสร้างหลักสูตรการอบ

รบระยะสั้นส าหรับนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก เพ่ือ

พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมให้

ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน )หลักสูตรนานาชาติ (

)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ . 2565 (มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีลักษณะอันพึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (Program Learning Outcomes) และให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ดังต่อไปนี้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) มีดังนี้ 
 แบบเอก (วิศวกรรมเครื่องกล) 

PLO1 สามารถก าหนด สร้างเกณฑ์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยประยุกต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
An ability to identify, formulate, and solve complex mechanical engineering 
problems by applying principles of engineering, science, and mathematics. 

PLO2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการ โดยค านึงถึงสวัสดิภาพ ความปลอดภัย ปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม 
และเศรษฐกิจ 
An ability to apply mechanical engineering design to produce solutions that 
meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, 
as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors 
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PLO3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถออกค าสั่งและรับค าสั่งงานได้อย่าง
ชัดเจน 
An ability to communicate effectively with a range of audiences, effectively 
give and follow instructions. 

PLO4 สามารถตัดสินใจในสถานการณ์ทางวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างรอบคอบ ภายใต้บทบาทและ
ความรับผิดชอบตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยค านึงถึงผลกระทบตาม
แนวปฏิบัติสากล รวมถึงบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
An ability to recognize ethical and professional responsibilities in mechanical 
engineering situations and make informed judgments, which must consider the 
impact of mechanical and aeronautical engineering solutions in global, 
economic, environmental, and societal contexts. 

PLO5 สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกหรือฐานะผู้น า สามารถสร้าง
บรรยากาศการมีส่วนร่วม การก าหนดเป้าหมาย การวางแผนงาน และการบรรลุวัตถุประสงค์ 
An ability to function effectively on a team whose members together provide 
leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan 
tasks, and meet objectives. 

PLO6 สามารถพัฒนาและออกแบบการทดลอง เลือกใช้เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องวัด เพ่ือ
ด าเนินการทดลอง วิ เคราะห์และตีความข้อมูล และใช้กระบวนการตัดสินใจ ทาง
วิศวกรรมเครื่องกลเพื่อหาข้อสรุปได้อย่างเหมาะสม 
An ability to develop and conduct appropriate experimentation, use 
mechanical engineering techniques and instrumentation to analyze, interpret 
data and draw reasonable conclusions. 

PLO7 สามารถใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการแก้ปัญหา แสวงหาและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ตามที่ต้องการโดยใช้กลยุทธการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate 
learning strategies. 

PLO2 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือท าการควบคุม ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง 
ระบบทางกล  
An ability to analyze mechanical engineering data in order to control, inspect 
and maintain mechanical systems. 

 
 แบบเอก (วิศวกรรมอากาศยาน) 

PLO1 สามารถก าหนด สร้างเกณฑ์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอากาศยานโดยประยุกต์หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
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An ability to identify, formulate, and solve complex aeronautical engineering 
problems by applying principles of engineering, science, and mathematics. 

PLO2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบทางวิศวกรรมอากาศยานเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการ โดยค านึงถึงสวัสดิภาพ ความปลอดภัย ปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม 
และเศรษฐกิจ 
An ability to apply aeronautical engineering design to produce solutions that 
meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, 
as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors 

PLO3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถออกค าสั่งและรับค าสั่งงานได้อย่าง
ชัดเจน 
An ability to communicate effectively with a range of audiences, effectively 
give and follow instructions. 
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PLO4 สามารถตัดสินใจในสถานการณ์ทางวิศวกรรมอากาศยานได้อย่างรอบคอบ ภายใต้บทบาท
และความรับผิดชอบตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยค านึงถึงผลกระทบ
ตามแนวปฏิบัติสากล รวมถึงบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
An ability to recognize ethical and professional responsibilities in aeronautical 
engineering situations and make informed judgments, which must consider the 
impact of mechanical and aeronautical engineering solutions in global, 
economic, environmental, and societal contexts. 

PLO5 สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกหรือฐานะผู้น า สามารถสร้าง
บรรยากาศการมีส่วนร่วม การก าหนดเป้าหมาย การวางแผนงาน และการบรรลุวัตถุประสงค์ 
An ability to function effectively on a team whose members together provide 
leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan 
tasks, and meet objectives. 

PLO6 สามารถพัฒนาและออกแบบการทดลอง เลือกใช้เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องวัด เพ่ือ
ด าเนินการทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูล และใช้กระบวนการตัดสินใจ ทางวิศวกรรม
อากาศยานเพื่อหาข้อสรุปได้อย่างเหมาะสม 
An ability to develop and conduct appropriate experimentation, use 
aeronautical engineering techniques and instrumentation to analyze, interpret 
data and draw reasonable conclusions. 

PLO7 สามารถใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการแก้ปัญหา แสวงหาและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ตามที่ต้องการโดยใช้กลยุทธการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate 
learning strategies. 

PLO2 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม เพ่ือท าการควบคุม ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง ระบบอากาศ
ยาน และระบบอากาศยานไร้คนขับ 
An ability to analyze engineering data in order to control, inspect and maintain, 
aircraft systems and Unmanned aircraft system 
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2.2 Categories of program learning outcomes (PLOs) 
แบบเอก (วิศวกรรมเครื่องกล) 

PLO Outcome Statement Specific 
LO 

Generic 
LO 

Level 

1 สามารถก าหนด สร้างเกณฑ์ และแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกลโดยประยุกต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
An ability to identify, formulate, and solve 
complex mechanical engineering 
problems by applying principles of 
engineering, science, and mathematics. 

   Remember/
Understand 

2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบทาง
วิศวกรรมเครื่องกลเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
โดยค านึงถึงสวัสดิภาพ ความปลอดภัย ปัจจัย
ทางวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 
An ability to apply mechanical 
engineering design to produce solutions 
that meet specified needs with 
consideration of public health, safety, and 
welfare, as well as global, cultural, social, 
environmental, and economic factors 

   Apply 

3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
สามารถออกค าสั่ งและรับค าสั่งงานได้อย่าง
ชัดเจน 
An ability to communicate effectively 
with a range of audiences, effectively give 
and follow instructions. 

   Apply 

4 ส า ม า ร ถ ตั ด สิ น ใ จ ใ น ส ถ า น ก า ร ณ์ ท า ง
วิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างรอบคอบ ภายใต้
บทบาทและความรับผิดชอบตามกรอบมาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยค านึงถึงผลกระทบ
ตามแนวปฏิบัติสากล รวมถึงบริบททางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
An ability to recognize ethical and 
professional responsibilities in 
mechanical engineering situations and 
make informed judgments, which must 
consider the impact of mechanical and 

   Apply/Analy
se 
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PLO Outcome Statement Specific 
LO 

Generic 
LO 

Level 

aeronautical engineering solutions in 
global, economic, environmental, and 
societal contexts. 

5 สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
ในฐานะสมาชิกหรือฐานะผู้น า สามารถสร้าง
บรรยากาศการมีส่วนร่วม การก าหนดเป้าหมาย 
การวางแผนงาน และการบรรลุวัตถุประสงค์ 
An ability to function effectively on a team 
whose members together provide 
leadership, create a collaborative and 
inclusive environment, establish goals, plan 
tasks, and meet objectives. 

   Apply/Analy
se 

6 สามารถพัฒนาและออกแบบการทดลอง เลือกใช้
เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องวัด เพ่ือด าเนินการ
ทดลอง วิ เคราะห์และตีความข้อมูล และใช้
กระบวนการตัดสินใจ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
เพ่ือหาข้อสรุปได้อย่างเหมาะสม 
An ability to develop and conduct 
appropriate experimentation, use 
mechanical engineering techniques and 
instrumentation to analyze, interpret data 
and draw reasonable conclusions. 

   Evaluate 

7 สามารถใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในการแก้ปัญหา แสวงหาและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ตามที่ต้องการโดยใช้กล
ยุทธการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
An ability to acquire and apply new 
knowledge as needed, using appropriate 
learning strategies. 

   Evaluate 

8 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมเครื่องกล 
เพ่ือท าการควบคุม ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง ระบบ
ทางกล  
An ability to analyze mechanical 
engineering data in order to control, 
inspect and maintain mechanical 
systems. 

   Apply/Analy
se  
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แบบเอก (วิศวกรรมอากาศยาน) 
PLO Outcome Statement Specific 

LO 
Generic 

LO 
Level 

1 สามารถก าหนด สร้างเกณฑ์ และแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมอากาศยานโดยประยุกต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
An ability to identify, formulate, and solve 
complex aeronautical engineering 
problems by applying principles of 
engineering, science, and mathematics. 

   Remember/
Understand 

2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบทาง
วิศวกรรมอากาศยานเ พ่ือตอบสนองความ
ต้องการ โดยค านึงถึงสวัสดิภาพ ความปลอดภัย 
ปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และ
เศรษฐกิจ 
An ability to apply aeronautical 
engineering design to produce solutions 
that meet specified needs with 
consideration of public health, safety, and 
welfare, as well as global, cultural, social, 
environmental, and economic factors 

   Apply 

3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
สามารถออกค าสั่งและรับค าสั่งงานได้อย่าง
ชัดเจน 
An ability to communicate effectively 
with a range of audiences, effectively give 
and follow instructions. 

   Apply 

4 สามารถตัดสินใจในสถานการณ์ทางวิศวกรรม
อากาศยานได้อย่างรอบคอบ ภายใต้บทบาทและ
ความรับผิดชอบตามกรอบมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยค านึงถึงผลกระทบตาม
แนวปฏิบัติสากล รวมถึงบริบททางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
An ability to recognize ethical and 
professional responsibilities in 
aeronautical engineering situations and 
make informed judgments, which must 
consider the impact of mechanical and 

   Apply/Analy
se 
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PLO Outcome Statement Specific 
LO 

Generic 
LO 

Level 

aeronautical engineering solutions in 
global, economic, environmental, and 
societal contexts. 

5 สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
ในฐานะสมาชิกหรือฐานะผู้น า สามารถสร้าง
บรรยากาศการมีส่วนร่วม การก าหนดเป้าหมาย 
การวางแผนงาน และการบรรลุวัตถุประสงค์ 
An ability to function effectively on a team 
whose members together provide 
leadership, create a collaborative and 
inclusive environment, establish goals, plan 
tasks, and meet objectives. 

   Apply/Analy
se 

6 สามารถพัฒนาและออกแบบการทดลอง เลือกใช้
เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องวัด เพ่ือด าเนินการ
ทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูล และใช้
กระบวนการตัดสินใจ ทางวิศวกรรมอากาศยาน
เพ่ือหาข้อสรุปได้อย่างเหมาะสม 
An ability to develop and conduct 
appropriate experimentation, use 
aeronautical engineering techniques and 
instrumentation to analyze, interpret data 
and draw reasonable conclusions. 

   Evaluate 

7 สามารถใช้ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในการแก้ปัญหา แสวงหาและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ตามที่ต้องการโดยใช้กล
ยุทธการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
An ability to acquire and apply new 
knowledge as needed, using appropriate 
learning strategies. 

   Evaluate 

8 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม เพ่ือท า
การควบคุม ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง ระบบอากาศ
ยาน และระบบอากาศยานไร้คนขับ 
An ability to analyze engineering data in 
order to control, inspect and maintain, 
aircraft systems and Unmanned aircraft 
system 

   Apply/Analy
se  
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2.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์กาประเมินผล 

1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ปฏิบัติตนอย่างมีวินัย 

ความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์ และมีฐานคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต 

(2) ตระหนักรู้ และปฏิบัติตนที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(3) เข้าใจความเป็นพลเมือง
ภายใต้ประชาคมที่ตน
อาศัยอยู่ 

(1) ให้นักศึกษาท างาน ค้นคว้า ศึกษา
ปัญหาของตนเอง ปัญหาทางสังคม
และดูความมีวินัยในการท างาน 
การส่งงานตรงเวลา การไม่ลอก
งาน การน าฐานคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในการน าเสนอวิธีการ
แก้ไขปัญหา 

(2) นักศึกษาน าเสนอปัญหา
สิ่งแวดล้อมโดยแทรกแนวคิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ดูเจตคติจากเนื้อหา
ที่น าเสนอที่แสดงถึงความตระหนัก 
และการปฏิบัติตนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

(3) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
เปรียบเทียบความเป็นพลเมืองโดย
ใช้ตัวอย่างจากสื่อดิจิทัล 

(4) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ใช้แบบทดสอบอัตนัย
ในลักษณะค าถาม
แบบจ ากัดค าตอบ 
(Restricted 
Response)  

(2) ใช้แบบทดสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 
(Multiple Choices 
question) 

(3) สังเกตพฤติกรรมการ
เข้าห้องเรียน การตรง
ต่อเวลา ความใส่ใจ
อย่างต่อเนื่อง 

(4) การสร้างค าถามโดย
ผู้สอนและผู้เรียน
ระหว่างท าการเรียน
การสอน 

(5) การเขียนสะท้อนการ
เรียนรู้ (Reflection) 
และการพูดคุย การ
อภิปรายแบบกลุ่ม
และรายบุคคล 

2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) รู้จักตนเอง ครอบครัว 

สังคมและความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม  

(2) ตามทันการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนในโลกและสามารถ
ด ารงตนในสังคมไทยและ
สังคมโลกได้ อย่าง
เหมาะสม 

(1) ใช้การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

(2) ให้มีโครงการวิจัย (ด้านความเข้าใจ
ตนเอง ครอบครัว สังคมและ
วัฒนธรรม) 

(3) จัดกิจกรรมตั้งค าถาม ตอบปัญหา 
โดยให้นักศึกษาอ่านเตรียมก่อนเข้า
ห้องเรียนเพื่อน าข้อมูลมาอภิปราย 

(1) การใช้ข้อสอบแบบ
ปรนัยและอัตนัยเพ่ือ
วัดความรู้ ความเข้าใจ
ในเนื้อหาที่สอน 

(2) การวัดผลแบบไม่
จ ากัดค าตอบ 
(Extended 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์กาประเมินผล 
(3) มีฐานคิดของการสร้างทุน

มนุษย์ การสร้างความรู้ 
นวัตกรรมและความเป็น
ผู้ประกอบการที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและ
ประเทศไทย 4.0 

และแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน
กับเพ่ือนนักศึกษาและผู้สอน 
(นโยบายการพัฒนาและผลกระทบ
ของการพัฒนาตนเอง การสร้าง
ความรู้นวัตกรรมและความเป็น
ผู้ประกอบการ) และให้เห็นความรู้
และความคิดที่แตกต่างกัน (รู้จัก
ตนเองและสังคม) 

(4) เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญใน
ด้านที่เก่ียวข้องมาแบ่งปัน
ประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา 

(5) เปรียบเทียบและวิเคราะห์
สถานการณ์ของปัญหาด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

Response 
Question) 

3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) มีทักษะในการเรียนรู้ด้วย

ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต เพื่อการพัฒนา
ตนเองและ ด ารงชีวิต
อย่างมีคุณภาพ  

(2) มีทักษะในการคิดแบบ
องค์รวมในเชิงเหตุผลและ
สร้างสรรค ์

(3) วิเคราะห์และตัดสินใจ
ด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ 

(1) การวิเคราะห์ตนเองของนักศึกษา
จากสถานการณ์จริง หรือใช้
กรณีศึกษา 

(2) กิจกรรมอภิปรายโดยเน้นการ
อภิปรายกลุ่ม เกี่ยวกับสาเหตุของ
ปัญหาและการแก้ไขปัญหา 

(3) แบบฝึกหัดในและนอกชั้นเรียน 
ตอบปัญหา อภิปราย 

(1) ประเมินจากการเขียน
รายงานของนักศึกษา 

(2) ประเมินจากการใช้
ข้อสอบหรือ
แบบฝึกหัดที่ให้
นักศึกษาคิดวิเคราะห์
ปัญหา 

(3) ประเมินจากการที่
นักศึกษาจะต้องตั้ง
ค าถามและให้ค าตอบ
ได้ด้วยตนเอง 

4.ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีจิตอาสาและส านึก

สาธารณะในการปฏิบัติตน
ให้มีคุณค่าของพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น 
การสื่อสารความคิดระหว่างบุคคล 

(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย  
การอภิปรายกลุ่ม 

(1) ประเมินจาก
พฤติกรรมและการ
แสดงออกของ
นักศึกษาขณะท า
กิจกรรม 
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(2) ด ารงชีวิตได้อย่างมี

ความสุข และมี
สุนทรียภาพ  

(3) มีประสบการณ์ในการ
ท างานร่วมกับชุมชนและ
กลุ่มวิชาชีพ เพื่อให้เข้าใจ
และเข้าถึงสภาพความเป็น
จริงของชุมชนและกลุ่ม
วิชาชีพที่ตนสนใจ 

(4) เป็นสุขภาพชน มี
บุคลิกภาพและมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี เชื่อมั่นใน
ตนเอง เป็นผู้น า ผู้ตาม 
และท างานเป็นทีมได้ดี 

(3) จัดการเรียนการสอนด้วยการให้ท า
รายงานกลุ่ม และน าเสนอในชั้น
เรียน 

(2) สังเกตจากการให้
ความร่วมมือในการ
อภิปราย 

(3) ประเมินจากความ
คิดเห็นของเพ่ือนร่วม
กลุ่มท างานและจาก
ความคิดเห็นของ
เพ่ือนร่วม ชั้นเรียน 

5. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อค้นคืน รวบรวม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้
ในการศึกษาค้นคว้าและ
การด าเนินชีวิต 

(2) มีทักษะในการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร การศึกษา
ค้นคว้า และการท างาน 

(1) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการ
สอนที่นักศึกษาได้มีกิจกรรมสื่อสาร
และใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะ
เป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาต่างประเทศ 

(2) ให้นักศึกษาน าเสนอข้อมูลโดยใช้
รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
และกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นถึง
ความส าคัญและประโยชน์จากการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนอและสืบค้นข้อมูล 

(3) มอบหมายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์
อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี 

(1) ประเมินทักษะการใช้
ภาษาสื่อสาร ทั้งจาก
การเรียนในห้องเรียน
และจากการน าเสนอ
งาน 

(2) ประเมินจากความ
ถูกต้องในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาและ
สืบค้นข้อมูล รวมทั้ง
วิธีการที่ถูกต้องในการ
จัดท าเอกสารทาง
วิชาการ 

(3) ประเมินจากการท า
ข้อสอบและงานเขียน
ที่มีสว่นเกี่ยวข้องกับ
การใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์เชิง
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คณิตศาสตร์และ
ตรรกศาสตร์ 
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2.4 หมวดวิชาเฉพาะ 
แบบเอก (วิศวกรรมเครื่องกล) 

PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 
1. สามารถก าหนด สร้าง

เกณฑ์ และแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกลโดย
ประยุกต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ 
An ability to identify, 
formulate, and solve 
complex mechanical 
engineering problems 
by applying principles 
of engineering, 
science, and 
mathematics. 

(1) ใช้การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

(2) ให้มีโครงการวิจัยด้านปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน  

(3) จัดกิจกรรมตั้งค าถาม ตอบปัญหา 
โดยให้นักศึกษาอ่านเตรียมก่อนเข้า
ห้องเรียนเพื่อน าข้อมูลมาอภิปราย 
และแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน
กับเพ่ือนนักศึกษาและผู้สอน  

(4) เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญใน
ด้านที่เก่ียวข้องมาแบ่งปัน
ประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา 

(1) ใช้แบบทดสอบอัตนัย
ในลักษณะค าถามแบบ
จ ากัดค าตอบ 
(Restricted 
Response)  

(2) ใช้แบบทดสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 
(Multiple Choices 
question) 

(3) การสร้างค าถามโดย
ผู้สอนและผู้เรียน
ระหว่างท าการเรียนการ
สอน 

(4) การเขียนสะท้อนการ
เรียนรู้ (Reflection) 
และการพูดคุย การ
อภิปรายแบบกลุ่มและ
รายบุคคล 

2. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ในการออกแบบ
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการ โดย
ค านึงถึงสวัสดิภาพ  
ความปลอดภัย ปัจจัยทาง
วัฒนธรรม สังคม 
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 
An ability to apply 
mechanical 
engineering design to 
produce solutions 

(1) ให้นักศึกษาท างาน ค้นคว้า ศึกษา
ปัญหาของตนเอง ปัญหาทางด้าน
การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
และอากาศยาน 

(2) นักศึกษาน าเสนอปัญหาการ
ออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
และอากาศยานโดยแทรกแนวคิด
การค านึงถึงสวัสดิภาพ ความ
ปลอดภัย ปัจจัยทางวัฒนธรรม 
สังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ 

(3) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
เปรียบเทียบการออกแบบทาง

(1) ใช้แบบทดสอบอัตนัย
ในลักษณะค าถามแบบ
จ ากัดค าตอบ 
(Restricted 
Response) 

(2) การสร้างค าถามโดย
ผู้สอนและผู้เรียน
ระหว่างท าการเรียนการ
สอน  

(3) ใช้การท าโครงงานและ
น าเสนอโครงงานด้าน
การออกแบบทาง
วิศวกรรมเครื่องกลและ
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that meet specified 
needs with 
consideration of 
public health, safety, 
and welfare, as well 
as global, cultural, 
social, environmental, 
and economic factors 

วิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน
ทั้งข้อดีและข้อเสีย 

อากาศยาน พร้อม
น าเสนอแนวคิด และ
อภิปราย 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจน
สามารถออกค าสั่งและ
รับค าสั่งงานได้อย่าง
ชัดเจน 
An ability to 
communicate 
effectively with a 
range of audiences, 
effectively give and 
follow instructions. 

(1) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการ
สอนที่นักศึกษาได้มีกิจกรรม
สื่อสารแบบสองทางอย่างชัดเจน  

(2) ให้นักศึกษาน าเสนอข้อมูลโดยใช้
รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
และกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นถึง
ความส าคัญและประโยชน์จากการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนอและสืบค้นข้อมูล 

(3) จัดกิจกรรมตั้งค าถาม ตอบปัญหา 
โดยให้นักศึกษาอ่านเตรียมก่อนเข้า
ห้องเรียนเพื่อน าข้อมูลมาอภิปราย 
และแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน
กับเพ่ือนนักศึกษาและผู้สอน  

(1) ประเมินทักษะการ
สื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งจาก
การเรียนในห้องเรียน
และจากการน าเสนอ
งาน 

(2) ประเมินจากความ
ถูกต้องในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาและ
สืบค้นข้อมูล รวมทั้ง
วิธีการที่ถูกต้องในการ
จัดท าเอกสารทาง
วิชาการ 

4. สามารถตัดสินใจใน
สถานการณ์ทาง
วิศวกรรมเครื่องกลได้
อย่างรอบคอบ ภายใต้
บทบาทและความ
รบัผิดชอบตามกรอบ
มาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดย
ค านึงถึงผลกระทบตาม
แนวปฏิบัติสากล รวมถึง

(1) ให้นักศึกษาท างาน ค้นคว้า ศึกษา
กรอบมาตฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ที่เป็นสากล และสอดคล้อง
กับบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมพร้อมการน าเสนอ
สถานการณ์และการตัดสินใจ
ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและ
อากาศยาน 

(2) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการ
สอนที่นักศึกษาได้มีกิจกรรมสื่อสาร
แบบสองทางอย่างชัดเจน 

(1) ใช้แบบทดสอบอัตนัย
ในลักษณะค าถามแบบ
จ ากัดค าตอบ 
(Restricted 
Response)  

(2) ใช้แบบทดสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 
(Multiple Choices 
question)   

(3) การสร้างค าถามโดย
ผู้สอนและผู้เรียน
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บริบททางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
An ability to recognize 
ethical and 
professional 
responsibilities in 
mechanical 
engineering situations 
and make informed 
judgments, which 
must consider the 
impact of mechanical 
and aeronautical 
engineering solutions 
in global, economic, 
environmental, and 
societal contexts. 

(3) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
เปรียบเทียบปัญหาด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน
โดยใช้ตัวอย่างจากสื่อดิจิทัล 

ระหว่างท าการเรียน
การสอน 

(4) การเขียนสะท้อนการ
เรียนรู้ (Reflection) 
และการพูดคุย การ
อภิปรายแบบกลุ่มและ
รายบุคคล 

5. สามารถท างานเป็นทีมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
ฐานะสมาชิกหรือฐานะ
ผู้น า สามารถสร้าง
บรรยากาศการมีส่วนร่วม 
การก าหนดเป้าหมาย การ
วางแผนงาน และการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
An ability to function 
effectively on a team 
whose members 
together provide 
leadership, create a 
collaborative and 
inclusive environment, 
establish goals, plan 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น 
การสื่อสารความคิดระหว่างบุคคล 
โดยแบ่งความรับผิดชอบ และการ
ท างานเป็นทีม 

(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย  
การอภิปรายกลุ่ม ที่มีการก าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจน การวางแผน
งาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด  

(3) จัดการเรียนการสอนด้วยการให้ท า
รายงานกลุ่ม และน าเสนอในชั้น
เรียน  

(1) ใช้แบบทดสอบอัตนัย
ในลักษณะค าถามแบบ
จ ากัดค าตอบ 
(Restricted 
Response)  

(2) การสร้างค าถามโดย
ผู้สอนและผู้เรียน
ระหว่างท าการเรียน
การสอน 

(3) การเขียนสะท้อนการ
เรียนรู้ (Reflection) 
และการพูดคุย การ
อภิปรายแบบกลุ่มและ
รายบุคคล 
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tasks, and meet 
objectives. 

6. สามารถพัฒนาและ
ออกแบบการทดลอง 
เลือกใช้เทคโนโลยี 
เครื่องมือเครื่องวัด เพ่ือ
ด าเนินการทดลอง 
วิเคราะห์และตีความ
ข้อมูล และใช้
กระบวนการตัดสินใจ ทาง
วิศวกรรมเครื่องกลเพ่ือหา
ข้อสรุปได้อย่างเหมาะสม 
An ability to develop 
and conduct 
appropriate 
experimentation, use 
mechanical 
engineering 
techniques and 
instrumentation to 
analyze, interpret 
data and draw 
reasonable 
conclusions. 

(1) ให้นักศึกษาท างาน ค้นคว้า ศึกษา
ด้านการพัฒนาและออกแบบการ
ทดลอง ที่สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีเครื่องมือวัดต่าง ๆ 
พร้อมการน าเสนอสถานการณ์และ
การตัดสินใจทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 

(2) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการ
สอนที่นักศึกษาได้มีกิจกรรมสื่อสาร
แบบสองทางอย่างชัดเจน ในหัวข้อ
ที่กับการวิเคราะห์การทดลองและ
ตีความข้อมูล เพ่ือใช้ใน
กระบวนการตัดสินใจทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 

(3) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
เปรียบเทียบปัญหาด้านการพัฒนา
และออกแบบการทดลองด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน
โดยใช้ตัวอย่างจากสื่อดิจิทัล พร้อม
ฝึกสรุปผลอย่างเหมาะสม 

(1) ใช้แบบทดสอบอัตนัย
ในลักษณะค าถามแบบ
จ ากัดค าตอบ 
(Restricted 
Response)  

(2) ใช้แบบทดสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 
(Multiple Choices 
question)   

(3) การสร้างค าถามโดย
ผู้สอนและผู้เรียน
ระหว่างท าการเรียน
การสอน 

(4) การเขียนสะท้อนการ
เรียนรู้ (Reflection) 
และการพูดคุย การ
อภิปรายแบบกลุ่มและ
รายบุคคล 

7. สามารถใช้เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในการ
แก้ปัญหา แสวงหาและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่
ตามท่ีต้องการโดยใช้กล
ยุทธการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
An ability to acquire 
and apply new 

(1) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการ
สอนที่นักศึกษาสามารถใช้
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในการแก้ปัญหา และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ๆ อย่าง
ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาต่างประเทศ 

(2) ให้นักศึกษาน าเสนอข้อมูลโดยใช้
รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

(1) ประเมินทักษะการใช้
เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในการ
แก้ปัญหา ทั้งจากการ
เรียนในห้องเรียนและ
จากการน าเสนองาน 

(2) ประเมินจากความ
ถูกต้องในการใช้
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knowledge as 
needed, using 
appropriate learning 
strategies. 

และกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นถึง
ความส าคัญและประโยชน์จากการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนอและสืบค้นข้อมูล 

(3) มอบหมายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ตามที่
ต้องการอย่างถูกต้อง 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาและ
สืบค้นข้อมูล รวมทั้ง
วิธีการที่ถูกต้องในการ
จัดท าเอกสารทาง
วิชาการ 

(3) ประเมินจากการท า
ข้อสอบและงานเขียน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การใช้ประยุกต์ใช้
ความรู้ใหม่กับปัญหา
ทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
และอากาศยานอย่าง
เหมาะสม 

8. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ทางวิศวกรรมเครื่องกล 
เพ่ือท าการควบคุม 
ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง 
ระบบทางกล  
An ability to analyze 
mechanical 
engineering data in 
order to control, 
inspect and maintain 
mechanical systems. 

(1) ให้นักศึกษาท างาน ค้นคว้า ศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับงานควบคุม 
ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง ระบบทางกล 
และระบบอากาศยานทาทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 

(2) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการ
สอนที่นักศึกษาได้มีกิจกรรมสื่อสาร
แบบสองทางอย่างชัดเจน ในหัวข้อ
ที่กับการวิเคราะห์การทดลองและ
ตีความข้อมูล เพ่ือใช้ใน
กระบวนการตัดสินใจทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 

(3) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
เปรียบเทียบปัญหาด้านการพัฒนา
และออกแบบการทดลองด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรม
อากาศยานโดยใช้ตัวอย่างจากสื่อ

(1) ใช้แบบทดสอบอัตนัย
ในลักษณะค าถามแบบ
จ ากัดค าตอบ 
(Restricted 
Response)  

(2) ใช้แบบทดสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 
(Multiple Choices 
question)   

(3) การสร้างค าถามโดย
ผู้สอนและผู้เรียน
ระหว่างท าการเรียน
การสอน 

(4) การเขียนสะท้อนการ
เรียนรู้ (Reflection) 
และการพูดคุย การ
อภิปรายแบบกลุ่มและ
รายบุคคล 
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ดิจิทัล พร้อมฝึกสรุปผลอย่าง
เหมาะสม 

 
แบบเอก (วิศวกรรมอากาศยาน) 

PLO 
 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 

1. สามารถก าหนด สร้าง
เกณฑ์ และแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมอากาศยานโดย
ประยุกต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ 
An ability to identify, 
formulate, and solve 
complex aeronautical 
engineering problems 
by applying principles 
of engineering, 
science, and 
mathematics. 

(1) ใช้การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

(2) ให้มีโครงการวิจัยด้านปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน  

(3) จัดกิจกรรมตั้งค าถาม ตอบปัญหา 
โดยให้นักศึกษาอ่านเตรียมก่อนเข้า
ห้องเรียนเพื่อน าข้อมูลมาอภิปราย 
และแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน
กับเพ่ือนนักศึกษาและผู้สอน  

(4) เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญใน
ด้านที่เก่ียวข้องมาแบ่งปัน
ประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา 

(1) ใช้แบบทดสอบอัตนัย
ในลักษณะค าถามแบบ
จ ากัดค าตอบ 
(Restricted 
Response)  

(2) ใช้แบบทดสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 
(Multiple Choices 
question) 

(3) การสร้างค าถามโดย
ผู้สอนและผู้เรียน
ระหว่างท าการเรียนการ
สอน 

(4) การเขียนสะท้อนการ
เรียนรู้ (Reflection) 
และการพูดคุย การ
อภิปรายแบบกลุ่มและ
รายบุคคล 

2. สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ในการออกแบบ
ทางวิศวกรรมอากาศยาน
เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการ โดย
ค านึงถึงสวัสดิภาพ ความ
ปลอดภัย ปัจจัยทาง
วัฒนธรรม สังคม 
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 

(1) ให้นักศึกษาท างาน ค้นคว้า ศึกษา
ปัญหาของตนเอง ปัญหาทางด้าน
การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
และอากาศยาน 

(2) นักศึกษาน าเสนอปัญหาการ
ออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
และอากาศยานโดยแทรกแนวคิด
การค านึงถึงสวัสดิภาพ ความ

(1) ใช้แบบทดสอบอัตนัย
ในลักษณะค าถามแบบ
จ ากัดค าตอบ 
(Restricted 
Response) 

(2) การสร้างค าถามโดย
ผู้สอนและผู้เรียน
ระหว่างท าการเรียนการ
สอน  
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An ability to apply 
aeronautical 
engineering design to 
produce solutions 
that meet specified 
needs with 
consideration of 
public health, safety, 
and welfare, as well 
as global, cultural, 
social, environmental, 
and economic factors 

ปลอดภัย ปัจจัยทางวัฒนธรรม 
สังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ 

(3) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
เปรียบเทียบการออกแบบทาง
วิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน
ทั้งข้อดีและข้อเสีย 

 

(3) ใช้การท าโครงงานและ
น าเสนอโครงงานด้าน
การออกแบบทาง
วิศวกรรมเครื่องกลและ
อากาศยาน พร้อม
น าเสนอแนวคิด และ
อภิปราย 

 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจน
สามารถออกค าสั่งและ
รับค าสั่งงานได้อย่าง
ชัดเจน 
An ability to 
communicate 
effectively with a 
range of audiences, 
effectively give and 
follow instructions. 

(1) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการ
สอนที่นักศึกษาได้มีกิจกรรมสื่อสาร
แบบสองทางอย่างชัดเจน  

(2) ให้นักศึกษาน าเสนอข้อมูลโดยใช้
รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
และกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นถึง
ความส าคัญและประโยชน์จากการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนอและสืบค้นข้อมูล 

(3) จัดกิจกรรมตั้งค าถาม ตอบปัญหา 
โดยให้นักศึกษาอ่านเตรียมก่อนเข้า
ห้องเรียนเพื่อน าข้อมูลมาอภิปราย 
และแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน
กับเพ่ือนนักศึกษาและผู้สอน  

(1) ประเมินทักษะการ
สื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งจาก
การเรียนในห้องเรียน
และจากการน าเสนอ
งาน 

(2) ประเมินจากความ
ถูกต้องในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาและ
สืบค้นข้อมูล รวมทั้ง
วิธีการที่ถูกต้องในการ
จัดท าเอกสารทาง
วิชาการ 

4. สามารถตัดสินใจใน
สถานการณ์ทางวิศวกรรม
อากาศยานได้อย่าง
รอบคอบ ภายใต้บทบาท
และความรับผิดชอบตาม
กรอบมาตรฐานและ

(1) ให้นักศึกษาท างาน ค้นคว้า ศึกษา
กรอบมาตฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ที่เป็นสากล และสอดคล้อง
กับบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมพร้อมการน าเสนอ
สถานการณ์และการตัดสินใจ

(1) ใช้แบบทดสอบอัตนัย
ในลักษณะค าถามแบบ
จ ากัดค าตอบ 
(Restricted 
Response)  
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จรรยาบรรณวิชาชีพ โดย
ค านึงถึงผลกระทบตาม
แนวปฏิบัติสากล รวมถึง
บริบททางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
An ability to recognize 
ethical and 
professional 
responsibilities in 
aeronautical 
engineering situations 
and make informed 
judgments, which 
must consider the 
impact of mechanical 
and aeronautical 
engineering solutions 
in global, economic, 
environmental, and 
societal contexts. 

ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและ
อากาศยาน 

(2) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการ
สอนที่นักศึกษาได้มีกิจกรรมสื่อสาร
แบบสองทางอย่างชัดเจน 

(3) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
เปรียบเทียบปัญหาด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน
โดยใช้ตัวอย่างจากสื่อดิจิทัล 

(2) ใช้แบบทดสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 
(Multiple Choices 
question)   

(3) การสร้างค าถามโดย
ผู้สอนและผู้เรียน
ระหว่างท าการเรียน
การสอน 

(4) การเขียนสะท้อนการ
เรียนรู้ (Reflection) 
และการพูดคุย การ
อภิปรายแบบกลุ่มและ
รายบุคคล 

5. สามารถท างานเป็นทีมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
ฐานะสมาชิกหรือฐานะ
ผู้น า สามารถสร้าง
บรรยากาศการมีส่วนร่วม 
การก าหนดเป้าหมาย การ
วางแผนงาน และการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
An ability to function 
effectively on a team 
whose members 
together provide 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้น การสื่อสารความคิดระหว่าง
บุคคล โดยแบ่งความรับผิดชอบ 
และการท างานเป็นทีม 

(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย  
การอภิปรายกลุ่ม ที่มีการก าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจน การวางแผน
งาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด  

(3) จัดการเรียนการสอนด้วยการให้ท า
รายงานกลุ่ม และน าเสนอในชั้น
เรียน  

(1) ใช้แบบทดสอบอัตนัย
ในลักษณะค าถามแบบ
จ ากัดค าตอบ 
(Restricted 
Response)  

(2) การสร้างค าถามโดย
ผู้สอนและผู้เรียน
ระหว่างท าการเรียน
การสอน 

(3) การเขียนสะท้อนการ
เรียนรู้ (Reflection) 
และการพูดคุย การ
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leadership, create a 
collaborative and 
inclusive environment, 
establish goals, plan 
tasks, and meet 
objectives. 

อภิปรายแบบกลุ่มและ
รายบุคคล 

6. สามารถพัฒนาและ
ออกแบบการทดลอง 
เลือกใช้เทคโนโลยี 
เครื่องมือเครื่องวัด เพ่ือ
ด าเนินการทดลอง 
วิเคราะห์และตีความ
ข้อมูล และใช้
กระบวนการตัดสินใจ ทาง
วิศวกรรมอากาศยานเพ่ือ
หาข้อสรุปได้อย่าง
เหมาะสม 
An ability to develop 
and conduct 
appropriate 
experimentation, use 
aeronautical 
engineering 
techniques and 
instrumentation to 
analyze, interpret 
data and draw 
reasonable 
conclusions. 

(1) ให้นักศึกษาท างาน ค้นคว้า ศึกษา
ด้านการพัฒนาและออกแบบการ
ทดลอง ที่สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีเครื่องมือวัดต่าง ๆ 
พร้อมการน าเสนอสถานการณ์และ
การตัดสินใจทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 

(2) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการ
สอนที่นักศึกษาได้มีกิจกรรมสื่อสาร
แบบสองทางอย่างชัดเจน ในหัวข้อ
ที่กับการวิเคราะห์การทดลองและ
ตีความข้อมูล เพ่ือใช้ใน
กระบวนการตัดสินใจทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 

(3) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
เปรียบเทียบปัญหาด้านการพัฒนา
และออกแบบการทดลองด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน
โดยใช้ตัวอย่างจากสื่อดิจิทัล พร้อม
ฝึกสรุปผลอย่างเหมาะสม 

(1) ใช้แบบทดสอบอัตนัย
ในลักษณะค าถามแบบ
จ ากัดค าตอบ 
(Restricted 
Response)  

(2) ใช้แบบทดสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 
(Multiple Choices 
question)   

(3) การสร้างค าถามโดย
ผู้สอนและผู้เรียน
ระหว่างท าการเรียน
การสอน 

(4) การเขียนสะท้อนการ
เรียนรู้ (Reflection) 
และการพูดคุย การ
อภิปรายแบบกลุ่มและ
รายบุคคล 

7. สามารถใช้เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในการ

(1) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการ
สอนที่นักศึกษาสามารถใช้
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และ

(1) ประเมินทักษะการใช้
เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์และ
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แก้ปัญหา แสวงหาและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่
ตามท่ีต้องการโดยใช้กล
ยุทธการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
An ability to acquire 
and apply new 
knowledge as 
needed, using 
appropriate learning 
strategies. 

สารสนเทศในการแก้ปัญหา และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ๆ อย่าง
ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาต่างประเทศ 

(2) ให้นักศึกษาน าเสนอข้อมูลโดยใช้
รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
และกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นถึง
ความส าคัญและประโยชน์จากการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนอและสืบค้นข้อมูล 

(3) มอบหมายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ตามที่
ต้องการอย่างถูกต้อง 

สารสนเทศในการ
แก้ปัญหา ทั้งจากการ
เรียนในห้องเรียนและ
จากการน าเสนองาน 

(2) ประเมินจากความ
ถูกต้องในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาและ
สืบค้นข้อมูล รวมทั้ง
วิธีการที่ถูกต้องในการ
จัดท าเอกสารทาง
วิชาการ 

(3) ประเมินจากการท า
ข้อสอบและงานเขียน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การใช้ประยุกต์ใช้
ความรู้ใหม่กับปัญหา
ทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
และอากาศยานอย่าง
เหมาะสม 

8. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ทางวิศวกรรม เพ่ือท าการ
ควบคุม ตรวจสอบ ซ่อม
บ ารุง ระบบอากาศยาน 
และระบบอากาศยานไร้
คนขับ 
An ability to analyze 
engineering data in 
order to control, 
inspect and maintain, 
aircraft systems and 

(1) ให้นักศึกษาท างาน ค้นคว้า ศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับงานควบคุม 
ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง ระบบทางกล 
และระบบอากาศยานทาทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 

(2) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการ
สอนที่นักศึกษาได้มีกิจกรรมสื่อสาร
แบบสองทางอย่างชัดเจน ในหัวข้อ
ที่กับการวิเคราะห์การทดลองและ
ตีความข้อมูล เพ่ือใช้ใน

(1) ใช้แบบทดสอบอัตนัย
ในลักษณะค าถามแบบ
จ ากัดค าตอบ 
(Restricted 
Response)  

(2) ใช้แบบทดสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ 
(Multiple Choices 
question)   

(3) การสร้างค าถามโดย
ผู้สอนและผู้เรียน
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Unmanned aircraft 
system 

กระบวนการตัดสินใจทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 

(3) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
เปรียบเทียบปัญหาด้านการพัฒนา
และออกแบบการทดลองด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรม
อากาศยานโดยใช้ตัวอย่างจากสื่อ
ดิจิทัล พร้อมฝึกสรุปผลอย่าง
เหมาะสม 

ระหว่างท าการเรียน
การสอน 

(4) การเขียนสะท้อนการ
เรียนรู้ (Reflection) 
และการพูดคุย การ
อภิปรายแบบกลุ่มและ
รายบุคคล 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
)Curriculum Mapping (ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

3.1 หมวดศึกษาทั่วไป 
1  .คุณธรรม จริยธรรม )Ethics and Morals( 

)1   (ปฏิบัติตน อย่างมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และมีฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด าเนินชีวิต 

)2   (ตระหนักรู้ และปฏิบัติตนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
)3   (เข้าใจความเป็นพลเมืองภายใต้ประชมคมที่ตนอาศัยอยู่  

2  .ความรู้ ) Knowledge( 
)1   (รู้จัก ตนเอง ครอบครัว สังคมและความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
)2   (ตามทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกและสามารถด ารงตนในสังคมไทยและสังคมโลก

ได้อย่างเหมาะสม  
)3  (มีฐานคิดของการสร้างทุนมนุษย์ การสร้างความรู้ นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และประเทศไทย 4.0 
3  .ทักษะทางปัญญา ) Cognitive Skills( 

)1   (มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือการพัฒนาตนเองและ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ  

)2   (มีทักษะในการคิดแบบองค์รวมในเชิงเหตุผลและสร้างสรรค์  
)3  (วิเคราะห์และตัดสินใจด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ 

4  .ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
(Interpersonal Skills and Responsibility( 

)1   (มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะในการปฏิบัติตนให้มีคุณค่าของพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก 

)2   (ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีสุนท รียภาพ  
)3   (มีประสบการณ์ในการท างานร่วมกับชุมชนและกลุ่มวิชาชีพ เพ่ือให้เข้าใจและเข้าถึงสภาพ

ความเป็นจริงของชุมชนและกลุ่มวิชาชีพที่ตนสนใจ  
)4   (เป็นสุขภาพชน มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้น า ผู้ตาม และ

ท างานเป็นทีมได้ดี 
5  .ทักษะการวิ เคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ) Numerical, Communication and Information Technology Skills( 
)1   (สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นคืน รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน

สารสนเทศเพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการด าเนินชีวิต 
)2   (มีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้า และการท างา น
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ตาราง 3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

● ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู ้

 
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ ์ระหว่างบุคคลและ ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1  1.2  1.3 2.1  2.2  2.3  3.1  3.2  3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2  

1. กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป  
IST20 1001 การรู้ดิจทิัล ○   ○ ○  ● ● ○  ○  ○ ●  
IST20 1002 การใช้โปรแกรมประยุกตเ์พื่อการเรียนรู้   ○   ○ ○  ● ● ○  ○  ○ ●  
IST20 1003 ทักษะชวีิต ●   ○ ○  ● ● ○    ●   
IST20 1004 ความเป็นพลเมอืงและพลเมอืงโลก   ● ● ●  ○   ●   ○  ○ 
IST20 2001 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ○ ●  ● ○  ○  ●    ●  ○ 
IST20 2002 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา ● ○ ○ ○ ● ● ○ ●     ○  ○ 
2. กลุ่มวิชาภาษา  
IST30 1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   ●   ●   ○ ●   ○  ● ○ ● 
IST30 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   ●   ●   ○ ●   ○  ● ○ ● 
IST30 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ  ●   ●   ○ ●   ○  ● ○ ● 
IST30 1104 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ   ●   ●   ○ ●   ○  ● ○ ● 
IST30 1105 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน   ●   ●   ○ ●   ○  ● ○ ● 
3. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  

IST 2 0
 1501 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   

● 
  

● ○ 
 

○ ● 
 

○ ● 
 

IST20 1502  ศิลปวิจักษ์    ●   ○ ○  ○ ●  ● ○  
IST20 1503  สุขภาพองค์รวม ○   ○ ●  ○ ○   ●  ● ○  
IST20 1504  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน ●    ○  ○ ○  ●     ○ 
IST20 2501  พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ ○  ● ○    ● ● ● ● ● ○  ○ 
IST20 2502  ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม ○  ● ● ●  ● ○  ●     ○ 
IST 2 0
 2503 

อาเซียนศึกษา 
   

● 
  

○ ● 
 

● ● 
 

○ ○ 
 

IST 2 0
 2504 

การคิดเชิงออกแบบ 
○ 

●  
 ○ ● 

○ ● 
 ○ 

● 
 ●  

○ 
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IST2505 20 ฮักเจ้าของ ●   ● ○  ● ○ ●  ●  ●  ○ 
สรุปแผนที่การกระจายความรบัผิดชอบ                
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

(1)  เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต 

 (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคม 

(3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคลองค์กร 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

(5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 
2.  ความรู้ 

(1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน 
และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และ
การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(4)  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือ

ที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
(5)  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 
 

3.  ทักษะทางปัญญา  
(1)  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(3)  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5)  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
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4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย  และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

(3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4)  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5)  มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อม
ต่อสังคม 

 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อ

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ 
(4)  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้

สัญลักษณ์ 
(5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรม 
 

6.  ทักษะพิสัย 
(1)  มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการ

ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 (2)  มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทาง

เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ด าเนินการ 
 (3)  มีทักษะในการออกแบบและวิเคราะห์ภาพวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถน าความรู้ใน

ภาคทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตาราง 3.2 แผนที่แสดงความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

● ความรับผิดชอบหลัก 
แบบเอก (วิศวกรรมเครื่องกล) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

3.
5 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

4.
5 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

5.
5 

6.
1 

6.
2 

6.
3 

1 ส า ม า ร ถ ก า ห น ด  ส ร้ า ง เ ก ณ ฑ์  แ ล ะแ ก้ ปั ญ ห า ท า ง
วิศวกรรมเครื่องกลโดยประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
An ability to identify, formulate, and solve complex 
mechanical engineering problems by applying 
principles of engineering, science, and mathematics. 

     ●  ●  ●     ●           ●       ●  

2 ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร ออ ก แ บ บ ท า ง
วิศวกรรมเครื่องกลเพ่ือตอบสนองความต้องการ โดย
ค านึงถึงสวัสดิภาพ ความปลอดภัย ปัจจัยทางวัฒนธรรม 
สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 

●    ●  ●   ●  ●   ●     ●       ●  ●        ●  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

3.
5 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

4.
5 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

5.
5 

6.
1 

6.
2 

6.
3 

An ability to apply mechanical engineering design to 
produce solutions that meet specified needs with 
consideration of public health, safety, and welfare, 
as well as global, cultural, social, environmental, 
and economic factors 

3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถ
ออกค าสั่งและรับค าสั่งงานได้อย่างชัดเจน 
An ability to communicate effectively with a range 
of audiences, effectively give and follow 
instructions. 

               ●        ●  ●      

4 สามารถตัดสินใจในสถานการณ์ทางวิศวกรรมเครื่องกลได้
อย่างรอบคอบ ภายใต้บทบาทและความรับผิดชอบตาม
กรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยค านึงถึง
ผลกระทบตามแนวปฏิบัติสากล รวมถึงบริบททางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

   ●  ●       ●          ●         ●  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

3.
5 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

4.
5 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

5.
5 

6.
1 

6.
2 

6.
3 

An ability to recognize ethical and professional 
responsibilities in mechanical engineering situations 
and make informed judgments, which must 
consider the impact of mechanical and aeronautical 
engineering solutions in global, economic, 
environmental, and societal contexts. 

5 สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะ
สมาชิกหรือฐานะผู้น า สามารถสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม 
การก าหนดเป้าหมาย การวางแผนงาน และการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
An ability to function effectively on a team whose 
members together provide leadership, create a 
collaborative and inclusive environment, establish 
goals, plan tasks, and meet objectives. 

 ●  ●               ●  ●  ●           
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

3.
5 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

4.
5 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

5.
5 

6.
1 

6.
2 

6.
3 

6 สามารถพัฒนาและออกแบบการทดลอง เลือกใช้เทคโนโลยี 
เครื่องมือเครื่องวัด เพ่ือด าเนินการทดลอง วิเคราะห์และ
ตี ค ว าม ข้ อมู ล  แล ะ ใ ช้ ก ร ะบวน กา รตั ด สิ น ใ จ  ท า ง
วิศวกรรมเครื่องกลเพื่อหาข้อสรุปได้อย่างเหมาะสม 
An ability to develop and conduct appropriate 
experimentation, use mechanical engineering 
techniques and instrumentation to analyze, 
interpret data and draw reasonable conclusions. 

       ●   ●   ●  ●  ●            ●  ●  ●  ●  

7 สามารถใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการ
แก้ปัญหา แสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ตามที่ต้องการ
โดยใช้กลยุทธการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
An ability to acquire and apply new knowledge as 
needed, using appropriate learning strategies. 

        ●       ●       ●   ●   ●     
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

3.
5 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

4.
5 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

5.
5 

6.
1 

6.
2 

6.
3 

2 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือท าการ
ควบคุม ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง ระบบทางกล  
An ability to analyze mechanical engineering data in 
order to control, inspect and maintain mechanical 
systems. 

       ●   ●  ●   ●         ●  ●    ●  ●  ●  ●  

สรุปแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ ● ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  
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แบบเอก (วิศวกรรมอากาศยาน) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

3.
5 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

4.
5 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

5.
5 

6.
1 

6.
2 

6.
3 

1 สามารถก าหนด สร้างเกณฑ์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
อากาศยานโดยประยุกต์หลั กการทางวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
An ability to identify, formulate, and solve complex 
aeronautical engineering problems by applying 
principles of engineering, science, and mathematics. 

     ●  ●  ●     ●           ●       ●  

2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบทางวิศวกรรม
อากาศยานเพ่ือตอบสนองความต้องการ โดยค านึงถึงสวัสดิ
ภาพ ความปลอดภัย ปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม 
และเศรษฐกิจ 
An ability to apply aeronautical engineering design 
to produce solutions that meet specified needs 
with consideration of public health, safety, and 

●    ●  ●   ●  ●   ●     ●       ●  ●        ●  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

3.
5 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

4.
5 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

5.
5 

6.
1 

6.
2 

6.
3 

welfare, as well as global, cultural, social, 
environmental, and economic factors 

3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถ
ออกค าสั่งและรับค าสั่งงานได้อย่างชัดเจน 
An ability to communicate effectively with a range 
of audiences, effectively give and follow 
instructions. 

               ●        ●  ●      

4 สามารถตัดสินใจในสถานการณ์ทางวิศวกรรมอากาศยานได้
อย่างรอบคอบ ภายใต้บทบาทและความรับผิดชอบตาม
กรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยค านึงถึง
ผลกระทบตามแนวปฏิบัติสากล รวมถึงบริบททางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
An ability to recognize ethical and professional 
responsibilities in aeronautical engineering 
situations and make informed judgments, which 

   ●  ●       ●          ●         ●  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

3.
5 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

4.
5 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

5.
5 

6.
1 

6.
2 

6.
3 

must consider the impact of mechanical and 
aeronautical engineering solutions in global, 
economic, environmental, and societal contexts. 

5 สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะ
สมาชิกหรือฐานะผู้น า สามารถสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม 
การก าหนดเป้าหมาย การวางแผนงาน และการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
An ability to function effectively on a team whose 
members together provide leadership, create a 
collaborative and inclusive environment, establish 
goals, plan tasks, and meet objectives. 

 ●  ●               ●  ●  ●           

6 สามารถพัฒนาและออกแบบการทดลอง เลือกใช้เทคโนโลยี 
เครื่องมือเครื่องวัด เพ่ือด าเนินการทดลอง วิเคราะห์และ
ตีความข้อมูล และใช้กระบวนการตัดสินใจ ทางวิศวกรรม
อากาศยานเพื่อหาข้อสรุปได้อย่างเหมาะสม 

       ●   ●   ●  ●  ●            ●  ●  ●  ●  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

3.
5 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

4.
5 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

5.
5 

6.
1 

6.
2 

6.
3 

An ability to develop and conduct appropriate 
experimentation, use aeronautical engineering 
techniques and instrumentation to analyze, 
interpret data and draw reasonable conclusions. 

7 สามารถใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการ
แก้ปัญหา แสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ตามที่ต้องการ
โดยใช้กลยุทธการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
An ability to acquire and apply new knowledge as 
needed, using appropriate learning strategies. 

        ●       ●       ●   ●   ●     

2 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม เพ่ือท าการควบคุม 
ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง ระบบอากาศยาน และระบบอากาศ
ยานไร้คนขับ 
An ability to analyze engineering data in order to 
control, inspect and maintain, aircraft systems and 
Unmanned aircraft system 

       ●   ●  ●   ●         ●  ●    ●  ●  ●  ●  



มคอ.2 
 

128 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

3.
5 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
4 

4.
5 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

5.
4 

5.
5 

6.
1 

6.
2 

6.
3 

สรุปแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ ● ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  
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ตาราง 3.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรสู่รายวิชา  
หมวดวิชาเฉพาะ  ความรับผิดชอบหลัก  

แบบเอก (วิศวกรรมเครื่องกล) และ แบบเอก-โท (วิศวกรรมเครื่องกล-โทความเป็นผู้ประกอบการ) 

รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
SCI02 1111 เคมีพ้ืนฐาน 1          
SCI02 1112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1         
SCI03 1001 แคลคูลัส 1          
SCI03 1002 แคลคูลัส 2         
SCI03 1003 ความน่าจะเป็นและสถิติ         
SCI03 1005 แคลคูลัส 3         
SCI03 2002 ระเบียบวิธีค านวณเชิงตัวเลขส าหรับคอมพิวเตอร์         
SCI03 2303 วิธีเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์         
SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1         
SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2         
SCI05 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1         
SCI05 1192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2         
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
ENG31 1001 วัสดุวิศวกรรม 1          
ENG33 6004 กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น         
ENG83 1001 วัสดุวิศวกรรม 2         
ENG85 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1         
ENG85 1020 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1         
ENG85 2020 เทอร์โมไดนามิกส์ 1         
ENG85 2030 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม         
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รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
ENG85 2050 พลศาสตร์วิศวกรรม         
ENG85 2070 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน         
ENG85 2080 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตส าหรับวิศวกร         
ENG85 2090 วิศวกรรมความปลอดภัย         
ENG85 2100 กลศาสตร์ของไหล 1         
ENG30 2110 กลศาสตร์วัสดุ 1         
กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 
วิชาชีพพื้นฐาน 
ENG85 2010 แนะน าวิชาชีพวิศวกรเครื่องกลและอากาศยาน         
ENG85 2040 การวัดและเครื่องมือวัด         
ENG85 2060 การเขียนแบบทางกล         
ENG85 2120 กลศาสตร์เครื่องจักรกล         
ENG85 2130 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับงานวิศวกรรม         
ENG85 3010 การจัดการพลังงานและเศรษฐศาสตร์         
ENG85 3020 ความรู้เบื้องต้นปัญญาประดิษฐ์         
ENG85 3030 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม         
ENG85 3040 การถ่ายเทความร้อน         
ENG85 3050 การสั่นทางกล         
ENG85 3060 การท าความเย็นและการปรับอากาศ         
ENG85 3070 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม         
ENG85 3080 การออกแบบระบบความร้อน         
ENG85 3400 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 1         
ENG85 3410 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 2         
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รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล 
 ENG85 3018 ทักษะพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล         

 ENG85 3028 การออกแบบเครื่องจักรกล         
 ENG85 3038 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน         

 ENG85 3048 ระบบควบคุมอัตโนมัติ         
 ENG85 3058 การออกแบบระบบอาคารส าหรับวิศวกรเครื่องกล         
 ENG85 3068 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง         
 ENG85 3078 วิศวกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติอุตสาหกรรม          
 ENG85 4508 โครงงานบูรณาการวิศวกรรมเครื่องกล         
กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมเครื่องกล 
ENG85 4019 วิศวกรรมยานยนต์         
ENG85 4029 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า         
ENG85 4039 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์         
ENG85 4049 ระบบยานพาหนะภาคพ้ืนดินที่ขับขี่ด้วยตัวเอง         
ENG85 4059 ระบบควบคุมสมองกลฝังตัว         

ENG85 4069 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น          
ENG85 4079 การลากจูงด้วยไฟฟ้าและเทคโนโลยีขบวนรถไฟ         

ENG85 4089 วิศวกรรมบ ารุงรักษา         

ENG85 4099 การออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติ         

ENG85 4109 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิตส าหรับงานวิศวกรรม          
ENG85 4119 กลศาสตร์ของแข็งเชิงค านวณ         
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รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
ENG85 4129 พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ         
ENG85 4139 การหาค่าเหมาะสมสุด         
ENG85 4139 เทคโนโลยีคลังข้อมูลขนาดใหญ่         

ENG85 4159 การประมวลผลภาพและจดจ ารูปแบบ         
ENG85 4169 เหมืองข้อมูล         
ENG85 4179 การเรียนรู้แบบเสริมแรง         
ENG20 2020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 1         
ENG20 3020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 2         
ENG20 4020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 3         

ENG85 4309 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1         

ENG85 4319 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 2         

ENG85 4329 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 1         

ENG85 4339 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 2         

ENG85 4349 การศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับการท างาน 1         

ENG85 4359 การศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับการท างาน 2         
กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   
ENG85 4007 เตรียมสหกิจศึกษา         
ENG85 4017 สหกิจศึกษา 1         
ENG85 4027 สหกิจศึกษา 2         

ENG85 4037 สหกิจศึกษา 3         
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รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
ENG85 4047 โครงงานวิชาชพีวิศวกรรมเครื่องกล         
กลุ่มวิชาเลือก-วิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ 
กลุ่มวิชาบังคับ   
IST50 2401 ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม่         
IST50 2402 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ 
                และบริการนวัตกรรม 

        

IST50 2403 แผนธุรกิจและการจัดหาเงินทุน         
กลุ่มวิชาเลือก   
IST50 2404 นวัตกรรมแบบจ าลองธุรกิจ         
IST50 2405 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ         
IST50 2406 ประเด็นกฎหมายส าหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม         
IST50 2407 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับธุรกิจนวัตกรรม         
IST50 2408 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม         
IST50 2409 ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม         
IST50 2410 ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี         
IST50 2411 โลจิสติกส์ผู้ประกอบการ         
กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติ   
IST50 3412 เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการหรือ 
                เตรียมการบ่มเพาะประกอบการ 

        

IST50 4413 สหกิจศึกษาประกอบการ         

IST50 4414 การบ่มเพาะประกอบการ         

Overall Mapping         
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แบบเอก (วิศวกรรมอากาศยาน) และ แบบเอก-โท (วิศวกรรมอากาศยาน-โทความเป็นผู้ประกอบการ) 

รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
SCI02 1111 เคมีพ้ืนฐาน 1          
SCI02 1112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1         
SCI03 1001 แคลคูลัส 1          
SCI03 1002 แคลคูลัส 2         
SCI03 1003 ความน่าจะเป็นและสถิติ         
SCI03 1005 แคลคูลัส 3         
SCI03 2002 ระเบียบวิธีค านวณเชิงตัวเลขส าหรับคอมพิวเตอร์         
SCI03 2303 วิธีเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์         
SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1         
SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2         
SCI05 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1         
SCI05 1192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2         
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
ENG31 1001 วัสดุวิศวกรรม 1          
ENG33 6004 กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น         
ENG83 1001 วัสดุวิศวกรรม 2         
ENG85 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1         
ENG85 1020 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1         
ENG85 2020 เทอร์โมไดนามิกส์ 1         
ENG85 2030 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม         
ENG85 2050 พลศาสตร์วิศวกรรม         
ENG85 2070 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน         
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รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
ENG85 2080 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตส าหรับวิศวกร         
ENG85 2090 วิศวกรรมความปลอดภัย         
ENG85 2100 กลศาสตร์ของไหล 1         
ENG30 2110 กลศาสตร์วัสดุ 1         
กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 
วิชาชีพพื้นฐาน 
ENG85 2010 แนะน าวิชาชีพวิศวกรเครื่องกลและอากาศยาน         
ENG85 2040 การวัดและเครื่องมือวัด         
ENG85 2060 การเขียนแบบทางกล         
ENG85 2120 กลศาสตร์เครื่องจักรกล         
ENG85 2130 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับงานวิศวกรรม         
ENG85 3010 การจัดการพลังงานและเศรษฐศาสตร์         
ENG85 3020 ความรู้เบื้องต้นปัญญาประดิษฐ์         
ENG85 3030 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม         
ENG85 3040 การถ่ายเทความร้อน         
ENG85 3050 การสั่นทางกล         
ENG85 3060 การท าความเย็นและการปรับอากาศ         
ENG85 3070 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม         
ENG85 3080 การออกแบบระบบความร้อน         
ENG85 3400 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 1         
ENG85 3410 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 2         
วิชาเอกวิศวกรรมอากาศยาน 
ENG85 3011 ทักษะพื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน         
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รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
ENG85 3021 อากาศพลศาสตร์         
ENG85 3031 โครงสร้างอากาศยาน         
ENG85 3041 กลศาสตร์การบิน         
ENG85 3051 การควบคุมอากาศยานอัตโนมัติ         
EGN85 3061 การออกแบบอากาศยาน         
ENG85 3071 ต้นก าลังอากาศยาน         
ENG85 4501 โครงงานบูรณาการวิศวกรรมอากาศยาน         
กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมอากาศยาน 
ENG85 4012 ระบบอากาศยานไร้คนขับ         
ENG85 4022 กลศาสตร์พลวัตการบินและการควบคุม         
ENG85 4032 การเรียนรู้ของเครื่องและการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ในงานระบบอากาศยาน

ไร้นักบิน         
ENG85 4042 ระบบอากาศยานพาณิชย์         
ENG85 4052 การฝึกทักษะซ่อมบ ารุงอากาศยาน         
ENG85 4062 การซ่อมบ ารุงอากาศยานพาณิชย์         
ENG85 4072 พ้ืนฐานกลศาสตร์การบินอากาศยานปีกหมุน         
ENG85 4082 การออกแบบและผลิตส่วนประกอบของอากาศยาน         
ENG85 4092 การวิเคราะห์และจ าลองปัญหาของวัสดุคอมโพสิต         

ENG85 4102 การวิเคราะห์และจ าลองปัญหาการไหลและความร้อน         
ENG85 4112 โปรแกรมคาเทียส าหรับการออกแบบทางวิศวกรรม         
ENG85 4122 นิรภัยการบิน         
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รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
ENG85 4132 ระบบจัดการดานการบิน         
ENG85 4142 ความสมควรเดินอากาศ         
ENG85 4152  การอบรมการบินภาคพ้ืน         
ENG85 4162  ฝึกทักษะการบินโดรน         
ENG20 2020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 1         
ENG20 3020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 2         
ENG20 4020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 3         
ENG85 4139 การหาค่าเหมาะสมสุด         

ENG85 4302 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอากาศยาน 1         

ENG85 4312 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอากาศยาน 2         

ENG85 4322 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศยาน 1         

ENG85 4332 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศยาน 2         

ENG85 4342 การศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับการท างาน 1         

ENG85 4352 การศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับการท างาน 2         
กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   
ENG85 4003 เตรียมสหกิจศึกษา         
ENG85 4013 สหกิจศึกษา 1         
ENG85 4023 สหกิจศึกษา 2         

ENG85 4033 สหกิจศึกษา 3         

ENG85 4043 โครงงานวิชาชพีวิศวกรรมอากาศยาน         
กลุ่มวิชาเลือก-วิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ 
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รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
กลุ่มวิชาบังคับ   
IST50 2401 ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม่         
IST50 2402 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม         

IST50 2403 แผนธุรกิจและการจัดหาเงินทุน         
กลุ่มวิชาเลือก   
IST50 2404 นวัตกรรมแบบจ าลองธุรกิจ         
IST50 2405 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ         
IST50 2406 ประเด็นกฎหมายส าหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม         
IST50 2407 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับธุรกิจนวัตกรรม         
IST50 2408 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม         
IST50 2409 ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม         
IST50 2410 ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี         
IST50 2411 โลจิสติกส์ผู้ประกอบการ         
กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติ   
IST50 3412 เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการหรือ 
                เตรียมการบ่มเพาะประกอบการ 

        

IST50 4413 สหกิจศึกษาประกอบการ         

IST50 4414 การบ่มเพาะประกอบการ         

Overall Mapping         
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4.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายช้ันปี 
 

ปีที ่ รายละเอียด 
1 กศึกษามีองค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ และแคลคูลัส มี

ความเข้าใจทักษะชีวิต บทบาทความเป็นพลเมือง หน้าที่ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สามารถเขียนแบบพ้ืนฐานและแบบทางวิศวกรรมได้ 

2 นักศึกษามีองค์ความรู้และสามารถอธิบายพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ เช่น สถิตยศาสตร์และ
พลศาสตร์ทางวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ มีความรู้ในพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลที่ประกอบไปด้วย การเขียน
แบบ กลศาสตร์ ความร้อน ของไหล และพ้ืนฐานทางวิศวกรรมอากาศยาน ทราบถึงความถนัดของ
ตนเองและสายอาชีพท่ีคาดหวังจะปฏิบัติงาน 

3 นักศึกษามีความรู้ในวิชาชีพด้านวิศวกรรมเครื่องกลหรือวิศวกรรมอากาศยานตามเอกที่ตนเองได้
เลือกไว้  เช่น การถ่ายเทความร้อน การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม การ
ออกแบบระบบเครื่องจักรกล การออกแบบอากาศยาน ระบบควบคุมอัตโนมัติ เครื่องจักรอัตโนมัติ 
ความรู้เบื้องต้นปัญญาประดิษฐ์ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและวิเคราะห์ อากาศพลศาสตร์ 
ระบบบนอากาศยาน 

4 นักศึกษาความสามารถในการด าเนินโครงการ การใช้ทักษะ และองค์ความรู้ที่เรียนมาตลอด
หลักสูตร ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม สามารถสื่อสารและท างานแบบกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถเรียนรู้การฝึกปฏิบัติงานจริงทางวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล โดยการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการผ่านการออกสหกิจศึกษา สามารถเลือกเรียนรู้ในสิ่งที่จะเป็น
ประโยชน์ต่ออาชีพ ผ่านการเลือกวิชาเลือกบังคับ 
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5.  แผนที่แสดงความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ปรัชญาของมหาวิทยาลัย คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

 
แบบเอก (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ผลการเรียนรู้ของหลักสตูร 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

1         
2         
3         
4         

5         
6         

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย  
Humanware         
Orgaware         
Infoware         

Technoware         
คุณลักษณะบัณฑติที่พีงประสงค์:  
บัณฑิตนักวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีผู้มี 

 

ภูมิรู ้         
ภูมิธรรม         

ภูมิปญัญา         
ภูมิฐาน         

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
C2 Critical Thinking, Complex Problem 

Solving and Learning skills 
        

C3 Communication skills         

C4 Collaboration, Teamwork and Leadership         

C6 Career and life skill         

C7 Cross-cultural Understanding         
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แบบเอก (วิศวกรรมอากาศยาน) 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ผลการเรียนรู้ของหลักสตูร 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

1         
2         
3         
4         

5         
6         

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย  
Humanware         
Orgaware         
Infoware         

Technoware         
คุณลักษณะบัณฑติที่พีงประสงค์:  
บัณฑิตนักวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีผู้มี 

 

ภูมิรู ้         
ภูมิธรรม         

ภูมิปญัญา         
ภูมิฐาน         

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
C2 Critical Thinking, Complex Problem 

Solving and Learning skills 
        

C3 Communication skills         

C4 Collaboration, Teamwork and Leadership         

C6 Career and life skill         

C7 Cross-cultural Understanding         
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หมวดที่ 5.  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ .ศ 25 61 หมวด 5 

ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษาข้อ  16 ระบบดัชนีผลการศึกษาและหมวด 7 การประเมินผล
การศึกษา ข้อ 15 การประเมินผลการศึกษาและการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย  

  

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
การทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษามีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จ การศึกษาเพ่ือน ามาใช้
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรรวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอาจใช้การประเมิน
จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตโดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท าความเห็นต่อความรู้ความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างาน
ในสถานประกอบการนั้น ๆ 

3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ความพร้อมและคุณสมบัติด้าน
อ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ 

4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน
ตามหลักสูตรเพื่อน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

5) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ประกอบการมาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษเพ่ือ
เพ่ิมประสบการณ์เรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

 

3.   เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
3.1  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558 ข้อที่ 13 
ต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2. 00 จาก

ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  
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3.2  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
หมวด 10 การส าเร็จการศึกษาข้อ 26, 27, 28 และ 29 

 ข้อ  26  ผู้มีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา  

26. 1  นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วนจึงจะมีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา  

26.1. 1  เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบีย นเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษา 

26.1. 2   สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร , ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
2. 00 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2 .00 

26.1. 3   นักศึกษาที่เข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกสาขา หนึ่ง ต้องสอบได้ครบถ้วนทุก
รายวิชาที่ก าหนดให้ศึกษาเพ่ิมเติม โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาที่
ศึกษาเพ่ิมเติมไม่ต่ ากว่า 2.00 

26.1. 4   มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ ากว่าและไม่เกินที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 ยกเว้นผู้ที่เข้าศึกษาเพ่ือ
ขอรับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกสาขาหน ึ่ง ให้ระยะเวลาการศึกษาต่ าสุดเป็นไปตามที่
คณะกรรมการประจ าส านักวิชาก าหนดไว้ในข้อ 5.3 

26. 2  นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 26 . 1 จะต้องยื่นค าร้องแสดงความจ านง
ขอส าเร็จการศึกษาต่อศูนย์บริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด มิฉะนั้นจะไม่ได้
รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษานั้น 

26. 3  ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 26 . 1 แต่มิได้ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอ
ส าเร็จการศึกษาตามข้อ 26 . 2 หรือยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ 

เพ่ิมเติม สามารถยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ นักศึกษา
จะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นไว้ด้วย 

ข้อ  27  การพิจารณาให้ปริญญา  

27. 1  นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาให้ปริญญาต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่มี
พันธะหนี้สินค้างช าระต่อมหาวิทยาลัย 

27. 2  คณบ ดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่นักศึกษาสังกัด เป็นผู้
พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบส าเร็จการศึกษา 
เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญา 

ข้อ  22  การให้ปริญญาเกียรตินิยม  

22. 1  นักศึกษาผู้จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

22.1. 1  มีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตร ภายในก าหนดเวลาปกติของหลักสูตร  

22.1. 2  ไม่มีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนได้รับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U 

22.1. 3  ไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ เพ่ือปรับระดับคะแนน D หรือ D+ 
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22.1. 4  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3 . 50 ขึ้นไป  

22. 2  นักศึกษาผู้ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 22 .1. 1 - 
22.1. 3 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3 .25 ขึ้นไป  
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22. 3  คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่นักศึกษาสังกัด เป็นผู้
พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับปริญญาเกียรตินิยมต่อสภาวิชาการ เพ่ือน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

22. 4  นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องไม่เป็นผู้ ที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 
)ต่อเนื่อง (หรือผู้ที่เข้าศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกสาขาหนึ่ง หรือไม่เป็นผู้ที่เทียบ

โอนรายวิชา 

ข้อ  25  การให้เหรียญรางวัลและเข็มทองค า  

นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเหรียญรางวัล จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

25. 1  นักศึกษาที่ได้รั บปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม 

25. 2  นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม  

25. 3  นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด
ในสาขาวิชา จะได้รับรางวัลเข็มทองค า  
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หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่   
กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา (ตั้งแต่

ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าข้ึนไปเท่านั้น) ผลการศึกษา ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการและความสามารถด้าน
การสอน โดยเบื้องต้นทางหลักสูตรร่วมกับสาขาวิชาฯ จะร่วมกันก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องการรับสมัคร 
ซึ่งผู้สมัครจะได้รับการประเมินความสามารถด้านการสอนและคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ จากสาขาวิชาฯ ก่อนเสนอ
รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ต่อมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาในล าดับถัดไป โดยจะมีการทดลองปฏิบัติงานและ
ต้องเข้ารับการประเมินศักยภาพภายในเวลา 6 เดือนจากคณะกรรมการประเมินศักยภาพด้านการสอนและด้าน
วิชาการของพนักงานสายวิชาการ ภายใต้การก ากับของสถานพัฒนาคณาจารย์ที่เป็นหน่วยงานจัดกิจกรรมอบรม
และมีระบบสนับสนุน เพ่ือพัฒนาอาจารย์ใหม่ให้เป็นอาจารย์ที่มีสมรรถนะทั้งด้านการสอนและการวิจัย มีการจัด
อบรมอาจารย์ใหม่ การจัดสัมมนาเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนรวมถึงการให้ค าปรึกษาด้านการสอน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ (อธิบายถึงสิ่งที่จะด าเนินการเพ่ือช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนา) 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน

ของคณาจารย์ให้เป็นมาตรฐานระดับสากล โดยมอบหมายให้สถานพัฒนาคณาจารย์น ากรอบมาตรฐานวิชาชีพด้าน
การสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ของสหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework: UKPSF) 
โดยหน่วยงานที่ชื่อว่า The Higher Education Academy (HEA) มาด าเนินการอบรมอาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่
สนใจ 

หลักสูตรมีนโยบายสนับสนุนให้คณาจารย์มีทักษะด้านการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จึงก าหนด
เป้าหมายให้อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการอบรมเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-
QA  ) ASEAN University Network – Quality Assurance( 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
 มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการ โดยจัดงบประมาณสนับสนุนให้ 

โดยด้านวิชาชีพด้านที่ต้องการพัฒนามีทั้งแบบที่ถูกมอบหมายจากสาขาวิชาฯ หรือเป็นไปตามความต้องการของ
อาจารย์แต่ละท่าน 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน   
 สาขาวิชาฯ มีการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2552 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552 และปรัชญาการจัดการบริหาร
จัดเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาแบบ ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) ในช่วงระยะเวลาที่มี
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว สาขาวิชาฯ ได้การก ากับมาตรฐานหลักสูตรดังนี้ 

1) ตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคอยดูแลและบริหารจัดการหลักสูตรจ านวน 6 ท่าน ครบจ านวน
ตามท่ีก าหนด 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  
3) หลักสูตรมีการจัดท าแผนการสอน จัดท าสรุปผลการด าเนินงานด้านการสอน การประเมินผลการสอน 

การทวนสอผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกภาคการศึกษาและทุกสิ้นปี
การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดในระเบียบ 

4) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลประเมินตนเองเสนอต่อที่ประชุมสาขาวิชาฯ เพื่อพิจารณาและ
น าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาประเมินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และน า
ข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป  

5) หลักสูตรมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งการปรับปรุงย่อย และการปรับปรุงหลักท่ีมีวงรอบทุก 5 ปี 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2. บัณฑิต  
 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและ
การมีงานท า  นอกจากนั้นยังติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมทั้งจ านวนและคุณภาพจาก
ข้อมูลของกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และจากการประชุมระดับชาติ เช่น 
การประชุมสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย การประชุมสภาวิศวกร เป็นต้น  
  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้
บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นประจ าทุกปี แล้วแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนต่อไป ทั้งนี้  ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ก าหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องมีความพึงพอใจเป็นไปตามเป้ าหมายที่
ก าหนด 

3. นักศึกษา  
3.1 กระบวนการรับนักศึกษาแรกเข้าชั้นปีที่ 1 มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
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1. ส านักวิชาร่วมกับฝ่ายวางแผนก าหนดเป้าหมายจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่จะรับ ตามกรอบ
นโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเสนอสภาวิชาการเพ่ือขอความเห็นชอบก่อนด าเนินการ
ประกาศรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2. ส านักวิชาร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาการรับนักศึกษาก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้า
ศึกษาเสนอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการ  



มคอ.2 
 

149 

3. นักศึกษาสมัครเข้ามาในระบบ จากนั้นอาจมีขั้นการเรียกสัมภาษณ์ หรือท าการทดสอบเพ่ือ
ประเมินศักยภาพ เกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความเหมาะสมต่อการศึกษาในสาขาวิชาฯ และความ
พร้อมที่จะเข้าศึกษา โดยคณาจารย์ของส านักวิชาฯ ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น  

3.2 กระบวนการรับนักศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาฯ  
โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในภาคการศึกษาท่ี 3 จะมีสิทธิ์เลือกเข้าเรียนในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ โดย
สาขาวิชามีแนวปฏิบัติดังนี้ 
1. สาขาวิชาฯ ร่วมกับส านักวิชาฯ จะก าหนดจ านวนการรับนักศึกษาเข้าในแต่ละปีการศึกษา โดย

พิจารณาจากปริมาณนักศึกษาชั้นปีที่  1 คงเหลือที่รับแรกเข้า และความต้องการของ
ตลาดแรงงานของสาขาวิชาฯ 

2. ส านักวิชาฯ โดยคณะกรรมการประจ าส านักวิชาร่วมกันก าหนดเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
3. นักศึกษาเข้าเลือกสาขาวิชาฯ ที่ตนเองสนใจในระบบ  
4. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ของแต่ละสาขาจะได้บรรจุในสารระบบของฐานข้อมูลสาขาวิชาฯ  
5. สาขาวิชามอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษา 
6. หลังการด าเนินการเสร็จสิ้น จะมีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษา และน าข้อสังเกต /

ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีการศึกษา
ถัดไป  

3.3 กระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษา หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ดังนี้ 
1. ในระดับมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอน การให้ค าปรึกษา แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อธิบาย
รายละเอียดที่ส าคัญของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี อธิบายเกี่ยวกับแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

2. จัดให้มีการทดสอบพ้ืนความรู้เบื้องต้นที่จ าเป็นต่อการเรียนทางวิศวกรรมศาสตร์ คือวิชาฟิสิกส์ 
จากนั้นน าผลการสอบมาใช้ในการวางแผนการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ให้เหมาะสมกับระดับความรู้ของนักศึกษา 

3. ในระดับหลักสูตรฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ก าลังจะเข้าศึกษาในหลักสูตร 
เป็นปีแรกเป็นประจ าทุกปี เพ่ือแนะน าสาขาวิชาฯ แนวปฏิบัติด้านการเรียน และแผนการเรียน
ตลอดหลักสูตร รวมถึงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ทางสาขาวิชาฯ จัดระบบและกลไกดูแล
นักศึกษาโดยเน้นให้ค าปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษา โดยมีคณะกรรมการหลักสูตรเป็นผู้วางแผน
และก าหนดภาระให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อการดูแลนักศึกษา เพื่อให้คณาจารย์ให้ค าปรึกษา 
และติดตามการเรียน และการด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

4. สาขาวิชาฯ มีการจัดประชุมร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรทุกชั้นปีในทุกภาคการศึกษา เพ่ือแจ้ง
กิจกรรม ข้อปฏิบัติที่ส าคัญ และร่วมหารือกับนักศึกษาเกี่ยวกับแผนการเรียน และแผนการเปิด
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รายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา นอกจากนี้ สาขาวิชาฯ ยังเปิดช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เพ่ือ
แจ้งประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเรียน และกิจกรรมของสาขาวิชาฯ รวมถึงตอบข้อซักถามต่าง ๆ 
ของนักศึกษา 
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4. อาจารย ์
 หลักสูตรให้ความส าคัญแก่คุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนในการรับอาจารย์ใหม่การ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร 
การบริหารการส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ 
 การรับอาจารย์ใหม่มีการคัดเลือกอาจารย์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย อาจารย์
จะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ และมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาตรงกับหลักสูตร การคัดเลือก
อาจารย์มีกลไกที่เหมาะสม โปร่งใสในรูปแบบของคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ ซึ่งอาจารย์จะต้องผ่านการ
ทดสอบทั้งการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และการสอบความสามารถทางด้านการสอน
โดยคณะกรรมการสอบการสอน 
 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้ก าหนดนโยบายการแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษไว้ ดังนี้  

1. ไม่มีอาจารย์ประจ าที่มีความรู้หรือประสบการณ์ตรงกับการสอนในหัวข้อนั้น 
2. เป็นการสอนหัวข้อที่ต้องการให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมเติมประสบการณ์ให้มีความ

หลากหลายมากข้ึน 
3. ในกรณีของสหกิจศึกษาจ าเป็นต้องมีพ่ีเลี้ยง (Supervisor) ที่ปฏิบัติงานประจ าอยู่ในสถาน

ประกอบการต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในลักษณะงานที่นักศึกษาปฏิบัติอยู 
4. อาจารย์จะต้องแสดงความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 นอกจากนี้ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้มี
นโยบายให้อาจารย์ได้เข้าอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสอน การประเมินผู้เรียน และการพัฒนาสื่อ
การสอนซึ่งจัดโดยสถานพัฒนาคณาจารย์เป็นประจ าทุกปี 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. มีกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีความ
ทันสมัยแล้วจึงก าหนดเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของ
มหาวิทยาลัยและส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มีกระบวนการก าหนดสาระส าคัญของหลักสูตรและ
เชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยเมื่อ
ครบรอบการศึกษาหรือไม่เกิน 5 ปี  

2. มีการวางระบบผู้สอนโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของอาจารย์อีกทั้ง
ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมีศักยภาพในการ
พัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา นอกจากนี้มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรายวิชาเพ่ือจัดท าแผนการ
เรียนที่เหมาะสมกับระดับความรู้ของนักศึกษา 
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3. มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริงโดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ 

4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถ้วนทั้งระยะเวลาและเนื้อหาสาระของรายวิชาตามที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตรมีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 

  



มคอ.2 
 

153 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
1. มีระบบการด าเนินงานของสาขาวิชา และส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ ทั้งความพร้อมกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวก
หรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2. มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์โสต
ทัศน์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติการ รวมทั้งหนังสือ
ต าราสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ พื้นที่ในการศึกษาด้วยตนเองทั้งในห้องสมุดและประจ าหอพัก 

สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
 ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของอาคารเรียนรวม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และสถาน
ประกอบการสหกิจศึกษา 

ห้องสมุด 
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีหนังสือ ต ารา และวารสารวิชาการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

สาขาวิชา 
หนังสือ /ต ารา  

รวม 
E-book วารสาร 

รวม 
ไทย ต่างประเทศ  ไทย ต่างประเทศ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
คณิตศาสตร์ 3,108  798 3,906  54 0 24 24 
ฟิสิกส์ 1,198 174 1,372 58 1 7 8 
ฟิสิกส์/เทคโนโลยีเลเซอร์ฯ 440 15 455 70 0 25 25 
เคมี 2,499  725 3,224  135 - 39 39 

เคมี /ชีวเคมี   747  117  864  19 0 15 15 
ชีววิทยา 299 976 1,275 59 0 43 43 
ปรีคลินิก /จุลชีววิทยา  1,545 115 1,660 18 0 17 17 

           /ชีวเวชศาสตร์  100 3 103 21 0 0 0 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 265 473 738 58 1 6 7 
เทคโนโลยีการจัดการ 1,647 1,441 3,088 132 19 80 99 
เทคโนโลยีการเกษตร        
เทคโนโลยีผลิตพืช 923 761 1,684 44 2 31 33 
เทคโนโลยีผลิตสัตว ์ 995 891 1,886 19 8 40 48 
เทคโนโลยีอาหาร 801 638 1,439 126 3 22 25 

เทคโนโลยีชีวภาพ 880 196 1,076 24 0 14 14 
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สาขาวิชา 
หนังสือ /ต ารา  

รวม 
E-book วารสาร 

รวม 
ไทย ต่างประเทศ  ไทย ต่างประเทศ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ        
พยาบาลศาสตร์ 1,235 1,265 2,500 29 5 47 52 
แพทยศาสตร์ 865 510 1,375 91 7 22 35 
ทันตแพทยศาสตร์ 139 34 173 133 5 19 24 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1,099 876 1,975 17 2 8 10 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 792 554 1,346 6 2 14 16 
วิศวกรรมศาสตร์        
วิศวกรรมการผลิต /วิศวกรรมการ
ผลิต,การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

475 64 539 65 0 1 1 

วิศวกรรมเกษตร 892 403 1,295 19 1 7 8 
วิศวกรรมขนส่ง 375 722 1,097 47 1 7 8 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3,972 1,597 5,569 148 0 7 7 
วิศวกรรมเคมี 2,403 235 2,638 115 0 10 10 
วิศวกรรมเครื่องกล 3,273 251 3,524 214 3 10 13 
วิศวกรรมเครื่องกล /วิศวกรรม
ยานยนต์ 

268 23 291 12 0 0 0 

วิศวกรรมเครื่องกล /วิศวกรรม
อากาศยาน 

208 15 223 34 0 0 0 

วิศวกรรมเครื่องกล /วิศวกรรม
การจัดการพลังงาน 

- - - 1 0 0 0 

วิศวกรรมเครื่องกล /วิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส์ 

5 - 5 - 0 0 0 

วิศวกรรมเซรามิก 996 125 1,121 87 0 9 9 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 1,335 197 1,532 86 0 6 6 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 2 14 7 0 3 3 
วิศวกรรมพอลิเมอร์ 1,279 99 1,378 36 2 10 12 
วิศวกรรมไฟฟ้า 4,591 757 5,348 255 2 5 7 
วิศวกรรมโยธา 2,597 1,405 4,002 37 3 36 39 
วิศวกรรมโลหการ 967 168 1,135 144 2 11 13 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 983 884 1,867 125 11 10 21 
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สาขาวิชา 
หนังสือ /ต ารา  

รวม 
E-book วารสาร 

รวม 
ไทย ต่างประเทศ  ไทย ต่างประเทศ 

วิศวกรรมอุตสาหการ /วิศวกรรม
อุตสาหการ,วิศวกรรมเครื่องมือ 

1,271 336 1,607 78 0 9 9 

เทคโนโลยีธรณี 1,112 248 1,360 83 1 37 38 
เทคโนโลยีการออกแบบ 11 - 11 - 0 0 0 

 

ทั้งนี้ สาขาวิชาสามารถทราบรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้ ดังนี้  
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- หนังสือ จากเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ URL :http//:library.sut.ac.th / - > เกี่ยวกับ ศบส  - > การประกัน
คุณภาพการศึกษา -> ทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามสาขาวิชา /หลักสูตร - > เลือกส านักวิชา/สาขาวิชา 

- วารสาร จากเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ URL :http//:library.sut.ac.th / - > ฐานข้อมูลออนไลน์ -> วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ -> วารสารวิชาการท่ีศูนย์บรรณสารฯ จัดให้บริการ -> เลือกสาขาวิชา 

นอกจากนี้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลในภาพรวมเพ่ิมเติม เพื่อสาขาวิชาสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ดังนี้ 
1. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศโดยรวม )ข้อมูล ณ กรกฎคม 2564(  

1.1 หนังสือฉบับพิมพ์ )ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (     147,210 เล่ม 
1.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ 9,272  ชื่อเรื่อง 
 1.  Cambridge Books Online 132 ชื่อ   
 2.  CRCnetBASE 51 ชื่อ   
 3.  EBSCO :Audiobook 8 ชื่อ   
 4.  EBSCO :eBook Collections 3,452 ชื่อ   
 5.  ProQuest Ebook Central  508 ชื่อ   
 6.  Gale Virtual Reference Library 15 ชื่อ   
 7.  MyiLibrary 242 ชื่อ   
 8.  OVID :eBook 5 ชื่อ   
 9.  Science Direct : eBook 428  ชื่อ   
 10.  SpringerLink: eBook 3,149 ชื่อ   
 11.  Wiley Online Library 401 ชื่อ   
 12. World Scientific 42 ชื่อ   
 12.  ส านักพิมพ์อ่ืน ๆ อาทิ Bentham 839 ชื่อ   
1.3 วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์   
 1. ProQuest Dissertations & Theses Global 
 2. ทรัพยากรสารสนเทศสถาบันอุดมศึกษาไทย )Thai Digital Collection  :TDC( 
1.4 วารสารอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ 3,341 ชื่อเรื่อง 

1.  AAP Journal Collection 6  ชื่อ   
2.  American Chemical Society Journals 

)ACS (  
53 ชื่อ   

3.  AIP Journal 15 ชื่อ   
4.  APS Journal 10 ชื่อ   
5.  Emerald Management e-Journal 132 ชื่อ   
6.  JSTOR  :Mathematics and Statistics 102 ชื่อ   

http://library.sut.ac.th/clremsite/information_e_journals.php
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_e_journals.php
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_e_journals.php
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_e_journals.php
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_e_journals.php
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_e_journals.php
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=201011090920081686b4ab
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=201011090920081686b4ab
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=201504011036107f21633a
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7.  Proquest Agricultural & Environmental 
Science Collection 

450 ชื่อ   

8.  Science Direct 700 ชื่อ   
9.  SpringerLink Journal 1,130 ชื่อ   
10.  Taylor & Francis   : Mathematical 

Association of AM Collection 
4 ชื่อ   

11.  Wiley Online Library 737 ชื่อ   
12.  วารสารเทคโนโลยีสุรนารี 2 ชื่อ   

1 .6  ฐานข้อมูลออนไลน์   ได้แก่ 22 ฐาน 
 1. Academic Search Ultimate )อว .(    
 2. Access Medicine   
 3. ACM Digital Library  ) อว .(    
 4. Applied Science & Technology Source Ultimate )อว .(    
 5. Art & Architecture Complete )อว .(    
 6. Clinical Key-Flex   
 7. Clinical Skills-Nursing   
 8. Computers & Applied Sciences Complete  ) อว .(    
 9. Dentistry & Oral Science Source   
 10. Education Source )อว .(    
 11. Food Science Source  ) อว .(    
 12. IEEE/IET Electronic Library )IEL) (อว .(    
 13. ISI Web of Science  ) อว .(    
 14. JoVe Environment Collection   
 15. Legal Source  ) อว .(    
 16. NPC Safety and Environmental Service   
 17. Ovid   
 18. ProQuest Dissertations & Theses Global  )อว(.    
 19. SCOPUS   
 20. Siamsafety.com   
 21. TAIR   
 22. สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน )ส.อ.ป(.    
1.6 นิตยสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ที่บอกรบั 5 ชื่อเรื่อง 
1 .7  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอมประกอบหนังสือ 4,441 รายการ 
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1. บริการสืบค้นสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้บริการและ
สารสนเทศที่ห้องสมุดอ่ืน ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ 

2. บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
3. ในกรณีท่ีทรัพยากรสารสนเทศไม่มีในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้

จัดให้มีบริการยืม/ขอส าเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
และหน่วยงานที่ให้ความรู้ทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ 

4. ขอบเขตเนื้อหาของฐานข้อมูลที่จัดบริการ 
4.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

1. Cambridge Books Online หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากส านักพิมพ์ Cambridge ประกอบด้วย
เนื้อหาด้าน Earth and Environmental Sciences, Economics, Language and Linguistics, 
Life Sciences, Music, Politics and international relations 

2. CRCnetBASE เป็นส่วนหนึ่งในส านักพิมพ์ของกลุ่ม Taylor & Francis ซึ่งเป็นส านักพิมพ์ฯ ชั้นน า
แถวหน้าของโลก CRCnetBASE ได้รับรางวัล Science, Technology, and Medicine eBook 
ยอดเยี่ยม ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์  

3. EBSCO :Audiobook หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสียง ปัจจุบันศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
บอกรับเพื่อให้บริการ 2 ชื่อเรื่อง  

4. EBSCO :eBook Collections หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ EBSCOhost ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 ชื่อ สามารถอ่านได้ครั้งละ 1 คน โดยได้ผสมผสานฟังก์ชันที่เป็น
ประโยชน์เพ่ือการใช้งานอย่างง่ายและสะดวกสบาย เช่น การเข้าถึงเอกสารเต็ม , ขั้นตอนการ
ดาวน์โหลดอย่างง่าย เข้ากันได้ดีกับคอมพิวเตอร์ทุกประเภทรวมทั้งอุปกรณ์พกพาทุกชนิด , การ 
Download Offline ที่ผู้อ่านสามารถอ่าน eBooks ได้โดยไม่ต้องอาศัยสัญญาณอินเทอร์เน็ต, การ
จดบันทึก, การพิมพ์, การอีเมล์, การท าอ้างอิง และอ่ืน ๆ  

5. ProQuest Ebook Central  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากส านักพิมพ์ชั้นน ากว่า 220 ส านักพิมพ์
ครอบคลุมสาขาวิชาบริหารการบิน  การท่องเที่ยวและโรงแรม  ดิจิตอล  วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมโยธาเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สถิติ วิทยาศาสตร์อาหาร อาชีวอ
นามัย พยาบาล การแพทย์ ทันตแพทย์  ภาษาอังกฤษ 

6. Gale Virtual Reference Library ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีหนังสือหลากหลาย
สาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยมีการสั่งซื้อ มีการใช้งานในรูปแบบไม่จ ากัดจ านวนผู้เข้าใช้ ไม่ต้องรอ
ยืม-คืน สามารถอ่านได้ในรูปแบบ HTML และ PDF มาพร้อมกับเครื่องมืออันทันสมัย เช่น การ
ท า Highlight,การสร้างบันทึก, การให้บริการแบบไม่จ ากัดจ านวนครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการจัดพิมพ์
, การดาวน์โหลด, การส่งเนื้อหาไปยังอีเมล์ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถผูกบัญชีร่วมกันกับ Google 
Drive หรือ OneDrive ได้อย่างง่ายดาย, สามารถแปลภาษาเนื้อหาข้อมูล, สามารถอ่านออกเสียง

http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=201011090920081686b4ab
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=201011090920081686b4ab
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ให้ฟัง หรือจะดาวน์โหลดเป็นรูปแบบ MP3, การแชร์เนื้อหาไปให้ผู้ที่อยู่ในโลกสื่อ Social ได้ผ่าน
ทาง Facebook, Twitter และอ่ืน ๆ มากมาย 

7. MyiLibrary หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ชั้นน า ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
8. OVID :e-Book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านแพทยศาสตร์ ปัจจุบันศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

บอกรับเพื่อให้บริการ 5 ชื่อเรื่อง  
9. Science Direct :eBook หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ Science Direct ให้ข้อมูล

เอกสารฉบับเต็มรูปแบบไฟล์ PDF แยกเป็นบท )Chapter  (ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น สั่งพิมพ์และ
บันทึกเพ่ือจัดเก็บได้เช่นเดียวกับการสืบค้นวารสารจาก Science Direct  

10. SpringerLink :eBook ข้อมูลรายการบรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็มของหนังสือ จ านวน 
2, 334 ชื่อ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านชีววิทยา ด้านธุรกิจ เศรษฐกิจและ
การบริหารจัดการ ด้านฟิสิกส์ เคมี ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้าน
คอมพิวเตอร์ ด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา ด้านประวัติศาสตร์  

11. Wiley Online Library หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ John Wiley & Sons ครอบคลุม
สาขาวิชาด้านคณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

12. World Scientific หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ World Scientific ครอบคลุมทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการจัดการ 

4.2 หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ 
1. ProQuest Dissertations & Theses Global ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 

และปริญญาเอก ฉบับเต็ม )Full-text  (ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และ

แอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและ
ปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ 

2. ทรัพยากรสารสนเทศสถาบันอุดมศึกษาไทย )Thai Digital Collection  :TDC  (ฐานข้อมูล
บรรณานุกรม บทคัดย่อ เอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ 

รวบรวมโดยมหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ ในประเท ศไทย 
4.3 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 

1. AAP Journal Collection วารสารออนไลน์ทางด้านกุมารเวชศาสตร์ ประกอบด้วยวารสาร
รายชื่อ ทั้งนี้มทสจะสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม )Full text  (ได้เฉพาะปีต่อไปนี้  

1 (Pediatrics )2015-2019(  
2( Pediatrics in Review )2015-2017( 
3( Hospital Pediatrics )2015-2017( 

http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=201504011036107f21633a
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=201504011036107f21633a
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4( NeoReviews )2015-2019( 
5( AAP Grand Rounds )2015-2017( 
6 (AAP News )2015-2017( 

2. AIP Journal วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ scssemP  o Atetits I  PciAemA จ านวน 
15 ชื่อเรื่อง )ให้ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี-ปัจจุบัน (ให้ข้อมูลบรรณานุกรม บ ทคัดย่อ และเอกสารเต็ม

ของวารสารด้านฟิสิกส์และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
3. American Chemical Society Journal )A SC(  ฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จาก

วารสารทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ )ElsmtsI em nIis PlA) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็ม )Fill 
Tsxt  (และรูปภาพ ) ocPgs  (ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1556  

4. APS Journal ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อและเอกสารเต็มวารสารของ scssemP  
ปัจจุ-ปี 3 ชื่อ ย้อนหลัง 10 ครอบคลุมสาขาวิชาฟิสิกส์ จ านวน PciAemPl CImestiบัน  

5. Clinical Key-Flex เป็นฐานข้อมูลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วย
ในการวิเคราะห์วินิจฉัยโรค รวบรวมหนังสือทางการแพทย์มากกว่า 1, 000 รายการ และวารสาร

ทางการแพทย์มากกว่า 500 รายการ หนังสือและวารสารดังกล่าวสามารถเข้าใช้งานแบบ Fill -
Tsxt ได้ทั้งหมด และยังมีข้อมูลอื่น ๆ เช่น Sle emPl OnssnesC ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ Enees ms -

ePAse eseeme s, sieesle sA ทางการแพทย์มากกว่า 20 องค์กรแพทย์ทั่วโลก , PsImseiss 
SI AiltA หัตถการทางการแพทย์  ,วีดีโอมากกว่า 1 , 000 รายการ ,รูปภาพมากกว่า 1 ,000, 000 

รูป ,ฐาน ข้อมูลยาจาก sIle CtP ePse, คู่มือผู้ป่วย  ,พร้อมทั้ง esele s รวบรวม scAtsPmt   
ต่าง ๆ จาก Picese มีการปรับปรุงข้อมูลในฐานทุกวัน   
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6. EcssPle eP Pgscs t s- nIis Pl ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่ปี 
ค.ศ . 1554 -ปัจจุบัน ทางด้าน  

a. การจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ เทคโนโลยี
สารสนเทศ   บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ กว่า 104 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมตั้งแต่ปี ค.ศ .
1554 -ปัจจุบัน และให้สาระสังเขปย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ . 1525 

b. o  IscPteI  & n IClsegs eP Pgscs t snIis Pl SIllsmteI  2021  ครอบคลุมใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ การจัดการองค์ความรู้ การ
สื่อสารระบบเนทเวิร์ค ความปลอดภัยบนโลกอินเตอร์เน็ต ระบบสังคมออนไลน์ การ

วิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย  การบริการแบบดิจิตอล จากวารสาร 12 ชื่อเรื่อง  
c. LecsPsi & o  IscPteI  Cmes msA snIis Pl SIllsmteI  2021  ครอบคลุมในสาขาวิชา

บรรณารักษ์ศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดหมวดหมู่และการจัดท าดัชนี องค์กร
ความรู้ สังคมสารสนเทศ ชุมชนออนไลน์สังคมและโซเชียลมีเดีย จากวารสาร 16 ชื่อเรื่อง  

7. JSTOR  :ePtcscPtemA P e CtPteAtemA SIllsmteI  ฐานข้อมูล ที่ประกอบด้วยวารสารวิชาการ
ทางสาขาคณิตศาสตร์ สถิติและเศรษฐศาสตร์ 102 ชื่อ ผลิตโดย nCTOn  egetPl LecsPsi e  TCs  

8. ProQuest  Agricultural & Environmental Science Collection ฐานข้อมูลบรรณานุกรม 
บทคัดย่อและเอกสารเต็มวารสารของ Proquest LLC .รวมถึง AGRICOLA, TOXLINE, ESPM 

)วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ (ที่มีชื่อเสียงและฐานข้อมูลรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ) EIS  (ครอบคลุมสาขาวิชาการเกษตร สัตวศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พืชศาสตร์ ป่าไม้ 

การประมง อาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกว่า 45 0 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังตั้งแต่ปี 
ค.ศ . 1960 -ปัจจุบัน  

9. Science Direct ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ จากบริษัท Elsevier ในปี 2019 วารสารใน
ฐานข้อมูลตามการบอกรับแบบภาคีของส านักงานการครอบคลุม 4 Subject collection ได้แก่ 

1  .วารสารสาขาวิชา Agricultural and Biological Sciences  
2  .วารสารสาขาวิชา Engineering  
3  .วารสารสาขาวิชา Social Sciences  
4  .วารสารสาขาวิชา Immunology and Microbiology  

10 .SpringerLink Journal ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์เอกสารเต็ม ของ Springer .Part of 
Springer Science  +Business Media ครอบคลุมบทความวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ กว่า 1, 130 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูล ย้อนหลังตั้งแต่ปี ค .ศ . 1557-
ปัจจุบัน  

11. Taylor & Francis   : Mathematical Association of AM Collection วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
Mathematical Association of AM Collection ทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและเศรษฐศาสตร์ 
สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มย้อนหลังได้ถึงปี ค .ศ . 1998 

http://search.proquest.com/agriculturejournals?accountid=28756
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12 .Wiley Online Library ฐานข้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์สหสาขาจ านวนรวม 737 ชื่อเรื่อง ครอบคลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีอาหาร 
บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีธรณี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สุขภาพ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทย์ จัดท าโดย John Wiley & Sons โดยมีข้อมูล
วารสาร 700 ชื่อเรื่อง สามารถเข้าใช้ง านวารสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1552 – 2021 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปีพิมพ์
ของวารสารฉบับแรกเป็นส าคัญ  
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13. วารสารเทคโนโลยีสุรนาร ีจัดท าโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในชื่อ Suranaree Journal of Science and Technology และทางด้าน
สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศในชื่อ  Suranaree Journal of 
Social Science 

4.4 ฐานข้อมูลออนไลน์ 
1 Academic Search Ultimate ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด รวบรวม

วารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ 
ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ 
สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอ่ืน ๆ อีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้ เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ 

smPescem CsPsmc SIcelsts ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ ในการเข้าถึงแบบเปิด 
) I -Ies  PmmsAA jIis PlA  (มากกว่า 5 พันชื่อเรื่อง  

2 Access Medicine ฐานข้อมูลหนังสือต าราทางการแพทย์ฉบับเต็มของส านักพิมพ์ emssPC- lell 
ประกอบด้วยต าราหลัก 2 กลุ่ม คือ ปรีคลินิก และคลินิก รวมทั้งมีข้อมูลยามากกว่า 51 , 000 รายการ 

ข้อมูลแนวทางการรักษา วินิจฉัยอาการความผิดปกติและข้อมูลเชิงสรุป วีดิโอ ภาพประกอบ คู่มือ
ผู้ป่วย ข้อมูลปัจจุบันและข่าวในวงการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนแบบทดสอบเพ่ือประเมิน
ตนเองจากหนังสือเล่มต่าง ๆ 

3 ACM Digital Library ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ article reviews และเอกสารเต็มของ
บทความวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุมวิชาการ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และ
จดหมายข่าวทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกว่า 400 ชื่อ
เรื่อง จัดท าโดย ACM )Association for Computing Machinery( ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ ค .ศ .

1525 -ปัจจุบัน  
4 Applied Science & Technology Source Ultimate แหล่ งข้อมูลฉบับเต็มชั้นน า ส าหรับ

การศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ พัฒนาขึ้นเพ่ือสนับสนุนความ
ส าเร็จให้แก่นักศึกษา และ นักวิจัยในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ seelese Cmes ms & 

Tsmc IlIgi CIisms TltecPts ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1505 จนถึงปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลความรู้ความ ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป ็นทรัพยากรเพ่ือ
งานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ 

5 Art & Architecture Complete ฐานข้อมูลการวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ศิลปะที่มี
ประสิทธิภาพสูง น าเสนอวารสาร นิตยสาร และ หนังสือด้านศิลปะฉบับเต็ม รวมถึงการท าดัชนี 
และ บทคัดย่อโดยละเอียด เพ่ือให้ศิลปิน นักวิชาการด้านศิลปะ และ นักออกแบบได้ใช้งาน 
ครอบคลุมงานสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรม ตลอดจนงานศิลปะต่าง  ๆ โดย
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ฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด  ) non-open access 
journals ( มากกว่า 200 รายการ  
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6 Clinical Key-Flex ฐานข้อมูลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วยใน
การวิเคราะห์วินิจฉัยโรค รวบรวมหนังสือทางการแพทย์มากกว่า 1,000 รายการ และวารสาร
ทางการแพทย์มากกว่า 500 รายการ หนังสือและวารสารดังกล่าวสามารถเข้าใช้งานแบบ Full-
Text ได้ทั้งหมด และยังมีข้อมูลอื่น ๆ เช่น Clinical Overview ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ Evidence-
Based Medicine, Guidelines ทางการแพทย์มากกว่า 80 องค์กรแพทย์ทั่วโลก, Procedure 
Consults หัตถการทางการแพทย์, วีดีโอมากกว่า 1,000 รายการ, รูปภาพมากกว่า 1,000,000 
รูป, ฐานข้อมูลยาจาก Gold Standard, คู่มือผู้ป่วย, พร้อมทั้ง Medline รวบรวม Abstract   
ต่าง ๆ จาก PubMed มีการปรับปรุงข้อมูลในฐานทุกวัน 

7 Clinical Skills-Nursing ฐานข้อมูลทางการพยาบาลที่น าเสนอข้อมูลและหลักฐานทางการ
พยาบาล ซึ่งมีวิดีโอมากกว่า 500 ทักษะทางการพยาบาล พร้อมคู่มือประกอบต่าง ๆ รวมไปถึง
แบบฝึกหัดทบทวน เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเห็นภาพ และเข้าใจในวิธีการท าทักษะทางการพยาบาลใน
แต่ละเรื่องนั้น ๆ 

8 Computers & Applied Sciences Complete ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล  :ค.ศ. 1565 – 
ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความ ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัย
และเป็นทรัพยากรเพ่ืองานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ SsCS มี

ดัชนีและสาระสังเขปจากจ านวนวารสารมากกว่า 2 , 200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็ม
จากวารสารมากกว่า 1 , 020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ,ทฤษฎีและระบบ

คอมพิวเตอร์ ,ระบบเทคโนโลยีใหม่  
9 Dentistry & Oral Science Source ครอบคลุมมุมมองทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสาขาทันต กรรม 

รวมถึงสาธารณสุขด้านทันตกรรม เอ็นโดดอนติกส์ )endodontics  (อาการปวดหน้า  & ศัลยกรรม 
การศึกษาเกี่ยวกับฟันและโรคฟัน พยาธิวิทยา /ศัลยกรรม/รังสีวิทยาด้านช่องปาก  & แม็กซิโลเฟเชียล 
ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมส าหรับเด็ก ปริทันตวิทยา และทันตกรรมประดิษฐ์ ฐานข้อมูลนี้ได้รับการ
อัพเดตทุกสัปดาห์ใน EBSCOhost  

10 Education Source ครอบคลุมทุกระดับชั้นของการศึกษาตั้งแต่เด็กปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาขั้น
สูงและยังรวมถึงความเชี่ยวชาญทางการศึกษา เช่น การศึกษาหลากหลายภาษา  การศึกษา
สุขภาพและการทดสอบ เนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาทางไกล 
การสนับสนุนทางการเงิน การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การศึกษาวัฒนธรรมและจริยธรรม
ปัญหาทางสังคมการให้ค าปรึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษาและอ่ืน ๆ อีกมากมาย บทความฉบับ
เต็มจากวารสารมากกว่า  2 , 000 ชื่อเรื่อง ดัชนีและบทคัดย่อจากวารสารมากกว่า 3 , 500 ชื่อเรื่อง 

บทความฉบับเต็มจากหนังสือและต ารามากกว่า 530 เล่ม บทความฉบับเต็มส าหรับเอกสารการ
ประชุมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามากกว่า 2 , 300 ฉบับ มีการอ้างอิงเกือบ 4 ล้าน

บทความ รวมทั้งบทวิจารณ์หนังส ือ ข้อมูลย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค .ศ . 1220 

http://www.nursingskills.com/suranareeuniversityoftechnology-thailand
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11 Food Science Source ฐานข้อมูลฉบับเต็ม ออกแบบมาเพ่ือรองรับความต้องการงานวิจัยด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยวารสาร เอกสาร นิตยสาร และ สิ่งพิมพ์ทางการค้าฉบับเต็ม
หลายร้อยฉบับ ในที่นี้รวมถึงรายงานในอุตสาหกรรมอาหารมากมาย สาขาวิชาต่าง ๆ ที่ครอบคลุม
ได้แก่ การแปรรูปอาหาร ความปลอดภัยในอาหาร การบริการ การขนส่ง และ นวัตกรรมต่าง  ๆ 
โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด  )  I -Ies  PmmsAA 
jIis PlA ( มากกว่า 700 ชื่อเรื่อง   
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12 IEEE/ IET Electronic Library ) IEL( ฐานข้อมูลเอกสารเต็มของวารสาร นิตยสาร รายงาน
ความก้าวหน้า และเอกสารการประชุม รวมทั้งเอกสารมาตรฐานต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง กว่า 1. 2 ล้านรายการจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12 , 000 ชื่อ

เรื่อง จาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers )IEEE (
และ The Institution of Engineering and Technology )IET ( 

13 ISI Web of Science ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่
ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 
5, 200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน 

14 JoVe :Environment Collection เป็นฐานข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่คือ Psss ssnesCse 
nIis Pl มุ่งเผยแพร่ผลงานวิจัย ) 13 nIis Pl AsmteI A) และวิดีโอคอลเล็คชั่น โดยมหาวิทยาลัย

บอกรับเฉพาะ E nesI cs t  SIllsmteI  โดยวิดีโอส่วนใหญ่จะมีค าบรรยายท้ายเกี่ยวกับวิดีโอ 
เพ่ือรองรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน 

15 Legal Source ฐานข้อมูลฉบับเต็มที่ครอบคลุมวารสารกฎหมายวิชาการที่ได้รับการยอมรับมาก
ที่สุด LsgPl CIisms เป็นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ในด้านการศึกษา แนวความคิด และ แนวโน้มของ
โลกกฎหมายในปัจจุบัน เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมส าหรับทนายความ ผู้สอน นักธุรกิจ ผู้ที่ศึกษา 
และผู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ใน
การเข้าถึงแบบเปิด ) I -Ies  PmmsAA jIis PlA ( มากกว่า 500 ชื่อเรื  ่อง 

16 NPC Safety and Environmental Service ฐานข้อมูลให้ข้อมูลการอบรม กฎหมาย มาตรฐาน
และสารสนเทศทางด้านเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

17 Ovid ฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้านเทคนิคและการแพทย์ นับร้อยจากผู้จัดพิมพ์และสังคม
มากกว่า 50 ราย 

18 ProQuest Dissertations & Theses Global ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกฉบับเต็มของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 
1, 000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท ตั้งแต่ปี 

1557 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2 . 4 ล้าน
รายการ 

19 SCOPUS เป็นฐานข้อมูลดรรชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการกว่า 15,000 ชื่อเรื่อง มี
ข้อมูลกว่า 29 ล้านระเบียนจากส านักพิมพ์กว่า 4,000 แห่งทั่วโลก โดยให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค .ศ.  
1990 -ปัจจุบัน ซึ่งรายการวารสารที่ปรากฏหากเป็นวารสารที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
บอกรับจะสามารถเรียกด ูเอกสารฉบับเต็มได้ 

20 Siamsafety.com ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=20101014123953f9b83fd5
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21 TAIR )The Arabidopsis Information Resource  (ฐานข้อมูลทางด้านชีววิทยาและโมเลกุลของ 
Arabidopsis thaliana ซึ่งเป็นพืชจ าลองที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย จัดท าโดยบริษัท Phoenix 
Bioinformatics Corporation ร่วมมือกับ Arabidopsis Biological Resource Center )ABRC (
เพ่ือให้นักวิจัยสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์และดีเอ็นเอ และยังมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
Arabidopsis Genome Initiative )AGI(, โปรโตคอลห้องปฏิบัติการของ Arabidopsis และลิงก์
ที่เป็นประโยชน์  
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22 สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน )ส.อ.ป( เว็บไซต์ของสมาคม    อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยในการท างาน )ส.อ.ป (ในการค้นคว้าข้อมูล หรือดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล
ต่าง ๆ และเพ่ือติดตามข่าวสารด้านความปลอดภัยของสมาคม ฯ ตามสิทธิ์ที่สาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ส านักวิชาแพทยศาสตร์ เป็นสมาชิกประเภทสถาบัน 

           
          )ข้อมูล ณ กรกฎคม 2564(  

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงานมีทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ 
  ค าชี้แจง: ให้ท าเครื่องหมาย ในตัวบ่งชี้ที่มีการด าเนินการ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 20 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 
     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ี
แล้ว   

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรยีน
การสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเตม็ 5.0 
     

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 
ตัวบ่งชีบ้ังคบั (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 8 9 10 

หมวดที่ 8.   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

ควรค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในหมวด 1-7 และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนในประเด็น
ส าคัญ ๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูกน ามาใช้ในการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 การเรียนการสอนควรเป็นลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละวิชาโดย

แสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้เกิดการน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 
กระตุ้นให้เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ใน
ธรรมชาติ เพ่ือให้ง่ายในการเข้าใจหรืออาจน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ท าการทดลอง
ปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน 

 ในกระบวนการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งใน
และนอกห้องเรียน มีการมอบหมายงานเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพ่ือสร้างทักษะในการอภิปราย น าเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน 

 นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการสอน
ต่าง ๆ เหล่านี้ จะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ทักษะในการทดลองวิจัย และการแก้ปัญหา มีความรู้ในเรื่องที่
ตนเองสนใจ มีทักษะในการน าเสนอและอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อ่ืน ทักษะการใช้ภาษาไทย 
และภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1) การประเมินผลการเรียนรู้ที่อาจารย์สอนโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
2) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช้ในการ

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษามีการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่
ละรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ซึ่ง
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รวมถึงการประเมินผล การทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
และน ามาจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา (มคอ.7) 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยการก าหนดตัวบ่งชี้หลักและเป้าหมายผลการด าเนินงานขั้นต่ าทั่วไป ตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามที่ สป.อว.ก าหนด 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของหลั กสูตรในภาพรวม ประจ าปีการศึกษา   
(มคอ.7) ว่านักศึกษาบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการด าเนินการของหลักสูตรต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายว ิชา  
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป  
 

IST20 1001 การรู้ดิจิทัล 2(2-0-4) 
 (Digital Literacy) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การเลือกแหล่งสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นคว้าสารสนเทศการ
รวบรวมและการประเมินคุณภาพสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การเขียนรายงานและการ
อ้างอิง ความปลอดภัย ผลกระทบ จริยธรรม คุณธรรม และกฎหมายที่เก่ียวกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้. 

1. มีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศที่หลากหลาย สามารถน ามาใช้เพ่ือ
การศึกษาและพัฒนาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต 

2. มีทักษะในการสังเคราะห์สื่อสารสนเทศแบบองค์รวม และใช้อย่างมีเหตุผลและมีความ
สร้างสรรค์ 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการค้นคืนสารสนเทศ เพ่ือเข้าถึง รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และสามารถประเมินทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือน าไปใช้การศึกษาและการท างานและการ
ด าเนินชีวิตในสังคมความรู้ 

 
IST20 1002 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1(0-2-1) 
 )Use of Application Programs for Learning( 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ความรู้พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือจัดการงานเอกสาร 
การน าเสนอสารสนเทศ การจัดการข้อมูลเพ่ือการค านวณ และการจัดการฐานข้อมูลอย่างสร้างสรรค์การออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับการท างานในชีวิตประจ าวัน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้. 

1. ค้นคว้าหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ด้วยตนเอง 
2. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการงานเอกสาร การน าเสนอสารสนเทศ และการ

ประมวลผลข้อมูลส าหรับการท างานในชีวิตประจ าวันได้ 
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IST20 1003 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 (Life Skills) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น การคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การคิดอย่างเป็นระบบและ
การคิดแบบองค์รวม การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ด้วยตนเองในบริบทของการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน ความพอเพียงในการด ารงชีวิต การดูแลสุขภาพของตนเอง การ
จัดการอารมณ์ และความเครียดการแก้ไขปัญหาชีวิต 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้. 

1. ผู้เรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพเป็นผู้มีวินัยและมีนิสัยที่ใส่ใจต่อการเรียนรู้สรรพสิ่ง ทั้งที่เ กี่ ย ว ข้ อ ง
กับการด าเนินชีวิตส่วนตนและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

2. ผู้เรียนได้เพ่ิมพูนทักษะของการเท่าทันข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาการคิดของตนในการแยกแยะ
ข้อมูลที่สมเหตุสมผลออกจากข้อมูลที่ไม่สมเหตุสมผล มีความเชื่อม่ันในตนเองด้ วยหั ว ใจของ
การคิดที่มีตรรกวิทยาเป็นฐาน 

3. ผู้เรียนได้เพ่ิมพูนทักษะของการอ่านหรือการฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างสุภาพชนและ มี
วิจารณญาณของการตัดสินความถูกต้องโดยปราศจากอคติ 

 
IST20 1004 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3(3-0-6) 
 )Citizenship and Global Citizens( 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 คุณลักษณะส าคัญของพลเมือง บทบาทของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก แนวคิดส าคัญของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ ผลกระทบข้ามพรมแดน การวิเคราะห์และถอดบทเรียน
ของเหตุการณ์ระหว่างประเทศ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้. 

1. อธิบายและแยกแยะคุณลักษณะส าคัญของพลเมือง 3 แบบที่ขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตย  
2. วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมและปัญหาสังคมได้ทั้งในระดับเชิงโครงสร้างและเชิงปัจเจก

บุคคล 
3. ให้คุณค่าและตระหนักถึงความส าคัญของความหลากหลายทางอัตลักษณ์  วัฒนธรรมและวิถี

ชีวิต 
4. ถอดบทเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์โลกเพ่ือเข้าใจสถานการณ์และบริบททางสังคมอัน

 หลากหลายแตกต่างและตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการเป็นส่วนหนึ่งเพ่ือสร้างความเป็น
ธรรมในสังคมหรือการพัฒนาตนเองในการเป็นพลเมืองโลก 
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5. สามารถค้นคว้าศึกษาและท างานเป็นทีมด้วยวิธีการสื่อสารอย่างสุภาพชนที่มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองและฝึกฝนเรียนรู้ในการต่อรอง เจรจากับสมาชิกกลุ่มหรือผู้อ่ืนเพ่ือประสิทธิภาพของการ
ท างาน  
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IST20 2001 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 (Man, Society and Environment) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ลักษณะพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การจัดระเบียบทางสังคม 
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้. 

1. มีความเข้าใจต่อลักษณะพ้ืนฐานของมนุษย์ ระบบภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของการตั้งถิ่น
 ฐานการสร้างสถาบันครอบครัวและการจัดระเบียบทางสังคม ตลอดจนการด ารงอยู่ร่วมกันเป็น
สังคมบนฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

2. มีความเข้าใจต่อบทบาทส าคัญของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและด้าน
สังคมที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนมีความสามารถในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจปัญหาด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์โดยตระหนักถึงความเป็นธรรมต่อเพ่ือน
มนุษย์และหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. ปฏิบัติตนอย่างมีวินัย มีความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ มีความเชื่อมั่นในตนเองในการ
ท างานค้นคว้าและอภิปรายร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนมีฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อเพ่ือนมนุษย์และสังคม 

 
IST 20 2002  มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3)3-0-6( 
 )Man, Economy and Development( 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 เศรษฐกิจกับการพัฒนาสังคม ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาแบบกีดกัน การ
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาบนฐานนวัตกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน ผู้ประกอบการ
เพ่ือสังคม  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้. 

1. คิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นเหตุของปัญหาในชีวิตประจ าวันกับปัญหาทางสังคมเ พ่ื อ
แสวงหาหนทางของการพัฒนาพฤติกรรมของตนเองและสังคมที่ตั้งบนฐานความคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. รู้ทันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างโอกาสของตนและความเป็น
ธรรมทางสังคม 

3. มีฐานคิดของความเป็นผู้ประกอบการที่มีนิสัยใฝ่รู้เพ่ือการสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมเพ่ือ
สังคม 
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4. นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นทางเศรษฐกิจสังคมและความเป็นผู้ประกอบการ ใช้ข้อมูล
ข่าวสารมาตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลและรอบด้านโดยตั้งอยู่บนกรอบตวามคิดส าคัญประจ า
วิชา 
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กลุ่มวิชาภาษา  
 
IST30 1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 
 (English for Communication I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษโดยให้ความส าคัญกับทักษะการฟังและการพูด พัฒนากลยุทธ์การ
สื่อสารและกลยุทธ์การเรียนภาษา ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้แหล่งทรัพยากรที่หลากหลาย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้. 

1. มีความรับผิดชอบในการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอและตรงเวลา 
2. เข้าใจมารยาทการสื่อสารและความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
3. สามารถสื่อสารเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว ประสบการณ์ที่ผ่านมา และสังคมได้ 
4. สามารถสื่อสารโดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม 
5. พัฒนาทักษะการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือสื่อสารในบริบททางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้ 

 
IST30 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
 (English for Communication II) 
วิชาบังคับก่อน: IST30 1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
 พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน
สถานการณ์ทางสังคมและวิชาการ บูรณาการทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการฟังและการพูดเพ่ือจุดประสงค์เชิง
วิชาการ พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารและกลยุทธ์การเรียนภาษา สร้างเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้เนื้อหากึ่ง
วิชาการจากแหล่งทรัพยากรที่หลากหลาย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 1. มีความรับผิดชอบในการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอและตรงเวลา  
 2. เข้าใจมารยาทการสื่อสารและความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
 3. สามารถสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปที่เกิดขึ้นในสังคมโลกและเรื่องเชิงวิชาการได้
อย่าง  ประสิทธิภาพ 
 4. สามารถสื่อสารโดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  
 5. พัฒนาทักษะการท างานเป็นกลุ่มเพื่อสื่อสารในบริบททางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 6. สามารถใช้กลยุทธ์การเรียนและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
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IST30 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3(3-0-6) 
 (English for Academic Purposes) 
วิชาบังคับก่อน: IST30 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
 เนื้อหารายวิชาเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษส าหรับจุดประสงค์เชิงวิชาการ เพ่ือการสื่อสารเชิง
วิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นเนื้อหาที่เป็นการบูรณาการทักษะทั้งสี่ด้าน โดยให้
ความส าคัญกับทักษะการอ่าน ใช้เนื้อหาที่มาจากสื่อการเรียนการสอนจริงและกึ่งจริง ทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสต
ทัศน์ รวมทั้งแหล่งทรัพยากรออนไลน์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. มีความรับผิดชอบในการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอและตรงเวลา  
2. สามารถฟังอ่านและเข้าใจประเด็นเนื้อหาจากเรื่องที่อ่านได้  
3. สามารถใช้กลยุทธ์การอ่านในการวิเคราะห์บทความเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. พัฒนาทักษะการท างานเป็นกลุ่มในบริบทของการอ่านทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทความวิชาการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
IST30 1104 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 
 )English for Specific Purposes( 
วิชาบังคับก่อน: IST30 1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 
 พัฒนาทักษะและความสามารถทางภาษาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัด
ประสบการณ์ตรงในการเรียนภาษาที่ใช้จริงในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ 
รวมทั้งแหล่งทรัพยากรออนไลน์ เน้นชิ้นงานที่ผู้เรียนต้องบูรณาการทักษะทั้งสี่ด้าน โดยให้ความส าคัญกับทักษะการ
อ่านและการเขียน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. มีความรับผิดชอบในการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอและตรงเวลา 
2. สามารถอ่าน วิเคราะห์และอภิปรายเนื้อหาในบทความภาษาอังกฤษทางด้าน วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
3. เข้าใจกระบวนการเขียนและสามารถน าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการเขียนเชิง

วิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. พัฒนาทักษะการท างานเป็นกลุ่มในบริบทของการอ่านเฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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IST30 1105 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3(3-0-6) 
 )English for Careers( 
วิชาบังคับก่อน: IST30 1104 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในการเตรียมตัวเพ่ือสมัครงาน ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ  เช่น
การหางาน การเขียนประวัติส่วนตัวโดยย่อ การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน ฝึกทักษะการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในสถานที่ท างาน พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการเตรียมตัวส าหรับการสอบโทอิค (Test of 
English for International Communication( 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้. 

1. มีความรับผิดชอบในการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอและตรงเวลา 

2. สามารถประเมินลักษณะงานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของตนเอง 

3. สามารถวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองเพ่ือการสัมภาษณ์งาน 

4. เข้าใจมารยาทการสื่อสารในการท างานและความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

5. พัฒนาบุคลิกภาพและแสดงความเชื่อมั่นในตนเองเพ่ือสร้างความประทับใจแก่ผู้สัมภาษณ์งาน 

6. พัฒนาทักษะทางสังคมเพ่ือการสื่อสารในบริบทการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการหางานและข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่สนใจปฏิบัติงาน 

8. สามารถใช้ภาษาในการอ่านประกาศงานและข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร การเขียนประวัติย่อและ

การสัมภาษณ์งาน 
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กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  
 
IST20 1501 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 
 (Thai for Communication) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หลักภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งในด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน การเรียบ
เรียงภาษาไทยเพ่ือการติดต่อสื่อสารและน าเสนองาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัยในการเข้าชั้นเรียน  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายมีความซื่อสัตย์ สุจริตในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 

2. สามารถอธิบายความส าคัญของการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
3. แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลาในงานที่ได้รับมอบหมาย 
4. สามารถประยุกต์ใช้ภาษาไทยในติดต่อสื่อสารและน าเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
5. มีทักษะในการใช้และสามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
IST20 1502 ศิลปวิกษ์ 2(2-0-4) 
 (Art Appreciation) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ความหมายของศิลปะ แรงบันดาลใจส าหรับการสร้างสรรค์ของศิลปินในหลากหลายมิติ คุณค่า
และสุนทรียะทางจิตใจ บริบทของศิลปะ วัฒนธรรมทางสายตาสู่การตีความหมายของศิลปะ บทบาทและผลกระทบ
ของศิลปะในสังคมและวัฒนธรรมโลกผ่านมุมมองที่หลากหลาย การสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีคุณค่าต่อตนเองและ
ผู้อื่น ศิลปะและพิพิธภัณฑ์ ศิลปะสาธารณะ ดนตรีและศิลปะบ าบัด ศิลปะเพ่ือชีวิตที่พอเพียง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้. 

1. มีความต้องการส ารวจ “ศิลปะ ”ในหลายรูปแบบ  
2. แสดงบุคลิกภาพของผู้ชื่นชมศิลปะทั้งในมุมมองส่วนบุคคลและกลุ่ม 
3. แสดงบุคลิกของผู้ชื่นชมศิลปะและเปรียบเทียบลักษณะของศิลปะในวัฒนธรรมต่าง ๆ 
4. มีทักษะในการคิดการเข้าใจองค์ประกอบทางศิลปะ เหตุผลและการสร้างสรรค์ ด ารงชีวิตได้

อย่างดี และซาบซึ้งในสุนทรียภาพ 
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IST20 1503 สุขภาพองค์รวม 2(2-0-4) 
 (Holistic Health) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค์รวมและดุลยภาพสุขภาพ การควบคุมน้ าหนัก การนอนหลับและการ
พักผ่อน สมาธิกับสุขภาพทางใจ การจัดการความเครียด การเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย สุขภาพทางเลือก 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. มีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพตามหลักแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งด้านกาย

ใจ สังคมและจิตวิญญาณ ภายใต้บริบทและระบบบริการสุขภาพของไทยได้อย่างเหมาะสม 

2. เกิดความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเน้นการเสริมสร้างสุขภาพกายและจิต

รวมทั้งทักษะชีวิตต่าง ๆ ได้ 

3. ประยุกต์ความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพ จิตใจ อารมณ์ และการดูแลสุขภาพตนเองแบบบูรณา

การ โภชนาการ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สุขอนามัย การพัฒนาสมรรถนะทางกายได้ 

 
IST 20 1504 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2)2-0-4( 
 (Law in Daily Life) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หลักการของกฎหมาย ล าดับชั้นของกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ กฎหมายที่เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมและสัญญา สัญญากู้ยืม สัญญาจ้างแรงงาน
สัญญาจ้างท าของ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาค้ าประกัน สัญญาจ านองกฎหมายพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายพ้ืนฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. ผู้เรียนมีทักษะในการน าหลักการของกฎหมายไปพัฒนาพฤติกรรมของตนเองให้เป็นพลเมืองที่
มีวินัย มีความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ต่อสัง 

2. ผู้เรียนมีทักษะของการเรียนรู้หลักการของกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาแบบแผนของ
การด ารงชีวิตของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ 

 
IST20 2501 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 2(1-2-3) 
 (Professional and Community Engagement) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
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 การท าโครงงานและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้เรียนผ่านการท างานร่วมกับชุมชน
หรือกลุ่มวิชาชีพอันเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของชุมชนหรือกลุ่ม
วิชาชีพ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. ผู้เรียนมีทักษะในการพัฒนาทุนมนุษย์ของตนผ่านการน าความรู้ด้านนวัตกรรมและความเป็น
ผู้ประกอบการไปถ่ายทอดเพ่ือการแก้ไขปัญหาของชุมชนหรือกลุ่มวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

2. ผู้เรียนมีทักษะเพ่ือการเป็นพลเมืองที่มีจิตอาสาและการพัฒนาบุคลิกภาพของสุภาพชนในการ
ท างานร่วมกับชุมชนหรือกลุ่มวิชาชีพ  
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IST20 2502 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
 (Pluri-Cultural Thai Studies) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสังคมและวัฒนธรรมไทย พหุลักษณ์ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการ
เมืองไทย ความส าคัญของพหุปัญญาชาวบ้าน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลก 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพหุลักษณ์ของสังคมวัฒนธรรมไทยและความเป็น
พลเมืองของตนเอง 

2. นักศึกษาเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและมีทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยเหตุผลทาง
วิชาการในการท า ความเข้าใจพัฒนาการและปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมและการ
เมืองไทย 

3. นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีมในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและน าเสนอผลงานด้วยความ
ซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ 

4. นักศึกษาแสดงถึงการมีจิตอาสา ส านึกสาธารณะ และมีฐานคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผ่านงานศึกษาค้นคว้าและการน าเสนอผลงานด้วยกระบวนการกลุ่ม 

 
IST 20 2503  อาเซียนศึกษา 2)2-0-4( 
 (ASEAN Studies) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ความเป็นมาและเป้าหมายของประชาคมอาเซียน เอกภาพบนพ้ืนฐานของความหลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรม การเคารพสิทธิ หน้าที่พลเมืองและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ภายใต้การปกครองที่แตกต่าง
กันในแต่ละประเทศสมาชิก การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสันติภาพกับเพ่ือนในอาเซียน คุณภาพชีวิตในระบบ
การศึกษาและการท างาน 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. ตระหนักถึงบทบาทของประชาคมโลกต่อบริบททางสังคมของอาเซียนและประเทศไทย 
2. มีเจตคติที่ดีต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม แนวคิดทางศาสนาและการด าเนินชีวิตของ

เพ่ือนร่วมสังคมในอาเซียน 
3. สามารถอธิบายถึงปัจจัยทางสังคมที่ส าคัญซ่ึงส่งผลต่อความขัดแย้งในประเทศสมาชิกอาเซียน 
4. สามารถค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ืออธิบายวิถีชีวิต แนวคิดของคนในอาเซียนและบริบททาง

สังคมของอาเซียน รวมทั้งสามารถยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องมาอธิบายประกอบและเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลดังกล่าวได้ 



มคอ.2 
 

ก-14 

5. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ทั้งในรูปแบบการอภิปราย การเขียนและการน าเสนอหน้าชั้น
เรียน พร้อมตอบค าถามของเพ่ือนร่วมห้องได้อย่างมั่นใจโดยการเตรียมพร้อมในการสืบค้น
ข้อมูลนอกห้องเรียน และมีข้อมูลทางวิชาการมารองรับข้อโต้แย้งของตน  
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IST20 2504 การคิดเชิงออกแบบ 2(2-0-4) 
 (Design Thinking) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การคิดอย่างสร้างสรรค์ การตั้งโจทย์และการแก้ไขปัญหา การระดมความคิดและการออกแบบ
เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของสังคม การสร้างต้นแบบ การปรับใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสม การถอดบทเรียน 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. อธิบายหลักการและกระบวนการการคิดเชิงออกแบบได้ 
2. ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบในการออกแบบโครงงานนวัตกรรมได้ 

 
IST20 2505 ฮักเจ้าของ 2(2-0-4) 
 (Love Yourself) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การเรียนรู้ปัจจัยภายในของตนเอง การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การจัดการตนเองในเรื่องความคิด
และพฤติกรรมในการรับมือกับปัญหา การก าหนดทิศทางชีวิตของตนเองโดยค านึงถึงความยุติธรรมต่อผู้อื่น และการ
ท างานเป็นทีม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. สามารถวิเคราะห์และบอกปัจจัยภายในของตนเอง ประกอบด้วย แรงบันดาลใจ แรงจูงใจ เพื่อ
การมีคุณค่าในตนเองและการพัฒนาตนเอง 

2. เข้าใจตนเองและสังคมที่ตนเองด ารงอยู่ และเข้าใจผู้อ่ืนและสังคมของเขา เช่น ครอบครัว 
ชุมชนองค์กร 

3. อธิบายการจัดการตนเอง ด้วยการเปลี่ยนความคิด การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และการเผชิญ
กับปัญหาและแสดงออกอย่างเหมาะสม 

4. วางแผนการด าเนินชีวิตด้วยการวางเป้าหมาย การแผนชีวิตอย่างสมดุลกับทุนทางสังคมและ
การพัฒนาตนเองโดยเริ่มด้วยการเปลี่ยน mindset 

5. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยมีพ้ืนฐานจากการเข้าใจหลักพ้ืนฐาน บทบาท การสื่อสาร
ของการท างานเป็นทีมท่ีจะน าไปสู่การประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลวได้ 
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หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 
SCI02 1111 เคมีพื้นฐาน 1 4)4-0-8( 
 )Fundamental Chemistry I( 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี
ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี สมบัติทั่วไปของกรดและเบส จลนพลศาสตร์เคมี 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติ
ของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟและโลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ 
แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี สมบัติทั่วไปของกรดและเบส และจลนพลศาสตร์เคมี 

2. สามารถแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องในห้องเรียนได้ 
3. สามารถ ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
4. มีความใฝ่รู้ ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 
 

SCI02 1112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1)0-3-0( 
 )Fundamental Chemistry Laboratory I( 
วิชาบังคับก่อน: SCI02 1111 เคมีพ้ืนฐาน 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
 การทดลองในห้องปฏิบัติการที่มีการศึกษาถึงเทคนิคพ้ืนฐานในการท าปฏิบัติการเคมี และการท า
ปฏิบัติการในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ สมบัติของแก๊ส สมบัติของของเหลว แบบจ าลองโลหะ สมดุลเคมี การไทเทรต
กรด–เบส จลนศาสตร์เคมี และปฏิกิริยาเคมีแบบต่าง ๆ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. อธิบายหลักการเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง 
2. รู้จักชื่อและการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องแก้วพ้ืนฐานในการท าปฏิบัติการเคมี 
3. ท าการทดลองเก็บแก๊สโดยการแทนที่น้ าและใช้ผลการทดลองค านวณสมบัติของแก๊สได้ถูกต้อง 
4. ท าอ่านอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์ได้ถูกต้อง หาจุดเยือกแข็งของของเหลว และใช้สมบัติคอลลิ

เกทีฟ ค านวณหามวลโมเลกุลของสารได้ 
5. อธิบายโครงสร้างของพ้ืนฐานของแข็งได้ 
6. ท าการไทเทรตแบบตรงและแบบย้อนกลับเพ่ือหาความเข้มข้นของสารตัวอย่างได้ 
7. ใช้เทคนิคการไทเทรตในหารหาค่าคงที่การละลายของสารได้ 
8. หาอันดับของปฏิกิริยาส าหรับปฏิกิริยาที่ก าหนดให้ได้ 
9. อธิบายลักษณะของปฏิกิริยาเคมีแบบต่าง ๆ ได้ 
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SCI03 1001 แคลคูลัส 1 4)4-0-8( 
 )Calculus I( 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ ฟังก์ชันผกผัน อินทิกรัลจ ากัดเขต และ 
ทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. ค านวณหาลิมิตของฟังก์ชันโดยใช้นิยามของลิมิต กฎของลิมิต หรือกฎของโลปีตาล 
2. ตรวจสอบฟังก์ชันที่ก าหนดให้ได้ว่าเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่ 
3. ค านวณหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ อาทิเช่น ฟังก์ชันเลขชี้ก าลัง ฟังก์ชันลอการิทึมและ

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยใช้นิยามของอนุพันธ์หรือกฎของอนุพันธ์ 
4. ประยุกต์อนุพันธ์มาใช้ในการร่างกราฟของฟังก์ชัน 
5. ประยุกต์ใช้การประมาณค่าเชิงเส้นและวิธีนิวตันในการประมาณค่ารากของสมการ 
6. ค านวณปริพันธ์จ ากัดเขตของเอกนามดีกรีต่ าโดยใช้นิยามผลรวมรีมันท์ 
7. ค านวณปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตและปริพันธ์จ ากัดเขตของฟังก์ชันพ้ืนฐาน โดยใช้เทคนิคการหา

ปริพันธ์โดยการแทนค่า 
 
SCI03 1002 แคลคูลัส 2 4)4-0-8( 
 )Calculus II( 
วิชาบังคับก่อน: SCI03 1001 แคลคูลัส 1 
 เทคนิคการหาปริพันธ์  )ฟังก์ชันตัวแปรเดียว (ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ล าดับ
และอนุกรม พหุนามเทย์เลอร์และอนุกรมเทย์เลอร์ เวกเตอร์และเรขาคณิต ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ฟังก์ชันหลายตัว
แปร อนุพันธ์ย่อย และการประยุกต์ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. ค านวณหาปริพันธ์โดยเทคนิคการหาปริพันธ์แบบต่าง ๆ ได้แก่ เทคนิคการหาปริพันธ์โดยการ
แยกส่วน การหาปริพันธ์โดยใช้เศษส่วนย่อย การแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการแทน
ค่าอ่ืน ๆ 

2. เรียนรู้และค านวณปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 
3. ค านวณหาลิมิตของล าดับและอนุกรมโดยใช้บทนิยามของลิมิตหรือกฎของลิมิต 
4. ค านวณพหุนามเทย์เลอร์และอนุกรมเทย์เลอร์ 
5. ค านวณการด าเนินการของเวกเตอร์บนปริภูมิสามมิติ และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
6. สร้างสมการเส้นตรงและสมการระนาบบนปริภูมิสามมิติ 
7. หาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์บนปริภูมิสามมิติ และค านวณหาความยาวของ

เส้นโค้ง 
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8. อธิบายได้ว่าฟังก์ชันหลายตัวแปรที่ก าหนดให้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่ 
9. ค านวณอนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์ระบุทิศทาง และเกรเดียนต์ 
10. หาค่าสุดขีดเฉพาะที่ของฟังก์ชัน 2 ตัวแปร  
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SCI03 1003 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3)3-0-6( 
  )Probability and Statistics( 
วิชาบังคับก่อน: SCI03 1002 แคลคูลัส 2 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง โมเมนต์ ฟังก์ชัน
ก่อก าเนิดโมเมนต์และฟังก์ชันแคแรกเทอริสติก ทฤษฎีบทลิมิต ตัวอย่างแบบสุ่มและการแจกแจงการชักตัวอย่าง 
การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. อธิบายความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็น และค านวณค่าความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ได้ 

2. อธิบายความหมาย จ าแนกประเภทของตัวแปรสุ่ม และยกตัวอย่างของตัวแปรสุ่มแต่ละ
ประเภทได้ 

3. อธิบายสมบัติที ่ส าคัญ ยกตัวอย่าง พร้อมทั้งค านวณความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรสุ่มวิยุตที่ส าคัญได้ 

4. อธิบายสมบัติที่ส าคัญ อีกทั้งค านวณความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องที่ส าคัญได้  
5. อธิบายแนวคิดและหลักการของการสุ่มตัวอย่างได้ 
6. อธิบายหลักการของการประมาณค่าพารามิเตอร์ได้ อีกทั้งประมาณค่าพารามิเตอร์ได้  
7. อธิบายหลักการและวิธีการทดสอบสมมติฐานทางสถิติอย่างง่ายได้ รวมถึงประยุกต์การ

ทดสอบสมมติฐานกับโจทย์ปัญหาทาง 
 

SCI 03 1005  แคลคูลัส 3 4)4-0-8( 
 )Calculus III( 
วิชาบังคับก่อน: SCI03 1002 แคลคูลัส 2 
 การหาปริพันธ์หลายชั้น ปริพันธ์ในพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์ในพิกัดทรงกระบอก และปริพันธ์ในพิกัด
ทรงกลม สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสอง ปัญหาค่าตั้งต้น วิธีการอนุกรม
ก าลัง การประยุกต์สมการเชิงอนุพันธ์  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. วาดกราฟในพิกัดเชิงขั้ว พ้ืนผิวควอดริกในสามมิติ 
2. หาปริพันธ์สองชั้นและสามชั้น โดยสามารถวาดกราฟของอาณาบริเวณท่ีเกี่ยวข้อง ในพิกัด เชิง

ฉาก เชิงขั้ว ทรงกระบอก และทรงกลม 
3. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งได้ 
4. หาผลเฉลยของปัญหาค่าตั้งต้นสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งได้ 
5. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นสามัญอันดับสองได้ 
6. หาผลเฉลยของปัญหาค่าตั้งต้นสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นสามัญอันดับสองได้ 
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7. ใช้วิธีการอนุกรมก าลังหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญได ้
8. เชื่อมโยงการประยุกต์ใช้สมการเชิงอนุพันธ์กับปัญหาทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์ และปัญหาอ่ืนในชีวิตประจ าวันได้ 
  



มคอ.2 
 

ก-22 

SCI03  20 02 ระเบียบวิธีค านวณเชิงตัวเลขส าหรับคอมพิวเตอร์ 4)4-0-8( 
 )Numerical Methods for Computer( 
วิชาบังคับก่อน: SCI03 1005 แคลคูลัส 3 และ ENG85 1020 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
  หลักการและแนวคิดของการวิเคราะห์เชิงตัวเลขที่ใช้ในการแก้ปัญหาเชิงค านวณทั่วไปในทาง
วิศวกรรม หัวข้อศึกษาประกอบด้วย การแทนจ านวนบนคอมพิวเตอร์ พหุนามเทย์เลอร์และการประมาณค่าฟังก์ชัน 
การหารากของสมการไม่เชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงด้วยพหุนาม วิธีก าลังสองน้อยสุด พื้นฐานเชิงทฤษฎีทางด้าน
พีชคณิตเชิงเส้นและเมทริกซ์ วิธีโดยตรงและวิธีท าซ้ าส าหรับระบบเชิงเส้น การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์เชิง
ตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของปัญหาค่าเริ่มต้นส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. เรียนรู้การแทนจ านวนบนคอมพิวเตอร์ ขีดจ ากัดและค่าคลาดเคลื่อนปัดเศษ 
2. สร้างพหุนามเทย์เลอร์เพ่ือค านวณค่าประมาณของฟังก์ชันวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อนตัดปลาย

โดยใช้ทฤษฎีบทเทย์เลอร์และหาขอบเขตของค่าคลาดเคลื่อนตัดปลาย 
3. ประยุกต์วิธีท าซ้ าพ้ืนฐานเพ่ือประมาณรากของสมการไม่เชิงเส้นและวิเคราะห์การลู่เข้าของวิธี

นิวตัน 
4. อธิบายหลักการส าคัญของการประมาณค่าในช่วง สร้างพหุนามประมาณค่าในช่วงโดยพหุนาม

ลากรองจ์และผลต่างตัวหารนิวตัน 
5. อธิบายหลักการส าคัญของวิธีก าลังสองน้อยสุดฟิตข้อมูลโดยวิธีก าลังสองน้อยสุดเชิงเส้นและ

แบบไม่เชิงเส้น และแปลความหมายของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ได้ 
6. หาผลเฉลยของระบบเชิงเส้นได้โดยวิธีการก าจัดแบบเกาส์ การแยกแฟกเตอร์แบบ LU วิธีท าา

ซ้ าเกาส์ -ยาโคบี วิธีท าซ้ าเกาส์-ไซเดล แ ละวิเคราะห์เงื่อนไขการลู่เข้า 
7. ค านวณค่าประมาณของอนุพันธ์ด้วยวิธีผลต่างข้างหน้าผลต่างย้อนหลัง และผลต่างกลาง และ

วิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน ใช้หลักเกณฑ์นิวตัน -โคทส์ประมาณค่าปริพันธ์จ ากัดเขตใช้สัญกรณ์
แทนค่าคลาดเคลื่อนและวิเคราะห์การลดลงของค่าคลาดเคลื่อน 

8. อธิบายความแตกต่างระหว่างผลเฉลยวิเคราะห์และผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์
หาผลเฉลยเชิงตัวเลขของปัญหาค่าเริ่มต้นส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญด้วยวิธีพ้ืนฐาน 
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SCI03 2303 วิธีเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ 4(4-0-8) 
 (Mathematical Methods for Differential Equations) 
วิชาบังคับก่อน: SCI03 1005 แคลคูลัส 3  
 สมการเชิงอนุพันธ์ ปัญหาค่าตั้งต้น ปัญหาค่าขอบ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมการเชิงอนุพันธ์ สมการ
เชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูงประเภทเชิงเส้น สมการเอกพันธุ์ สมการไม่เอกพันธุ์ การหาผลเฉลยด้วยวิธีการเทียบ
สัมประสิทธิ์ การหาผลเฉลยด้วยวิธีการแปรผันของตัวแปรเสริม การแปลงลาปลาซ การประยุกต์ใช้การแปลงลา
ปลาซเพ่ือหาผลเฉลยของปัญหาค่าตั้งต้น สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การประยุกต์ใช้วิธีของสมการเชิงอนุพันธ์ในปัญหา
ต่าง ๆ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งและสองได้ 
2. หาผลเฉลยของปัญหาค่าตั้งต้นของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งและสองได้ 
3. หาผลเฉลยของปัญหาค่าขอบของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองได้ 
4. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงกว่าสองด้วยวิธีเทียบสัมประสิทธิ์ได้ 
5. หาผลเฉลยของปัญหาค่าตั้งต้นของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงกว่าสองด้วยวิธี เทียบ

สัมประสิทธิ์ได้ 
6. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงกว่าสองด้วยวิธีการแปรผันของตัวแปรเสริมได้ 
7. แปลงลาปลาซและการแปลงลาปลาซผกผันของฟังก์ชันพื้นฐาน 
8. ประยุกต์ใช้การแปลงลาปลาซเพื่อหาผลเฉลยของปัญหาค่าตั้งต้นได้ 
9. หาผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
10. ประยุกต์ใช้วิธีของสมการเชิงอนุพันธ์ในปัญหาต่าง ๆ 
11. แสดงความมีคุณธรรม จริยธรรมในการเรียน 
12. สื่อสารแนวคิดทางวิชาการท้ังทางการพูดและการเขียนได้ 
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SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1 4(4-0-8) 
 (Physics I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นและแบบหมุน โมเมนตัมเชิงเส้น   โมเมนตัม
เชิงมุม พลังงานกล ทฤษฎีบท งานพลังงาน ความยืดหยุ่น การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก การแกว่งกวัดแบบ
หน่วงและเรโซแนนซ์ การแผ่ของคลื่น คลื่นเสียง การไหลของของไหล ความร้อน และอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์
ของแก๊ส 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. บอกความหมายของปริมาณทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ได้ 

2. ค านวณหาปริมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ได้ ด้วยการประยุกต์กฎการเคลื่อนที่

ของนิวตัน 

3. ประยุกต์ทฤษฎีบทงานพลังงานได้ 

4. ระบุสถานการณ์ที่ระบบมีค่าพลังงานกลคงตัวหรือมีโมเมนตัมคงตัวได้ 

5. ระบุชนิดของการกวัดแกว่งฮาร์มอนิกแบบหน่วงได้ 

6. ประยุกต์สมการแห่งความต่อเนื่องและสมการเบอร์นูลีในการหาค่าความดันและอัตราเร็วของ

ของไหลในอุดมคติได้ 

7. ประยุกต์สมการสถานะของแก๊สในอุดมคติ ในการค านวณปริมาณที่ระบุสถานะของแก๊ส 

8. ประยุกต์กฎทางเทอร์โมไดนามิกส์ เ พ่ือค านวณหาความร้อนที่ไหลเข้า /ออกระบบใน

กระบวนการที่เปลี่ยนกลับได้ 

SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2  4(4-0-8) 
 )Physics II( 
วิชาบังคับก่อน: SCI 05 1001 ฟิสิกส์ 1  
 สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า กระแสและความต้านทาน สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวน าวงจรไฟฟ้า 
กฎของเคอร์ชอฟฟ์ คลื่นแสง ฟิสิกส์ยุคใหม่เบื้องต้น 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. บรรยายแนวคิดของแม่เหล็กไฟฟ้า แสงเชิงกายภาพ และกลศาสตร์ควอนตัม ที่มีบทบาทใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ 

2. แสดงปรากฏการณ์ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ทางแสงเชิงกายภาพ และกลศาสตร์ควอนตัม ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ให้เห็นในเชิงคณิตศาสตร์ 

3. ท านายผลของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแม่เหล็กไฟฟ้า ทางแสงเชิงกายภาพ และกลศาสตร์
ควอนตัม 
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SCI05 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  1(0-3-0) 
 )Physics Laboratory I( 
วิชาบังคับก่อน: SCI 05 1001 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนควบคู่กับฟิสิกส์ 1 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
 การทดลองต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ที่จะสนับสนุนทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ 1  และเพ่ือประสบการณ์ด้านการ
ทดลอง จะต้องท าการทดลองทางด้านกลศาสตร์ คลื่นและของไหล 2 การทดลอง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. ใช้อุปกรณ์ทั้งแบบอะนาลอกและดิจิตอลในการวัดปริมาณที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชา
ฟิสิกส์ 1 

2. ประมาณค่าความคลาดเคลื่อนของการวัด 
3. บันทึกผลและเรียบเรียงผลการทดลองในรายงานปฏิบัติการ 
4. วิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง 

 
SCI05 1192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-0) 
 )Physics Laboratory II( 
วิชาบังคับก่อน: SCI05 1191 ปฎิบัติการฟิสิกส์ 1 และ SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2 หรือผ่านการเรียน  
 SCI05 1191 ปฎิบัติการฟิสิกส์ 1 มาแล้ว และก าลังเรียน SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2 อยู่  
 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เช่นเดียวกับวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 แต่ทดลองในเรื่อง แสง อิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏการณ์โฟโต 
อิเล็กตริก และกัมมันตภาพรังสี 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 
 1. ใช้อุปกรณ์ทั้งแบบอะนาลอกและดิจิตอลในการวัดปริมาณที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชา
ฟิสิกส์ 2 
 2. ประมาณค่าความคลาดเคลื่อนของการวัด 
 3. บันทึกผลและเรียบเรียงผลการทดลองในรายงานปฏิบัติการ 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง 
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กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  
 
ENG31 1001 วัสดุวิศวกรรม 1 2(2-0-4) 
 (Engineering Materials I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 สมบัติทั่วไปของวัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์และคอมโพสิท แนวคิดนวัตกรรม
วัสดุ  ประเภทของวัสดุโลหะ โครงสร้างผลึกของโลหะ  การตรวจสอบโครงสร้างมหภาคและจุลภาค  สมบัติทางกล
และวิธีการทดสอบทางกล  แผนภูมิสมดุลเฟสและการตีความ  กระบวนการผลิตและขึ้นรูปโลหะ  การอบชุบโลหะ  
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการ และการใช้งานของโลหะ การเสื่อมสภาพทางกลระหว่างการ
ใช้งาน การกัดกร่อนในโลหะและการป้องกัน 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  

1. จ าแนกประเภทวัสดุวิศวกรรมได ้ และน าเสนอแนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมวัสดุ 
2. อธิบายหลักวิธีการทดสอบสมบัติทางกล ค านวณค่าตัวแปรการทดสอบและอธิบายผลได้ 
3. อ่านและตีความจากแผนภูมิสมดุลเฟสได้ ประยุกต์ใช้กฎคานงัดในการค านวณอย่างง่ายได้ 
4. เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาค สมบัติ กระบวนการผลิตขึ้นรูปและการ

ปรับปรุงสมบัติเพ่ือการน าโลหะไปใช้งานพื้นฐานทางวิศวกรรมที่ต้องการได้   
5. อธิบายกลไกการเสื่อมสภาพทางกลและการกัดกร่อนของโลหะระหว่างการใช้งานได้ รวมถึง

บอกแนวทางการป้องกันได้  
 
ENG33 6004 กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น 2)2-0-4( 
 )Introduction to Manufacturing Processes( 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต  เช่น  การแปรรูปชิ้นงานโดยใช้เครื่องจักร  การเชื่อม
โลหะ  การหล่อโลหะและการปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยกรรมวิธีทางความร้อน  กรรมวิธีการผลิตที่ใช้กับวัสดุ
ประเภท ต่าง ๆ  หลักการเบื้องต้นของต้นทุนกระบวนการผลิต การใช้เครื่องมือกลเบื้องต้น  การใช้เครื่องจักร
อัตโนมัติ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. อธิบายกรรมวิธีการผลิต เช่น การแปรรูปชิ้นงานโดยใช้เครื่องจักร การหล่อโลหะ  หลักการ

เบื้องต้นของต้นทุนกระบวนการผลิต และการใช้เครื่องมือกลเบื้องต้น 

2.  อธิบายความแตกต่างของวิธีการเชื่อมโลหะแบบต่าง ๆ และคุณสมบัติของโลหะที่ผ่านกรรมวิธี

ทางความร้อนที่แตกต่างกันได้ 
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ENG83 1001 วัสดุวิศวกรรม 2 2(2-0-4) 
    (Engineering Materials II) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
  โครงสร้างและสมบัติของวัสดุเซรามิก เซรามิกดั้งเดิมและเซรามิกขั้นสูงกระบวนการผลิตสมบัติ
ทางวิศวกรรมของเซรามิกวัสดุวิศวกรรมพอลิเมอร์  พอลิเมอร์ผสม  พอลิเมอร์คอมโพสิท โครงสร้างสายโซ่ สมบัติ
ทางกลและสมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์  
การยอ่ยสลายของพอลิเมอร์  การประยุกต์ใช้วัสดุพอลิเมอร์และเซรามิกในงานพ้ืนฐานด้านวิศวกรรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  

1. นักศึกษาสามารถอธิบายสมบัติพ้ืนฐานของวัสดุพอลิเมอร์และวัสดุเซรามิก 

2. นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของวั สดุพอลิเมอร์และ

วัสดุเซรามิก 

3. นักศึกษาสามารถอธิบายเทคนิคกระบวนการขึ้นรูปวัสดุ 

4. นักศึกษาสามารถเลือกวัสดุที่เหมาะสมส าหรับการใช้งานด้านวิศวกรรมพ้ืนฐาน 

5. นักศึกษาสามารถแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา 

 
ENG85 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2(1-3-5) 
 (Engineering Graphics I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การเขียนตัวอักษร เรขาคณิตพรรณนา การอ่านและเขียนภาพฉายตั้งฉากและภาพฉายสามมิติ
มาตรฐาน การก าหนดมิติและความเผื่อในงานเขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น ภาพตัด ภาพช่วย การเขียนภาพร่าง
ด้วยมือเปล่า แบบรายละเอียดและแบบภาพประกอบ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 
 1. อ่านสัญลักษณ์และมาตรฐานของแบบงานเขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้นได้ 
 2. เขียนแบบภาพร่างด้วยมือเปล่าได้ 
 3. อ่านและเขียนภาพฉายตั้งฉาก ภาพฉายสามมิติ เรขาคณิตพรรณนา และภาพตัดได้ 
 4. เข้าใจวิธีการก าหนดมิติและความเผื่อในงานเขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น 
 5. เขียนแบบประกอบ และแบบรายละเอียด เบื้องต้นได้ 
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ENG85 1020 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 1(0-3-3) 
 (Computer Programming I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หลักการของระบบและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การท างานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ หลักการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีพัฒนาและออกแบบโปรแกรม การเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย การก าหนดตัวแปร นิพจน์ ประโยคควบคุม การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 
 1. เข้าใจถึงการท างานของส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
 2. สามารถประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
 3. เข้าใจลักษณะและวิธีการท างานของขั้นตอนวิธีในการโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์  
 4. สามารถเขียนโปรแกรมเพ่ือรับและประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น  
 
ENG85 2020 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 3(3-0-6) 
 )Thermodynamics I( 
วิชาบังคับก่อน: SCI 05 1001 ฟิสิกส์ 1 
 นิยามและสังกัป คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ ตารางและแผนภูมิของคุณสมบัติงาน ความร้อน 
กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ การไม่สามารถ
ย้อนกลับได้และเอ็นโทรปี หลักการถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น การวิเคราะห์วัฏจักรอย่างง่ายของเทอร์โมไดนามิกส์ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. อธิบายหลักการเบื้องต้นทางเทอร์โมไดนามิกส์ 
2. ระบุสมบัติของสารบริสุทธิ์ที่สภาวะต่าง ๆ โดยใช้ตารางสมบัติของสาร  
3. ค านวณพลังงานในระบบปิดและระบบเปิดบนพื้นฐานกฎข้อที่หนึ่งทางเทอร์โมไดนามิกส์ 
4. ค านวณประสิทธิภาพของเครื่องจักรความร้อน ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องท าความ

เย็นและเครื่องสูบความร้อน บนพ้ืนฐานกฎข้อที่สองของทางเทอร์โมไดนามิกส์ และวัฏจักรคาร์
โน 

5. ค านวณการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีในระหว่างเกิดกระบวนการต่าง ๆ 
 
ENG85 2030 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 )Engineering Statics) 
วิชาบังคับก่อน: SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1 
 ระบบแรง แรงลัพธ์และโมเมนต์ลัพธ์ สมดุล การวิเคราะห์โครงสร้าง แรงภายใน ความเสียดทาน
จุดศูนย์กลางน้ าหนักและจุดศูนย์กลางพ้ืนที่ หลักการงานสมมติ เสถียรภาพ  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 
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1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และด้านวิศวกรรมศาสตร์
พ้ืนฐาน เพื่อแก้ปัญหาสถิตยศาสตร์วิศวกรรม 

2. มีความเข้าใจและ ความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระภายใต้แรง
กระท าระบบสมการสมดุลของวัตถุ และความรู้ทางคณิตศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาสถิตยศาสตร์
วิศวกรรม  
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ENG85 2050 พลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Dynamics) 

วิชาบังคับก่อน: ENG85 2030 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
 หลักพ้ืนฐานของพลศาสตร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน จลนศาสตร์ของอนุภาค สมการการ
เคลื่อนที่และกฎข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน  อิมพัลส์และโมเมนตัม จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของวัตถุ
เกร็งในการเคลื่อนที่ในระนาบ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. แก้ปัญหาการเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง 
2. วิเคราะห์และแก้ปัญหาระบบการเคลื่อนที่ของกลไกเบื้องต้น 
3. วิเคราะห์และแก้ปัญหาระบบสั่นสะเทือนเบื้องต้น 

 
ENG85 2070 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 3)2-3-7( 
 )Fundamentals of Electrical and Electronics Circuitry( 
วิชาบังคับก่อน: SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2 
 องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า ความต้านทาน ความเหนี่ยวน าและความจุไฟฟ้า การวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง การตอบสนองในสภาวะชั่วครู่ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ การวิเคราะห์เฟสเซอร์และก าลังไฟฟ้า
เชิงซ้อน วงจรไฟฟ้าสามเฟส หลักการของอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า ไดโอดและทรานซิสเตอร์ วงจรขยายสัญญาณและ
ออปแอมป ์
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 
 1. บอกองค์ประกอบของวงจรไฟฟ้าและอธิบายหลักท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ 
 2. วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าพ้ืนฐานในรูปแบบต่าง ๆ ได ้
 
ENG85 2080 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตส าหรับวิศวกร 1)0-3-3( 
 )Manufacturing Processes Laboratory( 
วิชาบังคับก่อน: ENG33 6004 กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น 
 ฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่องมือกล กรรมวิธีการผลิตชิ้นงานด้วยการกลึง การกัด การเชื่อม การเจาะ
และท าเกลียว ฝึกการใช้งานเครื่องมือวัดขนาดพ้ืนฐาน เช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์  เวอร์เนียร์ไฮเกจ และไมโครมิเตอร์ 
ฝึกหัดการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติช่วยในกระบวนการผลิต เช่น เครื่อง CNC, EDM, Wire cut การตรวจวัดละเอียดด้วย
เครื่องตรวจสอบชิ้นงาน 3 มิติ ฝึกสร้างชิ้นงานเพ่ือให้เ กิดประโยชน์ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. ด าเนินการผลิตชิ้นงานโลหะตามแบบงาน ด้วยกรรมวิธีการกลึง การกัด การเชื่อม การเจาะ

และท าเกลียว  
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2. ก าหนดขั้นตอนการสร้างผลิตภัณฑ์ เลือกใช้เครื่องจักรและเครื่องมือที่เหมาะสม และใช้

เครื่องจักรอัตโนมัติเพ่ือการผลิตพ้ืนฐาน 

3. ตรวจวัดขนาดชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดพ้ืนฐาน เช่น เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์  เวอร์เนียร์ไฮเกจ 

และไมโครมิเตอร์ 
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ENG85 2090 วิศวกรรมความปลอดภัย 2)2-0-4( 
 )Safety Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน กฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อันตรายจากการท างานด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ การยศาสตร์ ความปลอดภัย
และจิตวิทยาสังคม โรคจากการท างาน หลักการป้องกันควบคุมอันตรายจากการท างาน การป้องกันอันตรายจาก
เครื่องจักร ไฟฟ้า และการซ่อมบ ารุงอย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การตรวจความ
ปลอดภัย การรายงานสอบสวนอุบัติเหตุ การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย การชี้บ่งอันตรายและประเมินความ
เสี่ยงเบื้องต้น การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน การบริหารงานความปลอดภัยในโรงงาน การออกแบบระบบ
ป้องกันระงับอัคคีภัย 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. อธิบายแนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2. อธิบายแนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการป้องกันอันตรายในโรงงาน 

3. เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม 

 
ENG85 2100 กลศาสตร์ของไหล 1 3(3-0-6) 
 )Fluid Mechanics I( 
วิชาบังคับก่อน: SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1 
 คุณสมบัติของของไหลและการไหล ความดัน แรงดัน แรงลอยตัว อัตราการไหล อุปกรณ์วัดการไหล
และการวัด สมการความต่อเนื่อง สมการโมเมนตัม สมการพลังงาน สมการเบอร์นูลลี่ การวิเคราะห์มิติและความ
เสมือนการไหลในท่อและการสูญเสีย การเลือกเครื่องสูบเข้ากับระบบส่งของไหล การประยุกต์ในงานเบื้องต้น 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 
 1. เข้าใจคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับของไหลและการไหล 
 2. ค านวณหาขนาดและต าแหน่งของแรงดันที่ของไหลหยุดนิ่งกระท าต่อพ้ืนผิว 
 3. แก้ปัญหาทางพลศาสตร์ของไหลโดยใช้สมการควบคุมแบบอินทิกรัล 
 4. แก้ปัญหาทางกลศาสตร์ของไหลโดยใช้วิธวีิเคราะห์มิติ 
 5. ค านวณการสูญเสียของการไหลในท่อปิด  
 6. เลือกปั๊มที่เหมาะสมให้เข้ากับระบบส่งของไหล 
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ENG85 2110 กลศาสตร์วัสดุ 1  3(3-0-6) 
 )Mechanics of Materials I) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85 2030 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
 แรงและหน่วยแรง ความสัมพันธ์ของหน่วยแรงและความเครียด หน่วยแรงในคาน แผนภาพแรง
เฉือนและแผนภาพโมเมนต์ดัด ระยะโก่งของคาน การโก่งเดาะของเสา วงกลมของมอร์และหน่วยแรงกระท าร่วม
เกณฑ์ก าหนดการวิบัติ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. สามารถระบุขั้นตอนและวิธีการหาผลลัพธ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ ทางด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และด้านวิศวกรรมศาสตร์พ้ืนฐาน เพ่ือการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง และ
ชิ้นส่วนของโครงสร้าง ตามหลักกลศาสตร์วัสดุ 

2. สามารถหาผลลัพธ์ของปัญหาที่มีความเหมาะสมภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ อย่างมีเหตุมีผล โดย
ประยุกต์ใช้หลักการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ ระบบสมการสมดุลของวัตถุ และความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหากลศาสตร์วัสดุ 
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กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  

 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 32 หน่วยกิต 

ENG85 2010  แนะน าวิชาชีพวิศวกรเครื่องกลและอากาศยาน 1(1-0-2)  
 (Introduction to Mechanical and Aeronautical Engineering Profession) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 คุณสมบัติพ้ืนฐานวิศวกรเครื่องกลและอากาศยาน จรรยาบรรณทางวิศวกรรม ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ วิศวกรควบคุม ภาพรวมหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน แนะน าสายอาชีพ
วิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  

1. อธิบายจรรยาบรรณวิศวกรเครื่องกลและอากาศยานได ้
2. อธิบายความส าคัญของความปลอดภัยในงานวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยานได ้
3. เข้าใจวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 

 
ENG85 2040  การวัดและเครื่องมือวัด 2(1-3-5) 
 (Measurement and Instrumentation) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 กระบวนการวัด ประเภทและคุณสมบัติต่าง ๆ ของเครื่องมือวัด การเก็บข้อมูลจากการวัด การ
แสดงผลความผิดพลาดของเครื่องมือวัด และการสอบเทียบเครื่องมือวัดขั้นพ้ืนฐาน การด าเนินการทางสถิติของผล
ที่ได้จากการวัด การใช้งานเครื่องมือวัดประเภทต่าง ๆ อาทิ เครื่องมือวัดระยะ อุณหภูมิ ความดัน การไหลของของ
ไหล แรงแรงบิดและก าลัง ความเร็วรอบและองศาการหมุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพ้ืนฐาน คุณสมบัติของ
สัญญาณและการประมวลผลสัญญาณเบื้องต้น 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. รู้จักและสามารถเลือกใช้เครื่องมือและวิธีวัดได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  
2. ประเมินความคลาดเคลื่อนจากการวัดและประยุกต์ใช้การด าเนินการทางสถิติในกระบวนการ

วัดได้ 
3. รู้จักประเภทสัญญาณ การประมวลผลสัญญาณจากการวัด  
4. สามารถสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวัดได้ 
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ENG85 2060  การเขียนแบบทางกล  2(1-3-5)  
 (Mechanical Drawing) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85  1010  การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
 มาตรฐานการเขียนแบบทางกลในงานอุตสาหกรรม พ้ืนฐานสัญลักษณ์พิกัดทางด้านรูปทรง การ
เขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ แบบงาน 2 มิติ และ 3 มิติ งานโลหะแผ่นบาง งานเชื่อม งานประกอบชิ้นส่วน
เครื่องจักร แบบสั่งงาน  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. เข้าใจสัญลักษณ์แบบงาน ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 
2. เข้าใจมาตรฐาน สัญลักษณ์พิกัดทางด้านรูปทรง )GD&T  (ขั้นต้น  
3. สร้างแบบงาน 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรมช่วยออกแบบ )CAD (รวมถึงการท าแบบ

สั่งงาน )Work Drawing  (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร  
4. สร้างแบบงานโลหะแผ่นบาง และงานเชื่อมได้ 
5. สร้างการเขียนภาพประกอบของชิ้นส่วนเครื่องจักรตามมาตรฐานได้ 

 
ENG85 2120  กลศาสตร์เครื่องจักรกล  3(3-0-6) 
 (Mechanics of Machinery) 
วิชาบังคับก่อน  : ENG85 2050 พลศาสตร์วิศวกรรม 
    กล่าวน าถึงกลไกแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์การกระจัดความเร็วและความเร่งในเครื่องจักรกล การ
สังเคราะห์ชิ้นส่วนกลไกการวิเคราะห์แรงสถิตและแรงทางพลศาสตร์ที่เกิดขึ้นในกลไกการถ่วงสมดุลของมวลและ
มวลเคลื่อนที่กลับไปมาเฟืองและขบวนเฟือง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. ค านวณหาการกระจัด ความเร็วและความเร่งในเครื่องจักรกล 
2. ค านวณหาแรงสถิต และแรงทางพลศาสตร์ที่เกิดขึ้นในกลไก 
3. ถ่วงสมดุลของมวลนิ่งและมวลเคลื่อนที่ 
4. การออกแบบลูกเบี้ยว เฟืองและขบวนเฟือง 
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ENG85 2130  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับงานวิศวกรรม  2(1-3-5) 
 (Internet of Things for Engineering Application) 
วิชาบังคับก่อน : ENG85 1020 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 ศึกษาภาคทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และการออกแบบ
ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันของข้อมูล และการน าข้อมูลไปใช้ โดยสามารถ
อธิบายหลักการท างานของระบบตั้งแต่การได้มาซึ่งข้อมูล การสื่อสารเพ่ือส่งข้อมูล และการน าข้อมูลไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ ศึกษาภาคปฏิบัติในการควบคุมการท างานของระบบผ่านไม่โครคอนโทรเลอร์ การส่งข้อมูลผ่าน
โปรโตคอลต่าง ๆ ระหว่างอุปกรณ์ในระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ขนาดเล็กสู่ระบบ
ขนาดใหญ่ผ่านระบบเครือข่ายประเภทต่าง ๆ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. สามารถอธิบายโครงสร้าง และหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ตามโครงสร้างของระบบอินเทอร์เน็ตของ

สรรพสิ่งได้อย่างถูกต้อง 

2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาเชิงวิศวกรรมที่มีอยู่ในระบบการผลิต และแสดงให้เห็นประโยชน์ของ

การน าระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเข้าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถน าความรู้ไปใช้เพ่ือออกแบบระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพ่ือแก้ไขปัญหาเชิง

วิศวกรรมของระบบการผลิตได้ครบถ้วนตามความต้องการของปัญหา 

4. สามารถเขียนโปรแกรมเพ่ือให้  Micro-controller ควบคุมให้  Sensor และ Actuator 

ประเภทต่าง ๆ ท างานร่วมกันได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

5. สามารถเขียนโปรแกรมเพ่ือให้ Micro-controller ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายไปยังอุปกรณ์

อ่ืนได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

6. สามารถเขียนโปรแกรมเพ่ือให้มีการส่งข้อมูลด้วยโปรโตคอลการสื่อสารที่มีความซับซ้อน

ส าหรับการใช้งานบนเครื่องแม่ข่ายได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 

 
ENG85 2140  การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2(1-3-5) 
 (Engineering Graphics II) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
 หลักการเขียนแบบวิศวกรรม เรขาบรรยายและวิวช่วย ภาพคลี่ แบบงานแสดงรายละเอียดของ
ชิ้นงาน แบบงานภาพประกอบ การเขียนแบบรอยเชื่อม การเขียนแบบการยึดต่อด้วยสลักเกลียว การเขียนแบบท่อ
การเขียนแบบไฟฟ้า การเขียนแบบโยธา การใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิต ิ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 
 1. ใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบเรขาบรรยายและวิวช่วย ภาพคลี่ รอยเชื่อม การยึดต่อด้วยสลักเกลียว  
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 2. ใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า ระบบงานโครงสร้าง 
 3. ใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบรายละเอียดของชิ้นงาน แบบงานภาพประกอบ 
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ENG85 3010  การจัดการพลังงานและเศรษฐศาสตร์  2(1-3-5) 
 (Energy Management and Economics) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
 การใช้เครื่องมือวัดค่าพลังงาน ได้แก่ เครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องกับ การวัดทางไฟฟ้า การวัดทาง
ความร้อนการวัดอัตราการไหล เป็นต้น มาตรการการอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
การเขียนรายงานการจัดการพลังงาน กรณีศึกษา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. ใช้เครื่องมือวัด พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน การไหลได้ 
2. วิเคราะห์พลังงานจากการวัดได้  
3. ก าหนดและวิเคาะห์มาตรการการอนุรักษ์พลังงานได้ 
4. วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศษฐศาสตร์ ของการน ามาตรการการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้ 
5. เขียนรายการจัดการพลังงานได้ 

 
ENG85 3020  ความรู้เบื้องต้นปัญญาประดิษฐ์  2(1-3-5) 
 (Introduction to Artificial Intelligence) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของปัญญาประดิษฐ์ การแก้ปัญหา การค้นหาและการวางแผน การ
แทนความรู้และการหาเหตุผล การเรียนรู้ของเครื่องจักร เทคนิคการจ าแนกข้อมูล เช่น เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ทฤษฎี
เบยส์ เพ่ือนบ้านที่ใกล้เคียงท่ีสุด โครงข่ายประสาทเทียม เป็นต้น ระบบผู้เชี่ยวชาญและการอนุมาน การสกัดและ
เลือกคุณลักษณะเด่น การแบ่งกลุ่มข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรม  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. เข้าใจหลักการและความหมายของปัญญาประดิษฐ์  

2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญญาด้วยปัญญาประดิษฐ์ได้  

3. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปัญญาประดิษฐ์กับงานทางวิศวกรรมต่าง ๆ 

 
ENG85 3030  หุ่นยนต์อุตสาหกรรม   2(1-3-5) 
 (Industrial Robots) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85 1020 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 และ ENG85 2120 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
   สมการเพ่ือเปลี่ยนพิกัดของหุ่นยนต์ สมการในการเคลื่อนไหว การก าหนดเส้นทางการเคลื่อนที่ 
การจ าลองและโปรแกรมหุ่นยนต์ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. อธิบายความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ 2 มิติ และ 3 มิติได้  
2. สามารถหาสมการการเปลี่ยนพิกัด และการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ได้ 



มคอ.2 
 

ก-40 

3. รับผิดต่องานในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
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ENG85 3040  การถ่ายเทความร้อน   3(3-0-6) 
 (Heat Transfer) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85 2020 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ ENG85 2100 กลศาสตร์ของไหล 1 
 รูปแบบและกระบวนการถ่ายเทความร้อน การน าความร้อนในวัสดุเนื้อสม่ าเสมอและเนื้อไม่
สม่ าเสมอการพาความร้อนแบบปริพันธ์และแบบอนุพันธ์ การพาความร้อนแบบอิสระและแบบบังคับ ผลกระทบ
ของความปั่นป่วนต่อการพาความร้อน สหสัมพันธ์ตัวแปรไร้มิติเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อนการแผ่รังสีความร้อน
การประยุกต์ใช้งานด้านการถ่ายเทความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและการเพ่ิมอัตราการถ่ายเทความร้อน
การถ่ายเทความร้อนด้วยการเดือดและการควบแน่น 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. วินิจฉัยและค านวณปัญหาที่มีการถ่ายเทความร้อนด้วยกลไกการน า การพา การแผ่รังสี การ

เดือดและการควบแน่น 

2. วิเคราะห์และค านวณหาปริมาณส าหรับกระบวนการถ่ายเทความร้อนในงานทางด้านวิศวกรรม

ทั่วไป 

3. ออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนประเภทต่าง ๆ ได ้

ENG85 3050  การสั่นทางกล   3(3-0-6) 
 (Mechanical Vibration) 
วิชาบังคับก่อน:  ENG85 2050 พลศาสตร์วิศวกรรม 
 ระบบที่มีความอิสระอันดับหนึ่ง การสั่นเนื่องจากแรงบิด  การสั่นแบบอิสระและการสั่นแบบบังคับ 
ระบบการสั่นแบบเทียบเท่า  ระบบที่มีความอิสระหลายอันดับ วิธีการลดและควบคุมการสั่นแบบต่าง ๆ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. มีความสามารถในการจ าลองระบบทางพลศาสตร์ที่มีความอิสระอันดับหนึ่งและระบบที่มีความ

อิสระหลายอันดับเป็นสมการเชิงอนุพันธ์สามัญได้   

2. สามารถวิเคราะห์การตอบสนองต่อแรงบิดสามารถหาผลการตอบสนองของระบบทั้งการสั่น

แบบอิสระ และการสั่นแบบบังคับ    

3. สามารถสร้างสมาการทางคณิตศาสตร์และวิเคราะห์การตอบสนองส าหรับระบบการสั่น

เทียบเท่า 

4. สามารถออกแบบฉนวนการสั่นและตัวดูดซับการสั่นเพื่อลดและควบคุมการสั่นได้ 
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ENG85 3060  การท าความเย็นและการปรับอากาศ  3(3-0-6) 
 (Refrigeration and Air Conditioning) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85 3040 การถ่ายเทความร้อน 
 ความรู้ขั้นต้นของหลักการท าความเย็นและค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ การปรับปรุงการอัดไอ    วัฏ
จักรการท าความเย็น การวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบ สารท าความเย็นและค่าคุณสมบัติ การท าความเย็นแบบ
ระเหยและหอท าความเย็น การท าความเย็นแบบดูดซึม การค านวณภาระความเย็นของระบบท าความเย็นการแช่
แข็งอาหาร เกณฑ์ความสุขสบายเชิงความร้อนและคุณภาพอากาศภายใน ระบบปรับอากาศ การประมาณภาระ
ความเย็นของระบบปรับอากาศ การออกแบบระบบท่อน้ าเย็น การระบายอากาศและการออกแบบระบบท่อลม 
การปรับอากาศในรถยนต์ และการปรับอากาศในอากาศยาน 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. เข้าใจพ้ืนฐานการท าความเย็นส าหรับเครื่องท าความเย็นการปรับอากาศ และ อุปกรณ์

ประกอบของระบบท าความเย็น  

2. อธิบายหลักการออกแบบระบบท าความเย็น ระบบปรับอากาศ และ มาตรฐานความปลอดภัย

ของระบบปรับอากาศ  

3. วิเคราะห์และออกแบบระบบท าความเย็นชนิดต่าง ๆ และระบบปรับอากาศ 

 
ENG85 3070  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม  2(1-3-5) 
 (Fundamental of Computer Aided Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85  10 20 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1, ENG85 2110 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 และ ENG85 3040 การถ่ายเทความร้อน 
 การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับวิเคราะห์ปัญหาวิศวกรรมเครื่องกล การสร้างแบบจ าลองเชิงกายภาพ
และการจ าลองปัญหาที่เกี่ยวกับกลศาสตร์ของแข็ง กลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทความร้อน และการสั่นสะเทือน
ด้วยระเบียบวิธีผลต่างสืบเนื่องและระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์ปัญหาแบบ 1 มิติ และ 2มิติ
การก าหนดค่าที่ขอบและค่าเริ่มต้น การตรวจสอบความถูกต้องของผลการจ าลอง การประยุกต์ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. เข้าใจหลักการค านวณเชิงตัวเลขและสมการควบคุมของปัญหาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล

ที่เก่ียวข้องกับกลศาสตร์ของแข็ง กลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทความร้อน และการสั่นสะเทือน 

2. สร้างและวิเคราะห์สมการของปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลด้วยระเบียบวิธีผลต่างสืบเนื่อง

และระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ขั้นพื้นฐาน 

3. วิเคราะห์ความแม่นย าของการจ าลองที่ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา 
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ENG85 3080  การออกแบบระบบความร้อน  3(3-0-6) 
 (Thermal System Design) 
วิชาบังคับก่อน : ENG85 3040 การถ่ายเทความร้อน  
 การออกแบบด้านวิศวกรรม  การออกแบบระบบที่ท างานได้  การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การ
จ าลองอุปกรณ์ความร้อน การจ าลองระบบความร้อน เทคนิคการออกแบบระบบที่เหมาะที่สุด เทคนิคการหา
ค าตอบ การฝึกปฏิบัติออกแบบ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. พัฒนาความสามารถในการก าหนดขนาดและเลือกอุปกรณ์ส าหรับระบบความร้อนตามที่

ก าหนด 

2. พัฒนาความสามารถในการจ าลองและวิเคราะห์ระบบความร้อน 

3. วิเคราะห์และค านวณเพ่ือการออกแบบระบบให้ดีที่สุด  

4. วิเคราะห์ระบบความร้อนเพ่ือชดเชยข้อดีข้อเสียระหว่างค่าใช้จ่ายกับพลังงาน (cost and 

energy tradeoffs) 

 
ENG85 3400  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 1  1(0-3-3) 
 (Mechanical and Aeronautical Engineering Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85 2020 เทอร์โมไดนามิกส์ 1, ENG 30 2 110 กลศาสตร์วัสดุ 1  
 และ ENG85 2100 กลศาสตร์ของไหล 1 
 การทดลองที่เกี่ยวกับปรากฎการณ์พ้ืนฐานและการประยุกต์ทางด้านวิศกรรมเครื่องกล เช่น
กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์วัสดุ และอุณหพลศาสตร์ ศึกษากระบวนการที่เก่ียวข้องกับอุปกรณ์ทางความร้อนและ
ของไหลการประเมินสมรรถนะของอุปกรณ์ทางความร้อนและของไหล การหาสหสัมพันธ์ การออกแบบการทดลอง 
การเขียนสรุปรายงานผลการทดลอง  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. ออกแบบและวางแผนการทดลองเพ่ือประเมินอุปกรณ์ทางด้านความร้อนและของไหล 

2. ประยุกต์ทฤษฎีพ้ืนฐานด้านกลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์วัสดุ และอุณหพลศาสตร์ รวมทั้ง

วิเคราะห์และตีความหมายของข้อมูลได้ 

3. ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. น าเสนอผลการทดลอง สรุปและสนับสนุนบทสรุปดังกล่าวเป็นรายงานที่กระชับและชัดเจน 
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ENG85 3410  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 2  1(0-3-3)  
 (Mechanical and Aeronautical Engineering Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน  :ENG85 3040 การถ่ายเทความร้อน และ  
  ENG25 3400 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 1 
  การทดลองด้านการถ่ายเทความร้อนและกลศาสตร์ของไหล เช่น การทดลองเรื่องแรงยกและแรง
ต้านในอุโมงค์ลม โรงจักรต้นก าลัง เครื่องยนต์สันดาปภายใน การท าความเย็น การปรับอากาศ อุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ และหัวข้ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางความร้อนและของไหล การวิเคราะห์
ข้อมูล การน าเสนอผล 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. ประยุกต์ความรู้เชิงทฤษฎีจากวิชากลุ่มความร้อนและของไหลสู่การปฏิบัติจริงในการทดลองได้ 
2. ท าการทดลองด้านความร้อนและของไหลและสามารถวิเคราะห์ผลการทดลองได้ 
3. แสดงให้เห็นว่าสามารถวิพากษ์ผลการทดลองและมีทักษะการน าเสนอเชิงเทคนิค 
4. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลภายใต้การท างานเป็นกลุ่ม 
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วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล  
 
ENG85 3018 ทักษะพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-3) 
 (Fundamental skill of Mechanical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  คุณสมบัติพ้ืนฐานวิศวกรเครื่องกล ภาพรวมหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ระบบพ้ืนฐานทางกล 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานส าหรับงานทางวิศวกรรมเครื่องกล การฝึกทักษะพ้ืนฐานวิศวกรรมเครื่องกล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมเครื่องกล 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  

1. เข้าใจหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล 

2. น าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล 

3. อธิบายหลักการพื้นฐานของระบบทางกล 

4. เข้าใจและอธิบายความส าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 

5. มีทักษะพ้ืนฐานเชิงเทคนิควิศวกรรมเครื่องกลและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานส าหรับ

งานทางวิศวกรรมเครื่องกล 

 
ENG85 3028  การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
 (Machine Design) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85  2 110 กลศาสตร์วัสดุ 1 

 พ้ืนฐานการออกแบบทางกล สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบชิ้นส่วน
เครื่องจักรกลอย่างง่าย หมุดย้ า การวิเคราะห์รอยเชื่อม สกรูและอุปกรณ์การจับยึด สลัก เพลา สปริง เฟือง สก
รูส่งก าลัง อุปกรณ์ต่อเพลา รองลื่น เบรก คลัตช์ สายพาน โซ่ โครงงานการออกแบบ  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. อธิบายหลักการออกแบบทางกลและสมบัติของวัสดุ 
2. อธิบายและประยุกต์ใช้ทฤษฎีความเสียหาย 
3. การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย  
4. ค านวณเพ่ือออกแบบเกี่ยวกับหมุดย้ า รอยเชื่อม สกรูและอุปกรณ์การจับยึด สลัก เพลา 

สปริง เฟือง สกรูส่งก าลัง อุปกรณ์ต่อเพลา รองลื่น เบรก คลัตช์ สายพาน โซ่  
5. วิเคราะห์และออกแบบระบบทางเครื่องจักรกล 
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ENG85 3038  การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน 3(2-3-7) 
 (Jig and Fixture Design) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85 2060 การเขียนแบบทางกล 
 พ้ืนฐานการออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน รูปแบบ หน้าที่และวัสดุที่ใช้สร้างอุปกรณ์
ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน หลักการก าหนดต าแหน่งและจับยึดชิ้นงาน  การออกแบบที่ค านึงถึงความคุ้มค่า เพ่ือให้
เหมาะสมส าหรับกระบวนการผลิตทั้งด้วยเครื่องจักรกลและมนุษย์ รวมถึงการประกอบชิ้นส่วนในงานอุตสาหกรรม 
การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงานด้วยการฝึกออกแบบและสร้างชิ้นงานจริง  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. สามารถแสวงหา และบูรณาการความรู้ เพ่ือการออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงานได้ 
2. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นทีม 
3. สามารถเรียบเรียงข้อมูลและน าเสนอแนวคิดและรายละเอียดในการออกแบบได้อย่าง

เหมาะสม 
4. รับผิดชอบต่องานในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายและค านึงถึงความปลอดภัยในการท างาน 

 
ENG85 3048 ระบบควบคุมอัตโนมัติ  4(3-3-9) 
 (Automatic Control Systems) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85 3050 การสั่นทางกล 
 การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางกล ระบบไฟฟ้า ระบบความร้อน มอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง เป็นต้น ฟังก์ชั่นถ่ายโอนของระบบ การตอบสนองทางพลวัตของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ต่อ
อินพุทแบบขั้นบันได แบบแรม แบบดล แบบฮาร์โมนิกส์ เป็นต้น การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบ การวิเคราะห์
ความผิดพลาดที่สถานะคงตัว การวิเคราะห์การตอบสนองเชิงพลวัตของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์บนโดเมนเวลา
และโดเมนความถี่ การออกแบบตัวควบคุมแบบ P, PI, PD, PID, Lag, Lead, Lag-Lead โดยวิธีการตอบสนองเชิง
ความถี่ การประยุกต์ใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางกล ระบบไฟฟ้า ระบบความร้อน มอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสตรงได้  

2. วิเคราะห์ตอบสนองทางพลวัตของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ต่ออินพุทแบบขั้นบันได แบบ

แรม แบบดล แบบฮาร์โมนิกส์ได้ 

3. วิเคราะห์เสถียรภาพของระบบ และความผิดพลาดที่สถานะคงตัวได้  

4. วิเคราะห์การตอบสนองเชิงพลวัตของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์บนโดเมนเวลาและโดเมน

ความถี่ได้ 

5. ออกแบบตัวควบคุมแบบ P, PI, PD, PID, Lag, Lead, Lag-Lead ได ้
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6. ประยุกต์ใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุม

อัตโนมัติ 
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ENG85 3058  การออกแบบระบบอาคารส าหรับวิศวกรเครื่องกล 3(3-0-6) 
 (Building System Design for Mechanical Engineer) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85 3060 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 
 พ้ืนฐานการออกแบบระบบภายในอาคาร การออกแบบระบบปรับอากาศ การออกแบบระบบ
สุขาภิบาล การออกแบบระบบท่อระบายน้ าฝน การออกแบบระบบดับเพลิง การออกแบบระบบไฟแสงสว่าง แบบ
งานอาคาร แบบงานสถาปัตย์ แบบงานโครงสร้าง แบบงานไฟฟ้า แบบงานสุขาภิบาล แบบงานดับเพลิง และ แบบ
งานปรับอากาศ กรณีศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. ออกแบบระบบอาคารที่เก่ียวข้องได้ 

2. อ่านแบบงานระบบที่เก่ียวข้องกับอาคารได้ 

 
ENG85 3068  วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 3(3-0-6) 
 (Power Plant Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85 3040 การถ่ายเทความร้อน 
 หลักการท างานพ้ืนฐานและการวิเคราะห์สมรรถนะคุณลักษณะของโรงจักรต้นก าลัง เชื้อเพลิงและ
การสันดาป  หม้อไอน้ า พัดลม เครื่องสูบ คูลลิ่งทาวเวอร์ กังหันไอ การวิเคราะห์แหล่งพลังงานแบบดั้งเดิมและแบบ
ทางเลือก  เศรษฐศาสตร์โรงจักร  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 
 1. เข้าใจและอธิบายหลักการท างานของหม้อไอน้ า พัดลม เครื่องสูบ คูลลิ่งทาวเวอร์ กังหันไอ 
 2. พัฒนาความสามารถในการก าหนดขนาดและเลือกใช้อุปกรณ์ส าหรับโรงจักรต้นก าลัง  
 3. พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์สมรรถนะของโรงจักรต้นก าลัง 
 
ENG85 3078  วิศวกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติอุตสาหกรรม 3(2-3-7) 
 (Industrial Automation Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ศึกษาการท างานของเครื่องจักรอัตโนมัติ การศึกษาการท างานของเซนเซอร์แบบต่าง ๆ ที่ใช้ใน
ระบบอัตโนมัติ การศึกษาการท างานของมอเตอร์และระบบ Pneumatics การเรียนรู้ระบบควบคุมประเภทต่าง ๆ 
เช่น Programmable Logic Controller และ Microcontroller การฝึกการอ่านแบบไฟฟ้าและแบบทางกล
ส าหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. การท างานของ Proximity Sensor, Position sensor ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
2. สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของ Programmable Logic Controller ได ้
3. สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของ Micro controller ได ้
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4. สามารถเชื่อมต่อสายไฟและระบบลมของวงจร Pneumatics ตามรูปแบบที่ก าหนดได้ และ
สามารถออกแบบการควบคุมอัตโนมัติด้วยระบบ Pneumatics ได ้

5. สามารถอ่านแบบและเขียนแบบ ของวงจรไฟฟ้า วงจรลม ระบบกลไก และแผนผังการท างาน
ของเครื่องจักรอัตโนมัติได้ 

6. มีทักษะในการเขียนโปรแกรม Programmable Logic Controller เพ่ือควบคุมการท างาน
ของเครื่องจักรอัตโนมัติได้  
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ENG85 4508 โครงงานบูรณาการวิศวกรรมเครื่องกล 4(3-3-9) 
 (Mechanical Engineering Capstone Project) 
เงื่อนไข: ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 การระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหา การก าหนดกรอบแนวคิด การค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูล
ทางวิศวกร การฝึกปฏิบัติทางเครื่องมือ การออกแบบวิธีการทดสอบหรือทดลอง การวางแผนการท าโครงงาน การ
ออกแบบวิเคราะห์และสร้างแบบหรือต้นแบบของระบบทางกล ระบบของไหล และระบบทางความร้อนที่เกี่ยวข้อง
กับงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล การเขียนรายงาน การน าเสนอโครงงานและผลสัมฤทธิ์โครงงานด าเนินภายใต้
การก ากับของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. ระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา ก าหนดสมมติฐานของปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่

เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล 

2. ก าหนดเป้าหมายในการท าโครงงาน แผนการด าเนินงาน และภาระงานและแสดงความ

เกี่ยวข้องของภาระงานในการด าเนินโครงงาน เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของโครงงาน 

3. ค้นคว้าข้อมูลที่เชื่อถือได้ และอ้างอิงแหล่งของข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา  

4. ประเมินและตัดสินใจจากการสังเกต การรวบรวมข้อมูล และการตีความข้อมูล เพ่ือแก้ปัญหาที่

เกี่ยวข้องกับโครงงาน 

5. ประยุกต์ความรู้ และทักษะที่ เกี่ ยวข้องในการแก้ปัญหาเกี่ ยวข้องกับงานทางด้าน

วิศวกรรมเครื่องกล 

6. น าเสนอผลการด าเนินโครงงานในรูปแบบการเขียนรายงานและการน าเสนอ 

7. มีภาวะผู้น าและทักษะท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมเครื่องกล  
 
ENG85 4019  วิศวกรรมยานยนต์  3(2-3-7) 
 (Automotive Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หลักการพ้ืนฐานของยานยนต์ และการท างานของส่วนประกอบต่าง ๆ เบื้องต้น ระบบกัน
สะเทือน ระบบห้ามล้อ ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเครื่องยนต์ ระบบส่งก าลัง การออกแบบระบบเฟืองและระบบเพลา
ส่งก าลัง ระบบระบายความร้อน ระบบปรับอากาศในยานยนต์ ผลกระทบทางด้านอากาศพลศาสตร์ที่มีต่อยานยนต์
และปฏิบัติงานทางด้าน โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องยนต์ พ้ืนฐานการท างานของเครื่องยนต์ การถอด
ประกอบเครื่องยนต์ ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ ระบบหล่อลื่น ระบบจุดระเบิด ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ 
ระบบฉีดน้ามันเชื้อเพลิง และงานบ ารุงรักษายานยนต์เบื้องต้น 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. เข้าใจหลักการท างานของระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ 

2. รู้จักส่วนประกอบและการท างานของเครื่องยนต์ วิธีการถอดประกอบเครื่องยนต์ และระบบ

อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการท างานของเครื่องยนต์ 

 
ENG85 4029  เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 3(2-3-7) 
 (Electric Vehicle Technology) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ชนิดของยานยนต์ไฟฟ้า หลักการออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแบบ
อนุกรมและยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแบบขนาน ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลังในยานยนต์ไฟฟ้า
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ความจุสูง การประจุไฟฟ้า ตัวเชื่อมต่อส าหรับการประจุไฟฟ้า การเบรกโดย
จ่ายพลังงานคืนเบื้องต้น เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงและยานยนต์เซลล์เชื้อเพลิง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. สามารถอธิบายความแตกต่างของยานยนต์ไฟฟ้าแต่ละชนิดได้ 

2. สามารถหาขนาดของมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้า

ไฮบริดแบบอนุกรมและยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแบบขนานที่ตอบสนองต่อเงื่อนไขในการ

ออกแบบได้ 

3. สามารถอธิบายความแตกต่างของมอเตอร์ที่นิยมใช้ในงานยานยนต์ไฟฟ้าได้ 

4. สามารถอธิบายระบบอิเล็กทรอนิกส์ก าลังในยานยนต์ไฟฟ้าได้ 

5. สามารถอธิบายหลักการของแบตเตอรี่แบบต่าง ๆ และตัวเก็บประจุไฟฟ้าความจุสูงได้ 
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6. สามารถอธิบายความแตกต่างของระบบประจุไฟฟ้าและตัวเชื่อมต่อส าหรับการประจุไฟฟ้า

แบบต่าง ๆ ได้ 

7. สามารถอธิบายการเบรกโดยจ่ายพลังงานคืนแบบต่าง ๆ ได้ 

8. สามารถอธิบายหลักการของเซลล์เชื้อเพลิงได้ 
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ENG85 4039  หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์ 3(2-3-7) 
 (Electronics Controlled Unit for Automotive) 
วิชาบังคับก่อน: ENG25 3048  ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
     โครงสร้างสถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรเลอร์และตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอลส าหรับหน่วย
ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับยานยนต์ การจัดการหน่วยความจ า ซอฟท์แวร์ควบคุมและการเชื่อมต่ออุปกรณ์
ภายนอก การตรวจวัดทางไฟฟ้า การพัฒนาระบบควบคุมแบบป้อนกลับ ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์และ
ทรานสดิวเซอร์ในงานยานยนต์ การควบคุมเครื่องยนต์ การสื่อสารข้อมูลและระบบ CAN การโปรแกรมด้วย
ซอฟท์แวร์ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการท างานของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับยานยนต์และ
หลักการพื้นฐานของการตรวจวัดและควบคุมในยานยนต์  

2. นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในยานยนต์ได้ 
 

ENG85 4049  ระบบยานพาหนะภาคพื้นดินที่ขับขี่ด้วยตัวเอง 4(3-3-9) 
 (Self-Driving Ground Vehicle System) 
วิชาบังคับก่อน: ENG25 1020 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 หลักการพ้ืนฐานของระบบยานยนต์ไร้คนขับและการท างานของส่วนประกอบต่าง  ๆ เบื้องต้น
ระบบพิกัด จลนศาสตร์ พลศาสตร์ของยานยนต์ เซนเซอร์ส าหรับยานยนต์ไร้นักคนขับ วิธีการประมาณสถานะ
สถาปัตยกรรมระบบควบคุมการขับขี่อัตโนมัติ อาทิ ระบบควบคุมการขับขี่ด้วยไฟฟ้าทั้งระบบควบคุมคันเร่ง ,บังคับ
เลี้ยว และเบรก ระบบควบคุมความเร็วเดินทาง ระบบควบคุมความเร็วเดินทางแบบปรับตัวได้ ระบบควบคุมรถอยู่
ในเลน การน าทาง วิธีการวางแผนและสร้างเส้นทางการขับขี่ การควบคุมภารกิจ (การควบคุมระดับสูง( 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการท างานของระบบยานพาหนะไร้คนขับและอุปกรณ์ต่าง  ๆ ที่

เกี่ยวข้องโดยเฉพาะระบบควบคุมอัตโนมัติของระบบยานพาหนะไร้คนขับ 

2. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบควบคุมแบบไร้คนขับนี้ไปประยุกต์ยานยนต์หรือ

พาหนะภาคพ้ืนได้อย่างเข้าใจ 
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ENG85 4059  ระบบควบคุมสมองกลฝังตัว 3(2-3-7) 
 (Embedded Control Systems) 
วิชาบังคับก่อน: ENG25 3048  ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
 การวัด เก็บข้อมูล แสดงผลแบบทันสมัยและควบคุมระบบทางวิศวกรรมเครื่องกลด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ สู่โลกอินเตอร์เน็ต  การสร้างและวิเคราะห์เสถียรภาพการตอบสนอง
เชิงพลวัตแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางกล  และไฟฟ้าในโดเมนเวลา  โดเมนความถี่ ออกแบบตัว
ควบคุมแบบ PI, PD, PID, Lead, Lag, Lag-Lead วิธีระบุเอกลักษณ์ของระบบและปัญญาประดิษฐ์ในการช่วย
ประมาณแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และออกแบบตัวควบคุมระบบสมองกลฝังตัวโดยประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ MATLAB/Simulink และ Python 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. สามารถวัด แสดงผลผ่าน LCD และ Touchscreen และเก็บข้อมูลการวัด จัดการข้อมูลที่วัด 

วิเคราะห์ผลการวัดที่ได้ โดยใช้โปรแกรม Python ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น ความ

ดัน อุณหภูมิ การกระจัด ความเร็ว ความเร่ง อัตราการไหล ความเร็วรอบการหมุนของ

เครื่องจักร เป็นต้น  

2. สามารถสร้าง ทดสอบ วิเคราะห์เสถียรภาพ การตอบสนองเชิงพลวัตแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์ของระบบทางกล และไฟฟ้าได้ในโดเมนเวลา โดเมนความถี่ โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ MATLAB/Simulink 

3. สามารถประมาณแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางวิศวกรรมเครื่องกลได้ โดยใช้วิธี

ระบุเอกลักษณ์ของระบบ  ) System identification  (และเทคนิคปัญญาประดิษฐ์  

4. สามารถออกแบบตัวควบคุมท่ีใช้ในภาคอุตสาหกรรม เช่น PI, PD, PID, Lead, Lag, Lag-Lead 

Controller ได้ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB/Simulink 

5. มีทักษะสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น MATLAB MATLAB/Simulink, Python ช่วย

ในการวิเคราะห์ จ าลองสถานการณ์ออกแบบระบบควบคุมแบบต่าง ๆ ได ้

6. สามารถเขียนโปรแกรม Python ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับการควบคุมแบบเปิด

และแบบปิดได้ เช่น การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  การควบคุม

อุณหภูมิของเตาเผา การควบคุมความดันของถังภาชนะเก็บความดัน เป็นต้น  

7. สามารถพัฒนาและควบคุมระบบสมองกลฝังตัวต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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ENG85 4069  วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Railway System Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
    วิศวกรรมรถไฟเบื้องต้น; ปฐพีกลศาสตร์ส าหรับทางรถไฟ; วัสดุศาสตร์ในงานวิศวกรรมรถไฟ การ
ออกแบบระบบทางรถไฟ วิศวกรรมล้อเลื่อน ระบบเบรกรถไฟ พลวัตของหัวรถจักร ระบบลากจูงและการขับเคลื่อน
มอเตอร์ ระบบจ่ายไฟฟ้าส าหรับรถไฟ การอาณัติสัญญาณรถไฟ  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. อธิบายหลักการเบื้องต้นของระบบวิศวกรรมรถไฟ 
2. อธิบายองค์ประกอบของระบบทางรถไฟ ระบบล้อเลื่อน ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และระบบ

อาณัติสัญญาณ 
3. สามารถใช้การเรียนรู้วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้นเพ่ือการประยุกต์ใช้กับปัญหาเชิงวิศวกรรม  

 
ENG85 4079  การลากจูงด้วยไฟฟ้าและเทคโนโลยีขบวนรถไฟ 3(3-0-6) 
 (Electrical Traction and Rollingstock Technology) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
   การใช้พลังงานของรถไฟ การขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าทางราง มอเตอร์ลากจูงและ
เทคโนโลยีการขับเคลื่อน หัวรถจักรเครื่องยนต์ดีเซล หัวรถจักรดีเซล -ไฟฟ้า หัวรถจักรไฟฟ้า รถไฟดีเซลราง (DMU) 
รถจักรไฟฟ้า (EMU) หัวรถจักรไฮบริด เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง รถไฟแม่เหล็ก   
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  

1. อธิบายหลักการพื้นฐานของระบบลากจูงด้วยไฟฟ้าและเทคโนโลยีขบวนรถไฟ 
2. อธิบายองค์ประกอบของระบบลากจูงด้วยไฟฟ้าและเทคโนโลยีขับเคลื่อนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
3. สามารถใช้การเรียนรู้เทคโนโลยีขับเคลื่อนรถไฟเพ่ือการประยุกต์ใช้กับปัญหาเชิงวิศวกรรม 

 
ENG85 4089  วิศวกรรมบ ารุงรักษา  3(3-0-6) 
 (Maintenance Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 พ้ืนฐานแนวคิดการบ ารุงรักษาแบบต่าง ๆ การบ ารุงรักษาเมื่อเสื่อมสภาพ การบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกัน ทั้งแบบตามเวลาและตามสภาพชิ้นส่วน การป้องกันการบ ารุงรักษา การบ ารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมี
ส่วนร่วม )TPM  (และ 8 เสาหลักของ TPM หลักการจัดท าแผนการตรวจสอบ หล่อลื่น เปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องจักร
และอุปกรณ์ การวัดและการประเมินประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาและ OEE แนวคิดและเทคโนโลยีการบ ารุงรักษา
สมัยใหม่ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. สามารถอธิบายแนวคิดงานบ ารุงรักษาแบบต่าง ๆ และการเลือกใช้ได้ 
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2. สามารถสร้างแผนงานตรวจสอบ แผนงานหล่อลื่น และแผนเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ 

3. สามารถอธิบายการใช้ KPIs งานบ ารุงรักษา และ OEE ในการบริหารงานได้ 

4. สามารถค้นหาข้อมูล สร้างและน าเสนอแผนงานบ ารุงรักษา จากงานมอบหมายได้ 
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ENG85 4099  การออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติ 3(2-3-7) 
 (Design of Automation Machine) 
วิชาบังคับก่อน: ENG25 3078 วิศวกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติอุตสาหกรรม 
 นิยามระบบอัตโนมัติและเครื่องจักร การใช้ระบบควบคุมต่าง ๆ เช่น การควบคุมโปรแกรมลอจิก
การควบคุมตัวเลข และระบบควบคุมอ่ืน ๆ ที่อุตสาหกรรมก าหนด การออกแบบรายละเอียดเครื่องจักร การเลือก
ชิ้นส่วนประกอบเครื่องจักร การออกแบบกลไก การออกแบบและควบคุมระบบอัตโนมัติ การประกอบและการ
ทดสอบ และการออกคุณลักษณะเครื่องจักรอัตโนมัติ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. สามารถออกแบบกลไกและชิ้นส่วนในเครื่องจักรได้ 
2. มีทักษะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ เช่น SolidWorks ออกแบบเครื่องจักร

ได ้
3. สามารถเลือกชิ้นส่วนและระบบควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ ส าหรับเครื่องจักรที่ออกแบบได้

อย่างเหมาะสม 
4. สามารถค านวณค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่องจักร โดยจะต้องประเมินค่าวัสดุ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน

ประกอบเครื่องจักร ระบบควบคุม และค่าแรงในการท างานได้ 
5. มีทักษะการใช้โปรแกรม เช่น SolidWorks เพ่ือวิเคราะห์การท างานของเครื่องจักรอัตโนมัติได้ 
6. มีทักษะในการน าเสนองานที่ออกแบบเพ่ือขอรับงบประมาณ หรือเพ่ือการประมูลแข่งขันได้ 
7. สามารถออกคุณลักษณะของเครื่องจักรอัตโนมัติที่ออกแบบได้ 

 
ENG85 4109  คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิตส าหรับงานวิศวกรรม 3(2-3-7) 
 (Computer-Aided Design and Manufacturing for Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: ENG25 2060 การเขียนแบบทางกล 
 ฟังก์ชันและค าสั่งพ้ืนฐานของโปรแกรม CATIA การเขียนแบบร่าง 2 มิติ การสร้างแบบจ าลอง 3 

มิติ การสร้างแบบจ าลองพ้ืนผิว 3 มิติ การประกอบชิ้นส่วนแบบจ าลอง 3 มิติ การสร้างแบบ การประยุกต์ใช้
โปรแกรมในงานเขียนแบบทางกลและวางแผนผลิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. สามารถเขียนแบบร่าง 2 มิติ  

2. สามารถสร้างแบบจ าลอง 3 มิติได้ 

3. สามารถสร้างแบบจ าลองพ้ืนผิว 3 มิติได้ 

4. สามารถประกอบแบบจ าลองชิ้นงาน 3 มิติเข้าด้วยกันเพ่ือสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ได้ 

5. สามารถสร้างแบบ 2 มิติของชิ้นงาน 3 มิติได้  

6. สามารถประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปเพ่ือช่วยในงานเขียนแบบทางกลและวางแผนผลิตได้ 
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ENG85 4119  กลศาสตร์ของแข็งเชิงค านวณ 3(2-3-7) 
 (Computational Solid Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85 3070 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 
 ภาพรวมและการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไฟไนต์เอลิเมนต์ส าเร็จรูปวิเคราะห์ปัญหาทาง
วิศวกรรมเครื่องกลที่เกี่ยวกับกลศาสตร์ของแข็ง การถ่ายเทความร้อน และการสั่นทางกล การจ าลองและวิเคราะห์
ปัญหาเอลิเมนต์หนึ่งมิติ; วัตถุแท่งตรงและโครงข้อหมุน คานและโครงสร้าง เอลิเมนต์สองมิติ; ปัญหาความเค้น/
ความเครียดระนาบ และรูปทรงการสมมาตร แผ่นบางและเปลือก เอลิเมนต์สามมิติแบบชิ้นงานเดี่ยวและชิ้นงาน
ประกอบ ผลกระทบของจ านวนเอลิเมนต์ต่อความแม่นย าของผลลัพธ์ การวิเคราะห์ความเสียหาย การโก่งเดาะและ
ความล้า ปัญหาการสั่นทางกลและผลตอบสนองทางพลวัต ปัญหาทางความร้อนและความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิ
ปัญหาค่าเหมาะสม และโครงงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ของแข็ง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. เข้าใจภาพรวมและหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไฟไนต์เอลิเมนต์ส าเร็จรูป 
2. สามารถเลือกใช้เอลิเมนต์ในการวิเคราะห์ให้สอดคลองกับรูปแบบของปัญหาทางกลศาสตร์

ของแข็ง 
3. มีทักษะในการสร้างแบบจ าลองและวิเคราะห์ปัญหาทางกลศาสตร์ของแข็ง ปัญหาการสั่น  ทาง

กลผลตอบสนองทางพลวัต ปัญหาทางความร้อน และปัญหาค่าเหมาะสม 
4. มีความเข้าใจผลกระทบของขนาดและจ านวนของเอลิเมนต์ต่อความแม่นย าของผลลัพธ์ 
5. สามารถจ าลองและวิเคราะห์ปัญหาโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกลที่เกี่ยวข้องกับกลศาสตร์

ของแข็ง 
 
ENG85 4129    พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 3(2-3-7) 
 (Computational Fluid Dynamics) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85 2100 กลศาสตร์ของไหล 1, ENG85 3040 การถ่ายเทความร้อน และ  
 ENG85 3070 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 
 แนวคิดของพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ สมการควบคุมของพลศาสตร์ของไหล สมการการน าพา
ของการไหล วิธีปริมาตรจ ากัด การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณส าหรับการไหลแบบ
ราบเรียบและปั่นป่วนของปัญหาการไหลภายใน การไหลภายนอกผ่านสิ่งกีดขวาง และปัญหาการไหลร่วมกับการ
ถ่ายโอนความร้อน การตรวจสอบความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของผลค านวณเชิงตัวเลข 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. เข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานของพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ สมการควบคุมและสมการการน าพา
ของการไหล 

2. จ าลองและวิเคราะห์ปัญหาของการไหลอย่างง่ายด้วยกรรมวิธีปริมาตรจ ากัด 



มคอ.2 
 

ก-60 

3. ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ ส าหรับจ าลองและวิเคราะห์ปัญหา
การไหลพ้ืนฐาน ได้แก่ การไหลภายใน การไหลภายนอก การไหลและการถ่ายเทความร้อน 

4. วิเคราะห์ความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของผลค านวณเชิงตัวเลข 
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ENG85 4139  การหาค่าเหมาะสมสุด  3(3-0-6) 
 (Optimization) 
วิชาบังคับก่อน: ENG25 1020 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบพลวัต ก าหนดการเชิงคณิตศาสตร์ วิธีเกรเดียนด์ วิธีของนิวตัน 
ก าหนดการเชิงเส้น ก าหนดการไม่เชิงเส้น การหาค่าเหมาะสมที่สุดผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ การหาค่า
เหมาะสมที่สุดแบบหลายวัตถุประสงค์ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. สามารถก าหนด สร้างเกณฑ์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยประยุกต์หลักการทาง

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรม  

2. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มเป้าหมาย 

3. สามารถพัฒนาและด าเนินการทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูล และใช้กระบวนการตัดสินใจ

ทางวิศวกรรมเพื่อหาขอ้สรุปได้อย่างเหมาะสม 

 
ENG85 4149  เทคโนโลยีคลังข้อมูลขนาดใหญ่ 3(3-0-6) 
 (Big Data Technology) 
วิชาบังคับก่อน: SCI03 1003 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
 หลักการเบื้องต้นส าหรับเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การบริหาร
จัดการและติดตั้งเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ฮาดูปแมปรีดิวซ์สปาร์ก ภาษาการเขียนโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ การค้นหาและการท าดัชนี การจ าแนกประเภท การจัดกลุ่ม การเลือกคุณลักษณะ และการ
ประยุกต์ใช้งานวิศวกรรมต่าง ๆ  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. อธิบายแนวคิดส าหรับเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 

2. ระบุกระบวนการทางเทคโนโลยีคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่เหมาะสมส าหรับการประยุกต์ใช้ที่

แตกต่างกัน 

3. สามารถใช้องค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีคลังข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือการประยุกต์ใช้กับปัญหาเชิง

วิศวกรรมต่าง 
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ENG85 4159  การประมวลผลภาพและจดจ ารูปแบบ 3(2-3-7) 
 (Image Processing and Pattern Recognition) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ศึกษาระบบประมวลผลภาพดิจิทัล หลักการมองเห็นและแบบจ าลองคณิตศาสตร์ของภาพ 
คุณสมบัติของภาพดิจิทัล การปรับปรุงคุณภาพของภาพดิจิทัล เช่น การท าให้ภาพคมชัดขึ้น การท าให้ภาพเรียบขึ้น 
ทั้งแบบในโดเมนเวลาและความถี่ การประมวลผลภาพสี การแบ่งส่วนภาพ การรู้จดจ าภาพ แนะน าเทคนิคการ
ประมวลผลภาพดิจิทัลที่นิยม การประยุกต์ใช้กับปัญหาต่าง ๆ ทางวิศวกรรม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 
1. อธิบายแนวคิดของการประมวลผลภาพและการจดจ ารูปแบบ 
2. ระบุกระบวนการทางการประมวลผลภาพและการจดจ ารูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการ

ประยุกต์ใช้ที่แตกต่างกัน 
3. สามารถใช้อัลกอริทึมการปรับปรุงคุณภาพภาพและเทคนิคการรู้จดจ าภาพ เพ่ือการ

ประยุกต์ใช้กับปัญหาเชิงวิศวกรรม 
 

ENG85 4169  เหมืองข้อมูล  3(3-0-6) 
 (Data Mining) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 แนวคิดเหมืองข้อมูลพื้นฐาน การเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผล คลังข้อมูล การล้างข้อมูล การ
รวมข้อมูล การแปลงและการลดข้อมูล การหารูปแบบและความสัมพันธ์ การสร้างแบบจ าลองส าหรับการแยก
ประเภทและการท านาย และการวิเคราะห์จัดกลุ่ม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. อธิบายแนวคิดของเหมืองข้อมูล 

2. ระบุวิธีการของเหมืองข้อมูลที่เหมาะสมส าหรับการประยุกต์ใช้ที่แตกต่างกัน 

3. ใช้การเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผลคลังข้อมูลอัลกอริทึมในการหารูปแบบและการ

เชื่อมโยง อัลกอริทึมในการจ าแนกและการท านาย และอัลกอริทึมการจัดกลุ่ม เพ่ือวิเคราะห์

ปัญหาเหมืองข้อมูล 

 
ENG85 4179  การเรียนรู้แบบเสริมแรง 3(2-3-7) 
 (Reinforcement Learning) 
วิชาบังคับก่อน: ENG25 3020 ความรู้เบื้องต้นปัญญาประดิษฐ์ 
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 การเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบเสริมแรง กระบวนการการตัดสินใจแบบมาร์คอฟ การ

เรียนรู้การเสริมแรงบนพ้ืนฐานมูลค่า การเรียนรู้การเสริมแรงบนพ้ืนฐานนโยบาย การเรียนรู้ความแตกต่างทาง

อารมณ์ การเรียนรู้แบบคิว ระบบเครือข่ายคิวแบบเจาะลึก การประยุกต์ใช้กับปัญหาต่าง ๆ ทางวิศวกรรม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. อธิบายแนวคิดของการเรียนรู้แบบเสริมแรง 

2. ระบุวิธีการการเรียนรู้ของเครื่องแบบเสริมแรงท่ีเหมาะสมส าหรับการประยุกต์ใช้ที่แตกต่างกัน 

3. สามารถใช้การเรียนรู้แบบเสริมแรงเพ่ือการประยุกต์ใช้กับปัญหาเชิงวิศวกรรม  
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ENG20 2020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 1 4(2-4-8) 
 (Global Project Based Learning I) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี  
 นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการกับนักศึกษาต่างสถาบันหรือนักศึกษานานาชาติเพ่ือจัดท า
โครงงานส าหรับแก้ปัญหาใน ระดับพ้ืนฐานให้กับ อุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้
การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะการคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุ
ปัญหา การน าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบต้นแบบ การน าเสนอต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการ
คิดเชิงออกแบบกับโครงานสหวิทยาการที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น สื่อกลางในทุกกิจกรรมของ
รายวิชา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  

1. ค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับโครงงานที่ได้รับมอบหมาย  
2. สื่อสารแลกเปลี่ยนรวมถึงน าเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นในระดับพ้ืนฐานระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 

คณาจารย์ที่ปรึกษาและหน่วยงาน เกี่ยวกับโครงงานที่ได้รับมอบหมาย   
3. ท าหน้าที่สมาชิกกลุ่ม ทั้งบทบาทผู้น าและผู้ตาม เพ่ือออกแบบและสร้างโครงงานต้นแบบที่

ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ  
 

ENG20 3020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 2 4(2-4-8) 
 (Global Project Based Learning II) 
วิชาบังคับก่อน: ENs20 2020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 1  
 นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการกับนักศึกษาต่างสถาบันหรือนักศึกษานานาชาติเพ่ือจัดท า
โครงงานส าหรับแก้ปัญหาให้กับ อุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้ค าปรึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะการ คิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา การน าเสนอ
แนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบต้นแบบ การน าเสนอ ต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับ
โครงานสหวิทยาการที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางใน ทุกกิจกรรมของรายวิชา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  

1. ค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับโครงงานที่ได้รับมอบหมายได้ 
2. สื่อสารแลกเปลี่ยนรวมถึงน าเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นระหว่างสมาชิกในกลุ่ม คณาจารย์ที่

ปรึกษาและหน่วยงาน เกี่ยวกับ โครงงานที่ได้รับมอบหมาย ในบริบทความเป็นสากล  
3. ท าหน้าที่สมาชิกกลุ่ม ทั้งบทบาทผู้น าและผู้ตาม เ พ่ือออกแบบและสร้างโครงงานต้นแบบที่

ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ  
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ENG20 4020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 3 4(2-4-8) 
 (Global Project Based Learning III) 
วิชาบังคับก่อน:  ENs20 3020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 2  
 นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการกับนักศึกษาต่างสถาบันหรือนักศึกษานานาชาติเพ่ือจัดท า
โครงงานส าหรับแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ให้กับ อุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะ การคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา 
การน าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบต้นแบบ การน าเสนอ ต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบกับโครงานสหวิทยาการที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางใน ทุกกิจกรรมของรายวิชา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  

1. ค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับโครงงานที่ได้รับมอบหมายได  
2. สื่อสารแลกเปลี่ยนรวมถึงน าเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ซับซ้อน ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 

คณาจารย์ที่ปรึกษาและหน่วยงาน เกี่ยวกับโครงงานที่ได้รับ  
3. ท าหน้าที่สมาชิกกลุ่ม ทั้งบทบาทผู้น าและผู้ตาม เพ่ือออกแบบและสร้างโครงงานต้นแบบที่

ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ  
 

ENG85 4309 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 2(1-3-5) 
 (Advanced Topics in Mechanical Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

   หัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจในขณะนั้นหรือการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขาต่าง ๆ ของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา   

   นักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ศึกษา นักศึกษาสามารถ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องควบคู่กับการศึกษาในหัวข้อที่สนใจ 
 
ENG85 4319 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 2(1-3-5) 
 (Advanced Topics in Mechanical Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

   หัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจในขณะนั้นหรือการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขาต่าง ๆ ของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา   

   นักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ศึกษา นักศึกษาสามารถ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องควบคู่กับการศึกษาในหัวข้อที่สนใจ 
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ENG85 4329 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 2(1-3-5) 
 (Special Problems in Mechanical Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้า
สาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้องส าเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพ่ือเก็บรักษาไว้ที่สาขาวิชา 
และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา   
 นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่สนใจได้ นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาที่สนใจได้ นักศึกษาสามารถสรุปและน าเสนอผลการศึกษาหรือการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 
 
ENG85 4339 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 2(1-3-5) 
 (Special Problems in Mechanical Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้า
สาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้องส าเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไว้ที่สาขาวิชา 
และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา   
 นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่สนใจได้ นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ที่เก่ียวข้องในการแก้ปัญหาที่สนใจได้ นักศึกษาสามารถสรุปและน าเสนอผลการศึกษาหรือการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 
 
ENG85 4349 การศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับการท างาน 1 4(0-12-12) 
 (Work Integrated Education I) 
เงื่อนไข: ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การศึกษาที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ภาคปฏิบัติและฝึกฝนทักษะในสถานประกอบการจริง 
โดยนักศึกษาจะเข้าท างาน ฝึกฝนในสถานประกอบการที่สาขาวิชารับรอง โดยจะมีการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบและ
ตารางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมีระยะเวลาท างานในสถานประกอบการไม่ต่ ากว่า สัปดาห์ละ 24 ชั่วโมง โดย
จะต้องมีการรายงานผลและประเมินผลโดยคณาจารย์และผู้ควบคุมงานของสถานประกอบการ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนและเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนใน

ห้องเรียน 

2. สามารถน าความรู้พื้นฐานจากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 
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3. สามารถพัฒนาตนเองให้พร้อมในการท างานจริง การท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบ และมี

ความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 

4. สามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในสถานประกอบการจริง และเข้าใจใน

เนื้อหาวิชาในการเรียนมากขึ้นจากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง 

5. เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูล  
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ENG85 4359 การศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับการท างาน 2 4(0-12-12) 
 (Work Integrated Education II) 
เงื่อนไข:  ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การศึกษาที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ภาคปฏิบัติและฝึกฝนทักษะในสถานประกอบการจริง 
โดยนักศึกษาจะเข้าท างาน ฝึกฝนในสถานประกอบการที่สาขาวิชารับรอง โดยจะมีการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบและ
ตารางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมีระยะเวลาท างานในสถานประกอบการไม่ต่ ากว่า สัปดาห์ ละ 24 ชั่วโมง โดย
จะต้องมีการรายงานผลและประเมินผลโดยคณาจารย์และผู้ควบคุมงานของสถานประกอบการ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนและเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนใน

ห้องเรียน 

2. สามารถน าความรู้พื้นฐานจากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

3. สามารถพัฒนาตนเองให้พร้อมในการท างานจริง การท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบ และมี

ความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 

4. สามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในสถานประกอบการจริง และเข้าใจใน

เนื้อหาวิชาในการเรียนมากขึ้นจากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง 

5. เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูล 
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วิชาเอกวิศวกรรมอากาศยาน  
 

ENG85 3011 ทักษะพื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 1(0-3-3) 
 (Fundamental Skill of Aeronautical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  ภาพรวมของวิชาวิศวกรรมอากาศยาน สัมมนาวิศวกรรมอากาศยาน ความรู้เกี่ยวกับหลักการบิน
พ้ืนฐาน ระบบและส่วนประกอบต่าง ๆ ของอากาศยาน หลักอากาศพลศาสตร์ โครงสร้างอากาศยาน เครื่องยนต์ต้น
ก าลัง เครื่องมือวัดประกอบการบิน ขีดจ ากัดการบิน กฎหมายการบิน พ้ืนฐานความปลอดภัยในการบินและความ
สมควรเดินอากาศ การฝึกบินด้วยเครื่องจ าลองการบิน    
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  

1. นักศึกษามองเห็นภาพรวมของวิชาทางวิศวกรรมอากาศยาน  
2. นักศึกษามีทักษะในการน าเสนอผลงาน  
3. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการบินพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง สามารถจ าแนกและอธิบาย

ส่วนประกอบและระบบการท างานของอากาศยานได้  
4. นักศึกษามีความเข้าใจในกฎหมายการบิน พ้ืนฐานความปลอดภัยและความสมควร

เดินอากาศ  
5. นักศึกษาสามารถท าการบินด้วยเครื่องจ าลองการบินได้ 

 
ENG85 3021 อากาศพลศาสตร์  3(3-0-6) 
 (Aerodynamics) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85  2 100 กลศาสตร์ของไหล 1 
  ความส าคัญของวิชาอากาศพลศาสตร์ พื้นฐานอากาศพลศาสตร์ การไหลแบบไม่มีความหนืดและ
อัดตัวไม่ได้ ทฤษฎีแพนอากาศ พ้ืนฐานเบื้องต้นของการไหลในชั้นชิดผิว การไหลอย่างปั่นป่วน การไหลที่ไม่เสถียร
และการแยกตัวของการไหล ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแรงยกและแรงต้านอากาศของปีก ทฤษฎีการออกแบบปีก
เบื้องต้น อุปกรณ์เพ่ิมแรงยก การไหลแบบอัดตัวได้เบื้องต้น  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  

1. สามารถวิเคราะห์แรงทางอากาศพลศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับวัตถุรูปทรงพ้ืนฐาน แพนอากาศ และ
ปีกเครื่องบินได้  

2. เข้าใจถึงหลักการเกิดแรงยก – แรงต้านที่มุมปะทะต่าง ๆ  
3. เข้าใจถึงการไหลชั้นชิดผิว การไหลปั่นป่วน การไหลแบบอัดตัว  
4. สามารถออกแบบแพนอากาศและปีกเครื่องบินเบื้องต้น  
5. เข้าใจถึงวิธีการวัดและทดสอบแรงทางอากาศพลศาสตร์ 
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ENG85 3031 โครงสร้างอากาศยาน  3(2-3-7) 
 (Aircraft Structures) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85  2 110 กลศาสตร์วัสดุ 1 
 หลักการและทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างรูปทรง ทฤษฎีความเค้นและความเครียดของวัสดุ
คุณสมบัติวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด การวิเคราะห์ความเสียหายของโครงสร้างคานรับ
น้ าหนักและชิ้นส่วนทางกลอย่างง่าย การรับภาระกรรมการโก่ง การเฉือน และการบิด ทฤษฎีความเสียหาย การ
วิเคราะห์การจับยึดของแผ่นบาง หลักการและทฤษฎีวิเคราะห์พื้นผิวที่รับความเค้น การวิเคราะห์การบิดของท่อผนัง
บางทั้งชนิดเปิดและปิด วิเคราะห์ความเค้นในชิ้นส่วนอากาศยาน อาทิ ปีก คานแบบกล่องล าตัว เป็นต้น 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  

1. เข้าใจถึงหลักการพ้ืนฐานในการวิเคราะห์โครงสร้าง และทฤษฎีความเสียหาย  

2. อธิบายถึงตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ความเสียหาย  

3. สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีความเสียหายกับการวิเคราะห์ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและโครงสร้าง
อากาศยานได้  

4. อธิบายทฤษฎีแผ่นบาง และสามารถค านวณหาการยุบตัวหรือการโกงตัวของแผ่นบางและ การ
จายของความเค้น  

5. วิเคราะห์โครงสร้างท่อผนังบาง โครงสร้างปีก ล าตัว และชิ้นส่วนอากาศยานได้ตามรูปแบบการ
ใช้งานหรือการรับภาระกรรมรูปแบบต่าง ๆ  

 
ENG85 3041 กลศาสตร์การบิน  3(3-0-6) 
 (Flight Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85 3021 อากาศพลศาสตร์ 
  แรงต่าง ๆ ที่กระทาต่ออากาศยาน สมการการเคลื่อนที่สาหรับสมรรถนะแบบสถิต สมรรถนะ
อากาศยานในการบินที่ความเร็วคงที่และสภาวะการบินด้วยความเร่ง เถียรภาพและการควบคุมแบบสถิต สมการ
การเคลื่อนที่ของอากาศยาน การเคลื่อนที่ตามแนวแกนและแนวขวางของอากาศยาน  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  

1. เชื่อมโยงแนวคิดพ้ืนฐานของแรงทั้งสี่ที่กระทาต่ออากาศยานเข้ากับการเคลื่อนที่ของ อากาศ
ยานปีกตรึง  

2. สร้างและประยุกต์ใช้สมการการเคลื่อนที่ของอากาศยานในสภาพการบินต่าง  ๆ โดยใช้
สมมติฐานที่เหมาะสม  

3. ตระหนักถึงผลของการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ในการบินต่าง ๆ ต่อสมรรถนะอากาศยาน  
4. มีความเข้าใจในแนวคิดเบื้องต้นของเสถียรภาพและการควบคุมอากาศยานแบบสถิต  
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ENG85 3051 การควบคุมอากาศยานอัตโนมัติ 4(3-3-9) 
 (Aircraft Automatic Control) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85 3041 กลศาสตร์การบิน 

  หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และจาลองตัวควบคุมเชิงเส้น เสถียรภาพของระบบ
ควบคุมแบบป้อนกลับ การออกแบบและการชดเชยระบบควบคุม การประยุกต์ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ การ
ประยุกต์ใช้ MATLAB/Simulink ในการออกแบบและควบคุม  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  

1. สร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ได้  

2. เข้าใจและสามารถคานวณการตอบสนองทางพลวัตของระบบควบคุม  

3. วิเคราะห์เสถียรภาพของระบบควบคุม โดยวิธีตอบสนองเชิงความถ่ี  

4. ออกแบบตัวชดเชยระบบควบคุม โดยวิธีตอบสนองเชิงความถ่ี  

5. ประยุกต์ใช้ MATLAB/Simulink ในการออกแบบและควบคุม  

6. ประยุกต์การออกแบบระบบควบคุมสาหรับอากาศยาน  
 
ENG85 3061 การออกแบบอากาศยาน  3(2-3-7) 
 (Aircraft Design) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85 3041 กลศาสตร์การบิน 
  การกาหนดคุณลักษณะที่ต้องการของอากาศยานที่จะทาการออกแบบ การประมาณค่าน้าหนัก
ครั้งแรก ตัวแปรทางสมรรถนะที่ส าคัญและการสร้างแผนภาพขอบเขตการออกแบบ การออกแบบเชิงหลักการของ
ปีก ลาตัว หาง และพ้ืนบังคับ การเลือกระบบขับดันอากาศยานและการกาหนดสัดส่วนสาหรับระบบขับดัน การ
คานวณลักษณะทางอากาศพลศาสตร์ การออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างอากาศยาน การประมาณน้าหนัก
อากาศยานอย่างละเอียดและการวิเคราะห์เสถียรภาพแบบสถิตของอากาศยาน  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  

1. เข้าใจถึงผลที่คาดว่าจะได้รับและขอบเขตของการออกแบบอากาศยานในแต่ละระยะการ
ออกแบบ  

2. กาหนดคุณลักษณะที่เป็นเป้าหมายของอากาศยานที่จะทาการออกแบบได้อย่างเหมาะสม เมื่อ
พิจารณาจากลักษณะภารกิจและแผนการบินที่ต้องการ  

3. สรุปและประมวลความรู้ทางด้านวิศวกรรมอากาศยานที่ได้ศึกษามาแล้วในรายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือ
นามาใช้ในการออกแบบอากาศยานในระดับแนวคิด  

4. เกิดการพัฒนาความรอบรู้เชิงวิศวกรรมและพัฒนาทักษะการใช้เหตุผล 
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ENG85 3071 ต้นก าลังอากาศยาน  3(2-3-7) 
 (Aircraft Power Plant) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85 2020 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
  สมการและกฎพ้ืนฐาน วัฏจักรอุณหพลศาสตร์ เครื่องยนต์ลูกสูบ เทอร์โบเจท เทอร์โบแฟน เทอร์
โบพรอพ/เทอร์โบชาร์ฟ สมรรถนะของอุปกรณ์ ใบพัด จรวด  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  

1. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงการเกิดแรงขับของเครื่องยนต์ลูกสูบ เทอร์โบเจท เทอร์โบแฟน 
เทอร์โบพรอพ /เทอร์โบชาร์ฟ และ จรวด  

2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงสมรรถนะของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ต้นก าลัง 
 
ENG85 4501 โครงงานบูรณาการวิศวกรรมอากาศยาน 4(3-3-9) 
 (Aeronautical Engineering Capstone Project) 
เงื่อนไข:  ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 การระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหา การก าหนดกรอบแนวคิด การค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูล
ทางวิศวกร การฝึกปฏิบัติทางเครื่องมือ การออกแบบวิธีการทดสอบหรือทดลอง การวางแผนการท าโครงงาน การ
ออกแบบวิเคราะห์และสร้างแบบหรือต้นแบบของระบบทางกล ระบบของไหล และระบบทางความร้อนที่เกี่ยวข้อง
กับงานทางด้านวิศวกรรมอากาศยาน การเขียนรายงาน การน าเสนอโครงงานและผลสัมฤทธิ์โครงงานด าเนินภายใต้
การก ากับของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. ระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา ก าหนดสมมติฐานของปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมอากาศยาน 

2. ก าหนดเป้าหมายในการท าโครงงาน แผนการด าเนินงาน และภาระงานและแสดงความ
เกี่ยวข้องของภาระงานในการด าเนินโครงงาน เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของโครงงาน 

3. ค้นคว้าข้อมูลที่เชื่อถือได้ และอ้างอิงแหล่งของข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา  
4. ประเมินและตัดสินใจจากการสังเกต การรวบรวมข้อมูล และการตีความข้อมูล เพ่ือแก้ปัญหาที่

เกี่ยวข้องกับโครงงาน 
5. ประยุกต์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาเกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม

อากาศยาน 
6. น าเสนอผลการด าเนินโครงงานในรูปแบบการเขียนรายงานและการน าเสนอ 
7. มีภาวะผู้น าและทักษะท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมอากาศยาน  

 
ENG85 4012 ระบบอากาศยานไร้คนขับ 3(2-3-7) 
 (Unmanned Aircraft System) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  ระบบสื่อสาร, ระบบเซ็นเซอร์ต่าง ๆ บนอากาศยาน, การประมาณสถานะการบิน, ระบบน าร่อง
การบิน, ระบบควบคุมการบินแบบ Fly-by-wire, ระบบควบคุมอัตโนมัติ, ระบบจัดการการบิน, ระบบจอภาพ,
ระบบการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้หรือนักบิน, และระบบบนอากาศยานแบบไร้นักบิน  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  

1. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินต่ออุตสาหกรรมการบินสมัยใหม่  

2. บอกถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินต่าง ๆ บนอากาศยาน รวมถึงส่วนประกอบและหน้าที่ของ

ระบบ นั้น ๆ  

3. เข้าใจถึงหน้าที่และหลักการทางานของระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินแต่ละชนิดบนอากาศยาน  

4. ตระหนักถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินต่าง ๆ บนอากาศ
ยาน 

 
ENG85 4022 กลศาสตร์พลวัตการบินและการควบคุม 3(2-3-7) 
 (Flight Dynamics and Control) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
  หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และจ าลองตัวควบคุมเชิงเส้น เสถียรภาพของระบบ
ควบคุมแบบป้อนกลับ การออกแบบและการชดเชยระบบควบคุม การประยุกต์ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ การ
ประยุกต์ใช้ MATLAB/Simulink ในการออกแบบและควบคุม  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  

1. สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ได้  

2. เข้าใจและสามารถค านวณการตอบสนองทางพลวัตของระบบควบคุม  

3. วิเคราะห์เสถียรภาพของระบบควบคุม โดยวิธีตอบสนองเชิงความถ่ี  

4. ออกแบบตัวชดเชยระบบควบคุม โดยวิธีตอบสนองเชิงความถ่ี  

5. ประยุกต์ใช้ MATLAB/Simulink ในการออกแบบและควบคุม  

6. ประยุกต์การออกแบบระบบควบคุมส าหรับอากาศยาน 
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ENG85 4032 การเรียนรู้ของเครื่องและการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ในงานระบบอากาศยานไร้นักบิน 3(2-3-7) 
 (Machine Learning and Computer Vision in Unmanned Aircraft System) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
  การประยุกต์ใช้องค์ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่องและการมองเห็นของคอมพิวเตอร์
ส าหรับการปรับรู้สิ่งแวดล้อม การควบคุม และการตัดสินใจของระบบอากาศยานไร้นักบิน เป็นต้น การน าทาง
อากาศยานการหลบหลีกสิ่งกีดขวาง การตรวจจับและติดตามวัตถุภาคพ้ืน การเคลื่อนที่ตามเส้นทางภาคพ้ืน การ
ประยุกต์ใช้กับปัญหาต่าง ๆ ทางวิศวกรรม  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  

1. อธิบายแนวคิดการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องและการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ในงาน

ระบบอากาศยานไร้นักบิน  

2. ระบุวิธีการของกระบวนการทางการเรียนรู้ของเครื่องและการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ที่

เหมาะสมส าหรับการประยุกต์ใช้งานที่แตกต่างกัน  

3. สามารถใช้อัลกอริทึมการการเรียนรู้ของเครื่องและการมองเห็นในการรับรู้สิ่งแวดล้อม การ

ควบคุม การตัดสินใจ เพื่อการประยุกต์ใช้กับปัญหาเชิงวิศวกรรมต่าง ๆ 

 
ENG85 4042 ระบบอากาศยานพาณิชย์ 3(2-3-7) 
 (Commercial Aircraft System) 
วิชาบังคับก่อน: ENG 25 3011 ทักษะพ้ืนฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
  ระบบไฟฟฟ้าบนอากาศยาน, ระบบควบคุมเครื่องยนต์และตันก าลัง, ระบบการแจ้งเตือนและการ
ป้องกัน, ระบบปรับอากาศและความดันบนอากาศยาน , ระบบเชื้อเพลิง, ระบบไฮดรอลิกส์, ระบบนิวเมติกส์, และ
ระบบควบคุมการบินรวมถึงลักษณะกลไกลของระบบควบคุมการบิน  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  

1. บอกถึงระบบพ้ืนฐานต่าง ๆ บนอากาศยาน รวมถึงส่วนประกอบและหน้าที่ของระบบนั้น ๆ  

2. เข้าใจถึงหน้าที่และหลักการท างานของระบบแต่ละชนิดบนอากาศยาน  

3. ตระหนักถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของระบบต่าง ๆ บนอากาศยาน 

 
ENG85 4052 การฝึกทักษะซ่อมบ ารุงอากาศยาน 2(1-3-5) 
 (Aircraft Maintenance Skill Practice) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  การท าความคุ้นเคยเครื่องบินเล็ก การฝึกปฏิบัติซ่อมเครื่องบินเล็กตามคู่มือการซ่อมบ ารุงอากาศ
ยาน การท าความคุ้นเคยต่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบ ารุง  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  
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1. มีความคุ้นเคยกับชิ้นส่วนและระบบต่าง ๆ รวมถึงเอกสารการซ่อมบ ารุงของอากาศยานขนาด

เล็ก  

2. ใช้เครื่องมือที่พบบ่อยในงานซ่อมบ ารุงอากาศยานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  
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ENG85 4062 การซ่อมบ ารุงอากาศยานพาณิชย์ 3(2-3-7) 
 (Maintenance of Commercial Aircraft) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85 4072 การฝึกทักษะซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
  ความรู้เกี่ยวกับระบบอากาศยานพาณิชย์ การใช้คู่มือการซ่อมบ ารุง การใช้คู่มือการแก้ไขปัญหา 
การใช้คู่มือรายการอุปกรณ์น้อยสุดส าหรับท าการบิน ฝึกปฏิบัติซ่อมบ ารุงอากาศด้วยเครื่องจ าลองการซ่อมบ ารุง  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  

1. เข้าใจระบบบนอากาศยานพาณิชย์  

2. เข้าใจกระบวนการซ่อมบ ารุงอากาศยานพาณิชย์  

3. สามารถใช้คู่มือแก้ไขปัญหาอากาศยาน คู่มือการซ่อมบ ารุงอากาศยาน คู่มือรายการอุปกรณ์

น้อยสุดส าหรับท าการบิน  

 
ENG85 4072 พื้นฐานกลศาสตร์การบินอากาศยานปีกหมุน 3(3-0-6) 
 (Introduction to Rotary-Wing Flight Mechanics) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85 3041 กลศาสตร์การบิน 
  พ้ืนฐานทางอากาศพลศาสตร์ของเฮลิคอปเตอร์ พ้ืนฐานทฤษฎีการบินของอากาศยานปีกหมุน 
แนะน าพ้ืนฐานการควบคุมเฮลิคอปเตอร์  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  

1. มองเห็นภาพและเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีการบินอากาศยานปีกหมุน  

2. สร้างและประยุกต์ใช้สมการการเคลื่อนที่ของอากาศยานปีกหมุนใช้สมมติฐานที่เหมาะสม  

3. อธิบายถึงแนวคิดพ้ืนฐานของการควบคุมเฮลิคอปเตอร์  

 
ENG85 4082 การออกแบบและผลิตส่วนประกอบของอากาศยาน 3(2-3-7) 
 (Aircraft Component Design and Fabrication) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85 3031 โครงสร้างอากาศยาน 
  แรงที่กระทาผ่านโครงสร้างอากาศยาน การวิเคราะห์โครงและการให้ความเค้น แนวคิดของลิมิต 
การพิสูจน์และเงื่อนไขภาระท้ายสุด นิยามของความแข็งแรงของวัสดุ แฟกเตอร์สารอง การโก่งตั วของโครง ความ
แข็งแรงของปีก และความไม่เสถียรเฉพาะที่ การให้ความเค้น  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  

1. วิเคราะห์โครงสร้าง การให้ความเค้น และความไม่เสถียรเฉพาะที่ของชิ้นส่วนอากาศยานได้  

2. อธิบายถึงแนวคิดของลิมิตและกาหนดแฟกเตอร์สารองที่เหมาะสมได้  

3. ประยุกต์ใช้หลักการออกแบบอากาศยานในการออกแบบชิ้นส่วนอากาศยานได้  
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ENG85 4092 การวิเคราะห์และจ าลองปัญหาของวัสดุคอมโพสิต 3(2-3-7) 
 (Composite Materials Analysis and Simulation) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85 3070 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 
  วัสดุคอมโพสิตเบื้องต้น ทฤษฎีลามิเนชันแบบคลาสสิก เกณฑ์ความเสียหาย การจ าลองปัญหาของ
วัสดุคอมโพสิต การสร้างแบบจ าลอง การก าหนดทิศทางของวัสดุ การแบ่งเอลิเมนต์ และกระบวนการหลังการ
วิเคราะห์ การจ าลองจุดเชื่อมต่อของวัสดุคอมโพสิต การหาค่าเหมาะสมของวัสดุคอมโพสิต โครงงานการจ าลองของ
วัสดุคอมโพสิต  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  

1. เข้าใจสมบัติทางกลพ้ืนฐานของวัสดุคอมโพสิต  

2. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีลามิเนชันแบบคลาสสิกในการออกแบบขั้นต้นของชิ้นส่วนวัสดุคอมโพสิต  

3. ประยุกต์ใช้แบบจ าลองวัสดุคอมโพสิตแบบซ้อนชั้นหลายทิศทาง  

4. ท านายความเสียหายของแบบจ าลองของชิ้นส่วนทางกลที่ท าจากวัสดุคอมโพสิต  

5. ประยุกต์การหาค่าเหมาะสมในการออกแบบโครงสร้างวัสดุคอมโพสิต  

 
ENG85 4102 การวิเคราะห์และจ าลองปัญหาการไหลและความร้อน 3(2-3-7) 
 (Fluid Flow and Heat Transfer Analysis and Simulation) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85 3070 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะหท์างวิศวกรรม 
  การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้แนวคิดของพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การไหลและการถ่ายเทความร้อน การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณส าหรับปัญหาการ
ไหลที่สภาวะคงตัวและไม่คงตัว การจ าลองแบบกริดเคลื่อนที่ การถ่ายเทความร้อนในอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ การ
ไหลผ่านวัสดุพรุน ปัญหาปฏิสัมพันธ์การไหลและการถ่ายเทความร้อนในห้องปรับอากาศ การไหลและโครงสร้าง
ของวัสดุ โครงงานการจ าลองปัญหาการไหลที่สนใจ การน าเสนอด้วยวาจา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  

1. จ าลองปัญหาการไหลที่สภาวะคงตัวและไม่คงตัว  

2. จ าลองปัญหาแบบกริดเคลื่อนที่ เช่น กังหันลมแกนตั้ง  

3. จ าลองการไหลผ่านวัสดุพรุน  

4. จ าลองปัญหาปฏิสัมพันธ์ของการไหลและการถ่ายเทความร้อน และการไหลกับโครงสร้าง ของ

วัสดุ  

5. โครงงานและน าเสนอด้วยวาจา  
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ENG85 4112 โปรแกรมคาเทียส าหรับการออกแบบทางวิศวกรรม 3(2-3-7) 
 (CATIA for Engineering Design) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85 2060 การเขียนแบบทางกล 
  ฟังก์ชันและค าสั่งพ้ืนฐานของโปรแกรม CATIA การเขียนแบบร่าง 2 มิติ การสร้างแบบจ าลอง 3 

มิติ การสร้างแบบจ าลองพ้ืนผิว 3 มิติ การประกอบชิ้นส่วนแบบจ าลอง 3 มิติ การสร้างแบบ การประยุกต์ใช้
โปรแกรมในงานเขียนแบบทางกล 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. สามารถเขียนแบบร่าง 2 มิติ  

2. สามารถสร้างแบบจ าลอง 3 มิติได้  

3. สามารถสร้างแบบจ าลองพ้ืนผิว 3 มิติได้  

4. สามารถประกอบแบบจ าลองชิ้นงาน 3 มิติเข้าด้วยกันเพ่ือสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ได้  

5. สามารถสร้างแบบ 2 มิติของชิ้นงาน 3 มิติได้  

6. สามารถประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปเพ่ือช่วยในงานเขียนแบบทางกลได้  

 
ENG85 4122 นิรภัยการบิน  3(3-0-6) 
 (Aviation Safety) 
วิชาบังคับก่อน: ENG 25 3011 ทักษะพ้ืนฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
  มาตรฐานและกฎข้อบังคับทางด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบินนิรภัยภาคพ้ืนความ
ปลอดภัยในการบ ารุงรักษาอากาศยานมนุษยปัจจัยขั้นตอนนิรภัยเชิงบุคคลและเชิงองค์กรนิรภัยการบินการขนส่ง
สินค้าอันตรายมาตรการรับมือกับอุบัติเหตุและอุบัติการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลความผิดพลาดในการซ่อมบ ารุงอากาศ
ยาน  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  

1. บอกถึงกฎ ข้อบังคับ และมาตรฐานด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบิน  

2. ตระหนักถึงความส าคัญของมนุษย์ปัจจัยต่อความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบิน  

3. วิเคราะห์ข้อมูลความผิดพลาดในการซ่อมบ ารุงอากาศยานโดยใช้ทฤษฎีและสมมติฐานที่

เหมาะสม  
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ENG85 4132 ระบบจัดการด้านการบิน 3(3-0-6) 

   )Aviation Management System( 
วิชาบังคับก่อน: ENG 25 3011 ทักษะพ้ืนฐานวิศวกรรมอากาศยาน 

   แนะน าให้รู้จักกลุ่มธุรกิจหรือกิจการหลักๆและหลักการบริหารงานในอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์
เพ่ือให้เห็นภาพกว้างและเข้าใจหลักการการบริหารแบบสากลและเป้าหมายของสายการบินทั่วๆไปแนะน าระบบ
บริหารในกลุ่มธุรกิจกิจการซ่อมบ ารุงอากาศยานเพ่ือให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของวิศวกรอากาศยานและเข้าใจสิ่งที่
สายการบินคาดหวังจากวิศวกรอากาศยาน 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. บอกถึงโครงสร้าง แนวคิดการจัดการ และหลักการบริหารงานธุรกิจการบิน 

2. ตระหนักถึงบทบาทของวิศวกรอากาศยานในบริบทของธุรกิจสายการบิน 

 
ENG85 4142 ความสมควรเดินอากาศ 3)3-0-6( 
   (sesworthiness) 
วิชาบังคับก่อน:  ENG25 3011 ทักษะพื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
   ความสมควรเดินอากาศ กฎหมายและข้อบังคับด้านการบิน นิรภัยการบิน กระบวนการรับรองความ
สมควรเดินอากาศ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสมควรเดินอากาศ การได้รับความสมควรเดินอากาศต่อเนื่อง แผนงาน
การซ่อมบ ารุงการรับรองคุณภาพอากาศยาน ee ecic Eqieecs t LeAtA (eEL) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. อธิบายถึงแนวคิดพ้ืนฐานของการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
2. มองเห็นภาพรวมของโครงสร้างธุรกิจการบินได้อย่างชัดเจน 
3. อธิบายถึงแนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารจัดการธุรกิจการบิน 
4. ตระหนักถึงความส าคัญของนิรภัยการบิน 
5. ระบุและอธิบายถึงกฎหมายและข้อบังคับด้านการบินที่พบได้บ่อยในธุรกิจการบิน 
6. มองเห็นภาพรวมของระบบการวางแผนซ่อมบ ารุงอากาศยานและการรับรองคุณภาพอากาศ

ยาน 
 
ENG85 4152 การอบรมการบินภาคพื้น  3)3-0-6( 
   )Flight Ground School( 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
   กฏหมายการบินเกี่ยวกับนักบินส่วนบุคคล หลักการบิน หลักอากาศพลศาสตร์ โครงสร้างอากาศ
ยาน เครื่องยนต์ต้นก าลัง เครื่องมือวัดประกอบการบิน ระบบบนอากาศยาน ขีดจ ากัดการบิน การบินอย่างปลอดภัย 
การใช้วิทยุสื่อสาร สมรรถนะการบิน น้ าหนักและการสมดุล การเดินอากาศ การท าแผนการบิน สมรรถนะบุคคล 
อุตุนิยมวิทยา การตัดสินใจเกี่ยวกับการบิน เอกสารด้านการบิน การปฏิบัติก่อนท าการบิน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 
1. อธิบายเกี่ยวกับกฎหมายการบินส าหรับนักบินส่วนบุคคล หลักการบิน หลักอากาศพลศาสตร์ 

โครงสร้างอากาศยาน เครื่องยนต์ต้นก าลังและทฤษฎีพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับการบินได้  
2. มีความคุ้นเคยกับศาสตร์การบินและมีความพร้อมในการฝึกบินจริงในขั้นต่อไป 
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ENG85 4162 ฝึกทักษะการบินโดรน  2)1-3-5( 
 (Drone Pilot Skill Practice) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85 4122 นิรภัยการบิน 
  ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโดรนและการใช้งานในยุคปัจจุบัน รวมทั้งหลักการบังคับควบคุมอากาศ
ยานไร้คนขับแบบสี่ใบพัด ความรู้และความเข้าใจในการใช้งานโดรน การบังคับโดรนและควบคุมโดรนอย่าง
ปลอดภัย เข้าใจภาพรวมของเทคโนโลยีโดรน รวมทั้งโอกาสและข้อจ ากัดในการใช้งาน การฝึกทักษะการบินรักษา
ระดับ การ Take-off การ Landing และการบินหลบสิ่งกีดขวาง 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโดรนและการใช้งานในยุคปัจจุบัน 
2. มีความรู้พ้ืนฐานและมีทักษะในการใช้งานบังคับควบคุมโดรนอย่างปลอดภัย 
3. สามารถควบคุมโดรนให้ท าภารกิจต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย 

 
ENG20 2020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 1 4(2-4-8) 
 (Global Project Based Learning I) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี  
 นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการกับนักศึกษาต่างสถาบันหรือนักศึกษานานาชาติเพ่ือจัดท า
โครงงานส าหรับแก้ปัญหาใน ระดับพ้ืนฐานให้กับ อุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้
การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะการคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุ
ปัญหา การน าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบต้นแบบ การน าเสนอต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการ
คิดเชิงออกแบบกับโครงานสหวิทยาการที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น สื่อกลางในทุกกิจกรรมของ
รายวิชา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  

1. ค้นคว้าขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกับโครงงานที่ได้รับมอบหมาย  
2. สื่อสารแลกเปลี่ยนรวมถึงน าเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นในระดับพ้ืนฐานระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 

คณาจารย์ที่ปรึกษาและหน่วยงาน เกี่ยวกับโครงงานที่ได้รับมอบหมาย   
3. ท าหน้าที่สมาชิกกลุ่ม ทั้งบทบาทผู้น าและผู้ตาม เพ่ือออกแบบและสร้างโครงงานต้นแบบที่

ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ  
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ENG20 3020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 2 4(2-4-8) 
 (Global Project Based Learning II) 
วิชาบังคับก่อน: ENs20 2020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 1  
 นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการกับนักศึกษาต่างสถาบันหรือนักศึกษานานาชาติเพ่ือจัดท า
โครงงานส าหรับแก้ปัญหาให้กับ อุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้ค าปรึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะการ คิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา การน าเสนอ
แนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบต้นแบบ การน าเสนอ ต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับ
โครงานสหวิทยาการที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางใน ทุกกิจกรรมของรายวิชา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  

1. ค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงงานที่ได้รับมอบหมายได้ 
2. สื่อสารแลกเปลี่ยนรวมถึงน าเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นระหว่างสมาชิกในกลุ่ม คณาจารย์ที่

ปรึกษาและหน่วยงาน เกี่ยวกับ โครงงานที่ได้รับมอบหมาย ในบริบทความเป็นสากล  
3. ท าหน้าที่สมาชิกกลุ่ม ทั้งบทบาทผู้น าและผู้ตาม เพ่ือออกแบบและสร้างโครงงานต้นแบบที่

ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ  
 
ENG20 4020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 3 4(2-4-8) 
 (Global Project Based Learning III) 
วิชาบังคับก่อน:  ENs20 3020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 2  
 นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการกับนักศึกษาต่างสถาบันหรือนักศึกษานานาชาติเพ่ือจัดท า
โครงงานส าหรับแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ให้กับ อุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะ การคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา 
การน าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบต้นแบบ การน าเสนอ ต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบกับโครงานสหวิทยาการที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางใน ทุกกิจกรรมของรายวิชา  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  

1. ค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับโครงงานที่ได้รับมอบหมายได  
2. สื่อสารแลกเปลี่ยนรวมถึงน าเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ซับซ้อน ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 

คณาจารย์ที่ปรึกษาและหน่วยงาน เกี่ยวกับโครงงานที่ได้รับ  
3. ท าหน้าที่สมาชิกกลุ่ม ทั้งบทบาทผู้น าและผู้ตาม เพ่ือออกแบบและสร้างโครงงานต้นแบบที่

ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ  
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ENG85 4139  การหาค่าเหมาะสมสุด  3(3-0-6) 
 (Optimization) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85  10 20 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
  การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบพลวัต ก าหนดการเชิงคณิตศาสตร์ วิธีเกรเดียนด์ วิธีของนิวตัน 
ก าหนดการเชิงเส้น ก าหนดการไม่เชิงเส้น การหาค่าเหมาะสมที่สุดผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ การหาค่า
เหมาะสมที่สุดแบบหลายวัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  

1. สามารถก าหนด สร้างเกณฑ์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยประยุกต์หลักการทาง

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรม  

2. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มเป้าหมาย  

3. สามารถพัฒนาและด าเนินการทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูล และใช้กระบวนการตัดสินใจ

ทางวิศวกรรมเพื่อหาข้อสรุปได้อย่างเหมาะสม  

 
ENG85 4302 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอากาศยาน 1 2(1-3-5) 
 (Advanced Topics in Aeronautical Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  หัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจในขณะนั้นหรือการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขาต่าง ๆ ของสาขาวิศวกรรมอากาศ
ยาน  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  
  นักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ศึกษา นักศึกษาสามารถ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องควบคู่กับการศึกษาในหัวข้อที่สนใจ 
 
ENG85 4312 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอากาศยาน 2 2(1-3-5) 
 (Advanced Topics in Aeronautical Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  หัวข้อซึ่งเป็นที่สนใจในขณะนั้นหรือการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขาต่าง ๆ ของสาขาวิศวกรรมอากาศ
ยาน 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  
  นักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ศึกษา นักศึกษาสามารถ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องควบคู่กับการศึกษาในหัวข้อที่สนใจ 
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ENG85 4322 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศยาน 1  2(1-3-5) 
 (Special Problems in Aeronautical Engineering I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้า
สาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้องส าเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพ่ือเก็บรักษาไว้ที่สาขาวิชา 
และต้องมีการสอบปากเปล่า 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  
  นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่สนใจได้ นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาที่สนใจได้ นักศึกษาสามารถสรุปและนาเสนอผลการศึกษาหรือการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 
 
ENG85 4332 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศยาน 2  2(1-3-5) 
 (Special Problems in Aeronautical Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
  การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้า
สาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้องส าเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานเพ่ือเก็บรักษาไว้ที่สาขาวิชา 
และต้องมีการสอบปากเปล่า  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  
  นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่สนใจได้ นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ที่เก่ียวข้องในการแก้ปัญหาที่สนใจได้ นักศึกษาสามารถสรุปและนาเสนอผลการศึกษาหรือการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 
 
ENG85 4342 การศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับการท างาน 1 4(0-12-12) 
 (Work Integrated Education I) 
เงื่อนไข: ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ภาคปฏิบัติและฝึกฝนทักษะในสถานประกอบการจริง 
โดยนักศึกษาจะเข้าท างาน ฝึกฝนในสถานประกอบการที่สาขาวิชารับรอง โดยจะมีการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบและ
ตารางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมีระยะเวลาท างานในสถานประกอบการไม่ต่ ากว่า สัปดาห์ละ 24 ชั่วโมง โดย
จะต้องมีการรายงานผลและประเมินผลโดยคณาจารย์และผู้ควบคุมงานของสถานประกอบการ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนและเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนใน

ห้องเรียน 

2. สามารถน าความรู้พื้นฐานจากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 
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3. สามารถพัฒนาตนเองให้พร้อมในการท างานจริง การท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบ และมี

ความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 

4. สามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในสถานประกอบการจริง และเข้าใจใน

เนื้อหาวิชาในการเรียนมากขึ้นจากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง 

5. เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูล  
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ENG85 4352 การศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับการท างาน 2 4(0-12-12) 
 (Work Integrated Education II) 
เงื่อนไข:  ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ภาคปฏิบัติและฝึกฝนทักษะในสถานประกอบการจริง 
โดยนักศึกษาจะเข้าท างาน ฝึกฝนในสถานประกอบการที่สาขาวิชารับรอง โดยจะมีการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบและ
ตารางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมีระยะเวลาท างานในสถานประกอบการไม่ต่ ากว่า สัปดาห์ ละ 24 ชั่วโมง โดย
จะต้องมีการรายงานผลและประเมินผลโดยคณาจารย์และผู้ควบคุมงานของสถานประกอบการ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนและเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนใน

ห้องเรียน 

2. สามารถน าความรู้พ้ืนฐานจากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

3. สามารถพัฒนาตนเองให้พร้อมในการท างานจริง การท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบ และมี

ความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 

4. สามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในสถานประกอบการจริง และเข้าใจใน

เนื้อหาวิชาในการเรียนมากข้ึนจากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง 

5. เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูล 

 
  



มคอ.2 
 

ก-88 

กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 9  หน่วยกิต 
แบบเอก วิศวกรรมเครื่องกล 
 
ENG85 4007 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้ พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการวิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร  และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้ พ้ืนฐานที่
จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง  การพัฒนาศักยภาพในการ
เป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการวัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการเช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. เข้าใจหลักการ แนวคิด กระบวนการและข้ันตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบข้อบังคับท่ี

เกี่ยวข้อง 

2. ประยุกต์ทักษะพ้ืนฐานเพื่อใช้ในการท างานในสถานประกอบการ 

3. ประยุกต์ทักษะเพ่ือน าเสนองาน และการเขียนรายงานวิชาการ 

4. ประยุกต์ทักษะเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพในการปรับตัวสู่สังคมการท างาน 
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ENG85 4017 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน: รายวิชาที่สาขาวิชาก าหนด  และ  รายวิชา ENG85 4007 เตรียมสหกิจศึกษา 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ
และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. ประยุกต์ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ในงานจริง 
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่สามารถน าไปใช้ได้

จริง 
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การท างานที่ต้องการได้ 
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
6. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ด้วยตนเองจนน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ENG85 4027 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85 4017 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ
และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ในงานจริง 
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหาและน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่สามารถน าไปใช้ได้จริง 
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การท างานที่ต้องการได้ 
4. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
6. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ด้วยตนเองจนน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ และก าหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน 

10. มีความริเริ่มในการท างานอย่างมืออาชีพ 
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ENG85 4037 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85 4027 สหกิจศึกษา 2  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ 
และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ในงานจริง 
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่สามารถน าไปใช้ได้

จริง 
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การท างานที่ต้องการได้ 
4. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
6. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีปนะสิทธิภกาพ 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ด้วยตนเองจนน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ และก าหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน 

10. มีความริเริ่มในการท างานอย่างมืออาชีพ 
 

ENG85 4047 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 9 หน่วยกิต 
 (Mechanical Engineering Professional Project) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกลที่ผู้สอนมอบหมาย  ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาฯส าหรับ
นักศึกษาผู้สมัครใจไม่ไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ สนับสนุนให้น าหัวเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
และสถานประกอบการมาท าเป็นโครงงาน อาจเป็นโครงการแบบพหุวิทยาการที่รวมการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจ
และเศรษฐการเข้าไว้ด้วยกัน โครงงานจะต้องส าเร็จภายในไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานและ
จะต้องมีการสอบปากเปล่า ให้ผลประเมินเป็น S/U 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. สังเคราะห์และพัฒนาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 

2. แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาในโครงการวิศวกรรม 
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3. ประเมินผลของการด าเนินปฏิบัติโครงการวิศวกรรมเพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

4. เขียนรายงานเสร็จสมบูรณ์ของโครงงานวิศวกรรมและน าเสนอปากเปล่า  
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แบบเอก วิศวกรรมอากาศยาน 
 
ENG85 4003 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้ พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการวิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร  และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้ พ้ืนฐานที่
จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง  การพัฒนาศักยภาพในการ
เป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการวัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการเช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. เข้าใจหลักการ แนวคิด กระบวนการและข้ันตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบข้อบังคับ

ที่เก่ียวข้อง 

2. ประยุกต์ทักษะพ้ืนฐานเพื่อใช้ในการท างานในสถานประกอบการ 

3. ประยุกต์ทักษะเพ่ือน าเสนองาน และการเขียนรายงานวิชาการ 

4. ประยุกต์ทักษะเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพในการปรับตัวสู่สังคมการท างาน 
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ENG85 4013 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับก่อน: รายวิชาที่สาขาวิชาก าหนด  และ  รายวิชา ENG85 4003 เตรียมสหกิจศึกษา 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ
และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. ประยุกต์ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ในงานจริง 
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่สามารถน าไปใช้ได้

จริง 
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การท างานที่ต้องการได้ 
4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
6. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ด้วยตนเองจนน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ENG85 4023 สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85 4013 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ
และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ในงานจริง 
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหาและน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่สามารถน าไปใช้ได้จริง 
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การท างานที่ต้องการได้ 
4. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
6. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ด้วยตนเองจนน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ และก าหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน 

10. มีความริเริ่มในการท างานอย่างมืออาชีพ 
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ENG85 4033 สหกิจศึกษา 3 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับก่อน: ENG85 4023 สหกิจศึกษา 2  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ 
และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ในงานจริง 
2. ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่สามารถน าไปใช้ได้

จริง 
3. ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การท างานที่ต้องการได้ 
4. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
5. วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
6. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีปนะสิทธิภกาพ 
7. เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8. วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล เรียนรู้ด้วยตนเองจนน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. พัฒนาช่องทางอาชีพ และก าหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน 

10. มีความริเริ่มในการท างานอย่างมืออาชีพ 
 

ENG85 4043 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมอากาศยาน 9 หน่วยกิต 
 (Aeronautical Engineering Professional Project) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกลที่ผู้สอนมอบหมาย  ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาฯส าหรับ
นักศึกษาผู้สมัครใจไม่ไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ สนับสนุนให้น าหัวเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
และสถานประกอบการมาท าเป็นโครงงาน อาจเป็นโครงการแบบพหุวิทยาการที่รวมการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจ
และเศรษฐการเข้าไว้ด้วยกัน โครงงานจะต้องส าเร็จภายในไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานและ
จะต้องมีการสอบปากเปล่า ให้ผลประเมินเป็น S/U 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. สังเคราะห์และพัฒนาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 

2. แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาในโครงการวิศวกรรม 
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3. ประเมินผลของการด าเนินปฏิบัติโครงการวิศวกรรมเพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

4. เขียนรายงานเสร็จสมบูรณ์ของโครงงานวิศวกรรมและน าเสนอปากเปล่า 
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กลุ่มวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ  
 
IST50 2401 ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม่ 3(3-0-6) 
 (Entrepreneurship and New Venture Creation) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ แนวคิดและกระบวนการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การคิดเชิง
ออกแบบในการพัฒนาแนวคิดธุรกิจนวัตกรรม  การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการลูกค้า การพัฒนาคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของสินค้าและบริการ แบบจ าลองธุรกิจและแนวทางการหารายได้
ของธุรกิจ ประเด็นกฎหมายส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม การน าเสนอแนวคิดธุรกิจ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. อธิบายกระบวนการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและกระบวนการการพัฒนาธุรกิจใหม่ 

2. ระบุโอกาสทางธุรกิจและก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ 

3. ประยุกต์ใช้แนวทางการคิดเชิงออกแบบในการพัฒนาแนวคิดธุรกิจใหม่ 

4. ท างานร่วมกับทีมท่ีมีความหลากหลาย 

5. น าเสนอแนวคิดธุรกิจใหม่ 

 
IST50 2402 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม 2(2-0-4) 
 (Go-to-Market Strategies for Innovative Product and Service) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การตลาดส าหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดและการ
ประเมินมูลค่าตลาด การวิเคราะห์คุณค่าเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การตลาดดิจิทัลส าหรับธุรกิจใหม่ แนวทางการสร้างแบรนด์ การประเมินผลทาง
การตลาด 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. อธิบายกระบวนการการเข้าสู่ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม 

2. เข้าใจกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 

3. วิเคราะห์โอกาสทางการตลาดและเลือกตลาดที่มีศักยภาพ 

4. วิเคราะห์และพัฒนาคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 
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IST50 2403 แผนธุรกิจและการจัดหาเงินทุน 3(3-0-6) 
 (Business Plan and Financing) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 แผนธุรกิจและหลักทางการเงินส าหรับผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ รูปแบบการหารายได้ 
รูปแบบการด าเนินธุรกิจและโครงสร้างต้นทุน การประเมินความคุ้มค่าของการด าเนินธุรกิจ โครงสร้างเงินทุนและ
ความต้องการทางการเงิน การจัดหาเงินทุนตลอดวงจรชีวิตของธุรกิจ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและความต้องการทางการเงินส าหรับธุรกิจใหม่ 

2. ออกแบบรูปแบบการหารายได้ของธุรกิจใหม่ 

3. พัฒนาแนวทางการน าเสนอธุรกิจในรูปแบบที่จะระดมทุน 

4. เขียนร่างแผนธุรกิจ 

 
IST50 2404 นวัตกรรมแบบจ าลองธุรกิจ 2(1-2-3) 
 (Business Model Innovation) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 แนวคิดแบบจ าลองธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ วงจรชีวิตของธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์การวิเคราะห์แบบจ าลองธุรกิจในปัจจุบัน การออกแบบและพัฒนาแบบจ าลองธุรกิจ กลยุทธ์ทรัพย์สินทาง
ปัญญาในแบบจ าลองธุรกิจ แนวทางการตรวจสอบแบบจ าลองทางธุรกิจ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. อธิบายองค์ประกอบของแบบจ าลองธุรกิจและกระบวนการทดสอบแบบจ าลองธุรกิจ 

2. วิเคราะห์แบบจ าลองธุรกิจของธุรกิจในปัจจุบัน 

3. วิเคราะห์โอกาสของธุรกิจนวัตกรรม 

4. ออกแบบแบบจ าลองธุรกิจใหม่ 
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IST50 2405 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ 2(1-2-3) 
 (Product and Service Design) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 แนวคิดและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การสร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่โดยใช้หลักการการคิดเชิงออกแบบ การกลั่นกรองและการประเมินผลแนวความคิด การออกแบบ
ประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ หลักการอารยสถาปัตย์หรือการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวลในการพัฒนา
ต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ การทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์และบริการ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. อธิบายกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่โดยใช้หลักการคิดเชิงออกแบบ 

2. ประยุกต์ใช้แนวทางการออกแบบประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ 

3. ออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม 

4. ทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์และบริการ 

5. ท างานร่วมกับทีมท่ีมีความหลากหลาย 

 
IST50 2406 ประเด็นกฎหมายส าหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม 2(2-0-4) 
 (Legal Aspects for Innovative Entrepreneurs) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 กฎหมายเบี้ยงต้นเกี่ยวกับนิติบุคคลและทรัพย์สิน รูปแบบของนิติบุคคล การจดทะเบียนธุรกิจ 
โครงสร้างหุ้นและการแบ่งสัดส่วนของหุ้นตามระยะเวลา บริคณห์สนธิ สนธิการให้หุ้นส าหรับพนักงาน กฎหมาย
ภาษีและกฎหมายแรงงานเบื้องต้น 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. อธิบายประเด็นกฎหมายส าคัญที่เก่ียวข้องกับผู้ประกอบการ 

2. วิเคราะห์โครงสร้างหุ้นและการแบ่งสัดส่วนของหุ้นตามระยะเวลาของผู้ประกอบการใหม่ 

3. วิเคราะห์ความท้าทายเชิงกฎหมายส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
IST50 2407 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับธุรกิจนวัตกรรม 2(2-0-4) 
 (Intellectual Property Strategies for Innovative Business) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 แนวคิดและหลักการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ชนิดของทรัพย์สินทางปัญญา การวิเคราะห์
สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายและกระบวนการป้องสิทธิในทรัพย์สินปัญญา การสืบค้นสิทธิบัตรและ
เครื่องหมายการค้า แนวทางการใช้ประโยชน์และสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจจากทรัพย์สินทางปัญญา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 
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1. อธิบายแนวคิดและหลักการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

2. วิเคราะห์สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญาของธุรกิจ 

3. วิเคราะห์แนวทางการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือสร้างความสามารถทางการ

แข่งขัน  
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IST50 2408 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม 2(1-2-3)
 (Social Innovation Development) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 แนวคิดและความส าคัญของการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม ปัญหาและความท้าทายของสังคม
และสิ่งแวดล้อม กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพ่ือแก้ปัญหาทางสังคม การประเมินผลกระทบทางสังคม กรณีศึกษา
ของการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมในศาสตร์สาขาต่าง ๆ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. ประเมินผลกระทบทางสังคมของธุรกิจเพ่ือสังคม 

2. วิเคราะห์ปัญหาและความท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะสร้าง

ผลกระทบทางสังคม 

3. ประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพ่ือวิเคราะห์และก าหนดปัญหา 

 
IST50 2409 ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม 2(1-2-3)
 (Social Entrepreneurship) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม กิจการเพ่ือสังคมและการประกอบการธุรกิจที่สร้าง
ผลกระทบทางสังคม การออกแบบแบบจ าลองธุรกิจกิจการเพ่ือสังคม กลยุทธ์การตลาดส าหรับกิจการเพ่ือสังคม 
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการเพื่อสังคม แหล่งเงินทุนส าหรับกิจการเพื่อสังคม 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. อธิบายแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม กิจการเพ่ือสังคมและการประกอบการธุรกิจ

ที่สร้างผลกระทบทางสังคม 

2. วิเคราะห์บริบท /สถานการณ์/ปัญหาที่สร้างโอกาสต่อกิจการเพ่ือสังคม  

3. วิเคราะห์และเลือกตลาดที่ธุรกิจสามารถเข้าถึงได้ 

4. ออกแบบแบบจ าลองธุรกิจกิจการเพ่ือสังคม 

5. น าเสนอแนวคิดและแบบจ าลองธุรกิจกิจการเพ่ือสังคมใหม ่

6. ท างานร่วมกับทีมท่ีมีความหลากหลาย 
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IST50 2410 ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 2(1-2-3)
 (Technopreneurship) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี คุณลักษณะและแรงจูงใจส าหรับผู้ประกอบการ
ธุรกิจเทคโนโลยี ความเป็นบุคลากรประกอบการภายในองค์กร วิธีคิดและกระบวนการแบบผู้ประกอบการ การ
ประเมินโอกาสทางธุรกิจเทคโนโลยี การออกแบบจ าลองธุรกิจเทคโนโลยี แหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจเทคโนโลยี 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. วิเคราะห์โอกาสของธุรกิจเทคโนโลยี 

2. ออกแบบแนวคิดธุรกิจเทคโนโลยี 

3. ออกแบบแบบจ าลองธุรกิจเทคโนโลยี 

4. ท างานร่วมกับทีมท่ีมีความหลากหลาย 

5. น าเสนอแนวคิดและแบบจ าลองธุรกิจเทคโนโลยี 

 
IST50 2411 โลจิสติกส์ผู้ประกอบการ 2(2-0-4)
 (Entrepreneurial Logistics) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 แนวคิดการสมานโซ่อุปทาน ความสามารถในการแข่งขันของโซ่คุณค่า การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
การประสานงานระหว่างผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่าย การจัดการโซ่อุปทาน บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในการสมานโซ่
อุปทาน การจัดซื้อโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ย้อนกลับ การปรับปรุงโซ่อุปทานให้ดีที่สุด การเชื่อมโยงกลยุทธ์โซ่อุปทานให้
เข้ากับกลยุทธ์รวมของธุรกิจ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. วิเคราะห์แนวคิดการสมานโซ่อุปทาน 

2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสมานโซ่อุปทาน 

3. ประยุกต์ใช้การเชื่อมโยงกลยุทธ์โซ่อุปทานให้เข้ากับกลยุทธ์ของธุรกิจ 

4. ท างานร่วมกับทีมท่ีมีความหลากหลาย 
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กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
IST50 3412 เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการหรือเตรียมการบ่มเพาะประกอบการ 1(1-0-2) 
 (Pre-Enterprise Cooperative Education or Pre-Enterprise Incubation) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาประกอบการหรือการบ่มเพาะประกอบการ การท าโครงร่าง
แผนธุรกิจที่นักศึกษาสนใจโดยสังเขป และพัฒนาทักษะทางสังคมส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาประกอบการหรือ
การบ่มเพาะประกอบการ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. มีความพร้อมที่จะไปสหกิจศึกษาประกอบการหรือบ่มเพาะประกอบการ 

2. น าเสนอโครงร่างแผนธุรกิจที่สนใจ 

3. มีทักษะทางสังคมในการปฏิบัติสหกิจศึกษาประกอบการหรือ การบ่มเพาะประกอบการ 

 
IST50 4413 สหกิจศึกษาประกอบการ 8 หน่วยกิต
 (Enterprise Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน: รายวิชากลุ่มวิชาบังคับ 2 หน่วยกิต และรายวิชากลุ่มวิชาเลือก 4 หน่วยกิต  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานด้านการประกอบการตามประเภทธุรกิจที่สนใจภายใต้การดูแลของพ่ี
เลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
ตามแผนการเรียนของวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ โดยก่อนออกสหกิจศึกษาประกอบการ นักศึกษาต้องท าโครง
ร่างแผนธุรกิจเสนอต่อพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประกอบการ และเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
ด้านการเป็นผู้ประกอบการแล้ว นักศึกษาต้องส่งแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ หรือแบบจ าลองธุรกิจใหม่ หรือต้นแบบ
และน าเสนอต่อพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประกอบการ โดยวัดผลจากผลการประเมินของพ่ี
เลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประกอบการ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการประกอบการให้
ผ่าน หรือไม่ผ่าน 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. ออกแบบและทดสอบแบบจ าลองธุรกิจใหม่ หรือออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่

เหมาะสม พัฒนาแผนธุรกิจและกลยุทธ์ส าหรับการเริ่มต้นและสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่าง

ยั่งยืน 

2. ท างานเป็นทีมท่ีมีความหลากหลาย 

3. น าเสนอแบบจ าลองธุรกิจใหม่ หรือต้นแบบ หรือแผนธุรกิจต่อนักลงทุน 
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IST50 4414 การบ่มเพาะประกอบการ 8 หน่วยกิต
 (Enterprise Incubation) 
วิชาบังคับก่อน: รายวิชากลุ่มวิชาบังคับ 2 หน่วยกิต และรายวิชากลุ่มวิชาเลือก 4 หน่วยกิต  
 นักศึกษาต้องปฏิบัติงานด้านการประกอบการตามประเภทธุรกิจที่สนใจ ณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยแบบเต็มเวลาหรือ ณ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการ บ่มเพาะ
ความเป็นผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยบางเวลาและสถานประกอบการบางเวลา ภายใต้การดูแลของ พ่ีเลี้ยงจาก
สถานประกอบการและอาจารย์ผู้ประสานงานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ตามแผนการเรียนของ
วิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ โดยก่อนออกปฏิบัติการบ่มเพาะประกอบการ นักศึกษาต้องท าโครงร่างแผนธุรกิจ
เสนอต่อพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงานประกอบการและผ่านการประเมินจากท้ัง 2 ฝ่าย และเมื่อเสร็จสิ้นการบ่ม
เพาะประกอบการแล้ว นักศึกษาต้องส่งแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ หรือแบบจ าลองธุรกิจใหม่ หรือต้นแบบ และ
น าเสนอต่อพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงานประกอบการ โดยวัดผลจากผลการประเมินของ พ่ีเลี้ยงและอาจารย์ผู้
ประสานงานประกอบการ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการประกอบการให้ผ่านหรือไม่ผ่าน ทั้งนี้  นักศึกษาที่
จะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาประกอบการ หรือรายวิชาการบ่มเพาะประกอบการ ต้องผ่าน
รายวิชาบังคับและวิชาเลือกของหลักสูตรวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และให้ถือว่าการ

เรียนรายวิชาสหกิจศึกษาประกอบการ หรือรายวิชาการบ่มเพาะประกอบการ แทนการไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 

1. ออกแบบและทดสอบแบบจ าลองธุรกิจใหม่ หรือออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่

เหมาะสม หรือพัฒนาแผนธุรกิจและกลยุทธ์ส าหรับการเริ่มต้นและสร้างความเติบโตทางธุรกิจ

อย่างยั่งยืน 

2. ท างานเป็นทีมท่ีมีความหลากหลาย 

3. น าเสนอแบบจ าลองธุรกิจใหม่ หรือต้นแบบ หรือแผนธุรกิจต่อนักลงทุน 
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General Education Courses  
General Education core Courses 
 
IST20 1001 Digital Literacy 2(2-0-4) 
Prerequisite: none 
  Selecting sources of information for research; using digital technology in information 
retrieval; collecting and evaluating information qualities; analyzing and synthesizing information; 
writing reports and referencing; security, effects, ethics, morals, and laws regarding media and 
digital technology using 
Course Learning outcomes (CLOs)  

1. Search for knowledge from variety of sources for effective life-long self-learning 
and self-development 

2. Holistically synthesise information reasonably and creatively 
3. Use digital technology for information retrieval for accessing, gathering, analysing, 

synthesising and evaluate information resources so that it can be used in 
education, work and live in a knowledge-based society   

 
IST20 1002 Use of Application Programs for Learning 1(0-2-1) 
Prerequisite: none 
  Basics of computer programming; using application software for document 
management; presenting information; data management for calculation and creative database 
management; designing and developing a website for working in a daily life 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Search for knowledge in digital technology by himself or herself 
2. Develop critical thinking skill through computer programming 
3. Apply digital technology for document management, information presentation 

and information processing for everyday’s work 
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IST20 1003 Life Skills 3(3-0-6) 
Prerequisite: none 
  Knowing and understanding self and others; rational thinking and analyzing; systems 
and holistic thinking; creative decision-making and problem- solving; self-directed learning in a 
context of lifelong learning; work- life balance; sufficiency in living; self- care; stress and emotion 
management; solutions to life issues 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Develop personality to be disciplined and have a habit of paying attention to 
learning all things related to personal living and the change in society 

2. Enhance their skills in information literacy, develop their thinking to distinguish 
reasonable from unreasonable information, have self- confidence based on 
logical thinking. 

3. Enhance their skills for reading or listening to other people’s opinions in a polite 
and critical manner, judge the correctness without prejudice. 

 
IST20 1004 Citizenship and Global Citizens 3(3-0-6) 
Prerequisite: none 
  Important characteristics of citizens; roles of Thai and global citizens; important 
concepts of international relations; international organizations; transboundary impacts; critique 
and lesson-learned from international phenomena 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Describe and distinguish the three key civic attributes that drive democracy. 
2. Analyze social phenomena and social problems at both the structural and 

individual levels. 
3. Value and recognize the importance of identity diversity, culture and way of life. 
4. Take lessons on world situations to understand various different situations and 

social contexts, realize their role in being a part of the creation of social justice 
or self-improvement as a global citizen. 

5. Research, study and work as a team by means of polite communication with 
self-confidence, practice and learn to negotiate, negotiate with group members 
or others for work effectiveness. 
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IST20 2001 Man, Society and Environment 3(3-0-6) 
Prerequisite: none 
  Conditions of being human; cultural diversity; social order; ecological system; 
natural resources and environment; utilization of natural resources; sustainable development 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Understand the basic human traits, wisdom and cultural system of the 
settlement, creation of family institutions and social organization, as well as 
coexistence as a society based on cultural differences. 

2. Understand the important role of life in ecosystems, environmental and social 
problems arising from the use of natural resources, as well as having the ability 
to analyze and solve problems based on scientific principals with the awareness 
of fairness to fellow human beings and the principles of sustainable 
development. 

3. Behave with discipline, responsible and honest, have self- confidence in 
researching and discussing with others, as well as having a sufficiency economy 
thinking foundation in daily life that is friendly to fellow human beings and 
society 

 
IST20 2002 Man, Economy and Development 3(3-0-6) 
Prerequisite: none 
  Economy and social development; trends of economic and social development; 
exclusive development; inclusive development; innovation- based development; creative 
economy; community engagement; social entrepreneurship 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Analyze the relationship between the root cause of everyday problems and 
social problems in order to find ways of self and social behavior developments 
based on the sufficiency economy thinking foundation. 

2. Be aware of economic and social developments that affect the creation of 
opportunities and social justice. 

3. Having an entrepreneurship thinking foundation with a keen attitude for creating 
opportunities and innovation for society. 
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4. Students discuss economic, social and entrepreneurial issues, use information 
to make comprehensive and reasonable decisions based on the key concepts 
of the subject. 
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Language Courses  
 
IST30 1101 English for Communication I 3(3-0-6) 
Prerequisite: none 
  Developing students’ abilities for effective communication in social settings; 
focusing on integrated skills with the primary emphasis on listening and speaking; developing 
Communication and language learning strategies; and promoting autonomous learning using 
various resources 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Have responsibility in being punctual and regularly attending classes  
2. Understand communication etiquettes and cultural differences 
3. Communicate basic information regarding self, family, past experiences, and 

society 
4. Communicate by using appropriate fundamental communication strategy 
5. Develop teamwork skills for communication in social context effectively 
6. Use information technology in researching for self-learning the English language 

 
IST30 1102 English for Communication II 3(3-0-6) 
Prerequisite: IST30 1101 English for Communication I 
  Further developing students ’ abilities for effective communication in social and 
academic settings; focusing on integrated skills, particularly listening and speaking for academic 
purposes; further developing communication and language learning strategies; and reinforcing 
autonomous learning using various semi-academic materials from a variety of resources 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Have responsibility in being punctual and regularly attending classes  
2. Understand communication etiquettes and cultural differences 
3. Communicate academic information and general information about the world 

society effectively 
4. Communicate by using appropriate communication strategy 
5. Develop teamwork skills for communication in social context effectively 
6. Use learning strategy and information technology for self- learning the English 

language 
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IST30 1103 English for Academic Purposes 3(3-0-6) 
Prerequisite: IST30 1102 English for Communication II 
  Course content dealing with English for academic purposes 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 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Have responsibility in being punctual and regularly attending classes  
2. Listen to, read and understand points from the provided content 
3. Use reading strategy effectively for the analysis of academic articles 
4. Develop teamwork skills in the context of effectively reading academic articles 
5. Use information technology for researching information regarding academic  

articles effectively 
 
IST30 1104 English for Specific Purposes 3(3-0-6) 
Prerequisite: IST30 1103 English for Academic Purposes 
  Further enhancement of students ’ language skills and ability in science and 
technology content; exposure to authentic language in science and technology from both printed 
and audiovisual materials, as well as online resources; focus on text- based tasks involving 
integrated skills with an emphasis on reading and writing 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Have responsibility in being punctual and regularly attending classes  
2. Read, analysis and discuss English articles on science and technology 
3. Understand the process of writing and gather information from various sources 

to apply in critical writing effectively 
4. Develop teamwork skills in the context of effectively reading specialized subjects 
5. Use information technology for researching scientific and technological 

Information 
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IST30 1105 English for Careers 3(3-0-6) 
Prerequisite: IST30 1104 English for Specific Purposes 
  Developing English skills needed for employment preparation, covering such topics 
as job search, resumes, cover letters, and job interviews; effective communication skills in the 
workplace; skills needed in preparing for the Test of English for International Communication 
)TOEIC( 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Have responsibility in being punctual and regularly attending classes  
2. Evaluate job descriptions that are suitable to student’s own characteristics 
3. Analyze student’s own strengths and weaknesses for job interviews 
4. Understand communication etiquettes in work environment as well as cultural 

differences 
5. Develop personality and show self- confidence for making impression to the 

interviewers 
6. Develop social skills for communication in the context of effectively working 
7. Use information technology for job finding and for finding information about the 

interested organizations 
8. Use language in reading job listings and organizational information, writing a short 

curriculum vitae and job interviews 
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General Education Elective Courses  
 
IST20 1501 Thai for Communication 2(2-0-4) 
Prerequisite: none 
  Principles of Thai Language; skill of using Thai in speaking; listening; reading; and 
writing; composition in Thai for communication and work presentation. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Illustrate their responsibility in classroom attendance, classroom participation as 
well as assignments completion with academic integrity . 

2. Explain an importance of the use of Thai language for communication. 
3. Express their responsibility and punctuality in assignments completion . 
4. Apply Thai knowledge with communication and presentations. 
5. Obtain Thai language skills for communication in everyday life efficiently. 

 
IST20 1502 Art Appreciation 2(2-0-4) 
Prerequisite: none 
  Definition of art; artists ’aspiration for art creation from various perspectives; values 
and aesthetic for soul; contexts of arts; visual culture towards art interpretation; roles and effects 
of arts in a society and world cultures through various perspectives; artwork creation valuable for 
self and others; arts and museums; public arts; music and art therapy; arts for sufficient life. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Want to explore "art "in many forms. 
2. Show the personality of an art admirer, both from a personal and group 

perspectives. 
3. Show the personality of an art admirer and compare the characteristics of arts 

in different   cultures. 
4. Have skill in thinking and understanding of artistic elements, reason and 

creativity, living well, and appreciating the aesthetics 
  



มคอ.2 
 

ก-114 

IST20 1503 Holistic Health 2(2-0-4) 
Prerequisite: none 
  Concepts regarding holistic health and health balance; weight control; sleep and 
relaxation; concentration and mental health; stress management; body strengthening; alternative 
healthcare. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Have a concept of health management in accordance with the principles of 
holistic health, including physical, mental, social and spiritual aspects, within the 
Thai health context and service system appropriately. 

2. Understand the development of a good quality of life, emphasizing on 
enhancing physical and mental health, including various life skills. 

3. Apply knowledge for the development of personality, mind, emotion, and 
integrated self- health care, nutrition, immunization, hygiene, and physical 
performance development. 

 
IST20 1504 Law in Daily Life 2(2-0-4) 
Prerequisite: none 
  Basic principle of law; hierarchy of law; population registry law; useful law in daily 
life law concerning person; property, juristic act and contract; loan agreement; service contract; 
made-to-order contract; contract of sale; property rental contract; hire-purchase contract; surety 
ship agreement; mortgage contract; basic law of family and inheritance; consumer protection law; 
basic law of intellectual property. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Have skills to apply the principles of the law to develop student’s own behaviors 
as a disciplined citizen, with responsibility and honesty to society. 

2. Have skills for learning the principles of the laws that are useful in developing 
student’s own quality life patterns. 
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IST20 2501 Professional and Community Engagement 2(1-2-3) 
Prerequisite: none 
  Projects and activities for building students ’working experiences with a community 
or a professional group that enhance life skills and respond to visions and objectives of a 
community or a professional group. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Have skills to develop student’s own human capital through applying  
knowledge of innovation and entrepreneurship to appropriately solve  
community or professional problems. 

2. Have skills for being a voluntary citizen and for the development of polite  
personality for working with a community or professional group. 

 
IST20 2502 Pluri-Cultural Thai Studies 2(2-0-4) 
Prerequisite: none 
  Understanding of systems of Thai society and culture; plurality in Thai economic 
and political development; significance of plural folk wisdoms; concept of sufficiency economy in 
global trends. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Have knowledge and understanding of the pluralism of Thai society, culture and 
citizenship. 

2. Be self-seeking and have analytical and critical skills with academic reasoning to 
understand the development and phenomena of Thai economy, society and 
politics. 

3. Work as a team on student’ s own learning and present the work with honesty 
and responsibility. 

4. Show voluntary mind, public consciousness and thinking foundation of 
sufficiency economy philosophy through research work and presentations with 
a group process 
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IST20 2503 ASEAN Studies 2(2-0-4) 
Prerequisite: none 
  Origins and purposes of ASEAN community; unity based on a socio- cultural 
diversity; respects for rights, civic responsibility and human dignity under different types of 
governments in each ASEAN Member State; living together happily and peacefully with ASEAN 
friends; quality of life in education and working systems. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Recognize the role of the global community in the social context of ASEAN and 
Thailand. 

2. Have a positive attitude towards cultural diversity, religious concept and lifestyle 
of fellow society in ASEAN .  

3. Be able to describe the key social factors affecting the conflict in ASEAN Member 
States .  

4. Be able to research relevant information to describe the way of life, concepts 
of the ASEAN people and the ASEAN social context, as well as being able to 
provide relevant examples to illustrate and link to such information. 

5. Use language to communicate in the form of discussion, writing and presenting 
in front of the class, confidently answer classmates’ questions by being prepared 
to search for information outside the classroom, and have academic information 
to support their arguments. 

 
IST20 2504 Design Thinking 2(2-0-4) 
Prerequisite: none 
  Creative thinking; questioning and problem- solving; brainstorming and society 
need-based service design; prototyping; appropriate application of innovation; lesson-learned. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Describe design thinking principles and processes. 
2. Use design thinking processes in designing innovative projects. 
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IST20 2505 Love Yourself 2(2-0-4) 
Prerequisite: none 
  Learning internal resources of self; understanding yourself and others; self-
management skills of thinking and behaviors to coping problems; life planning with a sense of 
social justice; teamwork 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Analyze and identify student’s own internal factors, including inspiration, 
motivation for self-worth and self-improvement. 

2. Understand student’s own self and the society in which student lives, 
understand others and society such as family, community, and organization. 

3. Explain self-management with a changing mindset, creative communication, 
problem facing and expressing appropriately. 

4. Set life goals, balance life plans with social capital, and self-develop starting 
with changing student’s own mindset. 

5. Work with others based on understanding of fundamentals, role, and 
teamwork communication that can lead to success or failure. 
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MAJOR COURSES  
Science and Mathematics Foundation Courses  
 
SCI02 1111 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. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Gain knowledge and understanding of 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, and chemical kinetics. 

2. Solve problems in the class. 
3. Describe the subject in details to others. 
4. Learn, honest, punctual, disciplined, responsible, and voluntary. 

 
SCI02 1112 Fundamental Chemistry Laboratory I 1(0-3-0) 
Prerequisite: SCI02 1111 Fundamental Chemistry I or taken concurrently 
  Experimental works in the laboratory which include the basic techniques in 
experimental chemistry, properties of gases and liquids, metallic models, chemical equilibrium, 
acid-base titrations, chemical kinetics and various types of chemical reactions. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Explain principles of lab safety and able to behave accordingly in the lab 
2. Know the names and uses of basic equipment and glass wares used in chemistry 

lab 
3. Conduct an experiment involving the collection of gas by water displacement 

and use the results to correctly calculate gas properties  
4. Correctly read temperature from thermometer, conduct experiment to find 

freezing point of liquid, and use colligative properties to calculate molecular 
mass of the unknown 

5. Explain the basic properties of solids  
6. Conduct a direct and back titration to find concentration of the solution 
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7. Use titration techniques to find solubility product constant 
8. Find the reaction order of the given reaction 
9. Explain the characteristics of different chemical reactions 
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SCI03 1001 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. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. compute limits of functions, by either applying the definition of the limit, rules 
of limits or l’Hôpital’s rule; 

2. Determine whether a given function is continuous; 
3. Compute the derivatives of various functions, including exponential, logarithmic 

and trigonometric functions, by either applying the definition or the rules for 
derivatives; 

4. Sketch graphs of functions by making use of the derivative; 
5. Apply linear approximation and Newton’s method for root finding; 
6. Compute integrals of low-order monomials using Riemann sums; 
7. Compute the indefinite and definite integrals of basic functions, including 

integration by substitution. 
 
SCI03 1002 Calculus II 4(4-0-8) 
Prerequisite: SCI03 1001 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. 
Course Learning Outcomes (CLOs)  

1. Compute integrals using techniques such as integration by parts, partial 
fractions and trigonometric and other substitutions; 

2. Recognize and compute improper integrals; 
3. Compute limits of sequences and series, by either using the definition or rules 

of limits; 
4. Compute Taylor polynomials and Taylor series; 
5. Perform arithmetic operations on vectors in three-dimensional space and apply 

them for problem solving; 
6. Work with equations of lines and planes in three-dimensional space; 
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7. Differentiate and integrate vector-valued functions in three-dimensional space, 
and compute lengths of curves; 

8. Explain whether a function of several variables is continuous; 
9. compute partial derivatives, directional derivatives and gradients; 
10. find local extrema of functions of two variables.  
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SCI03 1003 Probability and Statistics 3(3-0-6) 
Prerequisite :  SCI03 1002 Calculus II 
  Elementary probability theory, random variables and distributions, moments, 
moment generating functions and characteristic functions, limit theorems, random samples and 
sampling distributions, estimations, tests of hypothesis. 
Course Learning Outcomes (CLOs)  

1. explain the elementary theorems of probability, and calculate the probability 
of an event; 

2. explain the meaning of random variable, classify the types of the random 
variables, and give an example for each type of the random variable; 

3. explain the main properties, give examples, and calculate the probability of 
events related with the main discrete random variables; 

4. explain the main properties and calculate probability of events related with 
the main continuous random variables; 

5. explain the ideas and the key concepts of random sampling; 
6. explain the key concepts of parameter estimations, and estimate the 

statistical parameters; 
7. explain the key concepts and the method of hypothesis testing, and apply 

the hypo thesis testing to problems in statistics. 
 
SCI03 1005 Calculus III 4(4-0-8) 
Prerequisite: SCI03 1002 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. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Draw graphs in polar coordinates as well as quadric surfaces in three dimensions; 
2. Compute double and triple integrals along with graphing concerned domains in 

rectangular, polar, cylindrical and spherical coordinates; 
3. Solve first order ordinary differential equations; 
4. Solve first order initial value problems; 
5. Solve second order linear ordinary differential equations; 
6. Solve second order linear initial value problems; 
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7. Apply the power series method to solve linear ordinary differential equations; 
8. Connect differential equations to problems in mathematics, science, engineering 

and daily life . 
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SCI03 2002 Numerical Methods for Computer 4(4-0-8)  
Prerequisite :  SCI 03 1005  Calculus III and ENG85 1020 Computer Programming I  
  This course introduces the principles and fundamental concepts of numerical 
analysis for solving common computational problems in engineering. Topics include: number 
representations on computer, Taylor polynomials and function approximation, root finding for 
nonlinear equations, interpolation by polynomials, least-squares method, some theoretical 
background on linear algebra and matrices, direct and iterative methods for solving linear systems, 
numerical differentiation and integration, numerical solutions of boundary value problems for 
ordinary differential equations.  
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. learn how numbers are represented on computers, its limitation and round-
off error; 

2. construct Taylor polynomials for function approximation, analyze the 
truncation error using Taylor’ s theorem, and find a bound for the truncation 
error; 

3. apply basic iterative methods to approximate roots of nonlinear equations 
and analyze the convergence of Newton’s method; 

4. explain the key concepts of interpolation, use Lagrange basis polynomial 
functions and Newton divided difference to construct the interpolating 
polynomial functions; 

5. explain the key concepts of least-squares method, fit data by linear functions 
and nonlinear functions, and interpret the goodness of fit by correlation 
coefficient; 

6. find solutions of linear systems by applying Gaussian elimination method, LU 
factorization, Gauss- Jacobi and Gauss- Seidel iterative methods, and analyze 
the convergence condition; 

7. calculate the approximate values of derivatives by forward, backward, and 
central difference formulas and analyze the errors; apply the Newton-Cotes 
rules to calculate the approximate values of the definite integrals, and use 
big O notation to represent the error and analyze the reduction of error; 

8. explain the difference between the analytical solutions and numerical 
solutions of differential equations and apply basic numerical methods for 
solving the initial value problems for ODE. 



มคอ.2 
 

ก-125 

  



มคอ.2 
 

ก-126 

SCI03 2303 Mathematical Methods for Differential Equations 4(4-0-8) 

Prerequisite: SCI03 1005 Calculus III 
  Differential equations; Initial value problem; Boundary value problem; Theory 
related to differential equations; Higher order linear ordinary differential equations; Homogenous 
equations; Nonhomogeneous equations; Finding solutions with the undetermined coefficients 
method; Finding solutions with the variation of parameters method; Laplace transform; Application 
of Laplace transform for solving initial value problems; Partial differential equations; Application 
of methods of differential equations in several problems 

Course Learning Outcomes (CLOs)  
1. solve first and second order ordinary differential equations; 
2. solve initial value problems of first and second order differential equations; 
3. solve boundary value problems of second order differential equations; 
4. solve higher order ordinary differential equations with the undetermined 

coefficients method;  
5. solve initial value problem of higher order ordinary differential equations with 

undetermined the coefficients method; 
6. solve initial value problem of higher order ordinary differential equations with 

the variation of parameters method; 
7. do Laplace transform and inverse Laplace transform of elementary functions; 
8. apply Laplace transform to solve initial value problem; 
9. solve partial differential equations; 

10.  apply the differential equations in several problem; 
11.  show ethics learning ethics; 
12.  communicate academic concepts both orally and in writing. 
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SCI05 1001 Physics I 4(4-0-8) 
Prerequisite: none 
  Newton’ s Laws of motion Linear motion linear, momentum, angular momentum, 
mechanical energy, work-energy theorem, elasticity, simple harmonic motion, damped oscillation 
and resonance, propagation of wave, sound wave, flow of fluid, heat and thermodynamics, kinetic 
theory of gas. 
Course Learning Outcomes (CLOs)  

1. Describe the quantities related to motions 
2. Calculate the physical quantities related to the motions by applying Newton’s 

Laws of motion  
3. Apply the work-energy theorem to calculate physical quantities related to 

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

a system is conserved, 
5. Identify if an oscillation is underdamped, overdamped or critically damped, 
6. Apply the continuity equation and Bernoulli’s principle to calculate the speed 

and pressure of fluids, 
7. Apply the equation of state to obtain state quantities of an ideal gas, 
8. And implement the laws of thermodynamics to calculate the heat flowing in 

and out of an ideal gas that undergoes reversible processes. 
 
SCI05 1002 Physics II 4(4-0-8) 
Prerequisite: SCI05 1001 Physics I 
  This course covers electrostatics, circuits and magnetism, Maxwell’ s equations, 
physical optics and introductory quantum mechanics. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. To describe, in words, the various concepts in electromagnetism, electric circuits 
physical optics, and modern physics that comes into play in particular situations; 

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

3. To predict outcomes in other similar situations. 
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SCI05 1191 Physics Laboratory I 1(0-3-0) 
Prerequisite: SCI05 1001 Physics I or study concurrently 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. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

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. 

 
SCI05 1192 Physics Laboratory II 1(0-3-0) 
Prerequisites: SCI05 1191 Physics Laboratory I and SCI05 1002 Physics II require   
  SCI05 1191 Physics Laboratory I or/and SCI05 1002 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 light, 
electronics, photoelectric and radiation. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

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  
 
ENG31 1001 Engineering Materials I 2(2-0-4) 
Prerequisite: none 
  General properties of engineering materials: metals, ceramics, polymers and 
composite; materials innovation concept, classification of metallic materials; crystal structures of 
metals; macro- and micro structural examinations; mechanical properties and mechanical testing; 
phase equilibrium diagrams and interpretations; metal processing; heat treatment of metals; 
structure - property - processing - application relationships of metallic materials; mechanical 
degradation in services, corrosion of metals and preventions. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Categorize engineering materials and propose material innovation concept . 
2. Explain the principles of mechanical test methods, calculate and discuss the test 

parameters .   
3. Read and interpret equilibrium phase diagrams and perform basic calculations 

using the lever’s rule . 
4. Relate microstructure  - property  - processing for the selection of desired basic 

engineering applications . 
5. Explain mechanisms of mechanical degradations and corrosion of metals, with 

their preventions. 
 
ENG33 6004 Introduction to Manufacturing Processes 2(2-0-4) 
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. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Describe the production process, such as machine processing, metal casting, 
basic principles of production cost. and using essential machine tools. 

 2. Explain the differences between different metal welding methods and the 
properties of varying heat-treated metals. 
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ENG83 1001  Engineering Materials II  2(2-0-4) 
Prerequisite:  none 
  Structure and properties of ceramic materials; Conventional and advanced ceramic; 
Ceramic processing and engineering applications of ceramics; Polymer as an engineering material, 
Polymer blends, Polymer composites, Chain structure of polymers, Mechanical and thermal 
properties of polymers, Polymerization, Polymer processing, Polymer degradations; Polymeric and 
Ceramic Materials for engineering application. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Students are able to describe basic properties of polymeric and ceramic 
materials. 

2. Students are able to relate structure and properties of polymeric and ceramic 
materials. 

3. Students are able to explain the materials processing techniques. 
4. Students are capable of select appropriate materials for the desired basic 

engineering applications. 
5. Students are able to express responsibility and punctuality. 

 
ENG85 1010 Engineering Graphics I 2(1-3-5) 
Prerequisite: none 
  Lettering; descriptive geometry; reading and drawing orthographic and pictorial 
drawings; standard, dimension and tolerance in basic engineering drawings; sections; auxiliary 
views; freehand sketch; detail and assembly drawings. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Read standard and symbols in basic engineering drawing . 
2. Sketch engineering drawings with free-hand. 
3. Read and draw orthographic, pictorial drawings, descriptive geometry, and 

section views. 
4. Understand methods of specifying dimensions and tolerance in basic engineering 

drawings. 
5. Draw assembly and basic drawings. 
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ENG85 1020 Computer Programming I 1(0-3-3) 
Prerequisite: none 
  Computer concepts and components; hardware and software interaction; 
Electronic Data Processing (EDP) concepts; program design and development methodology; 
programming with modern computer language; defining variables, expressions, control statements; 
programming practice. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Understand how the various computer components work, both hardware and 
software. 

2. Process electronic data. 
3. Understand how computer programming algorithms work. 
4. Write programs to receive and process preliminary data. 

 
ENG85 2020 Thermodynamics I 3(3-0-6) 
Prerequisite: SCI05 1001 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. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Describe the basic concepts of thermodynamics. 
2. Specify the properties of pure substances at different states from property 

tables. 
3. Calculate the energy conversion in closed and open systems based on first law 

of thermodynamics. 
4. Calculate the Carnot cycle to evaluate the thermal efficiency and coefficients 

of performance for heat engines, refrigerators, and heat pumps based on 
second law of thermodynamics 

5. Calculate the entropy changes that takes place during processes. 
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ENG85 2030 Engineering Statics 3(3-0-6) 
Prerequisite: SCI05 1001 Physics I 
  Force systems; resultant forces and moments; equilibrium; structural analysis, 
internal forces; friction; center of gravity and centroid; moment of inertia; virtual work and stability. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Apply knowledge of mathematics, science and fundamental engineering in 
Engineering Statics problems. 

2. Understand and apply the concept of free-body diagram and equations of 
equilibrium and mathematics in Engineering Statics problems. 

 
ENG85 2050 Engineering Dynamics 3(3-0-6) 
Prerequisite: ENG85 2030 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. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

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. 

 
ENG85 2070 Fundamentals of Electrical and Electronics Circuitry 3(2-3-7) 
Prerequisite: SCI05 1002 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. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Recall the electrical circuit components and explain the principle of electrical 
devices . 

2. Analyze the various types of electrical circuit. 
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ENG85 2080 Manufacturing Processes Laboratory 1(0-3-3) 
Prerequisite: ENG33 6004 Introduction to Manufacturing Processes 
  Practices of machining; manufacturing process metal cutting, welding, drilling and 
threading; practices of basic dimension measuring tool such as vernier caliper, vernier height gauge 
and micrometer; Practices of automated machines such as CNC machines, EDM, wire cutter and 
precision measuring using a CMM machine; Making basic product  
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Produce the metal work process in machining, milling, welding, drilling and 
threading process. 

2. Perform the basic manufacturing process, choose the right machine and tool, 
and use the automatic machines for basic manufacturing. 

3. Measure the product dimension with basic measuring tools such as vernier 
calipers, vernier High Gage and micrometer. 

 
ENG85 2090 Safety Engineering 2(2-0-4) 
Prerequisite: none 
  Principal of occupational health and safety in the workplace, laws related to 
occupational health and safety, environmental hazards as physical hazards, chemical hazards, 
biological hazards, safety and psychosocial, occupational disease, principal of hazard controls, 
machine safety, electrical safety and maintenance safety, personal protective equipment (PPE), 
safety inspection, accident investigation, job safety analysis, basic of risk assessment, fire 
prevention and control, safety management,  Design firefighting system 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Explain concept or principal of occupational health and safety in the 
workplace  

2. Explain concept or theory of hazard prevention and control in the 
workplace  

3. Select appropriate personal protective equipment 
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ENG85 2100 Fluid Mechanics I 3(3-0-6) 
Prerequisite: SCI05 1001 Physics I 
  Fluid properties and flows, pressure, hydrostatic force, buoyancy, flow rates, flow 
meters and flow measurements, continuity equation, momentum equations, energy equation, 
Bernoulli equation, dimensional analysis and similarity, flow in pipe and pressure losses, pump 
selection related to a piping system, elementary application.  
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Understand fluid properties and flow. 
2. Calculate the magnitude and location of hydrostatic forces on submerged 

surfaces. 
3. Calculate the flow systems based on governing equations in integral form. 
4. Solve the basic flow problems based on dimensional analysis. 
5. Calculate the pressure losses in pipe. 
6. Select a suitable pump for a piping system. 

 
ENG85 2110 Mechanics of Materials I 3(3-0-6) 
Prerequisite: ENG85 2030 Engineering Statics 
  Forces and stresses; stress- strain relations; stresses in beams; shear diagram and 
moment diagram; deflection of beams; buckling of columns; Mohr’s circle and combined stresses; 
failure criteria. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Define solution procedures and methods by applying knowledge of 
mathematics, science and fundamental engineering in analysis and design of 
structures and structural members in Mechanics of Materials. 

2. Find appropriate problem solutions within reasonable constraints by applying 
the concept of free-body diagram, equations of equilibrium and mathematics in 
Mechanics of Materials problems. 
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Specific Engineering Courses  
Basic Professions Engineering Courses  
 
ENG85 2010  Introduction to Mechanical and Aeronautical Engineering Profession 1(1-0-2)  
Prerequisite: none 
  Characteristic of mechanical and aeronautical engineers. Fundamentals in the fields 
of mechanical engineering and aeronautical engineering. Overview of mechanical and aeronautical 
engineering curriculum. Career guidance of mechanical and aeronautical. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Explain ethics of mechanical and aeronautical engineering profession. 
2. Explain importance of safety in mechanical and aeronautical engineering work. 

3. Understand engineering professions in mechanical and aeronautical engineering 

fields. 

 
ENG85 2040  Measurement and Instrumentation 2(1-3-5)  
Prerequisite: none 
  Process of measurement, types and characteristics of measurement instruments, 
sampling and displaying data, measurement uncertainty, calibration, statistical process, use of 
instruments: distance, temperature, pressure, fluid flow, force, torque and power, angles and 
rotational speed, basics electronics measurements, data processing.   
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. The students must be able to select the appropriate measurement and 
instruments for each situation. 

2. The students must be able to assess the uncertainty from measurement and 
be able to apply the statistical process for measurement system. 

3. The students must be able to assess the uncertainty from measurement and 
be able to apply the statistical process for measurement system. 

4. The student must be able to do the basics calibration on the instruments. 
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ENG85 2060 Mechanical Drawing 2(1-3-5)  
Prerequisite: ENG85  1010 Engineering Graphics I 
  Standards in Industrial- mechanical drawing; basic geometric dimensioning and 
tolerance; Computer-Aided Drawing; 2D and 3D drawings; sheet metal, welding, assembly of 
mechanical parts; work drawings 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Understand symbols of drawing according to industrial standards. 
2. Understand geometric dimensioning and tolerance )GD&T(. 
3. Create 2D and 3D parts using Computer-Aided Drawing ) CAD( . Create work 

drawings. 
4. Create sheet metal drawings and welding drawings. 
5. Create assembly drawings of mechanical machines according to industrial 

standards. 
 
ENG85 2120  Mechanics of Machinery 3(3-0-6) 
Prerequisite: ENG85 2050 Engineering Dynamics 
  Introduction to various mechanisms; Analysis of displacement, velocity and 
acceleration; linkage synthesis, static and dynamic forces analyses in mechanism, mass balancing 
of reciprocating mechanism; gear and gear trains.   
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Calculate the displacement, velocity and acceleration of the mechanism. 
2. Calculate the statics and dynamic forces in the mechanism. 
3. Balance the stationery and motion mass. 
4. Design the cams, gears and gear trains. 
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ENG85 2130  Internet of Things for Engineering Application 2(1-3-5) 
Prerequisite: ENG85 1020 Computer Programming I 
  Study the theories related to components on the Internet of Things system, and 
the process of designing Internet of Things system that show the relation of the generated data. 
Learners are expected to explain the principle of the system, which includes data gathering 
method, data communication, and the benefit of data analytics in the system. Learners will also 
develop skill to control the microcontroller and communication between components with 
different type of protocols in practice as well as study how the smaller components align 
themselves in the bigger system. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Able to explain the architecture and each components’ responsibility correctly 
according to IoT architecture. 

2. Able to analyze engineering problem and demonstrate the benefit of 
implementing the IoT system to solve the issue. 

3. Able to apply the IoT knowledge to design system that solve the engineering 
problem and meet the problem requirements.  

4. Able to write a program to allow micro-controller to control sensors and 
actuators accordingly to the instructions. 

5. Able to write a program to allow micron-controller to communicate over a 
network to with another device accordingly to the instructions. 

6. Able to write a program to allow a communication on a complex protocol for 
communicating with the severs accordingly to the instructions. 

 
ENG85 2140 Engineering Graphics II 2(1-3-5) 
Prerequisite:  ENG85 1010 Engineering Graphics I 
 Principles of engineering drawing; descriptive geometry and auxiliary views; detail 
drawing; assembly drawing; welding drawing; fasteners drawing; piping drawing; electrical drawing; 
structural drawing; computer-aided drawing in 2D and 3D 
Course Learning Outcomes (CLOs) 
 1. Use a computer to draw descriptive geometry, auxiliary view, welding, and 

fasteners. 
 2. Use a computer to draw electrical and structural systems. 
 3. Use a computer to generate detail drawings and assembly drawings. 
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ENG85 3010  Energy Management and Economics 2(1-3-5) 
Prerequisite: none 
  Usage of energy instruments such as electrical instruments, thermal instruments, 
flow rate instruments, the energy conservation measures, analyses the economics and rate of 
return, writing energy saving report, case study  
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Usage the instrument for measure the electric energy, thermal energy and flow 
rate. 

2. Analyze the energy measurement data. 
3. Set and analyze the energy saving measures 
4. Analyze the economic rate of return of the energy saving measures . 
5. Write the energy saving report. 

 
ENG85 3020  Introduction to Artificial Intelligence 2(1-3-5)  
Prerequisite: none 
  Basic concepts and principles of artificial intelligence, problem solving, search and 
planning, knowledge representation and reasoning, machine learning, data classification 
techniques, such decision tree techniques, Bayes, nearest neighbor, artificial neural networks, etc., 
expert system and inference techniques, extraction and selection of features, data segmentation 
and its application in engineering 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Understand the principles and definitions of artificial intelligence. 
2. Implement computer programs to help solve intelligence with artificial 

intelligence. 
3. Apply knowledge of artificial intelligence to various engineering works. 

 
ENG85 3030  Industrial Robots 2(1-3-5) 
Prerequisites: ENG85 1020 Computer Programming I and ENG85 2120 Mechanics of Machinery 
  Kinematics of robot; direct and inverse kinematics; robot motion path generation 
control technology; simulation off-line programming. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Ability to identify the principles of basic equipment operations using in 
automated manufacturing system.  
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2. Ability to design and select appropriate automated equipment related to 
complex engineering problems in order to control the automation systems. 

3. Ability to be responsible for engineering team working. 
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ENG85 3040  Heat Transfer 3(3-0-6)  
Prerequisites: ENG85 2020 Thermodynamics I and ENG85 2100 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. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

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. 
 
ENG85 3050  Mechanical Vibration 3(3-0-6) 
Prerequisite: ENG85 2050 Engineering Dynamics 

 Single degree of freedom, torsional vibration, free vibration, general force vibration, 
damped vibration, resonance vibration, multi-degree of freedom, continuous system, estimation 
of natural frequency, mode shape, methods and techniques to reduce and control vibration. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Be able to model both one degree of freedom and multiple degree of freedom 
dynamics systems to ordinary differential equation. 

2. Be able to analyze the torsional system, solve for the response of free vibration 
and force vibration.   

3. Be able to create the math model for equivalent system.  
4. Be able to design the vibration isolation and vibration absorber for reducing 

and controlling the vibration. 
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ENG85 3060  Refrigeration and Air Conditioning 3(3-0-6) 
Prerequisites: ENG85 3040 Heat Transfer 
  Basic knowledge of refrigeration and coefficient of performance, modified vapor 
compression, refrigeration cycles, system components analysis, refrigerant and their properties, 
evaporative cooling and cooling towers, absorption refrigeration, calculation of cooling load of 
refrigeration systems, freezing of food, thermal comfort and indoor air quality, air condition, cooling 
load estimation of air conditioning systems, chilled water duct design, air distribution and duct 
system design, Automobile air Conditioning system and Aircraft Air-Conditioning system. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Understand the basics of refrigeration for refrigeration, conditioning and 
refrigeration components. 

2. Describe the principle of cooling system design and air conditioning and safety 
standards of use. 

3. Analyze and design the various refrigeration and air conditioning systems. 
 
ENG85 3070  Fundamental of Computer Aided Engineering 2(1-3-5) 
Prerequisites: ENG85 1020 Computer Programming I, ENG85 2110 Mechanics of Materials I   

and ENG85 3040 Heat Transfer 
  Use of computer for analysis of mechanical engineering problems. Physical 
modeling and simulations of mechanical engineering problems; i.e., solid mechanics, fluid 
mechanics, heat transfer, and vibration by using the fundamental techniques of finite difference 
and finite element methods to analyze one-dimensional and two-dimensional problems. 
Specifications of boundary conditions and initial conditions, verification of simulated results. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Understand the principles of numerical computation and governing equations 
related to mechanical engineering systems, i.e., solid mechanics, fluid 
mechanics, heat transfer, and vibration. 

2. Formulate and analyze the equations in mechanical engineering by using the 
finite difference and finite element methods.  

3. Analyze the accuracy of the numerical solutions and validation.  
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ENG85 3080  Thermal System Design 3(3-0-6) 
Prerequisite: ENG85 3040 Heat Transfer 
  Engineering design, design of workable systems, economic analysis on thermal 
systems, models of thermal equipment, system simulation, optimization techniques, solution 
techniques, design problems. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Develop the ability to size and select the equipment related to the thermal 
system for a specific application.  

2. Develop the ability to mathematically model and analyze thermal systems. 
3. Analyze and calculate for optimal system design. 
4. Carry out analysis of thermal systems to identify cost and energy tradeoffs. 

 
ENG85 3400  Mechanical and Aeronautical Engineering Laboratory I 1(0-3-3) 
Prerequisites: ENG85 2020 Thermodynamics I, ENG85 2110 Mechanics of Materials I   

and ENG85 2100 Fluid Mechanics I 
  Experimental investigations of fundamental phenomena and applications 
interested in mechanical engineering: i.e., fluid mechanics, mechanics of materials, and 
thermodynamics; Process investigation of thermal and fluid equipment; Performance evaluation 
of thermal and fluid equipment; Correlation; Design and planning of experiments; Writing the 
technical report. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Design and plan the experiment of thermal and fluids equipment evaluation.  
2. Apply fundamental laws of fluid mechanics, mechanics of materials, and 

thermodynamics as well as analyze and interpret data. 
3. Work as a group effectively.  
4. Present the experiment results, make and support conclusions from the 

experiments in clear and concise reports. 
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ENG85 3410  Mechanical and Aeronautical Engineering Laboratory II 1(0-3-3)  
Prerequisites: ENG85 3040 Heat Transfer and  
  ENG85 3400 Mechanical and Aeronautical Engineering Laboratory I 
  Experiments in heat transfer and fluid mechanics such as wind tunnel lift and drag 
experiments, power plants, internal combustion engines, refrigeration, air conditioning, heat 
exchangers, solar energy, and other topics related to thermal/ fluid systems, data analysis, 
presentation of results . 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Apply theoretical concepts developed in thermal/ fluid courses to hands- on 
experiments. 

2. Conduct thermal/fluid experiments and analyze experimental data. 
3. Examine experimental results critically and demonstrate technical presentation 

skills. 
4. Communicate effectively in group settings. 
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Mechanical Engineering Major Courses 
 
ENG85 3018 Fundamental Skill of Mechanical Engineering  1)0-3-3( 
Prerequisite: none 
 Characteristic of Mechanical engineer, Overview of mechanical engineering 
curriculum. Basic mechanical system, basic computer software for mechanical engineering, 
practice of mechanical engineering fundamental skill, laws related to the mechanical engineering 
profession. Presentation and discussion in various interesting topics related to mechanical 
engineering. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Understand mechanical engineering curriculum . 
2. Present and discuss in various interesting topics related to mechanical 

engineering. 
3. Explain the basic principles of mechanical systems. 
4. Understand and explain the importance of laws related to the mechanical 

engineering profession. 
5. Earn basic technical skills in mechanical engineering and the use of basic 

computer programs for mechanical engineering. 
 
ENG85 3028  Machine Design 3(3-0-6) 
Prerequisite: ENG85 2110 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 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

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. 
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ENG85 3038  Jig and Fixture Design 3(2-3-7) 
Prerequisite: ENG85 2060 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, 
appropriated for manufacturing and assembling processes by machine and human; Applications 
of jig and fixture design; Practice by design and manufacturing of assigned work piece. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Ability to gather and apply knowledge in order to design jig and fixture. 
2. Ability to be responsible for engineering team working. 
3. Ability to organize data and present design concepts and details. 
4. Ability to be responsible for teams and engineering safety in practice to societal 

and environmental. 
 
ENG85 3048  Automatic Control Systems 4(3-3-9) 
Prerequisite: ENG85 3050 Mechanical Vibration 
  Mathematical model of mechanical system, electrical system thermal system and 
DC-motor etc., Transfer function, Dynamic response to step input, ramp input, impulse input, and 
harmonic input etc., Stability analysis, Steady-state error analysis, Dynamic response analysis in 
time domain and frequency domain, Controller design as P, PI, PD, PID, Lag, Lead, Lag-Lead by 
using frequency response analysis, Design and analysis for automatic control system by using 
MATLAB/Simulink program.  
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Create the mathematical model of mechanical system, electrical system thermal 
system and DC-motor etc. 

2. Analyze dynamic response of the mathematical model to step input, ramp input, 
impulse input and harmonic input.  

3. Analyze the stability of control system and steady-state error.  
4. Analyze dynamic response of the mathematical model in time domain and 

frequency domain.  
5. Design controller as P, PI, PD, PID, Lag, Lead, Lag-Lead by using frequency 

response analysis.  
6. Use MATLAB/Simulink program for designing and analyzing automatic control 

system. 
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ENG85 3058  Building System Design for Mechanical Engineer 3(3-0-6) 
Prerequisite: ENG85 3060 Refrigeration and Air Conditioning 
  Basic concept of building system design, Air conditioning design, Sanitary system 
design, Fire Protection system design, Illumination system design, Building drawing, Architectural 
drawing, Structural drawing, Electrical Lighting drawing, Sanitary drawing, and Air conditioning 
drawing, Energy conservation in motor, pump, and fan, Energy conservation in Air conditioning 
systems, Energy conservation in lighting system, Energy conservation law for building, Case study. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Design the system related to the building system work. 
2. Understand the system related to the building system work. 

 
ENG85 3068  Power Plant Engineering 3(3-0-6) 
Prerequisite: ENG85 3040 Heat Transfer 
  Basic operating principles and analysis of performance characteristics of power 
plants, fuels and combustion, steam generators, fans, pumps, cooling towers, steam turbines, 
analyses for conventional and alternative energy sources, power plant economics and 
environmental impacts. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Understand and explain the principles of operation of steam generators, fans, 
pumps, cooling towers, steam turbines. 

2. Develop the ability to size and select various components of power plants. 
3. Develop the ability to analyze the performance of power plants. 

 
ENG85 3078  Industrial Automation Engineering 3(2-3-7) 
Prerequisite: none 
  Study of automation system in industrial application; Study of various sensors in 
automation system; Study of motor and pneumatics system; Study of controller system such as 
Programmable Logic Controller (PLC) and microcontroller; Train to read an electrical and 
mechanical drawing for automation machine. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Understanding functions of various proximity sensor, position sensor in industries. 
2. Programing to control machine operating for Programmable Logic Controller. 
3. Programing to control machine operating for microcontroller. 
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4. Be able to wire electronics system and Pneumatics system according to 
requirement and design an automation control with Pneumatics system. 

5. Be able to read and draw electric circuit, pneumatic circuit, mechanism, and 
flowchart of automation machine. 

6. Practical skill to program automation machine with programmable logic 
controller  
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ENG85 4508  Mechanical Engineering Capstone Project 4(3-3-9) 
Condition: Consent of the school 
  Identifying problems and causes of the problems, conceptual framework, 
ascertainment and compilation in engineering data, hands-on training, design of testing and 
experiment, project planning. Design, analysis, and the construction of designs or prototypes of 
mechanical system, fluid and thermal systems that related to mechanical engineering. Report 
writing, and project presentation . The project is conducted under the supervision of the project 
advisor. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Identify problems, causes of the problems, specify hypotheses of the problems, 
and propose solutions for solving problems related to mechanical engineering. 

2. Set goals, project action plan, workload, and show the dependance of each task 
and workload for project achievement. 

3. Do research into reliable information and refer sources of information for use in 
solving problems. 

4. Evaluate and make decisions based on observations, data collection, and data 
interpretation to solve problems related to the project. 

5. Apply relevant knowledge and skills in mechanical engineering to solve project 
problems. 

6. Present the project outcomes in the form of report writing and project 
presentations. 

7. Have leadership and effective team-work skills. 
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Mechanical Engineering Technical Elective Courses 
 
ENG85 4019  Automotive Engineering 3(2-3-7) 
Prerequisite: none 
 Automotive Engineering fundamentals, Vehicle Vibration, Brake, Steering 
Mechanism, Engine, Clutch and Gear Box, Propeller Shaft, Universal Joint, Final Drive, Differential  
Rear Axle, Engine Heat Transfer, Air Condition, Performance of Automobile and 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. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Students can understand the operation systems are related to vehicles . 

2. 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. 

 
ENG85 4029 Electric Vehicle Technology 3)2-3-7( 
Prerequisite: none 
 Types of electric vehicles; design principle of battery, series hybrid, and parallel 
hybrid electric vehicles; electric propulsion systems; power electronics in electric vehicles; battery 
technology; supercapacitors; charging; charging connectors; fundamentals of regenerative braking; 
fuel cell technology and fuel cell vehicles. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Be able to explain the principles underlying the different types of electric 
vehicles 

2. Be able to calculate for the size of electric motors and batteries used in battery, 
series hybrid, and parallel hybrid electric vehicles that satisfies the designed 
conditions 

3. Be able to explain the difference between motors used in electric vehicles 
4. Be able to explain the principles of power electronics in electric vehicles 
5. Be able to explain the principles of batteries and supercapacitors 
6. Be able to explain the difference between AC and DC charging and the difference 

between charging connectors 
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7. Be able to explain the difference between regenerative braking systems 
8. Be able to explain the principles of fuel cells 

  



มคอ.2 
 

ก-154 

ENG85 4039 Electronics Controlled Unit for Automotive 3(2-3-7)  

Prerequisite: ENG85 3048 Automatic Control Systems 
   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. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Student will be able to explain operating mechanism of electrical control unit 
as well as basic of measurement and control system in automotive.  

2. Student will be able to develop programs for controlling engine and other 
devices in automotive. 

 
ENG85 4049 Self-Driving Ground Vehicle System 4(3-3-9) 
Prerequisite: ENG85 1020 Computer Programming I 
 Fundamental of self-driving car system and other important components; levels of 
driving automation, coordinate frames, kinematics, ground vehicle dynamics, sensors for UGVs, 
state estimation; autopilot control design including drive-by-wire control system (throttle-by-wire, 
steering-by-wire, brake-by-wire system; cruise speed control, adaptive cruise speed control, lane 
tracking control, guidance control, path planning, mission control (high-level control). 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Student will be able to understand the related components and function of 
self-driving car, especially autopilot system. 

2. Students will be able to utilize the fundamental knowledge to understand how 
to apply self-driving technology to ground vehicle. 
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ENG85 4059 Embedded Control Systems 3(2-3-7) 
Prerequisite: ENG85 3048 Automatic Control Systems 
 Measurement, smart display and data collection, Control mechanical engineering 
system using microcontroller, Stability and dynamic response analysis for mathematical model of 
mechanical and electrical system in time domain, frequency domain, Design controller such as PI, 
PD, PID, Lead, Lag, Lag-Lead, Estimation mathematical model using system identification and 
Artificial Intelligence (AI) technique, Design embedded control system using MATLAB/Simulink and 
Python 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Measure and data collection, data acquisition, display (LCD, Touchscreen), 
analyze data measurement using Python with microcontroller such as pressure, 
temperature, displacement, velocity, acceleration, flow rate, machine speed etc. 

2. Create, test, and analyze the stabilities of dynamic response mathematical 
models for mechanical systems and electrical systems both in the time and 
frequency domain using MATLAB/Simulink and AI technique. 

3. Estimate mathematical models of mechanical and electrical systems using the 
system identification  

4. Design controllers used in industry, e.g. PI, PD, PID, Lead, Lag, and Lag-Lead 
controllers using MATLAB/Simulink. 

5. Have computer skills, e.g. MATLAB, and Python language for analyzing modeling 
of various control systems. 

6. Create Python program with microcontroller for open-loop and closed-loop 
control system such as speed control system for DC motor, temperature control 
system for furnace, pressure control system for container etc. 

7. Develop and design appropriately control embedded systems. 
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ENG85 4069 Introduction to Railway System Engineering 3(3-0-6) 
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. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Explain basic concepts in railway engineering system 
2. Explain components of rail track system, rolling stock system, electric traction 

system and railway signaling system 
3. Implement the fundamental of railway system engineering for applying to 

engineering problems 
 
ENG85 4079 Electrical Traction and Rollingstock Technology 3(3-0-6) 
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.  

Course Learning Outcomes (CLOs) 
1. Explain basic concepts of electric traction system and rolling stock technology 
2. Explain components of electric traction system and other related drive 

technology 
3. Implement electric traction and drive technology of rail vehicles for applying to 

engineering problems 
 
ENG85 4089 Maintenance Engineering 3)3-0-6( 
Prerequisite: none 
 Introduction to Maintenance concepts, breakdown maintenance, preventive 
maintenance, time- based and condition- based maintenances, maintenance prevention; Total 
Productive Maintenance and 8 pillars of TPM; Establishment concept of inspection plan, 
lubrication plan and changing plan; Measurement and evaluation of maintenance KPIs, OEE; 
Modern concept and technology in maintenance engineering. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Ability to explain maintenance concept and selection. 
2. Ability to set up inspection plan, lubrication plan and changing plan. 
3. Ability to explain how to use maintenance KPIs and OEE in management work. 
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4. Ability to search for information, set up and present maintenance plan from 
assignments .  
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ENG85 4099 Design of Automation Machine 3(2-3-7) 
Prerequisite: ENG85 3078 Industrial Automation Engineering 
 Definition of automation system and machine; Application of various control 
system such as ladder programing, numerical control and other control system in industrial 
application; Design a detail of machine; Selection of machine components, mechanism design; 
Automatic control and design; assembly and testing; Design automation machine. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Design mechanisms and parts of machine. 
2. Practical Skill to use CAD such as SolidWorks to design machine. 
3. Choose suitable machine components and control system for designed 

machine. 
4. Calculate cost to build machine by estimating from cost of materials, equipment, 

machine parts, control system and labor. 
5. Practical skill to use CAD software such as SolidWorks to analysis a function of 

automation machine. 
6. Presentation skill to demonstrate a design to request a budget or competitive 

bidding 
7. Design a feature of automation machine to achieve requirements. 

 
ENG85 4109 Computer-Aided Design and Manufacturing for Engineering 3(2-3-7) 
Prerequisite: ENG85 2060 Mechanical Drawing 
 Basic functions and commands in CATIA, drawing 2D sketches, creating 3D models, 
creating 3D surface models, assembling 3D models, drafting, applications in mechanical drawing 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Be able to draw 2D sketches.  
2. Be able to create 3D models. 
3. Be able to create 3D surface models. 
4. Be able to assemble 3D models to create a product. 
5. Be able to create 2D drawing of 3D models.  
6. Be able to apply the commercial software in mechanical engineering 

applications. 
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ENG85 4119 Computational Solid Mechanics 3(2-3-7) 
Prerequisite: ENG85 3070 Fundamental of Computer Aided Engineering 
  Overview and the application of the commercial Finite Element software for 
analyzing the mechanical engineering problems related to solid mechanics, heat transfer and 
mechanical vibration. Modeling and simulation of 1D-element problem; bar and truss, beam and 
frame 2D-surface element problem; plane stress, plane strain, symmetric geometry, plate and 
shell including 3D-element problem; single and multiple part. Effect of element number on the 
accuracy of solution. Static failure, bulking and fatigue analysis, structure vibration and dynamic 
response analysis, heat transfer and thermal stress analysis, optimization design, and solid 
mechanics related analysis project. 
Course Learning Outcomes (CLOs)  

1. Understand the overview and principles of the commercial Finite Element 
software 

2. Choose the appropriate element for analyzing the solid mechanics problem. 
3. Have skills in modeling and analyzing the problems related to solid mechanics, 

mechanical vibration, dynamics response, thermal and optimization. 
4. Understand the effect of element quantity to the result accuracy. 
5. Simulate and analyze the mechanical engineering project related to solid 

mechanics problems. 
 
ENG85 4129 Computational Fluid Dynamics 3(2-3-7) 
Prerequisites: ENG85 2100 Fluid Mechanics I, ENG85 3040 Heat Transfer and 
 ENG85 3070 Fundamental of Computer Aided Engineering  
 Concept of computational fluid dynamics, governing equations of fluid dynamics, 
transport equations of fluid flow, finite volume method, application of computational fluid 
dynamics software for laminar and turbulent flows of an internal flow, external flow over an 
obstacle, fluid flow and heat transfer, verification and validation of the computational results. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Understand the concept of computational fluid dynamics, governing equations 

and transport equations of fluid flow. 

2. Simulate and analyze the basic problems in fluid flows by using the finite 

volume method.  
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3. Apply a commercial software in computational fluid dynamics to simulate and 

analyze the basic problems in fluid flows, i.e., external flow, internal flow, and 

fluid-heat transfer problems. 

4. Analyze the accuracy of the numerical solutions and validation. 
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ENG85 4139 Optimization 3(3-0-6) 
Prerequisite: ENG85 1020 Computer Programming I 
 Dynamic optimization, mathematical programming, gradient methods, Newton’s 
methods, linear programming, non-linear programming, Evolutionary computation, multi-objective 
optimization 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Arbitrary to defined, crate criteria and solve engineering problems by applying 
scientific, mathematical and engineering principles. 

2. Arbitrary to communicate effectively with the target audience 
3. Arbitrary to develop and conduct experiments, interpret data, and use the 

engineering decision-making process to conclude appropriately 
 
ENG85 4149 Big Data Technology 3)3-0-6( 
Prerequisite: SCI03 1003 Probability and Statistics 
 Basic principles for big data technology, big data analysis, big data installation and 
management, Hadoop, map reducing, Sparks programming for big data analysis, search and 
indexing, clustering, categorization, feature selection and application to engineering problems. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Explain the concepts of big data technology. 
2. Identify the appropriate big data technology for different applications. 
3. Implement knowledge of big data technology in engineering application 

problems. 
 
ENG85 4159 Image Processing and Pattern Recognition 3(2-3-7) 
Prerequisite: none 
 Visual perception and mathematical model of image, sampling theory and 
digitization, Fourier transform and its properties for image representation, image enhancement: 
image smoothening, image sharpening, color image processing, image segmentation, pattern 
recognition and application to engineering problems. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Explain the concepts of image processing and pattern recognition. 
2. Identify the appropriate image processing and pattern recognition approaches 

for different applications. 
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3. Implement image enhancement, image processing, image segmentation and 
pattern recognition algorithms for applying to engineering problems. 
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ENG85 4169 Data Mining 3(3-0-6) 
Prerequisite: none 
 Fundamental data mining concepts, data preprocessing, data warehouse, data 
cleaning, data integration, data conversion and reduction, pattern and association mining, 
classification and prediction modelling, and cluster analysis. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Explain the concepts of data mining. 
2. Identify the appropriate data mining approaches for different applications. 
3. Implement data preprocessing, data warehouse, pattern and association mining, 

classification and prediction algorithms, and clustering algorithms to analyze 
data mining problems. 

 
ENG85 4179 Reinforcement Learning 3(2-3-7( 
Prerequisite: ENG25 3020 Introduction to Artificial Intelligence 
 Introduction to reinforcement learning, Markov decision process, value-based 
reinforcement learning, policy-based reinforcement learning, temporal difference learning, Q-
learning, Deep Q-Network, application to engineering problems. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Explain the concepts of reinforcement learning. 
2. Identify the appropriate reinforcement learning approaches for different 

applications. 
3. Implement reinforcement algorithms for applying to engineering problems. 

 
ENG20 2020  Global Project Based Learning I 4(2-4-8) 
Prerequisite: none  
  Students form multi-disciplinary group with students from different institutions or 
international students to create projects addressing basic problems in the industry, agencies, 
organizations, environment, or society under supervising of project supervisor . Students practice 
design thinking skills, analyze problems, define problems, ideation, prototyping, test and present 
prototypes, apply design thinking process to the assigned multi-disciplinary project . All activities 
are conducted in English language . 
Course Learning Outcomes (CLOs)  

1. Research on information about the assigned project. 
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2. Communicate, exchange, and present basic information and opinion among 
group members, supervisor, and organization about the assigned project. 

3. Take role as leader and member to design and create assigned project 
prototype. 
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ENG20 3020 Global Project Based Learning II 4(2-4-8) 
Prerequisite: ENG20 2020 Global Project Based Learning I  
  Students form multi-disciplinary group with students from different institutions or 
international students to create projects addressing problems in the industry, agencies, 
organizations, environment, or society under supervising of project supervisor . Students practice 
design thinking skills, analyze problems, define problems, ideation, prototyping, test and present 
prototypes, apply design thinking process to the assigned multi-disciplinary project . All activities 
are conducted in English language. 
Course Learning Outcomes (CLOs)  

1. Research on information about the assigned project. 
2. Communicate, exchange, and present information and opinion among group 

members, supervisor, and organization about the assigned project. 
3. Take role as leader and member to design and create assigned project 

prototype. 
 
ENG20 4020 Global Project Based Learning III 4(2-4-8) 
Prerequisite: ENG20 3020 Global Project Based Learning II  
  Students form multi-disciplinary group with students from different institutions or 
international students to create projects addressing complex problems in the industry, agencies, 
organizations, environment, or society under supervising of project supervisor . Students practice 
design thinking skills, analyze problems, define problems, ideation, prototyping, test and present 
prototypes, apply design thinking process to the assigned multi-disciplinary project . All activities 
are conducted in English language. 
Course Learning Outcomes (CLOs)  

1. Research on information about the assigned project. 
2. Communicate, exchange, and present complex information and opinion 

among group members, supervisor, and organization about the assigned 
project. 

3. Take role as leader and member to design and create assigned project 
prototype. 

  



มคอ.2 
 

ก-166 

ENG85 4309 Advanced Topics in Mechanical Engineering I 2(1-3-5) 
Prerequisite: None 
  The interesting topics at the moment or new developments in various fields of 
mechanical engineering. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 
  Student will be able to learn and practice important skills related to the topics. 
Student will be able to apply related knowledge with the study in interested topics. 
 
ENG85 4319 Advanced Topics in Mechanical Engineering II 2(1-3-5) 
Prerequisite:  None 
  The interesting topics at the moment or new developments in various fields of 
mechanical engineering. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 
  Student will be able to learn and practice important skills related to the topics. 
Student will be able to apply related knowledge with the study in interested topics. 
 
ENG85 4329 Special Problems in Mechanical Engineering I 2(1-3-5) 
Prerequisite: None 
  The special study or research that has been assigned by instructor and approved 
by the chief of the department, will be completed in one semester. The reports have to be 
submitted to keep at the department of mechanical engineering and required the oral 
examination. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 
  Student will be able to research data and knowledge related to interested 
problems. Student will be able to apply knowledge for solving interested problems. Student will 
be able to conclude and present results of the study or solutions of problems properly. 
 
ENG85 4339 Special Problems in Mechanical Engineering II 2(1-3-5) 
Prerequisite: None 
  The special study or research that has been assigned by instructor and approved 
by the chief of the department, will be completed in one semester. The reports have to be 
submitted to keep at the department of mechanical engineering and required the oral 
examination. 
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Course Learning Outcomes (CLOs) 
  Student will be able to research data and knowledge related to interested 
problems. Student will be able to apply knowledge for solving interested problems. Student will 
be able to conclude and present results of the study or solutions of problems properly. 
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ENG85 4349 Work Integrated Education I 4(0-12-12) 
Condition: Consent of the school 
  Education that provides students with the opportunity to learn practical skills in a 
workplace. Students will work in the workplace approved by the school. There will be clear 
responsibilities and clear schedules. The duration of work is not less than 24 hours a week. The 
results and evaluation must be reported by the faculty and the job supervisor at the workplace. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Gain practical experience in the students’ field of study in addition to 
classroom learning. 

2. Apply a basic knowledge from study to practical work in workplace. 
3. Increase relevance of learning, self-development, interpersonal skills, 

responsibility, and self-confidence. 
4. To be able to develop themselves to gain modern technology in real 

workplace and understanding of the contents resulted from authentic 
experience in the workplace. 

5. Acquire communication skills. 
 
ENG85 4359 Work Integrated Education II 4(0-12-12) 
Condition: Consent of the school 
  Education that provides students with the opportunity to learn practical skills in a 
workplace. Students will work in the workplace approved by the School. There will be clear 
responsibilities and clear schedules. The duration of work is not less than 24 hours a week. The 
results and evaluation must be reported by the faculty and the job supervisor at the workplace. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Gain practical experience in the students’ field of study in addition to classroom 
learning. 

2. Apply a basic knowledge from study to practical work in workplace. 
3. Increase relevance of learning, self-development, interpersonal skills, 

responsibility, and self-confidence. 
4. To be able to develop themselves to gain modern technology in real workplace 

and understanding of the contents resulted from authentic experience in the 
workplace. 

5. Acquire communication skills. 
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Aeronautical Engineering Major Courses  
 
ENG85 3011 Fundamental skills of Aeronautical Engineering 1(0-3-3) 
วิชาบังคับก่อน: none 
  Overview of aeronautical engineering, aeronautical engineering seminar, 
introduction to principle of flight, aircraft components and systems, introduction to aerodynamics, 
aircraft structure, aircraft powerplant, aircraft instruments, flight limitations, Air Laws, fundamentals 
of aviation safety and airworthiness, flight training with flight simulator 
Course Learning Outcomes (CLOs)  

1. Students have a clear perception of aeronautical engineering program.  
2. Students possess good presentation skills.  
3. Students are able to correctly explain basic principle of flight, identify and 

describe aircraft components and systems. 
4. Students have good understanding of Air Laws, fundamental of aviation safety, 

and airworthiness.  
5. Students can perform basic flight controls using flight simulator. 

 
ENG85 3021 Aerodynamics 3(3-0-6) 
Prerequisite:  ENG85 2100 Fluid Mechanics I 
  Importance of aerodynamics, fundamental of aerodynamics, inviscid 
incompressible flow, airfoil theory, introduction to viscous flow, factors affecting wing lift and drag, 
basics of aircraft wing design theory, high-lift devices, fundamentals of compressible flow.  
Course Learning Outcomes (CLOs)  

1. Analyze and calculate aerodynamic forces acting on various basic shapes, airfoil 
and aircraft wing.  

2. Able to explain about lift and drag forces acting on aircraft wing at various angles 
of attacks.  

3. Able to explain about basic concepts of boundary layers, turbulence, and 
compressible flow.  

4. Able to perform preliminary design of airfoil and aircraft wing.  
5. Recognize various techniques used in aerodynamic force analysis and testing.  
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ENG85 3031 Aircraft Structures 3(2-3-7) 
Prerequisite: ENG85 2110 Mechanics of Materials I 
  The principles of deformation; stress and strain in materials; properties of materials; 
stress and strain relations; analysis of simple mechanical elements subjected bending shear and 
torsion; theories of failure; analysis of plate connection; principles of stressed skin analysis; analysis 
of the opened and closed thin-walled tubes; stress analysis of aircraft components including wing 
spars, box beams, fuselage and others.  
Course Learning Outcomes (CLOs)  

1. Understand the preliminary structure analysis and failure criteria;  
2. Describe the failure parameters of structural analysis;  
3. Understand limitations and range of applicability of mechanical and aircraft 

structural analysis;  
4. Describe the plate theory; calculate deflections in thin plates and stress 

distribution;  
5. Analyze for an outline suitable thin wall tube, wing, fuselage and features of 

mechanical parts or aircraft structural parts that will satisfy requirements or that 
appropriate to an action.  

 
ENG85 3041 Flight Mechanics 3(3-0-6) 
Prerequisite:  ENG85 3021 Aerodynamics 
  Four forces of flight, equation of motion for static environment, aircraft 
performance in steady flight and accelerated flight, static stability and control, aircraft equation of 
motion, longitudinal motion, lateral motion.  
Course Learning Outcomes (CLOs)  

1. Relate the concept of four forces of flight to the motion of fixed wing aircraft.  
2. Using proper assumptions, derive and apply equations of motion, provided any 

flight condition of interest.  
3. Recognize the effects of variations in flight parameters on aircraft performance.  
4. Understand basic concepts of aircraft static stability and control.  
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ENG85 3051 Aircraft Automatic Control 4(3-3-9) 
Prerequisite:  ENG85 3041 Flight Mechanics 
  Automatic control principles, analysis and modeling of linear control elements, 
stability of feedback control systems, design and compensation of control systems, applications 
of automatic flight control system, MATLAB/Simulink for design and control.  
Course Learning Outcomes (CLOs)  

1. Formulate mathematical models.  
2. Understand and calculate dynamic response of control systems.  
3. Analyze stability of feedback control systems using frequency response.  
4. Design compensation elements in control systems using frequency response.  
5. Apply MATLAB/Simulink for design and control.  
6. Apply the design of control systems for aircraft.  

 
ENG85 3061 Aircraft Design 3(2-3-7) 
Prerequisite:  ENG85 3041 Flight Mechanics 
  Requirements for new aircraft, first weight estimate, critical performance 
parameters and design space diagram, conceptual design of wing, fuselage, tail, and control 
surfaces, aircraft propulsion system selection and scaling, aerodynamic characteristic calculation, 
aircraft structural design and analysis, refined weight estimate and static stability analysis  
Course Learning Outcomes (CLOs)  

1. Understand expected outcomes and scopes of different phases of aircraft design.  
2. Set up proper requirements for the new aircraft based on a desired flight mission 

plan.  
3. Summarize and compile all aeronautical engineering knowledge learned from 

the previous courses in order to conduct conceptual design of aircraft.  
4. Develop engineering sense and logical reasoning skill.  

 
ENG85 3071 Aircraft Power Plant 3(2-3-7) 
Prerequisite:  ENG85 2020 Thermodynamics I 
  Fundamental laws and equations, thermodynamics cycle, piston engine, turbojet, 
turbofan, turboprop/ turbo shaft, component performance, propeller, rocket  
Course Learning Outcomes (CLOs)  
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1. Students will be able to analyze and calculate thrust generated by piston 
engine, turbojet engine, turbofan engine, turboprop/turboshaft engine, and 
rocket engine.  

2. StudentA  will be able to perform parametric analysis of various components 
found in aircraft power plant. 
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ENG85 4501 Aeronautical Engineering Capstone Project 4(3-3-9) 
Condition: Consent of the school 
  Identifying problems and causes of the problems, conceptual framework, 
ascertainment and compilation in engineering data, hands-on training, design of testing and 
experiment, project planning. Design, analysis, and the construction of designs or prototypes of 
aeronautical system, fluid and thermal systems that related to aeronautical engineering. Report 
writing, and project presentation. The project is conducted under the supervision of the project 
advisor. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Identify problems, causes of the problems, specify hypotheses of the 
problems, and propose solutions for solving problems related to aeronautical 
engineering. 

2. Set goals, project action plan, workload, and show the dependance of each 
task and workload for project achievement. 

3. Do research into reliable information and refer sources of information for use 
in solving problems. 

4. Evaluate and make decisions based on observations, data collection, and data 
interpretation to solve problems related to the project. 

5. Apply relevant knowledge and skills in aeronautical engineering to solve 
project problems. 

6. Present the project outcomes in the form of report writing and project 
presentations. 

7. Have leadership and effective team-work skills. 
  



มคอ.2 
 

ก-175 

Aeronautical Engineering Technical Elective Courses  
 
ENG85 4012 Unmanned Aircraft System 3(2-3-7) 
Prerequisite: none 
  Communication systems, multi-sensors and state estimation, navigation system 
(DME, VOR, TACON, GPS, ILS, and MLS etc.), Fly-by-wire flight control system, autopilot system, 
flight management system, display and human interaction system, and unmanned aerial system.  
Course Learning Outcomes (CLOs)  

1. Be aware of importance of advanced avionics systems in modern aviation 
industry.  

2. Identify advanced avionics systems, related system components, and 
functions.  

3. Understand functions and operation of each avionics system in terms of “how 
it works”.  

4. Be aware of relationships and interactions between different avionics systems.  
 
ENG85 4022 Flight Dynamics and Control 3(2-3-7) 
Prerequisite: none 
  Automatic control principles, analysis and modeling of linear control elements, 
stability of feedback control systems, design and compensation of control systems, applications 
of automatic flight control system, MATLAB/Simulink for design and control.  
Course Learning Outcomes (CLOs)  

1. Formulate mathematical models.  
2. Understand and calculate dynamic response of control systems.  
3. Analyze stability of feedback control systems using frequency response.  
4. Design compensation elements in control systems using frequency response.  
5. Apply MATLAB/Simulink for design and control.  
6. Apply the design of control systems for aircraft.  
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ENG85 4032 Machine Learning and Computer Vision in Unmanned Aircraft System 3(2-3-7) 
Prerequisite: none 
  Application of basic knowledge about machine learning and computer vision for 
environmental awareness, control and decision-making of unmanned aerial systems, high-level 
navigation, collision avoidance, object detection and tracking, route following, application to 
engineering problems.  
Course Learning Outcomes (CLOs)  

1. Explain the concepts of machine learning and computer vision in UAS 
application.  

2. Identify the appropriate machine learning process and computer vision 
approaches for different applications.  

3. Implement machine learning and computer vision algorithms for perception, 
control and decision in engineering application problems.  

 
ENG85 4042 Commercial Aircraft System 3(2-3-7) 
Prerequisite: ENG85 3011 Fundamental Skill of Aeronautical Engineering 
  Aircraft electrical systems, engine control system, warning system, protection 
systems, emergency system, air condition and pressurization systems, fuel system, hydraulic 
system, pneumatic systems, aerodynamic control system and flight control mechanism.  
Course Learning Outcomes (CLOs)  

1. Identify basic aircraft systems, related system components, and functions.  
2. Understand functions and operation of each aircraft system in terms of “how 

it works”.  
3. Be aware of relationships and interactions between different aircraft systems.  

 
ENG85 4052 Aircraft Maintenance Skill Practice 2(1-3-5) 
Prerequisite:  none 
  Acquaintanceship with light, small aircraft, small aircraft maintenance practice using 
maintenance manuals, acquaintanceship with aircraft maintenance documentations.  
Course Learning Outcomes (CLOs)  

1. Earn acquaintanceship with light aircraft components, systems, as well as 
documentations related to aircraft maintenance  

2. Use and handle common aircraft maintenance tools safely and effectively 
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ENG85 4062 Maintenance of Commercial Aircraft 3(2-3-7) 
Prerequisite: ENG85 4072 Aircraft Maintenance Skill Practice 
  Knowledge of commercial aircraft systems, use of aircraft maintenance manual, use 
of troubleshooting manual, use of minimum equipment list manual, maintenance practice with 
maintenance simulator  
Course Learning Outcomes (CLOs)  

1. Understand the systems of commercial aircraft.  
2. Understand the maintenance procedure of commercial aircraft.  
3. Able to utilize the troubleshooting manual (TSM), maintenance manual (AMM), 

and minimum equipment list (MEL).  
 
ENG85 4072 Introduction to Rotary-Wing Flight Mechanics 3(3-0-6) 
Prerequisite: ENG85 3041 Flight Mechanics 
  Fundamentals of helicopter aerodynamics, Fundamentals of rotary-wing flight 
theories, Introduction to helicopter controls.  
Course Learning Outcomes (CLOs)  

1. Perceive an overview and understand basic principles of rotary-wing flight  
2. Derive and apply equations of motion of rotary-wing aircraft using appropriate 

assumptions  
3. Explain about fundamental concepts of helicopter control 

 
ENG85 4082 Aircraft Component Design and Fabrication 3(2-3-7) 
Prerequisite: ENG85 3031 Aircraft Structures 
  Load paths within structure, introduction to rib analysis and stressing, concept of 
limit, proof and ultimate loading conditions, material strength definitions, reserve factor, rib web 
buckling, flange strength and local instability, stressing.  
Course Learning Outcomes (CLOs)  

1. Perform structural analysis, stress determination, and analysis of local structural 
instability  

2. Explain about structural limits and appropriately specify safety factor values  
3. Apply principles of aircraft design in designing aircraft components  
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ENG85 4092 Composite Materials Analysis and Simulation 3(2-3-7) 
Prerequisite:  ENG85  30 70 Fundamental of Computer Aided Engineering 
  Introduction to Composite Materials, Classical Lamination Theory and Failure 
criteria. Composite Materials Simulation; Modeling, Materials direction assignment, Meshing and 
Post-processing, Composite Joining Simulation, Composite Materials Optimization. Composite 
Materials Simulation Project.  
Course Learning Outcomes (CLOs)  

1. Understand the fundamental mechanical properties of composite materials  
2. Apply classical laminate theory to the preliminary design of composite 

components  
3. Apply the composite materials with multi-directional ply model  
4. Predict the failure of mechanical part with composite materials  
5. Appy the optimization for composite structures design  

 
ENG85 4102 Fluid Flow and Heat Transfer Analysis and Simulation 3(2-3-7) 
Prerequisite:  ENG85 3070 Fundamental of Computer Aided Engineering 
  Analysis and application of computational fluid dynamics (CFD) related to fluid flow 
and heat transfer problem, steady and unsteady simulations using a commercial CFD software, 
heat transfer in an electronic equipment, flow pass a porous material, fluid flow and heat transfer 
interaction in an air-conditioned room, fluid-structure interaction, project related to an interested 
topic, oral presentation.  
Course Learning Outcomes (CLOs)  

1. Simulate a steady- and unsteady flow problems.  

2. Simulate a moving mesh model such as flow over a vertical axis wind turbine.  

3. Simulate of flow pass a porous material.  

4. Simulate a special problem of fluid-heat transfer and fluid-structure 
interactions.  

5. Carry out a project and make an oral presentation.  
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ENG85 4112 CATIA for Engineering Design 3(2-3-7) 
Prerequisite: ENG85  2 060 Mechanical Drawing 
  Basic functions and commands in CATIA, drawing 2D sketches, creating 3D models, 
creating 3D surface models, assembling 3D models, drafting, applications in mechanical drawing  
Course Learning Outcomes (CLOs)  

1. Be able to draw 2D sketches  
2. Be able to create 3D models  
3. Be able to create 3D surface models  
4. Be able to assemble 3D models to create a product  
5. Be able to create 2D drawing of 3D models  
6. Be able to apply the commercial software in mechanical engineering 

Applications  
 
ENG85 4122 Aviation Safety 3(3-0-6) 
Prerequisite: ENG85 3011 Fundamental Skill of Aeronautical Engineering 
  Safety Standard and regulation in the aviation industry, ground safety, safety in the 
aircraft maintenance, human factor, personal and organizational safety process, aviation safety, 
dangerous goods transportation, preventive to deal with accident and incident and error data 
analysis in aircraft maintenance.  
Course Learning Outcomes (CLOs)  

1. Explain about laws, regulations, and safety standards related to aviation 
industry  

2. Realize the impact of human factors on aviation safety  
3. Conduct error analysis due to maintenance procedure using appropriate theory 

and assumptions.  
 
ENG85 4132 Aviation Management System 3(3-0-6) 
Prerequisite: ENG85 3011 Fundamental Skill of Aeronautical Engineering 
  Introduce to business groups or main enterprise and to principles of management 
of the commercial aerospace industry for overview and understanding in the principle of 
international management and the aims of various Airline . Introduce to management system of 
business groups, aircraft management enterprises for understanding the roles of aeronautical 
engineer and the Airlines expectations from aeronautical engineer. 
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Course Learning Outcomes (CLOs) 
1. Explain about organization structure, management concepts and 

administration principles of airlines business 
2. Realize roles and responsibilities of aeronautical engineers within airline 

business context  
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ENG85 4142 Airworthiness 3)3-0-6( 
Prerequisite: ENG25 3011 Fundamental Skill of Aeronautical Engineering 
 Airworthiness, Air Laws and Aviation Regulations, Aviation Safety, Process of 
Airworthiness Certification, Documents Related to Airworthiness, Continuous Airworthiness 
Maintenance, Aircraft Maintenance Planning, Aircraft Quality Assurance, Minimum Equipment Lists 
)MEL( 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Clearly perceive an overview of aviation business structure 
2. Explain basic concepts of aviation business management 
3. Recognize the importance of safety considerations in aviation business 
4. Identify and explain about commonly encountered air laws and aviation 

regulations 
5. Perceive an overview of aircraft maintenance planning system and aircraft 

quality assurance 
6. Perceive an overview of aircraft maintenance planning system and aircraft 

quality assurance 
 

ENG85 4152 Flight Ground School  3)3-0-6( 
Prerequisite: None 
 Air law for private pilots .Principle of flight .Fundamental of aerodynamics .Aircraft 
structure . Aircraft power plant . Aircraft instrument . Aircraft system . Flight limitation . Safety of 
flight . Radio communication . Aircraft performance . Weight and balance . Navigation . Flight 
planning . Human performance . Meteorology . Aeronautical decision making . Flight document .
Preflight operation. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Explain about air laws related to private pilot, fundamentals of principle of 
flight, aerodynamics, aircraft structure, aircraft power plant and other topics 
concerning to flight 

2. Become familiar with knowledge and skills concerning to flight and be well-
prepared for air flight training. 
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ENG85 4162 Drone Pilot Skill Practice 2)1-3-5( 
Prerequisite: ENG85 4122 Aviation Safety 
  Knowledge of drone technology and modern applications, as well as the principle 
of controlling four-rotor unmanned aircraft; Understanding of drone usage; Drone control and flight 
operation safely; The overview of drone technology including opportunities and limitations of use; 
Skill practice on cruising, take-off, landing and navigating through a course of obstacles. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Ability to explain the concept of drone technology and its application 
2. Ability to explain the principle of drone controlling and ability to control 

drones 
3. Ability to control and navigate drones for several missions safely. 

 
ENG20 2020  Global Project Based Learning I 4(2-4-8) 
Prerequisite: none  
  Students form multi-disciplinary group with students from different institutions or 
international students to create projects addressing basic problems in the industry, agencies, 
organizations, environment, or society under supervising of project supervisor . Students practice 
design thinking skills, analyze problems, define problems, ideation, prototyping, test and present 
prototypes, apply design thinking process to the assigned multi-disciplinary project . All activities 
are conducted in English language . 
Course Learning Outcomes (CLOs)  

1. Research on information about the assigned project. 
2. Communicate, exchange, and present basic information and opinion among 

group members, supervisor, and organization about the assigned project. 
3. Take role as leader and member to design and create assigned project 

prototype. 
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ENG20 3020 Global Project Based Learning II 4(2-4-8) 
Prerequisite: ENG20 2020 Global Project Based Learning I  
  Students form multi-disciplinary group with students from different institutions or 
international students to create projects addressing problems in the industry, agencies, 
organizations, environment, or society under supervising of project supervisor . Students practice 
design thinking skills, analyze problems, define problems, ideation, prototyping, test and present 
prototypes, apply design thinking process to the assigned multi-disciplinary project . All activities 
are conducted in English language. 
Course Learning Outcomes (CLOs)  

1. Research on information about the assigned project. 
2. Communicate, exchange, and present information and opinion among group 

members, supervisor, and organization about the assigned project. 
3. Take role as leader and member to design and create assigned project 

prototype. 
 
ENG20 4020 Global Project Based Learning III 4(2-4-8) 
Prerequisite: ENG20 3020 Global Project Based Learning II  
  Students form multi-disciplinary group with students from different institutions or 
international students to create projects addressing complex problems in the industry, agencies, 
organizations, environment, or society under supervising of project supervisor . Students practice 
design thinking skills, analyze problems, define problems, ideation, prototyping, test and present 
prototypes, apply design thinking process to the assigned multi-disciplinary project . All activities 
are conducted in English language. 
Course Learning Outcomes (CLOs)  

1. Research on information about the assigned project. 
2. Communicate, exchange, and present complex information and opinion 

among group members, supervisor, and organization about the assigned 
project. 

3. Take role as leader and member to design and create assigned project 
prototype. 
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ENG85 4139 Optimization 3(3-0-6) 
Prerequisite: ENG85  10 20 Computer Programming I 
  Dynamic optimization, mathematical programming, gradient methods, Newton’s 
methods, linear programming, non-linear programming, Evolutionary computation, multi-objective 
optimization  
Course Learning Outcomes (CLOs)  

1. Arbitrary to defined, crate criteria and solve engineering problems by applying 
scientific, mathematical and engineering principles.  

2. Arbitrary to communicate effectively with the target audience  
3. Arbitrary to develop and conduct experiments, interpret data, and use the 

engineering decision-making process to conclude appropriately  
 

ENG20 4302 Advanced Topics in Aeronautical Engineering I 2(1-3-5) 
Prerequisite: none 
  The interesting topics at the moment or new developments in various fields of 
aeronautical engineering.  
Course Learning Outcomes (CLOs)  
  Student will be able to learn and practice important skills related to the topics. 
Student will be able to apply related knowledge with the study in interested topics. 
  
ENG20 4312 Advanced Topics in Aeronautical Engineering II 2(1-3-5) 
Prerequisite: none 
  The interesting topics at the moment or new developments in various fields of 
aeronautical engineering.  
Course Learning Outcomes (CLOs)  
  Student will be able to learn and practice important skills related to the topics. 
Student will be able to apply related knowledge with the study in interested topics. 
 
ENG85 4322 Special Problems in Aeronautical Engineering I 2(1-3-5) 
Prerequisite: none 
  The special study or research that has been assigned by instructor and approved 
by the chief of the department, will be completed in one semester. The reports have to be 
submitted to keep at the department of mechanical engineering and required the oral 
examination.  
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Course Learning Outcomes (CLOs)  
  Student will be able to research data and knowledge related to interested 
problems. Student will be able to apply knowledge for solving interested problems. Student will 
be able to conclude and present results of the study or solutions of problems properly. 
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ENG85 4332 Special Problems in Aeronautical Engineering II 2(1-3-5) 
Prerequisite: none 
  The special study or research that has been assigned by instructor and approved 
by the chief of the department, will be completed in one semester. The reports have to be 
submitted to keep at the department of mechanical engineering and required the oral 
examination.  
Course Learning Outcomes (CLOs)  

    Student will be able to research data and knowledge related to interested 
problems. Student will be able to apply knowledge for solving interested problems. Student will 
be able to conclude and present results of the study or solutions of problems properly. 
 
ENG85 4342 Work Integrated Education I 4(0-12-12) 
Condition: Consent of the school 
 Education that provides students with the opportunity to learn practical skills in a 
workplace. Students will work in the workplace approved by the school. There will be clear 
responsibilities and clear schedules. The duration of work is not less than 24 hours a week. The 
results and evaluation must be reported by the faculty and the job supervisor at the workplace. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Gain practical experience in the students’ field of study in addition to classroom 
learning. 

2. Apply a basic knowledge from study to practical work in workplace. 
3. Increase relevance of learning, self-development, interpersonal skills, 

responsibility, and self-confidence. 
4. To be able to develop themselves to gain modern technology in real workplace 

and understanding of the contents resulted from authentic experience in the 
workplace. 

5. Acquire communication skills. 
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ENG85 4352 Work Integrated Education II 4(0-12-12) 
Condition: Consent of the school 
  Education that provides students with the opportunity to learn practical skills in a 
workplace. Students will work in the workplace approved by the school. There will be clear 
responsibilities and clear schedules. The duration of work is not less than 24 hours a week. The 
results and evaluation must be reported by the faculty and the job supervisor at the workplace. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Gain practical experience in the students’ field of study in addition to 
classroom learning. 

2. Apply a basic knowledge from study to practical work in workplace. 
3. Increase relevance of learning, self-development, interpersonal skills, 

responsibility, and self-confidence. 
4. To be able to develop themselves to gain modern technology in real 

workplace and understanding of the contents resulted from authentic 
experience in the workplace. 

5. Acquire communication skills. 
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Cooperative Education 
Major: Mechanical Engineering 
 
ENG85 4007 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 as 5S, ISO 9000 and ISO 14000; Report writing and presentation techniques; 
Personality development. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Deep understanding of the concepts, principles, processes and procedures as 
well as relevant regulations of cooperative education. 

2. Apply knowledge and basic skills to work in the enterprises. 
3. Apply knowledge and skills in presentation and academic report writing. 
4. Apply skills in personality development to adapt themselves to work 

environment. 
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ENG85 4017 Cooperative Education I 8 Credits 
Prerequisite: Courses specified by the School and ENG85 4007 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. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Apply relevant engineering knowledge, skills, techniques, and tools in a work 
context. 

2. Identify and analyses 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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ENG85 4027 Cooperative Education II 8 Credits 
Prerequisite: ENG85 4017 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. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Apply relevant engineering knowledge, skills, techniques, and tools in a work 
context. 

2. Identify and analyses 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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ENG85 4037 Cooperative Education III 8 Credits 
Prerequisite: ENG85 4027 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. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Adaptively apply relevant engineering knowledge, skills, techniques, and tools 
in a work context. 

2. Identify and analyses 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. 

 
ENG85 4047 Mechanical 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.  
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Synthesize the engineering project.  
2. Demonstrate the possible methods to solve the engineering project.  
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3. Evaluate the results of operating engineering project in order to response to 
the objectives of project.  

4. Present the project defense including a report and a presentation to others. 
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Major:  Aeronautical Engineering 
 
ENG85 4003 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 as 5S, ISO 9000 and ISO 14000; Report writing and presentation techniques; 
Personality development. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Deep understanding of the concepts, principles, processes and procedures as 
well as relevant regulations of cooperative education. 

2. Apply knowledge and basic skills to work in the enterprises. 
3. Apply knowledge and skills in presentation and academic report writing. 
4. Apply skills in personality development to adapt themselves to work 

environment. 
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ENG85 4013 Cooperative Education I 8 Credits 
Prerequisite: Courses specified by the School and ENG85 4003 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. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Apply relevant engineering knowledge, skills, techniques, and tools in a work 
context. 

2. Identify and analyses 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.  



มคอ.2 
 

ก-196 

ENG85 4023 Cooperative Education II 8 Credits 
Prerequisite: ENG85 4013 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. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Apply relevant engineering knowledge, skills, techniques, and tools in a work 
context. 

2. Identify and analyses 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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ENG85 4033 Cooperative Education III 8 Credits 
Prerequisite: ENG85 4023 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. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Adaptively apply relevant engineering knowledge, skills, techniques, and tools 
in a work context. 

2. Identify and analyses 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. 

 
ENG85 4043 Aeronautical 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.  
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Synthesize the engineering project.  
2. Demonstrate the possible methods to solve the engineering project.  
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3. Evaluate the results of operating engineering project in order to response to 
the objectives of project.  

4. Present the project defense including a report and a presentation to others. 
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Entrepreneur Education  
 
IST50 2401 Entrepreneurship and New Venture Creation 3(3-0-6) 
Prerequisite: none 
  Concepts of entrepreneurship, concepts and processes of business opportunity 
analysis, design thinking for innovation business idea development, identifying target customers, 
analysis of customer’s problem and need, developing unique value position for product and 
service, business models and revenue model, legal aspects for innovative entrepreneur, business 
idea presentation 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Describe the concept and process of business opportunities analysis and new 
venture creation 

2. Identify business opportunities and target customer 
3. Apply design thinking approach for developing new business ideas  
4. Work with a diversity of team members  
5. Pitching new business ideas 

 
IST50 2402 Go-to-Market Strategies for Innovative Product and Service 2(2-0-4) 
Prerequisite: none 
  Marketing for innovative product and service, market opportunity analysis and 
market assessment, unique value position analysis, go-to-market strategies of market entering for 
new product and service, digital marketing for new venture, brand creation, marketing 
performance evaluation 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Define the process of marketing for innovative product and service  
2. Explain go to market strategies for innovative product and service  
3. Analyze market opportunities and potential market selection  
4. Analyze and develop unique value proposition of new product and service 

 

IST50 2403 Business Plan and Financing 3(3-0-6) 
Prerequisite: none 
  Business plan and financial principle for new entrepreneurs, business plan writing, 
revenue model, business operation and cost structure, return on investment, capital structure and 
sources of finance, sources of equity over business life cycle 
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Course Learning Outcomes (CLOs) 
1. Analyze cost structure and source of finance for new business 
2. Design revenue model for new business 
3. Develop business pitching approach for fundraising   
4. Writing a business plan  
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IST50 2404 Business Model Innovation 2(1-2-3) 
Prerequisite: none 
  Business model concept, business environmental analysis, business and product 
life cycle, current business model analysis, business model design and development, intellectual 
property strategies in business model, business model validation 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Describe the elements of business model and the process of business model 
validation 

2. Analyze current business models 
3. Analyze innovative business opportunities 
4. Design new business model 

 
IST50 2405 Product and Service Design 2(1-2-3) 
Prerequisite: none 
  New product and service design concepts and processes, idea generations of new 
product and service using design thinking, idea filtering and assessment, user experience design 
for product and service, universal design principles for product and service prototyping, product 
and service concept testing 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Explain the process of new product and service development using design 
thinking approach 

2. Apply user experience design for product and service  
3. Design product prototype or minimum viable product (MVP)  
4. Product and service concept testing  
5. Work with a diversity of team members 

 
IST50 2406 Legal Aspects for Innovative Entrepreneurs 2(2-0-4) 
Prerequisite: none 
  Fundamental laws related to juristic person and property, juristic acts, business 
registration, shareholding structure and shares contributions based on vesting, founders’ 
agreement, employee stock ownership plan, principle of tax and labor laws. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Describe an important legal aspect related to entrepreneur 
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2. Analyze shareholding structure and share proportion based on vesting   
3. Evaluate the legal challenges for tech and innovative entrepreneurs 
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IST50 2407 Intellectual Property Strategies for Innovative Business 2(2-0-4) 
Prerequisite: none 
  Concept and principle of intellectual property management, types of intellectual 
property, analysis of intellectual asset and property, intellectual property laws and processes of 
protection, patent and trademark searching, intellectual property utilization and creating return 
on intellectual property. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Explain concept and principle of intellectual property management 
2. Analyze the assets and intellectual property of a business 
3. Analyze intellectual property utilization to create competitiveness 

 
IST50 2408 Social Innovation Development 2(1-2-3) 
Prerequisite: none 
  Concept and important of social innovation development, environmental and 
social problems and challenge, design thinking for social problem solving, social impact 
assessment, case studies of social innovation development in different subjects. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Understand the concept of social impact assessment for social enterprise 
2. Analyze the problems and challenges of society and the environment that 

become business opportunities to create social impact 
3. Apply design thinking process to define problem and ideate solution 

 
IST50 2409 Social Entrepreneurship 2(1-2-3) 
Prerequisite: none 
  Concepts of social entrepreneurship, social enterprise and social impact business, 
business model for social enterprise, marketing strategies for social enterprise, social return on 
investment, laws related to social enterprise, social enterprise sources of fund. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Explain concept of social entrepreneurship, social enterprise, and social impact 
business  

2. Analyze the context, situation, and problem that creates opportunities for social 
enterprise 

3. Analyze and select the accessible market for business  
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4. Design business model for social enterprise  
5. Pitching concept idea and business model for social enterprise  
6. Work with a diversity of team members 
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IST50 2410 Technopreneurship 2(1-2-3) 
Prerequisite: none 
  Concept of technopreneurship, characteristics and motivation for technopreneurs, 
intrapreneurship, entrepreneurial mindset and process, opportunity analysis of technology 
business, technology business model design, sources of fund for technology business. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Analyze opportunities for technology-based business 
2. Design concept for technology-based business  
3. Design business model for technology-based business 
4. Work with a diversity of team members 
5. Pitching concept idea and business model for technology-based business 

 
IST50 2411 Entrepreneurial Logistics 2(2-0-4) 
Prerequisite: none 
  Concept of supply chain integration, value chain competitiveness, quick consumer 
response, supplier-producer coordination, supply chain management, roles of digital technology 
in supply chain integration, procurement logistics, reverse logistics, supply chain optimization, 
linkages of supply chain strategy aligned to an overall business strategy. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Analyze concept of supply chain integration  
2. Apply digital technology in supply chain integration  
3. Apply linkage of supply chain strategy aligned to business strategy 
4. Work with a diversity of team members 

 
IST50 3412 Pre-Enterprise Cooperative Education or Pre-Enterprise Incubation 1(1-0-2) 
Prerequisite: none 
  Preparation for enterprise cooperative education or enterprise incubation, drafting 
of a brief business plan according to student’s interest, development of soft skills for enterprise 
cooperative education or enterprise incubation students. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Prepared for enterprise cooperative education or enterprise incubation  
2. Pitching draft of business plan according to student’s interest 
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3. Have soft skills for practicing enterprise cooperative education or enterprise 
incubation 
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IST50 4413 Enterprise Cooperative Education 8 Credits 
Prerequisites: 8 units from compulsory courses and 4 units from elective courses 
  The student has to work on an entrepreneurial project according to his/her interest 
under the supervision of a mentor from workplace and an enterprise cooperative education 
coordinator from the university for a trimester following the requirements of the minor program 
in entrepreneurship; prior to the enterprise cooperative education placement, the student has to 
complete and present a draft of business plan to the mentor and the enterprise cooperative 
education coordinator; upon completion of the enterprise cooperative education placement, the 
student has to submit a final business plan, or new business model, or prototype and present to 
the mentor and the enterprise cooperative education coordinator; the evaluation results by the 
mentor and the enterprise cooperative education coordinator will be used to determine the 
success of the student 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Create and test new business model or prototyping product/service or develop 
business plan and business strategy for startup, growth, and sustain   

2. Work with a diversity of team members 
3. Pitching new business model or prototype or business plan to investor 

 
IST50 4414 Enterprise Incubation 8 Credits 
Prerequisites: 8 units from compulsory courses and 4 units from elective courses 
  The student has to work full-time on an entrepreneurial project according to his/her 
interest at the university incubation or work part-time at university incubation and part-time at the 
workplace under the supervision of a mentor from workplace and an enterprise coordinator from 
the university for a trimester following the requirements of the minor program in entrepreneurship; 
prior to the enterprise incubation placement, the student has to complete and present a draft of 
business plan to the mentor and the enterprise coordinator; upon completion of the enterprise 
incubation placement, the student has to submit a final business plan, or new business model, or 
prototype and present to the mentor and the enterprise coordinator; the evaluation results by 
the mentor and the enterprise coordinator will be used to determine the success of the student 
Course Learning Outcomes (CLOs) 

1. Create and test new business model or prototyping product/service or develop 
business plan and business strategy for startup, growth, and sustain 

2. Work with a diversity of team members 
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3. Pitching new business model or prototype or business plan to investor 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
หลักสูตรนานาชาติ  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 

หน่วย
กิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและอากาศยาน  

หลักสูตรนานาชาติ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

หน่วย
กิต 

หมายเหตุ 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 193 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 188  

1.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 1.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38  

1.1 กลุ่มวิชาแกนศกึษาทั่วไป 15 1.1 กลุ่มวิชาแกนศกึษาทั่วไป 15  

202108 การรู้ดิจิทัล 2 IST20 1001 การรู้ดิจิทัล 2 เปลี่ยนรหัส
วิชา 

202109 การใช้โปรแกรมประยกุต์เพื่อการเรียนรู้ 1 IST20 1002 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู ้ 1 เปลี่ยนรหัส
วิชา 

202201 ทักษะชวีิต 3 IST20 1003 ทักษะชีวิต 3 เปลี่ยนรหัส
วิชา 

202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3 IST20 1004 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3 เปลี่ยนรหัส
วิชา 

202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 3 IST20 2001 มนุษยก์ับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 เปลี่ยนรหัส
วิชา 

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพฒันา 3 IST20 2002 มนุษยก์ับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 เปลี่ยนรหัส
วิชา 

1.2 กลุ่มวิชาภาษา 15 1.2 กลุ่มวิชาภาษา 15  
213101 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 3 IST30 1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 เปลี่ยนรหัส

วิชา 
213102 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2 3 IST30 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 เปลี่ยนรหัส

วิชา 
213203 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3 IST30 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทาง

วิชาการ 
3 เปลี่ยนรหัส

วิชา 
213204 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์เฉพาะ 3 IST30 1104 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 เปลี่ยนรหัส

วิชา 
213305 ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน 3 IST30 1105 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 เปลี่ยนรหัส

วิชา 

1.3 กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลอืก 8 1.3 กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลอืก 8  
202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 IST20 1501 ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร 2 เปลี่ยนรหัส

วิชา 
202175 ศิลปวิจักษ ์ 2 IST20 1502 ศิลปวิจกัษ ์ 2 เปลี่ยนรหัส

วิชา 
202181 สุขภาพองค์รวม 2 IST20 1503 สุขภาพองค์รวม 2 เปลี่ยนรหัส

วิชา 
202222 พันธกจิสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 2 IST20 1504 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 เปลี่ยนรหัส

วิชา 
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ข-3 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

หลักสูตรนานาชาติ  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 

หน่วย
กิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและอากาศยาน  

หลักสูตรนานาชาติ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

หน่วย
กิต 

หมายเหตุ 

202241 กฎหมายในชวีิตประจ าวัน 2 IST20 2501 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกบักลุ่มอาชีพ 2 เปลี่ยนรหัส
วิชา 

202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 IST20 2502 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 เปลี่ยนรหัส
วิชา 

202331 อาเซียนศึกษา 2 IST20 2503 อาเซียนศึกษา 2 เปลี่ยนรหัส
วิชา 

202373 การคิดเชิงออกแบบ  IST20 2504 การคิดเชิงออกแบบ 2 เปลี่ยนรหัส
วิชา 

  IST20 2505 ฮักเจ้าของ 2 รายวิชาใหม ่

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 138 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 142  
2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

27 2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

38  

102111 เคมีพื้นฐาน 1 4 SCI02 1111 เคมีพื้นฐาน 1 4 เปลี่ยนรหัส
วิชา 

102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 SCI02 1112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 เปลี่ยนรหัส
วิชา 

103101 แคลคูลัส 1 4 SCI03 1001 แคลคูลัส 1 4 เปลี่ยนรหัส
วิชา 

103102 แคลคูลัส 2 4 SCI03 1002 แคลคูลัส 2 4 เปลี่ยนรหัส
วิชา 

  SCI03 1003 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ 3 รายวิชาใหม ่
103105 แคลคูลัส 3 4 SCI03 1005 แคลคูลัส 3 4 เปลี่ยนรหัส

วิชา 
  SCI03 2002 ระเบียบวธิีค านวณเชิงตัวเลขส าหรับ

คอมพิวเตอร์       
4 รายวิชาใหม ่

  SCI03 2303 วิธีเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับสมการเชิง
อนุพันธ ์    

4 รายวิชาใหม ่

105101 ฟิสิกส์ 1 4 SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1 4 เปลี่ยนรหัส
วิชา 

105102 ฟิสิกส์ 2 4 SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2 4 เปลี่ยนรหัส
วิชา 

105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 SCI05 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 เปลี่ยนรหัส
วิชา 

105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 SCI05 1192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 เปลี่ยนรหัส
วิชา 

2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 42 2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 30  



มคอ.2 
 

ข-4 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

หลักสูตรนานาชาติ  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 

หน่วย
กิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและอากาศยาน  

หลักสูตรนานาชาติ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

หน่วย
กิต 

หมายเหตุ 

523102 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 ENG85 1020 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 1 เปลี่ยนรหัส
วิชา ลดหนว่ย

กิต และ
ปรับปรุง
เนื้อหา 

523202 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับ
วิศวกร 

2   สร้างรายวิชา
ใหม่ 

531100 วัสดุวิศวกรรม 1 2 ENG31 1001 วัสดุวิศวกรรม 1 2 เปลี่ยนรหัส
วิชา 

533261 กรรมวิธีการผลิต 4 ENG33 6004 กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น 2 เปลี่ยนรหัส
วิชา ลดหนว่ย

กิต และ
ปรับปรุง
เนื้อหา 

533262 ปฏิบัติการกรรมวธิีการผลิต 1 ENG85 2080 ปฏิบัติการกรรมวิธกีารผลิตส าหรับ
วิศวกร 

1 เปลี่ยนรหัส
วิชา 

535100 ทักษะการปฏบิัติงานวิศวกรรม 1   ตัดออก 
522201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม  4 ENG85 2030 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 3 เปลี่ยนรหัส

วิชา ลดหนว่ย
กิต และ
ปรับปรุง
เนื้อหา 

522211 กลศาสตร์วัสดุ  4 ENG85 2110 กลศาสตร์วัสดุ 1 3 เปลี่ยนรหัส
วิชา ลดหนว่ย

กิต และ
ปรับปรุง
เนื้อหา 

583100 วัสดุวิศวกรรม 2 2 ENG83 1001 วัสดวุิศวกรรม 2 2 เปลี่ยนรหัส
วิชา 

585101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 ENG85 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 เปลี่ยนรหัส
วิชา 

585203 พลศาสตร์วิศวกรรม 4 ENG85 2050 พลศาสตร์วิศวกรรม 3 เปลี่ยนรหัส
วิชา ลดหนว่ย

กิต และ
ปรับปรุง
เนื้อหา 

585204 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 4 ENG85 2020 เทอร์โมไดนามิกส ์1 3 เปลี่ยนรหัส
วิชา ลดหนว่ย
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

หลักสูตรนานาชาติ  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 

หน่วย
กิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและอากาศยาน  

หลักสูตรนานาชาติ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

หน่วย
กิต 

หมายเหตุ 

กิต และ
ปรับปรุง
เนื้อหา 

585205 วิศวกรรมไฟฟ้า 1 3   สร้างรายวิชา
ใหม่ 

585207 กลศาสตร์ของไหล 4 ENG85 2100 กลศาสตร์ของไหล 1 3 เปลี่ยนรหัส
วิชา ลดหนว่ย

กิต และ
ปรับปรุง
เนื้อหา 

585311 วิศวกรรมไฟฟ้า 2 3   สร้างรายวิชา
ใหม่ 

  ENG85 2070 วงจรไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 3 รายวิชาใหม ่
  ENG85 2090 วิศวกรรมความปลอดภัย 2 รายวิชาใหม ่

2.3 กลุ่มวิชาชีพบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 

61 2.3 กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 56  

   วิชาชีพพ้ืนฐาน 32  

581346 การออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรบัวิศวกร 3   สร้างรายวิชา
ใหม่ 

581352 หลักการประกอบกิจการส าหรบัวิศวกร 3   สร้างรายวิชา
ใหม่ 

585200 พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล      1   สร้างรายวิชา
ใหม่ 

585201 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1      2   สร้างรายวิชา
ใหม่ 

585202 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 2      2   สร้างรายวิชา
ใหม่ 

585206 เทอร์โมไดนามิกส์ 2 3   สร้างรายวิชา
ใหม่ 

585208 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 ENG85 2060 การเขียนแบบทางกล 2 รายวิชาใหม ่
585301 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 4 ENG85 2120 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3 เปลี่ยนรหัส

วิชา ลดหนว่ย
กิต และ
ปรับปรุง
เนื้อหา 

585302 การถ่ายเทความร้อน 4 ENG85 3040 การถ่ายเทความร้อน 3 เปลี่ยนรหัส
วิชา ลดหนว่ย
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

หลักสูตรนานาชาติ  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 

หน่วย
กิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและอากาศยาน  

หลักสูตรนานาชาติ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

หน่วย
กิต 

หมายเหตุ 

กิต และ
ปรับปรุง
เนื้อหา 

585303 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 4 ENG85 3028 การออกแบบเครื่องจักรกล 3 ย้ายกลุ่ม 
เปลี่ยนรหัส

วิชา ลดหนว่ย
กิต และ
ปรับปรุง
เนื้อหา 

585304 การสั่นทางกล 4 ENG85 3050 การสั่นทางกล 3 เปลี่ยนรหัส
วิชา ลดหนว่ย

กิต และ
ปรับปรุง
เนื้อหา 

585305 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 4 ENG85 3060 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 3 เปลี่ยนรหัส
วิชา ลดหนว่ย

กิต และ
ปรับปรุง
เนื้อหา 

585306 การออกแบบเครื่องจักรกล 2 3   สร้างรายวิชา
ใหม่ 

585307 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 3   สร้างรายวิชา
ใหม่ 

585308 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 4 ENG85 3068 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลงั 3 ย้ายกลุ่ม 
เปลี่ยนรหัส

วิชา ลดหนว่ย
กิต และ
ปรับปรุง
เนื้อหา 

585309 ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ 4 ENG85 3048 ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ 4 ย้ายกลุ่ม 
เปลี่ยนรหัส

วิชา 
585310 คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทาง
วิศวกรรม 1 

2 ENG85 3070 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์
ทางวิศวกรรม 

2 เปลี่ยนรหัส
วิชา และ
ปรับปรุง
เนื้อหา 

585340 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 1 ENG85 3400 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและ
อากาศยาน 1 

1 เปลี่ยนรหัส
วิชา 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

หลักสูตรนานาชาติ  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 

หน่วย
กิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและอากาศยาน  

หลักสูตรนานาชาติ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

หน่วย
กิต 

หมายเหตุ 

585341 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 1 ENG85 3410 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและ
อากาศยาน 2 

1 เปลี่ยนรหัส
วิชา 

585401 คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทาง
วิศวกรรม 2 

2   สร้างรายวิชา
ใหม่ 

585402 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 4 ENG85 4508 โครงงานบูรณาการวิศวกรรมเครื่องกล 4 ย้ายกลุ่ม 
เปลี่ยนรหัส
วิชา และ
ปรับปรุง
เนื้อหา 

585440 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 1   สร้างรายวิชา
ใหม่ 

  ENG85 2010 แนะน าวิชาชีพวิศวกรเครื่องกลและ
อากาศยาน 

1 รายวิชาใหม ่

 
 ENG85 2130 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับงาน

วิศวกรรม 
2 รายวิชาใหม ่

  ENG85 2140 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 รายวิชาใหม ่
  ENG85 3010 การจัดการพลังงานและเศรษฐศาสตร์ 2 รายวิชาใหม ่
  ENG85 3020 ความรู้เบื้องต้นปัญญาประดิษฐ์ 2 รายวิชาใหม ่
  ENG85 3030 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 2 รายวิชาใหม ่
  ENG85 3080 การออกแบบระบบความร้อน 3 รายวิชาใหม ่
   วิชาเอกวิศวกรรมเคร่ืองกล 24 รายวิชาใหม ่

  ENG85 3018 ทักษะพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล 1 รายวิชาใหม ่
  ENG85 3038 การออกแบบอปุกรณ์ช่วยผลิตและจับ

ยึดชิ้นงาน 
3 รายวิชาใหม ่

  ENG85 3058 การออกแบบระบบอาคารส าหรับ
วิศวกรเครื่องกล 

3 รายวิชาใหม ่

  ENG85 3078 วิศวกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติ
อุตสาหกรรม 

3 รายวิชาใหม ่

   วิชาเอกวิศวกรรมอากาศยาน 24 รายวิชาใหม ่

  ENG85 3011 ทักษะพื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 1 รายวิชาใหม ่
  ENG85 3021 อากาศพลศาสตร์ 3 รายวิชาใหม ่
  ENG85 3031 โครงสร้างอากาศยาน 3 รายวิชาใหม ่
  ENG85 3041 กลศาสตร์การบิน 3 รายวิชาใหม ่
  ENG85 3051 การควบคุมอากาศยานอตัโนมัติ 4 รายวิชาใหม ่
  ENG85 3061 การออกแบบอากาศยาน 3 รายวิชาใหม ่
  ENG85 3071 ต้นก าลังอากาศยาน 3 รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

หลักสูตรนานาชาติ  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 

หน่วย
กิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและอากาศยาน  

หลักสูตรนานาชาติ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

หน่วย
กิต 

หมายเหตุ 

  ENG85 4501 โครงงานบูรณาการวิศวกรรมอากาศ
ยาน 

4 รายวิชาใหม ่

2.4 กลุ่มวิชาเลือกบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 

8 2.4 กลุ่มวิชาเลือกบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 

9  

   กลุ่มวชิาเลือกบังคับทาง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

  

581342 นวัตกรรมและการออกแบบส าหรับวิศวกร 2   สร้างรายวิชา
ใหม่ 

581343 การคัดเลือกวัสดุส าหรับการออกแบบเชิง
วิศวกรรม 

4   สร้างรายวิชา
ใหม่ 

585451 การวัดและเครื่องมือวัด 3 ENG85 2040 การวัดและเครื่องมือวัด 2 ย้ายกลุ่ม 
เปลี่ยนรหัส

วิชา ลดหนว่ย
กิต และ
ปรับปรุง
เนื้อหา 

585452 โปรแกรมออโตแคดส าหรับวิศวกรรม 1   สร้างรายวิชา
ใหม่ 

585453 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต ์ 4   สร้างรายวิชา
ใหม่ 

585454 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 4 ENG85 4029 เทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟา้ 3 เปลี่ยนรหัส
วิชา ลดหนว่ย

กิต และ
ปรับปรุง
เนื้อหา 

585455 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น 4 ENG85 4069 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น 3 เปลี่ยนรหัส
วิชา ลดหนว่ย

กิต และ
ปรับปรุง
เนื้อหา 

585456 การลากจูงด้วยไฟฟา้และเทคโนโลยีขบวน
รถไฟ 

4 ENG85 4079 การลากจูงด้วยไฟฟา้และเทคโนโลยี
ขบวนรถไฟ 

3 เปลี่ยนรหัส
วิชา ลดหนว่ย

กิต และ
ปรับปรุง
เนื้อหา 

585457 เครือข่ายเช่ือมโยงสรรพสิ่ง 2   สร้างรายวิชา
ใหม่ 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

หลักสูตรนานาชาติ  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 

หน่วย
กิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและอากาศยาน  

หลักสูตรนานาชาติ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

หน่วย
กิต 

หมายเหตุ 

585458 หุ่นยนต์พื้นฐาน 2   สร้างรายวิชา
ใหม่ 

585459 เทคโนโลยีหุ่นยนต ์
4   สร้างรายวิชา

ใหม่ 

585460 เทคโนโลยีการมองเห็นของเครื่องจักร 
2   สร้างรายวิชา

ใหม่ 

585461 ไมโครคอนโทลเลอร์ 
4   สร้างรายวิชา

ใหม่ 

585462 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึด
ชิ้นงาน 

2   สร้างรายวิชา
ใหม่ 

585463 การควบคุมรูปร่าง การให้ขนาดและพิกัด
ความเผ่ือ 

2   ตัดออก 

585464 วิศวกรรมบ ารุงรักษา 

4 ENG85 4089 วิศวกรรมบ ารุงรักษา 3 ย้ายกลุ่ม 
เปลี่ยนรหัส

วิชา ลดหนว่ย
กิต และ
ปรับปรุง
เนื้อหา 

585465 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน 
4   สร้างรายวิชา

ใหม่ 
  ENG85 4019 วิศวกรรมยานยนต ์ 3 รายวิชาใหม ่

 
 ENG85 4039 หนว่ยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยาน

ยนต์ 
3 รายวิชาใหม ่

 
 ENG85 4049 ระบบยานพาหนะภาคพืน้ดินที่ขับขี่

ด้วยตัวเอง 
4 รายวิชาใหม ่

  ENG85 4059 ระบบควบคุมสมองกลฝังตัว 3 รายวิชาใหม ่
  ENG85 4099 การออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติ 3 รายวิชาใหม ่

 
 ENG85 4109 คอมพวิเตอร์ช่วยออกแบบและผลิต

ส าหรับงานวิศวกรรม 
3 รายวิชาใหม ่

  ENG85 4119 กลศาสตร์ของแข็งเชิงค านวณ 3 รายวิชาใหม ่
  ENG85 4129 พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 3 รายวิชาใหม ่
  ENG85 4139 การหาค่าเหมาะสมสุด 3 รายวิชาใหม ่
  ENG85 4149 เทคโนโลยีคลังข้อมูลขนาดใหญ่ 3 รายวิชาใหม ่
  ENG85 4159 การประมวลผลภาพและจดจ ารูปแบบ 3 รายวิชาใหม ่
  ENG85 4169 เหมืองข้อมูล 3 รายวิชาใหม ่
  ENG85 4179 การเรียนรู้แบบเสริมแรง 3 รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

หลักสูตรนานาชาติ  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 

หน่วย
กิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและอากาศยาน  

หลักสูตรนานาชาติ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

หน่วย
กิต 

หมายเหตุ 

 
 ENG20 2020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็น

ฐาน 1 
4 รายวิชาใหม ่

 
 ENG20 3020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็น

ฐาน 2 
4 รายวิชาใหม ่

 
 ENG20 4020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็น

ฐาน 3 
4 รายวิชาใหม ่

  ENG85 4309 หวัข้อศึกษาขั้นสูงทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 1 

2 รายวิชาใหม ่

  ENG85 4319 หวัข้อศึกษาขั้นสูงทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 2 

2 รายวิชาใหม ่

  ENG85 4329 ปัญหาเฉพาะเรื่องทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 1 

2 รายวิชาใหม ่

  ENG85 4339 ปัญหาเฉพาะเรื่องทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 2 

2 รายวิชาใหม ่

  ENG85 4349 การศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับการ
ท างาน 1 

4 รายวิชาใหม ่

  ENG85 4359 การศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับการ
ท างาน 2 

4 รายวิชาใหม ่

   กลุ่มวชิาเลือกบังคับทางวิศวกรรม
อากาศยาน 

9  

  ENG85 4012 ระบบอากาศยานไร้คนขบั 3 รายวิชาใหม ่
  ENG85 4022 กลศาสตร์พลวัตการบินและการ

ควบคุม 
3 รายวิชาใหม ่

  ENG85 4032 การเรียนรู้ของเครื่องและการมองเห็น
ของคอมพิวเตอร์ในงานระบบอากาศยานไร้นักบิน 

3 รายวิชาใหม ่

  ENG85 4042 ระบบอากาศยานพาณิชย์ 3 รายวิชาใหม ่
  ENG85 4052 การฝึกทักษะซ่อมบ ารุงอากาศยาน 2 รายวิชาใหม ่
  ENG85 4062 การซ่อมบ ารุงอากาศยานพาณิชย์ 3 รายวิชาใหม ่
  ENG85 4072 พื้นฐานกลศาสตร์การบินอากาศยาน

ปีกหมุน 
3 รายวิชาใหม ่

  ENG85 4082 การออกแบบและผลิตส่วนประกอบ
ของอากาศยาน 

3 รายวิชาใหม ่

  ENG85 4092 การวิเคราะห์และจ าลองปัญหาของ
วัสดุคอมโพสิต 

3 รายวิชาใหม ่

  ENG85 4102 การวิเคราะห์และจ าลองปัญหาการไหล
และความร้อน 

3 รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

หลักสูตรนานาชาติ  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 

หน่วย
กิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและอากาศยาน  

หลักสูตรนานาชาติ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

หน่วย
กิต 

หมายเหตุ 

  ENG85 4112 โปรแกรมคาเทียส าหรับการออกแบบ
ทางวิศวกรรม  

3 รายวิชาใหม ่

  ENG85 4122 นิรภัยการบิน 3 รายวิชาใหม ่
  ENG85 4132 ระบบจัดการดานการบิน 3 รายวิชาใหม ่
  ENG85 4142 ความสมควรเดินอากาศ 3 รายวิชาใหม ่
  ENG85 4152 การอบรมการบินภาคพืน้ 3 รายวิชาใหม ่
  ENG85 4162 ฝึกทักษะการบินโดรน 3 รายวิชาใหม ่
  ENG20 2020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็น

ฐาน 1 
4 รายวิชาใหม ่

  ENG20 3020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็น
ฐาน 2 

4 รายวิชาใหม ่

  ENG20 4020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็น
ฐาน 3 

4 รายวิชาใหม ่

  ENG85 4139 การหาค่าเหมาะสมสุด 3 รายวิชาใหม ่
  ENG85 4302 หวัข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอากาศ

ยาน 1 
2 รายวิชาใหม ่

  ENG85 4312 หวัข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอากาศ
ยาน 2 

2 รายวิชาใหม ่

  ENG85 4322 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศ
ยาน 1 

2 รายวิชาใหม ่

  ENG85 4332 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศ
ยาน 2 

2 รายวิชาใหม ่

  ENG85 4342 การศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับการ
ท างาน 1 

4 รายวิชาใหม ่

  ENG85 4352 การศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับการ
ท างาน 2 

4 รายวิชาใหม ่

3.กลุ่มวิชาสหกิจศกึษา 9 3. กลุม่วิชาสหกิจศึกษา 9 รายวิชาใหม ่
   วิชาเอกวิศวกรรมเคร่ืองกล   

585495 เตรียมสหกิจศึกษา 1 ENG85 4007 เตรียมสหกจิศึกษา 1 เปลี่ยนรหัส
วิชา 

585496 สหกิจศึกษา 1 8 ENG85 4017 สหกจิศึกษา 1 8 เปลี่ยนรหัส
วิชา 

585497 สหกิจศึกษา 2 8 ENG85 4027 สหกจิศึกษา 2 8 เปลี่ยนรหัส
วิชา 

585498 สหกิจศึกษา 3 8 ENG85 4037 สหกจิศึกษา 3 8 เปลี่ยนรหัส
วิชา 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

หลักสูตรนานาชาติ  
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หน่วย
กิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและอากาศยาน  

หลักสูตรนานาชาติ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

หน่วย
กิต 

หมายเหตุ 

585499 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 9 ENG85 4047 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 9 เปลี่ยนรหัส
วิชา 

  วิชาเอกวิศวกรรมอากาศยาน   
  ENG85 4003 เตรียมสหกจิศึกษา 1 เปลี่ยนรหัส

วิชา 
  ENG85 4013 สหกจิศึกษา 1 8 เปลี่ยนรหัส

วิชา 
  ENG85 4023 สหกจิศึกษา 2 8 เปลี่ยนรหัส

วิชา 
  ENG85 4033 สหกจิศึกษา 3 8 เปลี่ยนรหัส

วิชา 
  ENG85 4043 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมอากาศยาน 9 เปลี่ยนรหัส

วิชา 

4.หมวดวิชาเลือกเสรี 8 4.หมวดวิชาเลือกเสรี 8  
  กลุ่มวชิาโทความเป็นผู้ประกอบการ 21  
  - กลุ่มวิชาบังคับ 8  

  IST50 2401 ความเป็นผู้ประกอบการกบัการสร้าง
ธุรกิจใหม ่

3 รายวิชาใหม ่

  IST50 2402 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์
และบริการนวัตกรรม 

2 รายวิชาใหม ่

  IST50 2403 แผนธุรกิจและจัดหาเงินทนุ 3 รายวิชาใหม ่

  - กลุ่มวชิาเลือก 4 รายวิชาใหม ่
  IST50 2404 นวัตกรรมแบบจ าลองธุรกจิ 2 รายวิชาใหม ่
  IST50 2405 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ 2 รายวิชาใหม ่
  IST50 2406 ประเด็นกฎหมายส าหรับผูป้ระกอบการ

นวัตกรรม 
2 รายวิชาใหม ่

  IST50 2407 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับธุรกิจ 

นวัตกรรม 

2 รายวิชาใหม ่

  IST50 2408 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม 2 รายวิชาใหม ่
  IST50 2409 ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม 2 รายวิชาใหม ่
  IST50 2410 ความเป็นผู้ประกอบการธรุกิจเทคโนโลยี 2 รายวิชาใหม ่
  IST50 2411 โลจิสติกส์ผู้ประกอบการ 2 รายวิชาใหม ่

  - กลุ่มวชิาประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 9 รายวิชาใหม ่
  IST50 3412 เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการหรือ 

                เตรียมการบ่มเพาะประกอบการ 

1 รายวิชาใหม ่

  IST50 4413 สหกิจศึกษาประกอบการ 8 รายวิชาใหม ่



มคอ.2 
 

ข-13 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
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สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและอากาศยาน  

หลักสูตรนานาชาติ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

หน่วย
กิต 

หมายเหตุ 

  IST 50 4414 การบ่มเพาะประกอบการ 8 รายวิชาใหม ่
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ภาคผนวก ค 
รายวิชาเอกหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน หลักสูตรนานาชาต ิ 

(หลักสูตรปรับปรงุ พ .ศ.  2565) 
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รายวิชาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
เพ่ือใช้ในการค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในการส าเร็จการศึกษา 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
 

ENG85 2040  การวัดและเครื่องมือวัด   2 หน่วยกิต 
ENG85 2060  การเขียนแบบทางกล   2 หน่วยกิต 
ENG85 2120 กลศาสตร์เครื่องจักรกล  3 หน่วยกิต 
ENG85 2130  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับงานวิศวกรรม   2 หน่วยกิต 
ENG85 3020  ความรู้เบื้องต้นปัญญาประดิษฐ์   2 หน่วยกิต 
ENG85 3030 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม  2 หน่วยกิต 
ENG85 3040  การถ่ายเทความร้อน   3 หน่วยกิต 
ENG85 3050 การสั่นทางกล  3 หน่วยกิต 
ENG85 3060  การท าความเย็นและการปรับอากาศ   3 หน่วยกิต 
ENG85 3070  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม   2 หน่วยกิต 
ENG85 3080  การออกแบบระบบความร้อน   3 หน่วยกิต 
ENG85 3028 การออกแบบเครื่องจักรกล  4 หน่วยกิต 
ENG85 3038 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน  2 หน่วยกิต 
ENG85 3048  ระบบควบคุมอัตโนมัติ  3 หน่วยกิต 
ENG85 3058  การออกแบบระบบอาคารส าหรับวิศวกรเครื่องกล  4 หน่วยกิต 
ENG85 3068  วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง  3 หน่วยกิต 
ENG85 3078  วิศวกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติอุตสาหกรรม  3 หน่วยกิต 
ENG85 4508 โครงงานบูรณาการวิศวกรรมเครื่องกล  4 หน่วย

กิต                                                                 
      รวม 50 หน่วยกิต 

  



มคอ.2 
 

ค-3 

รายวิชาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน 
เพ่ือใช้ในการค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในการส าเร็จการศึกษา 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
 

ENG85 2040  การวัดและเครื่องมือวัด   2 หน่วยกิต 
ENG85 2060  การเขียนแบบทางกล   2 หน่วยกิต 
ENG85 2120 กลศาสตร์เครื่องจักรกล  3 หน่วยกิต 
ENG85 2130  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับงานวิศวกรรม   2 หน่วยกิต 
ENG85 3020  ความรู้เบื้องต้นปัญญาประดิษฐ์   2 หน่วยกิต 
ENG85 3030 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม  2 หน่วยกิต 
ENG85 3040  การถ่ายเทความร้อน   3 หน่วยกิต 
ENG85 3050 การสั่นทางกล  3 หน่วยกิต 
ENG85 3060  การท าความเย็นและการปรับอากาศ   3 หน่วยกิต 
ENG85 3070  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม   2 หน่วยกิต 
ENG85 3080  การออกแบบระบบความร้อน   3 หน่วยกิต 
ENG85 3021  อากาศพลศาสตร์  3 หน่วยกิต 
ENG85 3031 โครงสร้างอากาศยาน  3 หน่วยกิต 
ENG85 3041 กลศาสตร์การบิน   3 หน่วยกิต 
ENG85 3051 การควบคุมอากาศยานอัตโนมัติ  4 หน่วยกิต 
ENG85 3061 ต้นก าลังอากาศยาน  3 หน่วยกิต 
ENG85 4071 การออกแบบอากาศยาน  3 หน่วยกิต 
ENG85 4501 โครงงานบูรณาการวิศวกรรมอากาศยาน  4 หน่วยกิต 
      รวม 50 หน่วยกิต 
  



มคอ.2 
 

ค-4 

รายวิชาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-โทความเป็นผู้ประกอบการ 
เพ่ือใช้ในการค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในการส าเร็จการศึกษา 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
 

ENG85 2040  การวัดและเครื่องมือวัด   2 หน่วยกิต 
ENG85 2060  การเขียนแบบทางกล   2 หน่วยกิต 
ENG85 2120 กลศาสตร์เครื่องจักรกล  3 หน่วยกิต 
ENG85 2130  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับงานวิศวกรรม   2 หน่วยกิต 
ENG85 3020  ความรู้เบื้องต้นปัญญาประดิษฐ์   2 หน่วยกิต 
ENG85 3030 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม  2 หน่วยกิต 
ENG85 3040  การถ่ายเทความร้อน   3 หน่วยกิต 
ENG85 3050 การสั่นทางกล  3 หน่วยกิต 
ENG85 3060  การท าความเย็นและการปรับอากาศ   3 หน่วยกิต 
ENG85 3070  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม   2 หน่วยกิต 
ENG85 3080  การออกแบบระบบความร้อน   3 หน่วยกิต 
ENG85 3028 การออกแบบเครื่องจักรกล  4 หน่วยกิต 
ENG85 3038 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน  2 หน่วยกิต 
ENG85 3048  ระบบควบคุมอัตโนมัติ  3 หน่วยกิต 
ENG85 3058  การออกแบบระบบอาคารส าหรับวิศวกรเครื่องกล  4 หน่วยกิต 
ENG85 3068  วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง  3 หน่วยกิต 
ENG85 3078  วิศวกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติอุตสาหกรรม  3 หน่วยกิต 
ENG85 4508 โครงงานบูรณาการวิศวกรรมเครื่องกล  4 หน่วย

กิต                                                                                           
      รวม 50 หน่วยกิต 
  



มคอ.2 
 

ค-5 

รายวิชาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน-โทความเป็นผู้ประกอบการ 
เพ่ือใช้ในการค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในการส าเร็จการศึกษา 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
 
ENG85 2040  การวัดและเครื่องมือวัด   2 หน่วยกิต 
ENG85 2060  การเขียนแบบทางกล   2 หน่วยกิต 
ENG85 2120 กลศาสตร์เครื่องจักรกล  3 หน่วยกิต 
ENG85 2130  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับงานวิศวกรรม   2 หน่วยกิต 
ENG85 3020  ความรู้เบื้องต้นปัญญาประดิษฐ์   2 หน่วยกิต 
ENG85 3030 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม  2 หน่วยกิต 
ENG85 3040  การถ่ายเทความร้อน   3 หน่วยกิต 
ENG85 3050 การสั่นทางกล  3 หน่วยกิต 
ENG85 3060  การท าความเย็นและการปรับอากาศ   3 หน่วยกิต 
ENG85 3070  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม   2 หน่วยกิต 
ENG85 3080  การออกแบบระบบความร้อน   3 หน่วยกิต 
ENG85 3021  อากาศพลศาสตร์  3 หน่วยกิต 
ENG85 3031 โครงสร้างอากาศยาน  3 หน่วยกิต 
ENG85 3041 กลศาสตร์การบิน   3 หน่วยกิต 
ENG85 3051 การควบคุมอากาศยานอัตโนมัติ  4 หน่วยกิต 
ENG85 3061 ต้นก าลังอากาศยาน  3 หน่วยกิต 
ENG85 4071 การออกแบบอากาศยาน  3 หน่วยกิต 
ENG85 4501 โครงงานบูรณาการวิศวกรรมอากาศยาน  4 หน่วยกิต 
      รวม 50 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ง 
ตารางรับรองตนเอง (Self-Declaration) การเทียบรายวิชาที่ 

สถาบันขอเทียบตามเกณฑ์ที่สภาวิศวกรก าหนด 
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ง-2 

  



มคอ.2 
 

ง-3 

แบบเอก (วิศวกรรมเครื่องกล) และ แบบเอก-โท (วิศวกรรมเครื่องกล-โทความเป็นผู้ประกอบการ) 

ล าดับ หมวด/กลุ่มวิชา 
รายวิชาท่ีขอเทียบ (วิชาบังคับ) ภาระ 

หน่วยกิต 
1 องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร ์ SCI03 1001 แคลคูลสั 1 4 
SCI03 1002 แคลคูลสั 2 4 
SCI03 1005 แคลคูลสั 3 4 
SCI03 2002 ระเบียบวิธีค านวณเชิงตัวเลขส าหรับคอมพิวเตอร ์ 4 
SCI03 2303 วิธีเชิงคณิตศาสตรส์ าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ 4 

ฟิสิกส ์ SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1 4 
SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2 4 
SCI05 1191 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 1 1 
SCI05 1192 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 2 1 

เคม ี SCI02 1111 เคมีพื้นฐาน 1 4 
SCI02 1112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 

2 องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
กลุ่มที่ 1 พ้ืนฐานการออกแบบ (Design Fundamentals) 
Mechanical Drawing ENG85 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 

ENG85 2070 การเขียนแบบทางกล 2 
Statics and Dynamics ENG85 2030 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 3 

ENG85 2050 พลศาสตร์วิศวกรรม 3 
Mechanical Engineering Process ENG33 6004 กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น 2 
กลุ่มที่ 2 ความรู้ทางดิจิทัล (Digital Literacy) 
Digital Technology in Mechanical 
Engineering 

ENG85 1020 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1 
IST20 1001 การรู้ดจิิทัล 2 
IST20 1002 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู ้ 1 

กลุ่มที่ 3 พ้ืนฐานทางความร้อนและของไหล (Thermo-fluids Fundamentals) 
Thermodynamics ENG85 2020 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 3 
Fluid Mechanics ENG85 2100 กลศาสตร์ของไหล 1 3 
กลุ่มที่ 4 วัสดุวิศวกรรมและกลศาสตร์วัสดุ (Engineering Materials and Mechanics of Materials) 
Engineering Materials ENG31 1001 วัสดุวิศวกรรม 1 2 

ENG83 1001 วัสดุวิศวกรรม 2 2 
Solid Mechanics ENG85 2110 กลศาสตร์วสัดุ 1 3 
กลุ่มที่ 5 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health Safety and Environment) 
 ENG85 2090 วิศวกรรมความปลอดภัย 1 

3 องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม 



มคอ.2 
 

ง-4 

กลุ่มที่ 1 เคร่ืองจักรกล (Machinery) 
Machinery Systems ENG85 2120 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3 
Machine Design ENG85 3028 การออกแบบเครื่องจักรกล 3 

ENG85 3038 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลติและจับยึดช้ินงาน 3 
ENG85 4007 เตรียมสหกจิศึกษา - วิศวกรรมเครื่องกล 1 
ENG85 4017 สหกิจศึกษา 1 - วิศวกรรมเครื่องกล 8 
ENG85 4508 โครงงานบูรณาการวิศวกรรมเครื่องกล 4 

Prime Movers ENG85 3068 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 1.5 
กลุ่มที่ 2 ความร้อน ความเย็น และของไหลประยกุต์ (Heat, Cooling and Applied Fluids) 
Heat Transfer ENG85 3040 การถ่ายเทความร้อน 3 
Air Conditioning and Refrigeration ENG85 3060 การท าความเย็นและระบบปรับอากาศ 3 
Power Plant ENG85 3068 วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง 1.5 
Thermal Systems Design ENG85 3080 การออกแบบระบบทางความร้อน 3 

ENG85 3058 การออกแบบระบบอาคารส าหรับวิศวกรเครื่องกล 2 
กลุ่มที่ 3 ระบบพลวัตและการควบคุมอัตโนมัติ (Dynamic Systems and Automatics Control) 
Dynamic Systems ENG85 3048 ระบบควบคมุอัตโนมตั ิ 4 
 ENG85 2040 การวัดและเครื่องมือวัด 2 
Automatics Control ENG85 3078 วิศวกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติอตุสาหกรรม 3 

ENG85 2070 วงจรไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 3 
Internet of Things (IoT) and AI (use 
of) 

ENG85 3020 ความรู้เบื้องต้นปญัญาประดิษฐ์ 2 
ENG85 2130 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับงานวิศวกรรม 2 

Robotics ENG85 3030 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 2 
Vibration ENG25 3050 การสั่นทางกล 3 
กลุ่มที่ 4 ระบบทางกลอื่นๆ (Mechanical Systems) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
Energy ENG25 3010 การจัดการพลังงานและเศรษฐศาสตร ์ 1 
Engineering Management and 
Economics, 

ENG25 3010 การจัดการพลังงานและเศรษฐศาสตร ์ 1 

Fire Protection System ENG25 2090 วิศวกรรมความปลอดภัย 1 
ENG85 3058  การออกแบบระบบอาคารส าหรับวิศวกรเครื่องกล  1 

Computer-Aided Engineering (CAE) ENG85 3070 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 2 
4 ปฏิบัติการ 

Mechanical Laboratory ENG25 3400 ปฏิบัติการวศิวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 1 1 
ENG25 3410 ปฏิบัติการวศิวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 2 1 

Basic Skills in Engineering ENG25 2080 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตส าหรบัวิศวกร 1 
ENG85 3018 ทักษะพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
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ง-5 
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ง-6 

แบบเอก (วิศวกรรมอากาศยาน) และ แบบเอก-โท (วิศวกรรมอากาศยาน-โทความเป็นผู้ประกอบการ) 

ล าดับ หมวด/กลุ่มวิชา รายวิชาที่ขอเทียบ (วิชาบังคับ) 
ภาระ 

หน่วยกิต 
1 องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ SCI03 1001 แคลคูลัส 1 4 

SCI03 1002 แคลคูลัส 2 4 

SCI03 1005 แคลคูลัส 3 4 

SCI03 2002 ระเบียบวธิีค านวณเชิงตัวเลขส าหรับคอมพิวเตอร์ 4 

SCI03 2303 วิธีเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับสมการเชิงอนุพันธ ์ 4 

ฟิสิกส์ SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1 4 

SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2 4 

SCI05 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 

SCI05 1192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 

เคมี SCI02 1111 เคมีพื้นฐาน 1 4 

SCI02 1112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 

2 องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม 

กลุ่มที่ 1 พื้นฐานการออกแบบ (Design Fundamentals) 
Mechanical Drawing ENG85 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 

ENG85 2060 การเขียนแบบทางกล 2 

Statics and Dynamics ENG85 2030 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 3 

ENG85 2050 พลศาสตร์วิศวกรรม 3 

Mechanical Engineering Process ENG33 6004 กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น 2 

กลุ่มที่ 2 ความรู้ทางดิจิทัล (Digital Literacy) 
Digital Technology in Mechanical 
Engineering 

ENG85 1020 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 

IST20 1001 การรู้ดิจิทัล 2 

IST20 1002 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่การเรียนรู้ 1 

กลุ่มที่ 3 พื้นฐานทางความร้อนและของไหล (Thermo-fluids Fundamentals) 
Thermodynamics ENG85 2020 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 3 

Fluid Mechanics ENG85 2100 กลศาสตร์ของไหล 1 3 

ENG85 3021 อากาศพลศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 3 

กลุ่มที่ 4 วัสดุวิศวกรรมและกลศาสตร์วัสดุ (Engineering Materials and Mechanics of Materials) 
Engineering Materials, ENG31 1001 วัสดุวิศวกรรม 1 2 

ENG83 1001 วัสดุวิศวกรรม 2 2 

Solid Mechanics ENG85 2110 กลศาสตร์วัสดุ 1 3 

กลุ่มที่ 5 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health Safety and Environment) 
 ENG85 2090 วิศวกรรมความปลอดภยั 1 

3 องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม 

 กลุ่มที่ 1 เครื่องจักรกล (Machinery) 
 Machinery Systems ENG85 2120 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3 

 Machine Design ENG85 3031 โครงสร้างอากาศยาน 3 
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 ENG85 3061 การออกแบบอากาศยาน 3 

 ENG85 4501 โครงงานบูรณาการวิศวกรรมเครื่องกล 4 

 ENG85 4003 เตรียมสหกิจศึกษา - วิศวกรรมเครื่องกล 1 

 ENG85 4013 สหกิจศึกษา 1 - วิศวกรรมเครื่องกล 8 

 Prime Movers ENG85 3071 ต้นก าลังอากาศยาน 1.5 

 กลุ่มที่ 2 ความร้อน ความเย็น และของไหลประยุกต์ (Heat, Cooling and Applied Fluids) 
 Heat Transfer ENG85 3040 การถ่ายเทความร้อน 3 

 Air Conditioning and Refrigeration ENG85 3060 การท าความเย็นและระบบปรับอากาศ 2 

 Power Plant ENG85 3071 ต้นก าลังอากาศยาน 1.5 

 Thermal Systems Design ENG85 3080 การออกแบบระบบทางความร้อน 3 

 กลุ่มที่ 3 ระบบพลวัตและการควบคุมอัตโนมัติ (Dynamic Systems and Automatics Control) 
 Dynamic Systems ENG85 3041 กลศาสตร์การบิน 3 

 ENG85 2040 การวัดและเครื่องมือวัด 2 

 Automatics Control ENG85 3051 การควบคุมอากาศยานอัตโนมัต ิ 4 

 ENG85 2070  วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 3 

 Internet of Things (IoT) and AI  
(use of) 

ENG85 2100 ความรู้เบื้องต้นปัญญาประดิษฐ ์ 2 

 ENG85 2130 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับงานวิศวกรรม 2 

 Robotics ENG85 3030 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 2 

 Vibration ENG85 3050  การสั่นทางกล 3 

 กลุ่มที่ 4 ระบบทางกลอื่นๆ (Mechanical Systems) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 

 Energy ENG85 3010 การจัดการพลังงานและเศรษฐศาสตร์ 1 

 
Engineering Management and 
Economics, 

ENG85 3010 การจัดการพลังงานและเศรษฐศาสตร์ 1 

 Fire Protection System ENG85 2090  วิศวกรรมความปลอดภยั 1 

 ENG85 3060 การท าความเย็นและระบบปรับอากาศ 1 

 Computer-Aided Engineering (CAE) ENG85 3070 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะหท์างวิศวกรรม 2 

4 ปฏิบัติการ 

Mechanical Laboratory ENG25 3400 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 1 1 
ENG25 3410 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 2 1 

Basic Skills in Engineering ENG85 3011 ทักษะพื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 1 
ENG85 3018 ทักษะพืน้ฐานวิศวกรรมเครือ่งกล 1 
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 แบบประวัติส่วนตัว 
 
 
 
 
 

 

 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง  

 
การศึกษา/คุณวุฒิ  : ปริญญาเอก : Ph.D. (Aeronaupits Engineering),  Imperial  College  
      London,  UK., 2558 
   ปริญญาโท   : วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,   
     พ.ศ. 2550 
  ปริญญาตรี   : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,   
    พ.ศ. 2547 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน    : อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
   ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   รองประธานหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
   ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
   ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
ประวัติการท างาน   :  พ.ศ. 2542 – 2550  อาจารย์พิเศษสอนวิชาปฏิบัติการ 
      สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   พ.ศ. 2550 - 2551 วิศวกรออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้า 
      บริษัท เอบีบี จ ากัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ 
   พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   พ.ศ. 2556 - 2552 Lab Demonstrator 
      Department of Aeronautics, Imperial College  
      London, UK  
   พ.ศ. 2563 – 2564 รักษาการรองผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ  
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
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      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน รองประธานหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  



มคอ.2 

ฉ-4 

 ผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (2560-2564) 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

(ค่าน้ าหนัก 0.2) 

2549 ต.ค. [1] Phunpeng V. and Chamniprasart K., “The effects of plate length and screw 

placement on fracture strain for femoral shaft fracture”, 20th Conference of 

Mechanical Engineering Network of Thailand. 12-20 October 2006.  Nakhon 

Ratchasima. 

 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวาสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (ค่าน้ าหนัก 0.4) 
2564 ส.ค. [1] Wilailak Wanna, Thongchart Kerdphol, and Veena Phunpeng, “Comparative 

Study of Longitudinal Dynamic Stability Using Feedback Controllers for Fixed-

Wing UAVs”, The International Virtual Conference on Science and Technology 

)IVCST2020(, 6th Aug 2021, Nakhon Ratchasima, Thailand 

2564 ส.ค. [2] Wipada Boransan, Thongchart Kerdphol, and Veena Phunpeng, “Experimental 

Manufacturing Methods of Glass Fiber Composites Considering Flexural 

Behaviour”, The International Virtual Conference on Science and Technology 

)IVCST2021(, 6th Aug 2021, Nakhon Ratchasima, Thailand 

2564 ส.ค. [3] Karunamit Saensuriwong, Thongchart Kerdphol, and Veena Phunpeng, 

“Laboratory Study of Polypropylene-based Honeycomb Core for Sandwich 

Composites” , The International Virtual Conference on Science and 

Technology ) IVCST2021( , 6th Aug 2021, Nakhon Ratchasima, Thailand (Best 

Presentation Award) 

2564  [4] Thongchart Kerdphol, Fathin Saifur Rahman, Masayuki Watanabe, Yasunori 

Mitani, Komsan Hongesombut, Veena Phunpeng, Issarachai Ngamroo and Dirk 

Turschner, “Small‐signal analysis of multiple virtual synchronous machines to 

enhance frequency stability of grid‐connected high renewables.” Journals IET 
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Generation, Transmission & Distribution (2021) https://doi.org/10.104ก.ย.

gtd2.12101 

2563 ส.ค. [5] Veena Phunpeng and Thongchart Kerdphol, “ Integrated Piezoelectric and 

Flexible Solar Systems for Enhancing Inflight Operation Time of Small UAV” , 

The International Virtual Conference on Science and Technology (IVCST2020), 

28th Aug 2020, Nakhon Ratchasima, Thailand. 

  [6] Thongchart Kerdphol, Masayuki Watanabe, Yasunori Mitani and Veena 

Phunpeng, “Applying Virtual Inertia Control Topology to SMES System for 

Frequency Stability Improvement of Low- Inertia Microgrids Driven by High 

Renewables”, Journals Energies Volume 12 Issue 20 10.3390/en12203902  

2562 พ.ค. [7] V.  Phunpeng and T.  Kerphol, “Practical Virtual Synchronous Generator for 

Community- based Renewable Energy” , The 15th Conference on Energy 

Network of Thailand ( E- NETT) , 21st- 24th May 2019, Nakhon Ratchasima, 

Thailand. 

2561  [8] T.  Kerdphol, F.  S.  Rahman, V.  Phunpeng, M.  Watanabe and Y.  Mitani, 

"Demonstration of Virtual Inertia Emulation Using Energy Storage Systems to 

Support Community-Based High Renewable Energy Penetration,"  2018 IEEE 

Global Humanitarian Technology Conference (GHTC) , San Jose, CA, 2018, pp. 

1-7. doi: 10.1109/GHTC.2018.8601755 

2560 ธ.ค. [9] Kerdphol T., Rahman F. S. and Phunpeng V., A Comparative Study of Sugeno 

and Mamdani Fuzzy Systems-based Virtual Inertia Control for Microgrids, IEEE-

PES-ISGT Asia 2017, 4th-7th December 2017, Auckland, New Zealand. 

2560 ก.พ. [10] Sudtachat K. , Tantrairatn S.  and Phunpeng V. , The Queuing Model for 

Perishable Inventory with Lost Sale Under Random Demand, Lead Time and 

Lifetime, Modelling, Identification and Control ( MIC 2017) , 20th –  21st 

February 2017, Innsbruck, Austria (Track: 848-047) 

2560 มี.ค. [11] Leetha T. , Phunpeng V.  and Rooppakhun S. , The Effect of Dynamic 

Interfragmentary Movement on the Mechanical Performance of External 

Fixation Devices for Open Tibial Fractures, Proceedings of the 5th IIAE 

https://doi.org/10.1049/gtd2.12101
https://doi.org/10.1049/gtd2.12101
https://scholar.google.co.jp/scholar?oi=bibs&cluster=15703782028956281418&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.co.jp/scholar?oi=bibs&cluster=15703782028956281418&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.co.jp/scholar?oi=bibs&cluster=15703782028956281418&btnI=1&hl=en
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International Conference on Industrial Application Engineering 2017, 27th-31st   

March 2017, Kitakyushu, Japan (pp.248-253) 

2560 มี.ค. [12] Puangchaum W. , Rooppakhun S.  and Phunpeng V. , Parametric Design and 

Optimization of Alloy Wheel Based on Dynamic Cornering Fatigue Test, 

Proceedings of the 5th IIAE International Conference on Industrial Application 

Engineering 2017, 27th-31st   March 2017, Kitakyushu, Japan (pp.187-193) 

2560 มี.ค. [13] Phunpeng V.  and Chadajit A. , Finite Element Analysis of Piezoelectric 
Functionally Graded Materials with the Variation of Volume Fraction Index, 
Proceedings of the 5th IIAE International Conference on Industrial Application 
Engineering 2017, 27th-31st   March 2017, Kitakyushu, Japan (pp.381-385) 

2560 มี.ค. [14] Phunpeng V. , Aphirakmethawong J.  and Baiz P.  M. , Numerical Analysis of 
Piezoelectric Nanobeams with Flexoeletric Effect, Proceedings of the 5th IIAE 
International Conference on Industrial Application Engineering 2017, 27th-31st   
March 2017, Kitakyushu, Japan (pp.378-381) – Best Presentation Awards 

2558 เม.ย. [15] Phunpeng V. and Baiz P. M., Mixed Finite Element Formulations for Strain-
Gradient Elasticity Problems using the FEniCS Environment, Finite Elements in 
Analysis and Design: 96, Apr 2015. (pp.23-40) 

2557 เม.ย. [16] Phunpeng V.  and Baiz P.  M. , Mixed Finite element formulations for strain 
gradient elasticity in FEniCS, Proceedings of the 22nd UK National Conference 
of the Association for Computational Mechanics in Engineering, 2nd-4th April 
2014, University of Exeter, UK, (pp.71-74) 

2555 มี.ค. [17] Phunpeng V., Baiz P. M. and Pinho S.T., Numrical analysis of piezoelectric 
functionally graded beams, the 20th UK Conference of the Association for 
Computational Mechanics in Engineering (ACME), 27th–28th Mar 2012, the 
University of Manchester, UK, (pp.71-74) 

 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 (ค่าน้ าหนัก 1) 

2564  [1] V. Phunpeng and T. Kerdphol, "Comparative Study of Sugeno and Mamdani 

Fuzzy Inference Systems for Virtual Inertia Emulation," 2021 IEEE PES/IAS 

PowerAfrica, 2021, pp. 1-5, doi: 10.1105/.PowerAfrica52236.2021.9543337. 

https://www2.ia-engineers.org/conference/index.php/iciae/iciae2017/paper/view/1357
https://www2.ia-engineers.org/conference/index.php/iciae/iciae2017/paper/view/1357
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โครงการวิจัย: 

 โครงการวิจัยและออกแบบวัสดุอัจฉริยะเพียโซอิเล็กทริกเพ่ือสร้างพลังงานทดแทนในอากาศยาน รหัส
โครงการ : SUT7-707-61-12-15 ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 โครงการออกแบบและประยุกต์ใชวัสดุอัจฉริยะเพยีโซอิเล็กทริกเพ่ือสร้างพลังงานส าหรับอากาศยานยุค
ใหม่ รหัสโครงการ FDA-CO-2562-9853-TH  สนับสนุนทุนวิจัยโดย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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ภาระการสอน  :  
 ENG85 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
 ENG85 2020 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
 ENG85 3070 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมส าหรับวิศวกรรม 

 อากาศยาน 
 ENG85 3080 การออกแบบระบบความร้อน 
 ENG85 3011 ทักษะพ้ืนฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
 ENG85 3031 โครงสร้างอากาศยาน 
 ENG85 3400 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 1 
 ENG85 3410 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 2 
 ENG85 4501 โครงงานบูรณาการวิศวกรรมอากาศยาน  
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 แบบประวัติส่วนตัว 
 
 
 
 
 

 
 ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  คูณศรีสุข  

 

การศึกษา /คุณวุฒิ  :  ปริญญาเอก    : วศ .ด) .วิศวกรรมเครื่องกล( , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,พ.ศ.2552 
  ปริญญาตรี : วศ .บ).วิศวกรรมเครื่องกล( , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,พ.ศ.2540 
 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน    :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

ประวัติการท างาน : 2557 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
   ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 2553 - 2557  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
   ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

 ผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (2560-2564) 
ทความวิจัยหรือบทความวิชการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
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ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย : 

1. โครงการการจัดท ามาตรฐานและแพลตฟอร์มการให้บริการภาคอุตสาหกรรมภายใต้สถาบันโดรนมหา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ (บพข) 

2. โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอากาศยานไร้นักบินส าหรับเกษตรอัจฉริยะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) 

3. โครงหุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล โครงการสร้างทักษะก าลังคนและทักษะแห่งอนาคต ในภูมิภาคเพ่ือตอบ

โจทย์การพัฒนานวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

4. โครงการบ่มเพาะต้นแบบผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมเพ่ือเร่งการพัฒนาคุณลักษณะที่พร้อมใช้เชิงพาณิชย์ 

เรื่องการพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับแบบปรับทิศแรงขับดันส าหรับงานลาดตระเวนในพ้ืนที่เสี่ยง

ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สู่การใช้งานจริง หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 

5. โครงการบ่มเพาะต้นแบบผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมเพ่ือเร่งการพัฒนาคุณลักษณะที่พร้อมใช้เชิงพาณิชย์ 

เรื่องการพัฒนาระบบรถกอล์ฟไฟฟ้าอัตโนมัติควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์ส าหรับงานขนส่งผู้โดยสารสู่

การใช้งานจริงในโรงพยาบาล หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ (บพข) 

6. โครงการนวัตกรรมเปิด ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จ ากัด (สนช) ชื่อโครงการ ให้กับบริษัท ริมใหม่ 

เฮฟวี่ จ ากัด 

7. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพ้ืนที่  ( Industrial 

Research and Technology Capacity Development Program : IRTC) ส า นั ก ง าน อุทย าน

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เทคโนธานี ในหัวข้อวิจัย “โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มส าหรับการ

วิเคราะห์ลายนิ้วมือเพ่ือค้นหาศักยภาพตามหลักการทางพันธุกรรมศาสตร์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด” 

30 มีนาคม 2563 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2563 (ทุนวิจัย 400,000 บาท) 

8. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพ้ืนที่  ( Industrial 

Research and Technology Capacity Development Program : IRTC) ส า นั ก ง าน อุทย าน

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เทคโนธานี ในหัวข้อวิจัย “โครงการพัฒนากรอบมาตรฐานในการทดสอบ

อากาศยานไร้นักบินขึ้นลงแนวดิ่งแบบ Tiltrotor” 1 เมษายน 2563 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 (ทุน

วิจัย 400,400 บาท) 
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9. โครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จ ากัด (สนช) ชื่อโครงการระบบอากาศยานไร้

คนขับ “ชนิดปรับทิศแรงขับดันได้” ส าหรับลาดตะเวนในพ้ืนที่เสี่ยงด้วยเทคโนโลยี “Deep 

Learning” ให้กับบริษัท เอ็กซ์ทรีม คอมโพสิต จ ากัด ประจ าปี 2562  
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10. โครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จ ากัด (สนช) ชื่อโครงการระบบส ารวจแนวท่อ

ก๊าซธรรมชาติและแหล่งน้ าธรรมชาติ ให้กับบริษัท ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ประจ าปี 

2561 

11. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพ้ืนที่  ( Industrial 

Research and Technology Capacity Development Program : IRTC) ส า นั ก ง าน อุทย าน

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เทคโนธานี ในหัวข้อวิจัย “การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบต์ล้าง

ท่อส าหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์” 1 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2562 (ทุนวิจัย 143,000 

บาท) 

12. โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพ้ืนที่  ( Industrial 

Research and Technology Capacity Development Program : IRTC) ส า นั ก ง าน อุทย าน

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เทคโนธานี ในหัวข้อวิจัย “โครงการการพัฒนากรอบมาตรฐานในการ

ทดสอบอากาศยานไร้นักบิน.” 16 มกราคม 2562 ถึง 15 กรกฎาคม 2562 (ทุนวิจัย 406,000 บาท) 

13. โครงการนวัตกรรมเปิด ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จ ากัด (สนช) ชื่อโครงการเครื่องจ าลองการบิน

เสมือนจริงจากห้องบินจริง ให้กับบริษัท ริมใหม่ เฮฟวี่ จ ากัด  

14. โครงการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล เทคโนธานี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี (2561) 

- i.เรือเก็บขยะอัตโนมัติ (ทุนวิจัย 250,000 บาท) 

- ii. โดรนแนวคิดใหม่ใช้ในภารกิจถ่ายภาพเพ่ือวิเคราะห์พืชผลใน Smart farm ด้วยระบบดิจิทัล 

4.0 บนรูปแบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ทุนวิจัย 250,000 บาท) 
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2561 เม.ย. [10] Sakulthong, S., Tantrairatn, S. and Saengphet, W. (2012). Frequency Response 

System Identification and Flight Controller Tuning for Quadcopter UAV, in 

Proceeding of 2012 The 3rd International Conference on Engineering Science 

and Innovative Technology (ESIT 2012 ) , Khaolak, Phang-Nga, Thailand, April 

15-22 2012. 

2561 เม.ย. [11] Chaisena, K., Chamniprasart, K. and Tantrairatn, S. (2012 ) .  An Automatic 

Stabilizing System for Balancing a Multi-Rotor Subject to Variations in Center 

of Gravity and Mass, in Proceeding of 2012 The 3rd International Conference 

on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT 20 12 ) , Khaolak, 

Phang-Nga, Thailand, April 15-22 2012. 

2560  [12] Saengphet, W., Tantrairatn, S. and Thumtae, C. (2017 ) .  Implementation Of 

System Identification and Flight Control System For UAV, In Proceeding of 

2017 The 3rd International Conference on Control, Automation and Robotics 

(ICCAR2017), Nagoya, Japan. 

2560  [13] Sudtachat, K., Tantrairatn, S. and Phunpeng V. (2017) .  The Queuing Model 

for Perishable Inventory with Lost Sale under Random Demand, Lead Time 

and Lifetime. In Proceeding of The 36 th IASTED International Conference on 

Modelling, Identification and Control, Innsbruck, Austria. 

2558 ก.ค. [14] Tantrairatn, S. and Veres, S. M. (2015 ) .  Onboard System Identification for 

Improved Flight Control of UAS, In Proceeding of 2 th IFAC Symposium on 
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Robust Control Design-ROCOND’15 . , Bratislava, Slovak Republic, July 2 - 1 1 

,2015. 

2558 มิ.ย. [15] Tantrairatn, S. and Veres, S. M. (2015 ) .  A Rational Agent Framework for 

Adaptive Flight Control of UAVs, In Proceeding of International Conference on 

Unmanned Aircraft System 2015-ICUAS’15., Denvor, CO, USA, June 5-12 ,2015 
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ภาระการสอน  :  
 ENG85 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
 ENG85 2130 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับงานวิศวกรรม 
 ENG85 3020 ความรู้เบื้องต้นปัญญาประดิษฐ์ 
 ENG85 3400 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 1 
 ENG85 3410 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 2 
 ENG85 3011 ทักษะพ้ืนฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
 ENG85 3051 การควบคุมอากาศยานอัตโนมัติ 
 ENG85 4501 โครงงานบูรณาการวิศวกรรมอากาศยาน 
 ENG85 4012 ระบบอากาศยานไร้คนขับ 
 ENG85 4032 การเรียนรู้ของเครื่องและการมองเห็นของคอมพิวเตอร์   

 ในงานระบบอากาศยานไร้นักบิน 
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 แบบประวัติส่วนตัว 
 
 
 
 
 

 
 ชื่อ อาจารย์ ดร.พิจิตรา  เอื้องไพโรจน์  

 
การศึกษา/คุณวุฒิ  : ปริญญาเอก : Ph.D. (Functional Control Systems), Shibaura Institute of  
    Technology, Japan, พ.ศ. 2556 
   ปริญญาโท   : วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,   
     พ.ศ. 2553 
  ปริญญาตรี   : วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,   
    พ.ศ. 2550 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน   ชื่อ อาจารย์ ดร.พิจิตรา  เอื้องไพโรจน์: อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
ประวัติการท างาน : 2556-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
     ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

 ผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (2560-2564) 
บทความวิจัยหรือบทความวิชการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall's List) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้ าหนัก 0.8) 
2559 ส.ค. [1] Nerakae, P., Uangpairoj, P., and Chamniprasart, K. (2016). Using Machine Vision 

for Flexible Automatic Assembly System. Procedia Computer Science. 96: 428-
435. doi: 10.1016/.j.procs. 2016.08.090.  
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บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่มีในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 
(ค่าน้ าหนัก 0.4) 
2561 ก.ย. [1] Sukta, C., Uangpairoj, P. (2012). Simulation study on the influence of leaflet 

shape on blood flow through mechanical artificial heart valve; The 
International Workshop on Innovative Simulation for Healthcare 2012; 2012 
September 17-15; Budapest, Hungary. 

2560 มี.ค. [2] Jantwong, M., Uangpairoj, P. and Chamniprasart, K. (2017). Design and 
prototyping flatness measuring device using 2-axis robot; The 11th South East 
Asian Technical University Consortium Symposium; 2017 March 3-4; Ho Chi 
Minh City, Vietnam 

2560 มี.ค. [3] Warilun, A. , Uangpairoj, P.  and Chamniprasart, K.  (2017) .  Phospor dispensing 
machine with machine vision system; The 11th South East Asian Technical 
University Consortium Symposium; 2017 March 3-4; Ho Chi Minh City, Vietnam. 

2559 ก.ย. [4] Nerakae, P., Uangpairoj, P. and Chamniprasart, K. (2016). Using machine vision 
for flexible automatic assembly system; The 20th International Conference 
on Knowledge Based and Intelligent Information and Engineering Systems; 
2016 September 5-7, York, United Kingdom. 

2559 เม.ย. [5] Nerakae, P., Uangpairoj, P. and Chamniprasart, K. (2016). Prototyping of flexible 
manufacturing system with machine vision; The 2nd International Conference 
on Engineering Science and Innovative Technology; 2016 April 21-23; Phuket, 
Thailand. 

2559 ก.พ. [6] Sinmaroeng, P. , Uangpairoj, P.  and Chamniprasart, K.  (2016) .  Robotic curve 
tracking and reproduction using machine vision; The 10th South East Asian 
Technical University Consortium Symposium; 2016 Feb 22-24; Tokyo, Japan. 

 
ภาระการสอน  :  

 ENG85 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
 ENG85 3030 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
 ENG85 3070 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 
 ENG85 3400 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 1 
 ENG85 3410 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 2 
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 ENG85 3078 วิศวกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติอุตสาหกรรม 
 ENG85 4508 โครงงานบูรณาการวิศวกรรมเครื่องกล 
 ENG85 4109 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิตส าหรับงานวิศวกรรม 
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 แบบประวัติส่วนตัว 

 
 ชื่อ อาจารย์ ดร.อรลักษณ์  พิชิตกุล  

   
การศึกษา/คุณวุฒิ  : ปริญญาเอก :     Ph.D.(Aerospace Engineering), Georgia Institute of   
     Technology, USA, พ.ศ. 2564 
  ปริญญาโท   : M.Eng (Aeronautics and Astronautics), The University  
    of Tokyo, Japan, 2557 
  ปริญญาตรี   : วศ.บ. (วิศวกรรมอากาศยาน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน   : อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
   ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
ประวัติการท างาน :  พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
      ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  พ.ศ. 2562 – 2564 Graduate Assistant 
      The School of Aerospace Engineering, Georgia 
      Institute of Technology สหรัฐอเมริกา 
   พ.ศ. 2558 - 2559 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
      ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   พ.ศ. 2557   อาจารย์พิเศษ รายวิชาเครื่องวัดอากาศยาน  
      หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน  
      ส านักวิชาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 พ.ศ. 2552          นิสิตฝึกงาน ช่วยงานซ่อมบ ารุงอากาศยาน  
    บริษัท สยามเจนเนอรัลเอวิเอชั่น   จ ากัด 
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 ผลงาน 5 ปีย้อนหลัง (2560-2564) 
บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2                 ( 
ค่าน้ าหนัก0.6) 
2563  [1] Pichitkul, A. and Sankar, L.N., “Computational Aerodynamic Modeling of a MW 

NREL Wind Turbine,” Suranaree Journal of Science and Technology, Vol. 27, 
2020.  

2562  [2] Pichitkul, A. and Sankar, L. N., “Aerodynamic Design and Modeling of Large-
Scale Offshore Wind Turbines,” CFD Letters, Vol. 11, No. 10, 2019. 

 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่มีในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 
(ค่าน้ าหนัก 0.4) 

2565  [1] Gahlot, A., Sankar, L. N., and Pichitkul, A., “Computational Modeling of the 

Effects of Rain on Wind Turbine Performance,” Proceedings of ASME Turbo 

Expo 2022 Turbo Machinery Technical Conference and Exposition GT2022, 

Rotterdam, The Netherlands (in progress) 

2565  [2] Pichitkul, A., and Sankar, L. N., “Aeroelastic Analysis of Large-Scale Wind 

Turbine with Biplane Rotors,” Proceedings of ASME Turbo Expo 2022 Turbo 

Machinery Technical Conference and Exposition GT2022, Rotterdam, The 

Netherlands (in progress) 

2564  [3] Pichitkul, A., Sankar, L., N., and Jagoda, J., “Aeroelastic Modeling of Offshore 

Wind Turbines,” Proceedings of Aerospace and Aeronautics World Forum,” 

Virtual Conference, 2021  

2564  [4] Pichitkul, A., Sankar, L. N., and Wirz, R. E., “Analysis of Biplane Blades for Large-

Scale Offshore Wind Turbines,” Proceedings of AIAA SciTech 2021, Virtual 

Conference, 2021.  

2563  [5] Pichitkul, A., and Sankar, L. N., “Development of a CFD-CSD Coupling 

Technique for Large Scale Offshore Wind Turbines,” Proceedings of ASME 
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Turbo Expo 2020 Turbo Machinery Technical Conference and Exposition 

GT2020, Virtual Conference, 2020.  

2562  [6] Pichitkul, A. and Sankar, L. N., “Computational Aerodynamic Modeling of a 

MW NREL Wind Turbine,” The 10th Thai Society of Mechanical Engineers, 

International Conference of Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2019), 

Pattaya, Thailand, 2019.  

2562  [7] Pichitkul, A., Sankar, L. N., and Jagoda, J., “Feasibility of an Offshore Wind farm 

in the North Sea Region,” Proceedings of ASME 2019 Sixth Biennial Gas Turbine 

India Conference GT India 2019, Chennai, Tamil Nadu, India, 2019.  

2562  [8] Pichitkul, A. and Sankar, L. N., “Aerodynamic Design and Modeling of Large-

Scale Offshore Wind Turbines,” Southeast Asia Workshop on Aerospace 

Engineering, Kuala Lumpur, Malaysia, 2019.  

  [9] Pichitkul, A., Fujio, I., Nakaya, S., and Tsue, M., “A study of External Combustion 

of Exhaust Gas Emitted from Hydrogen-Fueled Hypersonic Engine After 

Burner,”Proceeding of the 51st Symposium on Combustion, Combustion 

Society of Japan 

 
ภาระการสอน  :  

 ENG85 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
 ENG85 3060 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 
 ENG85 3070 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมส าหรับวิศวกรรม

 อากาศยาน 
 ENG85 3400 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 1 
 ENG85 3410 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน 2 
 ENG85 3011 ทักษะพ้ืนฐานวิศวกรรมอากาศยาน 
 ENG85 3021 อากาศพลศาสตร์ 
 ENG85 3041 กลศาสตร์การบิน 
 ENG85 4501 โครงงานบูรณาการวิศวกรรมอากาศยาน 
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ .ศ. 2561 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ .ศ.2561 

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

 อาศัยอ านาจตามข้อ 16 )2  (และ ) 3  (และมาตรา  48 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ .ศ.
2533 ประกอบกับมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ มี.ค.25 61 เมื่อวันที่ 26

พฤษภาคม พ.ศ . 25 61 โดยค าแนะน าของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ เม.ย.
2561เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ .ศ . 25 61 จึงออกข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ไว้ดังต่อไปนี้  
ข้อ  1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี      พ .ศ .

2561" 
ข้อ  2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 25 61 เป็นต้นไป  
ข้อ  3   ข้อบังคับนี้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  บรรดา
ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติหรือมติใด ๆ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ  4 ในข้อบังคับนี้  
 "มหาวิทยาลัย"  หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 "สภามหาวิทยาลัย"  หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 "สภาวิชาการ"  หมายถึง  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 "อธิการบดี"  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 "ส านักวิชา"  หมายถึง  ส านักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 "คณบดี"  หมายถึง  คณบดีส านักวิชาที่หัวหน้าสาขาวิชาสังกัด 
 "คณะกรรมการประจ าส านักวิชา "  

  หมายถึง  คณะกรรมการประจ าส านักวิชาในส านัก วิชาต่าง ๆ  
   ของมหาวิทยาลัย 

 "หัวหน้าสาขาวิชา"  หมายถึง  หัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด  ในกรณีท่ีนักศึกษายัง 
   ไม่สังกัดสาขาวิชาให้หมายถึงหัวหน้าสาขาวิชาที่อาจารย์   
 ที่ปรึกษาสังกัด   
 "อาจารย์ที่ปรึกษา"  หมายถึง  อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
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 "รายวิชาเอก"   หมายถึง  รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
ข้อ   5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยหรือชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการ ใช้

ข้อบังคับนี ้
ข้อ   6 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ไม่ขัดหรือ

แย้งกับข้อบังคับนี ้  
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หมวด 1 

การรับเข้าศึกษา 

 
ข้อ  7 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 

7.1  ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย

 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง หรือ

 สถาบันการศึกษาต่างประเทศท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

7.2 ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือ

เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

7.3 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่รับบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าไม่เหมาะสมต่อการศึกษาขั้น

ปริญญาตรี 

ข้อ  8 วิธีการรับเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีสภาวิชาการก าหนด 
ข้อ  9 การขอเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกสาขาหนึ่ง 

9.1 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
อาจขอเข้าศึกษาต่อเพ่ือรับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกสาขาหนึ่งได้ 

9.2 การขอเข้าศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่
จะเข้าศึกษา 

9.3 การพิจารณาการรับนักศึกษา รายวิชาที่เทียบโอน หรือโอนย้าย รายวิชาที่ต้องศึกษาเพ่ิมเติมรวมถึง
ระยะเวลาของการศึกษา ให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโดยค าแนะน า
ของหัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาสมัครเข้าศึกษา 

9.4 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนให้เทียบโอนรายวิชา ส่วนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยให้โอนย้ายรายวิชา 

9.5 รายวิชาที่จะพิจารณาเทียบโอนให้นั้นต้องเป็นรายวิชาที่นักศึกษาเคยสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ า
กว่า C หรือเทียบเท่า ส่วนรายวิชาที่โอนย้ายต้องได้รับระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ ากว่า D หรือ S 

9.6 รายวิชาที่น ามาเทียบโอนหรือโอนย้ายต้องเป็นรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่นักศึกษาจบมาแล้วไม่เกิน 
1 ปี  

9.7 รายวิชาที่ต้องศึกษาเพ่ิมเติม ต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
ข้อ  10 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  

10.1 ผู้สมัครเป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนแล้ว 
10.2 วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวด 2 

ระบบการศึกษา 

ข้อ   11 ระบบการศึกษา  
11.1 เป็นระบบเรียนเก็บหน่วยกิตแบบไตรภาค )Trimester  (ในปีการศึกษาหนึ่งมี  3 ภาคการศึกษา แต่ละ

ภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 13 สัปดาห์ 
11.2 หน่วยกิต หมายถึง หน่วยนับที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา การก าหนดจ านวนหน่วยกิต 1 หน่วย

กิต มีหลักเกณฑ์ดังนี้  
11.2.1 การบรรยายหรือการเรียนการสอนที่เทียบเท่า ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า  12 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา 
11.2.2 การปฏิบัติการ การทดลอง หรือการฝึก ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
11.2.3 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือการฝึกงาน

วิชาชีพ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
11.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 

36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
11.3 หน่วยกิตเรียน หมายถึง จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
11.4 หน่วยกิตสะสม หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้รับระดับคะแนน

ตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D และ F ในกรณีที่นักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษรจากการ
ลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด ให้นับจ านวนหน่วยกิตสะสมจากรายวิชานั้นในครั้งสุดท้ายเพียง
ครั้งเดียว 

11.5 หน่วยกิตสอบได้ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที ่นักศึกษาได้ร ับระดับคะแนน
ตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D S หรือ ST ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้รายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง 
หรือสอบได้รายวิชาใดที่ระบุไว้ว่าเทียบเท่ารายวิชาที่สอบได้มาแล้ว ให้นับจ านวนหน่วยกิตสอบได้ครั้ง
สุดท้ายเพียงครั้งเดียว 
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หมวด 3 
การลงทะเบียนเรียน 

ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียน  
12.1 นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่ มหาวิทยาลัย

ก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการเข้าเป็นนักศึกษา และจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน 

12.2 นักศึกษาปัจจุบันจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะไม่มี สิทธิ

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 

12.3 นักศึกษาปัจจุบันที่มิได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต้องได้รับอนุมัติให้ลาพัก

การศึกษาตามข้อ 23 และจะต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษามิฉะนั้นจะพ้น

สถานภาพนักศึกษา 

12.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

12.5 หน่วยกิตเรียนในแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต

 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนต่ ากว่าที่ก าหนดได้ก็ต่อเมื่อจะจบหลักสูตร หรือรายว ิชาที่

ลงทะเบียนเรียนได้ตามหลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่าที่ก าหนด หรือในภาคการศึกษานั้น

หลักสูตรก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนต่ ากว่าที่ก าหนด และจะลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่

ก าหนดได้ก็ต่อเมื่อจะขอจบการศึกษาในภาคการศึกษานั้น การขอลงทะเบียนต่ าหรือเกินกว่า

หน่วยกิตที่ก าหนดข้างต้น ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโดยค าแนะน าของอาจารย์ที่

ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน 

12.1 การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
12.6.1 นักศึกษาที่ได้รับ F U หรือ W ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก

จนกว่าจะได้รับ A B+ B C+ C D+ D หรือ S  
12.6.2 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ ที่ได้รับ  D หรือ D+ อีกเพื่อปรับ

ระดับคะแนนก็ได้  
12.6.3 นักศึกษาที่ได้รับ F U หรือ W ในรายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก

จนกว่าจะได้รับ A B+ B C+ C D+ D หรือ S หรือเลือกเรียนรายวิชาเลือกอ่ืนก็ได้ ทั้งนี้โดย
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และโดยอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา 

12.6.4 การลงทะเบียนเรียนตามข้อ 12.6.1, 12.6.2 และ 12.6.3 ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรที่
ได้รับครั้งสุดท้าย ส าหรับการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และให้บันทึกผลการ
เรียนทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรียนไว้ในใบแสดงผลการเรียน 

12.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่ก าหนดในหลักสูตร หากนักศึกษาประสงค์จะขอรับผล
การประเมินเป็นระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ U ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
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โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอน และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา ทั้งนี้ ให้นับเป็นหน่วยกิ
ตเรียนด้วย 

12.3 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนร่วมเรียนรายวิชานอกหลักสูตรเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ได้ โดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอน และได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าสาขาวิชา ซึ่งนักศึกษาจะได้รับผลการประเมินเป็นระดับคะแนนตัวอักษร V หรือ W 
ทั้งนี้ ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 

12.4 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอาจได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชา โดยค าแนะน าของ
สาขาวิชาให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีเนื้อหาและคุณภาพเหมือนหรือ
คล้ายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรที่ก าลังศึกษา เพ่ือน าจ านวนหน่วยกิต และผลการศึกษามาเป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร แต่จ านวนหน่วยกิตต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตร 

12.5 การลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  

12.6 ก าหนดวัน วิธีการลงทะเบียนเรียนและรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย  

ข้อ  13 การขอเพ่ิม ขอลด และขอถอนรายวิชา 
13.1 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชานั้น ต้องไม่เป็นผลให้จ านวนหน่วยกิตเรียนลดลงหรือ

เพ่ิมขึ้นจนแย้งกับเกณฑ์ในข้อ 12.5  
13.2 การขอเพ่ิมรายวิชา จะกระท าได้ภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษา และจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ

นักศึกษาได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
13.3 การขอลดรายวิชา จะกระท าได้ภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้จะไม่มีการบันทึก

รายวิชาที่ขอลดในใบแสดงผลการศึกษา  
13.4 การขอถอนรายวิชา จะกระท าได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 10 สัปดาห์

แรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้จะมีการบันทึกรายวิชาที่ขอถอนในใบแสดงผลการศึกษา 
13.5 การขอเพ่ิมและการขอลดรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
13.6 การขอถอนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น 

ข้อ  14  เวลาเรียน 
14.1  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาเรียนซ้ าซ้อนกันมิได้ 
14.2 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา หรือของการ

ปฏิบัติการ การทดลอง การฝึกหรือการศึกษาท่ีเทียบเท่าการฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม จึงจะมี
สิทธิเข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยกว่านี้ อาจารย์ ผู้สอนอาจ
พิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบในรายวิชานั้นได้ 
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หมวด 4 

ระยะเวลาการศึกษา 
ข้อ   15 ระยะเวลาการศึกษา 
 หลักสูตรต่าง ๆ มีระยะเวลาการศึกษาต่ าสุดและสูงสุด ดังนี้ 

15.1 หลักสูตรปริญญาตรี )ต่อเนื่อง (ไม่น้อยกว่า  6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาหรือเทียบเท่า 
15.2 หลักสูตรปริญญาตรี )4 ปี  (ไม่น้อยกว่า  9 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 24 ภาคการศึกษาหรือเทียบเท่า 
15.3 หลักสูตรปริญญาตรี )5 ปี  (ไม่น้อยกว่า  12 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 30 ภาคการศึกษาหรือ

เทียบเท่า 
15.4 หลักสูตรปริญญาตรี )6 ปี  (ไม่น้อยกว่า  13 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 36 ภาคการศึกษาหรือ

เทียบเท่า  
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หมวด 5 

การย้ายสาขาวิชา การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา 

ข้อ   16 การย้ายสาขาวิชา 

16.1 นักศึกษาที่มีสิทธิขอย้ายสาขาวิชาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
16.1.1 สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งแล้ว และมีผลการเรียนรายวิชาในหมวด วิชาเฉพาะของ

สาขาวิชานั้นแล้ว 

16.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ยื่นขอย้ายไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่ย้ายเข้าศึกษา 

16.1.3 มีคุณสมบัติ อ่ืนที่อาจก าหนดเพ่ิมเติมโดยสาขาวิชาซึ่งได้รับความเห็นชอบ จาก

คณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

16.2 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันสิ้น
ภาคการศึกษา 

16.3 คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้อนุมัติการย้ายสาขาวิชาโดยค าแนะน าของหัวหน้าสาขาวิชาที่
นักศึกษาขอย้ายเข้า 

16.4 ระยะเวลาที่ได้ศึกษาในหลักสูตรที่ย้ายออกให้นับรวมเป็นระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ย้ายเข้า
ด้วย 

16.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาแล้วจะยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาอีกไม่ได้ 
ข้อ 17 การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา   

รายวิชาที่โอนย้ายจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม ส่วนรายวิชาที่เทียบโอนจะได้รับระดับคะแนน
ตัวอักษร ST  
17.1 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาให้ด าเนินการดังนี้  

17.1.1 นักศึกษาต้องขอโอนย้ายรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ
ให้ย้ายสาขาวิชา 

17.1.2 ต้องโอนย้ายทุกรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรที่ย้ายออกและเป็นรายวิชาที่ต้องเรียนใน
หลักสูตรที่ย้ายเข้า โดยให้ได้รับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม 

17.1.3 ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายวิชาที่โอนย้ายโดยค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

17.2 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสงค์จะน าผลการศึกษาที่เคยศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาเดิมมาเทียบโอนให้ด าเนินการดังนี้ 
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17.2.1 นักศึกษาต้องขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแรกที่เข้า
ศึกษา โดยมีสิทธิยื่นได้เพียงครั้งเดียว 

17.2.2 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 2 ในระบบ 4 และต้องไม่เป็นผู้ที่พ้น
สถานภาพการเป็นนิสิต หรือนักศึกษา เนื่องจากกระท าผิดระเบียบวินัยนักศึกษา 

17.2.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้เฉพาะรายวิชาที ่ปรากฏอยู ่ใน หลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเห็นว่ามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงได้กับ
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

17.2.4 รายวิชาที่ขอเทียบโอนได้นั้นต้องมีเนื้อหาสาระเหมือนหรือคล้ายคลึง และมีจ านวนหน่วยกิ
ตเทียบเท่า หรือมากกว่าตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

17.2.5 รายวิชาที่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้นั้น ต้องเป็นรายวิชาที่นักศึกษาสอบได้
ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ ากว่า C หรือ S หรือเทียบเท่า 

17.2.6 รายวิชาตามข้อ 17.2.5 ต้องเป็นรายวิชาที ่เร ียนมาแล้วไม่เกิน  3 ปี นับถึงวันที่
นักศึกษายื ่นค าร้อง และจ านวนหน่วยกิตที ่เทียบโอนได้ต้องไม่เกิน  1 ใน 4 ของ
หลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 

17.2.7 นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
17.2.8 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นให้หัวหน้าสาขาวิชาที่รับผิดชอบรายวิชา

นั้นพิจารณาอนุมัติ 
17.3 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนตามข้อ 12.9 ให้

เทียบโอนรายวิชาดังกล่าว ในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาสุดท้ายที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา
เท่านั้น 
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หมวด 6 

ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษา 

ข้อ 18   ระบบดัชนีผลการศึกษา  

18.1 ในการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรตามล าดับขั้นเป็นดัชนีผล

การศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ระดับคะแนนตัวอักษร    ความหมาย     แต้มระดับคะแนน 

  A  ดีเยี่ยม 4.00  

  B+ ดีมาก 3.50  

  B  ดี 3.00  

  C+ ดีพอใช้ 2.50  

  C  พอใช้ 2.00  

  D+ อ่อน 1.50  

  D  อ่อนมาก 1.00  

  F  ตก 0  

 ในกรณีที ่ไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามล าดับขั ้นข้างต้นได้ ให้ใช้ระดับ
คะแนนตัวอักษรต่อไปนี้  

 

 ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมาย 

  I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ )Incomplete ( 

  M นักศึกษาขาดสอบ )Missing ( 

  P การสอนยังไม่สิ้นสุด )In progress( 

  S ผลการประเมินเป็นที่พอใจ )Satisfactory( 

  ST ผลการประเมินเป็นที่พอใจส าหรับรายวิชาที่เทียบโอน 

   )Satisfactory, transferred credit( 

  U ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ )Unsatisfactory( 

  V ผู้ร่วมเรียน )Visitor ( 

  W การถอนรายวิชา )Withdrawal( 

  X ยังไม่ได้รับผลการประเมิน )No report( 
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18.2 การให้ระดับคะแนนตัวอักษร 

18.2.1 ระดับคะแนน A B+ B C+ C D+ D และ F ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้  

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได้เป็นล าดับขั้น 

(2) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษรจาก I หรือ M ที่ศูนย์บริการการศึกษา
ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนสิ้นสุด 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ถัดไป 

(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก P หรือ X  

18.2.2 ระดับคะแนน F นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 16.2.1 ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้  

(1) ในรายวิชาที่นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ 14 

(2) นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบและได้รับการลงโทษให้ได้ระดับคะแนน  F 
ตาม ข้อ 24 

(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก I หรือ M ในกรณีท่ีไม่ได้รับแจ้งจาก
ส านักวิชาหลังจาก 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป  

18.2.3 ระดับคะแนน I ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาป่วย จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบได้โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 21 

(2) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัย และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา 

(3) นักศึกษาท างานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอน
โดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด เห็นว่าสมควรให้
ชะลอการวัดผลการศึกษา  

18.2.4 ระดับคะแนน M ให้ใช้กับกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบ แต่ยังไม่สามารถแสดงหลักฐาน
ที่สมบูรณ์ในการขาดสอบได้  

18.2.5 ระดับคะแนน P ใช้กับรายวิชาที่มีการสอนและหรือท างานต่อเนื่องล้ าเข้าไปในภาค
การศึกษาถัดไป 

18.2.6 ระดับคะแนน  S, U ใช ้ก ับกรณีที ่ผลการประเมินเป ็นที ่พอใจหร ือไม ่พอใจ
ตามล าดับในรายวิชาต่อไปนี้  

(1) รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้ว่า ให้ประเมินเป็น S, U  

(2) รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 12.7 

(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก I, M, P หรือ X 

18.2.7 ระดับคะแนน ST ใช้กับรายวิชาที่นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชา 
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18.2.8 ระดับคะแนน V ใช้กับรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วม
เรียน โดยมีเวลาเรียนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดและ
อาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าได้เรียนด้วยความตั้งใจ  

18.2.9 ระดับคะแนน W จะให้ได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาในกรณี ต่อไปนี้ 

(1) รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ 13.4  

(2) นักศึกษาป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบได้โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 21 และ
หัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเห็นว่า
สมควรให้ถอนรายวิชานั้น  

(3) นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ด้วยเหตุผลตามข้อ  23.1 หรือ 
23.2  

(4) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ด้วยเหตุผลอ่ืนนอกจากที่
ระบุไว้ในข้อ 24 

(5) หัวหน้าสาขาวิชาอนุมัติให้เปลี่ยนจาก I ที่ได้รับตามข้อ 16.2.3 )1   (หรือ ข้อ 
16.2.3 )2  (เนื่องจากการป่วยหรือเหตุอันพ้นวิสัยนั้น ยังไม่สิ้นสุด 

(6) รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน ตามข้อ 
12.8 และได้เข้าชั้นเรียนเป็นเวลาเรียนทั้งสิ้นน้อยกว่าร้อยละ  80 ของเวลา
เรียนทั้งหมด หรืออาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจ 

(7) รายวิชาที่นักศึกษากระท าผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน  

18.2.10 ระดับคะแนน X ให้ใช้กับเฉพาะในรายวิชาที่ศูนย์บริการการศึกษายังไม่ได้รับ  
รายงานผลการประเมินการศึกษาในรายวิชานั้น ๆ ตามก าหนดเวลา 

18.2.11 การส่งระดับคะแนนตัวอักษรให้ศูนย์บริการการศึกษา ต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

18.2.12 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร ในภาคการศึกษาย้อนหลังเกินกว่า 
1 ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า  ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก ส ภ า

วิชาการ  
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ช-15 

หมวด 7 

การประเมินผลการศึกษา 

ข้อ  19   การประเมินผลการศึกษาและการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย  

19.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระท าเม่ือสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 

19.2 การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ค านวณจากระดับคะแนนตัวอักษรทุกรายวิชาของนักศึกษา 
ยกเว้นรายวิชาที่ได้รับระดับคะแนนตัวอักษร P ในภาคการศึกษานั้น แต่จะน ามาค านวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาท่ีได้รับการเปลี่ยนเป็นระดับคะแนนตัวอักษรอ่ืน 

19.2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนที่นักศึกษา
ได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา
เหล่านั้น 

19.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาของรายวิชาที่ลงทะเบียนตั้งแต่เริ่ม
เข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่ก าลังค านวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิต
กับแต้มระดับคะแนนที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในครั้งสุดท้าย
เป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตสะสม 
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ช-16 

หมวด 8 

การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 

ข้อ 20 การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 

20.1 การจ าแนกสถานภาพนักศึกษาจะกระท าเมื่อสิ ้นภาคการศึกษา โดยให้เริ่มจ าแนกสถานภาพ
นักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สามนับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 

20.2 นักศึกษาที่ได้รับการจ าแนกสถานภาพแล้วมี 2 ประเภท ได้แก่  

20.2.1 นักศึกษาสถานภาพปกติ คือ นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 1.80 

20.2.2 นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ่1.50 
ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 1.80 
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หมวด 9 

การลา การลงโทษ และการพ้นสถานภาพนักศึกษา 

ข้อ 21 การลาป่วย 

21.1 การลาป่วย คือ การลาของนักศึกษาที่ป่วยจนไม่สามารถเข้าเรียนและหรือเข้าสอบในบางรายวิชา
หรือทั้งหมดได้ 

21.2 การลาป่วยตามข้อ 21.1 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์นับจาก
วันที่นักศึกษาเริ่มป่วย พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือ
สถานพยาบาลอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

ข้อ  22 การลาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน  1 สัปดาห์            
 นับแต่เกิดเหต ุ

ข้อ  23 การลาพักการศึกษา  

23.1 นักศึกษาอาจยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ช้ากว่าสัปดาห์ที่  10 ของ
ภาคการศึกษา ส าหรับกรณีต่อไปนี้  

23.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  

23.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร
สนับสนุน 

23.1.3 มีความจ าเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษา  

กรณีที่ยื่นค าร้องช้ากว่า 10 สัปดาห์ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชา
ที่นักศึกษาสังกัด 

23.2 นักศึกษาที่ยังไม่มีผลการเรียน แต่จ าเป็นต้องลาพักการศึกษาให้ยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาโดยเร็วที่สุด และให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่หัวหน้าสาขาวิชาสังกัดเป็น
ผู้พิจารณาอนุมัติ 

23.3 การลาพักการศึกษาตามข้อ 23.1 และ 23.2 ให้อนุมัติครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษายัง
มีความจ าเป็นต้องขอลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นค าร้องใหม่ ยกเว้นการลาตามข้อ  23.1.1 ให้
เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

23.4 ให้ถือว่าระยะเวลาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติ ให้ลาพักการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลา
การศึกษาของผู้นั้น ยกเว้นการลาพักการศึกษาตามข้อ 23.1.1 และ 23.1.2  

23.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุก
ภาคการศึกษาที่ลาพัก และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภายใน 15 วัน 
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นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ยกเว้นกรณีที่ได้ช าระค่าหน่วยกิตแล้ว มิฉะนั้นจะพ้น
สถานภาพนักศึกษา  

23.6  นักศึกษาที่ประสงค์จะกลับเข้าศึกษาก่อนระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ ให้ยื่นค าร้องขอกลับเข้าศึกษา
เพื่อขออนุมัติต่อหัวหน้าสาขาวิชาก่อนก าหนดวันลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ไม่
น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

23.7 เมื่อนักศึกษากลับเข้าศึกษาแล้ว ให้มีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพก่อนได้รับอนุมัติให้
ลาพักการศึกษา  

ข้อ 24 การลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิด  

24.1 เมื่อนักศึกษากระท าผิด หรือร่วมกระท าผิดระเบียบการสอบ หรือการวัดผลให้คณะกรรมการพิจารณา
โทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบตามที่สภาวิชาการแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา แล้วรายงาน
ผลการพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการลงโทษและแจ้งโทษให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ 
โดยมีแนวทางการพิจารณาโทษดังต่อไปนี้ 

24.1.1 ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F ในรายวิชาที่กระท าผิดระเบียบการ
สอบ ส่วนรายวิชาอื่นที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียนไว้ ถ้าเป็นรายวิชาที่สอบมาแล้ว 
ให้ได้ผลการสอบตามที่สอบได้จริง ถ้าเป็นรายวิชาที่ยังไม่ได้สอบ ก็ให้ด าเนินการสอบ
ตามปกติและให้ได้ผลการสอบตามที ่สอบได้จริง และให้พิจารณาสั่งพักการศึกษา
นักศึกษาผู้นั้น 1 ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อยหรืออาจให้พ้นสถานภาพนักศึกษาก็ได้ 

24.1.2 ถ้าเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F ในรายวิชาที่กระท าผิด
ระเบียบการสอบ และอาจพิจารณาสั ่งพักการศึกษานักศึกษาผู ้นั ้นได้ ไม่เกิน 1 ภาค
การศึกษา 

24.1.3 ถ้าเป็นความผิดอย่างอ่ืนที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ให้ลงโทษตามควร
แก่ความผิดนั้น แต่จะต้องไม่เกินกว่าระดับโทษต่ าสุดของความผิดประเภททุจริต ตาม
ข้อ 24.1.1 

24.2 ถ้านักศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษ
นักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอการลงโทษต่อมหาวิทยาลัยตามควรแก่
ความผิดนั้น 

24.3 การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย ให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
กระท าผิดนั้นโดยให้มีระยะเวลาการลงโทษต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษา
เข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาและให้จ าแนกสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ถูกสั่งพักด้วย 

24.4 นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา จะต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาท่ีพักการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภายใน 15 วัน 



มคอ.2 

ช-19 

นับจากวันที่ถูกสั่งพักยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ช าระค่าหน่วยกิตแล้ว มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพ
นักศึกษา 

ข้อ 25 การพ้นสถานภาพนักศึกษา 

  นอกจากกรณีที่ระบุไว้ในข้ออ่ืนแล้ว นักศึกษาจะพ้นสถานภาพในกรณีดังต่อไปนี้  

25.1 เมื่อได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย 

25.2 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก 

25.3 เมื่อสิ้นสุด 10 วันแรกของภาคการศึกษาแล้วยังไม่ลงทะเบียนเรียน หรือยังไม่ช าระค่าธรรมเนียม
การรักษาสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาที ่พ้นสถานภาพในกรณีนี ้อาจขอคืนสถานภาพ
นักศึกษาภายในภาคการศึกษาเดียวกันได้โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

25.4 เมื่อมีการจ าแนกสถานภาพนักศึกษา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50  

25.5 เมื่อเป็นนักศึกษาสถานภาพรอพินิจที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.80 ต่อเนื่องกัน 4 
ภาคการศึกษา  

25.6 เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อ 15 แล้วยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

25.7 เมื่อมหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการ
สอบสั่งให้พ้นสถานภาพนักศึกษา ตามข้อ 24 

25.8 เมื่อมหาวิทยาลัยมีประกาศให้พ้นสถานภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือท าผิด
ข้อบังคับ หรือระเบียบอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

25.9 เมื่อเสียชีวิต 
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หมวด 10 

การส าเร็จการศึกษา 

ข้อ  26 ผู้มีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา  

26.1 ต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษาโดย
จะต้องยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อศูนย์บริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่
ก าหนด มิฉะนั้นจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

26.2 นักศึกษาที่ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาไว้แต่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา นั้น ๆ 
ได้ ให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาอีกครั้งในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนหรือรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นด้วย 

ข้อ 27 ผู้มีสิทธิส าเร็จการศึกษาต้องด าเนินการตามข้อ 26 และมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้  
27.1 สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.00 แต้ม

ระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00 และไม่มีรายวิชาใดที่ได้รับระดับคะแนนตัวอักษร 
P 

27.2 นักศึกษาที่เข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกสาขาหนึ่ง ต้องสอบได้ครบถ้วน ทุกรายวิชาที่
ก าหนดให้ศึกษาเพ่ิมเติม โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาที่ศึกษาเพ่ิมเติมไม่ต่ ากว่า 
2.00 

27.3 มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ ากว่าและไม่เกินที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 ยกเว้นผู้ที่ เข้าศึกษาเพ่ือขอรับ
ปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกสาขาหนึ่ง ให้ระยะเวลาการศึกษาต่ าสุดเป็นไปตามที่คณะกรรมการประจ า
ส านักวิชาก าหนดไว้ในข้อ 5. 3  

27.4 มีผลการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ) English Proficiency Exam (ผ่านตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ  28 การพิจารณาให้ปริญญา  

28.1 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาให้ปริญญาต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่มีพันธะ
หนี้สินค้างช าระต่อมหาวิทยาลัย 

28.2 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่นักศึกษาสังกัด  เป็นผู้พิจารณา
เสนอชื ่อนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบส าเร็จการศึกษา เมื่อสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญา 

ข้อ  29 การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
29.1  นักศึกษาผู้จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

29.1.1 มีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาปกติของหลักสูตร 
29.1.2 ไม่มีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนได้รับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U 

29.1.3 ไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ เพื่อปรับระดับคะแนน D หรือ D+ 
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29.1.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป  
29.2 นักศึกษาผู้ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 29.1.1 - 29.1.3 

และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป  
29.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่นักศึกษาสังกัด  เป็นผู้พิจารณา

เสนอชื ่อน ักศึกษาที ่สมควรได้ร ับปริญญาเกียรติน ิยมต่อสภาวิชาการ   เพ่ือน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

29.4 นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องไม่เป็นผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) หรือ
ผู้ที่เข้าศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาตรีเพ่ิมข้ึนอีกสาขาหนึ่ง หรือไม่เป็นผู้ที่เทียบโอนรายวิชา 

ข้อ 30 การให้เหรียญรางวัลและเข็มทองค า 
  นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเหรียญรางวัล จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

30.1 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม  
30.2 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม  
30.3 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของ

สาขาวิชาในแต่ละปีการศึกษา จะได้รับรางวัลเข็มทองค า 
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บทเฉพาะกาล 

ข้อ   31 นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2561 ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ . 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมต่อไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาหรือพ้น

สถานภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นการยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาให้ใช้บังคับตามข้อ 26 ข อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษา ขั้นปริญญาตรี พ .ศ . 2561 

ข้อ 32 นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ต้องเข้ารับการทดสอบวัดสมิทธิ
ภาพทางภาษาอังกฤษ ) English Proficiency Exam  (ก่อนส าเร็จการศึกษา  

 

  ประกาศ ณ วันที่ 26  พฤษภาคม พ.ศ . 2561 

       

 

            

)ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน(  

   นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 


