
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
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สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 



มคอ.2  

ก 

สารบัญ 
 

หนา 
หมวดที ่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 1 รหัสและช่ือหลักสูตร  1 
 2 ชื่อปริญญาและสาขาวชิา  1 
 3 วิชาเอก  1 
 4 จํานวนหนวยกิต  1 
 5 รูปแบบของหลักสูตร  1 
 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  2 
 7 ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  2 
 8 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสาํเร็จการศกึษา  2 
 9 ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  2 
 10 สถานที่จัดการเรียนการสอน  3 
 11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร  4 
 12 ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับ 
  พันธกิจของสถาบัน  4 
 13 ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในสํานักวิชา/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน  4 
 
หมวดที ่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 1 ปรัชญา ความสาํคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  5 

 2 แผนพัฒนาปรับปรุง  8 
 
หมวดที ่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนนิการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 1 ระบบการจัดการศึกษา  9 
 2 การดําเนินการหลักสูตร  9 
 3 หลักสูตรและอาจารยผูสอน  10 
 4 องคประกอบที่เกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  31 
 5 ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  31 
 
หมวดที ่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  32 
 2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  33 
 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู 
  รายวชิา (Curriculum Mapping)  48 
 
หมวดที ่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)  60 
 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  60 
 3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  60 
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สารบัญ(ตอ) 

 
หนา 

หมวดที ่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
1 การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  61 
2 การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  61 

 
หมวดที ่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1 การกํากับมาตรฐาน  62 
2 บัณฑิต  62 
3 นักศึกษา  62 
4 อาจารย  64 
5 หลักสูตร  การเรยีนการสอน  การประเมินผูเรียน  64 
6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู  65 
7 ตัวบงชี้ผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators)  68 

 
หมวดที ่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน  70 
2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  70 
3 การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  71 
4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน  71 

 
ภาคผนวก 

ก คําอธิบายรายวิชา ก-1 
ข รายวิชาเอกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ข-1 
ค ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2559 ค-1 
ง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  ง-1 
จ ประวัติอาจารยประจาํหลักสูตร จ-1 
ฉ ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตร ีพ.ศ. 2546  
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศกึษาข้ันปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศกึษาข้ันปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
 ขอบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาข้ันปรญิญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ฉ-1
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559) 

 

ชื่อสถาบันอดุมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

สํานักวิชา/สาขาวิชา  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร / สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน  

 ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Engineering  Program in Aeronautical Engineering 

 

2.   ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอากาศยาน) 

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

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

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

 

3.   วิชาเอก   

-  

 

4.   จํานวนหนวยกิต  

192 หนวยกิต 

 

5.   รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ เปนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป  ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

5.2  ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3  ภาษาที่ใช จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย  และ/หรือ  ภาษาตางประเทศ 

 5.4  การรับเขาศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษา 

  ข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2546 หมวดท่ี 1 และที่แกไขเพิ่มเติม 
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 5.5  ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่จัดการเรียน 

  การสอนโดยตรง 

 5.6  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม

อากาศยาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) เพื่อเปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 

 สภาวิชาการฯ ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันท่ี 26 เดอืนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2559 

 สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันท่ี 28 เดือน

พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 

 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร  ในปการศกึษา 2561 

 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 วิศวกรอากาศยาน  

 วิศวกรซอมบํารุงอากาศยาน 

 วิศวกรการผลิต อุตสาหกรรมดานเครื่องตนกําลังอากาศยาน เครื่องวัดอากาศยาน  ชิ้นสวนอากาศยาน 

 นักวิชาการ นักวิจัยหรือรับราชการในหนวยงานของรัฐ 

 

9.  ช่ือ ตําแหนง และคณุวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิสาขาวิชา 

1. รศ.น.อ.ดร.วรพจน  ขําพิศ - Ph.D. (Mechanical Engineering), 

Michigan State University, USA., 

2526 

- M.Sc. (Mechanical Engineering), 

Michigan State University, USA., 

2523 

- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ),จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย,2520 
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ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

- วท.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), โรงเรยีนนาย

เรืออากาศ, 2517 

2. อ.ดร.ชโลธร  ธรรมแท - วศ.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี, 2552 

- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง, 2545 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี, 2543 

3. อ.ดร.วีณา  ฟนเพ็ง - Ph.D. (Aeronautical Engineering),  

Imperial  College  London,  UK., 

2558 

- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี, 2550 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี, 2547 

4. อ.ดร.พิจิตรา  เอื้องไพโรจน - Ph.D. (Functional Control Systems), 

Shibaura Instituteof Technology, 

Japan, 2556 

- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี, 2553 

- วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี, 2550 

5. อ.อรลักษณ  พิชิตกุล - M.Eng (Aeronautics and 

Astronautics), The University of 

Tokyo, Japan, 2557 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอากาศยาน), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2553 

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
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 ใชสถานที่และอุปกรณการสอนของอาคารเรียนรวม ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนย

บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และสถาน

ประกอบการสหกิจศึกษา 

 

 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ในปจจุบัน ไดมีการการขยายตัวอยางตอเน่ืองของอุตสาหกรรมการบิน โดยเฉพาะในประเทศ

ไทย ไดเปดใหบริการสนามบินนานาชาติแหงใหม  “สนามบินสุวรรณภูมิ”  มีการนําเขา-สงออกสินคา

ตางประเทศเปนปริมาณมาก และการสงเสริมการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง จึงมีสายการบินที่เดินทาง

ภายในประเทศ และตางประเทศเกิดขึ้นจํานวนมาก กอใหเกิดธุรกิจดานการขนสง การบิน การซอมอากาศ

ยาน ซึ่งจะทําใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาคนี้  อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายท่ีชัดเจนที่จะมุง

พัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางในดานการบินในภูมิภาคแถบนี้ และความตองการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

อยางรวดเร็วของประเทศ เพื่อใหสามารถเขาสูการแขงขันในระดับนานาชาติได 

 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

ปจจุบันประเทศมีการสื่อสารแบบไรพรมแดนและการเดินทางภายในประเทศที่สะดวกสบาย 

สามารถเขาถึงขอมูลและขาวสาร สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต ทําใหเปดกวางทางสังคม เกิดการเคลื่อนยาย

ถิ่นฐานและเกิดวัฒนธรรมที่ผสมผสาน 

 

12.  ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

สถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 พัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองความตองการของประเทศทางดานกําลังคนและความรูและ

ทักษะในการวิเคราะห การซอมบํารุง และใชเทคโนโลยีสมัยใหมที่เกียวของกับอุตสาหกรรม

การบิน และการซอมบํารุงอากาศยานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

 ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ดานสิ่งแวดลอม 

แผนพัฒนาประเทศ พรอมทั้งเปนมาตรฐานและที่ยอมรับในระดับสากล 

 12.2  ความเกี่ยวของกับพนัธกิจของสถาบัน 

ใหความสําคัญตอการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ พัฒนางานวิจัยเพื่อสรางองคความรู เพื่อรองรบั

การพัฒนา ดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
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13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในสํานักวิชา/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใชระบบการบริหารจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจ  โดยให

สํานักวิชา หรือสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตรน้ัน ๆ เปนผูรับผิดชอบในการเปดสอนรายวิชาท่ีมี

นักศึกษาเรียนรวมกันหลากหลายหลักสูตรอีกทั้งไดเชิญคณาจารย และวิทยากรจากภาครัฐ เอกชนอ่ืน ๆ ที่

มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เขารวมเปนผูรวมสอน 
13.1  ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนโดยสํานกัวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น ๆ 

 กลุมวิชาศึกษาทั่วไป เปดสอนโดยสํานักวชิาเทคโนโลยีสังคมและสํานักวิชาวิทยาศาสตร 

 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไดแก ฟสิกส เคมี และแคลคูลัส เปด

สอนโดยสํานักวิชาวิทยาศาสตร 

 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  เปดสอนโดยสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร เปดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมโลหการ 

13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน  

- 

13.3  การบริหารจัดการ 

หัวหนาสาขาวิชาเปนผูประสานงานระหวางสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร 

 ในปจจุบันไดมีการขยายตัวอยางตอเนื่องของอุตสาหกรรมการบิน โดยเฉพาะในประเทศไทย ได

เปดใหบริการสนามบินนานาชาติ แหงใหม  “สนามบินสุวรรณภูมิ”  ซึ่งจะทําใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง

การบินในภูมิภาคน้ี พรอมกับการขยายตัวดานอุตสาหกรรมการบินที่เพิ่มข้ึน  อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายชัดเจน

ที่จะมุงพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางในดานการบินในภูมิภาคแถบนี้  ซึ่งความตองการวิศวกรรม

ทางดานอากาศยานและการบินจํานวนมากที่จะรองรบัการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน ทั้งบุคลากร

ที่ ทํางานดานวิศวกรดานความปลอดภัยของอากาศยาน วิศวกรดานเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ

ประกอบการบิน วิศวกรดานการซอมบํารุงที่ทํางานใหกับสายการบินโดยตรง และวิศวกรดานตางๆใน

ภาคอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งปจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษา ไมมากนักที่ทําการผลิตบุคลากรดานนี้ 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดมีสถาบันการบินพลเรือน เปนสถาบันสมทบ ซึ่งสถาบันการบิน

พลเรือนนั้น ไดทําหนาที่ดานการผลิตบุคลากรเขาสูภาคอุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมอากาศยาน 

มาเปนเวลานาน ซึ่งสวนใหญจะเปนการเตรียมบุคลากรทางดานชางเทคนิค เขาทํางานในสวนของอากาศ
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ยาน สําหรับทางดานฝายทหาร โรงเรียนนายเรืออากาศ กองทัพอากาศ เปนหนวยงานที่ทําการผลิต

บุคลากรหลักดานการบิน ทั้งนักบินประจําการของกองทัพอากาศ และนายทหารที่ทําหนาที่เปนวิศวกรใน

การดูแล ปรับปรุงและซอมบํารุงอากาศยานใหกับกองทัพอากาศมาเปนเวลานาน และมีบุคลากรจํานวน

หนึ่งที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันแหงนี้ เขาทํางานเปนท้ังนกับินและวิศวกรดานการบํารุงรักษาอากาศยาน

ใหกับบริษัทเอกชน เชนฝายการชาง บริษัทการบินไทย (มหาชน) จํากัด เปนจํานวนมาก 

  ดังนั้นจึงเปนโอกาสที่ดีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะทําการเปดการเรียนการสอนดาน

วิศวกรรมอากาศยาน และขอความรวมมือ กับทางสถาบันการบินพลเรือน และโรงเรียนนายเรืออากาศ เขามา

ชวยในการรางหลักสูตร จัดทําแผนครุภัณฑ ดานเครื่องมือหองปฏิบัติการที่จําเปนตอการศึกษาของนักศึกษา 

และมองหาความรวมมือกับสถาบันทั้งสองในการใชทรพัยากรบุคคลและเครื่องมือทดลองตาง ๆ รวมกัน เพื่อให

เกิดประโยชนสูงสุด 

  มทส. มีปรัชญาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรคือ เนนการพัฒนานักเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพเพื่อการ

พัฒนาประเทศ ท้ังนี้ โดยการกําหนดคุณลักษณะที่สําคัญของนักเทคโนโลยี 4 ประการ คือ ปจจัยมนุษย 

(Humanware) ปจจัยองคกร (Orgaware) ปจจัยขาวสาร (Infoware) ปจจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(Technoware) และเนนการใหผูเรียนไดมีประสบการณการทํางานในสถานประกอบการจริงตามสาขาวิชาที่

เรียนและการเรียนในชั้นเรียน 

 1.2 วัตถุประสงคทั่วไปของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.2.1 ใหเปนผูรูจักและเขาใจตนเอง สามารถพัฒนาตนเองในเชิงภูมิปญญา บุคลิกภาพ และ

คุณธรรมเพื่อเปนคนที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ 

1.2.2 ใหมีความสามารถในการคดิและตัดสินใจอยางมีเหตุผล มีความคิดรเิริ่มสรางสรรคใฝหาและมี

ทักษะในการแสวงหาความรู 

1.2.3 ใหมีจริยธรรมและสนุทรียภาพในการดําเนินชีวิตและการทํางาน 

1.2.4 ใหรูจักและเขาใจสังคมและประชาคมท่ีตนอาศัยอยู เขาใจความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน

สังคมไทยและสังคมโลก ตลอดจนสามารถวิเคราะห วิจารณสังคม ดํารงตนในสังคมไทย

และสังคมโลกไดอยางเหมาะสม 

1.2.5 ใหมีจิตสํานึกในความสําคัญของสิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย 

1.2.6 ใหมีทักษะและประสบการณทางสังคม สามารถดํารงตนในสังคมไดอยางเหมาะสมและนํา

ความรูที่ไดจากการศกึษาไปพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคมได 

1.2.7 ใหมีความรูความเขาใจในบทบาทและอิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีตอพฤติกรรมและความ

เปนอยูของมนุษย 

1.2.8 ใหมีทักษะพ้ืนฐานในการใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน สามารถใชเทคโนโลยีในการ

ติดตอสื่อสาร มีความสามารถในการรับ-สง ขอมูล ขาวสาร และวิเคราะหขอมูลดวย

เทคโนโลยีที่เหมาะสมได 

1.2.9 ใหมีความสามารถในการใชความรูและทักษะ เพื่อการดําเนินชีวิตท่ีราบรื่นและประกอบ

อาชีพไดอยางเหมาะสม 



มคอ.2  

 7  

1.2.10 ใหมีความสามารถใชภาษาในการสื่อสารและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร  

 วัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตทางดานวิศวกรรมอากาศยานน้ัน  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีความ

ตองการที่จะสรางบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานการซอมบํารุงรักษาอากาศยานสวนประกอบตาง ๆ   ของ

อากาศยาน ไมวาจะเปนดานอากาศพลศาสตรระบบควบคุมการบิน ระบบเครื่องมือสื่อสารในอากาศยาน และ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยดานอากาศยานและการบิน ตลอดจนสรางใหผูที่เขาศึกษาในหลักสูตรน้ีมีความรูในดาน

วิศวกรรมพื้นฐานของหลากหลายสาขาวิชา  เพ่ือประโยชนในการนําไปประยุกตใชสําหรับวิศวกรดานอากาศ

ยาน  และมีทักษะในการทํางานในอุตสาหกรรมดานการบินและอากาศยานไดเปนอยางดี  ดังนั้น

วัตถุประสงคหลักในการจัดทําหลักสูตรนี้ 

1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพทางดานวิศวกรรมอากาศยาน 
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูและเขาใจการทาํงานของระบบที่สําคัญในอากาศยาน เชนระบบ

เครื่องยนต  ระบบควบคุมดานพลศาสตร  ระบบควบคุมการบิน  ระบบเครื่องมือสื่อสารใน

อากาศยาน  และเทคโนโลยีทีท่ันสมัยดานอากาศยานและการบิน 

1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูและความเขาใจ มีความสามารถในการ ซอมบํารุง ปรับปรุง 
พัฒนา อุปกรณตางๆ ในอากาศยานได  

1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถปรบัตัวเขากับเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว
อยูตลอดเวลา และสามารถเรยีนรูไดตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม 

1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคํานึงถึงสังคมและสวนรวม 

1.3.6 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจไดดี 

1.3.7 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายไดอยางดี 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes of the Program) 

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน 
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) ควรมีความสามารถในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1) มองเห็นภาพรวมขององคความรูดานวิศวกรรมอากาศยานและมีความเขาใจที่ลึกซึ้งเก่ียวกับ
วิทยาศาสตรกายภาพที่เก่ียวของกับการบิน 

2) ประมวลและประยุกตใชความรูท่ีไดรับในการประกอบอาชีพวิศวกรซอมบํารุงอากาศยาน 

วิศวกรควบคุมการผลิตชิ้นสวนอากาศยาน นักวิจัยเทคโนโลยีดานอากาศยาน หรือศึกษาตอใน

ดานวิศวกรรมอากาศยานในระดับที่สูงขึ้น 
3) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนและสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

4) รับผิดชอบตอสังคม มีระเบียบวินัย ตระหนักถึงหนาที่ในการเปนพลเมืองท่ีดี 
 

เพื่อใหหลักสูตรไดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูที่คาดหวังและสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรและ

มหาวิทยาลัย โครงสรางหลักสูตรจึงออกแบบโดยการวางกรอบรายวิชาเปน 4 ดาน ไดแก 

1) รายวชิาศกึษาท่ัวไป เพื่อเนนในดานคุณธรรม จริยธรรม ความเปนพลเมืองที่ดีของโลกความรูที่
ใชในการติดตอสื่อสารและพื้นฐานเพ่ือการเปนผูประกอบการทางธุรกิจได 
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2) รายวชิาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพื่อปูพื้นฐานในการคาํนวณและทักษะการ
คิดอยางเปนระบบสาํหรับใชในการเรียนดานวิศวกรรมศาสตร 

3) รายวชิาพื้นฐานทางดานวิศวกรรมศาสตร เพื่อปูพื้นฐานความรูดานวิศวกรรมศาสตร ใหมีความ

พรอมในการประกอบอาชีพเปนวิศวกร และตอยอดนําไปใชสําหรับการเรียนในรายวิชาชีพ

เฉพาะทางวิศวกรรมอากาศยาน  
4) รายวชิาชีพทางวิศวกรรมอากาศยานแบงออกไดเปน 4 กลุมตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังดังนี้ คือ 

4.1 รายวชิาที่เก่ียวของกับ 4 แขนงวิชาหลักทางวิศวกรรมอากาศยาน อันไดแก แขนงวิชา
อากาศพลศาสตร โครงสรางอากาศยาน ระบบควบคุมอากาศยาน และตนกําลังอากาศ

ยานเพื่อใหเปนไปตามผลสัมฤทธ์ิที่คาดหวังขอที่ 1 

4.2 รายวชิาที่เก่ียวของกับการออกแบบอากาศยาน และรายวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรม

อากาศยาน เพ่ือใหเปนไปตามผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังขอท่ี 2 
4.3 รายวชิาโครงงานเพื่อใหเปนไปตามผลสัมฤทธ์ิที่คาดหวังขอที่ 3-4 

4.4 รายวชิาสหกิจศึกษาเพื่อใหเปนไปตามผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังขอที่ 3-4 

 
2.  แผนพฒันาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม

อากาศยาน  ใหมีมาตรฐาน

เปนไปตามที่ สกอ. และสภา

วิศวกรกําหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก

หลักสูตรในระดับสากลท่ีทันสมัย 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง

สม่ําเสมอ 

- เชิญผูเช่ียวชาญทั้งภาครัฐและ

อุตสาหกรรมเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจในการใชบัณฑติของ

ผูประกอบการ 

- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจใน

ดานทักษะ ความรู 

ความสามารถในการทํางาน โดย

เฉลี่ยในระดับด ี

ปรับปรุงหลักสูตรให

สอดคลองกับความตองการ

ของตลาดแรงงานและการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความ

ตองการของผูประกอบการ ที่

เก่ียวของทางดานวิศวกรรมเคร่ืองกล 

- ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 

- รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจในการใชบัณฑติของ

ผูประกอบการ 

- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจใน

ดานทักษะ ความรู 

ความสามารถในการทํางาน โดย

เฉลี่ยในระดับด ี

พัฒนาบุคลากรดานการเรยีน

การสอนและบริการวิชาการ 

ใหมีประสบการณจากการนํา

ความรูทาง

- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการ

สอนใหทํางานบริการวิชาการแก

องคกรภายนอก 

- ปริมาณงานบริการวิชาการตอ

อาจารยในหลักสูตร 

- ปริมาณการเขารับการอบรมของ

อาจารย 
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วิศวกรรมเคร่ืองกลไป

ปฎิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรเขารับการอบรม

เพ่ือเรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหม ใน

ประเทศและตางประเทศ 

- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการ

สอนใหทํางานวิจัย และนําเสนอ

ผลงานทั้งในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 

- ปริมาณบทความวิชาการท่ี

นําเสนอในที่ประชุมทั้งใน 

ประเทศและตางประเทศตอ

อาจารยในหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศกึษา 

 1.1  ระบบ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใชการศึกษาระบบไตรภาค คือ 1 ปการศึกษามี 3 ภาคการศึกษา
เปนภาคการศึกษาบังคบัทั้ง 3 ภาคการศกึษา ภาคการศกึษาหนึ่งมีระยะเวลา 13 สัปดาห แบงเปนการเรียน

การสอน 12 สัปดาห และประเมินผลอีก 1 สัปดาห  
การคิดหนวยกิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนดังนี้ 

1) วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ช่ัวโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

2) วิชาฝกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

3) การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการ 16 สัปดาหมีคาเทากับ 8 หนวยกิต 
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

 - 
1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

 ระบบไตรภาค 1 หนวยกิตเทยีบไดกับ 12/15 หนวยกิตระบบทวิภาค 

 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1  วันเวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 

 จัดการเรียนการสอนในเวลาปกติ 
 2.2  คณุสมบัติของผูเขาศึกษา 

 คุณสมบัติของผูเขาศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษา

ขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2546 (ภาคผนวก ฉ) 
 2.3   ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

  - 

 2.4   กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

  - 
 2.5   แผนการรับนักศกึษาและผูสําเร็จการศกึษาในระยะ 5 ป 

  จํานวนนักศึกษาจําแนกตามชั้นปในแตละปการศึกษามีดังตอไปนี้ 

นักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

ชั้นปที่ 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปที่ 2 - 60 60 60 60 

ชั้นปที่ 3 - - 60 60 60 

ชั้นปที่ 4 - - - 60 60 

จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 60 60 
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 2.6   งบประมาณตามแผน 

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

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

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

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

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

หมายเหตุ: เปนขอมูลงบประมาณภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตอ 94 หลักสูตร 

  เปนหลักสูตรปริญญาตรี 40 ปริญญาโท 28 และปริญญาเอก 26 หลักสูตร 

 2.7   ระบบการศกึษา 

แบบชั้นเรยีน 

 2.8   การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย  

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารวีาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ. 2546 

หมวด 6 การยายสาขาวิชา การโอนยาย และการเทียบโอนรายวิชา ขอ17 และขอ 18 

 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1  หลักสูตร 

 3.1.1  จํานวนหนวยกิต 

  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 192หนวยกิต (ไตรภาค) 

3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 

(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       38   หนวยกิต 

  -  กลุมวิชาแกนศกึษาทั่วไป 12 หนวยกิต 

  -  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 15 หนวยกิต 

  -  กลุมวิชาศึกษาทั่วไป ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9 หนวยกิต 

  -  กลุมวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ดานมนุษยศาสตร  2 หนวยกิต 

      สังคมศาสตร สหศาสตร  

  (2) หมวดวิชาเฉพาะ   137 หนวยกิต 

  -   กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณติศาสตร  27 หนวยกิต 

  -   กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร  44 หนวยกิต 

  -   กลุมวิชาชพีบังคบัทางวิศวกรรมศาสตร 50 หนวยกิต 

  -   กลุมวิชาเลือกบังคบัทางวิศวกรรมศาสตร   16 หนวยกิต 

  (3)  หมวดวิชาสหกิจศกึษา 9 หนวยกิต 

  (4)  หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หนวยกิต 



มคอ.2  

 12  

3.1.3 รายวิชา 

  (1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 38  หนวยกิต 

 หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 

 - กลุมวิชาแกนศึกษาทั่วไป 12  หนวยกิต 

   202107 การใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 3(2-2-5) 

    (Use of Computer and Information) 

   202211 การคดิเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 

    (Thinking for Development) 

   202212 มนุษยกับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

    (Man and Culture) 

   202213 โลกาภิวัตน 3(3-0-6) 

    (Globalization) 

 

- กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 15  หนวยกิต 

    203101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

    (English I) 

   203102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

    (English II) 

   203203 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

    (English III) 

   203204 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

    (English IV) 

   203305 ภาษาอังกฤษ 5 3(3-0-6) 

    (English V) 

 

- กลุมวิชาศึกษาทั่วไป ดานวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 9  หนวยกิต 

   103113 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

    (Mathematics in Daily Life) 

   104113 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

    (Man and Environment) 

   105113 มนุษยกับเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

    (Man and Technology) 
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   -  กลุมวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ดานมนุษยศาสตร  2  หนวยกิต 
   สังคมศาสตร สหศาสตร 

   ใหผูเรียนเลือก 2 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้ 
 114100 กีฬาและนันทนาการ 2(1-2-4) 

  (Sport and Recreation) 

 202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 

  (Thai for Communication) 

 202241 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 

  (Law in Daily Life) 

 202261 ศาสนากับการดําเนินชวีิต 2(2-0-4) 

  (Religion for Life) 

 202262 พุทธธรรม 2(2-0-4) 

  (Buddhadhamma) 

 202291 การจัดการสมัยใหม 2(2-0-4) 

  (Modern Management) 

 202292 ผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 2(2-0-4) 

  (Technopreneur) 

 202293 ผูประกอบการทางสังคม 2(2-0-4) 

  (Social Entrepreneurship) 

 202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 

  (Pluri-Cultural Thai Studies) 

 202354 ปรัชญาวาดวยการศึกษาและการทํางาน 2(2-0-4) 

  (Philosophy of Education and Working) 

 

  (2) หมวดวิชาเฉพาะ 137  หนวยกิต   

   - กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  27  หนวยกิต 
   102111 เคมีพื้นฐาน 1 4(4-0-8) 

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

    (Fundamental Chemistry Laboratory I) 

   103101 แคลคูลัส 1 4(4-0-8) 

    (Calculus I) 
   103102 แคลคูลัส 2 4(4-0-8) 
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    (Calculus II) 
   103105 แคลคูลัส 3 4(4-0-8) 

    (Calculus III) 

   105001  ฟสิกสพื้นฐาน 

    (Elementary Physics) 
   105101 ฟสิกส 1 4(4-0-8) 

    (Physics I) 
   105102 ฟสิกส 2 4(4-0-8) 

    (Physics II) 

   105191 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-3) 

    (Physics Laboratory I) 
   105192 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1(0-3-3) 

    (Physics Laboratory II) 
 

- กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร  44  หนวยกิต 

   523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 2(1-3-5) 

    (Computer Programming I) 

   525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2(1-3-5) 

    (Engineering Graphics I) 

   525202 เทอรโมไดนามิกส 1 4(4-0-8) 

    (Thermodynamics I) 

   525203 พลศาสตรวิศวกรรม 4(4-0-8) 

    (Engineering Dynamics) 

   525204 กลศาสตรของไหล 1 4(4-0-8) 

    (Fluid Mechanics I) 

   525209 การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานประยุกตทางวิศวกรรม 2(1-3-5) 

    (Computer Programming for Engineering Applications)  

   530201 สถิตยศาสตรวิศวกรรม 4(4-0-8) 

    (Engineering Statics) 

   530211 กลศาสตรวัสดุ 1 4(4-0-8) 

    (Mechanics of Materials  I) 

   531101 วัสดุวิศวกรรม 4(4-0-8) 
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    (Engineering Materials) 

   533261 กรรมวิธีการผลิต 4(4-0-8) 

    (Manufacturing Processes) 

   533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 1(0-3-3) 

    (Manufacturing Processes laboratory) 

   536210 วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน 3(2-3-7) 

    (Fundamentals of Electrical and Electronics Circuitry) 

   537204 สถิติสําหรับวิศวกร 2(1-3-5) 

    (Statistics for Engineers) 

   537313 อากาศพลศาสตร 4(3-3-9) 

    (Aerodynamics) 

 

- กลุมวิชาชพีบังคับทางวิศวกรรมศาสตร 50หนวยกิต 

 525210 พื้นฐานการใชคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหทางวิศวกรรม 2(1-3-5) 

 (Fundamental of Computer Aided Engineering) 

   525301 การเขียนแบบทางกล 2(1-3-5) 

    (Mechanical Drawing) 

   525305 กลศาสตรเครื่องจักรกล 4(4-0-8) 

    (Mechanics of Machinery) 

   525307 การสั่นทางกล 4(4-0-8) 

    (Mechanical Vibration) 

   525308 การถายเทความรอน 4(4-0-8) 

    (Heat Transfer) 

   537200 พ้ืนฐานวิศวกรรมอากาศยาน 1(0-3-3) 

    (Aeronautical Engineering Fundamentals) 

   537201 พื้นฐานการฝกบินดวยเครื่องจําลองการบิน 1(0-3-3) 

(Introduction Flight Training with Flight Simulator) 

   537203 วัสดุอากาศยาน 2(1-3-5) 

    (Aircraft Materials) 

   537308 ตนกําลังอากาศยาน 4(4-0-8) 

    (Aircraft Power Plant)  

   537312 ระบบบนอากาศยาน 3(3-0-6) 

    (Aircraft System) 

   537314 กลศาสตรการบิน 4(4-0-8) 
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    (Flight Mechanics) 

   537315 การออกแบบเครื่องจักรกลและโครงสรางอากาศยาน 4(4-0-8) 

    (Mechanical and Aircraft Structural Design) 

   537316 การควบคุมอากาศยานอัตโนมัติ 4(4-0-8) 

    (Aircraft Automatic Control) 

   537342 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 1 1(0-3-3) 

    (Aeronautical Engineering Laboratory I) 

   537343 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 2 1(0-3-3) 

    (Aeronautical Engineering Laboratory II) 

   537403 การออกแบบอากาศยาน 3(2-3-7) 

(Aircraft Design)  

   537404 การใชคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหทางวิศวกรรม 2(1-3-5) 

    สําหรับวิศวกรรมอากาศยาน 

    (Computer Aided Engineering for Aeronautical Engineering)                      

   537476 โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 1 4(4-0-8) 

(Aeronautical Engineering Project I) 

 

- กลุมวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร   16  หนวยกิต 

    525451 โปรแกรมออโตแคดสาํหรับวิศวกรรม 1(0-3-3) 

(AutoCAD for Engineering) 

   525452 โปรแกรมแมทแลบสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-3) 

(MATLAB for Mechanical Engineering) 

   525454 สมรรถนะกังหันกาซ 4(4-0-8) 

(Gas Turbine Performance) 

   525455 การสันดาป 4(4-0-8) 

(Combustion) 

   525456 เครื่องจักรของไหล 4(4-0-8) 

(Fluid Machinery) 

   525457 วิธีไฟไนตอิเลเมนทเบื้องตน 4(4-0-8) 

(Introduction to Finite Element Method) 

   525458 ทฤษฎีภาวะยืดหยุนเบื้องตน 4(4-0-8) 

(Introduction to Theory of Elasticity) 

   525459 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณเบื้องตน 2(1-3-5) 

    (Introduction to Computational Fluid Dynamics) 

   535350 เศรษฐศาสตรสาํหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
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    (Economy for Engineer) 

   535412 การออกแบบอุปกรณชวยผลิตและจับยึดชิ้นงาน 2(1-3-5) 

    (Jig and Fixture Design) 

   537401 การซอมบํารุงอากาศยาน 4(4-0-8) 

    (Aircraft Maintenance) 

   537451 ระบบจัดการดานการบิน 4(4-0-8) 

(Aviation Management System) 

   537452 นิรภัยการบิน 4(4-0-8) 

(Aviation Safety) 

   537453 มาตรฐานอุตสาหกรรมการบิน 4(4-0-8) 

    (Aviation Industrial Standards) 

   537456 การออกแบบและผลิตสวนประกอบของอากาศยาน 4(4-0-8) 

(Aircraft Component Design and Fabrication) 

    537457 ระบบขั้นสูงบนอากาศยาน                                         4(4-0-8) 

  (Advanced Aircraft Systems) 

 537458 ความสมควรเดินอากาศ                                            4(4-0-8) 

  (Airworthiness)  

   537459 พลศาสตรของกาซ  4(4-0-8) 

    (Gas Dynamics) 

   537460 การอบรมการบินภาคพื้น 4(4-0-8) 

(Flight Ground School) 

   537461 พื้นฐานกลศาสตรการบินอากาศยานปกหมุน 4(4-0-8) 

(Introduction to Rotary-Wing Flight Mechanics) 

   537462 ปฏิบัติการทักษะซอมบํารุงอากาศยาน 2(1-3-5) 

(Aircraft Maintenance Practice) 

   537463 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสและไมโครคอนโทรลเลอร 2(1-3-5) 

(Electronics and Microcontroller Laboratory) 

   537471 โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 2 4(4-0-8) 

(Aeronautical Engineering Project II) 

   537472 หัวขอศกึษาข้ันสูงทางวิศวกรรมอากาศยาน 1 4(4-0-8) 

(Advanced Topics in Aeronautical Engineering I) 

   537473 หัวขอศกึษาข้ันสูงทางวิศวกรรมอากาศยาน 2 4(4-0-8) 

(Advanced Topics in Aeronautical Engineering II) 

   537474 ปญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศยาน 1 4(4-0-8) 
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(Special Problems in Aeronautical Engineering I) 

   537475 ปญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศยาน 2 4(4-0-8) 

    (Special Problems in Aeronautical Engineering II) 

 

   (3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา 9  หนวยกิต 

  นักศึกษาสหกิจศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจํานวน 1 หนวยกิต  

ในภาคกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และลงทะเบียนเพื่อไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ 1 ภาค

การศึกษาตาม Work Term มาตรฐานท่ีกําหนดโดยสาขาวิชา คิดเปนปริมาณการศึกษา  8  หนวยกิต  นัก

ศึกษาสหกิจศึกษาอาจลงทะเบียนเพื่อไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ มากกวา 1 ภาคการศึกษา หรือ

มากกวา 1 ครั้งก็ได โดยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุมสหกิจศึกษาตามลําดับดังนี้ 

 537495 เตรียมสหกิจศึกษา  1(1-0-2) 

  (Pre-cooperative Education) 

 537496 สหกิจศึกษา 1 8 หนวยกิต 

  (Cooperative Education I) 

 537497 สหกิจศึกษา 2 8 หนวยกิต 

  (Cooperative Education II) 

 537498 สหกิจศึกษา 3 8 หนวยกิต 

  (Cooperative Education III) 

 ในกรณีที่ไมสามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาไดหรือไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรกึษา 

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงานวิชาชีพวิศวกรรมอากาศยานทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษาได 

 537499 โครงงานวิชาชพีวิศวกรรมอากาศยาน 9 หนวยกิต 

  (Aeronautical Engineering Professional Project) 

 

 (4) หมวดวิชาเลือกเสรี 8  หนวยกิต 

  ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

ความหมายของเลขรหัสวิชา 

  เลขประจํารายวิชา  ประกอบดวยเลข  6 ตัว หนาชื่อรายวิชา มีความหมายดังนี ้

  ลําดบัที่ 1                                หมายถึง สํานักวิชา  

  ลําดบัที่ 2 และ 3                           หมายถึง สาขาวิชา 

  ลําดบัที่ 4                                หมายถึง ชั้นป 

  ลําดบัที่ 5 และ 6                           หมายถึง ลําดบัรายวิชาของแตละชั้นป 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
ชั้นป ภาคการศึกษาที่ 1 หนวย ภาคการศึกษาที่ 2 หนวย ภาคการศึกษาท่ี 3 หนวย 

  กิต  กิต  กิต 

ปที่ 1 

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

102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 1 104113มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3 103113 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3 

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

105113 มนษุยกับเทคโนโลยี 3 105191ปฏิบัติการฟสิกส 1 1 105192 ปฏิบัตกิารฟสิกส 2 1 

202107 การใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 3 203101ภาษาอังกฤษ 1 3 203102 ภาษาอังกฤษ 2 3 

525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 523101การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 2 531101 วัสดุวิศวกรรม 4 

รวม 17 รวม 17 รวม 19 

ปที่ 2 

203203ภาษาอังกฤษ 3 3 202212 มนุษยกับวัฒนธรรม 3 202211การคิดเพ่ือการพัฒนา 3 

530201 สถิตยศาสตรวิศวกรรม 4 203204 ภาษาอังกฤษ 4 3 202213 โลกาภิวัฒน 3 

533261 กรรมวิธีการผลิต 4 525202 เทอรโมไดนามิกส 1 4 203305 ภาษาอังกฤษ 5 3 

533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 1 525203 พลศาสตรวิศวกรรม 4 525204 กลศาสตรของไหล 1 4 

536210 วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

            พ้ืนฐาน 

3 525209 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 

           สําหรับงานประยุกตทางวิศวกรรม 

2 537201 พ้ืนฐานการฝกบินดวยเครื่อง 

           จําลองการบิน 

1 

537200 พ้ืนฐานวิศวกรรมอากาศยาน 1 530211 กลศาสตรวัสดุ 1 4 537203 วัสดุอากาศยาน 2 

537204 สถิติสําหรับวิศวกร 2   วิชาเลือกเสรี (1) 4 

รวม 18 รวม 20 รวม 20 

ปที ่3 

525301 การเขียนแบบทางกล 2 525305 กลศาสตรเครื่องจักรกล 4 525210 พ้ืนฐานการใชคอมพิวเตอรชวย 
           ในการวิเคราะหทางวิศวกรรม 

2 

525307 การสั่นทางกล 4 537314 กลศาสตรการบิน 4 537308 ตนกําลังอากาศยาน 4 

525308 การถายเทความรอน 4 537315 การออกแบบเครื่องจักรกลและ 
           โครงสรางอากาศยาน 

4 537316 การควบคุมอากาศยานอัตโนมัติ 4 

537312 ระบบบนอากาศยาน 3 537343ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 2 1 วิชาเลอืกบังคับ (2) 4 

537313 อากาศพลศาสตร 4 วิชาเลือกบังคับ (1) 4 วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 2 

537342 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมอากาศยาน 1 1     

รวม 18 รวม 17 รวม 16 

ปที่ 4 

537403 การออกแบบอากาศยาน 3 537496 สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกบังคับ (4) 4 

537404 การใชคอมพิวเตอรชวยในการ 
           วิเคราะหทางวิศวกรรมสําหรับ 
           วิศวกรรมอากาศยาน 

2   วิชาเลอืกเสรี (2)   4 

537476 โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 1 4     

537495 เตรียมสหกิจศึกษา 1     

วิชาเลือกบังคับ (3) 4     

 รวม 14 รวม 8 รวม 8 

 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  192  หนวยกิต 
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Year 1stTrimester Credit 2ndTrimester Credit 3rdTrimester Credit 

FR
ES

H
M

AN
 

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

102112 Fundamental Chemistry  

           Laboratory I 

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

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

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

202107Use of Computer and 

Information 

3 203101English I 3 203102English II 3 

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

total 17 Total 17 total 19 

SO
PH

O
M

O
RE

 

203203English III 3 202212 Man and Culture 3 202211 Thinking for Development 3 

536210Fundamentals of Electrical 

 and Electronics Circuitry 

3 203204English IV 3 202213Globalization 3 

530201Engineering Statics 4 525202Thermodynamics I 4 203305English V 3 

533261 Manufacturing Processes 4 525203 EngineeringDynamics 4 525204 Fluid Mechanics I 4 

533262 Manufacturing Processes 

           laboratory 

1 525209Computer Programming for 

 Engineering Applications 

2 537201Introduction Flight Training  

           with Flight Simulator 

1 

537200 Aeronautical Engineering  

           Fundamentals 

1 530211Mechanics of Materials  I 4 537203Aircraft Materials 2 

537204 Statistics for Engineers 2   Free Elective (I) 4 

total 18 Total 20 total 20 

JU
NI

O
R 

525301 Mechanical Drawing 2 525305 Mechanics of Machinery 4 525210 Fundamental of Computer 

            Aided Engineering 

2 

525307Mechanical Vibration 4 537314Flight Mechanics 4 537308 Aircraft Powerplant 4 

525308Heat Transfer 4 537315 Aircraft Structure 4 537316 Aircraft Automatic Control  4 

537312 Aircraft System 3 537343 Aeronautical Engineering 

         Laboratory II 

1 Technical Elective (II) 4 

537313 Aerodynamics  4 Technical Elective (I) 4 General Education Elective 2 

537342 Aeronautical Engineering 

        Laboratory I 

1     

total 18 Total 17 total 16 

SE
N

IO
R 

537403 Aircraft Design 3 537496Cooperative Education I 8 Technical Elective (IV) 4 

    Free Elective (II)   4 

537404 Computer Aided Engineering 

           for Aeronautical Engineering 

2     

537476 Aeronautical Engineering 

           Project I 

4     

537495Pre-cooperative Education 1     

Technical Elective (III) 4     

      

total 14 Total 8 total 8 

 

Grand Total 192 Credits  
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3.1.5  คาํอธิบายรายวิชา 

คําอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวกก 

 

 3.2  ช่ือตําแหนง และคณุวุฒิของอาจารย 
  

 3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
1. รศ.น.อ.ดร.วรพจน  ขําพิศ* - Ph.D. (Mechanical Engineering), Michigan 

State University, USA., 2526 
- M.Sc. (Mechanical Engineering), Michigan 

State University, USA., 2523 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ),จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย,2520 
- วท.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), โรงเรียนนายเรือ

อากาศ, 2517 
2. อ.ดร.ชโลธร  ธรรมแท* - วศ.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี, 2552 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง, 2545 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี, 2543 
3. อ.ดร.วีณา  ฟนเพ็ง* - Ph.D. (Aeronautical Engineering),  Imperial  

College  London,  UK., 2558 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี, 2550 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี, 2547 
4. อ.ดร.พิจิตรา  เอื้องไพโรจน* - Ph.D. (Functional Control Systems), 

Shibaura Instituteof Technology, Japan, 
2556 

- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, 2553 

- วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, 2550 

5. อ. อรลักษณ  พิชิตกุล* - M.Eng (Aeronautics and Astronautics), The 
University of Tokyo, Japan, 2557 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอากาศยาน), จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2553 

หมายเหตุ *หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
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 3.2.2  อาจารยประจํา 

 

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

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

Hokkaido U., Japan, 2541 

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

Pittsburgh, USA., 2535 

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

USA., 2543 

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

นาร,ี 2550 

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

of Nottingham, UK., 2552 

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

University, USA., 2557 

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

Nova Scotia, Canada, 2546 

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

2557 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2554 

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

USA., 2542 

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

Arizona, USA., 2531 

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

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

นาร,ี 2550 

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

Oklahoma, USA., 2520 
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15  อ.เกียรติศักดิ์  อาจคงหาญ วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี) โปรแกรมวิศวกรรมธรณี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธรณี, 2558 

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

2545 

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

Edith Cowan U., Australia, 2546 

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

Massachusetts Lowell, USA., 2556 

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

Operations Management), U. of Nottingham, 

UK., 2553  

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

Japan, 2546 

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

Technology), Asian Institute of Technology, 

2552 

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

Reserve U., USA., 2544 

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

สรุนารี, 2554 

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

นารี, 2557 

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

information),St. Petersburg State U. of 

Aerospace Instrumentation, Russia, 2546 

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

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

Queensland, Australia, 2536 

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

Western Australia, Australia, 2544 

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

Institute of Technology, USA., 2549 
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30  อ. ดร.ชโลธร  ธรรมแท วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     

สรุนารี, 2552 

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

State U., USA., 2529 

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

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2545 

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

Manchester, UK., 2553 

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

USA., 2547 

35  อ.เชษฐา  ชุมกระโทก วศ.ม. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นาร,ี 2548 

36  ผศ.เชาวน  หิรัญตียะกุล วศ.ม. (วิศวกรรมแหลงน้ํา),  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 

2543 

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

USA., 2542 

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

Birmingham, UK., 2549 

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

Japan, 2533 

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

Institute of Technology, 2557 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2551 

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

U., USA., 2529 

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

นาร,ี 2549 

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

New South Wales, Australia, 2551 

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

2551 
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46  รศ. ดร.ธนัดชัย  กุลวรวานิชพงษ Ph.D. (Electronic and Electrical 

Engineering),The U. of Birmingham, UK., 2546 

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

2554 

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

State U., USA 2557 

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

เทคโนโลยี  สุรนารี, 2556 

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

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2556  

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

เกลาธนบุร,ี 2548 

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

2549 

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

2544 

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

Technology, 2548 

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

U., USA., 2542 

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

University, UK., 2555 

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

Reserve U., USA., 2542 

58  อ.ดร. นันทวุฒ ิ คะอังกุ วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สรุนารี, 255 

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

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

Management), Asian Institute of Technology, 

2547 

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

Japan, 2549 
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62  อ. ดร.บุญสง  สุตะพันธ Ph.D. (Electrical Engineering and Applied 

Physics), Case Western Reserve U., Cleveland, 

Ohio, USA., 2543 

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

Asian Institute of Technology, 2552 

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

London, UK., 2547 

65  ผศ.ร.อ. ดร.ประโยชน  คําสวัสดิ์ วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นาร,ี 2549 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2550 

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

of Manchester Institute of Science and 

Technology, UK., 2544 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550 

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

Auburn U., USA., 2552 

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

Technology, Japan, 2556 

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

2555 

72  ผศ. ดร.ปยาภรณ  มีสวัสด์ิ วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี สุรนารี, 2551 

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

นาร,ี 2549 

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

USA., 2547 

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

2548 

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

Japan, 2548 
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77  ผศ. ดร.พรพจน  ตันเส็ง Ph.D. (Geotechnical Engineering), U. of Innsbruck, 

Austria, 2547 

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

2545 

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

Canada, 2556 

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

Schmidt U., Germany, 2551 

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

Canada, 2543 

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

สรุนารี, 2552 

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

มหาวิทยาลัย, 2545 

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

Instituteof Technology, Japan, 2556 

85  อ.พีรวัส  บุญภึก วศ.ม. (วิศวกรรมยานยนต), วทิยาลัยนานาชาติ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง, 2554 

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

Queensland, Australia, 2550 

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

Engineering), Nagaoka U. of Technology, 

Japan, 2557 

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

2539 

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

Queensland, Australia, 2550 

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

Canterbury, New Zealand, 2535 

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

USA., 2542 
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92  ผศ. ดร.รังสรรค  ทองทา Ph.D. (Electrical Engineering), Florida Institute 

of Technology, USA., 2541 

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

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2546 

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

Hokkaido U., Japan, 2549 

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

Technology, Japan, 2550 

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

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

Teesside, Middlesbrough, U.K., 2548 

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

USA., 2526 

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

Liverpool, Liverpool, UK., 2555 

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

North Carolina State U., USA., 2557 

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

USA., 2542 

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

2548 

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

นาร,ี 2550 

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

สรุนารี, 2554 

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

Imperial College of Science, U. of London, 

UK., 2547 

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

Reserve U., USA., 2543 

107  อ. ดร.วิโรจน  แสงธงทอง วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นาร,ี 2550 
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108  อ. ดร.วีณา  ฟนเพ็ง Ph.D. (AeronauticalEngineering),  Imperial  

College  London,  UK., 2558 
109  ผศ. ดร.วีรชัย  อาจหาญ Ph.D. (Agricultural and Forest Engineering), U. 

of Tsukuba, Japan, 2544 
110  ผศ. ดร.วีระศักดิ์  เลิศสิริโยธิน Ph.D. (Food Engineering and Chemistry), 

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

2544 

111  อ. ดร.วุฒ ิ ดานกิตติกุล D.Eng. (Civil and Environmental Engineering), 
Muroran Institute of Technology, Japan, 2537 

112  อ.ศรัญญา  กาญจนวัฒนา M.Eng. (Computer Engineering), Asian Institute 
of Technology, 2554 

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

Institute of Technology, 2523 

114  อ. ดร.ศาสตราวุฒ ิ พลบูรณ D.Eng. (Logistics Management Systems), Kyoto 
University, Japan, 2558 

115  ผศ. ดร.ศิริรัตน  ทับสูงเนิน 
รัตนจันทร 

D.Eng. (Materials Science and Engineering), 
Nagaoka U. of Technology, Japan, 2546 

116  อ. ดร.ศิริวรรณ  โชคคา วศ.ด. (วิศวกรรมเซรามิก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นาร,ี 2558 

117  อ.เศรษฐวิทย  ภูฉายา วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุรนารี, 2553 

118  อ.ดร.โศรฎา  แข็งการ วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
สรุนารี, 2558 

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

Germany, 2552 

120  ผศ.สนั่น  ตั้งสถิตย วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี, 2539 

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

College of New York, USA., 2527 

122  อ. ดร.สมศักดิ์  ศิวดํารงพงศ D.Eng. (Energy and Environment), Nagaoka U. 

of Technology, Japan, 2547 

123  ผศ. ดร.สมศักดิ์  วาณิชอนันตชัย Ph.D. (Computer Systems Engineering), U. of 
South Australia, Australia, 2550 
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ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

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

สรุนารี, 2551 
125  อ. ดร.สารมัภ  บุญมี Ph.D. (Materials Science and Engineering), The 

Ohio State U., USA., 2556 
126  รศ. ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย Ph.D. (Civil  Engineering), U. of Texas at 

Arlington, Arlington, Texas, USA., 2540 

127  รศ.ดร.สุกานดา  เจียรศริิสมบูรณ D.Phil. (Materials Science) University of 

Oxford, UK., 2544 
128  ผศ. ดร.สุขเกษม  วัชรมัยสกุล D.Eng. (Materials Science and Engineering), 

Hokkaido U., Japan, 2546 
129  ศ. ดร.สุขสันติ์  หอพิบูลสุข Ph.D. (Geotechnical Engineering), Saga U., 

Japan, 2544 

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

of New South Wales, Australia, 2551 
131  ผศ. ดร.สุดจิต  ครุจิต Ph.D. (Environmental Engineering), Illinois 

Institute of Technology, USA., 2544 
132  อ. ดร.สุดารัตน  ขวัญออน Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering), U. 

of Nottingham, UK., 2554 

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

UK., 2553 
134  รศ. ดร.สุทิน  คูหาเรืองรอง Ph.D. (Ceramics), New York State College of 

Ceramics at Alfred U., New York, USA., 2538 
135  อ. ดร.สุธาทิพย  ภูบุบผาพันธ ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส), มหาวิทยาลัยบูรพา, 

2557 

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

2550 
137  ผศ. ดร.สุภกิจ  รูปขันธ ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแกน, 

2552 
138  อ.สุภาพร  บุญฤทธิ์ วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2544 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550 
140  ผศ. ดร.อติชาต  วงศกอบลาภ Ph.D. (Chemical Engineering), The U. of 

Queensland, Australia,  2551 
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ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

141  ผศ. ดร.อนันท  อุนศิวิไลย Ph.D. (Electrical and Computer Engineering), 
Dalhousie U., Canada, 2543 

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

Technology, Japan, 2544 

143  อ. ดร.อภิชน  วัชเรนทรวงศ Ph.D. (Environmental Management), จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2551 

144  อ. ดร.อรรณพ  ประวัติวงศ D. Eng. (Structural Engineering), Asian Institute 
of Technology, 2557 

145  อ. ดร.อรรถพล  มณีแดง วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี),  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุร
นาร,ี 2553 

146  อ.อรลักษณ  พิชิตกุล M.Eng (Aeronautics and Astronautics), The 
University of Tokyo, Japan, 2557 

147  รศ. ดร.อวิรุทธิ์  ชินกุลกิจนิวัฒน Dr.Eng. (Civil Engineering), Graz U. of Technology, 
Austria, 2548 

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

149  รศ. ดร.อาทิตย  ศรีแกว Ph.D. (Electrical Engineering), Vanderbilt U., 
USA., 2543 

150  ผศ. ดร.อาทิตย  คูณศรีสุข วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
สรุนารี, 2552 

151  อ. ดร.อานสิงส  จิตนารนิทร Docteur de l’Université Paris VI (Geosciences 
et RessourcesNaturelles), Université Paris VI, 
France, 2553 

152  ผศ. ดร.อุทัย  มีคํา Ph.D. (Chemistry and Chemical Technology), 
U. of Bradford, UK., 2536 

153  ผศ. ดร.อุษณีย  กิตกําธร Ph.D. (Metallurgy and Materials Engineering), 
U. of Connecticut, USA., 2550 

154  อ. ดร.เอกรงค  สุขจิต Ph.D. (Mechanical Engineering), The U. of 
Birmingham, UK., 2556 

155  อ. ดร.เอกวุฒิ  ศิริรักษ Ph.D. (Civil Engineering), U of Tennessee, USA., 
2551 

156  อ. ดร.อุเทน  ลีตน วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นาร,ี 2557 

 
 3.2.3  อาจารยพิเศษ 
  -  
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4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใชกระบวนการสรางประสบการณภาคสนาม โดยใหนักศึกษา

ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งเรียกวา สหกิจศึกษา โดยในการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะไดที่ปรกึษา

จากสถานประกอบการและอาจารยในสาขาวิชาเปนผูดูแลใหนักศึกษาไดรับความรู  ทักษะ และ

ประสบการณในวิชาชีพอยางครบถวนและสมบูรณ 
 4.1  ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

นักศึกษาจะไดทํางานจริงในสถานประกอบการ พรอมกับทําโครงงานในสายวิชาชีพและนําเสนอ
ตออาจารยและสถานประกอบการเพื่อประเมินผลการเรียน 

 4.2  ชวงเวลา  

ปฏิบัติงานระหวางภาคการศกึษาปกติ 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
นักศึกษาจะตองปฏิบัติงานในสถานประกอบการเปนระยะเวลา 16 สัปดาห และไมมีการ

ลงทะเบียนในรายวิชาอ่ืนรวมกับรายวิชาสหกิจศึกษาอีก  
 

5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1  คาํอธิบายโดยยอ 

 โครงงานหรือปญหาที่นาสนใจทางปฏิบัติในดานตาง ๆ ของวิศวกรรมอากาศยานตามที่ไดรับ
มอบหมายจากผูสอน โดยตองสงรายงาน และมีการสอบปากเปลา 

 ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในปที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 โดยมีขอกําหนดการทําโครงงานระดับ
ปริญญาตรีคือนักศึกษาตองผานวิชา 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู 

นักศึกษามีทักษะในการวิเคราะห  วางแผนงาน  การแกปญหาเฉพาะหนา  การทํางานเปนทีม  

และสามารถบูรณาการความรูและทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อมุงสูเปาหมายรวมกันได  สามารถเรียบเรียง
ผลที่ไดเพื่อนําเสนอทั้งทางวาจาและรูปเลมรายงานไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

 5.3  ชวงเวลา 
ภาคการศกึษาท่ี 1  ถึง3 ปการศกึษาที่ 4  

 5.4  จํานวนหนวยกติ  

4 หนวยกิต  

 5.5  การเตรียมการ  
สาขาวิชาฯ จัดใหมีการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน  กอนนักศึกษาจะ

ลงทะเบียนวิชาโครงงานทางวิศวกรรมอากาศยานได เพื่อใหนักศึกษาสามารถหาหัวขอโครงงานท่ีสนใจกับ
อาจารยที่ปรึกษาได พรอมทั้งแนะนําการเขียนรายงาน การนําเสนอโครงงาน และสอบหวขอโครงงาน  

 5.6  กระบวนการประเมินผล  

การวัดผลทําโดยอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบโครงงาน ในระหวางการทําโครงงานจะ

มีการรายงานความคืบหนาโครงงานในสัปดาหท่ี 10 และจะมีการสอบโครงงานโดยพิจารณารายงาน
โครงงานและการนําเสนอโครงงานแบบปากเปลา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 ตารางดานลางระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่ว ๆ ไปที่

มหาวิทยาลัย สํานักวิชา หรือสาขาวิชา พยายามพัฒนาใหมีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ 

คุณลกัษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมสงเสริม 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ 

รูจักกาลเทศะ และทําหนาที่เปน

พลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง 

วิชาชีพและสังคม 

การสอดแทรกจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในระหวาง

การสอนวิชาตางๆ 

(2) มีความรูพื้นฐานในศาสตรที่

เก่ียวของทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติอยูในเกณฑดี สามารถ

ประยุกตไดอยางเหมาะสมในการ

ประกอบวิชาชีพ และศึกษาตอใน

ระดับสูง 

การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี การเรียนการสอนใน

ภาคปฏิบัติจากการทดลองในหองปฏิบัติการและจากงานที่

ไดรับมอบหมาย 

(3) มีความรูทันสมัย ใฝรู และมี

ความสามารถพัฒนาความรู เพื่อ

พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และ

พัฒนาสังคม 

การมอบหมายงานท่ีตองคนควาดวยตนเองเพื่อที่จะสามารถ

เกิดความคดิสรางสรรคใหมๆ จากพื้นฐานความรูที่มอียูเดิม 

(4) คิดเปนทําเปน รูจักแสวงหาความรู

ดวยตนเอง  และเลือกวิธีการ

แกปญหาไดอยางเปนระบบและ

เหมาะสม 

การมอบหมายงานท่ีเปนโครงงาน เปนระบบครบวงจรการทํา

กิจกรรมท่ีตองมีการจัดสรรงาน คน และเวลา 

(5) มีความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มีทักษะการบริหารจัดการและ

ทํางานเปนหมูคณะ 

การมอบหมายงานหรือกิจกรรมที่ตองทํารวมกันเปนหมูคณะ 

(6) มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร 

โดยใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ

และศัพทเทคนิค รวมถึงมี

ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศไดเปนอยางด ี

การมอบหมายงานหรือกิจกรรมที่ตองมีการนําเสนอใน

ลักษณะปากเปลาประกอบสื่อในช้ันเรยีน 
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2.     การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 

   2.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีความซื่อสัตยสุจริต รูจักการแบงเวลาและทํางานใหเต็มกําลังความสามารถ 

(2) มีหลักธรรมในการดําเนินชีวิตตัดสินประเด็นทางจริยธรรมดวยเหตุผลที่เหมาะสม 

(3) มีการควบคุมตนเอง สรางความเคารพและศรัทธาในตนเองได 

(4) มีจิตสํานึกสาธารณะอยางเขมแข็ง เปนพลเมืองที่มีความหวงใยและรักชาติ 

(5) เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

(6) เคารพและชื่นชมงานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน และสากล 

 2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มอบหมายใหนักศึกษาทํางานจากการคนควา ดูเจตคติทางจริยธรรมจากเนื้อหา

ความคิดท่ีนําเสนอในชิ้นงาน 

(2) มอบหมายใหนักศึกษาทํางานกลุม เพื่อดูการใชความรวมมือกันเปนกลุมใน

การศึกษาคนควา 

(3) กําหนดใหนักศึกษามีระเบียบวิจัยในการเรียน ทั้งในขณะเรียนและในการเรยีนรู

ดวยตนเองเพิ่มเติม 

(4) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย 

   2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินเหตุผลทางจริยธรรมจากการนําเสนอและอภิปรายประเด็นปญหาในงาน

เขียนที่สง 

(2) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

(3) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน การสอบ การทํากิจกรรม 

 

2.2 ดานความรู(Knowledge) 

   2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มีความรูในดานท่ีเกี่ยวของกับภารกิจตาง ๆ ของการดําเนินชีวิตใหดีและประสบ

ความสําเรจ็ 

(2) มีความรู เทาทันในสภาวการณของโลกปจจุบันท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา 

(3) อธิบายความเชื่อมโยงแบบบูรณาการของศาสตรหลักในการดําเนินชีวิต 
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   2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
(1) ใชการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(2) ใชการเรียนการสอนแบบปญหาเปนฐาน ศึกษาจากตัวอยางกรณีศึกษา  

(3) ใชการเรียนการสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน 

   2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
(1) ประเมินจากรายงานการศึกษาคนควา 

(2) ประเมินจากการวิเคราะหกรณีศกึษา 
(3) ประเมินจากการรวมอภิปราย 

(4) ประเมินจากขอสอบ 

 

2.3 ดานทักษะทางปญญา(Cognitive Skills) 
2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

(1) สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ วิเคราะหและประเมินขอมูลจาก
หลักฐานไดและนําขอสรุปมาใช 

(2) สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาที่ซับซอนและเสนอแนวทางแกไขที่เปนนวัตกรรมทาง

ความคิด 

(3) มีความเปนผูใฝรูเพ่ือการศึกษาที่ยั่งยืนตลอดชีวิต 
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) ใหนักศึกษาไดอานหนังสือที่นําเสนอความคดิเชิงวิพากษเพื่อกระตุนใหนักศึกษาได
เกิดความคิด วิเคราะหวิจารณ 

(2) จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีฝกทักษะการคิดเชิงวิพากษ และการอภิปรายตอ

ประเด็นที่คดัสรร 

(3) จัดใหมีการเขียนรายงานหรือบทความทางวิชาการที่แสดงความคิดเห็นเชิง
วิเคราะหวิจารณและแสดงนวัตกรรมทางความคิดที่เปนของตนเอง 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
(1) ประเมินจากการเขียนรายงานของนักศึกษา 

(2) ประเมินจากการใชขอสอบหรือแบบฝกหัดที่ใหนักศึกษาคิดวิเคราะหปญหา 

(3) ประเมินจาการท่ีนักศึกษาจะตองตั้งคําถามและใหคําตอบไดดวยตนเอง 

 
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ(Interpersonal Skills and 

Responsibility) 
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  สามารถวางแผนและรบัผิดชอบในการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง 

(2)  รูจักความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการปรับตัวในการทํางานและอยูรวมกับ

ผูอื่นในสังคม 
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2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการสื่อสารความคิดระหวางบุคคล 

(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการอภิปรายกลุม 

(3) จัดการเรียนการสอนดวยการใหทํารายงานกลุม และนําเสนอในชั้นเรียน  

2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรม 

(2)   สังเกตจากการใหความรวมมือในการอภิปราย 

(3) ประเมินจากความคิดเห็นของเพื่อนรวมกลุมทํางานและจากความคิดเห็นของ

เพื่อนรวมชั้นเรียน 

 

2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (Numerical, Communication and Information Technology Skills) 

  2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) สามารถสรุปประเด็น และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร เลือกใชรูปแบบการ

สื่อสารที่ถูกตองเหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

(2) มีความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตอการรวบรวมขอมูล แปลความหมาย

และสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต 

(3) มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ขอมูลทางสถิติและตรรกศาสตรท่ีจําเปนตอการ

ดํารงชีวิต 

2.5.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

(1) สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาไดมีกิจกรรมสื่อสารและใชภาษา

อยางถูกตอง  ทั้งภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ 

(2) ใหนักศึกษานําเสนอขอมูลโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และกระตุน

ใหนักศึกษาเห็นถึงความสําคัญและประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การนําเสนอและสืบคนขอมูล 

(3) มอบหมายงานที่ มีสวนเกี่ ยวของกับการใชกระบวนการคิดวิเคราะห เชิ ง

คณิตศาสตร และตรรกศาสตรอยางถูกตองตามระเบียบวิธี 
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2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(1) ประเมินทักษะการใชภาษาสื่อสาร ทั้งจากการเรียนในหองเรียนและจากการ

นําเสนองาน 

(2) ประเมินจากความถูกตองในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและสืบคน

ขอมูล รวมท้ังวิธีการที่ถูกตองในการจัดทําเอกสารทางวิชาการ 

(3) ประเมินจากการทําขอสอบและงานเขียนที่มีสวนเก่ียวของกับการใชกระบวนการ

คิดวิเคราะหเชิงคณิตศาสตรและตรรกศาสตร 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 คุณธรรมจริยธรรม(Ethics and Morals) 

 2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

   (1)  เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรมจริยธรรม

    เสียสละและซื่อสัตยสุจริต 

   (2)  มีวินัยตรงตอเวลารับผิดชอบตอตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ

     ขององคกรและสังคม 

   (3)  มีภาวะความเปนผูนําและผูตามสามารถทาํงานเปนหมูคณะสามารถแกไขขอขัดแยง

    ตามลําดับความสําคัญเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนรวมทั้งเคารพใน

    คุณคาและศักดิ์ศรขีองความเปนมนุษย 

   (4)  สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล

    องคกรสังคมและสิ่งแวดลอม 

   (5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรบัผิดชอบในฐานะผูประกอบ 

    วิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแต 

    อดีตจนถึงปจจุบัน 

 2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรมจริยธรรม 

   สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 

 2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

(1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียนการสงงานตามกําหนด

  ระยะเวลาที่มอบหมาย 

(2)  ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
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2.2   ความรู(Knowledge) 

 2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 

   (1)  มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐานวิทยาศาสตรพื้นฐานวิศวกรรม

พื้นฐานและเศรษฐศาสตรเพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่

เก่ียวของและการ สรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

   (2)  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติใน

เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

   (3)  สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆที่เกี่ยวของ 

   (4)  สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการท่ีเหมาะสมรวมถึงการประยุกตใช

เครื่องมือที่เหมาะสมเชนโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนตน 

   (5)  สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหาใน

งานจริงได 

 2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

    ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเนนหลักการทางทฤษฎีและประยุกตใชทางปฎิบัติ

ดวยการทดลองในหองปฏิบัติการทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระ

ของรายวิชานั้นๆนอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือ

เชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ 

 2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

   ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆคอื 

   (1)  การทดสอบยอย 

   (2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

   (3)  ประเมินจากรายงานที่นักศกึษาจัดทํา 

   (4)  ประเมินจากการโจทยการบาน 

 

2.3   ทักษะทางปญญา(Cognitive Skills) 

 2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  (1)  มีความคดิอยางมีวิจารณญาณที่ดี 

  (2)  สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

  (3)  สามารถคิดวิเคราะหและแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบรวมถึงการใช

ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  (4)  มี จินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่ เ ก่ียวของอยาง

เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยาง

สรางสรรค 

  (5)  สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเองเพื่อการเรียนรู

ตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

 2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1)  กําหนดกรณีศึกษาที่ใหนักศึกษาจัดทํารายงานกลุม 

(2)  กําหนดโจทยการบาน 

(3)  การทดลองในหองปฏิบัติการเพื่อใหเกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 

 2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญานี้สามารถทําไดโดยการออก

ขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหาอธิบายแนวคิดของการแกปญหาและวิธีการแกปญหาโดยการ

ประยุกตความรูที่เรยีนมา 
 

2.4   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ(Interpersonal Skills and 

Responsibility) 

 2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

   (1)  สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมา

สื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม 

   (2)  สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคท้ังสวนตัว

และสวนรวมพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม

รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณ

ตางๆ 

   (3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู ท้ังของตนเองและ

สอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

   (4)  รูจักบทบาทหนาท่ีและมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมายท้ังงาน

บุคคลและงานกลุมสามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นท้ังในฐานะผูนําและผู

ตามไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

   (5)  มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานและการรักษาสภาพ

แวดลอมตอสังคม 

  



มคอ.2  

 40  

 2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

  และความรับผิดชอบ 

    ใชการสอนที่ มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุมการทํางานที่ตอง

ประสานงานกับผูอื่นขามหลักสูตรหรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่นหรือผูมี

ประสบการณโดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคล

และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

   (1)  สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

   (2)  มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรบัมอบหมาย 

   (3)  สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปน 

    อยางด ี

   (4)  มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป 

 2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ 

   รับผิดชอบ 

    ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมใน

ชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ 

 

2.5   ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (Numerical, Communication and Information Technology Skills) 

 2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เก่ียวของกับวิชาชีพไดเปน

อยางด ี

(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ

ประยุกต ตอการแกปญหาที่เก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดย

ใชสัญลักษณ 

(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพ

ในสาขาวิศวกรรม 
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 2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

  การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร

นี้อาจทําไดในระหวางการสอนโดยอาจใหนักศึกษาแกปญหาวิเคราะหประสิทธิภาพของวิธี

แกปญหาและใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหาผลการวิเคราะหประสิทธิภาพตอนักศึกษา

ในชั้นเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง

และสถานการณเสมือนจริงและนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม 

 2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (1)  ประเมินจากเทคนิคการใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม 

   (2)  ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง

    สถิติประยุกตในการแกปญหาโจทยการคํานวณ 

 

2.6   ทักษะพิสัย (Psychomotor) 

 2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 

   (1)  มีความสามารถในการใชอุปกรณ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร และการ

ประยุกตใชไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

   (2)  มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใชอุปกรณ เครื่องมือ สําหรับการแกปญหา

เฉพาะ ทางเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในงานท่ีดําเนินการ 

   (3)  มีทักษะในการออกแบบและสามารถนําความรูในภาคทฤษฎีไปสูภาคปฏิบัติไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

 2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพฒันาการเรียนรูดานทักษะพิสัย 

กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัยนี้ทําไดในระหวางการสอน

โดยอาจใหนักศึกษาประยุกตใชอุปกรณ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตรไดอยางถูกตอง

และปลอดภัย นอกจากนี้ในการทดลองใชเครื่องมือตาง ๆ ยังมีแบบทดสอบที่ฝกการแกปญหา

เฉพาะทางเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในงานท่ีดําเนินการและสามารถนําความรูทางทฤษฎีไปสู

ภาคปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 

(1)  ประ เมิน จากคว ามสามา รถ ในการ ใช อุ ปกรณ  เค รื่ อ งมื อพื้ น ฐ านทาง 

วิศวกรรมศาสตรและการประยุกตใชไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

(2)   ประเมินจากการแกปญหาเฉพาะทางเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในงานท่ีดําเนินการและ

ประเมินงานที่ไดจากภาคปฏิบัติวามีประสิทธิภาพอยางไร 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

 (Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังน้ี 

หมวดศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 

(1) มีความซื่อสัตยสุจริต รูจักการแบงเวลาและทาํงานใหเต็มกําลังความสามารถ 

(2) มีหลักธรรมในการดําเนินชีวิต ตัดสินประเด็นทางจริยธรรมดวยเหตุผลที่เหมาะสม 

(3) มีการควบคุมตนเอง สรางความเคารพและศรัทธาในตนเองได 

(4) มีจิตสํานึกสาธารณะอยางเขมแข็ง เปนพลเมืองที่มีความหวงใยและรักชาติ 

(5) เคารพสิทธิมนษุยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

(6) เคารพและชื่นชมงานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินสากล   

2. ความรู (Knowledge) 

(1) มีความรูในดานที่เกี่ยวของกับภารกิจตาง ๆ ของการดําเนินชีวิตใหดีและประสบ

ความสําเร็จ 

(2) มีความรูเทาทันในสภาวการณของโลกปจจุบันท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

(3) อธิบายความเชื่อมโยงแบบบูรณาการของศาสตรหลักในการดําเนินชีวิต 

3. ทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 

(1) สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ วิเคราะหและประเมินขอมูลจากหลักฐานได

และนําขอสรุปมาใช 

(2) สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาท่ีซับซอนและเสนอแนวทางแกไขที่เปนนวัตกรรมทาง

ความคิด 

(3) มีความเปนผูใฝรูเพ่ือการศึกษาท่ียั่งยืนตลอดชีวิต 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) 

(1) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง 

(2) รูจักความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการปรับตัวในการทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืนใน

สังคม 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical, 

Communication and Information Technology Skills) 

(1) สามารถสรุปประเด็น และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร เลือกใชรูปแบบการส่ือสารที่

ถูกตองเหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
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(2) มีความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตอการรวบรวมขอมูล แปลความหมายและ

สื่อสาร รวมท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต 

(3) มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ขอมูลสถิติและตรรกศาสตรที่จําเปนตอการดํารงชีวิต 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   ความรับผดิชอบหลกั  ความรับผิดชอบรอง 

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

ความสมัพันธ 
ระหวางบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร 

และ 

การใชเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

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

 1. กลุมวิชาแกนศึกษาท่ัวไป  

202107 การใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศ                                   

202211 การคิดเพ่ือการพัฒนา                                   

202212 มนุษยกับวัฒนธรรม                                   

202213 โลกาภิวัตน                                   

 2. กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  

203101 ภาษาอังกฤษ 1                                   

203102 ภาษาอังกฤษ 2                                   

203203 ภาษาอังกฤษ 3                                   

203204 ภาษาอังกฤษ 4                                   

203305 ภาษาอังกฤษ 5                                   
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ผลการเรียนรูกระจายสูรายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะ
ความสมัพันธ 
ระหวางบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร 

และ 

การใชเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

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

 3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

103113 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                                   

104113 มนุษยกับส่ิงแวดลอม                                   

105113 มนุษยกับเทคโนโลย ี                                   

 4. กลุมวิชาศกึษาท่ัวไปแบบเลือก  

114100 กีฬาและนันทนาการ                                   

202111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                   

202241 กฎหมายในชีวิตประจําวัน                                   

202261 ศาสนากับการดําเนินชีวิต                                   

202262 พุทธธรรม                                   

202291 การจัดการสมัยใหม                                   

202292 ผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี                                   

202293 ผูประกอบการทางสังคม                                   

202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม                                   

202354 ปรัชญาวาดวยการศึกษาและการทํางาน                                   
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หมวดวิชาเฉพาะ 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

(1)  เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

และ ซื่อสัตยสุจริต 

(2)  มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของ

องคกรและสังคม 

(3)  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง ตามลําดับ

ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

(4)  สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคลองคกร สังคม

และสิ่งแวดลอม 

(5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึง

เขาใจถึงบรบิททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

2.  ความรู 

(1)  มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ

เศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2)  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ

สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

(3)  สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

(4)  สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่

เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

(5)  สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

3. ทักษะทางปญญา 

(1)  มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี 

(2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4)  มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

(5)  สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

(1)  สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่

เหมาะสม 

(2)  สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม 

พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ

อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 

(3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับทาง

วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

(4)  รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน

กลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอ

สังคม 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

(2)  มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอการ

แกปญหาที่เก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

(3)  สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

(4)  มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ 

(5)  สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมท่ีเก่ียวของได 

6. ทักษะพิสัย 

(1) มีความสามารถในการใชอุปกรณ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร และการประยุกตใชได

อยางถูกตองและปลอดภัย 

(2)  มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใชอุปกรณ เครื่องมือ สําหรับการแกปญหาเฉพาะทางเพื่อให

เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดาํเนินการ 

(3)  มีทักษะในการออกแบบและวิเคราะหภาพวงจรระบบไฟฟา และสามารถนําความรูในภาคทฤษฎี

ไปสูภาคปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)  

หมวดวิชาเฉพาะ 

   ความรับผดิชอบหลกั  ความรับผิดชอบรอง 

 
 

ผลการเรียนรูกระจายสูรายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสมัพนัธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง 

ตัวเลขการสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ

พิสัย 

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

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                             

102111 เคมีพื้นฐาน 1                                       

102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1                                        

102113 เคมีพื้นฐาน 2                                       

102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2                                        

103101 แคลคูลัส 1                                

103102 แคลคูลัส 2                                

103103 แคลคูลัส 3                                

103202 หลักการของการวิเคราะหเชิงตัวเลข                                             

105001 ฟสิกสพื้นฐาน                                   

105101 ฟสิกส 1                                      

105102 ฟสิกส 2                                    
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ผลการเรียนรูกระจายสูรายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเชิง 

ตัวเลขการสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะ

พิสัย 

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

105191 ปฏิบัติการฟสิกส 1                                         

105192 ปฏิบัติการฟสิกส 2                                         

กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร                             

523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1                                       

525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1                                      

525202 เทอรโมไดนามิกส 1                                      

525203 พลศาสตรวศิวกรรม                                           

525204 กลศาสตรของไหล 1                                        

525209 การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานประยุกต

ทางวิศวกรรม 
                                         

530201 สถิตยศาสตรวิศวกรรม                                           

530211 กลศาสตรวสัด ุ1                                              

531101 วสัดุวิศวกรรม                                   

533261 กรรมวิธีการผลิต                                   

533262 ปฏิบัติการกรรมวิธกีารผลิต                              

536210 วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน                                                  

537313 อากาศพลศาสตร                                            

540204 สถิติสําหรับวิศวกร                                              
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ผลการเรียนรูกระจายสูรายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเชิง 

ตัวเลขการสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะ

พิสัย 

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

กลุมวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร                             

525210 
พื้นฐานการใชคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะห

ทางวิศวกรรม 
                                         

525301 การเขียนแบบทางกล                                        

525305 กลศาสตรเครื่องจักรกล                                        

525307 การส่ันทางกล                                   

525308 การถายเทความรอน                                         

537200 พ้ืนฐานวิศวกรรมอากาศยาน                                             

537201 พื้นฐานการฝกบินดวยเครื่องจําลองการบิน                                          

537203 วสัดุอากาศยาน                                            

537308 ตนกําลังอากาศยาน                                           

537312 ระบบบนอากาศยาน                                           

537314 กลศาสตรการบิน                                             

537315 
การออกแบบเครื่องจักรกลและโครงสราง

อากาศยาน 
                                          

537316 ระบบควบคุมอากาศยานอัตโนมัติ                                     

537342 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 1                                           

537343 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 2                                           
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ผลการเรียนรูกระจายสูรายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเชิง 

ตัวเลขการสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะ

พิสัย 

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

537403 การออกแบบอากาศยาน                                           

537404 
การใชคอมพิวเตอรชวยวิเคราะหทางวศิวกรรม

สําหรับวิศวกรรมอากาศยาน 
                                        

537476 โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 1                                              

กลุมวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร                             

525451 โปรแกรมออโตแคดสําหรับวิศวกรรม                                       

525452 โปรแกรมแมทแลบสําหรบัวศิวกรรมเครื่องกล                                      

525454 สมรรถนะกังหันกาซ                                         

525455 การสันดาป                                         

525456 เครื่องจักรของไหล                                         

525457 วธีิไฟไนตเอลิเมนตเบ้ืองตน                                             

525458 ทฤษฎีภาวะยืดหยุนเบื้องตน                                         

525459 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณเบ้ืองตน                                         

535350 เศรษฐศาสตรสําหรับวิศวกร                                         

535412 
การออกแบบอุปกรณชวยผลิตและจับยึด

ช้ินงาน 
                                           

537401 การซอมบํารุงอากาศยาน                                       

537451 ระบบจัดการดานการบิน                                          
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ผลการเรียนรูกระจายสูรายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเชิง 

ตัวเลขการสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะ

พิสัย 

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

537452 นิรภัยการบิน                                           

537453 มาตรฐานอุตสาหกรรมการบิน                                               

537456 
การออกแบบและผลิตสวนประกอบของ 

อากาศยาน 
                                           

537457 ระบบขั้นสูงบนอากาศยาน                                             

537458 ความสมควรเดินอากาศ                                           

537459 พลศาสตรของแกส                                             

537460 การอบรมการบินภาคพื้น                                    

537461 พื้นฐานกลศาสตรการบินอากาศยานปกหมุน                                          

537462 ปฏิบัติการทักษะการซอมบํารุงอากาศยาน                                           

537463 
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสและ

ไมโครคอนโทรลเลอร 
                                          

537471 โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 2                                             

537472 หัวขอศึกษาขั้นสูงทางวศิวกรรมอากาศยาน 1                                              

537473 หัวขอศึกษาขั้นสูงทางวศิวกรรมอากาศยาน 2                                             

537474 ปญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศยาน 1                                              

537475 ปญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศยาน 2                                             
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ผลการเรียนรูกระจายสูรายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

2. ความรู 

 

3. ทักษะทางปญญา 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ

ระหวางบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเชิง 

ตัวเลขการสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะ

พิสัย 

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

กลุมวิชาสหกิจศึกษา 

 
                            

537495 เตรียมสหกิจศึกษา                                              

537496 สหกิจศึกษา 1                                                   

537497 สหกิจศึกษา 2                                                   

537498 สหกิจศึกษา 3                                                   

537499 

 
โครงงานวชิาชีพวิศวกรรมอากาศยาน                                                  
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ 2546 

หมวด 5 ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษาขอ  16 ระบบดัชนีผลการศึกษาและหมวด 7 การ

ประเมินผลการศึกษา ขอ 19 การประเมินผลการศึกษาและการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย 

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนกัศกึษายังไมสําเร็จการศึกษา 

การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อใชในการทวนสอบมาตรฐานผล

การเรียนรูของนักศึกษามีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรยีนรูของ

นักศึกษา 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จ การศึกษาเพ่ือ
นํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรรวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอาจ

ใชการประเมินจากตัวอยางตอไปนี้ 
1)  ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตโดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษาในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทําความเห็นตอความรูความสามารถความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ 

2)  การทวนสอบจากผูประกอบการเพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา

ทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ 
3)  การประเมินจากสถานศึกษาอื่นถึงระดับความพึงพอใจในดานความรูความพรอมและ

คุณสมบัติดานอ่ืน ๆของบัณฑิตท่ีเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศกึษาในสถานศึกษานั้นๆ 
4)  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในสวนของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่

เรียนตามหลักสูตรเพื่อนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น 

5)  มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกและผูประกอบการมาประเมินหลักสูตรหรือเปนอาจารยพิเศษ
เพื่อเพิ่มประสบการณเรียนรูและการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

 

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546  หมวด 
10 การสําเร็จการศกึษาขอ 26, 27, 28 และ 29 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

ในกระบวนการสรรหา การเลือกสรร และการคัดเลือกคณาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

จะมีขั้นตอนการคดัเลือกพนักงานโดยประเมินคุณวุฒิการศึกษา (ตั้งแตระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาขึ้นไป) 

ผลการศึกษา ประสบการณ ผลงานทางวิชาการ และสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา  โดยหากเปนผูที่ไมมี

ประสบการณหรือความชํานาญงานที่ตรงกับความตองการของมหาวิทยาลัย จะมีการทดลองปฏิบัติงาน 

และตองเขารับการประเมินศักยภาพภายในเวลา 6 เดือนโดยคณะกรรมการประเมินศักยภาพดานการสอน

และดานวิชาการของพนักงานสายวิชาการ (อาจารย) โดยมีสถานพัฒนาคณาจารยเปนหนวยงานจัดกิจกรรม

อบรมและมีระบบสนับสนุนเพื่อพัฒนาคณาจารยใหเปนอาจารยมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทั้งดานการ

จัดการเรียนการสอน และการวิจัยดานการเรียนการสอน ซึ่งจะมีการจัดอบรมอาจารยใหม การจัดอบรม 

สัมมนา เสวนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การทดลองสอนแบบจุลภาคเพ่ือชวย

อาจารยใหมในการเขารับการประเมินศักยภาพ และการใหคําปรึกษาดานการสอนโดยผูทรงคุณวุฒิ   

 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย  

2.1  การพฒันาความเปนครูมืออาชีพระดับอุดมศึกษา 

ตั้งแตปการศึกษา 2560 เปนตนไป สถานพัฒนาคณาจารยจะดําเนินการอบรมอาจารยใหม

โดยเฉพาะอาจารยที่ไมมีประสบการณสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะดานการสอนและความเปนครู  โดย

หลักสูตรที่ใชอบรมนั้นจะเปนไปตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพดานการสอนและการสนับสนุนการเรียนรูของส

หราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework: UKPSF) โดยหนวยงานที่ชื่อวา The Higher 

Education Academy (HEA) 

2.2  การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุม สัมมนาทางวิชาการ โดยจัดงบประมาณสนับสนุน

ให 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การกํากับมาตรฐาน 

  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร  มีการบริหารจัดการหลักสูตรโดยกําหนดการกํากับมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาดวยเกณฑ ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)  และมาตรฐาน

หลักสูตรที่ประกาศใชตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปรญิญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ.2553 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน

ในหลักสูตรดงักลาว 

  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มอบหมายใหรองคณบดีฝายบริหาร ทําหนาที่กํากับดูแลการบริหาร

หลักสูตรในภาพรวมผานทางคณะกรรมการประจําสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร และมอบหมายใหรองคณบดี

ฝายวิชาการทําหนาที่เปนประธานคณะทํางานการประกันคุณภาพการศึกษา ติดตามประเมินผลการ

ดําเนินการเปนประจําทุกป  

 

2. บัณฑิต 

 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพบัณฑิตใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

โดยพิจารณาจากผลลัพธการเรียนรู ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการมีงานทํา  นอกจากนั้นยังติดตามความ

ตองการของตลาดแรงงานและสังคมทั้งจํานวนและคุณภาพจากขอมูลของกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหา

งาน กระทรวงแรงงาน และจากการประชุมระดับชาติ เชน การประชุมสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศ

ไทย  การประชุมสภาวิศวกร เปนตน  

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใชบัณฑิต

เปนประจําทุกป  แลวแจงผลการสํารวจใหกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรับทราบเพื่อเปนขอมูลในการ

ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตอไป ท้ังนี้ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร กําหนดวาผูใชบัณฑิต

จะตองมีคะแนนความพึงพอใจเทากับหรือมากกวา 4  (จากระดับ 5 ) 

 

3. นักศึกษา   

 กระบวนการรับนักศกึษาระดับปริญญาตรี มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาตามขั้นตอนและแนว

ปฏิบัติดังน้ี 

1) จํานวนรับนักศึกษาของแตละสํานักวิชา จะมีการกําหนดเปาหมายจํานวนรับนักศึกษาทั้งหมด 

โดยสํานักวิชารวมกับฝายวางแผน ตามกรอบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเสนอสภาวิชาการ

เพื่อขอความเห็นชอบกอนดําเนินการประกาศรับนักศกึษาในแตละปการศึกษา  
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2) คุณสมบัติผูมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาในดานผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเหมาะสม 

จะกําหนดโดยสํานักวิชารวมกับคณะกรรมการพิจารณาการรับนักศึกษา และไดรับความเห็นชอบ

จากสภาวิชาการ 

3) การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยการสํารวจความพึงพอใจตอระบบการรับสมัคร

นักศึกษาประเภทโควตา หลังจากผูสมัครกรอกขอมูลและยืนยันการสมัครเสร็จเรียบรอย  แลว

นําผลมาทําการวิเคราะหขอมูล  นําขอสังเกต/ขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงระบบการรับ

นักศึกษาในปการศกึษาถัดไป  

4) ระบบและกลไกการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา และเกณฑการรับนักศึกษา ดําเนินการ

ภายใตการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา  ซึ่งประกอบดวย

คณะกรรมการฝายมหาวิทยาลัย และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อความโปรงใส

และสามารถตรวจสอบไดในทุกข้ันตอนของการดําเนินการ  

5) การสอบสัมภาษณนักศึกษา จะดําเนินการโดยคณาจารยของแตละสาขา/สํานักวิชาที่

มหาวิทยาลัยแตงตั้งขึ้น เพื่อพิจารณาเก่ียวกับบุคลิกภาพ ความเหมาะสมตอการศึกษาใน

สาขาวิชา/สํานักวิชา และความพรอมที่จะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย  

 หลังการดําเนินการเสร็จสิ้น จะมีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษา และนําขอสังเกต/

ขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปการศกึษาตอไป  

 

 กระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษา หลักสตูรมีการเตรียมความพรอมนักศึกษา ดังนี้ 

1. จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพื่อชี้แจงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ หลักสูตร และส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู โดยเฉพาะการเนนรายละเอียดที่สําคัญของขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวย 

การศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2550อีกทั้งมีการประชาสัมพันธเก่ียวกับแผนการเรียนตลอด

หลักสูตรโดยการมอบคูมือนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหกับนักศึกษา 

2. จัดใหมีการทดสอบพื้นความรูเบ้ืองตนที่จําเปนตอการเรียนทางวิศวกรรมศาสตร คือวิชา 

ฟสิกส จากนั้นนําผลการสอบมาใชในการวางแผนการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ของ

นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ใหเหมาะสมกับระดับความรูของนักศึกษา  

 

หลักสูตรมีการติดตามกระบวนการดําเนินงานและแสดงผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาโดยมีการ

วิเคราะหอัตราการคงอยูการสําเร็จการศึกษาความพึงพอใจตอหลักสูตรและผลการจัดการขอรองเรียนของ

นักศึกษา  
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4.  อาจารย 

หลักสูตรใหความสําคัญแกคุณภาพของอาจารย จึงมีนโยบายและแผนในการรบัอาจารยใหมการ

แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร การมีสวนรวมของอาจารยในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร 

การบริหารการสงเสริม และการพัฒนาอาจารย 

 การรับอาจารยใหมมีการคัดเลือกอาจารยตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย อาจารย

จะตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ และมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาตรงกับหลักสูตร การ

คัดเลือกอาจารยมีกลไกที่เหมาะสม โปรงใสในรูปแบบของคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย ซึ่งอาจารย

จะตองผานการทดสอบทั้งการสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณและการสอบความสามารถ

ทางดานการสอนโดยคณะกรรมการสอบการสอน 

 ในกรณีท่ีมีการแตงตั้งคณาจารยพิเศษสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร ไดกําหนดนโยบายการแตงตั้ง

อาจารยพิเศษไว ดังนี้  

1. ไมมีอาจารยประจําท่ีมีความรูหรือประสบการณตรงกับการสอนในหัวขอนั้น 

2. เปนการสอนหัวขอที่ตองการใหนักศึกษามีโอกาสไดเรียนรูเพ่ือเพิ่มเติมประสบการณใหมีความ

หลากหลายมากขึ้น 

3. ในกรณีของสหกิจศึกษาจําเปนตองมีพ่ีเลี้ยง (Supervisor) ที่ปฏิบัติงานประจําอยูในสถาน

ประกอบการตองมีความรูความเชี่ยวชาญในลักษณะงานที่นักศึกษาปฏิบัติอยู 

อาจารยจะตองแสดงความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่องตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 นอกจากนี้สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร ไดมีนโยบายใหอาจารยไดเขา

อบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสอน การประเมินผูเรียน และการพัฒนาสื่อการสอนซึ่งจัดโดยสถานพัฒนา

คณาจารยเปนประจําทุกป  

 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

1. มีกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพื่อใหตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียและ

มีความทันสมัยแลวจึงกําหนดเปนผลการเรียนรูที่คาดหวังซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธ

กิจ ของมหาวิทยาลัยและสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรมีกระบวนการกําหนดสาระสําคัญของ

หลักสูตรและเชื่อมโยงกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุง

หลักสูตรที่ทันสมัยเมื่อครบรอบการศึกษาหรือไมเกิน 5 ป  

2. มีการวางระบบผูสอนโดยคํานึงถึงความรูความสามารถและประสบการณของอาจารยอีกท้ัง

ความสามารถในการออกแบบการสอนที่สงเสริมใหเกิดผลการเรียนรูที่คาดหวังและมีศักยภาพ

ในการพัฒนาทักษะใหกับนักศึกษานอกจากนี้มีการวิเคราะหความสัมพันธของรายวิชาเพื่อ

จัดทําแผนการเรียนท่ีเหมาะสมกับระดับความรูของนกัศึกษา 
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3. มีการประเมินผูเรียน กํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริงโดยใชวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย

และสอดคลองกับผลลัพธการเรียนรู 

4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถวนท้ังระยะเวลาและเนื้อหาสาระของรายวิชาตามที่

กําหนดไวในหลักสูตร 

5. มีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

1. มีระบบการดําเนินงานของสาขาวิชา และสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรเพื่อความพรอมของสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู ทั้งความพรอมกายภาพและความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่ง

อํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจํา

หลักสูตร 

2. มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน เชน 

อุปกรณโสตทัศน คอมพิวเตอร โปรแกรม อุปกรณหองปฏิบัติการและวัสดุที่ ใชในการ

ปฏิบัติการ รวมทั้งหนังสือตําราสื่อการเรียนการสอนตางๆ พื้นที่ในการศึกษาดวยตนเองทั้งใน

หองสมุดและประจําหอพัก 

 

 สถานที่และอุปกรณการสอน 

ใชสถานท่ีและอุปกรณการสอนของอาคารเรียนรวม ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา และสถานประกอบการสหกิจศึกษา 

หองสมุด 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีหนังสือ ตํารา และ

วารสารวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร และวิทยาศาสตร ดังนี้ 
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- หนังสือสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวนรวมทั้งหมด 30,358 เลม และ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 993 ชื่อเรื่อง 

สาขาวิชา/หลักสูตร ไทย ภาษา 

ตางประเทศ 

รวม 

(เลม) 

หนังสือ 

อิเล็กทรอนกิส 

(รายชื่อ) 

1 การรับรูจากระยะไกล          -                605         605  13 

2 คณิตศาสตร        798            3,100       3,898  54 

3 เคม ี        718            2,422       3,140  98 

4 ชีวเคมี        117              731         848  17 

5 ชีววิทยา        975              195       1,170  49 

6 จุลชีววิทยา        115            1,524       1,639  18 

7 วิทยาศาสตรการกีฬา        421              212         633  19 

8 ชีวเวชศาสตร           3                78           81  21 

9 เทคโนโลยีเลเซอรและโฟตอนนิกส          15              428         443  10 

10 ฟสิกส        174            1,080       1,254  52 

สํานักวิชาเทคโนโลยีเกษตร        
1 เทคโนโลยีผลิตพืช        760              846       1,606  35 

2 เทคโนโลยีผลิตสัตว        891              922       1,813  16 

3 เทคโนโลยีอาหาร        638              731       1,369  102 

4 เทคโนโลยีชีวภาพ        196              844       1,040  18 

สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม        
1 ศึกษาทั่วไป   -            1,394       1,394  145 

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

3 เทคโนโลยีสารสนเทศ   -            2,868       2,868  190 

4 ตางประเทศ   -            3,738       3,738  35 

5 สหกิจศึกษา   -                28           28  1 

รวมทั้งสิ้น 30,358  993 
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- หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร มีจํานวนรวมทั้ งหมด 33,581 เลม และหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส จํานวน 1,255 ชื่อเรื่อง 

สาขาวิชา/หลักสูตร ไทย ภาษา 

ตางประเท

ศ 

รวม 

(เลม) 

หนังสือ 

อิเล็กทรอนิกส

(รายช่ือ) 

1 วิศวกรรมการผลิต, วิศวกรรม

ออกแบบผลิตภัณฑ 

         35         381         416  50 

2 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร        402        876       1,278  12 

3 วิศวกรรมขนสง        720       315       1,035  44 

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

5 วิศวกรรมเคมี        216   2,318       2,534  99 

6 วิศวกรรมเครื่องกล, แมคคาทรอ

นิกส 

       223     2,508       2,731  191 

7 วิศวกรรมเซรามิก        122      907       1,029  67 

8 วิศวกรรมโทรคมนาคม,วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส 

188 1,158 1,346 78 

9 วิศวกรรมพอลิเมอร          94      1,249       1,343  29 

10 วิศวกรรมไฟฟา        757  4,506       5,263  84 

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

12 วิศวกรรมโลหการ        167    933       1,100  130 

13 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม        874      955       1,829  120 

14 วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรม

เครื่องมือ 

333 1,145 1,477 72 

15 เทคโนโลยีธรณี, วิศวกรรมธรณ ี 242 994 1,236 74 

16 วิศวกรรมยานยนต          23         193         216  8 

17 วิศวกรรมอากาศยาน          15      206         221  34 

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

และหนังสืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 174 ชื่อเรื่อง 

สาขาวิชา/หลักสูตร ไทย ภาษา 

ตางประเท

ศ 

รวม 

(เลม) 

หนังสือ 

อิเล็กทรอนกิส 

(รายชื่อ) 

แพทยศาสตร         

1 แพทยศาสตร/แพทยศาสตร      505           687    1,192  72 

2 อาชีวอนามัยฯ/อาชีวอนามัยฯ 826           967  1,793  39 

3 
อ น า มั ย สิ่ ง แ ว ด ล อ ม / อ น า มั ย

สิ่งแวดลอม 
550           691  1,241  36 

พยาบาลศาสตร        

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

รวมทั้งสิ้น 6,303  174 

ขอมลู ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 

3. มีการดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่ง

สนับสนุนการเรยีนรู 

 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ผลการดําเนินงานมี ทั้งหมด 11 ตัวบงชี้  

คําชี้แจง : ใหทําเครื่องหมาย  ในตัวบงชี้ที่มกีารดําเนนิการ 

 

ดัชนบีงช้ีผลการดําเนินงาน 

ปที ่

1 

ปที ่

2 

ปที ่

3 

ปที ่

4 

ปที ่

5 

1. มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตรอยางนอยปการศึกษาละสองครั้ง โดยมี

การบันทกึการประชุมทุกครั้ง  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา 

     

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
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ดัชนบีงช้ีผลการดําเนินงาน 

ปที ่

1 

ปที ่

2 

ปที ่

3 

ปที ่

4 

ปที ่

5 

ใหครบทุกกระบวนวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร ภายในสอง

สัปดาหหลังเปดภาคการศึกษา 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของกระบวนวิชา และ

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม  ตาม

แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ใหครบทุกกระบวนวิชาที่เปดสอน

ในหลักสูตรภายใน 30 วัน หลังวันปดภาคการศึกษา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.

7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอย

ละ 25 ของวิชาเอก/วิชาบังคับที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ

สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ

ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7ปท่ีแลว 

     

8. อาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้ งใหม ไดรับ

คําแนะนําดานการบริหารจัดการหลักสูตร 

     

9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

     

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี

ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

     

11. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย

ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป 8 9 9 10 11 

ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ)      
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 

การเรียนการสอนควรเปนลักษณะท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแตละ

วิชาโดยแสดงการไดมาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑตางๆ ในเชิงวิเคราะห และเนนใหเกิดการนําไปประยุกตใชใน

การทํางาน กระตุนใหเกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางทฤษฎี

กับสิ่งตางๆ ในธรรมชาติ เพื่อใหงายในการเขาใจหรืออาจนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน อีกทั้งใหผูเรียน

ไดทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเอง เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่

เรียน 

ในกระบวนการเรียนการสอน ควรสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะความสามารถในการคนควาดวย

ตนเอง ทั้งในและนอกหองเรียน มีการมอบหมายงานเพื่อใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตางๆ รูจัก

วิเคราะหและแกปญหาดวยตนเอง มีการพัฒนาคนหาความรูแลวมาเสนอเพื่อสรางทักษะในการอภิปราย 

นําเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 

นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียน

การสอนตางๆ เหลานี้ จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรูทักษะในการทดลองวิจัย และการแกปญหา มี

ความรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารกับผูอ่ืน 

ทักษะการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และเปนผูมีคุณธรรม 

จรยิธรรมในตนเองและวิชาชีพ 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1)  การประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาในแตละรายวิชา 

2)  รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือใชใน

การปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชา และ

ประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล การทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพรอมปญหาอุปสรรค

และขอเสนอแนะและจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นป

การศึกษา 
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิศวกรรมศาสตร  โดยการกําหนดตัวบงชี้หลักและเปาหมายผลการดําเนินงานข้ันต่ําท่ัวไป ตามเกณฑ

ประกันคณุภาพการศกึษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กําหนด 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

 วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผลการ

ดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษา วา

บัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนนิการของหลักสูตรตอไป 
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(1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป   

กลุมวิชาแกนศึกษาทั่วไป 

202107 การใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 (Use of Computer and Information) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ความรูเบ้ืองตนและองคประกอบของคอมพิวเตอร  ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน 

การใชงานโปรแกรมประยุกตพื้นฐาน ระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต  ความปลอดภัยของระบบ

คอมพิวเตอรและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ สารสนเทศและระบบการจัดเก็บ การใชบริการสารสนเทศเพื่อการ

คนควา การเขียนรายงาน  การอางและการเขียนรายการอางอิง 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถใชทักษะที่สําคัญตอการใชคอมพิวเตอรและบริการสารสนเทศ เพื่อการทํางาน

ในชั้นเรียนและในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

202211 การคิดเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 

 (Thinking for Development) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

กระบวนการคิดวิเคราะหเชิงเหตุผลตรรกวิทยาแบบนิรนัยและอุปนัยเพื่อการวิเคราะหการอาง

เหตุผล ความสมบูรณของการอางเหตุผล แนวคิดเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนในหนทางของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ศาสนาและจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาการอยูรวมกันของมนุษย 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 ผูเรียนสามารถประเมินรูปแบบของการคิดและการใชเหตุผลที่ถูกตองและมีการอางเหตุผลที่

น า เชื่ อถือโดยสมบูรณออกจากรูปแบบที่ขาดความนาเชื่อถือได  โดยสามารถประยุกตใช ในการ

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

 (Man and Culture) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 องคความรูทางสังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการของอารยธรรมและวิทยาการที่ใชในการอธิบาย

ปรากฏ การณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม ความเปนมนุษยและการอยูรวมกันของมนุษยในระบบพหุวัฒนธรรม 

ความสาํคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญากับคนยุคใหม 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 ผูเรียนสามารถประยุกตองคความรูทางสังคมศาสตรเพื่อวิเคราะหและอภิปรายเชิงวิชาการตอ

ปญหาตาง ๆ ในสังคม ผูเรียนสามารถแสดงใหเห็นซึ่งจิตสํานึกของความเปนพลเมือง โดยใหความเคารพตอ

ความแตกตางทางวัฒนธรรมและตอความเปนมนุษย 

 

202213 โลกาภิวัตน 3(3-0-6) 

 (Globalization) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบวาดวยความสัมพันธระหวางประเทศกอนและหลังปรากฏการณโลกาภิ

วัตนทั้งดานความเปนรัฐ/ประเทศ กฎหมายระหวางประเทศ องคการระหวางประเทศทั้งระดับโลกและ

ระดับภูมิภาค เศรษฐกิจระหวางประเทศภายใตอิทธิพลของประเทศมหาอํานาจ กลุมประเทศเศรษฐกิจกลุม

ใหมและบรรษัทขามชาติการพัฒนาและผลกระทบจากการพัฒนาภาคประชาสังคมกับกระแสโลกาภิวัตน 

ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปสูโลกาภิวัตนในศตวรรษที่ 21 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 ผูเรียนสามารถมีความรูเทาทันสถานการณปจจุบันของโลก สามารถวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางประเทศที่มีผลกระทบในทางการเมืองและเศรษฐกิจตอชีวิตประจําวันและตอการเสริมสราง

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

 (English I) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 พัฒนาความรูความสามารถของนักศึกษาในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมและในชั้น
เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ    เนื้อหาในหลักสูตรเนนหัวขอเรื่องที่นักศึกษาสนใจ   บูรณาการทักษะ

ภาษาอังกฤษ โดยใหการฟง การพูดเปนความสําคัญลําดับแรก เพิ่มพูนและพัฒนากลวิธีในการสื่อสารและ
การเรียนภาษา สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองโดยใชขอมูลจากแหลงตาง ๆ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียนและในชีวิตประจําวันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ พัฒนากลวิธีในการสื่อสารและการเรียนภาษา สามารถเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองจาก
แหลงขอมลูที่หลากหลาย 

 
203102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 (English II) 

วิชาบังคับกอน : 203101 ภาษาอังกฤษ 1 

 เพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับที่สูงข้ึน พัฒนาทักษะทางภาษาและกลวิธีใน
การเรียนรูภาษา บูรณาการทักษะทางภาษาและสงเสริมใหทํากิจกรรมแบบเผชิญประสบการณ เนนเนื้อหา

ในหัวขอเรื่อง และประเด็นรวมสมัยกึ่งวิชาการจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดยไมมีการดัดแปลงภาษา เชน 
หนังสือพิมพ บทความในนิตยสาร และแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดในระดับที่สูงขึ้น พัฒนากลวิธี

ในการสื่อสารและการเรียนภาษา และสามารถบูรณาการทักษะทางภาษาและทํากิจกรรมแบบเผชิญ
ประสบการณ 

 
203203 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

 (English III) 

วิชาบังคับกอน : 203102 ภาษาอังกฤษ 2 

 พัฒนาการใชภาษาเชิงวิชาการเนนเนื้อหาท่ีเรียนเก่ียวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีบูรณา
การทักษะทางดานภาษา   โดยเนนการอานใหมีประสบการณตรงในการใชภาษา    โดยอาศัยสื่อนานาชนิด 

เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และสื่อจากแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถใชทักษะที่สําคัญตอการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจและการอานเชิง

วิเคราะห มีความรูในดานโครงสราง และศัพท สามารถนําความรูและทักษะไปประยุกตใชในบริบทของการ

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

 (English IV) 

วิชาบังคับกอน : 203203 ภาษาอังกฤษ 3 

 พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาตอจากรายวิชาภาษาอังกฤษ 3 ใชเนื้อหาทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีทํากิจกรรมท่ีผูเรยีนตองบูรณาการทักษะทางดานภาษา เนนทักษะการเขียนโดยใชแหลงขอมูล

จากเนื้อหาท่ีอาน  จัดประสบการณตรงในการใชภาษา    โดยอาศัยเอกสารประกอบการเขียนและสื่ออื่น ๆ   

รวมทั้งแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถใชทักษะที่สําคัญตอการอานเชิงวิชาการที่มีเน้ือหาทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีและสามารถบูรณาการทักษะการอานและทักษะการเขียน 

 

203305 ภาษาอังกฤษ 5 3(3-0-6) 

 (English V) 

วิชาบังคับกอน : 203204 ภาษาอังกฤษ 4 

 ฝกใชภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวเพื่อสมัครงานและการแสวงหางาน การเขียนประวัติสวนตัว

โดยยอ  การสัมภาษณ   การเขียนจดหมายสมัครงาน   และเอกสารท่ีเก่ียวของ   ฝกทักษะการสื่อสารใน

สถานที่ทํางาน การพูดสนทนาเก่ียวกับงานในหนาที่  การโตตอบเอกสาร  การรายงานการประชุม  การ

อภิปราย  การกลาวสุนทรพจนอยางไมเปนทางการในบางโอกาส 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถใชทักษะภาษาอังกฤษท่ีจําเปนตอการสมัครงาน สามารถสื่อสารในสถานที่

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถเรียนรูภาษาอังกฤษไดดวยตนเองจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย 
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กลุมวิชาศึกษาทั่วไป ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

103113 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 (Mathematics in Daily Life) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 การประยุกตคณิตศาสตรพื้นฐานในปญหาชีวิตประจําวัน  โดยศึกษาปญหาที่เก่ียวกับกราฟ พื้นที่ 

และปริมาตร ปญหาการเงิน  เชน การคํานวณดอกเบี้ย เงินป และภาษี ปญหาการจัดสรรทรัพยากร เชน 

การหาจุดคุมทุน การหาคาเหมาะที่สุดโดยวิธีกราฟและวิธีซิมเพล็กซ และปญหาอื่น ๆ ที่นาสนใจ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถรางกราฟของฟงกชันมูลฐานและอานขอมูลจากกราฟได สามารถคํานวณหา

พื้นที่และปริมาตรของรูปทรงตาง ๆ นอกจากนี้ นักศึกษามีความรูสามารถคํานวณดอกเบ้ียคงตนและ

ดอกเบี้ยทบตน เงินป ภาษี และจุดคุมทุน และนักศึกษาสามารถแกปญหากําหนดการเชิงเสนได 

  

104113 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 (Man and Environment) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 วิวัฒนาการของมนุษย ประชากรมนุษยและพลวัตประชากร สิ่งแวดลอมทางกายภาพและทาง

ชีวภาพของมนุษย   ปจจุบันและการอยูรอดของมนุษย   ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ   ปญหา

สิ่งแวดลอม การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดลอม  การจัดการทรัพยากรมนุษย การทองเท่ียวเชิงนิเวศ

เพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักเรียนจะมีความเขาใจวิวัฒนาการของโลกและชีวิต สิ่งแวดลอมทางกายภาพและชีวภาพ 

ประชากรมนุษยและปญหาสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ การวางแผนและการจัดการ

สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
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105113 มนุษยกับเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 (Man and Technology) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ประวัติ แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตรสสารและพลังงานความสําคัญของแหลงพลังงาน

และวิกฤตการณพลังงาน อะตอม นิวเคลียร และนาโนเทคโนโลยี  การจัดการแหลงน้ํา การขุดเจาะหาแกส

และน้ํามัน มลภาวะในอากาศ การสื่อสารผานดาวเทียม ภูมิสารสนเทศกับการพัฒนา เคมีในชีวิตประจําวัน 

เคมีกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตร ผลกระทบของความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอการ

เปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และ อนาคตของมนุษย 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถ บอกแนวความคิด และหลักการทางวิทยาศาสตรจําแนกสําคัญของแหลง

พลังงานในรูปแบบตางๆ และวิกฤตการณพลังงาน บอกการจัดการแหลงน้ํา บอกการแกปญหามลภาวะใน

อากาศ แสดงความสัมพันธการสื่อสารผานดาวเทียม ภูมิสารสนเทศกับการพัฒนา ระบุตัวอยางเคมีใน

ชีวิตประจําวัน และ เคมีกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตร บอกผลกระทบของความรูทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีตอการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และ อนาคตของมนุษย 
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กลุมวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตรสหศาสตร 

114100 กีฬาและนันทนาการ 2(1-2-4) 

 (Sport and Recreation) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ความรูเบื้องตนและความหมายของกีฬาและนันทนาการ กฎ กติกา : วัฒนธรรม สังคมทางกีฬา 

หลักการออกกําลังกายที่ถูกตอง การเปนผูนําทางกีฬาและนันทนาการ การฝกทักษะกีฬาพื้นฐานในทักษะ

กีฬา เชน กีฬาประเภททีม กีฬาแร็กเกต กีฬาทางน้ํา กีฬาลีลาศ ศิลปะปองกันตัว (มวยไทย) วิ่งเพื่อสุขภาพ 

และ บริหารกาย ฯลฯ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

1. สามารถบอกชนดิกีฬาหรือชนิดการออกกําลังกายไดถูกตอง บอกกฎ กติกา และ วางแผนการ

ออกกําลังกายอยางมีประสิทธิภาพและสมํ่าเสมอ 

2. สามารถอธิบายบอกวิธี ข้ันตอน การปฏิบัติ การเลนกีฬาชนิดตางๆ หรือการออกกําลังกายที่

ถูกตอง เขาใจความหมายนันทนาการและกีฬา การปองกันการบาดเจ็บ 

3. สามารถสาธิตทักษะกีฬาได การเปนผูนํากลุม การเลนทมี สาธิตการยืดเหยียดกลามเนื้อได นํา

ความรูจากการเรียนไปใชในชีวิตประจําวันได 

4. สามารถเลือกทักษะที่ตนถนัดไปพัฒนาการฝกใหดีขึ้น เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกีฬา

กับการออกกําลังกายได พิจารณาทักษะที่เหมาะสมกับเพศ วัย 

5. สามารถเปนกรรมการตัดสินกีฬาได บอกประโยชนของการออกกําลังกายหรือเลน กีฬาได 

เลอืกชนิดกีฬาตามความเหมาะสมกับรางกาย 

6. สามารถจัดกิจกรรมกลุมโดยใชกีฬาเปนสื่อนํา 

 

202111  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร       2(2-0-4) 

 (Thai for Communication) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ไวยากรณไทย ทักษะการใชภาษาไทยทั้งในดานการพูด การฟง การอาน และการเขียน การเรยีบ

เรียงภาษาไทยเพื่อการติดตอสื่อสารและนาํเสนองาน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู   

 ผูเรียนสามารถอธิบายความสําคัญของการใชภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  และมี

ทักษะในการใชและสามารถใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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202241 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 

 (Law in Daily Life) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 หลักการของกฎหมาย ลําดับศักดิ์ของกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร กฎหมายท่ีเปน

ประโยชนในชวีิตประจําวัน ไดแก กฎหมายเก่ียวกับบุคคล ทรัพยสิน นิติกรรมและสัญญา สัญญากูยืม สัญญา

จางแรงงาน สัญญาจางทาํของ สัญญาซื้อขาย สัญญาเชาทรัพย สัญญาเชาซื้อ สัญญาค้ําประกัน สัญญา

จํานอง กฎหมายพื้นฐานเก่ียวกับครอบครัวและมรดก กฎหมายที่ควรรูเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค และ

กฎหมายพื้นฐานเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 ผูเรียนมีความรูและความเขาใจในกฎหมายและเบื้องหลังของบทบัญญัติตาง ๆ เพื่อการดํารงชีวิต

ที่ถูกตองตามหลักนิติธรรม 

 

202261 ศาสนากับการดําเนินชีวิต  2(2-0-4) 

 (Religion for Life) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 หลักคําสอนของศาสนาตาง ๆ  ในการดําเนินชีวิตของมนุษย ทั้งในชีวิตสวนตัว การทาํงาน และการ

อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 ผูเรียนสามารถเขาใจและวิเคราะหไดซึ่งความแตกตางทางดานวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนาท่ีมี

ตอวิถีชีวิต สามารถแสดงความเคารพในการมีจิตศรัทธาและนับถือในศาสนาเพื่อการใชชีวิตในสังคมพหุ

วัฒนธรรม 

 

202262 พุทธธรรม   2(2-0-4) 

  (Buddhadhamma) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 หลักธรรมตาง ๆ ที่สําคัญของพุทธศาสนาท้ังจากนิกายเถรวาทและมหายานเพ่ือความเขาใจโลก 

ชีวิต และแนวทางที่ถูกตอง เชน มงคล 38 ประการ อริยสัจจปฏิจจสมุปบาท กฎแหงกรรม ไตรสิกขา ทาง

สายกลาง ความวาง และความหลุดพน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 ผูเรียนสามารถเขาใจและวิเคราะหหลักธรรมในพุทธศาสนานิกายตาง ๆ เพื่อเกิดความซาบซึ้งใน

คุณคาของหลักธรรมตอการดํารงชีวิต รวมทั้งสามารถประยุกตใชหลักธรรมเพื่อการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

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

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 องคประกอบความสําคัญและพฤติกรรมขององคการ แนวโนมและผลกระทบของสภาพแวดลอม

ภายนอก แนวโนมขององคการสมัยใหม ข้ันตอนและกระบวนการจัดการภายในองคการอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การวางแผน การแกปญหาและการตัดสินใจ การจัดองคการ การนําและ

ภาวะผูนํา และการควบคุม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะขององคการและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม

ภายนอกที่สําคัญไดและสามารถประยุกตใชแนวคิดในการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การ

โนมนําและการควบคุมประเมินผลในการทํางานได 
 

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

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 การศึกษาเกี่ยวกับความเปนผูประกอบการและธุรกิจเทคโนโลยี การวิเคราะหและศึกษาความ

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

เชิงพาณิชยดานการ ตลาด ดานการจัดโครงสรางองคการ ดานการผลิต ดานการเงินและภาษีอากร เพื่อให
สามารถเริ่มตนธุรกิจและสามารถพัฒนาเปนผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีที่เติบโตอยางย่ังยืน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถอธิบาย กระบวนการคิดและวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจและแรงจูงใจของ

ผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีได 
 

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

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 แนวคิดเกี่ยวกับผูประกอบการสังคมและกิจการเพื่อสังคมประเด็นทาทายดานสังคมใน

ระดับประเทศและระดับภูมิภาคการคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมทางสังคมแบบจําลองรูปแบบกิจการเพื่อ
สังคมและการวางแผนกิจการเพื่อสังคมการประเมินผลกระทบทางสังคมการประเมินความเปนไปไดของ

โครงการและการเงนิเบื้องตนสําหรับผูประกอบการการสรุปภาพรวม และอภิปรายแลกเปลี่ยน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะของกิจการเพื่อสังคมและผูประกอบการเพื่อสังคมไดอยาง

ถูกตองสามารถวิเคราะหหาปญหาและพัฒนาแนวทางแกปญหาสังคมไดอยางมีประสิทธิผลและสามารถ

ออกแบบรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมในเบื้องตนสําหรับปญหาท่ีสนใจได 
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202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม  2(2-0-4) 

 (Pluri-Cultural Thai Studies) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 การจัดการองคความรูและความเขาใจเก่ียวกับระบบสังคมและวัฒนธรรมไทย พหุลักษณใน

พัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองไทย ความสําคัญของพหุปญญาชาวบาน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน

กระแสโลก 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

  ผูเรียนเคารพและอธิบายความหลากหลายของระบบสังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทย ผูเรียน

สามารถวิเคราะหปญหาทางสังคมวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับตนเองและการพัฒนาประเทศ มีสํานึกพลเมือง

เก่ียวกับการอยูรวมกันในสังคมแบบพหุลักษณ 

 

202354 ปรัชญาวาดวยการศึกษาและการทาํงาน 2(2-0-4) 

 (Philosophy of Education and Working) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 มุมมองแบบปรัชญาท่ีมีตอการศกึษาและการทาํงาน ความหมายของงานและการทํางาน การ

ทํางานในฐานะเปาหมายของการศึกษา ลักษณะของการเรยีนในสถาบันการศึกษากับการเรียนรูงานแบบ

ปฏิบัติจริง การศึกษากับการสรางโอกาสในการประกอบอาชพี การทํางานกับการมีชีวิตที่ดี จริยธรรมในการ

ทํางาน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 ผูเรียนสามารถมีการคดิเชิงวิพากษตอความสัมพันธระหวางการศึกษากับการทํางานเพื่อเตรียมตน

ใหพรอมกับชีวิตในอนาคต เชน ประเด็นของการนําความรูที่เรยีนไปสูภาคการทํางาน ประเด็นของนโยบาย

สาธารณะที่เก่ียวของกับความสัมพันธดังกลาว 
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

102111 เคมีพื้นฐาน 1 4(4-0-8) 

 (Fundamental Chemistry I) 

วิชาบังคับกอน :ไมม ี  

 ทฤษฎีอะตอมและโครงสรางอิเล็กตรอนของอะตอมสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเท

ทีฟและโลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ แกส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี สมบัติทั่วไปของ

กรดและเบส จลนพลศาสตรเคมี 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษามีความรูและเขาใจ ในแตละหัวขอของรายวิชา คาดวานักศึกษาจะมีพื้นฐานเพียงพอ

สําหรับการศกึษาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของได 

 

102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-3) 

 (Fundamental Chemistry Laboratory I) 

วิชาบังคับกอน : 102111 เคมพีื้นฐาน 1 หรือเรียนควบคูกัน 

 การทดลองในหองปฏิบัติการท่ีมีการศึกษาถึงเทคนิคพื้นฐานในการทําปฏิบัติการเคมี สมบัติของ

แกส สมบัติของของเหลว แบบจําลองโลหะ สมดุลเคมี การไทเทรตกรด–เบส จลนพลศาสตรเคมี และ

ปฏิกิริยาเคมีแบบตางๆ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 
 นักศึกษามีความรูและเขาใจเก่ียวกับหลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ในหองปฏิบัติการ มีทักษะ

พื้นฐานในการทําการทดลองในหัวขอที่ทําปฏิบัติการ เขาใจวิธีการบันทึกผลการทดลอง การอภิปราย และการ

สรปุ อีกทั้งมีความคุนเคยกับวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือที่เก่ียวของในแตละครั้งท่ีเขาศึกษาวิชาปฏิบัติการ 

 

103101 แคลคูลัส 1 4(4-0-8) 

 (Calculus I) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ลิมิต ความตอเนื่อง อนุพันธ การประยุกตของอนุพันธ ฟงกชันผกผัน รูปแบบยังไมกําหนด 

ปริพันธจํากัดเขต และทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 
 นักศึกษามีความรูความเขาใจในเนื้อหาของลิมิต ความตอเนื่อง อนุพันธ และปริพันธจํากัดเขตของ

ฟงกชันตัวแปรเดียว โดยเฉพาะอยางย่ิง นักศึกษาสามารถคํานวณหาคาลิมิตและอนุพันธของฟงกชันตาง ๆ ได 

และสามารถนํากฎผลคูณ ผลหาร และกฎลูกโซ มาประยุกตใชในการหาอนุพันธของฟงกชัน นอกจากน้ีนักศึกษา

สามารถคาํนวณหาคาลิมิตของรูปแบบยังไมกําหนดโดยใชกฎของโลปตาล และสุดทายนักศึกษาสามารถคํานวณ

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

 (Calculus II) 

วิชาบังคับกอน : 103101 แคลคูลัส 1 

 เทคนิคการหาปริพันธ (ฟงกชันตัวแปรเดยีว) ปริพันธไมตรงแบบ การหาปริพันธเชิงตัวเลข อุปนัย

เชิงคณิตศาสตร ลําดับและอนุกรม การกระจายเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน เวกเตอรและเรขาคณิตในสาม

มิติ เสนตรงและระนาบ ฟงกชันคาเวกเตอร ฟงกชันหลายตัวแปรอนุพันธยอยและการประยุกต 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษามีความรูความเขาใจในเทคนิคการหาปริพันธแบบตาง ๆ ไดแก เทคนิคการหาปริพันธ

โดยการแยกสวน  การหาปริพันธโดยใชเศษสวนยอย และการแทนคาดวยฟงกชันตรีโกณมิติ  สามารถ

คํานวณปริพันธไมตรงแบบ และการหาปริพันธเชิงตัวเลข  นักศึกษามีความรูความเขาใจเรื่องของ ลําดับ 

อนุกรม และอนุกรมเทยเลอร นอกจากนี้สามารถพัฒนาความรูในการศึกษาเก่ียวกับปริภูมิสามมิติ ซึ่งไดแก 

ศึกษาเวกเตอรและเรขาคณิต เสนตรงและระนาบ ในปริภูมิสามมิติ สุดทายนักศึกษาสามารถคํานวณ

อนุพันธยอย และอนุพันธระบุทิศทาง และสามารถหาคาสุดขีดของฟงกชันสองตัวแปรได 

 

103105 แคลคูลัส 3 4(4-0-8) 

 (Calculus III) 

วิชาบังคับกอน : 103102 แคลคูลัส 2 

 พิกัดเชิงข้ัว พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ ปริพันธหลายชั้น ปริพันธของฟงกชันคาเวกเตอร ปริพันธตาม

เสน สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหนึ่งและสมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับสองประเภทเชิงเสน และการ

ประยุกต  

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถรางกราฟของพื้นผิวในปริภูมิสามมิติไดมีความรูความเขาใจในระบบพิกัดคารที

เซียน ระบบพิกัดเชิงขั้ว ระบบพิกัดทรงกระบอก และระบบพิกัดทรงกลม และสามารถหาปริพันธของ

ฟงกชันสองและสามตัวแปรในระบบพิกัดขางตน นอกจากนี้สามารถหาปริพันธของฟงกชันคาเวกเตอรและ

คํานวณปริพันธตามเสนได สุดทายนักศึกษามีความรูและสามารถคํานวณหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ

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

 (Elementary Physics) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 รายวิชานี้ออกแบบมาเพื่อเตรียมพื้นฐานและสรางทักษะที่จําเปนตอการเรียนรายวิชาฟสิกส

เน้ือหาประกอบดวย การวัดและหนวย การวิเคราะหมิติ คณิตศาสตรของเวกเตอร แคลคูลัสเบ้ืองตน และ

แนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 หลังการศึกษาในรายวิชานี้แลว นักศึกษาจะทําสิ่งตอไปนี้ได 

1. ระบุหนวยของปริมาณพื้นฐาน 

2. ประยุกตคณิตศาสตรในการหาองคประกอบของเวกเตอร และหาเวกเตอรผลลัพธของเวกตอร

หลายตัวตัว 

3. ใหนิยามของ การกระจัด ความเร็ว และความเรงของวัตถุที่เคลื่อนท่ีใน 1 มิติได 

4. รูความสัมพันธระหวางแรงสุทธิกับความเรงของวัตถุ 

5. ประยุกตความรูแคลคูลัสเบ้ืองตนเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับ การกระจัด ความเร็ว และความเรง

ของวัตถุ 

 



มคอ.2  

ก-15 

105101 ฟสิกส 1 4(4-0-8) 

 (Physics I) 

วิชาบังคับกอน : สอบผานการวัดความรูพื้นฐานวิชาฟสิกส หรือ 105001 ฟสิกสพื้นฐาน 

 เน้ือหาในรายวิชาฟสิกส 1 ประกอบดวย การบรรยายการเคลื่อนที่ของอนุภาค กฎการเคลื่อนที่

ของนิวตัน ทฤษฎีบทงานพลังงาน แรงอนุรักษและการอนุรักษพลังงานกล การบรรยายการเคลื่อนที่ของ

ระบบอนุภาค การอนุรกัษโมเมนตัมการเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง โมเมนตัมเชิงมุม การเคลื่อนท่ีแบบกวัดแกวง

ฮารมอนิก การเคลื่อนที่แบบกวัดแกวงฮารมอนิกแบบหนวงและแบบมีแรงบังคับ คลื่นกล คลื่นเสียง ของ

ไหลสถิตและพลศาสตรของของไหลเบื้องตน ทฤษฎีจลนของแกส และอุณหพลศาสตร   

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 หลังการศึกษาในรายวิชานี้แลว นักศึกษาจะทําสิ่งตอไปนี้ได 

1. ใหนิยามหรือบอกความหมายของสิ่งตอไปนี้ การกระจัด ความเร็ว ความเรงของอนุภาคกฏ

การเคลื่อนท่ีของนวิตัน งาน พลังงานจลน พลังงานศกัย พลังงานกล โมเมนตัม โมเมนตความ

เฉื่อย มุมกวาด ความเร็วเชิงมุม ความเรงเชิงมุม โมเมนตัมเชิงมุม ทอรคของแรงคาบและ

ความถี่ของการกวัดแกวงความถี่เรโซแนนซ ความยาวคลื่นและอัตราเร็วของคลื่นกล ความเขม

และระดับความเขมเสียง ความดันในของเหลวที่อยูนิ่ง แรงลอยตัว หลักของปาสคาล ความ

หนืด อัตราการไหล สมการแหงความตอเนื่อง หลักของเบอรนูลี กฎของแกส และกฎของ

เทอรโมไดนามิกส 

2. คํานวณหาปริมาณที่เก่ียวของกับการเคลื่อนที่ใน 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ ของอนุภาคหรือของ

วัตถุเกร็ง 

3. ประยุกตกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน เพื่อหาความเรงหรือความเรงเชิงมุม หรือหาแรงท่ีไมทราบ

คา  

4. ประยุกตทฤษฎีบทงานพลังงาน ในการหาปริมาณที่เก่ียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

5. ระบุสถานการณท่ีระบบมีคาพลังงานกลคงตัวหรือมีโมเมนตัมคงตัว 

6. ระบุชนิดของการกวัดแกวงฮารมอนิกแบบหนวง 

7. ประยุกตสมการแหงความตอเนื่องและสมการเบอรนูลีในการหาคาความดันและอัตราเร็วของ

ของไหลในอุดมคติ 

8. ประยุกตสมการสถานะของแกสในอุดมคติ ในการคํานวณปริมาณที่ระบุสถานะของแกส 

9. ประยุกตกฎทางเทอรโมไดนามิกส เพื่อคํานวณหาความรอนที่ไหลเขา/ออกระบบใน

กระบวนการที่เปลี่ยนกลับได 



มคอ.2  

ก-16 

105102 ฟสิกส 2 4(4-0-8) 

 (Physics II) 

วิชาบังคับกอน : 105101 ฟสิกส 1 

  รายวิชานี้มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องไฟฟาสถิตวงจรและอํานาจแมเหล็ก สมการของแมกซเวลล แสง

เชิงกายภาพ และบทนําสูกลศาสตรควอนตัม 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 หลังการศึกษาในรายวิชานี้แลว นักศึกษาจะทําสิ่งตอไปนี้ได 

1. บรรยายแนวคิดของแมเหล็กไฟฟา แสงเชิงกายภาพ และกลศาสตรควอนตัม ที่มีบทบาทใน

สถานการณตาง ๆ 

2. แสดงปรากฏการณทางแมเหล็กไฟฟา ทางแสงเชิงกายภาพ และกลศาสตรควอนตัม ใน

สถานการณตาง ๆ ใหเห็นในเชิงคณิตศาสตร 

3. ทํานายผลของสถานการณที่เกี่ยวของกับแมเหล็กไฟฟา ทางแสงเชิงกายภาพ และกลศาสตร

ควอนตัม 

 

105191 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-3) 

 (Physics Laboratory I) 

วิชาบังคับกอน : 105101 ฟสิกส 1 หรือเรียนควบคูกับฟสิกส 1 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

  การทดลองตางๆ ทางฟสิกสที่จะสนับสนุนทฤษฎีในวิชาฟสิกส 1  และเพ่ือประสบการณดานการ

ทดลอง  จะตองทําการทดลองทางดานกลศาสตร  คลื่นและของไหล 8 การทดลอง 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 หลังการศกึษาในรายวิชานี้แลว นักศึกษาจะทําสิ่งตอไปนี้ได 

1. ใชอุปกรณทั้งแบบอะนาลอกและดิจิตอลในการวัดปริมาณท่ีเกี่ยวของกับเน้ือหาในรายวิชา

ฟสิกส 1 

2. ประมาณคาความคลาดเคลื่อนของการวัด 

3. บันทึกผลและเรียบเรียงผลการทดลองในรายงานปฎิบัติการ 

4. วิเคราะหขอมูลการทดลอง 

     



มคอ.2  

ก-17 

105192 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1(0-3-3) 

 (Physics Laboratory II) 

วิชาบังคับกอน : 105191 ปฏิบัติการฟสิกส  1  และ105102 ฟสิกส  2 หรือผานการเรียน105191 

ปฏิบัติการฟสิกส 1 มาแลวและกําลังเรียน 105102 ฟสิกส 2 อยูหรือโดยความเห็นชอบของ

สาขาวิชา 

  เชนเดียวกับวิชาปฏิบัติการฟสิกส 1  แตทดลองในเรื่อง  ไฟฟาสถติ วงจรไฟฟา แสงเชิงกายภาพ 

และ ปรากฏการณโฟโตอิเล็กตรกิ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 หลังการศกึษาในรายวิชานี้แลว นักศึกษาจะทําสิ่งตอไปนี้ได 

1. ใชอุปกรณทั้งแบบอะนาลอกและดิจิตอลในการวัดปริมาณท่ีเกี่ยวของกับเน้ือหาในรายวิชา

ฟสิกส 2 

2. ประมาณคาความคลาดเคลื่อนของการวัด 

3. บันทึกผลและเรียบเรียงผลการทดลองในรายงานปฎิบัติการ 

4. วิเคราะหขอมูลการทดลอง 

  



มคอ.2  

ก-18 

กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร 

523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 12( 1- 3-

5)  

 (Computer Programming I) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 หลักการของระบบและสวนประกอบของคอมพิวเตอร การทํางานรวมกันระหวางฮารดแวรและ

ซอฟตแวร หลักการประมวลผลขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส ระเบียบวิธีพัฒนาและออกแบบโปรแกรม การ

เขียนโปรแกรมดวยภาษาซี การกําหนดชนิดของตัวแปร นิพจน ประโยคควบคุม การฝกปฏิบัติการโปรแกรม 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 ผูเรียนจะเขาใจถึงการทํางานของสวนประกอบตาง ๆ ของคอมพิวเตอร ทั้งฮารดแวรและ

ซอฟตแวร รวมถึงผูเรียนจะสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อรับและประมวลผลขอมูลได 

 

525101  การเขียนแบบวิศวกรรม1 2(1-3-5) 

 (Engineering Graphics I) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 การเขียนตัวอักษร มาตรฐานและสัญนิยม การเขียนภาพรางดวยมือเปลา การอานและเขียนภาพ

ออโธกราฟฟกส ไอโซเมตริก พิคโทเรียล เรขาคณิตพรรณาและภาพชวย ภาพตัด การกําหนดมิติและความ

เผื่อในงานเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน การเขียนแบบประกอบ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาท่ีผานรายวิชานี้ตองมีความสามารถตอไปนี้ 

1. เขียนตัวอักษรตามมาตรฐานและสัญนิยม และเขียนภาพรางดวยมือเปลา 

2. อานและเขียนภาพออโธกราฟฟกส ไอโซเมตริก พิคโทเรียล เรขาคณิตพรรณาและภาพชวย 

ภาพตัด 

3. กําหนดมิติและความเผื่อในงานเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน 

4. เขียนแบบประกอบ 

  

  



มคอ.2  

ก-19 

525202 เทอรโมไดนามิกส 1 4(4-0-8) 

 (Thermodynamics I) 

วิชาบังคับกอน : 105101 ฟสิกส 1 

 นิยามและสังกัป  คุณสมบัติทางเทอรโมไดนามิกส  ตารางและแผนภูมิของคุณสมบัติ  งาน  ความ

รอน  กฎขอที่หนึ่งของเทอรโมไดนามิกส หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน กฎขอที่สองของเทอรโมไดนามิกส  

การไมสามารถยอนกลับไดและเอ็นโทรป  หลักการถายเทความรอนเบ้ืองตน  การวิเคราะหวัฏจักรอยางงาย

ของเทอรโมไดนามิกส 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 รายวิชานี้ชวยใหนักศึกษามีความรูและอธิบายพื้นฐานเก่ียวกับหลักการเบื้องตนทางเทอรโม

ไดนามิกส ผูเรียนสามารถระบุสมบัติของบริสุทธิ์ที่สภาวะตางๆไดอยางถูกตองดวยตารางของคุณสมบัติ 

สามารถประยุกตกฎขอที่หน่ึงทางเทอรโมไดนามิกสเพื่อวิเคราะหพลังงานในระบบปดและระบบเปด 

สามารถประยุกตใชกฎขอที่สองของทางเทอรโมไดนามิกสและวัฏจักรคารโนเพื่อวิเคราะหประสิทธิ์ภาพของ

เครื่องจักรความรอน และคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องทําความเย็นและเครื่องสูบความรอน สามารถ

คํานวณการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปในระหวางเกิดกระบวนการตางๆได 

 

525203 พลศาสตรวิศวกรรม 4(4-0-8) 

  (Engineering Dynamics) 

วิชาบังคับกอน : 530201 สถิตยศาสตรวิศวกรรม 

 หลักพื้นฐานของพลศาสตร กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน จลนศาสตรของอนุภาค สมการการ

เคลื่อนท่ีและกฎขอท่ีสองของนิวตัน งานและพลังงาน  อิมพัลสและโมเมนตัม จลนศาสตรและพลศาสตร

ของวัตถุเกร็งในการเคลื่อนที่ในระนาบ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาท่ีผานรายวิชานี้ตองมีความสามารถตอไปนี้ 

1. แกปญหาการเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง 

2. วิเคราะหและแกปญหาระบบการเคล่ือนที่ของกลไกเบื้องตน 

3. วิเคราะหและแกปญหาระบบสั่นสะเทือนเบื้องตน 

 

  



มคอ.2  
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525204 กลศาสตรของไหล 1 4(4-0-8) 

  (Fluid Mechanics I) 

วิชาบังคับกอน : 103105 แคลคูลัส 3 

 สมบัติของของไหล  ของไหลสถิต การลอยตวัและความเสถียร สมการควบคุมการไหลแบบปริพันธ

และอนุพันธ สมการเบอรนูลลี การวิเคราะหการไหลในรูปแบบตางๆท่ีเปนระบบคงตัวที่ไมมีการอัดตัว การ

วิเคราะหมิติและความคลายคลึง การไหลในทอ การไหลในราง การวัดความเร็วและอัตราการไหล ปมและ

กังหัน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาท่ีผานรายวิชานี้ตองมีความสามารถตอไปนี้ 

1. แกโจทยปญหาที่เก่ียวกับสมบัติของของไหล  

2. คํานวณหาขนาดและตาํแหนงที่ของไหลที่หยุดนิ่งออกแรงกระทําตอพื้นผิว 

3. วิเคราะหระบบของไหลโดยใชสมการควบคุมการไหล และความสามารถในการสราง

แบบจําลองทางคณติศาสตรของระบบของไหลโดยใชสมการควบคุม 

4. ใชการวิเคราะหมิติเพื่อแกปญหาทางกลศาสตรของไหล 

5. วิเคราะหการไหลหลากหลายแบบที่เปนชนิดบีบอัดตัวไมไดและสมบัติไมเปลี่ยนแปลงตามเวลา 

และสามารถอธิบายความสัมพันธทางกายภาพของพารามิเตอรทั้งหลายของการไหลดังกลาว 

6. ออกแบบระบบการไหลในงานทางวิศวกรรมเบ้ืองตนได 

 

525209 การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานประยุกตทางวิศวกรรม 2(1-3-5) 

 (Computer Programming for Engineering Applications) 

วิชาบังคับกอน : 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 

 หลักการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร การประมวลผลขอมูลและการประมวลผลเชิงกราฟฟกการ

พัฒนาโปรแกรมเพื่อคํานวณฟงกชันตางๆ ทางคณิตศาสตรการแกปญหาท่ีเกี่ยวของกับการใชคณิตศาสตร 

เชน แมทริกซ พีชคณิต อนุพันธการฟตขอมูล เปนตน การแกปญหาที่ใชวิธีเชิงตัวเลขการแกปญหาที่

นาสนใจในงานวิศวกรรม 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

1. สามารถประกาศตัวแปรและจองหนวยความจําของการคํานวณไดอยางเหมาะสม 

2. สามารถดําเนินการทางคณิตศาสตรไดถูกตอง และคํานวณฟงกชันตางๆทางคณิตศาสตรได 

3. สามารถแสดงผลขอมูลและแสดงผลกราฟฟก 

4. สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแกปญหาทางวิศวกรรมตามที่กําหนดใหได 
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530201 สถิตยศาสตรวิศวกรรม 4(4-0-8) 

  (Engineering Statics) 

วิชาบังคับกอน : 105101 ฟสิกส 1 

 ระบบแรง แรงลพัธและโมเมนตลัพธ สมดุล ความเสียดทานหลักการงานสมมติเสถียรภาพแนะนํา

ความรูเบื้องตนทางพลศาสตร 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

1. สงผานความรูทางวิทยาศาสตรฟสิกสและคณิตศาสตรพื้นฐานเพื่อนํามาประยุกตใชในการ

แกปญหาสมดุลของวัตถุ 

2. สามารถแยกชิ้นอนุภาคหรือวัตถุออกจากสิ่งแวดลอม เพื่อเขียนแผนภาพวัตถุอิสระภายใต

แรงกระทํา สรางระบบสมการสมดุลของวัตถุ และนําเอาความรูทางคณิตศาสตรเพื่อ

แกปญหาระบบสมดุล 

3. สามารถประยุกตใชความรูในการแกปญหาสมดุลของวัตถุเพื่อใชในการวิเคราะหสภาพสมดุล

ของ โครงสราง ชิ้นสวนภายในโครงสราง และแรงภายในของชิ้นสวน 

4. พัฒนาทักษะการเรียนรู จดบันทึก คนควาหาความรู ตลอดจนประสบการณการแกปญหา

เชิงวิศวกรรมแบบพึ่งพาตนเอง 

 

530211 กลศาสตรวัสดุ 1 4(4-0-8) 

  (Mechanics of Materials I) 

วิชาบังคับกอน : 530201 สถิตศาสตรวิศวกรรม 

  แรงและหนวยแรงความสัมพันธของหนวยแรงและความเครียดหนวยแรงในคานแผนภาพแรง

เฉือนและแผนภาพโมเมนตดัดระยะโกงของคานการบิดการโกงเดาะของเสาวงกลของมอรและหนวยแรง

กระทํารวม เกณฑกําหนดการวิบัติ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

1. ตีความและประยุกตใชความสัมพันธระหวางหนวยแรง-ความเครียด และคุณสมบัติของวัสดุ

อ่ืนๆที่เก่ียวของ เขาใจหลักการของสัดสวนปลอดภัย 

2. ระบุและเขาใจหนวยแรงที่เกิดข้ึนเนื่องจากแรงที่กระทําตอโครงสราง วิเคราะหหนวยแรงที่

เกิดข้ึนในโครงสรางที่มีแรงกระทํารวม 

3. ระบุและเขาใจการเสียรูปที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงที่กระทําตอโครงสรางประยุกตใชความรู

เก่ียวกับหนวยแรงในโครงสรางและกําลังวัสดุในการออกแบบโครงสรางธรรมดา 
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531101 วัสดุวิศวกรรม 4(4-0-8) 

  (Engineering Materials) 

วิชาบังคับกอน :ไมม ี

 ประเภทของวัสดุวิศวกรรมความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิตและการใช

งานของวัสดุวิศวกรรม เชน โลหะ เซรามิก พอลิเมอร และคอมโพสิทโครงสรางผลึกของโลหะ  การ

ตรวจสอบโครงสรางมหภาคและจุลภาค  สมบัติทางกลและวิธีการทดสอบทางกลแผนภูมิสมดุลเฟสและการ

แปลความหมาย  กระบวนการผลิตและขึ้นรปูโลหะ  การอบชุบโลหะ  การกัดกรอนในโลหะและการปองกัน

โครงสรางและสมบัติของวัสดุเซรามิก เซรามิกดั้งเดิมและเซรามิกขั้นสูงกระบวนการผลิตสมบัติทาง

วิศวกรรมของเซรามิกวัสดุพอลิเมอรในชีวิตประจําวัน  พอลิเมอรผสม  พอลิเมอรคอมโพสิทสมบัติทาง

กายภาพของพอลิเมอร กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑพอลิเมอรกระบวนการการสังเคราะหและสมบัติ

พื้นฐานของพอลิเมอรการยอยสลายของพลาสติก  การประยุกตใชวัสดุในงานพื้นฐานดานวิศวกรรม

นวัตกรรมวัสด ุ

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู  

 นักศึกษาสามารถจําแนกประเภทวัสดุวิศวกรรม อธิบายสมบัติเบื้องตนของวัสดุ วิธีการทดสอบ 

วิเคราะหสมบัติและแปลผลไดนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางโครงสรางจุลภาค สมบัติ

กระบวนการผลิตขึ้นรูปและการปรับปรุงสมบัติ รวมถึงสามารถเลือกใชวัสดุในทางวิศวกรรมได และสราง

แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมวัสดุในงานวิศวกรรม 

 

533261 กรรมวิธีการผลิต 4(4-0-8) 

  (Manufacturing Processes) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับกรรมวิธีการผลิต เชน การแปรรูปชิ้นงานโดยใชเครื่องจักร การเชื่อม

โลหะ การหลอโลหะและการปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะดวยกรรมวิธีทางความรอน กรรมวิธีการผลิตที่ใช

กับวัสดุประเภทตางๆ หลักการเบื้องตนของตนทุนกระบวนการผลิต การใชเครื่องมือกลเบื้องตน การใช

เครื่องจักรอัตโนมติั เชน เครื่อง CNC EDM Wire cut การวิเคราะหและออกแบบผลิตภัณฑ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู  

  รายวิชาสงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ผูเรียนสามารถอธิบายถึง

กระบวนการผลิตพื้นฐานประกอบการเช่ือมโลหะ การหลอโลหะและการปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะดวย

กรรมวิธีทางความรอน ผูเรียนสามารถเลือกกระบวนการผลิตใหเหมาะสมกับวัสดุและผลิตภัณฑได 
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533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 1(0-3-3) 

  (Manufacturing Processes laboratory) 

วิชาบังคับกอน : 533261 กรรมวิธีการผลิตหรือเรียนควบคู 

 ฝกปฏิบัติการกลึง การเชื่อม การหลอ และการปรับปรุงคุณสมบัติดวยความรอน ฝกสราง

ผลิตภัณฑพื้นฐาน ฝกหัดการใชเครื่องจักรอัตโนมัติ เชน เครื่อง CNC EDM Wire cut 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถเลือกใชเครื่องจักรและเครื่องมือพื้นฐาน และกําหนดข้ันตอนในการสราง

ผลิตภัณฑไดอยางถูกตอง 

 

536210 วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนกิสพื้นฐาน 3(2-3-7) 

 (Electric Circuit and Basic Electronics)   

วิชาบังคับกอน : 105102 ฟสิกส 2 

 องคประกอบของวงจรไฟฟา; ความตานทาน ความเหนี่ยวนําและความจุไฟฟา; การวิเคราะห

วงจรไฟฟากระแสตรง; การตอบสนองในสภาวะชั่วครู; วงจรไฟฟากระแสสลับ การวิเคราะหเฟสเซอรและ

กําลังไฟฟาเชิงซอน; วงจรไฟฟาสามเฟส; หลักการของอุปกรณสารก่ึงตัวนํา; ไดโอดและทรานซิสเตอร; 

วงจรขยายสัญญาณและออปแอมป 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถบอกองคประกอบของวงจรไฟฟาและอธิบายหลักทํางานของอุปกรณไฟฟา   

ตาง ๆ ได  นักศึกษาสามารถวิเคราะหวงจรไฟฟารูปแบบตาง ๆ ได 

 

537204  สถิติสําหรับวิศวกร 2(1-3-5)  

 (Statistics for Engineer)  

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 การนําเสนอขอมูลและการวิเคราะหขอมูลการแจกแจงความนาจะเปนแบบชวงเชนการแจกแจง

แบบไบโนเมียลแบบปวซองและการแจกแจงความนาจะเปนแบบตอเน่ืองเชนการแจกแจงแบบปกติแบบเอกซ

โปเนนเชียลทฤษฎีการชักตัวอยางชวงความเชื่อมั่นการทดสอบสมมุติฐานการวิเคราะหความแปรปรวนการฟต

ขอมูลและสหสัมพันธการออกแบบการทดลองการใชโปรแกรมสาเร็จรปูในการวิเคราะหทางสถิติ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 ผูเรียนจะไดเรียนรูและเขาใจหลักการการนาเสนอและวิเคราะหขอมูลทางสถิติผูเรียนจะไดเรียนรู

และเขาใจการแจกแจงความนาจะเปนการทดสอบความเชื่อมั่นการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะหความ

แปรปรวนและสมการถดถอยผูเรียนจะสามารถทาตามและฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสาเร็จรูปในการ

วิเคราะหทางสถิต 
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537313 อากาศพลศาสตร 4(3-3-9) 

 (Aerodynamics) 

วิชาบังคบักอน : 525204 กลศาสตรของไหล 1 

 ความสําคัญของวิชาอากาศพลศาสตร พื้นฐานอากาศพลศาสตร การไหลแบบไมมีความหนืดและ

อัดตัวไมได ทฤษฎีแพนอากาศ พื้นฐานเบื้องตนของการไหลในชั้นชิดผิว การไหลอยางปนปวน การไหลที่ไม

เสถียรและการแยกตัวของการไหล ปจจัยที่มีผลกระทบตอแรงยกและแรงตานอากาศของปก ทฤษฎีการ

ออกแบบปกเบื้องตน อุปกรณเพ่ิมแรงยก การไหลแบบอัดตัวไดเบื้องตน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถวิเคราะหแรงทางอากาศพลศาตร ที่เกิดขึ้นกับวัตถุรูปทรงพื้นฐาน แพนอากาศ 

และปกเครื่องบินได เขาใจถึงหลักการเกิดแรงยก-แรงตานท่ีมุมปะทะตางๆ เขาใจถึงการไหลชั้นชิดผิว การ

ไหลปนปวน การไหลแบบอัดตัว สามารถออกแบบแพนอากาศและปกเครื่องบินเบ้ืองตน ขอควรพิจารณาใน

การนําแพนอากาศไปใชกับเครื่องบิน เขาใจถึงวิธีการวัดและทดสอบแรงทางอากาศพลศาตร 
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กลุมวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร 

525210 พื้นฐานการใชคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหทางวิศวกรรม 2(1-3-5) 

 (Fundamental of Computer Aided Engineering) 

วิชาบังคับกอน : 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 525301 การเขียนแบบทางกล 

   และ 530211 กลศาสตรวัสดุ 1 

 การใชคอมพิวเตอรสําหรับออกแบบและวิเคราะหปญหาวิศวกรรมเครื่องกล การสรางแบบจําลอง

เชิงกายภาพและการจําลอง ปญหาดานวิศวกรรมเคร่ืองกล และ ปญหาประยุกต ที่เก่ียวของ การกําหนดคา

ที่ขอบและคาเริ่มตน การตรวจสอบความถูกตองของผลการจําลอง  

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถสรางแบบจําลองเชิงกายภาพที่สอดคลองกับปญหาทางวิศวกรรม นักศึกษา

สามารถระบุไดถึงความผิดพลาดที่จะเกิดในการจําลอง นักศึกษาสามารถใชคอมพิวเตอรชวยในการ

ออกแบบและวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมไดอยางถูกตอง 

 

525301 การเขียนแบบทางกล                         2(1-3-5) 

  (Mechanical Drawing) 

วิชาบังคับกอน : 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม  1 

 การเขียนและอานแบบทางกลตามระบบการเขียนแบบมาตรฐานที่ใชในอุตสาหกรรม การกําหนด

มิติ พิกัดเผื่อ การเผื่อ การกําหนดลักษณะผิว แบบงานเกลียวและสลักเกลียว แบบงานเชื่อม การเขียนแบบ

เฟองและชิ้นสวนเครื่องจักรกลตาง ๆ เชน ลูกเบี้ยว แบบงานทอ การเขียนภาพประกอบของชิ้นสวน

เครื่องจักรตามมาตรฐาน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้ตองมีความสามารถตอไปนี้ 

1. อานแบบทางกลตามระบบการเขียนแบบมาตรฐานที่ใชในอุตสาหกรรม  

2. กําหนดมิติ พิกัดเผื่อและการเผื่อ การกําหนดลักษณะผิว 

3. เขียนแบบงานเกลียวและสลักเกลียวแบบงานเชื่อมแบบเฟองและชิ้นสวนเครื่องจักรกลตางๆ 

4. เขียนภาพประกอบของชิ้นสวนเครื่องจักรตามมาตรฐาน 
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525305 กลศาสตรเครื่องจักรกล 4(4-0-8) 

  (Mechanics of Machinery) 

วิชาบังคับกอน : 525203 พลศาสตรวิศวกรรม 

 กลาวนําถึงกลไกแบบตาง ๆ การวิเคราะหการกระจัดความเร็วและความเรงในเครื่องจักรกล การ

สังเคราะหชิ้นสวนกลไกการวิเคราะหแรงสถิตและแรงทางพลศาสตรท่ีเกิดขึ้นในกลไกการถวงสมดุลของมวล

และมวลเคลื่อนที่กลับไปมาเฟองและขบวนเฟอง 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้ตองมีความสามารถตอไปนี้ 

1. คํานวณหาการกระจัด ความเร็วและความเรงในเครื่องจักรกล 

2. คํานวณหาแรงสถิต และแรงทางพลศาสตรที่เกิดข้ึนในกลไก 

3. ถวงสมดุลของมวลนิ่งและมวลเคลื่อนท่ี 

4. การออกแบบลูกเบี้ยว เฟองและขบวนเฟอง 

 

525307 การสั่นทางกล 4(4-0-8) 

  (Mechanical Vibration) 

วิชาบังคับกอน : 525203 พลศาสตรวิศวกรรม 

 ระบบท่ีมีความอิสระอันดับ 1  การสั่นโดยการหมุน การเคลื่อนที่แบบอิสระการสั่นแบบบังคับ

รูปแบบตาง ๆ การสั่นแบบหนวง  การสั่นพองระบบที่มีความอิสระหลายอันดับ พิกัดหลักและพิกัดปกติ  

การตอบสนองในโหมดบรรทัดฐานระบบตอเนื่อง การหาความถี่ธรรมชาติและรูปรางการสั่น วิธีการลดและ

ควบคุมการสั่นแบบตาง ๆ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 รายวิชานี้ชวยใหนึกศึกษามีความสามารถในการจําลองระบบทางพลศาสตรท่ีมีความอิสระอันดับ

หนึ่งและระบบที่มีความอิสระหลายอันดับเปนสมการเชิงอนุพันธสามัญได  ผูเรียนสามารถวิเคราะหการ

ตอบสนองตอแรงบิดสามารถหาผลการตอบสนองของระบบทั้งการสั่นแบบอิสระ และการสั่นแบบบังคับ   

สามารถสรางสมาการทางคณิตศาสตรและวิเคราะหการตอบสนองสําหรับระบบการสั่นเทียบเทาผูเรียน

สามารถออกแบบฉนวนการสั่นและตัวดูดซับการสั่นเพื่อลดและควบคุมการสั่นได 
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525308 การถายเทความรอน  4(4-0-8) 

 (Heat Transfer) 

วิชาบังคับกอน : 525202เทอรโมไดนามิกส 1 และ 525204 กลศาสตรของไหล 1  

 รูปแบบและกระบวนการถายเทความรอน  การนําความรอนในวัสดุเนื้อสม่ําเสมอและเนื้อไม

สม่ําเสมอ   การพาความรอนแบบปริพันธและแบบอนุพันธ การพาความรอนแบบอิสระและแบบบังคับ  

ผลกระทบของความปนปวนตอการพาความรอน สหสัมพันธตัวแปรไรมิติเก่ียวกับการถายเทความรอน  การ

แผรังสีความรอน  การประยุกตใชงานดานการถายเทความรอน  อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนและการเพิ่ม

อัตราการถายเทความรอน  การถายเทความรอนดวยการเดือดและการควบแนน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

นักศึกษาท่ีผานรายวิชานี้ตองมีความสามารถตอไปนี้ 

1. วินจิฉัยและคํานวณปญหาที่มีการถายเทความรอนดวยกลไกการนํา การพา การแผรงัส ี การ

เดือดและการควบแนน 

2. วิเคราะหและคํานวณหาปริมาณสาํหรับกระบวนการถายเทความรอนในงานทางดานวิศวกรรม

ทั่วไป 

3. ออกแบบอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนประเภทตาง ๆ ได 

 

537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 1(0-3-3) 

 (Aeronautical Engineering Fundamentals) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 พื้นฐานในการศึกษาวิชาทางวิศวกรรมอากาศยาน ภาพรวมของวิชาวิศวกรรมอากาศยาน การใช

อุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ ท่ีใชในการศึกษาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน ความรูเก่ียวกับหลักการบินพื้นฐาน 

ระบบและสวนประกอบตาง ๆ ของอากาศยาน  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อประโยชนใน

การศกึษาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน  

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถบอกถึงพื้นฐานสําคัญในการศึกษาทางวิศวกรรมอากาศยาน สามารถอธิบาย

ภาพรวมของวิชาทางวิศวกรรมอากาศยาน สามารถจําแนก อธิบาย และใชอุปกรณและเครื่องมือพื้นฐานที่

จําเปนตอการศึกษาทางวิศวกรรมอากาศยานไดอยางถูกตอง สามารถอธิบายหลักการบินพื้นฐานไดอยาง

ถูกตอง สามารถจําแนกและอธิบายสวนประกอบและระบบการทํางานของอากาศยานได  สามารถใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําหรับการคาํนวณและแกปญหาในการศึกษาทางวิศวกรรมอากาศยาน 
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537201 พื้นฐานการฝกบินดวยเคร่ืองจําลองการบิน 1(0-3-3) 

 (Introduction Flight Training with Flight Simulator) 

วิชาบังคับกอน : 537200 พ้ืนฐานวิศวกรรมอากาศยาน 

 การศึกษาและเรียนรูภาพรวมกระบวนการทาํงานของเครื่องจําลองการบิน ทราบถึงการเตรียมตัว

กอนทําการบิน ทักษะการอานแผนที่ ฝกบินดวยเครื่องจําลองการบินเพื่อใหเขาใจถึงหลักการบินพ้ืนฐาน 

หลักการอานเครื่องวัดตาง ๆ และการทํางานของอุปกรณตาง ๆ ในหองนักบิน รวมถึงหลักการทํางานของ

อุปกรณสื่อสารและนํารองตาง ๆ การทํารายงานการบิน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถอธิบายภาพรวมกระบวนการทํางานของเครื่องจําลองการบินไดอยางถูกตอง 

สามารถอธิบายการปฏิบัติตัวสําหรับการเตรียมตัวกอนทําการบินไดอยางถูกตอง สามารถอานแผนที่ฝกบิน

ไดอยางถูกตอง สามารถอานเครื่องวัดประกอบการบินไดอยางถูกตอง สามารถอธิบายการใชอุปกรณสื่อสาร

และอุปกรณตางๆในหองนักบินไดอยางถูกตอง สามารถทําการบินดวยเครื่องจําลองบินได สามารถการทํา

รายงานการบินไดอยางถูกตอง 

 

537203 วัสดุอากาศยาน 2(1-3-5) 

 (Aircraft Materials) 

วิชาบังคับกอน : 531101 วัสดุวิศวกรรม 

 เกริ่นนําเก่ียวกับวัสดุอากาศยาน วัสดุประเภทโลหะ พอลิเมอร และเซรามิกสําหรับชิ้นสวนอากาศ

ยาน การใชไมและผาในอากาศยาน เทคโนโลยีวัสดุผสม วัสดุเสรมิความแข็งแรงที่พบไดบอย เทคโนโลยีวัสดุ

แบบล้ําหนา การประยุกตใชการทดสอบวัสดุแบบไมทําลายกับวัสดุอากาศยาน มาตรฐานความปลอดภัย

สําหรับวัสดุอากาศยาน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้ตองมีความสามารถตอไปนี้ 

1. ตระหนักถึงความสําคัญของการเลือกใชวัสดุอากาศยานอยางเหมาะสม 

2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับลักษณะที่สําคัญ คุณสมบัติ และกระบวนการผลิตของวัสดุอากาศ

ยานที่มีการใชงานอยางแพรหลาย 

3. ตระหนักถึงความกาวหนาที่สําคัญทางเทคโนโลยีวัสดุอากาศยาน 

4. เชื่อมโยงความรูในรายวิชาวัสดุอากาศยานกับงานออกแบบหรือซอมบํารุงอากาศยาน 
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537308 ตนกําลังอากาศยาน 4(4-0-8) 
 (Aircraft Power Plant) 

วิชาบังคบักอน : 525202 เทอรโมไดนามิกส 1 

 สมการและกฏพื้นฐาน วัฏจักรอุณหพลศาสตร เครื่องยนตลกูสูบ เทอรโบเจท เทอรโบแฟน เทอรโบ

พรอพ/เทอรโบชารฟ สมรรถนะของอุปกรณ ใบพัด จรวด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถวิเคราะหถึงการเกิดแรงขับของเครื่องยนตลูกสูบ เทอรโบเจท เทอรโบแฟน เทอรโบ
พรอพ/เทอรโบชารฟ และ จรวด สามารถวิเคราะหถึงสมรรถนะของอุปกรณที่เกี่ยวของกับเครื่องยนตตนกําลัง 

 

537312 ระบบบนอากาศยาน 3(3-0-6) 

 (Aircraft System) 
วิชาบังคบักอน : 537201 พื้นฐานการฝกบินดวยเครื่องจําลองบิน 

 ระบบไฟฟฟาบนอากาศยาน, ระบบควบคุมเครื่องยนตและตันกําลัง, ระบบการแจงเตือนและการ
ปองกัน, ระบบปรับอากาศและความดันบนอากาศยาน, ระบบเชื้อเพลิง, ระบบไฮดรอลิกส, ระบบนิวเมติกส, 

และระบบควบคุมการบินรวมถึงลักษณะกลไกลของระบบควบคุมการบิน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้ตองมีความสามารถตอไปนี้ 
1. บอกถึงระบบพื้นฐานตางๆบนอากาศยาน รวมถึงสวนประกอบและหนาที่ของระบบนั้นๆ 

2. เขาใจถึงหนาที่และหลักการทํางานของระบบแตละชนิดบนอากาศยาน 
3. ตระหนักถึงความสัมพันธและความเชื่อมโยงของระบบตางๆบนอากาศยาน 

 

537314 กลศาสตรการบิน 4(4-0-8) 

 (Flight Mechanics) 
วิชาบังคบักอน : 537313 อากาศพลศาสตร 

 แแรงตางๆท่ีกระทําตออากาศยาน สมการการเคลื่อนที่สําหรับสมรรถนะแบบสถิต สมรรถนะอากาศ
ยานในการบินท่ีความเร็วคงท่ีและสภาวะการบินดวยความเรง เถียรภาพและการควบคุมแบบสถิต สมการการ

เคลื่อนที่ของอากาศยาน การเคลื่อนที่ตามแนวแกนและแนวขวางของอากาศยาน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้ตองมีความสามารถตอไปนี้ 
1. เชื่อมโยงแนวคิดพื้นฐานของแรงทั้งสี่ที่กระทําตออากาศยานเขากับการเคลื่อนที่ของ    

อากาศยานปกตรึง 
2. สรางและประยุกตใชสมการการเคลื่อนที่ของอากาศยานในสภาพการบินตางๆโดยใช

สมมติฐานที่เหมาะสม 

3. ตระหนักถึงผลของการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอรในการบินตางๆ ตอสมรรถนะอากาศยาน 

4. มีความเขาใจในแนวคิดเบ้ืองตนของเสถียรภาพและการควบคุมอากาศยานแบบสถิต 
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537315 การออกแบบเครื่องจักรกลและโครงสรางอากาศยาน 4(4-0-8) 

 (Mechanical and Aircraft Structural Design) 

วิชาบังคบักอน : 530211 กลศาสตรวัสดุ 1  

  ปรัชญาการออกแบบ คุณสมบัติวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย หลักการของการเปลี่ยนแปลง

รูปทรง ความเคนและความเครียดของวัสดุ ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด การโกง การ

เฉือน การบิด การออกแบบชิ้นสวนเครื่องกลอยางงาย หมุดย้ํา การวิเคราะหรอยเชื่อมสกรู และอุปกรณการ

จับยึด คียและสลัก เพลา สปริง เฟอง สกรูสงกําลัง อุปกรณตอเพลา รองลื่น เบรก คลัตช สายพาน โซ คาน

รับน้ําหนัก การบิดของทอผนังบางทั้งชนิดเปดและปด หลักการวิเคราะหพื้นผิวที่รับความเคน วิเคราะห

ความเคนในชิ้นสวนอากาศยาน อาทิ ปก คานแบบกลอง ลําคัว เปนตน โครงงานการออกแบบ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงข้ันตอนการออกแบบเบื้องตนและการวิเคราะหความเสียหาย  เขาใจถึง

ขอจํากัดของการออกแบบและสามารถประยุกตใชกับการออกแบบเครื่องจักรกลและโครงสรางอากาศยาน

ได ทราบถึงตัวแปรที่สําคัญตางๆ ของการออกแบบเพื่อที่จะออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลหรือโครงสราง

อากาศยานที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการใชงานหรือเหมาะสมกับการรบัภาระกรรมแบบ

ตางๆ 

 

537316 การควบคุมอากาศยานอัตโนมัติ 4(4-0-8) 

 (Aircraft Automatic Control) 

วิชาบังคับกอน : 537314 กลศาสตรการบิน 

 หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหและจําลองตัวควบคุมเชิงเสน เสถียรภาพของระบบ

ควบคุมแบบปอนกลับ การออกแบบและการชดเชยระบบควบคุม การประยุกตระบบควบคุมการบิน

อัตโนมตัิ การประยุกตใช MATLAB/Simulink ในการออกแบบและควบคุม 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้ตองมีความสามารถตอไปนี้ 

1. สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรได  

2. เขาใจและสามารถคํานวณการตอบสนองทางพลวัตของระบบควบคุม 

3. วิเคราะหเสถียรภาพของระบบควบคุม โดยวิธีตอบสนองเชิงความถี่ 

4. ออกแบบตัวชดเชยระบบควบคุม โดยวิธีตอบสนองเชิงความถ่ี 

5. ประยุกตใช MATLAB/Simulink ในการออกแบบและควบคุม 

6. ประยุกตการออกแบบระบบควบคุมสําหรับอากาศยาน 
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537342 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 1 1(0-3-3) 

 (Aeronautical Engineering Laboratory I) 

วิชาบังคับกอน : 525202 เทอรโมไดนามิกส 1 และ 525204 กลศาสตรของไหล 1 

 พื้นฐานการศึกษาดานการปฏิบัติการทางวิศวกรรม การใชเครื่องมือวัด เชน เครื่องมือวัด ความ

ดัน อุณหภูมิ ความเครียด การทดสอบวัสดุเชน แรงดึง แรงบิด แรงเฉือน ความลาของโลหะ การทดสอบ

ทางกลศาสตรของไหล การวัดความเร็วของของไหล การวัดแรงกระแทกของของไหล 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้ตองมีความสามารถตอไปนี้ 

1. เลือกและใชงานอุปกรณและวิธีวัดที่นิยมใชในระบบทางวิศวกรรมไดอยางเหมาะสม 

2. ทําการทดลองดานการทดสอบวัสดุ กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร รวมทั้งวิเคราะหและ

ตีความหมายของขอมูลได 

3. อธิบายประเภทของโรงจักรพลังงานนิวเคลยีร โรงจักรพลังน้ํา โรงจักรพลังงานลม และโรง

จักรชีวมวล และประมาณการศกัยภาพของโรงไฟฟาเหลานีไ้ด 

4. แสดงใหเห็นวามีทักษะการเขียนเชิงเทคนิค 

5. พัฒนาอุปนิสัยการทาํงานที่จําเปนตอการทํางานรวมกับนักศึกษาผูอ่ืนอยางมีประสิทธิผล 

 

537343 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 2 1(0-3-3) 

 (Aeronautical Engineering Laboratory II) 

วิชาบังคับกอน : 537342 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 1 

 ปฏิบัติการทางอากาศพลศาสตร การทดสอบโดยใชอุโมงคลม เครื่องจักรการไหล เครื่องวัด

ประกอบการบิน การถายเทความรอน กลศาสาตรการบิน โครงสรางอากาศยาน โครงสรางฐานลออากาศ

ยาน การทดสอบการสั่นสะเทือน การลดและปองกันการสั่น ปฏิบัติเสริมความรูดานวิศวกรรมอากาสยาน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้ตองมีความสามารถตอไปนี้ 

1. เลอืกและใชอุปกรณเลือกและใชงานอุปกรณและวิธีวัดที่นิยมใชในระบบทางวิศวกรรมเอา

กาศยานไดอยางเหมาะสม 

2. เปรียบเทียบผลการที่ไดจากการทํานายปรากฏการณทางทฤษีกับผลที่ไดจากการทดลอง 

3. เชื่อมโยงประสบการณจากการฝกปฏิบัติการเขากับความรูที่ไดรับในชั้นเรียน 

4. เกิดการพัฒนาทักษะการทํางานเปนกลุม 
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537403 การออกแบบอากาศยาน 3(2-3-7) 

 (Aircraft Design) 

วิชาบังคับกอน : 537314 กลศาสตรการบิน 

 การกําหนดคุณลักษณะท่ีตองการของอากาศยานที่จะทําการออกแบบ การประมาณคานํ้าหนัก

ครั้งแรก ตัวแปรทางสมรรถนะที่สําคัญและการสรางแผนภาพขอบเขตการออกแบบ การออกแบบเชิง

หลักการของปก ลําตัว หาง และพื้นบังคับ  การเลือกระบบขับดันอากาศยานและการกําหนดสัดสวนสําหรับ

ระบบขับดัน การคํานวณลักษณะทางอากาศพลศาสตร การออกแบบและวิเคราะหโครงสรางอากาศยาน 

การประมาณน้ําหนักอากาศยานอยางละเอียดและการวิเคราะหเสถียรภาพแบบสถิตของอากาศยาน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้ตองมีความสามารถตอไปนี้ 

1. เขาใจถึงผลที่คาดวาจะไดรับและขอบเขตของการออกแบบอากาศยานในแตละระยะการ

ออกแบบ 

2. กําหนดคุณลักษณะที่เปนเปาหมายของอากาศยานที่จะทําการออกแบบไดอยางเหมาะสม เมื่อ

พิจารณาจากลักษณะภารกิจและแผนการบินที่ตองการ 

3. สรุปและประมวลความรูทางดานวิศวกรรมอากาศยานท่ีไดศึกษามาแลวในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อ

นํามาใชในการออกแบบอากาศยานในระดับแนวคดิ 

4. เกิดการพัฒนาความรอบรูเชิงวิศวกรรมและพัฒนาทักษะการใชเหตุผล 

 

537404 การใชคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหทางวิศวกรรมสําหรับวิศวกรรมอากาศยาน 2(1-3-5) 

 (Computer Aided Engineering for Aeronautical Engineering) 

วิชาบังคับกอน : 525204 กลศาสตรของไหล 1และ 

   525210 พื้นฐานการใชคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหทางวิศวกรรม 

 การใชคอมพิวเตอรสําหรับออกแบบและวิเคราะหปญหาวิศวกรรมเครื่องกล การสรางแบบจําลอง

เชิงกายภาพและการจําลอง ปญหาดานวิศวกรรมเคร่ืองกล และปญหาประยุกตที่เก่ียวของ การใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับแกปญหาทางวิศวกรรมอากาศยาน โครงงานการใชคอมพิวเตอรชวยสาํหรับ

ออกแบบและวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมอากาศยานที่เก่ียวของ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถสรางแบบจําลองเชิงกายภาพสําหรับปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลและ

วิศวกรรมอากาศยานที่เก่ียวของ นักศึกษาสามารถจําลองและวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลและ

วิศวกรรมอากาศยานท่ีเกี่ยวของดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป นักศึกษาสามารถวิเคราะหถึงความ

แมนยําของการจําลองท่ีประยุกตใชในการแกปญหานักศึกษาสามารถประยุกตการใชคอมพิวเตอรชวย

วิเคราะหสําหรับโครงงานที่เก่ียวของกับงานทางวิศวกรรมอากาศยาน 
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537476 โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน  1 4(4-0-8) 

 (Aeronautical Engineering Project I) 

วิชาบังคับกอน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 

 โครงงานหรือปญหาที่นาสนใจทางปฏิบัติในดานตางๆ ของวิศวกรรมอากาศยาน ตามที่ไดรับ

มอบหมายจากผูสอน โดยตองมีการรายงานความกาวหนาในระหวางที่ดําเนินโครงงาน การจัดทํารายงาน

สรุปโครงงานเพื่อเก็บรักษาไวที่สาขาวิชา และตองมีการสอบปากเปลา 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 รายวิชานี้จะชวยใหนักศึกษาฝกการทํางานเปนทีม มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิเคราะห

หรือวิจัย สามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฏีท่ีศึกษามาแลวในการสรางผลงานได สามารถทํางานวิจัย

เบื้องตนเพื่อใชในการแกปญหาทางวิศวกรรมอากาศยานได มีความเชี่ยวชาญการใชเครื่องมือ และ/หรือ

โปรแกรมตางๆ ที่ชวยงานการวิเคราะหไดอยางเหมาะสม สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการนําเสนอได และ

เขียนรายงานสรุปโครงงานเพื่อเปนตนแบบในการพัฒนาตอได 
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กลุมวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร 

525451 โปรแกรมออโตแคดสําหรับวิศวกรรม 1(0-3-3) 

 (AutoCAD for Engineering) 

วิชาบังคับกอน  : 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 

 ปรัชญาของการใชคอมพิวเตอรในการออกแบบฟงกชันและคําสั่งของโปรแกรม  การเขียนรูป

พื้นฐานในสองและสามมิติ  การเขียนแบบโดยการวางหลายชั้นการประยุกตใชในงานเขียนแบบโครงสราง

การเขียนแบบเชิงกลการเขียนแบบไฟฟา 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

  ผูเรียนสามารถใชคอมพิวเตอรในการออกแบบฟงกชันและคําสั่งของโปรแกรม  การเขียนรูป

พื้นฐานในสองและสามมิติ  และการประยุกตใชในงานเขียนแบบตาง ๆ ได 

 

525452 โปรแกรมแมทแลบสําหรับวศิวกรรมเครื่องกล 1(0-3-3) 

 (MATLAB for Mechanical Engineering) 

วิชาบังคับกอน  : ไมมี 

 แนะนําการใชโปรแกรมแมทแลบเบื้องตนการดําเนินการแมทริกซฟงกชันของแมทแลบ  การ

เขียนเอ็มไฟลการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสนที่เกี่ยวของในงานวิศวกรรมเครื่องกลการประมาณคา

ชวงและการปรับเสนโคงการหาอนุพันธและปริพันธเชิงตัวเลขของปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลผลเฉลย

ของสมการเชิงอนุพันธสามัญของปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลภาพกราฟฟกสคณิตศาสตรเชิงสัญลักษณ

การเขียนโปรแกรมท่ีติดตอกับผูใชโดยกราฟฟกสดวยแมทแลบ  กรณีศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

  นักศึกษาสามารถแกสมการทางคณิตศาสตรที่เกี่ยวของในงานวิศวกรรมเครื่องกลดวยการ

ดําเนินการทางคณิตศาสตรการดําเนินการแมทริกซ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข โดยใชโปรแกรมแมทเลบได 

นักศึกษาสามารถประมาณคาและดําเนินการปรับเสนโคงจากขอมูลที่ไมตอเนื่องดวยโปรแกรมแมทเลบได

นักศึกษาสามารถแสดงผลการวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลในรูปแบบที่เหมาะสมดวยโปรแกรม

แมทเลบได 
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525454 สมรรถนะกังหันกาซ 4(4-0-8) 

 (Gas Turbine Performance) 

วิชาบังคับกอน  : 525204 กลศาสตรของไหล 1   

 วัฎจักรกังหันกาซพื้นฐานและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ องคประกอบเครื่องยนตและหลักการ

ทํางาน  หลักการและวิธีการออกแบบเครื่องอัดหองเผาไหม และเทอรไบนใหไดประสิทธิภาพสูงวัสดุ

เครื่องยนตและขอพิจารณาดานความแข็งแรงของโครงสรางการประยุกตใชเครื่องยนตในภาคพื้นดินอากาศ 

และน้ํา การบํารงุรกัษาเครื่องยนต 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้ตองมีความสามารถตอไปนี้ 

1. เลือกใชคาพารามิเตอรที่สําคัญตอสมรรถนะของระบบใหเหมาะสมกับการใชงานเครื่องยนต 

2. เลือกรูปแบบการจัดวางอุปกรณของเครื่องยนตไดเหมาะสม 

3. เขาใจขอจํากัดท่ีมีผลตอการเลือกจุดทาํงานของเครื่องยนต 

 

525455 การสันดาป 4(4-0-8) 

 (Combustion) 

วิชาบังคับกอน  : 525205 เทอรโมไดนามิกส 2 

 กลไกการเกิดการเผาไหมในระดับโมเลกุล  สมการการสันดาปและอัตราสวนอากาศ  การเผาไหม

แบบผสมกอนและแบบแพร  การเผาไหมแบบสมบูรณแบบสมดุลเคมี และแบบอัตราเร็ว คิเนติกเคมีของ

การเผาไหมเชื้อเพลิงชนิดตางๆ การติดไฟ เสถียรภาพเปลวไฟ การเผาไหมแบบปนปวน การจําลองดวย

ระบบหองเผาไหม“ผสมดี” สมบัติของเชื้อเพลิงแข็งเหลวและกาซ  หลักการและวิธีการออกแบบระบบเผา

ไหมเชื้อเพลิงแข็งเหลว และกาซใหไดประสิทธิภาพสูง  มลภาวะจากการเผาไหมและหนทางแกไข 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้ตองมีความสามารถตอไปนี้ 

1. อภิปรายหลักการพื้นฐานเชิงกายภาพและเชิงเคมีของปรากฏการณที่เกิดขึ้นในการสันดาป

รูปแบบตาง ๆ 

2. เขาใจปญหาของการสันดาปรปูแบบตาง ๆ  

3. คํานวณคาคุณลักษณะของกระบวนการสันดาปรูปแบบตาง ๆ ไดท้ังในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ 

 

  



มคอ.2  

ก-36 

525456 เคร่ืองจักรของไหล 4(4-0-8) 

 (Fluid Machinery) 

วิชาบังคับกอน  : 525204 กลศาสตรของไหล 1 

 นิยามและชนิดของเครื่องจักรของไหล สมการพื้นฐานและความเกี่ยวพันกับเครื่องจักรของไหล 

ปมชัก ปมเหวี่ยง และปมแนวแกน  พัดลม เครื่องเปา คอมเพรสเซอร กังหันแนวรัศมีและแนวแกน ปมไฮ

ดรอลิกสและมอเตอรไฮดรอลิกส กลไกโฮดรอลิกสเซอรโวและการควบคุม เครื่องจักรนิวแมนิกส 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้ตองมีความสามารถตอไปนี้ 

1. บอกลักษณะการทํางานเฉพาะของเคร่ืองจักรของไหลที่นิยมใชงาน และบอกปจจัยท่ีมีผลตอ

การทํางานของเครื่องจักรดังกลาว 

2. เลือกใชเคร่ืองมือที่เหมาะสมสาํหรับออกแบบระบบที่มีเครื่องจักรของไหล 

3. เลือกและประเมินสมรรถนะของเครื่องจักรของไหลสําหรับงานทางดานวิศวกรรมได 

 

525457 วิธีไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน 4(4-0-8) 

 (Introduction to Finite Element Method) 

วิชาบังคับกอน  : 525204 กลศาสตรของไหล 1 และ 530211 กลศาสตรวัสดุ 1  

 วิธีทางไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน ไฟไนตเอลิเมนตชนิดหนึ่งสองมิติ  และสามมิติ  ทฤษฎีและ

การประยุกตใชวิธีทางไฟไนตเอลิเมนตแกปญหาในเรื่องความเคน ความเครียด การถายเทความรอนและ

กลศาสตรของไหลแบบตอเนื่อง 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถประยุกตวิธ ีทางไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตนเพื่อแกปญหาที ่เกี่ยวของกับงาน

ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล เชน การวิเคราะหความเคนและความเครียด การถายเทความรอนและ

กลศาสตรของไหลแบบตอเนื่อง 

 

525458 ทฤษฎีภาวะยืดหยุนเบื้องตน 4(4-0-8) 

 (Introduction to Theory of Elasticity) 

วิชาบังคับกอน  : 530211 กลศาสตรวัสดุ 1 

 แนะนําการใชเทนเซอร ความเคน ความเครียด พฤติกรรมของวัสดุ พฤติกรรมของวัสดุในชวงการ

ยืดหยุนเชิงเสน  กฎของฮุกสําหรับวัสดุแบบตาง ๆ  การยืดหยุนเนื่องจากความรอน  การโกงตัวของคาน  

การบิดของเพลา  ปญหาการยืดหยุนในสองมิติ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถคํานวณและวิเคราะหความเคน ความเครียด และพฤติกรรมของวัสดุในชวงการ

ยืดหยุนเชิงเสนดวยทฤษฎีภาวะยืดหยุนเบื้องตนได 
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525459 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณเบื้องตน 2(1-3-5) 

 (Introduction to Computational Fluid Dynamics) 

วิชาบังคับกอน : 525209 การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานประยุกตทางวิศวกรรมและ 

    525204 กลศาสตรของไหล 1 

 ปรัชญาของการคํานวณพลศาสตรของไหล สมการศักย สมการความรอน สมการคลื่น และสมการ

ของเบอรเกอร ทบทวนสมการนาเวียร-สโตกสและสมการชั้นชิดผิว ข้ันตอนวิธีสําหรับแกสมการศักย สมการ

ความรอน สมการคลื่น สมการเบอรเกอร สมการนาเวียร-สโตกส และสมการชั้นชิดผิว ชั้นตอนวิธีแบบชัดแจง

และแบบคลุมเคลือ ความแมน เสถียรภาพและการพิจารณาเชิงเศรษฐศาสตรในการคํานวณดวยขั้นตอนวิธี

เชิงตัวเลขแบบตางๆ เงื่อนไขขอบสําหรับปญหาเอลลิปติก พาราโบลิก และไฮเปอรโบลิก การพัฒนารหัส

โปรแกรมสําหรับแกปญหาอยางงาย การใชซอฟตแวรสําเรจ็รูปแกปญหาการไหลท่ีซับซอนหลายมิติ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

 นักศึกษาสามารถประยุกตใชสมการทางคณิตศาสตรในการแกปญหาทางดานพลศาสตรของไหล

ไดอยางเหมาะสม นักศึกษาสามารถแกปญหาทางพลศาสตรของไหลเบื้องตนดวยขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขแบบ

ตางๆ เพื่อได นักศึกษาสามารถพัฒนารหัสโปรแกรมสําหรับแกปญหาพลศาสตรของไหลอยางงายได 

นักศึกษาสามารถใชซอฟตแวรสําเร็จรูปแกปญหาทางดานพลศาสตรของไหลได 

 

535350 เศรษฐศาสตรสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

  (Economy for Engineer) 

วิชาบังคับกอน  : ไมมี 

  หลักการและเทคนิคมูลฐานของการวิเคราะหโครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตรสําหรับ

วิชาชีพวิศวกรรม การเปลี่ยนคาของเงินตามเวลาสูตรดอกเบ้ียและการแกปญหาดอกเบี้ยการวิเคราะหและ

การเปรียบเทียบโครงการโดยวิธีตางๆ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนการวิเคราะหการทดแทนทรัพยสิน 

การคิดคาเสื่อมราคา การวิเคราะหจุดคุมทุนการประเมินการลงทุนโครงการทางวิศวกรรมภายใตสภาวะ

ความเสี่ยงและความไมแนนอนกรณีศึกษาในทางวิศวกรรม 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู   

  รายวิชาสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและเขาใจหลักการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตรการเปลี่ยน

คาของเงนิตามเวลาผูเรียนสามารถเรียนรูและเขาใจการเปรียบเทียบโครงการโดยวิธีการตาง ๆการวิเคราะห

จุดคุมทุน และการประเมินการลงทุนโครงงานวิศวกรรมภายใตสถานการณตางๆที่ไมแนนอนได 
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535412 การออกแบบอปุกรณชวยผลิตและจับยึดชิ้นงาน 2(1-3-5) 

  (Jig and Fixture Design) 

วิชาบังคับกอน : 525301 การเขียนแบบทางกล 

  พื้นฐานการออกแบบอุปกรณชวยผลิตและจับยึดชิ้นงาน รูปแบบ หนาที่และวัสดุที่ใชสรางอุปกรณ

ชวยผลิตและจับยึดชิ้นงาน หลักการกําหนดตําแหนงและจับยึดชิ้นงาน  การออกแบบที่คํานึงถึงความคุมคา

และหลักการยศาสตร เพื่อใหเหมะสมสําหรับกระบวนการผลิตท้ังดวยเครื่องจักรกลและมนุษย รวมถึงการ

ประกอบชิ้นสวนในงานอุตสาหกรรม การประยุกตใชความรูเก่ียวกับอุปกรณชวยผลิตและจับยึดชิ้นงานดวย

การฝกออกแบบและสรางชิ้นงานจริง 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู   

  ผูเรียนสามารถอธิบายหลักการกําหนดตําแหนงชิ้นงานเพื่อออกแบบเครื่องมือชวยทํางาน เชน 

การผลิต ประกอบ และตรวจสอบคุณภาพได 

 

537401 การซอมบํารุงอากาศยาน 4(4-0-8) 

 (Aircraft Maintenance) 

วิชาบังคบักอน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 

 แนะนําแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการซอมบํารุงอากาศยาน พื้นฐานและเทคนิคเบื้องตนของการซอม

บํารุงอากาศยาน พื้นฐานเก่ียวกับโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใชในการซอมบํารงุ

อากาศยาน  ปจจัยทางเศรษฐศาสตรในการซอมบํารุงอากาศยาน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู   

  เมื่อนักศึกษาไดผานกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาดังกลาว นักศึกษาจะสามารถ 

1. อธิบายถึงแนวคดิพื้นฐานของการซอมบํารุงอากาศยาน 

2. เขาใจในกระบวนการและเทคนิคการซอมบํารุงอากาศยานเบ้ืองตน 

3. ระบุเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือที่ใชในการซอมบํารุงอากาศยาน 

4. ตระหนักถึงปจจัยทางเศรษฐศาสตรตอการวางแผนซอมบํารงุอากาศยาน 
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537451 ระบบจัดการดานการบิน 4(4-0-8) 

 (Aviation Management System) 

วิชาบังคับกอน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน  

 แนะนําใหรูจักกลุมธุรกิจหรือกิจการหลักๆและหลักการบริหารงานในอุตสาหกรรมการบินพาณิชย

เพื่อใหเห็นภาพกวางและเขาใจหลักการการบริหารแบบสากลและเปาหมายของสายการบินทั่วๆไปแนะนํา

ระบบบริหารในกลุมธุรกิจกิจการซอมบํารุงอากาศยานเพื่อใหเขาใจบทบาทหนาที่ของวิศวกรอากาศยาน

และเขาใจสิ่งที่สายการบินคาดหวังจากวิศวกรอากาศยาน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู   

  เมื่อนักศึกษาไดผานกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาดังกลาว นักศึกษาจะสามารถ 

1. บอกถึงโครงสราง แนวคิดการจัดการ และหลักการบริหารงานธุรกิจการบิน 

2. ตระหนักถึงบทบาทของวิศวกรอากาศยานในบริบทของธุรกิจสายการบิน 

 

537452 นิรภัยการบิน 4(4-0-8) 

 (Aviation Safety) 

วิชาบังคับกอน : 537401 การซอมบํารุงอากาศยาน 

 มาตรฐานและกฎขอบังคับทางดานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบินนิรภัยภาคพื้นความ

ปลอดภัยในการบํารุงรักษาอากาศยานมนุษยปจจัยข้ันตอนนิรภัยเชิงบุคคลและเชิงองคกรนิรภัยการบินการ

ขนสงสินคาอันตรายมาตรการรับมือกับอุบัติเหตุและอุบัติการณการวิเคราะหขอมูลความผิดพลาดในการ

ซอมบํารุงอากาศยาน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู   

  เมื่อนักศึกษาไดผานกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาดังกลาว นักศึกษาจะสามารถ 

1. บอกถึงกฎ ขอบังคับ และมาตรฐานดานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบิน 

2. ตระหนักถึงความสําคัญของมนุษยปจจัยตอความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบิน 

3. วิเคราะหขอมูลความผิดพลาดในการซอมบํารุงอากาศยานโดยใชทฤษฎีและสมมติฐานที่

เหมาะสม 
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537453 มาตรฐานอตุสาหกรรมการบิน 4(4-0-8) 

 (Aviation Industrial Standards) 

วิชาบังคับกอน : 537401 การซอมบํารุงอากาศยาน 

 แนะนําใหรูจักองคกรระดับชาติและนานาชาติที่เก่ียวของกับมาตรฐานของอุตสาหกรรมการบิน

พลเรือนในปจจุบันการประยุกตใชกฎเกณฑและขอกําหนดของมาตรฐานท่ีสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมการ

ซอมบํารุงอากาศยานการเปรียบเทียบมาตรฐานการรวมหลายมาตรฐานและประสบการณการประยุกตใช

มาตรฐานตาง ๆ อาทิการปรับปรุงระบบการสรางระบบเอกสารการฝกอบรมการไดรับการรับรองสิทธิ

ประโยชนของผูประกอบการซอมบํารุงอากาศยานจากการไดรับการรับรอง 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู   

  เมื่อนักศึกษาไดผานกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาดังกลาว นักศึกษาจะสามารถ 

1. อธิบายถึงองคกรระดับชาติและนานาชาติท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐานของอุตสาหกรรมการบินพล

เรือนและบทบาทขององคกรดังกลาว 

2. ระบุถึงขอบเขตการบังคบัใชกฎและขอบังคับทางดานนิรภัยการบินที่ออกโดยหนวยงานตางๆ 

3. อธิบายถึงระบบการจัดการเอกสารการซอมบํารุงอากาศยานและสิทธิประโยชนจากการไดรับ

การรับรองมาตรฐานดานความปลอดภัยดานการซอมบํารงุอากาศยาน 

 

537456 การออกแบบและผลิตสวนประกอบของอากาศยาน 4(4-0-8) 

 (Aircraft Component Design and Fabrication) 

วิชาบังคับกอน : 537403 การออกแบบอากาศยาน 

 แรงที่กระทําผานโครงสรางอากาศยาน การวิเคราะหโครงและการใหความเคน แนวคิดของลิมิต 

การพิสูจนและเงื่อนไขภาระทายสุด นิยามของความแข็งแรงของวัสดุ แฟกเตอรสํารอง การโกงตัวของโครง 

ความแข็งแรงของปก และความไมเสถียรเฉพาะที่ การใหความเคน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู   

  เมื่อนักศึกษาไดผานกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาดังกลาว นักศึกษาจะสามารถ 

1. วิเคราะหโครงสราง การใหความเคน และความไมเสถียรเฉพาะที่ของชิ้นสวนอากาศยานได  

2. อธิบายถึงแนวคิดของลิมิตและกําหนดแฟกเตอรสํารองท่ีเหมาะสมได 

3. ประยุกตใชหลักการออกแบบอากาศยานในการออกแบบชิ้นสวนอากาศยานได 
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537457 ระบบข้ันสูงบนอากาศยาน 4(4-0-8) 

 (Advanced Aircraft System) 

วิชาบังคบักอน : 537312 ระบบบนอากาศยาน 

 ระบบสื่อสาร, ระบบเซ็นเซอรตางๆ บนอากาศยาน, การประมาณสถานะการบิน, ระบบนํารองการ

บิน, ระบบควบคุมการบินแบบ Fly-by-wire, ระบบควบคุมอัตโนมัติ, ระบบจัดการการบิน, ระบบจอภาพ, 

ระบบการปฏิสัมพันธกับผูใชหรือนักบิน, และระบบบนอากาศยานแบบไรนักบิน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู   

  เมื่อนักศึกษาไดผานกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาดังกลาว นักศึกษาจะสามารถ 

1. ตระหนักถึงความสําคัญของระบบอิเล็กทรอนิกสการบินตออุตสาหกรรมการบินสมัยใหม 

2. บอกถึงระบบอิเล็กทรอนิกสการบินตางๆบนอากาศยาน รวมถึงสวนประกอบและหนาท่ีของ

ระบบนั้น ๆ 

3. เขาใจถึงหนาที่และหลักการทํางานของระบบอิเล็กทรอนิกสการบินแตละชนิดบนอากาศยาน 

4. ตระหนักถึงความสัมพันธและความเชื่อมโยงของระบบอิเล็กทรอนิกสการบินตาง ๆ บน 

อากาศยาน 

 

537458 ความสมควรเดินอากาศ 4(4-0-8) 

 (Airworthiness) 

วิชาบังคบักอน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 

 ความสมควรเดินอากาศ กฎหมายและขอบังคับดานการบิน นิรภัยการบิน กระบวนการรบัรองความ

สมควรเดินอากาศ เอกสารที่เก่ียวของกับความสมควรเดินอากาศ การไดรับความสมควรเดินอากาศตอเน่ือง 

แผนงานการซอมบํารุงการรับรองคุณภาพอากาศยาน Minimum Equipment Lists (MEL) 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู   

  เมื่อนักศึกษาไดผานกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาดังกลาว นักศึกษาจะสามารถ 

1. อธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานของการซอมบํารุงอากาศยาน 

2. มองเห็นภาพรวมของโครงสรางธุรกิจการบินไดอยางชัดเจน 

3. อธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานของการบริหารจัดการธุรกิจการบิน 

4. ตระหนักถึงความสําคัญของนิรภัยการบิน 

5. ระบุและอธิบายถึงกฎหมายและขอบังคับดานการบินท่ีพบไดบอยในธุรกิจการบิน 

6. มองเห็นภาพรวมของระบบการวางแผนซอมบํารุงอากาศยานและการรับรองคุณภาพ  

อากาศยาน 
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537459 พลศาสตรของกาซ  4(4-0-8) 

 (Gas Dynamics) 

วิชาบังคบักอน : 525202 เทอรโมไดนามิกส 1 และ 525204 กลศาสตรของไหล 1  

 กลาวนําถึงความสําคัญของพลศาสตรของกาซ ทบทวนพื้นฐานทางกลศาสตรของไหลและเทอรโม

ไดนามิกสท่ีเก่ียวของกับพลศาสตรของกาซ กฎขอท่ีหนึ่งและกฎขอที่สองของเทอรโมไดนามิกสสําหรับของ

ไหล ศึกษากฎการเคลื่อนที่ของของไหล การไหลแบบอัดตัวไดในหนึ่งมิติแบบไมมีความหนืด การไหลแบบอัด

ตัวไดในหนึ่งมิติที่มีแรงเสียดทานและความรอน การเกิดคลื่นกระแทกฉากและคลื่นกระแทกเฉียง การขยายตวั

ของคลื่น การไหลในทอตีบและทอขยาย  

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู   

  เมื่อนักศึกษาไดผานกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาดังกลาว นักศึกษาจะสามารถ 

1. อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานของการไหลแบบอัดตัวได  

2. ทําการวิเคราะหและคํานวณในปญหาที่เก่ียวของกับการไหลแบบอัดตัวได การเกิดคลื่น

กระแทกฉาก การเกิดคลื่นกระแทกเฉียง การขยายตัวของคลื่น การไหลในทอตีบและทอขยาย 

3. เกิดการพัฒนาทักษะดานการคิดเชิงวิพากษและการคิดวิเคราะห 

 

537460 การอบรมการบินภาคพื้น  4(4-0-8) 

 (Flight Ground School) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 กฏหมายการบินเกี่ยวกับนักบินสวนบุคคล หลักการบิน หลักอากาศพลศาสตร โครงสรางอากาศ

ยาน เครื่องยนตตนกําลัง เครื่องมือวัดประกอบการบิน ระบบบนอากาศยาน ขีดจํากัดการบิน การบินอยาง

ปลอดภัย การใชวิทยุสื่อสาร สมรรถนะการบิน นํ้าหนักและการสมดุล การเดินอากาศ การทําแผนการบิน 

สมรรถนะบุคคล อุตุนิยมวิทยา การตัดสินใจเกี่ยวกับการบิน เอกสารดานการบิน การปฏิบัติกอนทําการบิน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู   

  เมื่อนักศึกษาไดผานกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาดังกลาว นักศึกษาจะสามารถ 

1. อธิบายเกี่ยวกับกฎหมายการบินสําหรับนักบินสวนบุคคล หลักการบิน หลักอากาศพลศาสตร 

โครงสรางอากาศยาน เครื่องยนตตนกําลังและทฤษฎีพื้นฐานที่เก่ียวของกับการบินได  

2. มีความคุนเคยกับศาสตรการบินและมีความพรอมในการฝกบินจริงในข้ันตอไป 
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537461 พื้นฐานกลศาสตรการบินอากาศยานปกหมุน 4(4-0-8) 

 (Introduction to Rotary-Wing Flight Mechanics) 

วิชาบังคบักอน : 537314 กลศาสตรการบิน 

 พื้นฐานทางอากาศพลศาสตรของเฮลิคอปเตอร พื้นฐานทฤษฎีการบินของอากาศยานปกหมุน 

แนะนําพื้นฐานการควบคุมเฮลิคอปเตอร 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู   

  เมื่อนักศึกษาไดผานกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาดังกลาว นักศึกษาจะสามารถ 

1. มองเห็นภาพและเขาใจแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการบินอากาศยานปกหมุน 

2. สรางและประยุกตใชสมการการเคล่ือนที่ของอากาศยานปกหมุนใชสมมติฐานที่เหมาะสม 

3. อธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานของการควบคุมเฮลิคอปเตอร 

 

537462 ปฏิบัติการทักษะซอมบํารุงอากาศยาน 2(1-3-5) 

 (Aircraft Maintenance Practice) 

วิชาบังคับกอน : 537343 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 2 

 การทําความคุนเคยเครื่องบินเล็ก การฝกปฏิบัติซอมเครื่องบินเล็ก  ตามคูมอืการซอมบํารุงอากาศ

ยาน การทําความคุนเคยตอเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการซอมบํารุง 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู   

  เมื่อนักศึกษาไดผานกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาดังกลาว นักศึกษาจะสามารถ 

1. มีความคุนเคยกับชิ้นสวนและระบบตางๆรวมถึงเอกสารการซอมบํารุงของอากาศยานขนาดเล็ก 

2. ใชเครื่องมือที่พบบอยในงานซอมบํารุงอากาศยานไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

 

537463 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสและไมโครคอนโทรลเลอร 2(1-3-5) 

 (Electronics and microcontroller Laboratory) 

วิชาบังคับกอน : 536250 วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 

 การฝกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟาอิเลคโทรนิคส อิเลคโทรนิคสกําลังมอเตอรไฟฟากระแสตรง

และมอเตอรไฟฟากระแสสลับ มอเตอรเซอรโว สเต็ปเปอรมอเตอร ไมโครโปรเซสเซอร PLC เครื่องจักร

อัตโนมตั ิ

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู   

  เมื่อนักศึกษาไดผานกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาดังกลาว นักศึกษาจะสามารถ 

1. ออกแบบและสรางวงจรไฟฟาอิเลคโทรนิกสพ้ืนฐานไดอยางถูกตอง 

2. เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของวงจรอิเลคโทรนิกสได 
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537471 โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 2  4(4-0-8) 

 (Aeronautical Engineering Project II) 

วิชาบังคับกอน : 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 

 โครงงานหรือปญหาที่นาสนใจทางปฏิบัติในดานตาง ๆ ของวิศวกรรมอากาศยาน ตามที่ไดรับ

มอบหมายจากผูสอน โดยตองสงรายงาน เพ่ือเก็บรักษาไวที่สาขาวิชา และตองมีการสอบปากเปลา 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู   

 รายวิชานี้จะชวยใหนักศึกษาฝกการทํางานเปนทีม มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิเคราะห

หรือวิจัย สามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฏีที่ศึกษามาแลวในการสรางผลงานได สามารถทํางานวิจัยเพื่อ

ใชในการแกปญหาทางวิศวกรรมอากาศยานได มีความเชี่ยวชาญการใชเครื่องมือ และ/หรือโปรแกรมตางๆ 

ที่ชวยงานการวิเคราะหไดอยางเหมาะสม สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการนําเสนอได และเขียนรายงาน

สรุปโครงงานเพื่อเปนตนแบบในการพัฒนาตอได 

 

537472 หัวขอศกึษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอากาศยาน 1 4(4-0-8) 

 (Advanced Topics in Aeronautical Engineering I) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 หัวขอซึ่งเปนที่สนใจในขณะนั้นหรือการพัฒนาใหมๆในสาขาตางๆของสาขาวิศวกรรมอากาศยาน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู   

 นักศึกษาสามารถเรียนรูและฝกฝนทักษะที่สําคัญที่เก่ียวของกับหัวขอที่ศึกษา นักศึกษาสามารถ

ประยุกตใชองคความรูที่เกี่ยวของควบคูกับการศึกษาในหัวขอท่ีสนใจ 

 

537473 หัวขอศกึษาขั้นสูงทางวิศวกรรมอากาศยาน 2 4(4-0-8) 

 (Advanced Topics in Aeronautical Engineering II) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 หัวขอซึ่งเปนที่สนใจในขณะนั้นหรือการพัฒนาใหมๆในสาขาตางๆของสาขาวิศวกรรมอากาศยาน 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู   

 นักศึกษาสามารถเรียนรูและฝกฝนทักษะที่สําคัญที่เก่ียวของกับหัวขอที่ศึกษา นักศึกษาสามารถ

ประยุกตใชองคความรูที่เกี่ยวของควบคูกับการศึกษาในหัวขอท่ีสนใจ 
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537474 ปญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศยาน 1  4(4-0-8) 

 (Special Problems in Aeronautical Engineering I) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 การศึกษาหรือคนควาปญหาเฉพาะที่ไดรับมอบหมายจากผูสอน ดวยความเห็นชอบของหัวหนา

สาขาวิชา งานดังกลาวจะตองสําเร็จในหน่ึงภาคการศึกษา โดยตองสงเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไวที่

สาขาวิชา และตองมีการสอบปากเปลา 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู   

 นักศึกษาสามารถคนควาขอมูลที่เก่ียวของกับปญหาที่สนใจได นักศึกษาสามารถประยุกตใชองค

ความรูที่เกี่ยวของในการแกปญหาท่ีสนใจได นักศึกษาสามารถสรุปและนาํเสนอผลการศึกษาหรือการแกไข

ปญหาไดอยางเหมาะสม 

 

537475 ปญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมอากาศยาน 2  4(4-0-8) 

 (Special Problems in Aeronautical Engineering II) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 การศึกษาหรือคนควาปญหาเฉพาะที่ไดรับมอบหมายจากผูสอน ดวยความเห็นชอบของหัวหนา

สาขาวิชา งานดังกลาวจะตองสําเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยตองสงเอกสารรายงานเพื่อเก็บรักษาไวที่

สาขาวิชา และตองมีการสอบปากเปลา 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู   

 นักศึกษาสามารถคนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหาที่สนใจได นักศึกษาสามารถประยุกตใชองค

ความรูที่เกี่ยวของในการแกปญหาท่ีสนใจได นักศึกษาสามารถสรุปและนาํเสนอผลการศึกษาหรือการแกไข

ปญหาไดอยางเหมาะสม 
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(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา 

537495  เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

 (Pre-cooperative Education) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ

ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เชน การเลือกสถาน

ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน  ทักษะในการสื่อสาร  และการสัมภาษณงานอาชีพ   ความรู

พื้นฐานที่จําเปนสําหรับการไปปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ   การสรางความมั่นใจในตนเอง  การพัฒนา

ศักยภาพในการเปนผูประกอบการ   อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการวัฒนธรรม

องคกรระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เชน 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 เทคนิคการ

เขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลกิภาพ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

1. นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจ

ศึกษา ตลอดจนระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ 

2. นักศึกษามีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการทํางานในสถานประกอบการ 

3. นักศึกษามีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการนําเสนองาน และการเขียนรายงานวิชาการ 

4. นักศึกษามีทักษะเบื้องตนในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปรับตัวสูสังคมการทํางาน  
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537496 สหกิจศึกษา 1 8 หนวยกิต 

 (Cooperative Education I) 

วิชาบังคับกอน : รายวชิาที่สาขาวิชากาํหนด  และ  รายวชิา 537495 เตรียมสหกิจศึกษา   

  นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ 

สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากําหนด  เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

แลวนักศึกษาจะตองสงรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา   

เพื่อทําการประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน

โดยคณาจารยนิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเขารวมกิจกรรมการสัมภาษณและสัมมนาสหกิจ

ศกึษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

1. นําความรู ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใชในงานจริง 

2. ระบุและวิเคราะหปญหา และนําเสนอวิธีการแกไขปญหาทางวิศวกรรมที่สามารถนําไปใชไดจริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นสวน หรือกระบวนใหตรงกับหนาที่การทํางานท่ีตองการได 

4. สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 

5. วางแผนการทาํงานและปรับแผนใหเหมาะกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

6. มีความสัมพันธที่ดีกับทีมงาน 

7. เขาใจและรับผิดชอบตองานอยางมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในวิชาชพี 

8. ตระหนักถึงความจําเปนในการเรียนรูตลอดชีวิต 
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537497 สหกิจศึกษา 2 8 หนวยกิต 

 (Cooperative Education II) 

วิชาบังคับกอน : 537496 สหกิจศึกษา 1  

  นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ 

สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากําหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

แลวนักศึกษาจะตองสงรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา   

เพื่อทําการประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน

โดยคณาจารยนิเทศ  และพนักงานท่ีปรึกษา   และผลการเขารวมกิจกรรมการสัมภาษณและสัมมนาสหกิจ

ศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

1. นําความรู ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใชในงานจริง 

2. ระบุและวิเคราะหปญหา และนําเสนอวิธีการแกไขปญหาทางวิศวกรรมที่สามารถนําไปใชไดจริง 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นสวน หรือกระบวนใหตรงกับหนาท่ีการทํางานท่ีตองการได 

4. สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 

5. วางแผนการทาํงานและปรับแผนใหเหมาะกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

6. มีความสัมพันธที่ดีกับทีมงาน 

7. เขาใจและรับผิดชอบตองานอยางมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในวิชาชพี 

8. ตระหนักถึงความจําเปนในการเรียนรูตลอดชีวิต 

9. พัฒนาชองทางอาชีพ 

10. กําหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน 
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537498 สหกิจศึกษา 3 8 หนวยกิต 

 (Cooperative Education III) 

วิชาบังคับกอน : 537497 สหกิจศึกษา 2  

  นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ 

สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากําหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

แลวนักศึกษาจะตองสงรายงานการปฏิบัติงานและนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอคณาจารยในสาขาวิชา   

เพื่อทําการประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน

โดยคณาจารยนิเทศ  และพนักงานที่ปรึกษา   และผลการเขารวมกิจกรรมการสัมภาษณและสัมมนาสหกิจ

ศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

1. ปรับใชความรู ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใชในงานจริงเชิงประยุกตได 

2. ระบุและวิเคราะหปญหา และนําเสนอวิธีการแกไขปญหาทางวิศวกรรมที่สามารถนําไปใชได

จรงิอยางเหมาะสมคุมคาการลงทนุ 

3. ออกแบบระบบ ชิ้นสวน หรือกระบวนใหตรงกับหนาท่ีการทํางานท่ีตองการได 

4. สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 

5. วางแผนการทาํงานและปรับแผนใหเหมาะกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

6. มีความสัมพันธที่ดีกับทีมงาน 

7. เขาใจและรับผิดชอบตองานอยางมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในวิชาชพี 

8. ตระหนักถึงความจําเปนในการเรียนรูตลอดชีวิต 

9. พัฒนาชองทางอาชีพ 

10. กําหนดทิศทางสายอาชีพที่ชัดเจน 
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537499  โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมอากาศยาน 9 หนวยกิต 

   (Aeronautical Engineering Professional Project)     

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

  โครงงานวิศวกรรมอากาศยานที่ผูสอนมอบหมาย  ดวยความเห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชาฯ  

สําหรับนักศึกษาผูสมัครใจไมไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ   สนับสนุนใหนําหัวเรื่องท่ีจะเปน

ประโยชนตออุตสาหกรรมและสถานประกอบการมาทําเปนโครงงาน  อาจเปนโครงการแบบพหุวิทยาการที่

รวมการศึกษาวิเคราะหในเชิงธุรกิจและเศรษฐการเขาไวดวยกัน  โครงงานจะตองสําเร็จภายใน 2 ภาค

การศึกษา  โดยตองสงเอกสารรายงานและจะตองมีการสอบปากเปลา  ใหผลประเมินเปน S/U 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู 

  รายวิชานี้สงเสริมใหนักศึกษาทําการวิจัยและพัฒนาโครงงานวิศวกรรมอากาศยานนักศึกษาจะ

สามารถพัฒนาความรูใหมในสาขาวิศวกรรมอากาศยานเพ่ือแกไขปญหาในอุตสาหกรรม นักศึกษาจะ

สามารถนําเสนอรายงานเสร็จสมบูรณของโครงงานวิศวกรรมและนําเสนอปากเปลาได 
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(1) General Education Courses 

General Education Core Courses 

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

Prerequisite : None 

 Introduction to computer and computer organization, operating systems and utility 

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

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

for searching, report writing, citations and reference writing. 

Learning outcomes 

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

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

 

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

Prerequisite : None 

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

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

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

Learning outcomes 

Students can evaluate and differentiate between forms of thinking and correct 

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

applicability of critique of philosophies of development. 

 

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

Prerequisite : None 

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

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

significance of arts/culture and wisdom for new generations. 

Learning outcomes 

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

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

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

Prerequisite : None 

 Comparative Studies on international relations both before and after the advent 

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

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

influence of powerful countries, emerging economic countries and multinational 

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

changing trends towards globalization in the 21st century. 

Learning outcomes 

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

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

enhancement of awareness of global citizenship. 
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English Courses 

203101 English I 3(3-0-6) 

Prerequisite : None 

Developing students’ ability for effective communication in social and academic 

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

emphasis on  listening and speaking, improving communication and language learning 

strategies, and introducing autonomous learning using various resources. 

Learning outcomes 

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

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

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

 

203102 English II 3(3-0-6) 

Prerequisite : 203101 English I 

Enhancing students’ proficiency in social communication, developing students’ 

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

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

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

Learning outcomes 

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

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

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

 

203203 English III 3(3-0-6) 

Prerequisite : 203102 English II 

Course content dealing with science and technology for effective communication in 

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

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

printed and audiovisual materials, as well as online resources. 

Learning outcomes 

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

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

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

Prerequisite : 203203 English III 

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

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

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

focus on text-based tasks involving integrated skills with the emphasis on writing. 

Learning outcomes 

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

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

 

203305 English V 3(3-0-6) 

Prerequisite : 203204 English IV 

English needed for employment preparation, effective communication skills in the 

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

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

correspondence, reports, meetings, discussion, and short informal occasional speeches. 

Learning outcomes 

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

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

different resources.    
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General Mathematics and Social Science Courses 

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

Prerequisite : None 

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

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

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

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

Learning outcomes 

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

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

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

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

practical linear programming problems. 

 

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

Prerequisite : None 

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

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

resources and conservation, environmental problems, environmental planning and 

management, human resource management, ecotourism for sustainable development. 

Learning outcomes 

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

biological environment, human population and environment problems, natural resources 

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

Prerequisite : None 

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

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

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

development,  chemistry in everyday life, chemistry and advancement of science, impacts 

of science and technology  on environment, economics, society and future of mankind. 

Learning outcomes 

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

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

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

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

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

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

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

Prerequisite : None 

 Introduction and Definition of Sport and Recreation Rules Culture Social Sports 

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

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

Learning outcomes 

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

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

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

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

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

sports. 

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

before and after games. 

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

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

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

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

 

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

Prerequisite : None 

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

composition in Thai for communication and work presentation. 

Learning outcomes 

Students can explain the importance of using Thai language for communication in 

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

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

Prerequisite : None 

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

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

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

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

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

Learning outcomes 

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

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

 

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

Prerequisite : None 

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

well as living with others in society. 

Learning outcomes 

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

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

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

 

202262 Buddhadhamma  2(2-0-4) 

Prerequisite : None 

 Essential dhammas from Theravada and Mahayana Buddhism for understanding 

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

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

Emancipation. 

Learning outcomes 

 Students can develop their understanding in and the analysis of dhamma teachings 

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

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

Prerequisite : None 

 Components, importance and behavior of organization, external environment 

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

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

leading, leadership and control. 

Learning outcomes 

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

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

planning, organizing, leading and controlling. 

 

202292 Technopreneur 2(2-0-4) 

Prerequisite : None 

 The study of  entrepreneurship and technology business, analysis and feasibility 

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

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

commercialization, marketing analysis, organization analysis and management, production 

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

technopreneur for sustainable growth. 

Learning outcomes 

 After completing the course, students are able to describe techology 

entrepreneurs' process of idenfifying and anyalzingbusiness opportunity, and their 

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

Prerequisite : None 

 Concepts of Social Entrepreneurship and Social Enterprise, Social Challenge, 

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

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

Financial Manager, Reflection and Discussion. 

Learning outcomes 

 Students can accurately explain the nature of social enterprise and social 

entrepreneurship. Students can analyze social problems and develop effective solutions as 

well as initial business model. 

 

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

Prerequisite : None 

 Knowledge management and understanding of the system of Thai society and 

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

wisdom, concept of sufficiency economy in worldwide. 

Learning outcomes 

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

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

involving with country development and with themselves, as well as be aware of their 

citizenship related with living together in the plural society. 

 

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

Prerequisite : None 

Philosophical perspectives on education and working, meaning of work and working, 

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

learning from actual performance, education and further opportunity in occupation, working 

and well-being, working ethics. 

Learning outcomes 

Student can develop their critical thinking on the relationship between education 

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

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

Science and Mathematic Foundation Courses 

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

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

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

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

Learning outcomes 

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

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

 

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

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

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

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

Learning outcomes 

 Students will gain knowledge and understandingabout safety practice in laboratory.  

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

data, discuss and conclude the results.  Moreover, they will have familiarity with materials, 

apparatus and equipment that they use in each class.  

 

103101  Calculus I 4(4-0-8) 

Prerequisite : None 

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

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

Learning outcomes 

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

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

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

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

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

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

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

Prerequisite : 103101 Calculus I 

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

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

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

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

Learning outcomes 

Students will master the various integration techniques, including integration by 

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

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

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

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

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

variables. 

 

103105 Calculus III 4(4-0-8) 

Prerequisite : 103102 Calculus II 

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

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

ordinary differential equations with applications. 

Learning outcomes 

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

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

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

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

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

Prerequisite : None 

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

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

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

Learning outcomes  

 Students will be able to  

1. Identify the units of basic physical quantities, 

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

from two or more vectors, 

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

dimension,  

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

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

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

Prerequisite : Pass elementary physics examination or 105001 Elementary Physics 

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

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

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

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

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

kinetic theory of gas, and thermodynamics. 

Learning outcomes  

Students will be able to  

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

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

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

angular displacement, angular velocity, angular acceleration, angular 

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

speed, intensity and intensity level of sound, pressure, buoyancy force, Pascal’s 

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

equation of ideal gas, and laws of thermodynamics. 

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

dimensions of a particle or a rigid body, 

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

unknown forces, 

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

motion, 

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

a system is conserved, 

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

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

and pressure of fluids, 

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

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

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

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

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

3. To predict outcomes in other similar situations. 
 
105191  Physics Laboratory I 1(0-3-3) 
Prerequisite : 105101 Physics I or enrolling with 105101 Physics I or consent of the  School 
  This course is intended to expose student to hand-on basic physics experiments 
supporting contents described in Physics I course.  The student must perform at least 8 
experiments covering mechanics, wave and fluids. 
Learning outcomes 
  Students will be able 

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

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

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

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

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

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

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

Prerequisite : None 

 Computer concepts and components, hardware and software interaction, 

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

programming with C language, variable type declaration, expressions, control statements, 

programming practice 

Learning outcomes 

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

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

data. 

 

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

Prerequisite : None 

 Practice to lettering, line and plane, geometricapplications. Readinganddrawingon 

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

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

Learning outcomes 

 After the course, the students should be able to: 

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

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

and auxiliary projection, and section view. 

3. Specify the geometric dimensioning integration with basic tolerancing. 

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

Prerequisite : 105101 Physics I 

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

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

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

Learning outcomes 

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

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

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

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

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

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

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

takes place during processes. 

 

525203 Engineering Dynamics 4(4-0-8) 

Prerequisite : 530201 Engineering Statics 

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

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

kinematics of rigid bodies in plane motion, kinetics of rigid body in plane motion. Learning 

outcomes 

 After the course, the students should be able to: 

1. Solve the motion problem of rigid bodies. 

2. Analyze and solve the problem of mechanism motion.  

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

Prerequisite : 103105 Calculus III 

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

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

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

measurements, pumps and turbines.  

Learning outcomes 

 After the course, the students should be able to: 

1. Solve problems involving fluid properties. 

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

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

appropriate fluid system model using the equations. 

4. Perform dimensional analysis for problems in fluid mechanics. 

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

relationship between the various parameters of the flows 

6. Undertake basic design calculations of fluid engineering systems. 

 

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

Prerequisite : 523101 Computer Programming I 

 Development concept of computer programming; data displaying and graphical 

displaying; development of computer program for calculating various mathematical functions; 

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

solving of interested problems in engineering applications.  

Learning outcomes 

 After the course, the students should be able to: 

1. Declare the program variables and memory storage. 

2. Perform with exactly mathematical operations and calculate the functions 

and mathematical equations.  

3. Display the data and graphic in suitable format.  

4. Develop the computer program for solving the suggestion engineering 

problems. 
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530201 Engineering Statics 4(4-0-8) 

Prerequisite : 105101 Physics I 

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

stability, Introduction to dynamics. 

Learning outcomes 

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

of bodies. 

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

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

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

member. 

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

for self-independent learning. 

 

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

Prerequisite : 530201 Engineering Statics 

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

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

combined stresses, Failure criteria.  

Learning outcomes 

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

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

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

and perform stress analysis of the combined stresses. 

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

use concept of stress and strength to design simple member. 
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531101 Engineering Materials 4(4-0-8) 

Prerequisite : None 

 Classification of engineering materials; Relationships between structure, properties, 

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

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

Mechanical properties and mechanical testing;Phase equilibrium diagrams and their 

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

protection;Structure and propertiesof ceramic materials;Conventional and advanced 

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

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

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

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

Materials innovation. 

Learning outcomes 

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

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

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

selectingappropriatematerialsfor the desired basic engineering applications.   Students are 

able to gain the concept of materials innovation for engineering applications. 

 

533261 Manufacturing Processes 4(4-0-8) 

Prerequisite : None  

 Theories and concepts of manufacturing processes including machining, welding, 

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

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

machines, EDM, wire cutter; product analysis and design 

Learning outcomes 

 This course enables a comprehensive understanding of manufacturing process. 

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

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

various types of materials and product.  
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533262 Manufacturing Processes laboratory 1(0-3-3) 

Prerequisite : 533261 Manufacturing Processes or study concurrently 

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

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

Learning Outcomes 

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

product correctly. 

 

536210  Fundamentals of Electrical and Electronics Circuitry 3(2-3-7) 

Prerequisite : 105102 Physics II 

  Electrical circuit components; electrical resistance, inductance and capacitance; 

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

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

and Op-Amp. 

Learning outcomes 

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

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

electrical circuit. 

 

537313  Aerodynamics  4(3-3-9) 

Prerequisite : 525204 Fluid Mechanics I 

  Importance of Aerodynamics, Fundamentals of Aerodynamics, Inviscid, 

Incompressible Flow, Airfoil Theory, Introduction to Boundary Layers, Turbulent Flow, 

Unstable Flow and Flow Separation, Factors Affecting Lift and Drag, Basics of Aircraft Wing 

Design Theory, High-Lift Devices, Fundamentals of Compressible Flow 

Learning outcomes 
  Students will be able to analyze and calculate aerodynamic forces acting on 

various basic shapes, airfoil, and aircraft wing.  Also, students will be able to explain about 

lift and drag forces acting on aircraft wing at various angles of attacks. Students will be able 

to explain about basic concepts of boundary layers, turbulence, and compressible flow. 

Students will be able to perform preliminary design of airfoil and aircraft wing. Students will 

be able to recognize importance of proper airfoil selection.Students will understand about 

various techniques used in aerodynamic force analysis and testing. 
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540204 Statistics for Engineer 2(1-3-5)  

Prerequisite : None  

 Data presenting and analysing; Discrete probability distribution, binomial 

distribution, poison distribution; Continuous probability distribution, normal distribution, 

exponential distribution; Sampling theory, confidence interval; Hypothesis testing; Analysis 

of variance; Regression and correlation; Design of Experiments; Practice of commercial 

software in aiding of statistical analysis.  

Learning outcomes  

This course provides the comprehensive knowledge and understanding the principle 

of data summary and presentation.  This course will provide the knowledge and 

understanding the theory of probability distribution, statistical intervals, hypothesis testing, 

analysis of variance and regression model.  Students will learn and practice to use the 

commercial software in aiding of statistical analysis. 
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Major Engineering Courses 

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

Prerequisites  : 523101 Computer Programming I, 525301 Mechanical Drawing, and  

    530211 Mechanics of Materials I 

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

Physical modeling and simulations of mechanical engineering problems and related 

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

simulated results. 

Learning outcomes 

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

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

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

 

525301 Mechanical Drawing                         2(1-3-5) 

Prerequisite : 525101 Engineering Graphics I 

 Reading and drawing of mechanical systems according to industrial standard, 

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

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

standardized format. 

Learning outcomes 

 After the course, the students should be able to: 

1. Reading of mechanical systems according to industrial standard. 

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

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

components. 

4. Drawing of mechanics parts in standardized format. 
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525305 Mechanics of Machinery 4(4-0-8) 

Prerequisite : 525203 Engineering Dynamics 

 Description of various mechanisms.  The displacement, velocity and acceleration 

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

mechanism. Mass balancing, gear and gear trains. 

Learning outcomes 

 After the course, the students should be able to: 

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

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

3. Balance the stationary and motion mass. 

4. Design the cams, gears and gear trains. 

 

525307 Mechanical Vibration 4(4-0-8) 

Prerequisite : 525203 Engineering Dynamics 

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

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

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

control vibration 

Learning outcomes 

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

and multiple degree of freedom dynamics systems to ordinary differential equation.  

Students can analyze the torsional system, solve for the response of free vibration and 

force vibration.  Create the math model for equivalent system. They are able to design the 

vibration isolation and vibration absorber for reducing and controlling the vibration. 
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525308 Heat Transfer 4(4-0-8) 

Prerequisites  : 525202 Thermodynamics I and 525204 Fluid Mechanics I 

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

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

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

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

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

Learning outcomes 

 After the course, the students should be able to: 

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

convection, radiation, boiling and condensation. 

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

in engineering practice.  

3. Design heat exchangers of different types. 

 

537200 Aeronautical Engineering Fundamentals 1(0-3-3) 

Prerequisite : None 

 Basic requirements in aeronautical engineering study, overview of aeronautical 

engineering curriculum, use of equipment and tools for aeronautical engineering study, basics 

principles of flight, aircraft components and aircraft systems, use of computer software for 

aeronautical engineering study. 

Learning outcomes 

 Student will be able to tell essential basics for studying aeronautical engineering. 

Student will be able to explain about the overview of aeronautical engineering curriculum. 

Student will be able to categorize equipment and tools for aeronautical engineering study. 

Student will be able to explain and use essential equipment and tools for aeronautical 

engineering study. Student will be able to explain about the basics principles of flight. Student 

will be able to classify and explain about aircraft components and aircraft systems. Student will 

be able to use computer software to compute and solve problems in aeronautical engineering 

study. 
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537201 Introduction Flight Training with Flight Simulator 1(0-3-3) 

Prerequisite : 537200 Aeronautical Engineering Fundamentals 

 Study of overview of flight simulator operation, knowing of flight preparation, flight 

map reading skill, flight training with flight simulator for understanding basics principles of flight, 

concept of flight instrument reading, operation systems of devices in cockpit, operation of 

communication devices and navigators, flight log. 

Learning outcomes 

 Student will be able to explain the overview of the operation of flight simulator. 

Student will be able to explain about flight preparation correctly. Student will be able to read 

flight map correctly.  Student will be able to read flight instrument correctly.  Student will be 

able to explain about the use of communication devices and devices in cockpit correctly. 

Student will be able to fly with flight simulator. Student will be able to make flight log correctly. 

 

537203 Aircraft Materials 2(1-3-5) 

Prerequisite : 531101 Engineering Materials 

 Introduction to aircraft materials, metals, polymers, and ceramics for aircraft 

components, wood and fabric for aircraft, composite materials technology, common 

reinforcement materials, production and formation of aircraft materials, advanced material 

technology, NDT for aircraft materials, safety standard for aircraft materials 

Learning outcomes 

 Upon completion of the course, students will be able to: 

1. Realize the importance of proper aircraft material selection. 

2. Understand the key features, properties, and manufacturing process of 

commonly used aircraft materials. 

3. Be aware of significant advances in aircraft material technology. 

4. Relate the knowledge learned from the course to the actual applications either 

in terms of aircraft design or aircraft maintenance. 
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537308 Aircraft Power Plant 4(4-0-8) 

Prerequisite : 525202 Thermodynamics I 

 Fundamental laws and equations, thermodynamics cycle, piston engine, turbojet, 

turbofan, turboprop/ turbo shaft, component performance, propeller, rocket 

Learning outcomes 

 Students will be able to analyze and calculate thrust generated by piston engine, 

turbojet engine, turbofan engine, turboprop/turboshaft engine, and rocket engine. Student will 

be able to perform parametic analysis of various components found in aircraft power plant.  

  

537312 Aircraft System 3(3-0-6) 

Prerequisite : 537201 Introduction Flight Training with Flight Simulator 

 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. 

Learning outcomes 

 Upon completion of the course, students will be able to: 

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. 

 

537314 Flight Mechanics 4(4-0-8) 

Prerequisite : 537313 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. 

Learning outcomes 

 Upon completion of the course, students are expected to: 

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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537315 Mechanical and Aircraft Structural Design 4(4-0-8) 

Prerequisite : 530211 Mechanics of Materials I 

 Fundamentals of mechanical design; properties of materials; theories of failure; the 

principles of deformation; stress and strain in materials, stress and strain relations; design of 

simple machine elements, beam design; bending; shear and torsion of the opened and 

closed thin walled tubes; principles of stressed skin analysis; stress analysis of aircraft 

components including wing spars, box beams, fuselage and others; design project. 

Learning outcomes 

 On successfully completing this course, students will be able to:  understand the 

preliminary design processes and analysis of failure; understand limitations and range of 

applicability of mechanical and aircraft structural design; understand design parameters; and 

be able to outline suitable features of mechanical parts or aircraft structural parts that will 

satisfy requirements or that appropriate to an action. 

 

537316 Aircraft Automatic Control 4(4-0-8) 

Prerequisite : 537314 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. 

Learning outcomes 

 Upon completion of the course, students will be able to: 

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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537342 Aeronautical Engineering Laboratory I 1(0-3-3) 

Prerequisites  : 525202 Thermodynamics Iand 525204 Fluid Mechanics I  

  Experiments in instrumentation and measurement for engineers such as pressure, 

fluid flow, temperature, displacement, force, and strain; experiments in material testing, 

fluid mechanics, and thermodynamics, interpretation of experimental data,technical report 

writing. 

Learning outcomes 

  After the course, the students should be able to: 

1. Select and use appropriate measuring devices and techniquescommonly 

used in engineering systems. 

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

thermodynamics, as well as analyze and interpret data. 

3. Demonstrate technical writing skills. 

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

other students. 

 

537343 Aeronautical Engineering Laboratory II 1(0-3-3) 

Prerequisite : 537342 Aeronautical Engineering Laboratory I 

 Aerodynamics Laboratory, Wind Tunnel Testing, Fluid Machinery, Flight 

Instruments, Heat Transfer, Flight Mechanics, Aircraft Structure, Aircraft Landing Gear 

Structure, Vibration Testing, Vibration Damping and Prevention, Other Laboratories in 

Aeronautical Engineering. 

Learning outcomes 

 Upon completion of the course, students will be able to: 

1. Select and use appropriate measuring devices and techniquescommonly 

used in aeronautical engineering systems. 

2. Compare theoretical predictions to the experimental results using 

appropriate assumptions. 

3. Relate the laboratory experience to the knowledge gained in lecture courses. 

4. Develop team-working skills. 
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537403 Aircraft Design  3(2-3-7) 

Prerequisite : 537314 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  

Learning outcomes 

 Upon completion of the course, students will be able to: 

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. 

 

537404 Computer Aided Engineering for Aeronautical Engineering 2(1-3-5) 

Prerequisites  : 525204 Fluid Mechanics Iand  

    525210 Fundamental of Computer Aided Engineering 

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

Physical modeling and simulations of mechanical engineering problems and related 

applications. Use of commercial software for solving aeronautical engineering problems, 

project based on using computer for design and analysis of related aeronautical engineering 

problems.  

Learning outcomes 

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

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

and analyze mechanical engineering problems and related aeronautical engineering 

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

applied for solving problems. Student will be able to applycomputer aided engineering to 

conduct related aeronautical engineering projects. 
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537476 Aeronautical Engineering Project I 4(4-0-8) 

Prerequisite : 537200 Aeronautical Engineering Fundamentals 

 Interesting projects or issues of practical important in various fields of aeronautical 

engineering are assigned by instructors.  Reports must be submitted to keep at the school 

of mechanical engineering, oral examination is required.  

Learning outcomes 

 Upon completion of the course, students will be able to: 

1. Develop team-working, researching, and self-learning skills. 

2. Apply their knowledge to solve practical engineering problems and/or create 

new engineering invention. 

3. Develop analytical thinking and problem solving skills. 

4. Appropriately select engineering tools and techniques to analyze and/or 

solve engineering problems. 

5. Write an academic paper describing the research. 

 

Engineering Elective Courses 

525451 AutoCAD for Engineering 1(0-3-3) 

Prerequisite : 525101 Engineering Graphics I 

 Philosophy of computer based design, the function and command of AutoCAD, 

basics of drawing in 2D and 3D, multi-layer drawing; structural drawing, mechanical drawing, 

electrical drawing 

Learning outcomes 

Students will be able to use computer for design, the function and command of 

AutoCAD, basics of drawing in 2D and 3D. 
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525452 MATLAB for Mechanical Engineering 1(0-3-3) 

Prerequisite : None 

 Introduction to basic of MATLAB, Matrix operation, MATLAB functions, M- file 

programming, solution of linear equation in mechanical engineering problem, interpolation 

and curve fitting, numerical solving of differential and integration equations in mechanical 

engineering problem, solution of ordinary differential equation in mechanical engineering 

problem, simple plot, symbolic mathematics, Graphical User Interface programming using 

MATLAB and case study in mechanical engineering problems. 

Learning outcomes 

 Student will be able to solve mathematical equations related to mechanical 

engineering applications using mathematical operations, matrix operations, and numerical 

techniques with MATLAB programming.  Student will be able to interpolate and fit curve 

discrete data using MATLAB.  Student will be able to display results of mechanical 

engineering analysis in suitable forms using MATLAB. 

 

525454 Gas Turbine Performance 4(4-0-8) 

Prerequisite : 525204 Fluid Mechanics I 

 Gas turbine cycle and means for efficiency enhancements; engine components and 

their working principles; principles and methodologies for efficient designs of compressor, 

combustor and turbine; engine materials and considerations of structural integrity; engine 

applications in land, air, sea bases; engine maintenance.  

Learning Outcomes 

 After the course, the students should be able to: 

1. Make a selection of the major performance parameters according to engine 

application. 

2. Select an appropriate layout for the engine. 

3. Understand the limitations imposed on design point selection. 
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525455 Combustion   4(4-0-8) 

Prerequisite : 525205 Thermodynamics II 

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

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

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

combustion, combustion simulation with well-stirred reactor; properties of solid, liquid and 

gases fuels; principles and methodologies for efficient designs of combustion systems for 

solid, liquid and gases fuels; combustion pollutions and its mitigations. 

Learning Outcomes 

 After the course, the students should be able to: 

1. Discuss the fundamental physical and chemical principles of various 

combustion phenomena. 

2. Understand various combustion problems. 

3. Make quantitative and qualitative estimates of characteristics of various 

combustion processes. 

 

525456 Fluid Machinery 4(4-0-8) 

Prerequisite : 525204 Fluid Mechanics I 

 Definitions and types of fluid machinery; basic equations and relations of fluid 

machinery; positive displacement pump, centrifugal and axial pumps, fan, blowers, 

compressors, radial and axial turbines; hydraulic pump and hydraulic motor; hydraulic servo 

mechanism and its control; pneumatic apparatus. 

Learning Outcomes 

 After the course, the students should be able to: 

1. Describe the operating characteristics of common fluid machines, and the 

factors affecting their operations. 

2. Use appropriate tools to design systems with fluid machines. 

3. Select and evaluate performances of fluid machines in engineering 

applications. 
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525457 Introduction to Finite Element Method 4(4-0-8) 
Prerequisites  : 525204 Fluid Mechanics I and 530211 Mechanics of Materials I 

 Fundamental of Finite Element Method; one, two and three dimensional.  Finite 

Elements, theory and application of Finite Element Method for solving the stress, strain, 

heat transfer and continuum fluid mechanics problems.    
Learning outcomes 

 Student will be able to apply fundamental of Finite Element Method for solving 
mechanical engineering problems, e. g.  stress and strain analyses, heat transfer, and 

continuum fluid mechanics problems.    

 

525458 Introduction to Theory of Elasticity 4(4-0-8) 
Prerequisite : 530211 Mechanics of Materials I 

 Introduction to tensor, stress, strain, behavior of materials, behavior of material in 
elasticity, Hooke’ s law for various materials,  elasticity due to heat, deflection of beam, 

torsion of shaft and two dimensional elasticity problem. 

Learning outcomes 

 Student will be able to calculate and analyze stress, strain, and behavior of 
material in elasticity using basic theory of elasticity. 

 
525459 Introduction to Computational Fluid Dynamics 2(1-3-5) 

Prerequisites  : 525204 Fluid Mechanics I and  

     525209 Computer Programming for Engineering Applications 

 Philosophy of computational fluid dynamics; potential, heat, wave and Burger’ s 
equations; review of the Navier- Stokes’  and boundary layer equations;  algorithms for 

solving  potential, heat, wave, Burger’ s, Navier- Stokes’   and boundary layer equations; 
Implicit vs.  explicit algorithm; accuracy, stability and economy considerations in using 

various numerical algorithms; boundary conditions for elliptic, parabolic and hyperbolic 

problems; primitive code developments for solving simple equations; use of commercial 

software for solving complex, multi-dimensional flow problems.  
Learning outcomes 

 Student will be able to apply suitable mathematical equations for solving 
computational fluid dynamics problems. Student will be able to solve basic computational 

fluid dynamics problems using various numerical techniques.  Student will be able to 

develop primitive codes for solving simple equations related to computational fluid 

dynamics problems.  Student will be able to use commercial software for solving 
computational fluid dynamics problems. 
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535350 Economy for Engineer 3(3-0-6) 

Prerequisite : None 

  Basic principles and techniques of the engineering projects analysis in economics 

for engineering profession; The value of money change over time; Interest formulas and 

interest problem solving; Analysis and comparison by various methods Return on 

investment; Analysis of replacement property, and depreciation; Break- even analysis; 

Evaluation of engineering investment under risk and uncertainty; Case study in engineering 

field. 

Learning outcomes 

 This course provides a comprehensive knowledge and understanding the principle 

of engineering projects in economic views, the value of money change over time. Students 

will be able to learn and understand the technique of comparison of investment projects, 

analyze break-event point and evaluation of investment under uncertainty of situations. 

 

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

Prerequisite : 525301 Mechanical Drawing 

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

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

ergonomic, appropriated for manufacturing and assembling processes by machine and 

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

work piece.  

Learning outcomes 

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

tools for aiding manufacture, assembly, and inspection. 
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537401 Aircraft Maintenance 4(4-0-8) 

Prerequisite : 537200 Aeronautical Engineering Fundamentals 

  Introductory concepts of aircraft maintenance, fundamentals of aircraft 

maintenance process and techniques, basics of aircraft maintenance infrastructure, facilities 

and tools, economic factors and concerns on aircraft maintenance. 

Learning outcomes 

 Upon completion of the course, students will be able to: 

1. Explain the basic concepts of aircraft maintenance 

2. Understand fundamental process and techniques of aircraft maintenance 

3. Identify aircraft maintenance facilities and commonly used aircraft 

maintenance tools 

4. Be aware of effect of economic considerations on aircraft maintenance 

planning 

 

537451 Aviation Management System  4(4-0-8) 

Prerequisite : 537200 Aeronautical Engineering Fundamentals 

 Introduce to business groups or main enterprise and to principles ofmanagement 

of thecommercial 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. 

Learning outcomes 

 Upon completion of the course, students will be able to: 

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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537452 Aviation Safety  4(4-0-8) 

Prerequisite : 537401 Aircraft Maintenance 

 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. 

Learning outcomes 

 Upon completion of the course, students will be able to: 

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. 

 

537453 Aviation Industrial Standards 4(4-0-8) 

Prerequisite : 537401 Aircraft Maintenance 

 Introduction to national and international organizations concerned with civil 

aviation standards, application of rules and requirements of the importance standards for 

aircraft maintenance industry, standards comparison, the integrated multi- standard and 

experience application using the standard such as system improvement, document 

manipulation, training and certification, benefits of certificated aircraft maintenance 

operator. 

Learning outcomes 

 Upon completion of the course, students will be able to: 

1. Explain national and international organizations concerning with civil aviation 

standards as well as their roles and duties. 

2. Specify scopes and domain to which laws and regulations issued by 

organization concerning with aviation standard are applicable. 

3. Explain about aircraft maintenance documentation management system and 

privileges aircraft maintenance agency would earn if it is certified with aviation 

safety standard. 
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537456 Aircraft Component Design and Fabrication 4(4-0-8) 

Prerequisite : 537403 Aircraft Design 

 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. 

Learning outcomes 

 Upon completion of the course, students will be able to: 

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 

 

537457 Advanced Aircraft System 4(4-0-8) 

Prerequisite : 537312 Aircraft System 

 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. 

Learning Outcome 

 Upon completion of the course, students will be able to: 

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. 
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537458 Airworthiness  4(4-0-8) 

Prerequisite : 537200 Aeronautical Engineering Fundamentals 

 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)  

Learning outcomes 

 Upon completion of the course, students will be able to: 

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 

 

537459 Gas Dynamics  4(4-0-8) 

Prerequisites  : 525202 Thermodynamics I and 525204 Fluid Mechanics I  

 Introduction to the importance of gas dynamics, a brief review of basic fluid 

mechanic and thermodynamics related to gas dynamics, first law and second law of 

thermodynamic for the fluid, fluid motion law, one dimensional compressible inviscid flow, 

one- dimensional compressible flow with friction and heat addition, normal and oblique 

shock wave, expansion wave, Flow with area change. 

Learning outcomes 

 Upon completion of the course, students will be able to: 

1. Explain about fundamental theories of compressible flow. 

2. Analyze and perform mathematical calculations of problems related to 

compressible flow, normal shock wave, oblique shock wave, expansion 

wave, and converging-diverging duct flow. 

3. Develop critical and analytical thinking skills. 
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537460 Flight Ground School  4(4-0-8) 
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. 
Learning outcomes 

 Upon completion of the course, students will be able to: 

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. 

 

537461 Introduction to Rotary-wing Flight Mechanics  4(4-0-8) 

Prerequisite : 537314 Flight Mechanics 
 Fundamentals of helicopter aerodynamics, Fundamentals of rotary- wing flight 

theories, Introduction to helicopter controls. 
Learning outcomes 

 Upon completion of the course, students will be able to: 

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 
 

537462 Aircraft Maintenance Practice  2(1-3-5) 

Prerequisite : 537343 Aeronautical Engineering Laboratory II 

 Acquaintanceship with light, small aircraft, Small aircraft maintenance practice 
using maintenance manuals, acquaintanceship with aircraft maintenance documentations. 

Learning outcomes 
 Upon completion of the course, students will be able to: 

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 



มคอ.2  

ก-91 

537463 Electronics and Microcontroller Laboratory 2(1-3-5) 

Prerequisite : 536250Electronic Circuit and Basic Electronics 

 Electronics Circuit Laboratory, Power Electronics, DC and AC motors, Servo Motors, 

Stepper Motors, Microprocessors, PLC, Automatic Machines. 

Learning outcomes 

Upon completion of the course, students will be able to: 

1. Correctly design and construct basic electronic circuits 

2. Create coding for controlling electronic circuits 

 

537471 Aeronautical Engineering Project II  4(4-0-8) 

Prerequisite : 537200 Aeronautical Engineering Fundamentals 

 The interesting projects or issues in practice in various fields of aeronautical 

engineering are assigned by instructor.  The reports have to be submitted to keep at the 

school of mechanical engineering and required the oral examination.  

Learning outcomes 

 Upon completion of the course, students will be able to: 

1. Develop team-working, researching, and self-learning skills. 

2. Apply their knowledge to solve practical engineering problems and/or create 

new engineering invention. 

3. Develop analytical thinking and problem solving skills.  

4. Appropriately select engineering tools and techniques to analyze and/or solve 

engineering problems. 

5. Write an academic paper describing the research. 

 

537472 Advanced Topics in Aeronautical Engineering I 4(4-0-8) 

Prerequisite : None 

 The interesting topics at the moment or new developments in various fields of 

aeronautical engineering. 

Learning outcomes 

 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. 
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537473 Advanced Topics in Aeronautical Engineering II 4(4-0-8) 

Prerequisite : None 

 The interesting topics at the moment or new developments in various fields of 

aeronautical engineering. 

Learning outcomes 

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. 

 

537474 Special Problems in Aeronautical Engineering I  4(4-0-8) 

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. 

Learning outcomes 

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. 

 

537475 Special Problems in Aeronautical Engineering II 4(4-0-8) 

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. 

Learning outcomes 

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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(3) Cooperative Education 

537495  Pre-cooperative Education 1(1-0-2) 

Prerequisite : None 

Principals and concepts relating to Cooperative Education; Process and steps of 

undertaking Cooperative Education;Protocols relating to Cooperative Education; Basic 

knowledge on and techniques for job application such as workplace selection, job application 

letter writing, job interviews and communication skills;Basic knowledge necessary for 

undertaking Cooperative Education at workplace; Building up self- confidence;Entrepreneurial 

potential development; Occupational health and safety in workplace;Organizational 

culture, Quality management systems at workplace such as5S,ISO 9000 andISO 14000; 

Report writing and presentation techniques;Personality development. 

Learning outcomes 

1. Studentshave a deep understanding of the concepts, principles, processes and 

procedures as well as relevant regulations of cooperative education. 

2. Students have knowledge and basic skills to work in the enterprises. 

3. Students have knowledge and skills in presentation and academic report 

writing. 

4. Students have the basic skills in personality development to adapt themselves 

to work environment. 
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537496  Cooperative Education I 8 Credits 

Prerequisite : Courses specified by the School and 536495 Pre-cooperative Education  

  The student has to perform full-time academic or professional work as a temporary 

staff member at a workplace for 1 entire Cooperative Education trimester according to the 

School’s specifications. Once completed the work, the student has to submit an operational 

report and present his/her performance results to the School faculties for the assessment, 

Evaluation by the supervising faculties and job supervisor( s)  based on the student’ s 

performance on the assigned work and the operational reports as well as his/ her 

performance at the post- placement interview and seminar activities will determine the 

assessment result of the student to be either pass or fail. 

Learning outcomes 

1. Apply relevant engineering knowledge, skills, techniques, and tools in a work context. 

2. Identify and analyse issues, and suggest practical solutions in engineering problems. 

3. Design a system, component, or process to meet desired needs. 

4. Effectively communicate verbally and in writing. 

5. Schedule a work plan and have the flexibility to respond to changing 

circumstances. 

6. Establish good working relationships in a multi-disciplinary team. 

7. Understand and apply professional and ethical responsibility. 

8. Recognise the need for, and engage in lifelong learning. 
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537497  Cooperative Education II 8 Credits 

Prerequisite : 536496 Cooperative Education I  

 The student has to perform full- time academic or professional work as a temporary 

staff member at a workplace for 1 entire Cooperative Education trimester according to the 

School’s specifications. Once completed the work, the student has to submit an operational 

report and present his/her performance results to the School faculties for the assessment, 

Evaluation by the supervising faculties and job supervisor( s)  based on the student’ s 

performance on the assigned work and the operational reports as well as his/ her 

performance at the post- placement interview and seminar activities will determine the 

assessment result of the student to be either pass or fail. 

Learning outcomes 

1. Apply relevant engineering knowledge, skills, techniques, and tools in a work context. 

2. Identify and analyse issues, and suggest practical solutions in engineering problems. 

3. Design a system, component, or process to meet desired needs. 

4. Effectively communicate verbally and in writing. 

5. Schedule a work plan and have the flexibility to respond to changing 

circumstances. 

6. Establish good working relationships in a multi-disciplinary team. 

7. Understand and apply professional and ethical responsibility. 

8. Recognise the need for, and engage in lifelong learning. 

9. Develop professional contacts. 

10. Take initiative in a professional setting. 

 

  



มคอ.2  

ก-96 

537498  Cooperative Education III 8 Credits 

Prerequisite : 536497 Cooperative Education II 

 The student has to perform full- time academic or professional work as a temporary 

staff member at a workplace for 1 entire Cooperative Education trimester according to the 

School’s specifications. Once completed the work, the student has to submit an operational 

report and present his/her performance results to the School faculties for the assessment, 

Evaluation by the supervising faculties and job supervisor( s)  based on the student’ s 

performance on the assigned work and the operational reports as well as his/ her 

performance at the post- placement interview and seminar activities will determine the 

assessment result of the student to be either pass or fail. 

Learning outcomes 

1. Adaptively apply relevant engineering knowledge, skills, techniques, and 

tools in a work context. 

2. Identify and analyse issues, and suggest practical and economical solutions 

in engineering problems. 

3. Design a system, component, or process to meet desired needs. 

4. Effectively communicate verbally and in writing. 

5. Schedule a work plan and have the flexibility to respond to changing 

circumstances. 

6. Establish good working relationships in a multi-disciplinary team. 

7. Understand and apply professional and ethical responsibility. 

8. Recognise the need for, and engage in lifelong learning. 

9. Develop professional contacts. 

10. Take initiative in a professional setting. 

 

  



มคอ.2  

ก-97 

537499 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.  

Learning outcomes 

  This course provides a continuously operating aeronautical engineering project. 

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

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

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

Student can present the project defense including a report and a presentation to others. 
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ภาคผนวก ข 
รายวิชาเอกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2559 



มคอ.2  

ข-2 

รายวิชาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน 

เพื่อใชในการคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในการสําเร็จการศกึษา 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 

 

525210 พื้นฐานคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหและออกแบบสําหรับงานวิศวกรรม 2 หนวยกิต 

525301 การเขียนแบบทางกล  2  หนวยกิต 

537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 1  หนวยกิต 

537203 วัสดุอากาศยาน 2  หนวยกิต 

537313 อากาศพลศาสตร 4  หนวยกิต 

537315 การออกแบบเครื่องจักรกลและโครงสรางอากาศยาน 4  หนวยกิต 

537314 กลศาสตรการบิน 4  หนวยกิต 

537308 ตนกําลังอากาศยาน 4  หนวยกิต 

537316 ระบบควบคุมอากาศยานอัตโนมัติ 4  หนวยกิต 

537312     ระบบบนอากาศยาน                                                                         3  หนวยกิต 

537342 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 1 1  หนวยกิต 

537343 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 2 1  หนวยกิต 

537403 การออกแบบอากาศยาน 3  หนวยกิต 

537404 การใชคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหสําหรับวิศวกรรมอากาศยาน 2  หนวยกิต 

537476 โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 1 4  หนวยกิต 

 รวม  41  หนวยกิต 
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ค-1 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2559 

  



มคอ.2  

ค-2 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพ.ศ. 2554และหลักสูตรพ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 

หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2554 
หนวย 

กิต 
หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 

หนวย 

กิต 
หมายเหตุ 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 
 

1.1  กลุมวิชาแกนศึกษาทั่วไป 12 1.1  กลุมวิชาแกนศึกษาทั่วไป 12 
 

นักศึกษาจะตองเรียนและสอบผานจํานวน 

12 หนวยกิตจากทุกรายวิชาที่กําหนด

ตอไปนี ้

 
นักศึกษาจะตองเรียนและสอบผานจํานวน 

12 หนวยกิตจากทุกรายวิชาที่กําหนด

ตอไปนี ้

  

202107 การใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 3 202107 การใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 3 รายวิชาเดิม 

202211 การคิดเพื่อการพัฒนา 3 202211 การคิดเพื่อการพัฒนา 3 รายวิชาเดิม 

202212 มนุษยกับวัฒนธรรม 3 202212 มนุษยกับวัฒนธรรม 3 รายวิชาเดิม 

202213 โลกาภิวัฒน 3 202213 โลกาภิวัฒน 3 รายวิชาเดิม 
     

1.2  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 15 1.2  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 15 
 

นักศึกษาจะตองเรียนและสอบผานจํานวน 

15 หนวยกิตจากทุกรายวิชาที่กําหนด

ตอไปนี ้

 
นักศึกษาจะตองเรียนและสอบผานจํานวน 

15 หนวยกิตจากทุกรายวิชาที่กําหนด

ตอไปนี ้

  

203101 ภาษาอังกฤษ 1 3 203101 ภาษาอังกฤษ 1 3 รายวิชาเดิม 

203102 ภาษาอังกฤษ 2 3 203102 ภาษาอังกฤษ 2 3 รายวิชาเดิม 

203203 ภาษาอังกฤษ 3 3 203203 ภาษาอังกฤษ 3 3 รายวิชาเดิม 

203204 ภาษาอังกฤษ 4 3 203204 ภาษาอังกฤษ 4 3 รายวิชาเดิม 

202305 ภาษาอังกฤษ 5 3 203305 ภาษาอังกฤษ 5 3 รายวิชาเดิม 
     

1.3  กลุมวิชาศึกษาทั่วไป ดาน

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

9 1.3  กลุมวิชาศึกษาทั่วไป ดาน

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

9 
 

นักศึกษาจะตองเรียนและสอบผานจํานวน 9 

หนวยกิตจากทุกรายวิชาที่กําหนดตอไปนี ้

 
นักศึกษาจะตองเรียนและสอบผานจํานวน 9 

หนวยกิตจากทุกรายวิชาที่กําหนดตอไปนี ้

  

103113 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3 103113 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3 รายวิชาเดิม 

104113 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3 104113 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3 รายวิชาเดิม 

105113 มนุษยกับเทคโนโลยี 3 105113 มนุษยกับเทคโนโลยี 3 รายวิชาเดิม 

  



มคอ.2  

ค-3 

หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2554 
หนวย 
กิต 

หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 
หนวย 
กิต 

หมายเหตุ 

1.4  กลุมวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ดาน
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร สหศาสตร 

2 1.4  กลุมวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ดาน
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร สหศาสตร 

2 
 

นักศึกษาจะตองเรียนและสอบผานจํานวน 
2 หนวยกิตจากรายวิชาที่กําหนดตอไปนี ้

 
นักศึกษาจะตองเรียนและสอบผานจํานวน 
2 หนวยกิตจากรายวิชาที่กําหนดตอไปนี้ 

  

114100 กีฬาและนันทนาการ 2 114100 กีฬาและนันทนาการ 2 รายวิชาเดิม 

202241 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 2 202241 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 2 รายวิชาเดิม 

202291 การจัดการสมัยใหม 2 202291 การจัดการสมัยใหม 2 รายวิชาเดิม 

202292 ผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 2 202292 ผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 2 รายวิชาเดิม 

202354 ปรัชญาวาดวยการศึกษาและการ 
           ทํางาน 

2 202354 ปรัชญาวาดวยการศึกษาและการ 
           ทํางาน 

2 รายวิชาเดิม 

  
202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 รายวิชาใหม 

  
202261 ศาสนากับการดําเนินชีวิต 2 รายวิชาใหม 

  
202262 พุทธธรรม 2 รายวิชาใหม 

  
202293 ผูประกอบการทางสังคม 2 รายวิชาใหม 

  
202324 ไทยศึกษาเชงิพหุวัฒนธรรม 2 รายวิชาใหม 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 140 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 137  

2.1  กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร 

27 2.1  กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร 

27 
 

นักศึกษาจะตองเรียนและสอบผานจํานวน 
27 หนวยกิตจากทุกรายวิชาที่กําหนด
ตอไปนี ้

 
นักศึกษาจะตองเรียนและสอบผานจํานวน 
27 หนวยกิตจากทุกรายวิชาที่กําหนด
ตอไปนี ้

  

102111 เคมีพื้นฐาน 1 4 102111 เคมีพื้นฐาน 1 4 รายวิชาเดิม 

102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 รายวิชาเดิม 

103101 แคลคูลัส 1 4 103101 แคลคูลัส 1 4 รายวิชาเดิม 

103102 แคลคูลัส 2 4 103102 แคลคูลัส 2 4 รายวิชาเดิม 

103105 แคลคูลัส 3 4 103105 แคลคูลัส 3 4 รายวิชาเดิม 

105101 ฟสิกส 1 4 105101 ฟสิกส 1 4 รายวิชาเดิม 

105102 ฟสิกส 2 4 105102 ฟสิกส 2 4 รายวิชาเดิม 

105191 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1 105191 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1 รายวิชาเดิม 

105192 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1 105192 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1 รายวิชาเดิม 
  

105001 ฟสิกสพื้นฐาน 
 

รายวิชาใหม 

  



มคอ.2  

ค-4 

หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2554 
หนวย 
กิต 

หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 
หนวย 
กิต 

หมายเหตุ 

2.2  กลุมวิชาพื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร 

44 2.2  กลุมวิชาพื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร 

44 
 

นักศึกษาจะตองเรียนและสอบผานจํานวน  
44หนวยกิตจากทุกรายวิชาที่กําหนดตอไปนี้ 

 นักศึกษาจะตองเรียนและสอบผานจํานวน  
44 หน วย กิตจากทุกรายวิชาที่ กําหนด
ตอไปนี ้

 
 

 
 

523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 2 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 2 รายวิชาเดิม 

523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 2   ตัดออก 

525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 รายวิชาเดิม 

525202เทอรโมไดนามิกส 1 4 525202เทอรโมไดนามิกส 1 4 รายวิชาเดิม 

525203พลศาสตรวิศวกรรม 4 525203พลศาสตรวิศวกรรม 4 รายวิชาเดิม 

525204 กลศาสตรของไหล 1 4 525204 กลศาสตรของไหล 1 4 รายวิชาเดิม 

530201 สถิตยศาสตรวิศวกรรม 4 530201 สถิตยศาสตรวิศวกรรม 4 รายวิชาเดิม 

530211 กลศาสตรวัสดุ 1 4 530211 กลศาสตรวัสดุ 1 4 รายวิชาเดิม 

531101 วัสดุวิศวกรรม 4 531101 วัสดุวิศวกรรม 4 รายวิชาเดิม 

533261 กรรมวิธีการผลิต 4 533261 กรรมวิธีการผลิต 4 รายวิชาเดิม 

533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 1 533262 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 1 รายวิชาเดิม 

529297 วิศวกรรมไฟฟา 4   ตัดออก 

529294 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 1   ตัดออก 

  525209การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ 
งานประยุกตทางวิศวกรรม 

2 รายวิชาใหม 

  536210วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
พื้นฐาน 

3 รายวิชาใหม 

  537204 สถิติสําหรับวิศวกร 2 รายวิชาใหม 

  537313 อากาศพลศาสตร 4 รายวิชาใหม 
     

2.3  กลุมวิชาชีพบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร 

48 2.3  กลุมวิชาชีพบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร 

50 
 

นักศึกษาจะตองเรียนและสอบผานจํานวน  
48 หน วย กิตจากทุ กรายวิ ช าที่ กํ าหนด
ตอไปนี ้

 นักศึกษาจะตองเรียนและสอบผานจํานวน  
50 หน วย กิตจากทุกรายวิชาที่ กําหนด
ตอไปนี ้

  

525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข 3   ตัดออก 

525301 การเขียนแบบทางกล 2 525301 การเขียนแบบทางกล 2 รายวิชาเดิม 

525307 การส่ันทางกล 4 525307 การสั่นทางกล 4 รายวิชาเดิม 

525308 การถายเทความรอน 4 525308 การถายเทความรอน 4 รายวิชาเดิม 



มคอ.2  

ค-5 

535412การออกแบบอุปกรณชวยผลิตและ 
           จับยึดชิ้นงาน 

2   ตัดออก 

537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 1 537200 พื้นฐานวิศวกรรมอากาศยาน 1 รายวิชาเดิม 

หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2554 
หนวย 
กิต 

หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 
หนวย 
กิต 

หมายเหตุ 

537201 พื้นฐานการฝกบินดวยเคร่ือง               
            จําลองบิน 

1 537201 พื้นฐานการฝกบินดวยเครื่อง               
            จําลองบิน 

1 รายวิชาเดิม 

537202 วัสดุอากาศยาน  4   ตัดออก 

537307พลศาสตรของแกส 1 3   ตัดออก 

537302เครื่องวัดอากาศยาน 3   ตัดออก 

537303ระบบไฟฟาอากาศยาน 3   ตัดออก 

537304ปฏิบัติการระบบไฟฟาอากาศยาน 1   ตัดออก 

537306 โครงสรางอากาศยาน 4   ตัดออก 

537305 กลศาสตรการบิน 4   ตัดออก 

537308 ตนกําลงัอากาศยาน 4 537308 ตนกําลังอากาศยาน 4 รายวิชาเดิม 

537310 ระบบทําความเย็นและปรับ 
ความดันอากาศยาน 

4   ตัดออก 

537311 เครื่องยนตสันดาปภายในสําหรับ 
          อากาศยาน 

4   ตัดออก 

537309 ระบบควบคุมอากาศยาน 4   ตัดออก 

537340 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 1   ตัดออก 

537341 ปฏิบัติการดานอากาศพลศาสตร 
          และโครงสรางอากาศยาน 

1   ตัดออก 

537440 ปฏิบัติการการซอมบํารุงและระบบ 
           บนอากาศยาน 

1   ตัดออก 

  525210 พื้นฐานการใชคอมพิวเตอรชวยใน 
            การวิเคราะหทางวิศวกรรม 

2 
 

รายวิชาใหม 
 

  537203 วัสดุอากาศยาน 2 รายวิชาใหม 

  537312 ระบบบนอากาศยาน 3 รายวิชาใหม 

  537314 กลศาสตรการบิน 4 รายวิชาใหม 

  537315 การออกแบบเครื่องจักรกลและ 
           โครงสรางอากาศยาน 

4 รายวิชาใหม 

  537316 การควบคุมอากาศยานอัตโนมัติ 4 รายวิชาใหม 
  

537342 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 1 1 รายวิชาเดิม 

  537343 ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 2 1 รายวิชาใหม 

  537403 การออกแบบอากาศยาน 3 รายวิชาใหม 
  

537404 การใชคอมพิวเตอรชวยในการ 
            วิเคราะหทางวิศวกรรมสําหรับ 

2 รายวิชาใหม 
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            วิศวกรรมอากาศยาน 

  537476 โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 1 4 รายวิชาใหม 
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หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2554 
หนวย 
กิต 

หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 
หนวย 
กิต 

หมายเหตุ 

2.4  กลุมวชิาเลอืกบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร 

4 2.4  กลุมวิชาเลอืกบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร 

16  

นักศึกษาจะตองเลือกเรียนและสอบผานใน
รายวิชา จํานวน 4 หนวยกิตจากกลุมวิชา
เลือกบังคับตอไปนี ้

 นักศึกษาจะตองเลือกเรียนและสอบผานใน
รายวิชา จํานวน 16 หนวยกิตจากกลุมวิชา
เลือกบังคับตอไปนี ้

  

525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 4   ตัดออก 

525451 โปรแกรมออโตแคดสําหรับ 
            วิศวกรรม 

1 525451 โปรแกรมออโตแคดสําหรับ 
            วิศวกรรม 

1 รายวิชาเดิม 

525452 โปรแกรมแมทแลบสําหรับ 
            วิศวกรรมเครื่องกล 

1 525452 โปรแกรมแมทแลบสําหรับ 
            วิศวกรรมเครื่องกล 

1 รายวิชาเดิม 

525455 การสันดาป 4 525455 การสันดาป 4 รายวิชาเดิม 

525456 เครื่องจักรของไหล 4 525456 เครื่องจักรของไหล 4 รายวิชาเดิม 

525457 วิธีไฟไนตอิเลเมนทเบื้องตน 4 525457 วิธีไฟไนตอิเลเมนทเบื้องตน 4 รายวิชาเดิม 

525458 ทฤษฎีภาวะยืดหยุนเบื้องตน 4 525458 ทฤษฎีภาวะยืดหยุนเบื้องตน 4 รายวิชาเดิม 

525459 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ 
            เบื้องตน 

2 525459 พลศาสตรของไหลเชงิคํานวณ 
            เบื้องตน 

2 รายวิชาเดิม 

535311 เศรษฐศาสตรสําหรับวิศวกร 4 
  

ตัดออก 

537450 คอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะห 
            สําหรับวิศวกรรมอากาศยาน 

2 
  

ตัดออก 

537451 ระบบจัดการดานการบิน 4 537451 ระบบจัดการดานการบิน 4 รายวิชาเดิม 

537452 นิรภัยการบิน 4 537452 นิรภัยการบิน 4 รายวิชาเดิม 

537453 มาตรฐานอุตสาหกรรมการบิน 4 537453 มาตรฐานอุตสาหกรรมการบิน 4 รายวิชาเดิม 

537454 พลศาสตรของกาซ 2 4 
  

ตัดออก 

537455 ระบบบนอากาศยาน 4   ตัดออก 

537456 การออกแบบและผลิต 
            สวนประกอบของอากาศยาน 

4 537456 การออกแบบและผลิต 
            สวนประกอบของอากาศยาน 

4 รายวิชาเดิม 

537470 โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 1 4 
  

ตัดออก 

537471 โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 2 4 537471 โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 2 
 

รายวิชาเดิม 

537472 หัวขอศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรม 
            อากาศยาน 1 

4 537472 หัวขอศึกษาขั้นสงูทางวิศวกรรม 
            อากาศยาน 1 

4 รายวิชาเดิม 

537473 หัวขอศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรม 
            อากาศยาน 2 

4 537473 หัวขอศึกษาขั้นสงูทางวิศวกรรม 
            อากาศยาน 2 

4 รายวิชาเดิม 

537474 ปญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรม 
            อากาศยาน 1 

4 537474 ปญหาเฉพาะเร่ืองทางวิศวกรรม 
            อากาศยาน 1 

4 รายวิชาเดิม 

537475 ปญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรม 
            อากาศยาน 2 

4 537475 ปญหาเฉพาะเร่ืองทางวิศวกรรม 
            อากาศยาน 2 

4 รายวิชาเดิม 

  535350 เศรษฐศาสตรสําหรับวิศวกร 3 รายวิชาใหม 
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หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2554 
หนวย 
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หมายเหตุ 

  535412การออกแบบอุปกรณชวยผลิตและ 
           จับยึดชิ้นงาน 

2 รายวิชาใหม 

  537401 การซอมบํารุงอากาศยาน 4 รายวิชาใหม 

  537457 ระบบขั้นสงูบนอากาศยาน 4 รายวิชาใหม 
  537458 ความสมควรเดินอากาศ 4 รายวิชาใหม 

  537459 พลศาสตรของแกส 4 รายวิชาใหม 

  537460 การอบรมการบินภาคพื้น 4 รายวิชาใหม 

  537461 พื้นฐานกลศาสตรการบิน 
             อากาศยานปกหมุน 

4 รายวิชาใหม 

  537462 ปฏิบัติการทักษะซอมบํารุง 
             อากาศยาน 1 

2 รายวิชาใหม 

  537463 ปฏิบัติการอิเลก็ทรอนิกสและ 
             ไมโครคอนโทรลเลอร 

2 รายวิชาใหม 

3.  กลุมวิชาสหกจิศกึษา 9 3.  กลุมวิชาสหกจิศกึษา 9  

นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียม
สหกิจศึกษาจํานวน 1 หนวยกิตในภาคกอน
ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและลงทะเบียนวิชาสห
กิจศึกษาจํานวน 8 หนวยกิตในภาคถดัไป
นักศึกษาอาจลงทะเบียนเพื่อไปปฏิบติังาน
มากกวา 1 ภาคการศึกษา หรือมากกวา1  
ครั้งก็ไดโดยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
กลุมสหกิจศึกษาตามลําดับดังนี้ 

 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียม
สหกิจศึกษาจํานวน 1 หนวยกิตในภาคกอน
ไปปฏิบตัิสหกิจศึกษาและลงทะเบียนวิชาสห
กิจศึกษาจํานวน 8 หนวยกิตในภาคถดัไป
นักศึกษาอาจลงทะเบียนเพื่อไปปฏิบติังาน
มากกวา 1 ภาคการศึกษา หรือมากกวา1  
ครั้งก็ไดโดยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
กลุมสหกิจศึกษาตามลําดับดังนี ้

  

537490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 
  

ตัดออก 

537491 สหกิจศึกษา 1 8 
  

ตัดออก 

537492 สหกิจศึกษา 2 8 
  

ตัดออก 

537493 สหกิจศึกษา 3 8 
  

ตัดออก 
  

537495เตรียมสหกิจศึกษา 1 รายวิชาใหม 
  

537496สหกิจศึกษา 1 8 รายวิชาใหม 
  

537497สหกิจศึกษา 2 8 รายวิชาใหม 
  

537498สหกิจศึกษา 3 8 รายวิชาใหม 

หรือลงเรียนรายวิชาทดแทนรายวิชาสหกิจ
ศึกษา จํานวน 9 หนวยกิต 

 
หรือลงเรียนรายวิชาทดแทนรายวิชาสหกิจ
ศึกษา จํานวน 9 หนวยกิต 

  

537494 โครงงานศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล 9 
  

ตัดออก 
  

537499 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรม 
อากาศยาน 

9 รายวิชาใหม 

หมายเหตุ:นักศึกษาตองไดรบัผลการ
ประเมินเปน Sเทานั้นจึงจะถือวาผาน
รายวิชาในกลุมสหิจศึกษา 

 
หมายเหตุ:นักศึกษาตองไดรบัผลการ
ประเมินเปน Sเทานั้นจึงจะถือวาผาน
รายวิชาในกลุมสหิจศึกษา 
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4.  หมวดวิชาเลือกเสร ี 8 4.  หมวดวิชาเลือกเสร ี 8  

ใหเลือกเรียนและสอบผานรายวิชาใดๆที่เปด
สอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารีไดไม
นอยกวา 8 หนวยกิต 

 
ใหเลอืกเรียนและสอบผานรายวิชาใดๆที่เปด
สอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดไม
นอยกวา 8 หนวยกิต 
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ภาคผนวก ง 
คาํสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรงุหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
ประวัติอาจารยประจาํหลักสูตร 
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 แบบประวตัิสวนตัว  

ช่ือ รองศาสตราจารย นาวาอากาศเอก ดร.วรพจน ขําพิศ  

   

 

การศึกษา/คุณวุฒ ิ : ปริญญาเอก : Ph.D. (Mechanical Engineering), Michigan State University,  

    USA., 2526 

   ปริญญาโท   : วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2520 

     M.S. (Mechanical Engineering), Michigan State University, 
     USA., 2523 

  ปริญญาตรี   : วท.บ. (วศิวกรรมเคร่ืองกล), โรงเรียนนายเรืออากาศ, 2517 

 

ตําแหนงปจจุบัน    : รองศาสตราจารย ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

ประวัติการทํางาน :  2549-2552 รองอธิการบดีฝายวางแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  2538-2544  หวัหนาสาขาวิชาวศิวกรรมเคร่ืองกล  สํานักวชิาวิศวกรรมศาสตร   

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี  

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย  :  

- การประชุมระดบัชาติ 

 Thanawat Pongamg, Jiraphon Srisertpol and Vorapot Khamphis ( 2012) 

“ Mathematical Model between Fuel Flow rate and Temperature Zones of 

Reheating Furnace Walking Hearth Type in Manufacturing” in Proceedings of the 

26th National Mechanical Engineering Conference, 24- 27 October 2012, Chiang 

Rai, Thailand.  
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- การประชุมระดับนานาชาติ 
 Thanawat Pongamg, Jiraphon Srisertpol and Vorapot Khomphis (2012) “Open-

loop Identification of the Mathematical Model of the Reheating Furnace Walking 

Hearth Type in Manufacturing Process”, 2012 International Conference on 

System Modeling and Optimization, Hong Kong, China, February 17-18, 2012, 
pp.24-30. 

 Thanawat Pongamg, Jiraphon Srisertpol and Vorapot Khomphis (2013) “ PI 
Controller Design for Temperature Control of Reheating Furnace Walking Hearth 

Type in Setting Up Process”, The 4th International Conference on Material and 

Manufacturing Technology, Seoul, South Korea, May 11-12, 2013. 

- วารสารระดับนานาชาติ 
 Jiraphon Srisertpol, Suradet Tantrairatn,  Prarinya Tragrunwong and Vorapot 

Khomphis ( 2011)  “ Estimation of the Mathematical Model of the Reheating 
Furnace Walking Hearth Type in Heating Curve Up Process”, International Journal 

of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, Vol.5(1), pp.167-174. 

 Thanawat Pongam, Jiraphon Srisertpol and Vorapot Khomphis ( 2012) 

“ Manufacturing Process Identification for the Reheating Furnace Walking Hearth 
Type using Genetic Algorithm” International Journal Modeling and Optimization, 

Vol.2(2), pp.114-116. 
 Thanawat Pongamg, Jiraphon Srisertpol and Vorapot Khomphis ( 2013)  “ PI 

Controller Design for Temperature Control of Reheating Furnace Walking Hearth 

Type in Setting Up Process”, Advanced Materials Research, Vol.780, pp.801-806. 

 Thanawat Pongamg, Vorapot Khomphis and Jiraphon Srisertpol (2014) “System 
Modeling and Temperature Control of Reheating Furnace Walking Hearth Type 

in Setting Up Process”, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol.28(8), 
pp.3377-3385.  

 

ภาระงานสอน : 

 รายวชิา 525308  การถายเทความรอน 
 รายวชิา 537200  พ้ืนฐานวิศวกรรมอากาศยาน 

 รายวชิา 537312  ระบบบนอากาศยาน 
 รายวชิา 537471  โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 2  

 รายวชิา 537476  โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 1 
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 แบบประวตัิสวนตัว  

ช่ือ อาจารย ดร.ชโลธร  ธรรมแท  

   

 

การศึกษา/คุณวุฒ ิ : ปริญญาเอก : วศ.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  

    2552 

   ปริญญาโท   : วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

     เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2545 

  ปริญญาตรี   : วศ.บ. (วศิวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  

    2543 

 

ตําแหนงปจจุบัน    : อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

ประวัติการทํางาน : 2553 - 2554  นกัวิจัยหลังปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2552 - 2553  วิศวกรเทคนิค บริษัทแอพพลิแคดจํากัด 

2546  - 2549  อาจารยประจํา และหัวหนาสาขาวิชา  
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

 

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย  :  

- การประชุมระดบัชาติ 

 อภิลักษณ หลอนกลาง, ชโลธร ธรรมแท, การพัฒนาเครื่องฝกบินจําลองชนิดสามองศาอิสระ, 

การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเคร่ืองกลแหงประเทศไทยคร้ังที่ 29, 1-3 กรกฎาคม 

2558 จังหวัดนครราชสีมา 

 กัมพล อรนนท, ชโลธร ธรรมแท, กนตธร ชํานิประศาสน, การประเมนิมุมปะทะของกังหันลม

แกนนอนดวยวิธีเชิงทฤษฎี, การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเคร่ืองกลแหงประเทศไทย

คร้ังที่ 29, 1-3 กรกฎาคม 2558 จังหวัดนครราชสีมา 
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 Oranon, K., Thumthae, C., and Chamniprasat, K. 3D Stall-Delay phenomenon at 

high angle of attack using Computational fluid dynamics, The 28th   Conference 

of Mechanical Engineering  Network of Thailand, 15-17 October2014, Khonkaen 

 Oranon, K. , Thumthae, C. , and Chamniprasat, K.  Behavior of flow at high angle 

of attack through stall- regulated wind turbines, The 27th   Conference of 

Mechanical Engineering  Network of Thailand, 16-18 October2013, Chonburi 

 Tangtonsakulwong, J. , Thumthae, C. , and Chitsomboon, T. ,Single-Helix Vertical-

Axis Wind Turbine: A Numerical Study, The 7th Conference on Energy Network of 

Thailand, 3-5 May 2011, Phuket, Thailand. 

 Sridech.  W. , Thumthae, C. , and Chitsomboon, T. , The design of stall- regulated 

wind turbine blade for a maximum annual energy output based on a specific 

wind statistic, The 27th   Conference of Mechanical Engineering  Network of 

Thailand, 16-18 October2013, Chonburi 

 Thumthae, C. , and Chitsomboon, T. , “Optimum Blade Profiles for a Variable-

Speed Wind Turbine in Thailand’s Wind Regime” The 7th  Conference on Energy 

Network of Thailand, 3-5 May 2011, Phuket, Thailand. 

- การประชุมระดับนานาชาติ 

 Chalothorn Thumtae, Optimum Blade Profiles for a Variable-Speed Wind Turbine 

in Low Wind Area, the7th International Conference on Applied Energy, March 28-

31, 2015, Abu Dhabi, United Arab Emirates  

 Thumthae, C. , and Chitsomboon, T. , “ Improved 3D stall delay model for wind 

turbine design”  The 12th Americas Conference on Wind Engineering (12ACWE) 

Seattle, Washington, USA, June 16-20, 2013  

 Thumthae, C. , and Chitsomboon, T. , “Adjustment of  turbulence model for an 

improved prediction of stalls on wind turbine blades” World Renewable Energy 

Congress 2011 – Sweden,8-11 May 2011, Linkoping, Sweden 
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ภาระงานสอน : 

 รายวชิา 525203  พลศาสตรวิศวกรรม 

 รายวชิา 525204  กลศาสตรของไหล 1 

 รายวชิา 537313  อากาศพลศาสตร                                             

 รายวชิา 525305  กลศาสตรเครื่องจักรกล 

 รายวชิา 525307  การสั่นทางกล 

 รายวชิา 537201  พ้ืนฐานการฝกบินดวยเครื่องจําลองการบิน 

 รายวชิา 537308  ตนกําลังอากาศยาน 

 รายวชิา 537340  ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 1 

 รายวชิา 537342  ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 2 

 รายวชิา 537401  การซอมบํารุงอากาศยาน 

 รายวชิา 537452  นิรภัยการบิน  

 รายวชิา 537453  มาตรฐานอุตสาหกรรมการบิน 

 รายวชิา 537457  ระบบขั้นสูงบนอากาศยาน    

 รายวชิา 537459  พลศาสตรของกาซ   

 รายวชิา 537460  การอบรมการบินภาคพื้น  

 รายวชิา 537461  พ้ืนฐานกลศาสตรการบินอากาศยานปกหมุน 

 รายวชิา 537462  ปฏิบัติการทักษะซอมบํารุงอากาศยาน  

 รายวชิา 537463  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสและไมโครคอนโทรลเลอร 

 รายวชิา 537471  โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 2  

 รายวชิา 537476  โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 1 
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 แบบประวัติสวนตัว  

ช่ือ อาจารย ดร.วีณา  ฟนเพ็ง  

   

 

การศึกษา/คุณวุฒ ิ : ปริญญาเอก : Ph.D. (AeronaupitsEngineering),  Imperial  College 

     London,  UK., 2558 

   ปริญญาโท   : วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  

     2550 

  ปริญญาตรี   : วศ.บ. (วศิวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  

    2547 

 

ตําแหนงปจจุบัน    : อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

ประวัติการทํางาน : 2550วิศวกรDesign of Mechanics, Transformer Product. 

   ABB Ltd., Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn 

 

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย  :  

- การประชุมระดบันานาชาติ 

 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), 27–28th Mar 2012, the 

University of Manchester, UK, (pp.71-74) 

 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) 

 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) 
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งานวิจัยที่สนใจ : 

 Stress-Strain Analysis 

 Design of Mechanic 

 Reverse Engineering Process 

 Nano- composite materials 

 Strain-Gradient Elasticity 

 Finite Element Analysis 

 Local and nonlocal theories 

 Material Simulation 

 

ภาระงานสอน : 

 รายวชิา 525101  การเขียนแบบวิศวกรรม 1 

 รายวชิา 525202  เทอรโมไดนามิกส 1 

 รายวชิา 525301  การเขียนแบบทางกล 

 รายวชิา 537200  พ้ืนฐานวิศวกรรมอากาศยาน 

 รายวชิา 537203  วัสดุอากาศยาน 

 รายวชิา 537312  ระบบบนอากาศยาน 

 รายวชิา 537315  การออกแบบเครื่องจักรกลและโครงสรางอากาศยาน 

 รายวชิา 537340  ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 1 

 รายวชิา 537342  ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 2 

 รายวชิา 537471  โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 2 

 รายวชิา 537476  โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 1 
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 แบบประวัติสวนตัว  

ช่ือ อาจารย ดร.พิจิตรา  เอ้ืองไพโรจน  

   

 

การศึกษา/คุณวุฒ ิ : ปริญญาเอก : Ph.D. (Functional Control Systems), Shibaura  

    Instituteof Technology, Japan, 2556 

   ปริญญาโท   : วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  

     2553 

  ปริญญาตรี   : วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  

    2550 

 

ตําแหนงปจจุบัน    : อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

ประวัติการทํางาน : 2556-ปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

     สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย  :  

- การประชุมระดบันานาชาติ 

 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. 

 Uangpairoj, P. and Chamniprasart, K. Numerical simulation and wall shear stress 

analysis of pulsed flow in a cylindrical pipe for a cleaning in place process; The 

23rd Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand; 2009 

Nov 4-7; Chiang Mai; Thailand. 
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- การประชุมระดับนานาชาติ 
 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. 

 Shibata, M., Uangpairoj,P. and Yamakoshi, K. (2014). Effects of aging on vascular 
wall elasticity in human digital artery analyzed by photoplethysmographic 

pulsations; The 6th European Conference of the International Federation for 
Medical and Biological Engineering; 2014 Sep 7-11; Dubrovnik, Croatia. 

 Uangpairoj, P. and Shibata, M. (2013). Evaluation of vascular wall elasticity of 

human digital arteries using alternating current-signal photoplethysmography. 

Vascular Health and Risk Management. 9. pp. 283-295. 
 Uangpairoj, P. and Shibata, M. (2013). Experimental and numerical studies of 

digital arterial elasticity by volume oscillometric analysis; The International 
Workshop on Innovative Simulation for Health Care; 2013 Sept 19-21; Vienna; 

Austria. 

 Uangpairoj, P. and Shibata, M. (2012). Evaluation of vascular wall elasticity in 

human digital arteries by volume oscillometric technique; The 51st Conference 
of Japanese Society for Medical and Biological Engineering; 2012 May 10-12; 

Fukuoka; Japan. 
 Uangpairoj, P. and Shibata, M. (2011). Simulation of vascular diameter change 

with arterial pressure; The 8th Asian Congress for Microcirculation; 2011 Oct 

26-28; Bangkok; Thailand. 

 Uangpairoj, P. and Shibata, M. (2011). Simulation of vascular volume pulsation 
of radial index artery; The 23rd European Modelling and Simulation 

Symposium; 2011 Sept 12-14; Rome; Italy. 
 

ภาระงานสอน: 

 รายวชิา 525101  การเขียนแบบวิศวกรรม 1 

 รายวชิา 525202  เทอรโมไดนามิกส 1 
 รายวชิา 525203  พลศาสตรวิศวกรรม 

 รายวชิา 525209  การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานประยุกตทางวิศวกรรม 
 รายวชิา 525210  พ้ืนฐานการใชคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหทางวิศวกรรม 

 รายวชิา 525301  การเขียนแบบทางกล 

 รายวชิา 537471  โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 2 

 รายวชิา 537476  โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 1 
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 แบบประวัติสวนตัว 

 
ชื่อ อาจารย อรลักษณ  พิชิตกุล  

   

 

การศึกษา/คุณวุฒ ิ : ปริญญาโท   : M. Eng ( Aeronautics and Astronautics) , The University 

    of Tokyo, Japan, 2557 

  ปริญญาตรี   : วศ.บ. (วศิวกรรมอากาศยาน), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553 

 

ตําแหนงปจจุบัน    : อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

ประวัติการทํางาน :  2557  อาจารยพิเศษ รายวิชาเคร่ืองวัดอากาศยาน  

    หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน  

    สาํนักวิชาวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

 2552         นิสิตฝกงาน ชวยงานซอมบํารุงอากาศยาน  

  บริษัท สยามเจนเนอรลัเอวิเอชั่น   จํากัด 

 2551  Cook, Universal studio Hollywood, NBC Univeral Inc.  

  สหรัฐอเมริกา 

 

ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย  :  

- การประชุมระดบันานาชาติ 

 2556 “ 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 
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ภาระงานสอน : 

 รายวชิา 525209  การโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานประยุกตทางวิศวกรรม 

 รายวชิา 525210  พ้ืนฐานการใชคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหทางวิศวกรรม 

 รายวชิา 537200  พ้ืนฐานวิศวกรรมอากาศยาน 

 รายวชิา 537203  วัสดุอากาศยาน 

 รายวชิา 537312  ระบบบนอากาศยาน 

 รายวชิา 537314  กลศาสตรการบิน 

 รายวชิา 537316  การควบคุมอากาศยานอัตโนมัติ 

 รายวชิา 537340  ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 1 

 รายวชิา 537342  ปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 2 

 รายวชิา 537403  การออกแบบอากาศยาน 

 รายวชิา 537404  การใชคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหทางวิศวกรรมสําหรับวิศวกรรม 

          อากาศยาน 

 รายวชิา 537451  ระบบจัดการดานการบิน 

 รายวชิา 537456  การออกแบบและผลิตสวนประกอบของอากาศยาน 

 รายวชิา 537458  ความสมควรเดินอากาศ 

 รายวชิา 537471  โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 2 

 รายวชิา 537476  โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน 1 
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ภาคผนวก ฉ 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2546 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ. 2546 

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

 อาศัยอํานาจตามขอ 16 (2) และ (3) และมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารีพ.ศ. 2533ประกอบกับมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุมครั้งท่ี 3/2546  

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมพ.ศ. 2546 โดยคําแนะนําของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการ

ประชุมครั้งที่ 12/2545 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมพ.ศ. 2545, ครั้งที่ 15/2545  เมื่อวันที ่  24 ธันวาคมพ.ศ. 

2545 และครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546  จึงออกขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไวดังตอไปนี้ 

 ขอ  1 ขอบังคับนี้เรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นปริญญา

ตรี 

  พ.ศ. 2546" 

 ขอ  2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา2546 เปนตนไป 

 ขอ  3 ใหยกเลิก 

3.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ. 2541 

3.2 ขอบังคบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2543 

บรรดาระเบียบประกาศแนวปฏิบัติหรือมติใดๆซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ีใหใชขอบังคับนี้

แทน 

 ขอ  4 ในขอบังคับนี้ 

  "มหาวิทยาลัย" หมายถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  "สภามหาวิทยาลัย" หมายถึงสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  "สภาวิชาการ" หมายถึงสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  "อธิการบดี" หมายถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  "สํานักวิชา" หมายถึงสํานักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

  "คณบด"ี หมายถึงคณบดีสํานักวิชาท่ีหัวหนาสาขาวิชาสังกัด 

 "คณะกรรมการประจําสํานักวิชา"หมายถึงคณะกรรมการประจําสํานักวิชาในสํานัก

วิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

 "หัวหนาสาขาวิชา" หมายถึง หัวหนาสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัดในกรณีที่นักศึกษา

ยัง 
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   ไมสังกัดสาขาวิชาใหหมายถึงหัวหนาสาขาวิชาที่

อาจารยที่ปรึกษาสังกัด 

 "อาจารยที่ปรึกษา" หมายถึง อาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา 

 "รายวิชาเอก" หมายถึงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

 ขอ   5 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้และเปนผูวินิจฉัยหรือชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาจาก

การ   ใชขอบังคับนี้ 

 ขอ   6 นักศึกษาตองปฏิบัติตามขอบังคับระเบียบประกาศและแนวปฏิบัติอ่ืนๆของมหาวิทยาลัยที่

ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ 

 

หมวด 1 

การรับเขาศึกษา 
 

 ขอ  7 คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา 

7.1 ผูท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรอืเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

7.2 ผูที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาหรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาหรือ

ปริญญาชั้นใดชั้นหน่ึงหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรบัรอง 

7.3 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไมรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาวาไมเหมาะสมตอ

การศึกษาข้ันปริญญาตรี 

 ขอ  8 วิธีการรับเขาศึกษาใหเปนไปตามที่สภาวิชาการกําหนด 

 ขอ  9 การขอเขาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง 

9.1 ผูที่สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่

มหาวิทยาลัยรับรองอาจขอเขาศึกษาตอเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มข้ึนอีกสาขาหนึ่งได 

9.2 การขอเขาศึกษาใหย่ืนคํารองตอศูนยบริการการศึกษาไมนอยกวา 30 วันกอนเปดภาค

การศกึษาท่ีจะเขาศึกษา 

9.3 การพิจารณาการรับนักศึกษารายวิชาท่ีเทียบโอนหรือโอนยายรายวิชาที่ตองศึกษา

เพิ่มเติมรวมถึงระยะเวลาของการศึกษาใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนผู

พิจารณาอนุมัติโดยคําแนะนําของหัวหนาสาขาวิชาที่นักศึกษาสมัครเขาศึกษา 

9.4 ผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนใหเทียบโอนรายวิชาสวนผูที่สําเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยใหโอนยายรายวิชา 
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9.5 รายวิชาท่ีจะพิจารณาเทียบโอนใหนั้นตองเปนรายวิชาท่ีนักศึกษาเคยสอบไดระดับคะแนน

ตัวอักษรไมตํ่ากวา C หรือเทียบเทาสวนรายวิชาที่โอนยายตองไดรบัระดับคะแนนตัวอักษร

ไมต่ํากวา D 

9.6 รายวิชาท่ีนํามาเทียบโอนหรือโอนยายตองเปนรายวิชาที่อยูในหลักสูตรที่นักศึกษาจบ

มาแลวไมเกิน 1 ป 

9.7 รายวิชาที่ตองศึกษาเพิ่มเติมตองไมนอยกวา 40 หนวยกิต 

 ขอ  10 การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

10.1 ผูสมัครเปนนักศึกษาจะมีสถานภาพนักศกึษาเมื่อไดขึ้นทะเบียนแลว 

10.2 วิธีการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

หมวด 2 

ระบบการศกึษา 

 

 ขอ   11 ระบบการศึกษา 

11.1 เปนระบบเรียนเก็บหนวยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปการศึกษาหนึ่งมี 3 ภาค

การศึกษาแตละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 13 สัปดาห 

11.2 หนวยกิตหมายถึงหนวยนับที่ใชแสดงปริมาณการศึกษาการกําหนดจํานวนหนวย

กิต 1 หนวยกิตมีหลักเกณฑดังน้ี 

11.2.1 การบรรยายหรือการเรียนการสอนที่เทียบเทาที่ใชเวลาไมนอยกวา 12 

ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 

11.2.2 การปฏิบัติการการทดลองหรือการฝกที่ใชเวลาไมนอยกวา 24 ชั่วโมงตอภาค

การศกึษา 

11.2.3 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการการฝกงานการฝกภาคสนามหรือการ

ฝกงานวิชาชีพที่ใชเวลาไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศกึษา 

11.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลา

ไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศกึษา 

11.3 หนวยกิตเรียนหมายถึง จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาค

การศกึษา 
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11.4 หนวยกิตสะสมหมายถึง จํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นักศึกษาไดรับ

ระดับคะแนนตัวอักษร  A B+ B C+ C D+ D  และ F  ในกรณีที่นักศึกษาไดรับระดับ

คะแนนตัวอักษรจากการลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาใดใหนับจํานวนหนวยกิต

สะสมจากรายวิชานั้นในครั้งสดุทายเพียงครั้งเดียว 

11.5 หนวยกิตสอบไดหมายถึงจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่นักศึกษาไดรับระดับ

คะแนนตัวอักษรA B+ B C+ C D+ D S หรือ ST ในกรณีที่นักศึกษาสอบไดรายวิชา

ใดมากกวาหนึ่งครั้งหรือสอบไดรายวิชาใดที่ระบุไววาเทียบเทารายวิชาท่ีสอบไดมาแลว

ใหนับจํานวนหนวยกิตสอบไดครั้งสุดทายเพียงครั้งเดียว 

 

หมวด 3 

การลงทะเบียนเรียน 

 

 ขอ   12 การลงทะเบียนเรยีน 

12.1 นักศึกษาใหมที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรกตองลงทะเบียนเรียนภายในเวลา

ที่มหาวิทยาลัยกําหนดมิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิการเขาเปนนักศึกษาและจะถูกถอน

ชื่อออกจากทะเบียน 

12.2  นักศึกษาปจจุบันจะตองลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดมิฉะนั้น

จะไมมีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 

12.3  นักศึกษาปจจุบันที่มิไดลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดตองไดรับ

อนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ 23 และจะตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพ

นักศึกษามิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา 

12.4  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

12.5  หนวยกิตเรียนในแตละภาคการศึกษาตองไมนอยกวา 9 หนวยกิตแตไมเกิน 22 

หนวยกิต 

   นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนต่ํากวาที่กําหนดไดก็ตอเม่ือจะจบหลักสูตรหรือ

รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไดตามหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิตต่ํากวาที่กําหนดหรือ

ในภาคการศึกษาน้ันหลักสูตรกําหนดใหลงทะเบียนเรียนต่ํากวาที่กําหนดและจะ

ลงทะเบียนเรียนเกินหนวยกิตที ่กําหนดไดก็ตอเมื ่อจะขอจบการศึกษาในภาค

การศึกษานั ้นการขอลงทะเบียนต่ําหรือเกินกวาหนวยกิตที ่กําหนดขางตนให

หัวหนาสาขาวิชาเปนผูพิจารณาอนุมัติโดยคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษากอนการ

ลงทะเบียนเรียน 
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12.6 การลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

12.6.1 นักศึกษาที่ไดรับ F U หรือ W ในรายวิชาบังคับจะตองลงทะเบียนเรียน

รายวิชานั้นซ้ําอีกจนกวาจะไดรบั A B+ B C+ C D+ D หรือ S  

12.6.2 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาใดๆที่ไดรับ D หรือ D+อีก

เพื่อปรับระดับคะแนนก็ได 

12.6.3 นักศึกษาที่ไดรับ F U หรือ W ในรายวิชาเลือกจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา

นั้นซ้ําอีกจนกวาจะไดรับ A B+ B C+ C D+ D หรือ S หรือเลือกเรียนรายวิชา

เลือกอ่ืนก็ไดทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและโดยอนุมัติจาก

หัวหนาสาขาวิชา 

12.6.4 การลงทะเบียนเรียนตามขอ 12.6.1, 12.6.2และ 12.6.3 ใหใชระดับคะแนน

ตัวอักษรที่ไดรับครั ้งสุดทายสําหรับการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมและใหบันทึกผลการเรียนทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรียนไวในใบแสดงผล

การเรียน 

12.7 การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่กําหนดในหลักสูตรหากนักศึกษาประสงค

จะขอรับผลการประเมินเปนระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ U ตองไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาโดยความยินยอมของอาจารยผูสอนและไดรับอนุมัติ

จากหัวหนาสาขาวิชา ทั้งนี้ใหนับเปนหนวยกิตเรียนดวย 

12.8    นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนรวมเรียนรายวิชานอกหลักสูตรเพื่อเปนการเพิ่มพูน

ความรูไดโดยตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาโดยความยินยอมของ

อาจารยผูสอนและไดรับอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชาซึ่งนักศึกษาจะไดรับผลการ

ประเมินเปนระดับคะแนนตัวอักษร V หรือ W  ทั้งนี้ใหนับเปนหนวยกิตเรียนดวย 

12.9 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอาจไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาโดย

คําแนะนําของสาขาวิชาใหลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มี

เนื้อหาและคณุภาพเหมือนหรือคลายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรที่กําลังศึกษาเพื่อนํา

จํานวนหนวยกิตและผลการศึกษามาเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรแต

จํานวนหนวยกิตตองไมเกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตร 

12.10 การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและตอง

ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 

12.11 กําหนดวันวิธีการลงทะเบียนเรียนและรายวิชาที่เปดใหลงทะเบียนเรียนใหเปนไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ   13 การขอเพิ่มขอลดและขอถอนรายวิชา 
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13.1 การขอเพิ่มขอลดและขอถอนรายวิชานั้นตองไมเปนผลใหจํานวนหนวยกิตเรียน

ลดลงหรือเพิ่มขึ้นจนแยงกับเกณฑในขอ 12.5  

13.2 การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทําไดภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษาและจะ

สมบูรณก็ตอเมื ่อนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที ่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

13.3 การขอลดรายวิชาจะกระทําไดภายใน 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาทั้งนี้จะไมมี

การบันทึกรายวิชาที่ขอลดในใบแสดงผลการศึกษา 

13.4 การขอถอนรายวิชาจะกระทําไดหลังจาก 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาแตไมเกิน 

10 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาทั้งน้ีจะมีการบันทึกรายวิชาที่ขอถอนในใบ

แสดงผลการศึกษา 

13.5 การขอเพิ่มและการขอลดรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 

13.6 การขอถอนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน

รายวิชานั้น 

 ขอ   14 เวลาเรียน 

14.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาเรียนซ้ําซอนกันมิได 

14.2 นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชา

หรือของการปฏิบัติการการทดลองการฝกหรือการศึกษาที่เทียบเทาการฝกงานหรือ

การฝกภาคสนามจึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชาดังกลาวไดในกรณีที่นักศกึษามี

เวลาเรียนนอยกวานี้อาจารยผูสอนอาจพิจารณาอนุญาตใหเขาสอบในรายวิชานั้นได 

 

หมวด 4 

ระยะเวลาการศึกษา 

 

 ขอ   15 ระยะเวลาการศกึษา 

  หลักสูตรตางๆมีระยะเวลาการศึกษาต่ําสุดและสูงสุดดงันี้ 

15.1 หลักสูตรปริญญาตร ี(ตอเนื่อง) ไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา และไมเกิน 12 ภาคการศกึษา

หรือเทียบเทา 

15.2  หลักสูตรปรญิญาตร ี(4 ป) ไมนอยกวา 9 ภาคการศกึษาและไมเกิน 24 ภาคการศกึษา

หรือเทียบเทา 

15.3  หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ไมนอยกวา 12 ภาคการศึกษาและไมเกิน 30 ภาค

การศกึษาหรอืเทียบเทา 
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15.4  หลักสูตรปริญญาตรี (6 ป) ไมนอยกวา 13 ภาคการศึกษาและไมเกิน 36 ภาค

การศกึษาหรอืเทียบเทา 

 

หมวด 5 

ระบบการวัดและการประเมินผลการศกึษา 

 

 ขอ   16 ระบบดัชนีผลการศึกษา 

16.1 ในการประเมนิผลการศึกษาในแตละรายวิชาใหใชระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับข้ัน

เปนดัชนีผลการศึกษาซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมาย   แตมระดับคะแนน 

  A  ดีเย่ียม 4.00  

  B+ ดีมาก 3.50  

  B  ด ี 3.00  

  C+ ดีพอใช 2.50  

  C  พอใช 2.00  

  D+ ออน 1.50  

  D  ออนมาก 1.00  

  F  ตก 0  

 ในกรณีที่ไมสามารถประเมินผลเปนระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้นขางตนไดใหใชระดับ

คะแนนตัวอักษรตอไปนี้ 

 ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมาย 

  I การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)  

  M นักศึกษาขาดสอบ (Missing)  

  P การสอนยังไมสิ้นสุด (In progress) 

  S ผลการประเมินเปนท่ีพอใจ (Satisfactory) 

  ST ผลการประเมินเปนที่พอใจสําหรับรายวิชาที่เทียบโอน 

   (Satisfactory, transferred credit) 

  U ผลการประเมินไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory) 

  V ผูรวมเรียน (Visitor)  

  W การถอนรายวิชา (Withdrawal) 

  X ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report) 
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16.2  การใหระดับคะแนนตัวอักษร 

16.2.1 ระดับคะแนนA B+ B C+ C D+ D  และ F ใหใชกับกรณีตอไปนี้ 

(1) เปนรายวิชาท่ีนักศึกษาเขาสอบและหรือมีผลงานท่ีประเมินไดเปน

ลําดับข้ัน 

(2) เปนการเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษรจาก I หรือ M ที่ศูนยบริการ

การศึกษาไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวกอนสิ้นสุด 1 สัปดาหแรก

ของภาคการศึกษาถัดไป 

(3) เปนการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก P หรือ X  

16.2.2 ระดับคะแนน F นอกเหนือจากกรณีตามขอ 16.2.1 ใหใชกับกรณีตอไปนี้ 

(1) ในรายวิชาท่ีนักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ 14 

(2) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบและไดรับการลงโทษใหไดระดับ

คะแนน F ตาม    ขอ 24 

(3) เปนการเปลี่ยนระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก I หรือ M ในกรณีท่ีไมไดรับ

แจงจากสํานักวิชาหลังจาก 1 สัปดาหแรกของภาคการศกึษาถัดไป 

16.2.3 ระดับคะแนน I ใหใชกับกรณีตอไปนี้ 

(1) นักศึกษาปวยจนเปนเหตุใหไมสามารถเขาสอบไดโดยปฏิบัติถูกตอง

ตามขอ 21 

(2) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพนวิสัยและไดรับอนุมัติจากหัวหนา

สาขาวิชา 

(3) นักศึกษาทํางานท่ีเปนสวนประกอบการศึกษายังไมสมบูรณและอาจารย

ผูสอนโดยความเห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชาท่ีรายวิชานั้นสังกัดเห็น

วาสมควรใหชะลอการวัดผลการศกึษา 

16.2.4 ระดับคะแนน M ใหใชกับกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบแตยังไมสามารถแสดง

หลักฐานท่ีสมบูรณในการขาดสอบได 

16.2.5 ระดับคะแนน P ใชกับรายวิชาที่มีการสอนและหรือทํางานตอเนื่องล้ําเขา

ไปในภาคการศึกษาถัดไป 

16.2.6 ระดับคะแนน S, U ใชกับกรณีที่ผลการประเมินเปนที่พอใจหรือไมพอใจ

ตามลําดับในรายวิชาตอไปนี้ 

(1) รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไววาใหประเมินเปน S, U  

(2) รายวิชาที่นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนตามขอ 12.7 

(3) เปนการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก  I, M, P หรือ X 

16.2.7 ระดับคะแนน ST ใชกับรายวิชาที่นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอน

รายวิชา 
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16.2.8 ระดับคะแนน V ใชกับรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนเปน

ผูรวมเรียนโดยมีเวลาเรียนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียน

ท้ังหมดและอาจารยผูสอนวินิจฉัยวาไดเรียนดวยความตั้งใจ 

16.2.9 ระดับคะแนน W จะใหไดหลังจาก 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาในกรณี

ตอไปนี้ 

(1) รายวิชาที่นกัศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนตามขอ 13.4  

(2) นักศึกษาปวยจนไมสามารถเขาสอบไดโดยปฏิบัติถูกตองตามขอ 21  

และหัวหนาสาขาวิชาพิจารณารวมกับอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารย

ผูสอนเห็นวาสมควรใหถอนรายวิชานั้น 

(3) นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาดวยเหตุผลตามขอ 23.1

หรือ 23.2  

(4) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้นดวยเหตุผลอ่ืน

นอกจากที่ระบุไวในขอ 24 

(5) หัวหนาสาขาวิชาอนุมัติใหเปลี่ยนจาก I ที่ไดรับตามขอ 16.2.3 (1)  

หรือขอ 16.2.3 (2)  เนื่องจากการปวยหรือเหตุอันพนวิสัยนั้นยังไม

สิ้นสุด 
(6) รายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนเปนผู รวมเรียน

ตามขอ 12.8 และไดเขาชั้นเรียนเปนเวลาเรียนทั้งสิ้นนอยกวารอย

ละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดหรืออาจารยผูสอนวินิจฉัยวาไมไดเรียน

ดวยความตั้งใจ 

(7) รายวิชาที่นกัศึกษากระทําผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรยีน 

16.2.10 ระดับคะแนน X ใหใชกับเฉพาะในรายวิชาที่ศูนยบริการการศึกษายังไมได

รับ  

 รายงานผลการประเมินการศึกษาในรายวิชานั้นๆตามกําหนดเวลา 

 

หมวด 6 

การยายสาขาวิชาการโอนยายและการเทียบโอนรายวิชา 

 

ขอ 17 การยายสาขาวิชา  

17.1 นักศึกษาที่มีสิทธิขอยายสาขาวิชาตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

17.1.1 สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งแลวและมีผลการเรียนรายวิชาในหมวด

วิชาเฉพาะของสาขาวิชานั้นแลว 
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17.1.2 มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ย่ืนขอยายไมต่ํากวา 

2.00 

17.1.3 มีคุณสมบัติอื่นที่อาจกําหนดเพิ่มเติมโดยสาขาวิชาซึ่งไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจําสํานักวิชา 

17.2 นักศึกษาตองยื่นคํารองขอยายสาขาวิชาตอศูนยบริการการศึกษาไมนอยกวา 30 

วันกอนวันสิ้นภาคการศึกษา 

17.3 คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนผูอนุมัติการยายสาขาวิชาโดยคําแนะนําของ

หัวหนาสาขาวิชาที่นักศึกษาขอยายเขา 

17.4 ระยะเวลาที่ไดศึกษาในหลักสูตรที่ยายออกใหนับรวมเปนระยะเวลาการศึกษาของ

หลักสูตรที่ยายเขาดวย 

17.5 นักศกึษาที่ไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชาแลวจะยื่นคํารองขอยายสาขาวิชาอีกไมได 

 

ขอ 18 การโอนยายและการเทียบโอนรายวิชา 

รายวิชาที่โอนยายจะไดรับระดับคะแนนตัวอักษรเดิมสวนรายวิชาท่ีเทียบโอนจะไดรับระดับ

คะแนนตัวอักษรST  

18.1 นักศกึษาที่ไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชาใหดําเนินการดังนี้ 

18.1.1 นักศึกษาต องขอโอนยายรายว ิชาภายใน 1  ส ัปดาหแรกของภาค

การศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชา 

18.1.2 ตองโอนยายทุกรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรที่ยายออกและเปนรายวิชาที่

ตองเรียนในหลักสูตรที่ยายเขาโดยใหไดรับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม 

18.1.3 ใหหัวหนาสาขาวิชาเปนผูพิจารณาอนุมัติรายวิชาท่ีโอนยายโดยคําแนะนํา

ของอาจารยที่ปรึกษา 

18.2 นักศึกษาที่ไดรับคดัเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสงคจะนําผลการศึกษาที่

เคยศึกษาจากสถาบันการศกึษาเดิมมาเทียบโอนใหดําเนินการดังน้ี 

18.2.1 นักศึกษาต องขอเท ียบโอนรายว ิชาภายใน 1 สัปดาหแรกของภาค

การศึกษาแรกที่เขาศึกษาโดยมีสิทธิย่ืนไดเพียงครั้งเดยีว 

18.2.2 ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไมนอยกวา 2 ในระบบ 4 และตอง

ไมเปนผูที่พนสถานภาพการเปนนิสิตหรือนักศึกษาเน่ืองจากกระทําผิดระเบียบ

วินัยนักศึกษา 

18.2.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนใหเฉพาะรายวิชาที ่ปรากฏอยู ใน

หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองและเห็นวามีมาตรฐานที่

สามารถเทียบเคียงไดกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
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18.2.4 รายวิชาที่ขอเทียบโอนไดน้ันตองมีเนื้อหาสาระเหมือนหรือคลายคลึงและมี

จํานวนหนวยกิตเทียบเทาหรือมากกวาตามที่กําหนดไวในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

18.2.5 รายวิชาที่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนใหนั้นตองเปนรายวิชาที่

นักศึกษาสอบไดระดับคะแนนตัวอักษรไมต่ํากวาC  หรือ  S หรือเทียบเทา 

18.2.6 รายวิชาตามขอ 18.2.5 ตองเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกิน 3 ปนับ

ถึงวันที่นักศึกษายื่นคํารองและจํานวนหนวยกิตที่เทียบโอนไดตองไมเกิน 

1 ใน 4 ของหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู 

18.2.7 นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยใหหัวหนาสาขาวิชาเปนผูพิจารณา

อนุมัต ิ

18.2.8 นักศึกษาที ่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นใหหัวหนาสาขาวิชาที่

รับผิดชอบรายวิชานั้นพิจารณาอนุมัติ 

18.3 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นตาม

ขอ12.9 ใหขอเทียบโอนรายวิชาดังกลาวในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษา

สุดทายที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเทานั้น 

 

หมวด 7 

การประเมินผลการศึกษา 

 

 ขอ 19 การประเมินผลการศึกษาและการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย 

19.1 การประเมินผลการศึกษาใหกระทําเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแตละภาคการศึกษา 

19.2 การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย 

19.2.1 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาใน

แตละภาคการศึกษาโดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางหนวยกิตกับแตม

ระดับคะแนนที่นักศึกษาไดรับในแตละรายวิชาเปนตัวต้ังแลวหารดวย

ผลรวมของจํานวนหนวยกิตของรายวิชาเหลานั้น 

19.2.2 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคํานวณจากผลการศึกษาของรายวิชาที่

ลงทะเบียนตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กําลังคํานวณโดยเอา

ผลรวมของผลคูณระหวางหนวยกิตกับแตมระดับคะแนนที่นักศึกษาไดรับ

ในแตละรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในครั้งสุดทายเปนตัวตั้งแลวหารดวย

จํานวนหนวยกิตสะสม 
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หมวด 8 

การจําแนกสถานภาพนักศึกษา 
 

 ขอ 20 การจําแนกสถานภาพนักศึกษา 

20.1 การจําแนกสถานภาพนักศึกษาจะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาโดยใหเริ่มจําแนก

สถานภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สามนับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา 

20.2 นักศึกษาที่ไดรับการจําแนกสถานภาพแลวมี 2 ประเภทไดแก 

20.2.1 นักศึกษาสถานภาพปกติคือนักศึกษาที่มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํา

กวา 1.80 

20.2.2 นักศึกษาสถานภาพรอพินิจไดแกนักศึกษาที ่มีแตมระดับคะแนนเฉลีย่

สะสม 

 ตั้งแต 1.50 ขึ้นไปแตไมถึง 1.80 
 

หมวด 9 

การลาการลงโทษและการพนสถานภาพนักศกึษา 
 

 ขอ 21 การลาปวย 

21.1 การลาปวยคือการลาของนักศึกษาที่ปวยจนไมสามารถเขาเรียนและหรือเขาสอบใน

บางรายวิชาหรือทั้งหมดได 

21.2 การลาปวยตามขอ 21.1  นักศึกษาตองยื่นคํารองตอหัวหนาสาขาวิชาภายใน 1 

สัปดาหนับจากวันที่นักศึกษาเริ่มปวยพรอมดวยใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของ

มหาวิทยาลัยหรือสถานพยาบาลอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

 ขอ 22 การลาเนื่องจากเหตุสุดวิสัยนักศึกษาตองย่ืนคํารองตอหัวหนาสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห 

  นับแตเกิดเหตุ 

 ขอ 23 การลาพักการศึกษา 

23.1 นักศึกษาอาจย่ืนคํารองตอหัวหนาสาขาวิชาโดยผานอาจารยท่ีปรึกษาไมชากวา

สัปดาหที่ 10 ของภาคการศึกษาสําหรับกรณีตอไปนี้ 

23.1.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 

23.1.2 ไ ด ร ับท ุนแลก เปลี ่ย นน ัก ศ ึกษ าระหว า งป ร ะ เทศหร ือท ุน อื ่น ซึ ่ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

23.1.3 มีความจําเปนสวนตัวโดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวไม

นอยกวา1 ภาคการศึกษา 
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23.2 นักศึกษาที่ยังไมมีผลการเรียนแตจําเปนตองลาพักการศึกษาใหย่ืนคํารองตอหัวหนา

สาขาวิชาผานอาจารยที่ปรึกษาโดยเร็วท่ีสุดและใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชา

ท่ีหัวหนาสาขาวิชาสังกัดเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

23.3 การลาพักการศึกษาตามขอ 23.1  และ  23.2  ใหอนุมัติครั้งละไมเกิน 2  ภาค

การศึกษาถานักศึกษายังมีความจําเปนตองขอลาพักการศึกษาตอไปอีกใหย่ืนคํารอง

ใหมยกเวนการลาตามขอ 23.1.1 ใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

23.4 ใหถือวาระยะเวลาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาเปนสวนหนึ่งของ

ระยะเวลาการศึกษาของผูนั้นยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ 23.1.1 และ 

23.1.2  

23.5 นักศกึษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ

นักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ลาพักและคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยภายใน 15 วันนับจากวันที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษายกเวนกรณีที่

ไดชําระคาหนวยกิตแลวมิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา 

23.6 นักศึกษาท่ีประสงคจะกลับเขาศึกษากอนระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหยื่นคํารองขอ

กลับเขาศึกษาเพื่อขออนุมัติตอหัวหนาสาขาวิชากอนกําหนดวันลงทะเบียนเรียน

ในแตละภาคการศึกษาไมนอยกวา 1 สัปดาห 

23.7 เมื่อนักศึกษากลับเขาศึกษาแลวใหมีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพกอน

ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 ขอ 24 การลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิด 

24.1 เมื่อนักศึกษากระทําผิดหรือรวมกระทําผิดระเบียบการสอบหรือการวัดผลให

คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบตามท่ีสภาวิชาการ

แตงต้ังเปนผูพิจารณาแลวรายงานผลการพิจารณาตอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการ

ลงโทษและแจงโทษใหทุกฝายที่เก่ียวของทราบโดยมีแนวทางการพิจารณาโทษ

ดังตอไปนี้ 

24.1.1 ถาเปนความผิดประเภททุจริตใหลงโทษโดยใหไดรับ F ในรายวิชาที่กระทํา

ผิดระเบียบการสอบสวนรายวิชาอ่ืนท่ีนักศึกษาผูนั้นลงทะเบียนเรียนไวถา

เปนรายวิชาที่สอบมาแลวใหไดผลการสอบตามที่สอบไดจริงถาเปนรายวิชา

ที่ยังไมไดสอบก็ใหดําเนินการสอบตามปกติและใหไดผลการสอบตามที่

สอบไดจริงและใหพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้น 1 ภาคการศึกษา

เปนอยางนอยหรืออาจใหพนสถานภาพนักศึกษาก็ได 
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24.1.2 ถาเปนความผิดประเภทสอเจตนาทุจริตใหลงโทษโดยใหไดรับ F ใน

รายวิชาที่กระทําผิดระเบียบการสอบและอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษา

นักศึกษาผูนั้นไดไมเกิน 1 ภาคการศกึษา 

24.1.3 ถาเปนความผิดอยางอ่ืนที่ระบุไวในขอปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบให

ลงโทษตามควรแกความผิดนั้นแตจะตองไมเกินกวาระดับโทษต่ําสุดของ

ความผิดประเภททุจริตตามขอ 24.1.1  

24.2 ถานักศึกษากระทําผิดหรือรวมกระทําผิดอ่ืนๆที่เก่ียวกับการศึกษาใหคณะกรรมการ

พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบเปนผูพิจารณาเสนอการลงโทษตอ

มหาวิทยาลัยตามควรแกความผิดนั้น 

24.3 การใหพักการศึกษาของนักศึกษาตามคําสั่งของมหาวิทยาลัยใหเริ่มเมื่อสิ้นสุดภาค

การศึกษาที่กระทําผิดนั้นโดยใหมีระยะเวลาการลงโทษตอเนื ่องกันทั ้งนี ้ใหนับ

ระยะเวลาที ่ถ ูกสั ่งพักการศึกษาเขาเปนระยะเวลาการศึกษาและใหจําแนก

สถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ถูกสั่งพักดวย 

24.4 นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ

นักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่พักการศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัยภายใน 15 วันนับจากวันที่ถูกสั่งพักยกเวนภาคการศึกษาที่ไดชําระ

คาหนวยกิตแลวมิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา 

 ขอ 25 การพนสถานภาพนักศึกษา 

  นอกจากกรณีที่ระบุไวในขออื่นแลวนักศึกษาจะพนสถานภาพในกรณดีงัตอไปนี้ 

25.1 เมื่อไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย 

25.2 เมื่อไดรบัอนุมัติจากคณบดีใหลาออก 

25.3 เมื่อสิ้นสุด 10 วันแรกของภาคการศึกษาแลวยังไมลงทะเบียนเรียนหรือยังไมชําระ

คาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษานักศึกษาที่พนสถานภาพในกรณีนี้

อาจขอคืนสถานภาพนักศึกษาภายในภาคการศึกษาเดียวกันไดโดยไดรับอนุมัติจาก

อธิการบดี 

25.4 เมื่อมีการจําแนกสถานภาพนักศึกษาและไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 

1.50  

25.5 เมื่อเปนนักศึกษาสถานภาพรอพินิจที่มีแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา 1.80 

ตอเนื่องกัน4  ภาคการศึกษา 

25.6 เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบตามขอ 15 แลวยังไมสําเร็จการศึกษา 
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25.7 เมื่อมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาท่ีกระทํา

ผิดระเบียบการสอบสั่งใหพนสถานภาพนักศึกษาตามขอ 24 

25.8 เมื่อมหาวิทยาลัยมีประกาศใหพนสถานภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ

หรือทําผิดขอบังคับหรือระเบียบอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

25.9 เมื่อเสียชีวิต 
 

หมวด 10 

การสําเร็จการศึกษา 
 

 ขอ 26 ผูมีสิทธิขอสําเร็จการศึกษา 

26.1 นักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้อยางครบถวนจึงจะมีสิทธิขอสําเร็จการศึกษา 

26.1.1 เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ขอ

สําเร็จ 

 การศึกษา 

26.1.2 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร,  ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไมต่ํากวา 2.00  และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเอกไมต่ํากวา 

2.00 

26.1.3 นักศึกษาที่เขาศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มข้ึนอีกสาขาหนึ่งตองสอบได

ครบถวนทุกรายวิชาที่กําหนดใหศึกษาเพิ่มเติมโดยมีแตมระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมของรายวิชาที่ศึกษาเพิ่มเติมไมต่ํากวา 2.00  

26.1.4 มีระยะเวลาการศึกษาไมต่ํากวาและไมเกินที่กําหนดไวในขอ 15 ยกเวนผูที่

เขาศึกษาเพื่อขอรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่งใหระยะเวลาการศกึษา

ต่ําสุดเปนไปตามที่คณะกรรมการประจําสํานักวิชากําหนดไวในขอ 9.3 

26.2 นักศึกษาผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 26.1 จะตองยื่นคํารองแสดง

ความจํานงขอสําเร็จการศกึษาตอศูนยบริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด

มิฉะนั้นจะไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา

ในภาคการศึกษานั้น 

26.3 ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 26.1 แตมิได ย่ืนคํารองแสดง

ความจํา นงขอสําเร็จการศึกษาตามขอ 26.2 หรือยื่นคํารองขอลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาตางๆเพิ่มเติมสามารถยื่นคาํรองขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป

ท้ังนี้นักศึกษาจะตองรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศกึษานั้นไวดวย 

 ขอ 27 การพิจารณาใหปริญญา 
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27.1 นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาใหปริญญาตองไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย

และไมมีพันธะหนี้สินคางชาํระตอมหาวิทยาลัย 

27.2 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัดเปนผู

พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาตอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบสําเร็จการศึกษา

เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญา 

 ขอ 28 การใหปรญิญาเกียรตินิยม 

28.1 นักศึกษาผูจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

28.1.1 มีหนวยกิตสอบไดครบถวนตามหลักสูตรภายในกําหนดเวลาปกติของ

หลักสูตร 

28.1.2 ไมมีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนไดรับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U 

28.1.3 ไมเคยเรียนซ้ําในรายวิชาใดๆเพื่อปรับระดับคะแนน D หรือ D+ 

28.1.4 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.50 ขึ้นไป 

28.2 นักศึกษาผูที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองตองมีคุณสมบัติตามขอ 28.1.1 

- 28.1.3 และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้นไป 

28.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัดเปนผู

พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่สมควรไดรับปริญญาเกียรตินิยมตอสภาวิชาการเพื่อ

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตัิ 

28.4 นักศึกษาผูมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยมตองไมเปนผูท่ีศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 

(ตอเน่ือง)หรือผูที่เขาศึกษาเพื่อขอรับปริญญาตรีเพิ่มข้ึนอีกสาขาหนึ่งหรือไมเปนผูที่

เทียบโอนรายวิชา 

 ขอ 29 การใหเหรียญรางวัลและเข็มทองคํา 

  นักศึกษาผูมีสิทธิไดรับเหรียญรางวัลจะตองมีคณุสมบัติดงันี้ 

29.1 นักศึกษาที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะไดรับเหรียญทองเกียรตินิยม 

29.2 นักศึกษาที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองจะไดรับเหรียญเงนิเกียรตินิยม 

29.3 นักศึกษาที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

สูงสุดในสาขาวิชาจะไดรับรางวัลเข็มทองคํา 

 

บทเฉพาะกาล 

 

 ขอ 30 การใดที่ไดดําเนินการไปแลวสําหรับนักศึกษาท่ีเขารับการศึกษากอนภาคการศึกษาที่ 1 ป

การศึกษา 2546 ใหถือวาการดําเนินการนั้นๆ สิ้นสุด มิอาจขอเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตาม

ขอบังคับนี้ได 
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 ขอ 31 ใหใชวิธีคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามขอบังคับเดิมสําหรับนักศึกษาที่เขารับ

การศึกษากอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2546 จนถึงภาคการศึกษากอนที่ขอบังคับ

นี้มีผลบังคับใช และใหใชวิธีการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามขอบังคับนี้

ตั้งแตภาคการศกึษาที่ขอบังคับนี้มีผลบังคับใช 

 ขอ 32 ในการพิจารณาการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่เขาศึกษากอนภาคการศึกษาที่ 1 ป

การศึกษา 2546ใหยกเวนไมตองนําเกณฑแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุมวิชาเอกมา

ประกอบการพิจารณา 

 

  ประกาศณวันที่    10   มิถุนายน  พ.ศ.  2546 

 

 

       

 
(ศาสตราจารย คนึง  ฦาไชย) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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