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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

    รหัส             : 25471791102666 

    ภาษาไทย      : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

    ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)       : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมเครื่องกล) 

    ชื่อยอ  (ภาษาไทย)       : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

    ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 

    ชื่อยอ  (ภาษาอังกฤษ)   : B. Eng. (Mechanical Engineering) 

 

3. วิชาเอก 

    ไมมี 

 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

    ไมนอยกวา 139 หนวยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

    5.1 รูปแบบ 

          เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ป 

    5.2 ภาษาท่ีใช 

          การจัดการเรียนการสอนใชภาษาไทย สําหรับเอกสารและตําราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีท้ังท่ีเปน                

          ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

    5.3 การรับเขาศึกษา 

                รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศท่ีใชภาษาไทยได 
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    5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

          เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

    5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

         เม่ือสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559 

เปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

6.2 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการประชุมครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2564 

6.5 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

ในการประชุมครั้งท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ.2564 

6.6 ไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

ในการประชุมครั้งท่ี 5/2564  เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 

6.7 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

ในการประชุมครั้งท่ี 6/2564  เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2564 

6.8 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (**ถามี)...........................................  

ในการประชุมครั้งท่ี .............  เม่ือวันท่ี ............................................. 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ระดับปริญญาตรีภายในปการศึกษา 2566 

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 วิศวกรออกแบบและคํานวณดานเครื่องจักรกลท่ีใชพลังงาน งานหมอน้ํา งานเครื่องอัดอากาศ และ
เครื่องปรับสภาวะอากาศสําหรับการทําความเย็น 

8.2 วิศวกรควบคุมการสรางดานเครื่องจักรกลท่ีกําเนิดพลังงาน เครื่องกําเนิดไอน้ํา เครื่องอัดอากาศ 
และเครื่องปรับสภาวะอากาศ วิศวกรอํานวยการควบคุมและบริหารจัดการ 

8.3 วิศวกรควบคุมงานดานวัสดุ (กลุมโลหะ) และวิศวกรควบคุมงานดานระบบควบคุมอัตโนมัติ 
8.4 วิศวกรพิจารณาตรวจสอบ การคนควา วิเคราะห การทดสอบ การหาขอมูลสถิติตาง ๆ 
8.5 วิศวกรวางโครงการ ไดแก การวางแผนผังหรือการวางแผนการสรางหรือการประกอบสิ่งใด ๆ ใน

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
8.6 วิศวกรอํานวยการติดตั้งเครื่องจักร ไดแก เครื่องจักรกลท่ีใหกําเนิดพลังงาน เครื่องกําเนิดไอน้ํา 

เครื่องอัดอากาศหรือกาซ และเครื่องปรับสภาวะอากาศ 



 3 

8.7 วิศวกรอํานวยการซอมเครื่องจักร ไดแก เครื่องจักรกลท่ีกําเนิดพลังงาน เครื่องกําเนิดไอน้ําหรือไอ
อยางอ่ืน ๆ เครื่องอัดอากาศ และเครื่องจักรกลท่ีกําเนิดพลังงาน 

8.8 วิศวกรอํานวยการใชงานเครื่องจักร ไดแก เครื่องจักรกลท่ีกําเนิดพลังงานหรือเครื่องจักรกลท่ีใช
พลังงาน เครื่องกําเนิดไอน้ําหรือไออยางอ่ืน และเครื่องอัดอากาศ 

8.9 วิศวกรใหคําปรึกษา ไดแก งานท่ีใหคําแนะนําหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานในสาขาวิศวกรรม 
เครื่องกล ตามขอ 8.1-8.8 

8.10 วิศวกรในขอ 8.1-8.8 อาจทํางานในภาคเอกชนหรือหนวยงานราชการ หรือสามารถประกอบเปน
อาชีพอิสระได 
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9. ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ลําดับ 

ท่ี 
ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน  

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

1 นายอนุชา สายสรอย 1-7605-xxxx-xx-x อาจารย วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

2561 

2556 

 

2553 

2 นายปรัชญา มุขดา 5-3612-xxxx-xx-x ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2560 

2551 

2548 

3 นายชวงชัย  ชุปวา 3-4511-xxxx-xx-x อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2554 

2548 

4 นายปวีณ สุขบรรเทิง 1-7698-xxxx-xx-x อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2558 

2555 

5 นางสาวดวงฤดี ชูตระกูล 3-5710-xxxx-xx-x อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2553 

2544 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 สอนภาคทฤษฎี และสอนภาคปฏิบัติ ในหองปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ หรือพัฒนาการทางเศรษฐกิจ 
   การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.
2560-2564) ท่ีไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนปรัชญาในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง 
โดยจัดทําบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ซ่ึงเปนแผนหลักของการพัฒนา
ประเทศและเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมท้ังการปรับ
โครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ทําใหประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงการทํางาน
เปนอยางยิ่ง เพ่ือใหสอดคลองกับคาครองชีพท่ีสูงข้ึน อาชีพวิศวกรรมเปนอาชีพหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งตอ
การสรางงานเพ่ือใหเกิดการพัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันการพัฒนาดานเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง จําเปนอยางยิ่งอาชีพวิศวกรจะตองมีการพัฒนา เพ่ือใหทันตอเทคโนโลยีและการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ  
 11.2 สถานการณ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  สถานการณ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญยิ่งสําหรับการวางแผนพัฒนา
หลักสูตร โดยเฉพาะปจจุบันดานสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ซ่ึงสงผลตอบุคลากรดานวิศวกรรมท่ี
ตองพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง และควรมีกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง ท้ังนี้ตองมีแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย (15 ป) เปนเปาหมาย  
 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  การพัฒนาหลักสูตรจะเนนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลดานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลให
สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมและปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสภาวิศวกร (กว.) 
อยางเครงคัด เพ่ือใหการพัฒนาการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพทางการศึกษา 
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
  การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีการบูรณาการองคความรูตามภารกิจหลักสูตร
ดานผลิตบัณฑิต ดานวิจัย ดานการบริการวิชาการใหแกทองถ่ินและดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตาม
พันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยให
ชุมชนมีสวนรวมกับอาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีความสอดคลองกับพันธกิจ
มหาวิทยาลัยในดานการใหบริการวิชาการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพ้ืนฐาน หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

 13.1 รายวิชาท่ีเปดสอนโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะอ่ืน ๆ ไดแก 
 13.1.1 กลุมวิชาศึกษาท่ัวไปจํานวน 10 วิชา (30 หนวยกิต) โดยเฉพาะกลุมภาษาและการสื่อสาร 

(ภาษาอังกฤษ) สาขาวิชากําหนดใหเรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต เพ่ือใหเหมาะสมกับวิชาชีพวิศวกรรม 
 13.1.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน 9 วิชา (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต) 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหคณะ / ภาควิชาอ่ืน 
  13.2.1 กลุมวิชาชีพ จํานวน 4 วิชา (12 หนวยกิต) ไดแก รายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 

ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 2 เขียนแบบวิศวกรรม และวัสดุวิศวกรรม (สอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรใน
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

13.3 การบริหารการจัดการ 
  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารยผูสอนจากสาขาวิชาอ่ืนในคณะท่ีเก่ียวของ 

ดานเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนตารางสอบโดยความรวมมือกับการประสานงานกับสาขาวิชาอ่ืน ซ่ึงเปน

การเปดโอกาส ไมกําหนดเวลาเจาะจงกับคณะ แตข้ึนอยูกับความจําเปนของหลักสูตรซ่ึงในการจัดการเรียน

การสอนและการประเมินผลการศึกษาภายในสาขาวิชาหรือวิชาท่ีสอนใหนอกคณะ จะประเมินผลตาม

ระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  
 

1. ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

คุณธรรม นําความรู มุงสูสากล 

2. หลักการและเหตุผลของหลักสูตร  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไดเปดสอนมาตั้งแตปการศึกษา 2549 ซ่ึงได

รอบการปรับปรุงครั้งท่ี 3 โดยหลักสูตรไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ไดแก แผนอุดมศึกษา สอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ตามยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย และยุทธศาสตร

ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 12 ตามยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศโดยเนนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม และจากความตองการของผูใชบัณฑิตจากภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม และระเบียบขอบังคับของ

สภาวิศวกร (กว.) มีความตองการวิศวกรเครื่องกล ท่ีมีความรูและทักษะในดานตาง ๆ ซ่ึงทางหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เนนพัฒนานักศึกษาใหมีความรูและทักษะในดาน

พลังงาน วัสดุ และระบบอัตโนมัติ เพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรม 4.0 อีกท้ังยังสอดคลองกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในดานการใหบริการวิชาการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีนวัตกรรม ท่ี

ตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ นอกจากนี้จากสถานการณการแพรระบาดของโรค 

Covid-19 ตั้งแตปลาย พ.ศ.2562 สงผลกระทบตอรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชากร ทําใหเกิดการ

ดํารงชีวิตในรูปแบบใหมท่ีเรียกวา New normal ซ่ึงหมายถึง รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบใหมท่ีแตกตางจาก

อดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบจนตองเปลี่ยนแปลงไปสูวิถีใหมภายใตหลักมาตรฐานใหมท่ีไมคุนเคย จาก

สถานการณดังกลาวประชาชนทุกคนจึงจําเปนตองปองกันตนเองเพ่ือใหมีชีวิตรอดดวยการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการดํารงชีวิตท่ีผิดไปจากวิถีเดิม โดยการปรับวิธีการดํารงชีวิตแบบใหมเพ่ือใหปลอดภัยจากจากติด

เชื้อ ควบคูไปกับความพยายามรักษาและฟนฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ นําไปสูการสรางสรรค

สิ่งประดิษฐใหม ๆ เทคโนโลยีใหม ๆ ซ่ึงหลักสูตรทางดานวิศวกรรมนับวามีความสําคัญมากท่ีชวยสรางสรรค

นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือปองกันไมใหเกิดโรค  

จากความสําคัญและปญหาดังกลาว การผลิตบัณฑิตดานวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ท่ีมี

ความรูและทักษะ สามารถพัฒนาองความรูและวิจัย สนับสนุนชุมชนและอุตสาหกรรม เพ่ือเปนกําลังสําคัญ

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศ สามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

3. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
    3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

ผลิตวิศวกรเครื่องกลท่ีมีความรูทักษะ และความสามารถในการเรียนรูการคิด วิเคราะหปญหาการ 
เรียนรูเทคโนโลยีใหม โดยมีวิศวกรเครื่องกลเปนประชากรกลุมเปาหมาย ตลอดจนมีจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ และสามารถพัฒนาความรูไดอยางตอเนื่อง 
 



 8 

    3.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
         หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปนหลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิตเพ่ือ
รองรับความม่ันคงทางเศรษฐกิจ เปนวิศวกรเครื่องกลท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานพลังงาน ดานวัสดุ และดาน
ระบบอัตโนมัติ ซ่ึงเปนรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาวิศวกรใหแกทองถ่ินและประเทศ นอกจากนี้ยัง
ตอบสนองตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 
2560 – 2579) แผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันตก และแผนยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรี  
    3.3 วัตถุประสงคและผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
          3.3.1 วัตถุประสงคของหลักสูตร  

          1) เพ่ือผลิตบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกลใหมีความรูและทักษะดานการออกแบบงานวิศวกรรมเครื่องกล 

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูและทักษะดานพลังงาน 

3) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูและทักษะดานวัสดุ 

4) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูและทักษะดานระบบอัตโนมัติและหุนยนต 

5) เพ่ือผลิตบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกลใหมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 3.3.2 ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

         3.3.2.1 PLOs และประเภทของ PLOs 

         1) ความรูและลักษณะท่ัวไป (Generic Learning Outcome)  
 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 สามารถสืบคนขอมูล ความรูเทคโนโลยีใหม ๆ และทักษะท่ีจําเปนและนํามาประยุกตใชในการ

ทํางานในสาขาท่ีไมเคยมีประสบการณมากอน (R, U, Ap) 

Sub PLO A1 มีความรอบรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลก และเขาใจ

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอสิ่งแวดลอมในแงมุมตาง ๆ (R, U) 

B1 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู ในการสืบคนขอมูล ความรู เทคโนโลยี

ใหม ๆ เพ่ือใหตนเองรูเทาทันเทคโนโลยีในปจจุบัน (Ap) 

C1 สามารถคนหา และเรียนรูทักษะการทํางานท่ีจําเปนตอการแกปญหาท่ีไมเคยมี

ประสบการณมากอน (Ap) 

PLO2 ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบตอวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล

สําหรับสถานการณเชิงวิศวกรรม ท่ีตองตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลเชิงวิศวกรรมตอบริบททาง

สังคมสิ่งแวดลอมและเศรษฐศาสตรท่ัวโลก (R, U, Ap) 

Sub PLO A2 เขาใจในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ท่ีเก่ียวของกับความรับผดิชอบใน

วิชาชีพ (U) 

B2 วิเคราะหและประเมินมุมมองในดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพท่ี

สงผลตอการแกปญหาทางวิศวกรรมท่ีกระทบตอบริบททางดานสังคมสิ่งแวดลอมและ

เศรษฐศาสตรท่ัวโลก (U, Ap) 
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2) ความรูและทักษะเฉพาะทาง (Specific Learning Outcome) 
 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO3 สามารถประยุกตใชความรูทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิศวกรรมเครื่องกล (R, U, Ap) 

Sub PLO A3 สามารถอธิบายความสัมพันธของความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ

วิศวกรรมเครื่องกล (R, U) 

B3 สามารถประยุกตใชความรูทางคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ในการแกปญหา

พ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล (Ap) 

PLO4 สามารถใชเครื่องมือตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมเครื่องกล เชน เครื่องมือวัด เครื่องกลึง 

เครื่องเชื่อม เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องไส เปนตน (R, U, Ap, An, E) 

Sub PLO A4 สามารถอธิบายวิธีการใชเครื่องมือตาง ๆ (R, U) 

B4 สามารถเลือกใชเครื่องมือไดอยางถูกตองเหมาะสมกับงานทางวิศวกรรม (Ap, An, E) 

PLO5 มีความรูและทักษะพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ไดแก ดานการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร ดาน

วัสดุ ดานเขียนแบบ และดานกลศาสตรวิศวกรรม (R, U, Ap, C) 

Sub PLO A5 สามารถอานแบบและเขียนแบบไดอยางถูกตองตามมาตรฐานสากล (R, U) 

B5 สามารถเขียนโปรแกรมและวิเคราะหโปรแกรมทางวิศวกรรมเครื่องกล (Ap, C) 

C5 สามารถคํานวณผลลัพธของแรงท่ีกระทําตอวัตถุในระดับเบื้องตนไดอยางถูกตอง  

(Ap, C) 

 D4 สามารถอธิบายสมบัติของวัสดุและเลือกใชวัสดุไดอยางถูกตองเหมาะสมกับงานทาง

วิศวกรรม (R, U, Ap) 

PLO6 มีความรูและทักษะดานพลังงาน (R, U, Ap, An, E, C) 

Sub PLO A6 สามารถอธิบายสมบัติและพฤติกรรมเก่ียวกับของไหลและความรอน (R, U) 

B6 สามารถประยุกตใชองคความรูทางดานของไหลและความรอนกับงานทางดาน

วิศวกรรมเครื่องกล (Ap, An, E, C) 

PLO7 มีความรูและทักษะดานระบบยานยนต (R, U, Ap, An, E, C) 

Sub PLO A7 สามารถอธิบายระบบยานยนต เชน สวนประกอบ หลักการทํางาน เปนตน (R, U) 

B7 สามารถวิเคราะหสมรรถนะและแกปญหาท่ีเกิดกับระบบยานยนต (Ap, An, E, C) 

PLO8 มีความรูและทักษะดานระบบอัตโนมัติและหุนยนต (R, U, Ap, An, E, C) 

Sub PLO A8 สามารถอธิบายระบบอัตโนมัติและหุนยนต เชน สวนประกอบ กระบวนการทํางาน 

เปนตน (R, U) 

B8 สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมและวิเคราะหโปรแกรมท่ีใชในงานทางวิศวกรรม (Ap, 

An, E, C) 
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3.3.2.2 ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ตามระดับการเรียนรูของ Bloom’s taxonomy 

ลําดับท่ี ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

Cognitive Domain  

(knowledge)  

(bloom’s Taxonomy) 

R U Ap An E C 

PLO1 สามารถสืบคนขอมูล ความรูเทคโนโลยีใหม ๆ และทักษะท่ีจําเปนและนํามาประยุกตใชในการ

ทํางานในสาขาท่ีไมเคยมีประสบการณมากอน 

/ / /    

PLO2 ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบตอวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล

สําหรับสถานการณเชิงวิศวกรรม ท่ีตองตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลเชิงวิศวกรรมตอบริบททาง

สังคมสิ่งแวดลอมและเศรษฐศาสตรท่ัวโลก 

/ / /    

PLO3 สามารถประยุกตใชความรูทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิศวกรรมเครื่องกล / / /    

PLO4 สามารถใชเครื่องมือตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมเครื่องกล เชน เครื่องมือวัด เครื่องกลึง 

เครื่องเชื่อม เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องไส เปนตน 

/ / / / /  

PLO5 มีความรูและทักษะพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ไดแก ดานการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร  

ดานวัสดุ ดานเขียนแบบ และดานกลศาสตรวิศวกรรม 

/ / /   / 

PLO6 มีความรูและทักษะดานพลังงาน / / / / / / 

PLO7 มีความรูและทักษะดานระบบยานยนต / / / / / / 

PLO8 มีความรูและทักษะดานระบบอัตโนมัติและหุนยนต / / / / / / 

หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ √ ในชอง “Cognitive Domain” ระดับตางๆ ตามระดับการเรียนรูของ Bloom’s Taxonomy ; Remembering (R), Understanding (U), 

Applying (Ap), Analyzing (An), Evaluating (E), Creating (C) 
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  3.3.2.3 ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรและผลลัพธการเรียนรูท่ี

คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 

 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกลใหมีความรู

และทักษะดานการออกแบบงานวิศวกรรมเครื่องกล 

/ / / / / / / / 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูและทักษะดาน

พลังงาน 

     / /  

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูและทักษะดานวัสด ุ   /    /  

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูและทักษะดานระบบ

อัตโนมัติและหุนยนต 

      / / 

5. เพ่ือผลิตบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกลใหมี

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 /       

หมายเหตุ: ใชสัญลักษณ / เพ่ือระบุการมีความสัมพันธ 

 

4. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา / การเปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสตูรวศิวกรรม 

เครื่องกล ตามมาตรฐานเกณฑของ 

สกอ. (ทุก 5 ป) 

1.1 พัฒนาหลักสูตรโดยมี

พ้ืนฐานจากหลักสูตรในระดับ

สากลและตามกรอบวิชาชีพ

วิศวกรรม 

1.1.1 เอกสารการปรับปรุง 

1.1.2 รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

1.1.3 คําสั่งเรื่องการพัฒนาหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกลตามมาตรฐาน 

สภาวิศวกร (กว.) ทุก 5 ป 

2.1 หลักสูตรสาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกลมีคุณภาพ 

2.1.1 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรม 

เครื่องกลไดรับการรับรองจากสภา

วิศวกร (กว.) 

3. จดัทําแผนการเรียนแบบเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

3.1 การผลิตบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกลใหมี

คุณภาพ 

3.1.1 รายงานผลการศึกษาของ

นักศึกษา 

3.1.2 งานวิจัยในชั้นเรียน 

4. แผนพัฒนาบุคลากร 4.1 การจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรวิศวกรรม เครื่องกล

ใหมีคุณภาพ 

 

 

4.1.1 จํานวนอาจารยท่ีสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก 

4.1.2 จํานวนอาจารยผานการอบรม 

/ สัมมนา 

 



 12 

แผนการพัฒนา / การเปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

4.2 สงเสริมใหอาจารยทํา

ผลงานวิชาการเพ่ิมข้ึน 

 

 

4.3 สงเสริมใหอาจารยบริการ

วิชาการแกชุมชนและทองถ่ิน 

4.2.1 จํานวนอาจารยท่ีมีผลงานทาง

วิชาการ 

4.2.2 การจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนการจัดทําผลงานวิชาการ 

4.3.1 จํานวนอาจารยท่ีมีการบริการ

วิชาการ 

5. แผนพัฒนาหองปฏิบัติการและ

จัดหาครุภัณฑ 

5.1 การพัฒนาหอง 

ปฏิบัติการและจัดหาครุภัณฑ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

5.1.1 จํานวนหองปฏิบัติการท่ีไดรับ

การปรับปรุง 

5.1.2 จาํนวนงบประมาณจัดหา

ครุภณัฑ 

5.1.3 จํานวนครุภัณฑ 

6. แผนการประเมินผลการผลิต

บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

6.1 การพัฒนาการเรียนการ

สอนหลักสูตรวิศวกรรศาสตร 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

6.1.1 รายงานผลความพึงพอใจ  

ของบัณฑิต 

6.1.2 รายงานผลความพึงพอใจ  

ของผูใชบัณฑิต 

6.1.3 หลักสูตรท่ีปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

จัดการศึกษาโดยใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ  

มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

ไมมี 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

มีการเทียบเคียงหนวยกิตรายวิชาตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 8) 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

    2.1 วัน- เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

          2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 

1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 

                     ภาคการศึกษาภาคเรียนท่ี 1   เดือน กรกฎาคม – พฤศจกิายน 

                     ภาคการศึกษาภาคเรียนท่ี 2   เดือน ธันวาคม – เมษายน        

2) การสําเร็จการศึกษา  

ใชเวลาการศึกษาไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ และใหใชเวลาการศึกษาไมเกิน 16 

ภาคการศึกษาปกติ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 10) 

          2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา    

ใหลงทะเบียนไดไมเกิน 22 หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 9 หนวยกิต 

สําหรับการศึกษาภาคฤดูรอน หากตองลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากนี้  ให เปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 4) 

          2.1.3 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา    

ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การประเมินผลการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 7) 
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2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

2.2.1 ตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร – 

คณิตศาสตร หรือแผนการเรียนศิลป – คํานวณ มีผลการเรียนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.00 หรือแผนการเรียนอ่ืน ๆ 

ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือ 

2.2.2 ตองสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาชางยนต เครื่องกล ไฟฟา 

ชางโยธา ชางเชื่อม ชางแมพิมพ มีผลการเรียนไมนอยกวา 2.00 หรือ 

2.2.3 ตองสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาชางยนต ชางกล

โรงงาน จักรกลหนัก ชางเชื่อม การผลิต ซอมบํารุงและเทคนิคอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีสามารถเทียบโอนหนวยกิตได 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

          ลักษณะเฉพาะของนักศึกษาท่ีเขาเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

ท่ีไมไดเรียนสายวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีความรูดานคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรคอนขางต่ํา 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหานักศึกษาท่ีไมไดเรียนสายวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดสอนปรับพ้ืนฐานกอนเขาเรียน และสาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกลจัดการอบรมเพ่ือเตรียมความพรอม โดยการสอนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

เพ่ิมเติมใหแกนักศึกษาใหมในภาคการศึกษาท่ี 1  

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป   

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 2 0 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 3 0 0 30 30 30 

ชั้นปท่ี 4 0 0 0 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

ผูสําเร็จการศึกษา 0 0 0 30 30 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

           2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

- คาบํารุงการศึกษา 

  (แบบเหมาจาย) 

900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000 

- เงินอุดหนุนจากรัฐ 90,000 180,000 270,000 360,000 360,000 

รวมรายรับ 990,000 1,980,000 2,970,000 3,960,000 3,960,000 
 

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก) งบบุคลากร 

      1. หมวดเงินเดือน 

      2. หมวดคาจางประจาํ 

 

1,020,000 

240,000 

 

1,091,400 

246,000 

 

1,162,800 

250,000 

 

1,234,200 

280,000 

 

1,305,600 

300,000 

ข) งบดําเนนิการ 

      1. หมวดคาตอบแทน 

      2. หมวดคาวัสดุ 

      3. หมวดสาธารณูปโภค 

 

300,000 

250,000 

300,000 

 

350,000 

300,000 

350,000 

 

380,000 

350,000 

380,000 

 

400,000 

400,000 

400,000 

 

450,000 

450,000 

450,000 

ค) งบลงทุน 

      1. หมวดครุภัณฑ 

      2. หมวดกอสราง 

 

3,200,000 

- 

 

3,500,000 

1,200,000 

 

3,500,000 

- 

 

4,000,000 

- 

 

4,500,000 

- 

รวม (ก+ข) 2,110,000 2,337,400 2,522,800 2,714,200 2,955,600 

จํานวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 

คาใชจายเฉลี่ยตอหัวนักศึกษา 22,618 บาท/คน/ป 
 

2.7 ระบบการศึกษา 

  จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน 

  แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

  แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

  แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลอินเทอรเน็ต 

หมายเหตุ  1) บางรายวชิาในหลักสูตรมีสื่อการเรียนรูผานระบบออนไลน และ 

2) บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดยใช

แนวปฏิบัติการกําหนดหนวยกิตเชนเดียวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเขามหาวิทยาลัย  

      การเทียบโอนหนวยกิตและรายวิชาระหวางหลักสูตรในสถาบันฯ หรือตางสถาบันฯ ใหเปนไปตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553 วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน

รายวิชาในระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ช หมวด 8) 
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา      139  หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตรแบงเปนหมวดวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีกําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ของกระทรวงศึกษาธิการ และสภาวิศวกร (กว.) ดังนี้  
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป แบงออกเปน 4 กลุมวิชาไมนอยกวา  30 หนวยกิต 

 1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

 2.  กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 3.  กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

4.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน แบงออกเปน 5  กลุมวิชา ไมนอยกวา  103  หนวยกิต 

 1.  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา   14 หนวยกิต 

 2.  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม ไมนอยกวา   39 หนวยกิต 

 3.  กลุมวิชาชีพวิศวกรรม ไมนอยกวา  36 หนวยกิต 

 4.  กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม  

              - แบบฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา   10 หนวยกิต 

                หรือ 

              - แบบสหกิจศึกษา ไมนอยกวา    7 หนวยกิต 

 5.  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

     - แบบฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา    4 หนวยกิต 

                หรือ 

     - แบบสหกิจศึกษา ไมนอยกวา    7 หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

หมายเหตุ ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. – วท.บ. หรือวุฒิ อ่ืนจะไดรับการเทียบโอนรายวิชา  

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การโอนผลการเรียนและการยกเวนรายวิชาในระดับปริญญาตรี 
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3.1.3 รายวิชา 

ก. รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา      30  หนวยกิต 

             1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร ไมนอยกวา                                 12   หนวยกิต  

รหัสวิชา ช่ือวิชา                 หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องตน 

Basic English 

Non-Credit 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

English in Daily Life 

3 (1-2-6) 

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณท่ัวไป     

English in General Situations 

3 (1-2-6) 

2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 

English in Workplace             

3 (1-2-6) 

2220510 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai for Communication 

3 (1-2-6) 

2220520 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ 

Thai for Specific Purposes 

3 (1-2-6) 

2220530 ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห 

Thai for Critical thinking 

3 (1-2-6) 

หมายเหตุ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) กําหนดให

เรียนภาษาอังกฤษ 9 หนวยกิต และภาษาไทย 3 หนวยกิต 

  2) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา                                  6   หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา                 หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

2810310 นันทนาการในชีวิตประจําวัน 

Recreation in Daily Life 

3 (1-2-6) 

2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 

Ethics and Social Responsibility 

3 (1-2-6) 

2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต 

Life skills and personal development in a dynamic world 

3 (1-2-6) 

3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร 

Communication Psychology 

3 (1-2-6) 
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3) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา                                  6   หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา                 หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

2221210 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

King Wisdom for Local Development 

3 (1-2-6) 

2310020 เพชรบุรีศึกษาเพ่ือการประกอบการ 

Phetchaburi Study for Entrepreneur 

3 (1-2-6) 

2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปจจุบัน 

Thai Society and the Current ASEAN Community 

3 (1-2-6) 

2310410 พลเมืองท่ีเขมแข็ง 

Potency Citizen 

3 (1-2-6) 

2340310 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย 

Basic Knowledge of Laws 

3 (1-2-6) 

3211110 การผลิตและการรูเทาทันสื่อดิจิทัล 

Digital Media Production and Media Literacy 

3 (1-2-6) 

3330010 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 

Economics in Daily Life 

3 (1-2-6) 

3330020 ผูประกอบการรุนใหม 

Modern Entrepreneur 

3 (1-2-6) 

3330030 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 

Leadership and Teamwork 

3 (1-2-6) 

3330110 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

Basic E-Commerce 

3 (1-2-6) 

4003110 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 

21st Century Skills for Living and Occupations 

3 (1-2-6) 

 

    4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ไมนอยกวา                    6   หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา                 หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

1810310 กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 

Sports for Health Development 

3 (1–2–6) 

4400010 โลกกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

World, Science and Technology 

3 (1-2-6) 

4410110 สิ่งแวดลอมกับเทคโนโลยีสีเขียว 

Environment and Green Technology 

3 (1-2-6) 

4420310 เคมีในชีวิตประจําวัน 3 (1-2-6) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา                 หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

Chemistry in Daily Life 

4430110 คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ 

Mathematics for Business 

3 (1-2-6) 

4430120 การคิดและการตัดสินใจ 

Thinking and Decision Making 

3 (1-2-6) 

4520110 การทําอาหารไทยและอาหารนานาชาต ิ

Thai cooking and International cooking 

3 (1-2-6) 

4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพ่ือการประกอบธุรกิจ 

Dessert and Beverage for Business 

3 (1-2-6) 

4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษและพืชพรรณ 

Conservation Biology and Plants 

3 (1-2-6) 

5600010 เกษตรในชีวิตประจําวัน 

Agriculture in Daily Life 

3 (1-2-6) 

6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน 

Renewable Energy and Energy Saving 

3 (1-2-6) 

6530410 การสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

Innovation Creative for local development 

3 (1-2-6) 

6840110 จิตสํานึกและวินัยจราจร 

Conscious mind and Traffic Discipline 

3 (1-2-6) 

7440110 ทักษะการใชคอมพิวเตอรในโลกพลวัต 

Computer Skills in Dynamic World 

3 (1-2-6) 

7003120 ทักษะการคิด 

Thinking Skills 

3 (1-2-6) 

8710010 ชีวิตและสุขภาพ 

Life and Health 

3 (1-2-6) 

 

ข. รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา          103  หนวยกิต 

1) กลุมวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ไมนอยกวา          14  หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา                 หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

5501111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 

(Engineering Mathematics 1) 

3 (3-0-6) 

5501112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา                 หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

(Engineering Mathematics 2) 

5501114 ฟสิกสวิศวกรรม 

(Engineering Physics) 

3 (3-0-6) 

5501115 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 

(Engineering Physic Laboratory) 

1 (0-3-0) 

5501116 เคมีวิศวกรรม 

(Engineering Chemistry) 

3 (3-0-6) 

5501117 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม 

(Engineering Chemistry Laboratory) 

1 (0-3-0) 

 

2) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม  ไมนอยกวา         39  หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา                 หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

5591101 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวศิวกรรมเครื่องกล 

(Computer Program for Mechanical Engineering) 

3 (2-2-5) 

5591102 เขียนแบบวิศวกรรม   

(Engineering Drawing ) 

3 (2-2-5) 

5591120 กลศาสตรวิศวกรรม 1  

(Engineering Mechanics 1) 

3 (3-0-6) 

5592121 กลศาสตรวิศวกรรม 2  

(Engineering Mechanics 2) 

3 (3-0-6) 

5591301 วัสดุวิศวกรรม  

(Engineering Materials) 

3 (3-0-6) 

5591701 ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 1 

(Basic Engineering Laboratory 1) 

1 (0-3-0) 

5591702 ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 2 

(Basic Engineering Laboratory 2) 

1 (0-3-0) 

5592101 วิศวกรรมไฟฟา  

(Electrical Engineering) 

3 (3-0-6) 

5592102 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา  

(Electrical Engineering Laboratory) 

 

 

1 (0-3-0) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา                 หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

5592103 เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร  

(Computer Aided Drawing ) 

3 (2-2-5) 

5592301 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล 

(Mechanical Engineering Manufacturing Process) 

3 (3-0-6) 

5592401 กลศาสตรวัสดุ  

(Materials Mechanics) 

3 (3-0-6) 

5592501 อุณหพลศาสตร  

(Thermodynamics) 

3 (3-0-6) 

5592601 กลศาสตรของไหล 

(Fluid Mechanics) 

3 (3-0-6) 

5593115 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 

(English for Mechanical Engineering) 

3 (3-0-6) 

3) กลุมวิชาชีพวิศวกรรม   ไมนอยกวา          36  หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา                 หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

5592107 อุปกรณตรวจจบัและขับเคลื่อนในอุตสาหกรรม 

(Industrial Sensors and Actuators) 

2 (1-2-6) 

5592704 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1  

(Mechanical Engineering Laboratory 1) 

1 (0-3-0) 

5592705 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2  

(Mechanical Engineering Laboratory 2) 

1 (0-3-0) 

5593103 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ  

(Automatics Control Engineering) 

3 (3-0-6) 

5593108 การควบคุมทางอุตสาหกรรมและระบบสกาดา 

(Industrial Control and SCADA) 

2 (1-2-6) 

5593109 ระบบอัตโนมัติและหุนยนตในการผลิต 

(Automatic Systems and Production in Robotics) 

3 (2-2-5) 

5593207 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมและการจัดการพลังงาน 

(Engineering Economics and Energy Management) 

3 (3-0-6) 

5593401 กลศาสตรเครื่องจักรกล 

(Machinery  Mechanics) 

3 (3-0-6) 

5593501 การถายเทความรอน  

(Heat Transfer) 

3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา                 หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

5593603 การทําความเย็นและปรับอากาศ  

(Air Condition and  Refrigeration) 

3 (3-0-6) 

5593706 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3  

(Mechanical Engineering Laboratory 3) 

1 (0-3-0) 

5593707 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 4  

(Mechanical Engineering Laboratory 4) 

1 (0-3-0) 

5593708 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 5  

(Mechanical Engineering Laboratory 5) 

1 (0-3-0) 

5594301 ออกแบบเครื่องจักรกล 

(Machine Design) 

3 (3-0-6) 

5594303 การสั่นสะเทือนเชิงกล  

(Mechanical Vibration) 

3 (3-0-6) 

5594502 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง  

(Power Plant Engineering) 

3 (3-0-6) 

 

4) กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม       ไมนอยกวา 7 หรือ 10 หนวยกิต 

4.1) แบบฝกประสบการณวิชาชีพ   ไมนอยกวา  10  หนวยกิต 

4.1.1) รายวิชาเลือกในกลุมวิชาวิศวกรรมควบคุมและวัสดุ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา                 หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

5592302 โลหะวิทยาทางวิศวกรรม  

(Engineering Metallurgy) 

3 (3-0-6) 

5592604 นิวแมติกสและไฮดรอลิกส  

(Pneumatic and Hydraulics) 
3 (2-2-5) 

5593105 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณเบื้องตน  

(Introduction to Computation Fluid Dynamics (CFD)) 

3 (3-0-6) 

5593106 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล  

(Numerical Method for Mechanical Engineering) 

3 (3-0-6) 

5593901 เตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล  

(Mechanical Engineering Pre-Project) 

1 (0-2-1) 

5594902 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล  

(Mechanical Engineering Project) 

3 (0-0-135) 
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4.1.2) รายวิชาเลือกในกลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม 

รหัสวิชา ช่ือวิชา                 หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

5592201 วิศวกรรมการบํารุงรักษา  

(Maintenance Engineering) 

3 (3-0-6) 

5592202 การบํารุงรักษาและระบบคุณภาพ  

(Quality and Maintenance Systems) 

3 (3-0-6) 

5592206 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 

(Safety Health and Environment) 

3 (3-0-6) 

5593201 วิศวกรรมความปลอดภัย  

(Safety Engineering) 

3 (3-0-6) 

5593203 การควบคุมคุณภาพ  

(Quality control) 

3 (3-0-6) 

5594201 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน  

(Energy Conservation and Management) 

3 (3-0-6) 

5594202 การประหยัดพลังงาน  

(Energy conservation) 

3 (3-0-6) 

5594203 การบริหารทางวิศวกรรม  

(Engineering Management) 

3 (3-0-6) 

5594204 การควบคุมภาวะมลพิษของอากาศ  

(Air Pollution Control) 

3 (3-0-6) 

  4.1.3) รายวิชาเลือกในกลุมวิชาวิศวกรรมพลังงานและความรอน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา                 หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

5593502 วิศวกรรมยานยนต  

(Automotive Engineering) 

3 (3-0-6) 

5593503 เทคโนโลยียานยนต  

(Automotive Technology) 

3 (1-4-4) 

5593504 เครื่องยนตกาซเทอรไบน  

(Gas Turbine Engine) 

3 (3-0-6) 

5593505 กระบวนการเผาไหม  

(Combustion Process) 

3 (3-0-6) 

5593506 การออกแบบระบบความรอน  

(Thermal System Design) 

3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา                 หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

5593507 วิศวกรรมพลังงานทดแทน  

(Renewable Energy Engineering) 

3 (3-0-6) 

5593508 ระบบตนกําลังทางความรอน  

(Thermal Power Systems) 

3 (3-0-6) 

5593509 เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน  

(Heat Exchanger) 

3 (3-0-6) 

5593604 การปรับและระบายอากาศ  

(Ventilation and Air Conditioning) 

3 (3-0-6) 

5593605 เครื่องจักรกลของไหล  

(Fluid Machinery) 

3 (3-0-6) 

5594501 เครื่องยนตสันดาปภายใน  

(Internal Combustion Engines) 

3 (3-0-6) 

5594509 วิศวกรรมหมอน้ํา  

(Boiler Engineering) 

3 (3-0-6) 

 

4.2) แบบสหกิจศึกษา    ไมนอยกวา  7  หนวยกิต 

4.2.1) รายวิชาเลือกในกลุมวิชาวิศวกรรมควบคุมและวัสดุ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา                 หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

5592302 โลหะวิทยาทางวิศวกรรม  

(Engineering Metallurgy) 

3 (3-0-6) 

5592604 นิวแมติกสและไฮดรอลิกส 

Pneumatic and Hydraulics 

3 (2-2-5) 

5593105 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณเบื้องตน  

(Introduction to Computation Fluid Dynamics (CFD)) 

3 (3-0-6) 

5593106 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล  

(Numerical Method for Mechanical Engineering) 

3 (3-0-6) 

5594901 เตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล  

(Mechanical Engineering Pre-Project) 

1 (0-2-0) 

4.2.2) รายวิชาเลือกในกลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม 

รหัสวิชา ช่ือวิชา                 หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

5592201 วิศวกรรมการบํารุงรักษา  

(Maintenance Engineering) 

3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา                 หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

5592202 การบํารุงรักษาและระบบคุณภาพ  

(Quality and Maintenance Systems) 

3 (3-0-6) 

5592206 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 

(Safety Health and Environment) 

3 (3-0-6) 

5593201 วิศวกรรมความปลอดภัย  

(Safety Engineering) 

3 (3-0-6) 

5593203 การควบคุมคุณภาพ  

(Quality control) 

3 (3-0-6) 

5594201 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน  

(Energy Conservation and Management) 

3 (3-0-6) 

5594202 การประหยัดพลังงาน  

(Energy conservation) 

3 (3-0-6) 

5594203 การบริหารทางวิศวกรรม  

(Engineering Management) 

3 (3-0-6) 

5594204 การควบคุมภาวะมลพิษของอากาศ  

(Air Pollution Control) 

3 (3-0-6) 

  4.2.3) รายวิชาเลือกในกลุมวิชาวิศวกรรมพลังงานและความรอน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา                 หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

5593502 วิศวกรรมยานยนต  

(Automotive Engineering) 

3 (3-0-6) 

5593503 เทคโนโลยียานยนต  

(Automotive Technology) 

3 (1-4-4) 

5593504 เครื่องยนตกาซเทอรไบน  

(Gas Turbine Engine) 

3 (3-0-6) 

5593505 กระบวนการเผาไหม  

(Combustion Process) 

3 (3-0-6) 

5593506 การออกแบบระบบความรอน  

(Thermal System Design) 

3 (3-0-6) 

5593507 วิศวกรรมพลังงานทดแทน  

(Renewable Energy Engineering) 

3 (3-0-6) 

5593508 ระบบตนกําลังทางความรอน  

(Thermal Power Systems) 

3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา                 หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

5593509 เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน  

(Heat Exchanger) 

3 (3-0-6) 

5593604 การปรับและระบายอากาศ  

(Ventilation and Air Conditioning) 

3 (3-0-6) 

5593605 เครื่องจักรกลของไหล  

(Fluid Machinery) 

3 (3-0-6) 

5594501 เครื่องยนตสันดาปภายใน  

(Internal Combustion Engines) 

3 (3-0-6) 

5594509 วิศวกรรมหมอน้ํา  

(Boiler Engineering) 

3 (3-0-6) 

 

5) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  

    5.1) แบบฝกประสบการณวิชาชีพ    ไมนอยกวา   4  หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา                 หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

5593802 เตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ  

Pre-Co-Operative Education and Pre-Field Experience 

1(0-2-1) 

5594801 ฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 

Field Experience in Mechanical Engineering 

3(0-300-0) 

 

    5.2) แบบสหกิจศึกษา     ไมนอยกวา   7  หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา                 หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

5593802 เตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ  

Pre-Co-Operative Education and Pre-Field Experience 

1(0-2-1) 

5594803 สหกิจศึกษา 

Co-Operative Education 

6(0-600-0) 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา           6  หนวยกิต  

ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

ป 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย

ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องตน 0 0 0 0 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอกบังคับ) 

5501111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3 3 0 6 

5501114 ฟสิกสวิศวกรรม 3 3 0 6 

5501115 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 1 0 3 0 

5501116 เคมีวิศวกรรม 3 3 0 6 

5501117 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม 1 0 3 0 

5591102 เขียนแบบวิศวกรรม 3 2 2 5 

5591701 ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 1 1 0 3 0 

  รวม 15 11 11 23 
 

ช่ัวโมงเรียน/สัปดาห = 22 ช่ัวโมง 
 

 

ป 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย

ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2220201 ภาษาอังกฤษในชวีิตประจาํวนั 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอกบังคับ) 

5501112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3 3 0 6 

5591301 วัสดุวิศวกรรม 3 3 0 6 

5591120 กลศาสตรวิศวกรรม 1 3 3 0 6 

5591101 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

3 2 2 5 

5591702 ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 2 1 0 3 0 

5592103 เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 3 2 2 5 

  รวม 19 14 9 34 
 

ช่ัวโมงเรียน/สัปดาห = 23 ช่ัวโมง 
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ป 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย

ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณทัว่ไป 3 1 2 6 

------- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

------- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอกบังคับ) 

5591120 กลศาสตรวิศวกรรม 2 3 3 0 6 

5592501 อุณหพลศาสตร 3 3 0 6 

5592601 กลศาสตรของไหล 3 3 0 6 

5592401 กลศาสตรวัสด ุ 3 3 0 6 

5592704 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 1 0 3 0 

  รวม 22 15 9 42 
 

ช่ัวโมงเรียน/สัปดาห = 24 ช่ัวโมง 

 

 

ป 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย

ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 3 1 2 6 

------- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอกบังคับ) 

5592101 วิศวกรรมไฟฟา  3 3 0 6 

5592102 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา  1 0 3 0 

5592107 อุปกรณตรวจจับและขับเคลื่อนใน

อุตสาหกรรม 

2 1 2 6 

5592301 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรม 

เคร่ืองกล 

3 3 0 6 

5592705 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 2 1 0 3 0 

5592206 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ

สิ่งแวดลอม 

3 3 0 6 

  รวม 19 12 12 36 
 

ช่ัวโมงเรียน/สัปดาห = 24 ช่ัวโมง 
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ป 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย

ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2220520 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ 3 1 2 6 

------- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอกบังคับ) 

5594303 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3 3 0 6 

5593401 กลศาสตรเคร่ืองจักรกล 3 3 0 6 

5593501 การถายเทความรอน 3 3 0 6 

5593108 การควบคุมทางอุตสาหกรรมและ

ระบบสกาดา 

2 1 2 6 

5593706 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 3 1 0 3 0 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

(วิชาเอกเลือก) 

5592202 การบํารุงรักษาและระบบคุณภาพ 3 3 0 6 

  รวม 21 15 9 42 
 

ช่ัวโมงเรียน/สัปดาห = 24 ช่ัวโมง 

 

ป 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย

ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ------- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอกบังคับ) 

5593115 ภาษาอังกฤษสาํหรับ

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

3 3 0 6 

5593207 เศ รษ ฐ ศ าส ต ร แ ล ะ ก า รจั ด

การพลังงาน 

3 3 0 6 

5593109 ระบบอัตโนมัติและหุนยนตใน

การผลิต 

3 2 2 5 

5593103 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ 3 3 0 6 

5593603 การทําความเย็นและปรับอากาศ 3 3 0 6 

5593901 เตรียมโครงงานวิศวกรรม 1 0 2 1 

5593707 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 4 1 0 3 0 

  รวม 20 15 9 36 
 

ช่ัวโมงเรียน/สัปดาห = 24 ช่ัวโมง 
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ป 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย

ตนเอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ------- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอกบังคับ) 

5594301 ออกแบบเคร่ืองจักรกล 3 3 0 6 

5594502 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 3 3 0 6 

5594509 วิศวกรรมหมอน้ํา 3 3 0 6 

5593708 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 5 1 0 3 0 

5593802 เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

และเตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพ 

1 0 2 1 

5594902 โครงงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 3 0 0 135 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

(วิชาเอกเลือก) 

5593506 การออกแบบระบบความรอน 3 3 0 6 

  รวม 20 13 7 166 
 

ช่ัวโมงเรียน/สัปดาห = 20 ช่ัวโมง 

 

ป 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาดวย

ตนเอง 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

(วิชาเอกบังคับ) 

5594801 ฝกประสบการณวิชาชีพ

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

3 0 300 0 

5594803 สหกิจศึกษา 6 0 600 0 

 รวม ฝกประสบการณวิชาชีพฯ 

หรือ เลือกสหกิจศึกษา 

3 0 300 0 

6 0 600 0 
 

ช่ัวโมงเรียน/สัปดาห = 0 ช่ัวโมง 

 

 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

คําอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก 
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 3.2  ช่ือ - นามสกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย      

  3.2.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร      
 

ลําดับ

ท่ี 

 

ช่ือ-นามสกุล* 

 

เลขประจําตัว

ประชาชน 
ตําแหนงวิชาการ 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 

ป 

พ.ศ. 

ท่ีจบ 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/ปการศึกษา)  

2564 2565 2566 2567 

1 นายอนชุา  สายสรอย 1-7605-xxxx-xx-x อาจารย วศ.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

มหานคร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 

2561 

 

2556 

 

2553 

24 24 24 24 

2 นายปรัชญา มุขดา 5-3612-xxxx-xx-x ผูชวย

ศาสตราจารย 

ปร.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

2560 

2551 

2548 

24 24 24 24 

3 นายชวงชยั  ชปุวา 3-4511-xxxx-xx-x อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

2554 

2548 

24 24 24 24 

4 นายปวีณ  สุขบรรเทิง 1-7698-xxxx-xx-x อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

มหานคร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 

2558 

 

2555 

24 24 24 24 
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ลําดับ

ท่ี 

 

ช่ือ-นามสกุล* 

 

เลขประจําตัว

ประชาชน 
ตําแหนงวิชาการ 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 

ป 

พ.ศ. 

ท่ีจบ 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/ปการศึกษา)  

2564 2565 2566 2567 

5 นางสาวดวงฤดี ชูตระกูล 3-5710-xxxx-xx-x อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

2553 

2544 

24 24 24 24 

หมายเหตุ : ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ภาคผนวก ง) 

3.2.2  อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ

ท่ี 

 

ช่ือ-นามสกุล* 

 

เลขประจําตัว

ประชาชน 
ตําแหนงวิชาการ 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 

ป 

พ.ศ. 

ท่ีจบ 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/ปการศึกษา)  

2564 2565 2566 2567 

1 นายอนชุา  สายสรอย 1-7605-xxxx-xx-x อาจารย วศ.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

มหานคร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 

2561 

 

2556 

 

2553 

24 24 24 24 

2 นายปรัชญา มุขดา 5-3612-xxxx-xx-x ผูชวย

ศาสตราจารย 

ปร.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

2560 

2551 

2548 

24 24 24 24 
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ลําดับ

ท่ี 

 

ช่ือ-นามสกุล* 

 

เลขประจําตัว

ประชาชน 
ตําแหนงวิชาการ 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 

ป 

พ.ศ. 

ท่ีจบ 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/ปการศึกษา)  

2564 2565 2566 2567 

3 นายชวงชยั  ชปุวา 3-4511-xxxx-xx-x อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

2554 

2548 

24 24 24 24 

4 นายปวีณ  สุขบรรเทิง 1-7698-xxxx-xx-x อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

มหานคร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 

2558 

 

2555 

24 24 24 24 

5 นางสาวดวงฤดี ชูตระกูล 3-5710-xxxx-xx-x อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

2553 

2544 

24 24 24 24 

 

หมายเหตุ : ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร (ภาคผนวก ง) 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม 

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต ตองการบัณฑิตท่ีมีความรู ทักษะท่ีผานการฝกงาน หรือ
ผานสหกิจศึกษากอนเขาสูทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจ
ศึกษา ซ่ึงจะจัดอยูในลักษณะเอกเลือก โดยพิจารณาจากผลการศึกษาของนักศึกษาเปนหลักและมี
ผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณ
ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
4.1.2 บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปใชในการแกไขปญหาดานวิศวกรรมเครื่องกลไดอยางเหมาะสม 
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานกับเพ่ือนรวมงานไดดี 
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมองคการและปฏิบัติตามกรอบ จรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.2 ชวงเวลา 
ชวงเวลา (ระบุชวงเวลาของหลักสูตรท่ีจัดฝกปฏิบัติและการฝกงานหรือสหกิจศึกษา) ใหนักศึกษา

ภายในและภายนอก 

วิชา (รหัสวิชา) ชั้นป ภาคการศึกษา 

1. โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล (5591101) 1 1 

2. เขียนแบบวิศวกรรม (5591102) 1 1 

3. ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 1 (5591701) 1 1 

4. ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 2 (5591702) 1 2 

5. เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร (5592103) 1 2 

6. ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 (5592704) 2 1 

7. ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 (5592705) 2 2 

8. ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา (5592102) 2 2 

9. อุปกรณตรวจจับและขับเคลื่อนในอุตสาหกรรม (5592107) 2 2 

10. การควบคุมทางอุตสาหกรรมและระบบสกาดา (5593108) 3 1 

11. ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 (5593706) 3 1 

12. ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 4 (5593707) 3 2 

13. ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรเครื่องกล (5593115) 3 2 

14. ระบบอัตโนมตัิและหุนยนตในการผลิต (5593109) 3 2 

15. ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 5 (5593708) 4 1 

16. เตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ (5594802) 4 1 

17. โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล (5594902) 4 1 

18. ฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล (5594801) 4 2 

19. สหกิจศึกษา (5594803) 4 2 
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ช้ันป วิชาฝกปฏิบัติการ (รหัส) จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติการ 

1 วิชาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรม 

เครื่องกล (5591101) 

3 หนวยกิต 60 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง / สัปดาห) 

1 วิชาเขียนแบบวิศวกรรม (5591102) 3 หนวยกิต 60 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง / สัปดาห) 

1 วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 1 (5591701) 1 หนวยกิต 45 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง / สัปดาห) 

1 วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 2 (5591702) 1 หนวยกิต 45 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง / สัปดาห) 

1 วิชาเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร (5592103) 3 หนวยกิต 60 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง / สัปดาห) 

2 วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 (5592703) 1 หนวยกิต 45 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง / สัปดาห) 

2 วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 (5592704) 1 หนวยกิต 45 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง / สัปดาห) 

2 วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา (5592102) 1 หนวยกิต 45 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง / สัปดาห) 

2 วิชาอุปกรณตรวจจับและขับเคลื่อนใน

อุตสาหกรรม (5592107) 

3 หนวยกิต 45 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง / สัปดาห) 

3 วิชาการควบคุมทางอุตสาหกรรมและระบบสกาดา 

(5593108) 

3 หนวยกิต 45 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง / สัปดาห) 

3 วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 (5593705) 3 หนวยกิต 45 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง / สปัดาห) 

3 วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 4 (5593706) 3 หนวยกิต 45 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง / สัปดาห) 

3 วิชาภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรเครื่องกล 

(5593115) 

3 หนวยกิต 30 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง / สัปดาห) 

3 ระบบอัตโนมัติและหุนยนตในการผลิต 

(5593109) 

3 หนวยกิต 45 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง / สัปดาห) 

4 วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 5 (5593707) 1 หนวยกิต 45 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง / สัปดาห) 

4 วิชาเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและเตรียมฝก

ประสบการณวิชาชีพ (5594802) 

1 หนวยกิต 30 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง / สัปดาห) 

4 วิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล (5594902) 3 หนวยกิต 135 ชั่วโมง (9 ชั่วโมง/สัปดาห) 

4 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 

(5594801) 

3 หนวยกิต 300 ชั่วโมง (18 ชั่วโมง/สัปดาห) 

4 วิชาสหกิจศึกษา (5594803) 6 หนวยกิต 600 ชั่วโมง (35 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

หลักสูตรไดกําหนดรายวิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลอยูในกลุมวิชาเลือก ซ่ึงเปนวิชาท่ีใหนักศึกษา 

ไดศึกษาปญหาดานเครื่องจักรกล โดยใชหลักวิชาชีพพ้ืนฐานทางวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมภายใต

คําแนะนําของท่ีปรึกษา แกไขปญหาทางวิศวกรรมไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

นักศึกษามีความรู เขาใจในกระบวนการทําโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล สามารถทําโครงงานได และ
สามารถนําผลงานไปใชประโยชนในทางปฏิบัติไดจริง 

5.3 ชวงเวลา 

ชั้นปท่ี 4 (ภาคการศึกษาท่ี 1) 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

3 หนวยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

5.5.1. มอบหมายอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานใหแกนักศึกษา 

5.5.2. อาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาในโครงงานท่ีไดรับเปนท่ีปรึกษา 

5.5.3. นักศึกษานําเสนอผลงานตอคณะกรรมการสอบเพ่ือรับขอเสนอแนะ และประเมินผล 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1. ผูสอนและผูเรียนกําหนดหัวขอและเกณฑการประเมินผลทวนสอบมาตรฐาน โดยกําหนด

เกณฑ / มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 

5.6.2. ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูของตนเองตามแบบฟอรม 

5.6.3. ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม 

5.6.4. ท้ังผูสอนและผูเรียนประเมินผลการเรียนรูรวมกัน 

5.6.5. ผูเรียนเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผูสอนประจํารายวิชาทุกคนซ่ึงเขารวมฟงการ

นําเสนอผลการศึกษา 

5.6.6. ผูสอนทุกคนเขารวมฟงการนําเสนอผลผลการศึกษาของผูเรียน 

5.6.7. ผูประสานรายวิชานําคําแนะนําทุกสวนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชาทุกคน 

ผานคณะกรรมการหลักสตูรและคณะกรรมการบริหารคณะ 

 
 
 

 



 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ดานวิชาการ มีรายวิชาบั งคับของหลักสูตรท่ีประกอบไปดวยพ้ืนฐานวิชา

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซ่ึง

สามารถนําไปใชกับวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ

ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล 

ดานทักษะปฏิบัติ มีรายวิชาปฏิบัติ เพ่ือฝกทักษะใหแกนักศึกษา ไดแก รายวิชา

ป ฏิ บั ติ ก า ร วิ ศ ว ก ร รม พ้ื น ฐ าน  1 -2  ร าย วิ ช าป ฏิ บั ติ ก า ร

วิศวกรรมเครื่องกล 1-5 รายวิชาเขียนแบบวิศวกรรมและเขียนแบบ

ดวยคอมพิวเตอร รายวิชาเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร รายวิชา

อุปกรณตรวจจับและขับเคลื่อนในอุตสาหกรรม รายวิชาการควบคุม

ทางอุตสาหกรรมและระบบสกาดา รายวิชาระบบอัตโนมัติและ

หุนยนตในการผลิต รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจ

ศึกษา รายวิชาโครงงานวิศวกรรม เปนตน 

ดานจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี สงเสริมและสอดแทรกใหนักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มี

ระเบียบวินัย และซ่ือสัตย เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย สิทธิข้ันพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสิทธิของผูประกอบ

วิชาชีพดานวิศวกรรม 

ดานการทํางานรวมกับชุมชน มีการทํางานรวมกับชุมชน ไดแก การเก็บขอมูลตาง ๆ หรือการ

แกไขปญหาดานวิศวกรรมใหกับชุมชน การบริการวิชาการใหกับ

ชุมชน เปนตน 

ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ มีการใหงานกลุมเปนโครงงานวิศวกรรมและมีการนําเสนอปญหา

พิเศษทางดานวิศวกรรมหนาชั้นเรียนในรายวิชาตาง ๆ  

ยอมรับในความแตกตาง สอดแทรกและปลูกฝงใหยอมรับความเห็นตางของผูอ่ืนและสามารถ

อยูรวมกันในสังคมได 

อ่ืน ๆ มีความอดทน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการเปนผูประกอบการ 
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2. ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

ผลลัพธการเรียนรูท่ี

คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธการสอน กลยุทธสําหรับวิธีการวัดและประเมิน 

PLO1 สามารถสืบคน

ขอมูล ความรูเทคโนโลยี

ใหม ๆ และทักษะท่ี

จําเปนและนํามา

ประยุกตใชในการทํางาน

ในสาขาท่ีไมเคยมี

ประสบการณมากอน 

บรรยายแบบปฏิสัมพันธ 

อภิปรายกลุม (group 

conference and group 

discussions) กิจกรรมกลุม

ยอยและการนําเสนอ (small 

group activity and 

presentations) 

- การสอบ 

- การนําเสนอผลงานและการ

ประเมินผลท่ีไดรับจากงานท่ี

มอบหมายโดยใชแบบประเมินท่ีมี

คะแนนชัดเจน 

PLO2 ปฏิบัติตามหลัก

จริยธรรม จรรยาบรรณ 

และความรับผิดชอบตอ

วิชาชพีวิศวกรรมเครื่องกล

สําหรับสถานการณ 

เชิงวิศวกรรม ท่ีตอง

ตัดสินใจโดยคํานึงถึงผล

เชิงวิศวกรรมตอบริบททาง

สังคมสิ่งแวดลอมและ

เศรษฐศาสตรท่ัวโลก 

บรรยายแบบปฏิสัมพันธ 

อภิปรายกลุม (group 

conference and group 

discussions) กิจกรรมกลุม

ยอยและการนําเสนอ (small 

group activity and 

presentations) 

- การสอบ 

- การนําเสนอผลงานและการ

ประเมินผลท่ีไดรับจากงานท่ี

มอบหมายโดยใชแบบประเมินท่ีมี

คะแนนชัดเจน 

PLO3 สามารถ

ประยุกตใชความรูทาง

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และวิศวกรรมเครื่องกล 

บรรยายแบบปฏิสัมพันธ 

อภิปรายกลุม (group 

conference and group 

discussions) กิจกรรมกลุม

ยอยและการนําเสนอ (small 

group activity and 

presentations) 

- การสอบ 

- การสอบปฏิบัติ 

- การนําเสนอผลงานและการ

ประเมินผลท่ีไดรับจากงานท่ี

มอบหมายโดยใชแบบประเมินท่ีมี

คะแนนชัดเจน 

PLO4 สามารถใชเคร่ืองมือ

ตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ

วิศวกรรมเคร่ืองกล เชน 

เคร่ืองมือวัด เคร่ืองกลึง 

บรรยายแบบปฏิสัมพันธ 

อภิปรายกลุม (group 

conference and group 

discussions) กิจกรรมกลุม

- การสอบ 

- การสอบปฏิบัติ 

- การนําเสนอผลงานและการ

ประเมินผลท่ีไดรับจากงานท่ี
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ผลลัพธการเรียนรูท่ี

คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธการสอน กลยุทธสําหรับวิธีการวัดและประเมิน 

เคร่ืองเชื่อม เคร่ืองกัด 

เคร่ืองเจาะ เคร่ืองไส  

เปนตน 

ยอยและการนําเสนอ (small 

group activity and 

presentations) 

มอบหมายโดยใชแบบประเมินท่ีมี

คะแนนชัดเจน 

PLO5 มีความรูและ

ทักษะพ้ืนฐานทาง

วิศวกรรม ไดแก ดานการ

เขียนโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอร  

ดานวัสดุ ดานเขียนแบบ 

และดานกลศาสตร

วิศวกรรม 

บรรยายแบบปฏิสัมพันธ 

อภิปรายกลุม (group 

conference and group 

discussions) กิจกรรมกลุม

ยอยและการนําเสนอ (small 

group activity and 

presentations) 

ศึกษาดูงาน 

- การสอบ 

- การนําเสนอผลงานและการ

ประเมินผลท่ีไดรับจากงานท่ี

มอบหมายโดยใชแบบประเมินท่ีมี

คะแนนชัดเจน 

- แบบประเมินโครงการ 

PLO6 มีความรูและ

ทักษะดานพลังงาน 

บรรยายแบบปฏิสัมพันธ 

อภิปรายกลุม (group 

conference and group 

discussions) กิจกรรมกลุม

ยอยและการนําเสนอ (small 

group activity and 

presentations) 

ศึกษาดูงาน 

- การสอบ 

- การสอบปฏิบัติ 

- การนําเสนอผลงานและการ

ประเมินผลท่ีไดรับจากงานท่ี

มอบหมายโดยใชแบบประเมินท่ีมี

คะแนนชัดเจน 

PLO7 มีความรูและ

ทักษะดานระบบยานยนต 

บรรยายแบบปฏิสัมพันธ 

อภิปรายกลุม (group 

conference and group 

discussions) กิจกรรมกลุม

ยอยและการนําเสนอ (small 

group activity and 

presentations) 

ศึกษาดูงาน 

- การสอบ 

- การสอบปฏิบัติ 

- การนําเสนอผลงานและการ

ประเมินผลท่ีไดรับจากงานท่ี

มอบหมายโดยใชแบบประเมินท่ีมี

คะแนนชัดเจน 

- แบบประเมินโครงการ 

PLO8 มีความรูและ

ทักษะดานระบบอัตโนมัติ

บรรยายแบบปฏิสัมพันธ การ

สัมมนา การใชกรณีศึกษาเปน

- การสอบ 

- การสอบปฏิบัติ 
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ผลลัพธการเรียนรูท่ี

คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธการสอน กลยุทธสําหรับวิธีการวัดและประเมิน 

และหุนยนต หลัก (case-based learning) 

อภิปรายกลุม (group 

conference and group 

discussions) กิจกรรมกลุม

ยอยและการนําเสนอ (small 

group activity and 

presentations) 

ศึกษาดูงาน 

- การนําเสนอผลงานและการ

ประเมินผลท่ีไดรับจากงานท่ี

มอบหมายโดยใชแบบประเมินท่ีมี

คะแนนชัดเจน 

- แบบประเมินผลโครงการ 

 

3. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

    3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชาพ้ืนฐาน  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2558 (TQF : HEd.) ของ 5 ดาน มีดังนี้ 

1. มาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม และจริยธรรม 

1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 

 1) ตระหนักในคุณคา รูและเขาใจหลักคุณธรรมจริยธรรมท่ีสําคัญตอการดํารงตนและการ

ปฏิบัติงาน มีการนําหลักคุณธรรมมาใชในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน 

2) มีวินัย ตรงตอเวลา เสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและ

สังคม  

3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

4) มีศีลธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนท้ังทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ 

5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม  

   1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

  1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหมีการรักษาศีล มีการฝกสมาธิ และมีการ

ฝกฝนทักษะทางปญญา 

  2) ใหความสําคัญในวินัย การตรงตอเวลา การสงงานภายในเวลาท่ีกําหนด 

  3) เปดโอกาสใหนักศึกษามีกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา  

   กรุณาและความเสียสละ 
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  4) สอดแทรกเรื่องความซ่ือสัตยตอตนเองและสังคม 

  5) จัดกิจกรรมคาย หรือกิจกรรมพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน 

  6) เนนเรื่องการแตงกายและการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม ถูกตองตามระเบียบขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

  7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับขององคกรและสังคม 

  8) ผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

  9) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) การใหคะแนนการเขาชั้นเรียน การตรงตอเวลานัดหมาย และการสงงานตรงเวลา 

2) พิจารณาจากผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 

3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมตาง ๆ 

4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

5) ประเมินปริมาณการทุจรติในการสอบ 

6) ประเมินจากการแตงกาย 

7) ความซ่ือสัตยทางวิชาการ เชน ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน ไมดัดแปลงขอ

คนพบ  

2. มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรู 
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีท่ี

เปนพ้ืนฐานชีวิต 

2) มีความรอบรู  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในวิชาท่ีศึกษา  และนํามาประยุกตใช

เพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ   

3) สามารถบูรณาการความรูในวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

4) รูเทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท้ังในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ  หรือ

ระดับนานาชาติ 

  2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนดานความรู 
1) ใชการสอนหลายรูปแบบ โดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดองคความรู 
2) มอบหมายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองเพ่ิมเติมและการนําเสนอผลการศึกษา 
3) จัดกิจกรรมคาย เพ่ือการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนทักษะการฟง 

การพูด การอาน และการเขียน 
4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรูในวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตร 
  อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
5) การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning)ฝกการแกปญหาจาก

สถานการณจริง 
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6) การสอนผ าน ระบ บการเรี ยนการสอนออน ไลน  (E-Learning) เช น  Course 
Management System: CMS Learning Management System: LMS 

7) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
  2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนดานความรู 
   1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 
   2) การทดสอบยอย ตลอดภาคการศึกษา 
   3) ประเมินจากงานรายงานท่ีมอบหมาย 
   4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ไดอยางถูกตอง 
   5) ประเมินจากการแกปญหาจากสถานการณจริง 
   6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาดวยวิธีการวัดแบบตาง ๆตามเกณฑท่ี

กําหนดของแตละรายวิชา 
7) ประเมินผลเรียนผานระบบการเรยีนการสอนออนไลน(E-Learning) 
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3. มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางสรางสรรค และคิดอยางเปนระบบ 

2) สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชแกปญหาอยาง

สรางสรรค 

3) สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองใหมีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 

4) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และสรางนวัตกรรมท่ีเหมาะสมใน

การแกปญหา 

  3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) กิจกรรมคาย เพ่ือสงเสริมการเรียนรูโดยการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการฝกปฏิบัติจริง 

2) การสอนท่ีเนนทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานท่ี

สงเสริมการคิด วิเคราะห และสังเคราะห 

3) การศึกษาคนควาจากสื่อท่ีหลากหลาย จากสถานท่ีจริง และสรุป วิเคราะห สังเคราะห

ทํารายงาน 

4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ  

โดยใชหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

  3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 

 2) ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแกปญหาจากการฝกปฏิบัติจริง 

   3) ประเมินจากผลงานท่ีไดจากการศึกษาคนควาและการรายงาน 

   4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ท่ีมอบหมายใหศึกษาคนควา 

4. มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถใน 
การรับผิดชอบ 

  4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน 
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกไขปญหาในสถานการณ 

ตาง ๆ ของกลุมท้ังในบทบาทผูนําหรือผูรวมทีมงาน  
3) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตางๆ  
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ 
5) มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยงในกลุมหรือองคกรอยาง

เหมาะสม 
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องคกรและสังคมอยางตอเนื่อง 
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  4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

   1) กิจกรรมคาย เพ่ือสงเสริมการทํางานกลุมโดยใหหมุนเวียนการเปนผูนํา และการเปน

สมาชิกกลุม 

   2) ใหคําแนะนําในการเขารวมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือสงเสริม 

  ทักษะการอยูในสังคม 

   3) ใหความสําคัญในการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบและการใหความรวมมือ 

   4) ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับในงานกลุม 

 5) สงเสริมใหนักศึกษากลาแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแหงสิทธิเสรีภาพ

ของตนเองและผูอ่ืน 

   6) ใชวิธีการสอนแบบเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือฝกการยอมรับความ 

    คิดเห็นของผูอ่ืนดวยเหตุผล 

   7) สงเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

   8) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

  4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

   1) ประเมินจากการรายงานหนาชั้นเรียน โดยอาจารยและนักศึกษา 

   2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณเปนผูนําและผูตามท่ีดี 

   3) พิจารณาจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 

   4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

   5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี หรือการออกฝกภาคสนาม 

5. มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) สามารถใชเครื่องมือตาง ๆ เพ่ือการสืบคนขอมูลท่ีเก่ียวของ รูจักวิธีกรองเพ่ือกําจัด
ผลลัพธ รูวิธีการตรวจสอบความนาเชื่อถือตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน  
การปกปองขอมูลและภาพลักษณสวนตน 

2) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีหลากหลายในการติดตอสื่อสารสนทนาการและ
ทํางานรวมกับผู อ่ืนแบบออนไลน แบงปนเอกสารและหรือขอคิดเห็นการประชุม
ทางไกล (video-conferencing) ติดตั้งและใชซอฟตแวร รวมถึงแอพพลิเคชั่นท่ีเปน
ประโยชนบนอุปกรณสวนตัว ท้ังโทรศัพทมือถือหรือแท็บเล็ตและนําเสนอขอมูล
ขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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3)  สามารถผลิตสื่อ (และไดผลิต) สื่อดิจิทัล เรียนรูหลักการพ้ืนฐานไดตามคําแนะนําและ
สามารถทดลองทําได 

4)  สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารท้ังการพูด การฟง การเขียน 
ไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ 

5)  สามารถใชความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะหขอมูลนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน
ไดอยางเหมาะสม 

6)  สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกปจจุบัน 

  5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สอนโดยการกําหนดปญหาเปนฐาน เพ่ือสงเสริมใหมีการวิเคราะหขอมูลในการตัดสินใจ

แกปญหา 

2) มอบหมายงานคนควาองคความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดยใชคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 

3) การใชสื่อสังคมออนไลนเปนสื่อการสอน 

4) การจัดการเรียนรูแบบประสบการณ (Experiential Learning) ใหผูเรียนประยุกตใช

ทักษะและเชื่อมโยงองคความรูนําไปปฏิบัติ นําไปใชแกปญหา 

5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

6) กิจกรรมคายพัฒนาทักษะการเรียนรู 

7) กิจกรรมการสอนผานระบบการเรียนการสอนออนไลน(E-Learning)เชน Course 
Management System: CMS Learning Management System: LMS 

  5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงาน 

   2) ประเมินจากทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน 

   3) ประเมินผลจากผลงานท่ีไดฝกทดลอง ฝกปฏิบัติการ  

4) ประเมินผลการเรียนผานระบบการเรียนการสอนออนไลน (E-Learning) 
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ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  
 

 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

1. คุณธรรม

จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข  

การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

PLO1 สามารถสืบคนขอมูล ความรูเทคโนโลยี

ใหม ๆ และทักษะท่ีจําเปนและนํามาประยุกตใชใน

การทํางานในสาขาท่ีไมเคยมีประสบการณมากอน 

    / 

PLO2 ปฏิบัตติามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ 

และความรับผิดชอบตอวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล

สําหรับสถานการณเชิงวิศวกรรม ท่ีตองตัดสินใจ

โดยคํานึงถึงผลเชิงวิศวกรรมตอบริบททางสังคม

สิ่งแวดลอมและเศรษฐศาสตรท่ัวโลก 

/     

PLO3 สามารถประยุกตใชความรูทางคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และวิศวกรรมเครื่องกล 

 

 / / /  
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ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

1. คุณธรรม

จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข  

การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

PLO4 สามารถใชเครื่องมือตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ

วิศวกรรมเครื่องกล เชน เครื่องมือวัด เครื่องกลึง 

เครื่องเชื่อม เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องไส เปนตน 

 / / /  

PLO5 มีความรูและทักษะพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

ไดแก ดานการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร 

ดานวัสดุ ดานเขียนแบบ และดานกลศาสตร

วิศวกรรม 

 / / /  

PLO6 มีความรูและทักษะดานพลังงาน  / / / / 

PLO7 มีความรูและทักษะดานระบบยานยนต  / / / / 

PLO8 มีความรูและทักษะดานระบบอัตโนมัติและ

หุนยนต 

 / / / / 

หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ √ ในชองผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ท่ีสมัพันธกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก ()ความรับผิดชอบรอง( ) 

รายวิชา/ผลการเรียนรู 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 
4.  ทักษะความสมัพันธระหวาง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

2220200 ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน                          

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน                          

2220202  ภาษาอังกฤษในสถานการณท่ัวไป                          

2220203  ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ                          

2220510  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                          

2220520  ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ                          

2220530 ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห                          

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

2810310  นันทนาการในชีวิตประจําวัน                          

2221310  จริยธรรมและความรับผดิชอบตอสังคม                          

2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต                          

3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก ()ความรับผิดชอบรอง( ) 

รายวิชา/ผลการเรียนรู 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 
4.  ทักษะความสมัพันธระหวาง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

กลุมวิชาสังคมศาสตร 

2221210 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน                          

2310020 เพชรบุรีศึกษาเพ่ือการประกอบการ                          

2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปจจุบัน                          

2310410  พลเมืองท่ีเขมแข็ง                          

2340310 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมาย                          

3211110 การผลิตสื่อดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อ                          

3330010 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน                          

3330020 ผูประกอบการรุนใหม                          

3330030 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม                          

3330110 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน                          

3003110 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ                          

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

1810310 กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ                          

4400010 โลกกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                           
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก ()ความรับผิดชอบรอง( ) 

รายวิชา/ผลการเรียนรู 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 
4.  ทักษะความสมัพันธระหวาง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

4410110 สิ่งแวดลอมกับเทคโนโลยีสเีขียว                          

4420310 เคมีในชีวิตประจําวัน                          

4430110  คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ                          

4430120  การคิดและการตัดสินใจ                          

4520110 การทําอาหารไทยและอาหารนานาชาต ิ                          

4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพ่ือการประกอบธุรกิจ                          

4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษและพืชพรรณ                          

5600010 เกษตรในชีวิตประจําวัน                          

6510410  พลังงานทดแทนและการประหยดัพลังงาน                          

6530410 การสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน                          

6840110 จิตสํานึกและวินัยจราจร                          

7440110  ทักษะการใชคอมพิวเตอรในโลกพลวัต                          

7003120  ทักษะการคิด                          

8710010  ชีวิตและสุขภาพ                          

หมายเหตุ สําหรับผูสอนรายวิชาใด ๆ จําเปนตองจดัการสอนและวัดผลการเรียนรู (learning outcome)ในความรับผดิชอบหลัก (จุด )โดยตองนําไปเขียนใน มคอ.3 หมวด 4
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2. หมวดวิชาเฉพาะดาน 

2.1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม

เสียสละและซ่ือสัตยสุจริต 

2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ 

ขององคกรและสังคม 

3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง

ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล 

องคกรสังคมและสิ่งแวดลอม 

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ

รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝงจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม 

2) ใหความสําคัญ วินัย การตรงตอเวลา การสงงานภายในเวลาท่ีกําหนด 

3) เปดโอกาสใหนักศึกษาทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคมและจิตสาธารณะ 

4) สอดแทรกเรื่องความซ่ือสัตยตอตนเองและสังคม 

5) ใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมของคณะ มหาวิทยาลัย และชุมชน 

6) เนนเรื่องการแตงกาย และการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมถูกตองตามระเบียบขอบังคับของ

มหาวทิยาลัย 

7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม 

8) ผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จรยิธรรม 

1) การใหคะแนนการเขาชั้นเรียน การตรงตอเวลา และการสงงานตรงเวลา 

2) พิจารณาจากผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 

3) ประเมินผลจากความประพฤติในการทํากิจกรรมตาง ๆ 

4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ 

5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 

6) ประเมินจากการแตงกาย 
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2.2 ดานความรู 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน

และเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ีเก่ียวของ และการสรางนวัตกรรม

ทางเทคโนโลย ี

2) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา

ของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช

เครื่องมือท่ีเหมาะสม เชนโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

1) ใชการสอนหลายรูปแบบโดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดองคความรู 

2) มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตัวเองเพ่ิมเติม และการนําเสนอผลการศึกษา 

3) จัดใหมีการเรียนรูจากแหลงสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมโดยการจัดกิจกรรม

รวมกับชุมชน 

4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

5) การจัดกิจกรรมโครงการฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและการ

ปฏิบัติงาน 

2) การทดสอบยอย 

3) ประเมินจากงานท่ีมอบหมาย 

4) ประเมินจากความสนใจและรายงานผลการศึกษาดูงาน 

5) ประเมินจากกิจกรรมและรายงานโครงการฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษาใน

สถานประกอบการจริง 

2.3 ทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี 

2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม ใน

การพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต

และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) การศึกษาคนควาและการรายงานความรูทางดานวิศวกรรมเครื่องกลท่ีทันสมัย 

2) มอบหมายงานท่ีสงเสริมการคิด วิเคราะหและสังเคราะห 

3) สงเสริมการเรียนรูและการแกไขปญหาดานวิศวกรรมเครื่องกลตามสถานการณในปจจุบัน 

4) การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ โดยใชหลักการวิจัยทางดานวิศวกรรมศาสตร 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

2) ประเมินจากผลงานท่ีไดจากการฝกปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมหรือในหองปฏิบัติการ 

3) ประเมินจากทักษะการศึกษาคนควา ผลงานและการรายงาน 

4) ประเมินจากกระบวนการและผลการวิจัย 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการ  รับผิดชอบ 

1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็น

ท่ีเหมาะสม 

2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคท้ังสวนตัวและ

สวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม รวมท้ังใหความชวยเหลือและ

อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 

3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและสอดคลองกับ

ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4) รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ท้ังงานบุคคล

และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

5) มีจิตสํ านึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา

สภาพแวดลอมตอสังคม 

2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

1) สงเสริมการทํางานเปนกลุมโดยการหมุนเวียนการเปนผูนําและการเปนสมาชิกกลุม 



  

54 

 

2) ใหคําแนะนําในการเขารวมกิจกรรมของคณะ มหาวิทยาลัย เพ่ือสงเสริมทักษะการอยู

รวมกันในสังคม 

3) ใหความสําคัญในการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบและการใหความรวมมือ 

4) ปลูกฝงใหมีความสําคัญในการแบงหนาท่ี ความรับผิดชอบ และการใหความรวมมือ 

5) สงเสริมใหนักศึกษากลาแสดงออกและกลาแสดงความคิดเห็น 

6) สงเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

7) สงเสริมการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพวิศวกรรม

อยางตอเนื่อง 

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ประเมินจากการรายงานหนาชั้นเรียนโดยอาจารยและนักศึกษา 

2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณเปนผูนําและผูตามท่ีดี 

3) พิจารณาจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 

4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอ

การแกปญหาท่ีเก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ 

4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช

สัญลักษณ 

5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมท่ีเก่ียวของได 

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สงเสริมใหมีการตัดสินใจโดยใชฐานขอมูลในการอางอิง 

2) มอบหมายงานคนควาองคความรูจากแหลงความรูตาง ๆ โดยใหนักศึกษานําเสนอ 

3) การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงานท่ีไดรับมอบหมาย 

4) ใหความสําคัญในการอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูล 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาดานความมีเหตุมีผล การคิดและการตัดสินใจ 
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2) ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงาน 

3) ประเมินจากทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา

(Curriculum  Mapping) 

ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม

เสียสละ และ ซ่ือสัตยสุจริต 

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ 

ขององคกรและสังคม 

1.3  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง

ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

1.4  สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร

สังคมและสิ่งแวดลอม 

1.5  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ

รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

2. ความรู 

2.1  มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน

และเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ีเก่ียวของ และการสรางนวัตกรรม

ทางเทคโนโลย ี

2.2  มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา

ของสาขาวชิาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

2.3  สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.4  สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือ

ท่ีเหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

2.5  สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1 มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี 

3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

3.3 สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 



  

56 

 

3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม ในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

3.5 สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต

และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็น

ท่ีเหมาะสม 

4.2 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคท้ังสวนตัวและ

สวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม รวมท้ังใหความชวยเหลือและ

อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 

4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและสอดคลองกับ

ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4.4 รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ท้ังงานบุคคล

และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.5 มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพ 

แวดลอมตอสังคม 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

5.2  มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอ

การแกปญหาท่ีเก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

5.3 สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ 

5.4 มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช

สัญลักษณ 

5.5 สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมท่ีเก่ียวของได 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) จําแนกตามรายวิชา  

กับผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

 

รหัสวิชา/ช่ือวิชา ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

5501111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 

(Engineering Mathematics 1) 
        

5501112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 

(Engineering Mathematics 2) 
        

5501114 ฟสิกสวิศวกรรม 

(Engineering Physics) 
        

5501115 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม  

(Engineering Physic Laboratory) 
        

5501116 เคมวิีศวกรรม 

(Engineering Chemistry) 
        

5501117 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม  

(Engineering Chemistry Laboratory) 
        

5591102 เขียนแบบวิศวกรรม   

(Engineering Drawing ) 
        

5591120 กลศาสตรวิศวกรรม 1  

(Engineering Mechanics 1) 
        

5592121 กลศาสตรวิศวกรรม 2  

(Engineering Mechanics 2) 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

5591301 วัสดุวิศวกรรม  

(Engineering Materials) 
        

5591101 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 

(Computer Program for Mechanical Engineering) 
        

5592501 อุณหพลศาสตร  

(Thermodynamics) 
        

5592601 กลศาสตรของไหล 

(Fluid Mechanics) 
        

5592401 กลศาสตรวัสดุ  

(Materials Mechanics) 

        

5592301 กระบวนการผลติทางวิศวกรรมเครื่องกล 

(Mechanical Engineering Manufacturing Process) 
        

5592103 เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร  

(Computer Aided Drawing ) 
        

5591701 ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 1 

(Basic Engineering Laboratory 1) 

        

5591702 ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 2 

(Basic Engineering Laboratory 2) 

        

5592101 วิศวกรรมไฟฟา  

(Electrical Engineering) 
        

5592102 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา  

(Electrical Engineering Laboratory) 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

5593115 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรมเครือ่งกล 

(English for Mechanical Engineering) 

        

5593401 กลศาสตรเครื่องจักรกล 

(Machinery  Mechanics) 
        

5594301 ออกแบบเครื่องจักรกล 

(Machine Design) 
        

5593103 วิศวกรรมควบคมุอัตโนมัติ  

(Automatics Control Engineering) 
        

5594303 การสั่นสะเทือนเชิงกล  

(Mechanical Vibration) 
        

5593501 การถายเทความรอน  

(Heat Transfer) 
        

5593603 การทําความเย็นและปรับอากาศ  

(Air Condition and  Refrigeration) 
        

5594502 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง  

(Power Plant Engineering) 
        

5592107 อุปกรณตรวจจับและขับเคลื่อนในอุตสาหกรรม 

(Industrial Sensors and Actuators) 
        

5593108 การควบคุมทางอุตสาหกรรมและระบบสกาดา 

(Industrial Control and SCADA) 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

5593109 ระบบอัตโนมัติและหุนยนตในการผลิต 

(Automatic Systems and Production in Robotics) 
        

5593207 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมและการจดัการพลังงาน 

(Engineering Economics and Energy Management) 
        

5592704 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1  

(Mechanical Engineering Laboratory 1) 
        

5592705 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2  

(Mechanical Engineering Laboratory 2) 
        

5593706 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3  

(Mechanical Engineering Laboratory 3) 
        

5593707 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 4  

(Mechanical Engineering Laboratory 4) 
        

5593708 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 5  

(Mechanical Engineering Laboratory 5) 
        

5593106 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล  

(Numerical Method for Mechanical Engineering) 
        

5593105 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณเบ้ืองตน  

(Introduction to Computation Fluid Dynamics (CFD)) 
        

5592302 โลหะวิทยาทางวิศวกรรม  

(Engineering Metallurgy) 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

5592604 นิวแมติกสและไฮดรอลิกส 

Pneumatic and Hydraulics 

        

5593901 เตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล  

(Mechanical Engineering Pre-Project) 

        

5594902 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล  

(Mechanical Engineering Project) 

        

5592201 วิศวกรรมการบํารุงรักษา  

(Maintenance Engineering) 
        

5592202 การบํารุงรักษาและระบบคุณภาพ  

(Quality and Maintenance Systems) 
        

5592206 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 

(Safety Health and Environment) 
        

5593201 วิศวกรรมความปลอดภัย  

(Safety Engineering) 
        

5593203 การควบคุมคุณภาพ  

(Quality control) 
        

5594201 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน  

(Energy Conservation and Management) 
        

5594202 การประหยัดพลังงาน  

(Energy conservation) 
        

5594203 การบริหารทางวิศวกรรม  

(Engineering Management) 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

5594204 การควบคุมภาวะมลพิษของอากาศ  

(Air Pollution Control) 
        

5593502 วิศวกรรมยานยนต  

(Automotive Engineering) 
        

5593503 เทคโนโลยียานยนต  

(Automotive Technology) 
        

5593504 เครื่องยนตกาซเทอรไบน  

(Gas Turbine Engine) 
        

5594501 เครื่องยนตสันดาปภายใน  

(Internal Combustion Engines) 
        

5593505 กระบวนการเผาไหม  

(Combustion Process) 
        

5593506 การออกแบบระบบความรอน  

(Thermal System Design) 
        

5593507 วิศวกรรมพลังงานทดแทน  

(Renewable Energy Engineering) 
        

5593508 ระบบตนกําลังทางความรอน  

(Thermal Power Systems) 
        

5593509 อุปกรณเปลี่ยนความรอน  

(Heat Exchanger) 
        

5593604 การปรับและระบายอากาศ  

(Ventilation and Air Conditioning) 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

5593605 เครื่องจักรกลของไหล  

(Fluid Machinery) 
        

5594509 วิศวกรรมหมอนํ้า  

(Boiler Engineering) 
        

5593802 เตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและเตรยีมฝกประสบการณ

วิชาชีพ  

(Pre-Co-Operative Education and Pre-Field 

Experience) 

        

5594801 ฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 

(Field Experience in Mechanical Engineering) 
        

5594803 สหกิจศึกษา 

(Co-Operative Education) 
        

 

หมายเหตุ: ระบุสญัลักษณ  หมายถึง มีการจัดการเรยีนการสอนและการประเมินผลของผูเรียนใหบรรลตุามผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ท่ีและมีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนด 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) กับผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) จําแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามลําดับช้ันป) 

 

ช้ันปท่ี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา จํานวน

หนวยกิต 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

ช้ันปท่ี 1  

5501111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3 (3-0-6)   Ap      

5501112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3 (3-0-6)   Ap      

5501114 ฟสิกสวิศวกรรม 3 (3-0-6)   U      

5501115 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 1 (0-3-0)   S S     

5501116 เคมีวิศวกรรม 3 (3-0-6)   U      

5501117 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม 1 (0-3-0)   S S     

5591101 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3 (2-2-5)     Ap    

5591102 เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-2-5)     S    

5591120 กลศาสตรวิศวกรรม 1 3 (3-0-6)   Ap  Ap    

5591301 วัสดุวิศวกรรม 3 (3-0-6)     R    

5591701 ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 1 1 (0-3-0) S   S     

5591702 ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 2 1 (0-3-0) S   S     

5592103 เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)     Ap, S    

 ช้ันปท่ี 2  

5591120 กลศาสตรวิศวกรรม 2 3 (3-0-6)   Ap  Ap    
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ช้ันปท่ี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา จํานวน

หนวยกิต 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

5592101 วิศวกรรมไฟฟา  3 (3-0-6)   U      

5592102 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา  1 (0-3-0)   S S     

5592107 อุปกรณตรวจจบัและขับเคลื่อนในอุตสาหกรรม 2 (1-2-6)        Ap, S 

5592202 การบํารุงรักษาและระบบคุณภาพ 3 (3-0-6)   U      

5592206 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 3 (3-0-6)  R       

5592301 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 (3-0-6)   U      

5592401 กลศาสตรวัสด ุ 3 (3-0-6)   Ap  Ap    

5592501 อุณหพลศาสตร 3 (3-0-6)   Ap   Ap   

5592601 กลศาสตรของไหล 3 (3-0-6)   Ap   Ap   

5592704 ปฏิบัติการวศิวกรรมเครื่องกล 1 1 (0-3-0)    S S    

5592705 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 1 (0-3-0)    S     

ช้ันปท่ี 3  

5593103 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ 3 (3-0-6)        U 

5593108 การควบคุมทางอุตสาหกรรมและระบบสกาดา 2 (1-2-6)        S 

5593109 ระบบอัตโนมัติและหุนยนตในการผลิต 3 (2-2-5)        S 

5593115 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3 (3-0-6) U        

5593207 เศรษฐศาสตรและการจัดการพลังงาน 3 (3-0-6)      Ap   

5593401 กลศาสตรเครื่องจักรกล 3 (3-0-6)   Ap      

5593501 การถายเทความรอน 3 (3-0-6)      Ap   
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ช้ันปท่ี/รหัสวิชา/ช่ือวิชา จํานวน

หนวยกิต 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

5593603 การทําความเย็นและปรับอากาศ 3 (3-0-6)      Ap   

5593706 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 1 (0-3-0)    S  S   

5593707 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 4 1 (0-3-0)    S    S 

5594303 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3 (3-0-6)   Ap      

5593901 เตรียมโครงงานวิศวกรรม 1 (0-2-1) U        

ช้ันปท่ี 4   

5593708 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 5 1 (0-3-0)    S   S  

5593802 เตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและเตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพ 

1 (0-2-1) U        

5594301 ออกแบบเครื่องจักรกล 3 (3-0-6)     C C   

5594502 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 3 (3-0-6)      Ap Ap  

5594509 วิศวกรรมหมอน้ํา 3 (3-0-6)      Ap   

5594801 ฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 3 (300)    S S    

5594803 สหกิจศึกษา 6 (600)    S S    

5594902 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 (135) C   C  C C E, C 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะดาน 

ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  ) 

รายวิชา\ผลการเรียนรู 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

กลุมวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                          

5501111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1                           

5501112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2                          

5501114 ฟสิกสวิศวกรรม                           

5501115 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม                          

5501116 เคมีวิศวกรรม                          

5501117 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม                          

กลุมพ้ืนฐานวิศวกรรม                          

5591101 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ

วิศวกรรมเครื่องกล 
                         

5591102 เขียนแบบวิศวกรรม                            

5591120 กลศาสตรวิศวกรรม 1                           

5591301 วัสดุวิศวกรรม                           

5591701 ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 1                          

5591702 ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 2                          

5591703 ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 3                          

5592101 วิศวกรรมไฟฟา                           
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รายวิชา\ผลการเรียนรู 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

5592102 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา                           

5592103 เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร                           

5592121 กลศาสตรวิศวกรรม 2                           

5592301 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเคร่ืองกล                          

5592401 กลศาสตรวัสด ุ                          

5592501 อุณหพลศาสตร                          

5592601 กลศาสตรของไหล                          

5593115 ภาษาอังกฤษสําหรับ

วิศวกรรมเครื่องกล 
                         

กลุมวิชาชีพวิศวกรรม                          

5592107 อุปกรณตรวจจับและขับเคลื่อนใน

อุตสาหกรรม 
                         

5592704 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1                           

5592705 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2                           

5593103 วิศวกรรมควบคมุอัตโนมัติ                           

5593108 การควบคุมทางอุตสาหกรรมและ

ระบบสกาดา 
                         

5593109 ระบบอัตโนมัติและหุนยนตในการผลิต 
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รายวิชา\ผลการเรียนรู 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

5593207 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมและการจดั

การพลังงาน 
                         

5593401 กลศาสตรเครื่องจักรกล                          

5593501 การถายเทความรอน                           

5593603 การทําความเย็นและปรับอากาศ                          

5593706 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3                           

5593707 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 4                           

5593708 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 5                           

5594301 ออกแบบเครื่องจักรกล                          

5594303 การสั่นสะเทือนเชิงกล                           

5594502 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง                           

กลุมวิชาเลือก                          

5592201 วิศวกรรมการบํารุงรักษา                           

5592202 การบํารุงรักษาและระบบคุณภาพ                           

5592206 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ

สิ่งแวดลอม 
                         

5592302 โลหะวิทยาทางวิศวกรรม                           

5592604 นิวแมติกสและไฮดรอลิกส 

 
                         



  

70 

 

รายวิชา\ผลการเรียนรู 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

5593105 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ

เบ้ืองตน  
                         

5593106 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับ

วิศวกรรมเครื่องกล  
                         

5593201 วิศวกรรมความปลอดภัย                           

5593203 การควบคุมคุณภาพ                           

5593502 วิศวกรรมยานยนต                           

5593503 เทคโนโลยียานยนต                           

5593504 เครื่องยนตกาซเทอรไบน                           

5593505 กระบวนการเผาไหม                           

5593506 การออกแบบระบบความรอน                           

5593507 วิศวกรรมพลังงานทดแทน                           

5593508 ระบบตนกําลังทางความรอน                           

5593509 อุปกรณแลกเปลีย่นความรอน                           

5593604 การปรับและระบายอากาศ                           

5593605 เครื่องจักรกลของไหล                           

5594201 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน                          

5594202 การประหยัดพลังงาน                           

5594203 การบริหารทางวิศวกรรม                           
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รายวิชา\ผลการเรียนรู 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

5594204 การควบคุมภาวะมลพิษของอากาศ                           

5594501 เครื่องยนตสันดาปภายใน                          

5594509 วิศวกรรมหมอไอนํ้า                           

5593901 เตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล                           

5594902 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล                           

 

หมายเหตุ  

1. ผูสอนรายวิชาใด ๆ จําเปนตองจัดการสอนและวัดผลการเรยีนรู (learning outcome : LO) ในความรับผิดชอบหลัก (จุด ) โดยตองนําไปเขียนใน มคอ.3 หมวด 4  และ  

มคอ.4 หมวด 3 

2. ผูสอนรายวิชาใด ๆ จําเปนตองรายงานผลการเรยีนรู (learning outcome : LO) ในความรับผดิชอบหลัก (จุด ) โดยตองนําไปเขียนใน มคอ.5 หมวด 2 ขอ 3   
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ตารางขอมูลความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา 

 

ช้ันปท่ี ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา 

ช้ันปท่ี 1 PLO1 สามารถสืบคนขอมูล ความรูเทคโนโลยีใหม ๆ และทักษะท่ีจําเปนและนํามาประยุกต 

ใชในการทํางานในสาขาท่ีไมเคยมีประสบการณมากอน 

PLO2 ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบตอวิชาชีพ

วิศวกรรมเครื่องกลสําหรับสถานการณเชิงวิศวกรรม ท่ีตองตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลเชิง

วิศวกรรมตอบริบททางสังคมสิ่งแวดลอมและเศรษฐศาสตรท่ัวโลก 

PLO3 สามารถประยุกตใชความรูทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิศวกรรมเครื่องกล 

PLO4 สามารถใชเครื่องมือตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมเครื่องกล เชน เครื่องมือวัด 

เครื่องกลึง เครื่องเชื่อม เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องไส เปนตน 

ช้ันปท่ี 2 PLO5 มีความรูและทักษะพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ไดแก ดานการเขียนโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอร ดานวัสดุ ดานเขียนแบบ และดานกลศาสตรวิศวกรรม 

ช้ันปท่ี 3 PLO5 มีความรูและทักษะพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ไดแก ดานการเขียนโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอร ดานวัสดุ ดานเขียนแบบ และดานกลศาสตรวิศวกรรม 

PLO6 มีความรูและทักษะดานพลังงาน 

ช้ันปท่ี 4 PLO6 มีความรูและทักษะดานพลังงาน 

PLO7 มีความรูและทักษะดานระบบยานยนต 

PLO8 มีความรูและทักษะดานระบบอัตโนมัติและหุนยนต 

 

 

 

 

 

 



 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การประเมินตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 7) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

 - การทวนสอบในระดับรายวชิา 

มีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

- การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

2.1.1 สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตใหม โดยใชแบบสอบถามหรือประชุมรวมกัน 

2.1.2 ใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาจากการ

ฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 

2.1.3 มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือปญหาพิเศษ 

ท่ีผูเรียนไดรับมอบหมาย 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

2.2.1 ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา ในดานความ

คิดเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2 .2 .2  การตรวจสอบจากผู ป ระกอบการ โดยการขอ เข าสั มภ าษณ  ห รือ  การส งแบบ 

สอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษา และเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

2.2.3 การประเมินตําแหนง และ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 

2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม 

และคุณสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตท่ีเขาศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ  

2.2.5 การประเมินจากนักศึกษาเกาท่ีไปประกอบอาชีพในแงของความพรอมและความรูจาก

สาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนจากผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตร ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ใชเกณฑการจบหลักสูตรตามระเบียบ

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช 

หมวด 10) 
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เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอดังนี้ 

 3.1 มีความประพฤติดี 

 3.2 ผานการเขารวมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 3.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 3.4 สอบไดรายวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางของหลักสูตรตามเกณฑการประเมินผล 

 3.5 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00  จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 

 3.6 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไมต่ํากวา 2.00 

 3.7 สอบผานการประเมินความรู และทักษะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 



 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 อาจารยใหมทุกคนเขารับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

1.1.1 ภาระหนาท่ีของอาจารย 4 ดาน ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.1.2 กฎระเบียบขอบังคับพนักงานสายวชิาการ 

1.1.3 หลักสูตรท่ีเปดสอนการจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร และการจัดกิจกรรมเสริม 

1.2 คณะใหอาจารยอาวุโสเปนพ่ีเลี้ยง โดยมีหนาท่ี 

1.2.1 ใหคําปรึกษา เพ่ือการเรียนรู เพ่ือการปรับตัวเขาสูเปนอาจารย 

1.2.2 ใหคําแนะนํา นิเทศการสอนท้ังในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

1.2.3 ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม 

1.3 อาจารยทุกคนในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตองไดรับการพัฒนา ในดานการจัดการเรียนการสอน 

และมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยมีการจัดสัมมนาภายในและภายนอก โดยสงเสริมใหอาจารยเขารวมอยาง

ตอเนื่อง 

1.3.1 สนับสนุนใหเขารวมอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 

1.3.2 สนับสนุนใหเขารวมอบรมประชุมวิชาการภายนอกภายใน 

1.3.3 ศึกษาดูงานภายใน และตางประเทศ 

1.3.4 สนับสนุนใหจัดตั้งหนวยวิจัยในเรื่องท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  

1.3.5 สนับสนุนใหเขารวมกับนักวิจัยอาวุโสและรวมวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม 

1.3.6 เขารวมนําเสนอผลงานการวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดระบบการประเมินการเรียนการสอน แบบมีสวนรวม ระหวางคณะกรรมการผูสอนและ

ผูเรียน 

2.1.2 จัดสัมมนาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะดานใหแกอาจารย เชน หลักสูตรผูควบคุมหมอน้ํา การ

ประหยัดพลงังาน และการออกแบบและเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ 

2.1.3 จัดอบรมเก่ียวกับทักษะการสอนและการประเมินผล 

2.1.4 สนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุมและศึกษาดูงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและ

การประเมินผล 

2.1.5 จัดอาจารยพ่ีเลี้ยงใหแกอาจารยใหม 

2.1.6 พัฒนาระบบการประเมินผล 

2.1.7 กําหนดใหมีการวิจัยในหองเรียน 

2.1.8 พัฒนาทักษะและการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

2.2.1 สนับสนุนใหอาจารยเขาฝกอบรมในการสอนวิชาปฏิบัติ 

2.2.2 สงเสริมใหอาจารยสอบใบประกอบวิชาชีพในระดับท่ีสูงข้ึน 

2.2.3 จัดใหอาจารยรวมสอนในรายวิชาปฏิบัติวิชาชีพ 

2.3 การพัฒนาเชิงวิชาชีพแกบุคลากรสายสนับสนุน 

2.3.1 กําหนดภาระงานพนักงานสายสนับสนุนประจําหองปฏิบัติการและการทําหนาท่ีเปนผูชวยสอน 

2.3.2 สนับสนุนใหเขารับการอบรม เพ่ือพัฒนางานท่ีรับผิดชอบ 

2.3.3 สนับสนุนใหไปศึกษาดูงานดานวิชาชีพวิศวกรรมท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

2.3.4 สงเสริมใหพัฒนาดานสารสนเทศแกบุคลากรสายสนับสนุน 

2.3.5 สงเสริมใหมีการศึกษาตอ ในระดับท่ีสูงข้ึน 

 

 



 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน  

1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไดจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร (วศ.บ.) จะตอง

ปฏิบัติตามคํารับรองหรือระเบียบขอบังคับของ สกอ. และสภาวิศวกร (กว.) 

1.2 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.3 มอบหมายกลุมวิชาใหอาจารยตามวิชาชีพและประสบการณสอน 

1.4 หัวหนาสาขาวิชาควบคุมการจัดการเรียนการสอน และประเมินผล โดยยึดขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

1.5 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.6 มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมเปนกรรมการในขอ 1.5 

 

2. บัณฑิต 

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู หรือ ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของ

หลักสูตร โดยพิจารณาขอมูลผลลัพธการเรียนรู จากอัตราการสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ป และ

ภาวะการมีงานทํา การประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตรฯ และการสํารวจความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิตเปนประจําทุกปการศึกษา นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรฯ ติดตามความตองการ

และความคาดหวังขององคกรผูใชบัณฑิต และตองการของตลาดแรงงาน รวมท้ังสรางความสัมพันธอันดีกับ

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย สถานประกอบการ ท่ีรับนักศึกษาเขาฝกงาน ทํางาน สําหรับผลการประเมินและ

ความตองการและความคาดหวัง ผลการประเมิน Student Outcome และการประเมิน Program 

Educational Objective จะเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาดานการศึกษา คณะกรรมการหลักสูตร 

คณะกรรมการประจําสวนงานเพ่ือนําขอมูลประกอบการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ

สอนอยางเหมาะสม 

ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 

1) รอยละของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

2) รอยละของการไดงานทําของบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

ภายในระยะเวลา 1 ป 

3) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

3. นักศึกษา 

หลักสูตรใหความสําคัญกับการรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร และการสรางกระบวนการสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษา และผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา ดังนี้ 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา กําหนดคุณสมบัติผูเขาศึกษาในการคัดเลือก โดยมีคณะกรรมการสอบ

สัมภาษณเพ่ือประเมินความพรอมและความเหมาะสมของนักศึกษา คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา
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ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาใหตรงตามเกณฑคุณสมบัติ เชน ผลคะแนนการสอบ (คะแนน O-Net, 

GAT และ PAT) เพ่ือแสดงความพรอมดานปญญา การสอบสัมภาษณเพ่ือประเมินความพรอม โดยในทุกป

การศึกษาจะสรุปผลการรับนักศึกษาเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา

สวนงาน เพ่ือปรับปรุงกระบวนการในปตอไป 

3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  

คณะวิศวกรรมศาสตรฯ มีการบริหารจัดการความสัมพันธกับนักศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสีย การแนะ

แนวเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีในการเยี่ยมชมคณะผานกิจกรรมการจัดงานเปดบาน (Open House) มี

สวนชวยจูงใจใหผูท่ีจะมาเปนนักศึกษาในอนาคตสนใจและอยากเขาศึกษาเม่ือเขารวมกิจกรรมการให

นักศึกษา นอกจากนี้ สําหรับนักศึกษาท่ีผานกระบวนการรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร มีกระบวนการ

เตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาโดยการปรับพ้ืนฐานดานวิชาการกอนการเปดภาคการศึกษา เพ่ือสราง

ความผูกพันกับนักศึกษาและเปนกลไกท่ีสนับสนุนนักศึกษาดานการเรียนการสอน 

3.3 กระบวนการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตรฯ เห็นความสําคัญของกระบวนการพัฒนานักศึกษา โดยกําหนดใหการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ท่ีสามารถใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค โดยเนนทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 เชน การเปดโอกาศใหนักศึกษารวมเปนกรรมการสโมสร

นักศึกษา ประธานและสมาชิกชมรมตาง ๆ มีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวางอาจารยและ

นักศึกษาทุกระดับ เชน กิจกรรมกีฬา กิจกรรมคายทางวิชาการ กิจกรรม จิตอาสา กิจกรรมพัฒนาทักษะ

ความเปนผูนํา กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน เชน การนํานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การฝกงาน

ภาคฤดูรอน การทํางานโครงการจากโจทยจริงของสถานประกอบการเพ่ือเปนการพัฒนาทักษะใหกับ

นักศึกษาอยางตอเนื่องและครอบคลุมทุกดาน 

3.4 การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว 

คณะวิศวกรรมศาสตรฯ มีระบบสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา โดยแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา

ใหแกนักศึกษาทุกคน กําหนดใหนักศึกษาทุกคนจะตองเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาอยางนอย 1 ครั้ง ตอภาค

การศึกษา อาจารยจะแจงวันและเวลาท่ีนักศึกษาจะขอรับคําปรึกษาไวหรือผานชองทางอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 

เพ่ือใหนักศึกษา ปรึกษาดานการเรียนการสอน และการใชชีวิตตาง ๆ กรณีท่ีมีปญหาในการเรียนหรือปญหา

อ่ืน ๆ สามารถขอรับคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาไดอยางทันทวงที รวมท้ัง การใหคําแนะนําดานการ

ประกอบอาชีพในอนาคตใหแกนักศึกษา 

นักศึกษาท่ีตองการอุทธรณหรือมีเรื่องรองเรียน ท้ังเรื่องท่ัวไปหรือผลการประเมินสามารถอุทธรณไดตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยการติดตออาจารยท่ีปรึกษา อาจารยท่ีทําหนาท่ีดูแลการจัดการเรียนการสอน

รายวิชานั้น ๆ หรือยื่นใบคํารองเปนหนังสือเพ่ือเขาสูกระบวนการอุทธรณ นอกจากนี้ หลักสูตรมีการติดตาม

ขอมูลท่ีแสดงผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา ไดแก อัตราการคงอยูของนักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา 

ความพึงพอใจตอหลักสูตร คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา เพ่ือนําผลการ

ประเมินดังกลาวปรับปรุง พัฒนา กระบวนการสนับสนุนนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนตอไป 
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ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 

1) ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคของนักศึกษาชั้นปท่ี 4 ไมนอยกวา 3.51 จาก 

คะแนนเต็ม 5 

2) คะแนนเฉลี่ยรายวิชา ของชั้นปท่ี 1 – 4 ทุกปการศึกษา ไมนอยกวา 2.00 จาก 4.00 

3) ผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชา ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4) รอยละของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

4. อาจารย 

4.1 การรับอาจารยใหม 

คณะวิศวกรรมศาสตรฯ มีการดําเนินการรับสมัครอาจารยใหม ตามหลักเกณฑและวิธีการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกลั่นกรองคุณสมบัติและประสบการณจากหลักฐานการสมัคร จากนั้น

คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะพิจารณาความรู ความสามารถ และทักษะจากการนําเสนอผลงานทาง

วิชาการและการสอบสัมภาษณ รวมท้ังผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนด โดยมีกระบวนการในการบรรจุ คัดเลือก บุคลากรใหมสายวิชาการ ดวยวิธีการคัดเลือก

จากนักเรียนทุน หรอืการประกาศรับสมัครท่ัวไปท่ีระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและดําเนินการคัดเลือกตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและ

แตงตั้ง และการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเนนการทดสอบดานความรูความสามารถ

ท่ีใชเฉพาะตําแหนง เชน ตําแหนงอาจารย จะมีการทดสอบดานการสอน จากคณะกรรมการคัดเลือกท่ีมี

องคประกอบมาจากคณบดี รองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากรบุคคลหัวหนาสาขาวิชา และคณาจารยใน

สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

4.2 การพัฒนาอาจารยท้ังในดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวิจัย และดานวิชาการ-วิชาชีพ 

คณะวิศวกรรมศาสตรฯ มีการตั้งแผนงบประมาณดานการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ

บุคลากรดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวิจัย และดานวิชาการ-วิชาชีพ โดยสามารถเขารวมการ

ประชุม/ฝกอบรม ตามสายอาชีพ หรือหัวขอท่ีมีความสนใจโดยบุคลากรของคณะสามารถเลือกพัฒนา /

สัมมนาตนเองในหัวขออ่ืน ๆ ไดตามความเหมาะสมของภารกิจ ความสนใจรายบุคล และคณะยังมีการ

สํารวจและตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรท่ีจะเขารับการพัฒนาทักษะและการเรียนรูสําหรับหลักสูตรการ

พัฒนาทักษะในดานอ่ืน ๆ เชน หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง โดย

ผูบริหาร/หัวหนางาน /หัวหนากลุมสาขา /หัวหนาภาควิชา /หัวหนาหนวยงาน เปนผูพิจารณาบุคลากรให

เขารับการอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในหนวยงานใหตรงกับหนาท่ีรับผิดชอบเพ่ือจะไดนํา

ความรูท่ีไดรับจากการประชุมสัมมนามาพัฒนาในงานท่ีรับผิดชอบได นอกจากนี้ คณะสนับสนุนดานการ

พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการท างานอยางตอเนื่องของบุคลากร โดยเนนการพัฒนาทักษะ

ความสามารถดานตาง ๆ ดังนี้ 

1) การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในดานการจัดการเรียนการสอน เชน การจัดทําแผนการสอนการ

สรางหลักสูตร เทคนิคการสอน การประเมินผลการสอน การใชสื่อการสอน การสัมมนาเพ่ือปรับปรุง
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กระบวนการเรียนการสอนดานการพัฒนาวิชาการ โครงการอบรมแนะนําการใชระบบบันทึกภาระงานของ

บุคลากร การพัฒนางานวิจัยและดานการใหคําปรึกษาและพัฒนานักศึกษา 

2) การพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาตนเอง (People Skill/Self Development) เปนการพัฒนา

เพ่ือใหบุคลากรมีศักยภาพขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูงข้ึน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ

ทํางานและเปนการสรางเครือขายในสายงานกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกคณะ รวมท้ังทําให

บุคลากรเกิดการทํางานอยางมีสวนรวม อาทิ โครงการสัมมนาเครือขายบริหารทรัพยากรบุคคล (HR 

Network & HR Policy) โครงการพัฒนานักสรางสุของคกร โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม โครงการสุข

ในกับการทํางาน 

3) การพัฒนาทักษะดานการบริหาร /ภาวะผูนํา /วัฒนธรรมองคกร/ความผูกพันองคกร เชน การ

สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรเขารวมอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง การจัดกิจกรรมท่ีเปน

การปลูกฝงใหบุคลากรรูสึกวาตนเองเปนเจาของคณะฯ รวมถึงทําใหบุคลากรซ่ึงแตละคนมีหนาท่ี ความ

รับผิดชอบแตกตางกันไป ไดมีโอกาสมาทํากิจกรรมรวมกัน ไดมีปฏิสัมพันธรวมกัน ภายใตเปาหมายเดียวกัน

คือ การชวยกันพัฒนาคณะฯ ใหนาอยู มีบรรยากาศในการทํางานท่ีดียิ่งข้ึนการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนา

นักบริหารของมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนการพัฒนาทักษะดานการบริหารงานและสรางประสบการณในการ

ทํางานใหกับบุคลากร  

ท้ังนี้  ในปจจุบัน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะในทุกดาน จะตองสอดคลองกับ พันธกิจ

ยุทธศาสตรและกลยุทธของคณะ ไมวาจะเปนการฝกอบรมทักษะการทํางาน, Soft Skill, การประชุมศึกษา

ดูงาน, การสรางความรวมมือ เปนตน เพ่ือใหคณะนั้นสามารถพัฒนาบุคลากรไดตรงกับความตองการของ

คณะอยางแทจริงยิ่งข้ึนและบุคลากรสามารถนําความรูความสามารถท่ีไดรับ มาพัฒนาการปฏิบัติงานและ

สนับสนุนพันธกิจ ท่ีมุงสรางนวัตกรรม การวิจัยและบริการวิชาการเชิงบูรณาการระดับโลก อีกท้ัง คณะมี

การดําเนินงานตามระบบการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนความตองการของคณะภายใตแผนกลยุทธ เริ่มดําเนินงาน

โดยงานยุทธศาสตรและงบประมาณ มีการทบทวนแผนทุก 6 เดือนและนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ 

คณะวิศวกรรมศาสตรฯ จัดโครงการอบรมหลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือเปนเวที

แลกเปลี่ยน ประสบการณในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ รวมถึง สนับสนุนทุนสําหรับบุคลากรสาย

วิชาการท่ีจะไปประชุมวิชาการเพ่ือเผยแพรผลงานท้ังภายในและตางประเทศ และคณะยังใหทุนสนับสนุน

เปนเงินรางวัลสําหรับผลงานท่ีไดรับการตีพิมพระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการทํา

ผลงานทางวิชาการสําหรับการขอตําแหนงทางวิชาการ 

4) การสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย ความกาวหนาในอาชีพ  

คณะวิศวกรรมศาสตรฯ สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน โดยไดจัด

โครงการ เสวนาวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยน 

ประสบการณในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ รวมถึง สนับสนุนทุนสําหรับบุคลากรสายวิชาการท่ีจะไป

ประชุมวิชาการเพ่ือเผยแพรผลงานท้ังภายในและตางประเทศ และคณะยังใหทุนสนับสนุนเปนเงินรางวัล
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สําหรับผลงานท่ีไดรับการตีพิมพระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการทําผลงานทาง

วิชาการสําหรับการขอตําแหนงทางวิชาการ 

ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 

1) จัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ครบทุกรายวิชาท่ี

รับผิดชอบ 

2) อาจารยทุกคนไดรับการอบรมพัฒนาดานการเรียนการสอนแบบ Outcome Based Education 

3) อาจารยไดรับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. บุคลากรสายสนับสนุน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีบุคลากรสายสนับสนุน 1 คน ทําหนาท่ีดูแล

ครุภัณฑและเครื่องมือตาง ๆ ของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และชวยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  

การทํางานวิจัย การบริการวิชาการ และการจัดโครงการตาง ๆ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลไดสนับสนุน

ใหบุคลากรสายสนับสนนุไดมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ท้ังทักษะการทํางานแลทักษะทางวิชาชีพ  

ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 

1) บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

6. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

คณะวิศวกรรมศาสตรฯ ใหความสําคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพ่ือใหตอบสนองตอความ 

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียและกําหนดเปนมาตรฐานผลการเรียนรูหรือผลการเรียนรูท่ีคาดหวังซ่ึง

สอดคลองกับ วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร กระบวนการออกแบบและ

พัฒนาหลักสูตรใช หลักการ Backward Curriculum design กําหนดหลักสูตรและบริการ โดยนําความ

ตองการของมหาวิทยาลัย ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และวิสัยทัศน พันธกิจ

ของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นโยบายรัฐบาล ระเบียบ/ ขอบังคับ/เกณฑ ความ

ตองการและความคาดหวังขององคกรผูใชบัณฑิต นักศึกษา ผูปกครองและลูกคาอ่ืน ๆ ความพึงพอใจของ

ศิษยเกาและลูกคากลุมตาง ๆ การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และการประเมิน 

หลักสูตร มากําหนดหลักสูตรและบริการ ซ่ึงสอดคลองกับหลักการของ Outcome based Education 

แสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง นอกจากนี้ มีกระบวนการทบทวน Program Educational 

Objectives (PEOs) โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร รวมท้ังการประเมินและทบทวนหลักสูตรอยาง

ตอเนื่อง และนําผลการประเมินทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย 

กระบวนการจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน ใชวงจรคุณภาพ PDCA เปน

พ้ืนฐานสําหรับควบคุมคุณภาพและปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพ่ือขับเคลื่อนใหคณะวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สงมอบหลักสูตรและการบริการท่ีดีใหแกนักศึกษา และเปนฟนเฟองขับเคลื่อน

ใหประสบความสําเร็จ 

ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 

1) ตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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7. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

7.1 การบริหารงบประมาณ 

จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนใหโดยตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. และ 

กว. เชน ครุภัณฑหลักในหองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล, คอมพิวเตอร ฯลฯ มีอยางเพียงพอ 

 

7.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

 มีคณะกรรมการตรวจสอบสภาพการใชงาน และมีบุคลากรสายสนับสนุนดูแลรับผิดชอบ โดย

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีครุภัณฑ ดังตอไปนี้ 

1) หองปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 1 
 

ช่ือครุภัณฑ 
บริหารจดัการ     

การเรียนการสอน 
หนวยนับ 

1.  เครื่องกลึง  10  เครื่อง 

2.  เครื่องไส  1  เครื่อง 

3.  เครื่องเจาะแบบตั้งโตะและรัศมี  5  เครื่อง 

4.  เครื่องเจียระไนแบบตั้งโตะ  5  เครื่อง 

5.  ชุดฝก CNC (Lath)  2  เครื่อง 

6.  ชุดฝก CNC (Milling)  1  เครือ่ง 

7.  เครื่องข้ึนรูปโลหะ  1  เครื่อง 

8.  เครื่องวัดละเอียด (เวอรเนียร)  20  อัน 

9. เครื่องวัดละเอียด (ไมโครมิเตอร)  8  อัน 

10. เครื่องดัดทอ  1  เครื่อง 

 

2) หองปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน  2 

ช่ือครุภัณฑ บริหารจัดการ     

การเรียนการสอน 
หนวยนับ 

1.  เครื่องเชื่อมกาซ  10  เครื่อง 

2.  เครื่องเชื่อมไฟฟา  10  เครื่อง 

3.  เครื่องเชื่อมกาซอารกอน  1  เครื่อง 

4.  เครื่องเชื่อมกาซคารบอนไดออกไซด  1  เครื่อง 

5.  เครื่องเชื่อมใตฟลั๊ก  1  เครื่อง 

6.  เครื่องอารกแผนโลหะ  2  เครื่อง 
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ช่ือครุภัณฑ บริหารจัดการ     

การเรียนการสอน 
หนวยนับ 

7.  เครื่องพับแผนโลหะ  2  เครื่อง 

8.  เครื่องมวนแผนโลหะ  1  เครื่อง 

9.  เครื่องพับขอบโลหะ  4  เครื่อง 

 

 

3) หองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล (กลศาสตรของไหล) 

ช่ือครุภัณฑ 
บริหารจัดการ     

การเรียนการสอน 
หนวยนับ 

1. Dead Weight Pressure Test.  1  เครือ่ง 

2. Hydrostatic  Pressure Test.  1  เครื่อง 

3. Air Compressor Test.  1  เครื่อง 

4. Flow Meter (Orifice, Pitot and Ventury)  1  เครื่อง 

5. Flow Over Notch  1  เครื่อง 

6. Meta Centric Height Apparatus  1  เครื่อง 

7. Impact of Fluid Jet. Test.  1  เครื่อง 

8. Piping loss Test.   1  เครื่อง 

9. Open Channel Test.  1  เครื่อง 

10. Reciprocating Pump Test.  1  เครื่อง 

11. Orifice Jet Flow.  1  เครื่อง 

12. Centrifugal Pump Test.   1  เครื่อง 

13. Multi Pump Test. (Centrifugal, Turbine 

Reciprocating and Axial Flow)    

1  เครื่อง 

14. Multi Turbine Test (Pelton,  

Cross Flow, Francis and Axial Flow 

Propeller)  

 1  เครื่อง 

15. Air Flow Bench    1  เครื่อง 

16. Wind Tunnel Test.  1  เครื่อง 
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4)  หองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล (เครื่องยนต) 

ช่ือครุภัณฑ 

บริหารจัดการ     

การเรียนการ

สอน 

หนวยนับ 

1. Gasoline Engine   1  เครื่อง 

2. Diesel Engine                   1  เครื่อง 

3. Small Engine                               1  เครื่อง 

4. Manual Gear   1  เครื่อง 

5. Suspension Engine                  1  เครื่อง 

6. Steering Engine                   1  เครื่อง 

7. Real Axle                  1  เครื่อง 

8. Drum Brake                  1  เครื่อง 

9. Disc Brake                  1  เครื่อง 

10. Exhaust Gas Analyzer Gasoline  1  เครื่อง 

11. Ignition and Charging Analyzer 

Gasoline  

1  เครื่อง 

12. Fuel Pump Test.                  1  เครื่อง 

13. Fuel Injector Test.              1  เครื่อง 

15. Engine Performance Test.  1  เครื่อง 

16. Roller Dynamo Test.  1  เครื่อง 

 

5)  หองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล (เทอรโมไดนามิกสและถายเทความรอน) 

 

ช่ือครุภัณฑ 
บริหารจัดการ     

การเรียนการสอน 
หนวยนับ 

1. Bomb Calorimeter   1  เครื่อง 

2. Marcet Boiler  1  เครื่อง 

3. Fire Tube Boiler Training (1,000 kg/hr)   1  เครื่อง 

4. Water Tube Boiler Training (500 kg/hr)  1  เครื่อง 

5. Gas Turbine Two shaft.  (1.7 kw)  1  เครื่อง 

6. Heat Conduction Test.    1  เครื่อง 

7. Heat Convection Test.    1  เครื่อง 
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ช่ือครุภัณฑ 
บริหารจัดการ     

การเรียนการสอน 
หนวยนับ 

8. Thermal Radiation Test.    1  เครื่อง 

9. Air Condition System Test.    1  เครื่อง 

10. Steam Boiler Demonstration.  1  เครื่อง 

11. Economizer Test.             1  เครื่อง 

12. Refrigeration Test.            1  เครื่อง 

13. Gas Chromatograph (Biodiesel)  1  เครื่อง 

14. Saybolt Viscosity Test.   1  เครื่อง 

15. Flash and Point Test.  1  เครื่อง 

 

6)  หองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล (ไดนามิกส) 

ช่ือครุภัณฑ 
บริหารจัดการ     

การเรียนการสอน 
หนวยนับ 

1. Gyroscope    1  เครื่อง 

2. Static  Balancing Machine    1  เครื่อง 

3. Dynamic Balancing Machine    1  เครื่อง 

4. Acceleration of Gear System    1  เครื่อง 

5. Torsion Test.          1  เครื่อง 

6. Vibration Test.          1  เครื่อง 

7. Fatigue Test.   1  เครื่อง 

8. Brinell Hardness Test.   1  เครื่อง 

9. Rock Well Hardness Test.   1  เครื่อง 

10. Vicker Hardness Test.   1  เครือ่ง 

11. Impact Test.  1  เครื่อง 

12. Tensile Test.            1  เครื่อง 

13. Bending Test.                  1  เครื่อง 
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7)  หองปฏิบัติการวัสดุ 

ช่ือครุภัณฑ 
บริหารจัดการ     

การเรียนการสอน 
หนวยนับ 

1. Process Spacement Material 

(Cutting) 

 1  เครื่อง 

2. Process Spacement Material 

(Mounting Press) 

 1  เครื่อง 

3. Process Spacement Material    

(Polishing and Graining) 

 2  เครื่อง 

4. Process Spacement Material     

(Metallurgical Microscopes) 

 2  เครื่อง 

5. Spectrometer Material Test  1  เครือ่ง 

 

8) หองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล  (ควบคุมอัตโนมัติ) 

ช่ือครุภัณฑ 
บริหารจัดการ     

การเรียนการสอน 
หนวยนับ 

1. ชุดฝก PLC เบื้องตน  11  เครื่อง 

2. ชุดฝกแมกคาทรอนิกส  1  เครื่อง 

3. ชุดฝกสายพานลําเลียง  5  สถานี 

4. ชุดฝกโรบอต  3  เครื่อง 

5. ชุดฝกนิวแมติกส  1  เครื่อง 

6. ชุดฝกไฮดรอลิกส  1  เครื่อง 

7. ชุดฝกนิวแมติกสไฟฟา  2  เครื่อง 

8. ชุดฝกไฮดรอลิกสไฟฟา  1  เครื่อง 

9. ชุดฝก Feed Back Control  1  เครื่อง 

10. ชุดฝกการเขียนโปรแกรม Ladder 

คอมพิวเตอร  

 30  เครื่อง 
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 9) หองปฏิบัติการวิจัยดานพลังงานและวัสดุ 
 

ช่ือครุภัณฑ 
บริหารจัดการ      

การเรียนการสอนและการวิจัย 
หนวยนับ 

1. Gas Chromatograph (GC)  

 EN 14103 

 ASTM D 1298 

 ASTM D 445 

 ASTM D 93 

 EN 14110 

 EN 14105 

 1  เครื่อง 

2. Flat Point 

 ASTM 9c/10c 

 1  เครื่อง 

3. Viscosity Bath 

 MF -18V  

 1  เครื่อง 

4. Density test 

 ASTM 126 

 1  เครื่อง 

5. Spark Emission Spectrometer 

Element Test 

- Fe (171.4), Fe (287.2) 

- C (193), Si (212.4) 

- P (178.2), S (180.7) 

- Cu (224.2), Ti (337.2) 

- MN (2293.3), Ni (231.6) 

- Cr (298.9), N (174.5x2) 

 

 1  เครื่อง 

6. Dynamometers Performance 

Engine 

 1  เครื่อง 

7. Bomb Calorimeter   1  เครื่อง 

8. Economizers   2  เครื่อง 
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10) หองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล (คอมพิวเตอร) 

รหัสวิชา รายวิชา 
บริหารจัดการ        

การเรียนการสอน 

5590101 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ

วิศวกรรมเครื่องกล  
5593102 โปรแกรมแมทแลปสําหรับ

วิศวกรรมเครื่องกล   
5591201

  

เขียนแบบวิศวกรรม 

 
5592103 เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร  

 

หมายเหตุ  จํานวนคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ 31 เครื่อง 

 

7.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

        2.3.1 มีคณะกรรมการวางแผนการจัดหาและติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอน ของ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

        2.3.2 ใหอาจารยผูสอน และผูเรียนเสนอรายชื่อสื่อการสอน และตําราท่ีใชประกอบการเรียน 

         2.3.3 คณะจัดงบประมาณใหแกสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในการจัดซ้ือวัสดุและตํารา 

        2.3.4 หัวหนาสาขาวิชาติดตามการใชงานครุภัณฑ และสื่อการเรียนการสอน / ตําราอยาง

ตอเนื่อง 

        2.3.5 มีการกําหนดใหนักศึกษาคนควาในระบบสารสนเทศ สัปดาหละ 5 ชั่วโมง 

 7.4 การประเมินความพอเพียงของทรัพยากร 

        2.4.1 มีคณะกรรมการวางแผนการประเมินรวมกับผูสอน และมีการประเมินอยางเปนระบบ 

        2.4.2 มีการประเมินความพอเพียง และ ความตองการใชของอาจารยและผูเรียน 

        2.4.3 จัดทําหมวดหมูพรอมมีหมายเลขทะเบียนครุภัณฑตําราและสื่อตาง ๆ 
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8. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบงช้ีและเปาหมาย 
ปการศึกษา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน  ติดตาม  และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติ  หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  (ถามี) 

ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ . 4 อย างน อยกอนการเป ดสอนในแตละ 

ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  และรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน  30 วัน  

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน  60 วัน  

หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน 

มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละ

ปการศึกษา 
     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน  หรือการประเมิน 

ผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปท่ีแลว 
     

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัด 

การเรียนการสอน 
     

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอย 

ปละหน่ึงครั้ง 
     

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพไมนอยกวารอยละ  50  ตอป 
     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีคุณภาพหลักสูตร 

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
  

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม  เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

    
 

13. รอยละ 20 ของผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษผานเกณฑตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล 

  
   

14. อ่ืน ๆ ระบุ. . .       

รวมตัวบงช้ี (ขอ) ในแตละป 10 10 11 12 12 

ตัวบงช้ีบังคับ (ขอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบงช้ีตองผานรวม (ขอ) 8 8 9 10 10 



 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  
 

1. การประเมินประสิทธิผลการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

กระบวนการท่ีจะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆหัวขอวามีความเขาใจ

หรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจาก

นักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูลจากท่ีกลาวขางตนแลว ก็จะ

สามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการท่ีใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็

จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมี

ความเขาใจหรือไมในเนื้อหาท่ีสอนไป สวนชวงหลังการสอนหากพบวามีปญหามีขอเสนอแนะจากผูเรียนก็

จะตองมีการดําเนินการวิเคราะหปญหาท่ีเกิดจากการเรียนการสอน เพ่ือนําไปปรับปรุงกลยุทธการสอนและ

พัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังดานทักษะกลยุทธการสอน การ

ตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อ

การสอนในทุกรายวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาครวมนั้นจะกระทํา เม่ือนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร ติดตามประเมิน

ความรูของนักศึกษาวา สามารถปฏิบัติงานไดหรือไม มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในดานใด ซ่ึงจะมี

การรวบรวมขอมูลท้ังหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการ

เรียนการสอนท้ังในภาพรวมและในแตละวิชา โดยสํารวจจากนักศึกษาปสุดทาย บัณฑิตใหม ผูใชบัณฑิต 

และผูทรงคุณวุฒิ 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ท่ีไดรับ

การแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย ท้ังนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย 

แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 การปรับปรุงยอย/หรือบางรายวิชา ทําไดโดยการรวบรวมขอมูล การสอบถาม และการประชุม 

ผูบริหารคณะ อาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร และนักศึกษา จะทําใหทราบปญหาในการบริหาร

หลักสูตรท้ังในภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีท่ีพบปญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการ
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ปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันที ซ่ึงก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาท่ี

พบปญหา พรอมรายงานผลการปรับปรุงตอคณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย

ตามลําดับ 

4.2 การปรับปรุงหลักสูตร ใหคณะกรรมการประเมินนั้นท้ังฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ป ท้ังนี้เพ่ือให

หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 

คําอธิบายรายวิชา 
คําอธิบายรายวิชา 

1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา  หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

2220200 ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน   Non-Credit  

 Basic English 

การใชคํา ประโยค และไวยากรณภาษาอังกฤษเบื้องตนท่ีตองใชในชีวิตประจําวัน 

โดยเฉพาะในสวนท่ีเปนขอเท็จจริง การแนะนําตนเองและผูอ่ืน การตอบคําถาม

เก่ียวกับขอมูลสวนตัว ตลอดจนการใชภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารใน

สถานการณท่ีคุนเคยเนนฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของอยาง

หลากหลาย 

The use of words, sentences, and English grammar basics required in 

daily life particularly in the factual section, introducing oneself and 

others, The answer questions about personal information, as well as 

the use of English for communication in a familiar situation, focus on 

the integrated practice from a variety of relevant case studies 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน    3 (1-2-6) 

English in Daily Life  

 การพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และ เขียน โดยอาศัยความรูเบื้องตนทาง

ไวยากรณภาษาอังกฤษ หนาท่ีของคํา การเรียงลําดับคํา รูปแบบประโยคในกาล

พ้ืนฐาน เพ่ือใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวันเนนฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก

กรณีศึกษาท่ีเก่ียวของอยางหลากหลาย 

Development of listening, speaking, reading, and writing skills by using 

basic knowledge of English grammar, function of words, word order, and 

sentence patterns in basic tense for communication in daily life, focus on 

the integrated practice from a variety of relevant case studies 

 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณท่ัวไป 3 (1-2-6) 

English in General Situations 

การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ 

การติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ ท่ีคุนเคยและไมคุนเคย การใชคําศัพท 
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สํานวน และโครงสรางไวยากรณไดอยางถูกตองเหมาะสมเนนฝกปฏิบัติแบบ

บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของอยางหลากหลาย 

Improvement of listening, speaking, reading, and writing skills for 

communication in English. Using appropriate vocabularies, idioms, 

and grammar in both familiar and unfamiliar situations focus on the 

integrated practice from a variety of relevant case studies 

 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 3 (1-2-6) 

  English in Workplace 

ภาษาอังกฤษ ในสถานการณท่ีไมคุนเคยการใชประโยคท่ีมีโครงสรางท่ีซับซอน 

และมีรูปแบบของการใชภาษาอังกฤษท่ีเปนทางการเนนฝกปฏิบัติแบบบูรณาการ

จากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของอยางหลากหลาย 

English in unfamiliar situations. The use of sentences with complex 

structures and forms of formal language use, focus on the 

integrated practice from a variety of relevant case studies 

2220510 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 (1-2-6) 

   Thai for Communication  

ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดเหมาะสมตามสถานการณ วิเคราะห และสรุปประเด็น

หลักจากเรื่องท่ีฟง ดูอยางมีวิจารณาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสตาง ๆ ระดับของ

ภาษา การใชน้ําเสียงในการพูดสื่อสาร อานออกเสียงตามอักขรวิธี อานจับใจความ

จากงานเขียนประเภทตาง ๆ เขียนผลงานประเภทตาง ๆ ตามหลักการเขียน มี

มารยาทในการฟง พูด อาน และเขียนเนนฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา

ท่ีเก่ียวของอยางหลากหลาย 

Use Thai language to communication property according to the 

situation. Analyze and summarize the main points of the story that 

being heard. Use critical thinking in things that being seen, speaking 

with positive communication on various occasions, and in various 

language levels. Using tones of voice to communicate. Read aloud 

according to orthography. Read for comprenension from various types 

of writing, writing various types of works according to the principles of 

writing, having menners for listeing, speaking, reading and writing, focus 

on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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2220520  ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ       3 (1-2-6) 

      Thai for Specific Purposes 

การพัฒนาทักษะภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพตาง ๆ โดยเนน

การพูดการเขียนในโอกาสตาง ๆ  การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ 

การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือโตตอบทางธุรกิจ การเขียนขาว

ประชาสัมพันธทางธุรกิจ  การสื่อสารธุรกิจผานสังคมออนไลนและเจรจาทาง

ธุรกิจในสถานการณจริงเนนฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของ

อยางหลากหลาย 

The development of language skills to effectively with occupation 

focusing on speaking, writing on various occasions, commenting, 

business negotiations, business letter writing, business 

communication through writing,  writing of the press releases on 

business, business communications and business negotiation in real 

situations through social media,  focus on the integrated practice 

from a variety of relevant case studies 

2220530  ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห       3 (1-2-6) 

      Thai for Critical thinking  

 หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะหและการสังเคราะห เนนทักษะ

การรับสารจากการฟง และการอานสามารถนําสารท่ีไดรับไปสูกระบวนการคิด

วิเคราะหและนําเสนอได  การฟงเพ่ือจับใจความการฟงเพ่ือการวิเคราะหการฟง

เพ่ือการตีความ การฟงอยางมีวิจารณญาณ รวมถึงการอานเพ่ือจับใจความ 

การอานเพ่ือการวิ เคราะหการอานเพ่ือการตีความ และการอานอยางมี

วิจารณญาณการสื่อสารในสังคมออนไลนและสถานการณจริงเนนฝกปฏิบัติแบบ

บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของอยางหลากหลาย 

The concept of thinking, a type of thinking, analytical thinking and 

synthesis focusing on data receiving by listening and reading, able to 

apply the obtained data to word the processes of analytical thinking 

and presentation, listening for comprehension, listening for data 

analysis, listening for interpretation, the use of judgment for listening 

including comprehensive reading, reading for analysis, reading for 

interpretation and critical reading, social communication and real 

situations, focus on the integrated practice from a variety of 

relevant case studies 
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2) กลุมวิชามนุษยศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา  หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

 2810310 นันทนาการในชีวิตประจําวัน 3 (1-2-6) 

  Recreation In Daily Life 

ความหมาย ลักษณะและขอบขายของนันทนาการ ความสําคัญของนันทนาการ

กับคุณภาพชีวิต หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจําวัน ฝกปฏิบัติ

กิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับการพัฒนารางกาย จิตใจ อารมณ สังคม เพ่ือ

สรางความมีคุณคาในตนเอง รูจักรักตนเอง และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

The meaning  characteristics and scope of recreation .The 

importance of recreation and quality of life, Principles of selection 

of recreational activities in daily life Practice recreation activities 

suitable for body development Mind, emotion, society To create 

self-worth Know yourself And live happily in society. 

2221310  จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม       3 (1-2-6) 

    Ethics and Social Responsibility 

ความหมายและความสําคัญของจริยธรรม มนุษยกับการใชเหตุผลจริยธรรมชีวิต

ตามหลักวิทยาศาสตร ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร คุณคาและ

การดําเนินชีวิตท่ีสอดคลองกับความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนาตนใหมี

จริยธรรมทางกาย วาจา และใจ ตามหลักศาสนา หลักไตรสิกขา และหลัก

จริยธรรมเพ่ือชีวิตท่ีดีงามการพัฒนาปญญาและแกปญหาอยางสรางสรรค การ

พัฒนาทักษะชีวิตดานตาง ๆ เพ่ือการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนและสังคมไดอยางมี

สันติสุข เนนฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของอยางหลากหลาย 

The meaning and the importance of ethics and corporate social 

responsibility, humans and the use of reason and ethics, 

understanding and life in accordance with the principle of science, 

philosophy, and religion, ethics concepts, the values and lifestyles 

consistent with the truth of the world and life, the development of 

their physical, verbal, and ethics, as a religious principles and ethical 

morality for good life, the development of intellectual and creative 

problem solving, the development of life skills in various fields for 

peaceful living together with other people and society, focus on the 

integrated practice from a variety of relevant case studies 
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2310010  ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต       3 (1-2-6) 
      Life skills and personal development in a dynamic world 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย   ทักษะการเรียนรูตอการดํารงชีวิต
ปจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษยดานชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และ
จริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ
และการทํางานเปนทีม  การจัดการภาวะความขัดแยง การเสริมสรางสุขภาวะ
และการแกปญหาในสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงเนนฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาท่ีเก่ียวของอยางหลากหลาย 
 

Basic knowledge about human behavior, learning skills for life, 
Fundamentals of human behavior in biology, psychology, sociology 
and ethics, the philosophy for oneself learning, personal and 
personality development, human relations and teamwork, 
management of conflicts and the health promotion, and problem 
solving skills in the society of change, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

3310810 จิตวิทยาการส่ือสาร        3 (1-2-6) 

      Communication Psychology  

แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองคการ การสื่อสาร
ระหวางบุคคล กลุมและองคการ การเปนผูสงสารและผูรับสารท่ีดี การสะทอน
กลับของการสื่อสาร โครงสรางขององคการท่ีสัมพันธกับประสิทธิภาพของ 
การสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสารตอผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงาน
และการสรางความผูกพันตอองคการ รวมท้ังการประยุกตความรูทางจิตวิทยา 
เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารท่ีเกิดข้ึนในองคการ ไดแก  
การประชาสัมพันธดวยหลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับขาวลือ การสราง
แรงจูงใจเพ่ือการชักชวน และการวิเคราะหภาษาทาทางของบุคคลจิตอาสาเพ่ือ
พัฒนาชุมชนเนนฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของอยาง
หลากหลาย 
The concepts and process of communication, how to study 
communications in the organization, communication between group 
and organization, a good messenger and receiver, reflections of the 
communication, the organization structure related to the efficiency 
of communication, the impact of communications on job 
performance, the job satisfaction and organizational commitment 
including the application of psychological knowledge to enhance 
efficiency in communication that occur in the organization such as 
public relations with the psychological, management of rumors, the 
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motivation to persuade and an analysis of personal body language, 
volunteer for community development, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

 

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา  หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

 2221210 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น    3 (1-2-6) 

 King Wisdom for Local Development 

ศึกษาแนวคิด หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด 

การพัฒนาแบบยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และวิเคราะหความ

เชื่อมโยงองคความรูไปใชแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิตประจําวัน ชุมชนและ

สังคมตามพระบรมราโชบาย เนนฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ี

เก่ียวของอยางหลากหลาย 

Royal working guideline, self-sufficient concept, and sustainable 

development ,principles of the royal projects, as well as analye the 

intelligent learning approach for pilot community development 

based on the king wisdom and including the application of the 

obtained knowledge from the sufficiency economy to solve actual 

problems in their own daily lives and communities focus on the 

integrated practice from a variety of relevant case studies. 

2310020 เพชรบุรีศึกษาเพ่ือการประกอบการ                              3 (1-2-6) 

  Phetchaburi Study for Entrepreneur 

ภูมิศาสตร  ประวัติศาสตรเพชรบุรีและทองถ่ินใกลเคียง ชนเผาและชาติพันธุ 

อิทธิพลของภู มิศาสตรและประวัติ ศาสตร ท่ี มีผลตอวัฒนธรรม  สั งคม  

ศิลปวัฒนธรรม  วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถ่ิน  อาหาร และแหลงทองเท่ียว ศึกษา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเพชรบุรี  ปญหาและการใชแนวทางอัน

เนื่ อ ง ม า จ า ก พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ ใน ก า ร แ ก ป ญ ห า ท า งสั ง ค ม   แ น ว ท า ง 

การพัฒนาทองถ่ิน งานชางเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการ

สรางงานชางเมืองเพชรคติสัญลักษณ คติความเชื่อ ภูมิปญญาและเอกลักษณใน

การสรางงานชางเมืองเพชร ทฤษฏีและฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ี

เก่ียวของอยางหลากหลาย เชน ทักษะงานชางเมืองเพชร ความซาบซ้ึงในงานชาง 

และฝกสรางสรรคผลงานทางชางตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณี
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ของจังหวัดเพชรบุรีเนนฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของอยาง

หลากหลาย 

Geography, history of Petchaburi province and local nearby, tribes 
and ethnicities, the influence of geography and history affecting  on 
cultural, society, art and culture, lifestyle, local wisdom, foods, local 
attractions, study of the project under the Royal Initiative of His 
Majesty the King in Phetchaburi province, problem and the use of 
the approach of the Royal Initiative of His Majesty the King in solving 
social problems, approach for local development, Petchaburi  
craftsmanship, content, inspiration, and the process of creating a 
Petchaburi’s skilled craftsmanship, the philosophical constructs,  
beliefs, wisdom and unique in construction of Petchaburi 
crafsmanship, the theory and the integrated practice from a variety 
of the relevant case studies such as the appreciation of the craft 
and practice to create the craft as well as cultural and tradition 
succession of Phetchaburi province, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 

2310030  สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปจจุบัน      3 (1-2-6) 
      Thai Society and the Current ASEAN Community 

สังคมไทยท้ังในอดีตจนถึงปจจุบันท่ี การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตรท่ีผาน

มา  คานิยมท่ีมุงเนนถึงผลประโยชนสาธารณะ คุณคาความเปนผลเมืองของรัฐ วิถี

การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหารราชการ

ไทยในปจจุบันประชาคมอาเชียน กลไกและกฏบัตรอาเชียน วิสัย ทัศน 

วัตถุประสงค เปาหมาย โครงสราง เขตการคาเสรี สภาพเศรษฐกิจพ้ืนฐานของ

ประชาคมอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ 

แนวโนมและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน 

สรางความเขาใจ การวิเคราะหและสังเคราะหประเด็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

รวมตัวของชุมชนอาเซียน การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม การเคลื่อนยายแรงงาน 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความม่ันคง ปญหาการคามนุษย ยาเสพติด สิ่งแวดลอม 

และความสัมพันธระหวางประเทศ เรียนรูดานการปฏิบัติ ศึกษาขอมูล การ

นําเสนอแนวคิด การพัฒนาองคความรู ความคิด เจตคติ คานิยมท่ีเหมาะสม

วัฒนธรรมและการทองเท่ียวในบริบทเอเชีย-แปซิฟกเนนการฝกปฏิบัติแบบบูรณา

การจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของอยางหลากหลาย 
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The thai social in the past to the present, the governor of Thailand's 

historical past, values oriented public interests, the values of the 

citizenship, way of democratic citizenship, current Thai public 

administration system, ASEAN community, intercultural 

communication, the mobility of labor, technology and innovation, 

stability, human trafficking problems, drugs, environmental and 

international relations, learn about the practice in data searching,  

concepts presentation, knowledge development, ideas, attitudes, 

and appropriated values, culture and tourism in the Asia-Pacific 

context, focus on the integrated practice from a variety of relevant 

case studies  

 2310410 พลเมืองท่ีเขมแข็ง 3 (1-2-6) 

  Potency Citizen 

วิเคราะห ออกแบบการปฏิบัติ จัดทําโครงการ และปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงการ
เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ยอมรับความแตกตางของบุคคล ความเสมอภาค
และความเทาเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยูรวมกันในสังคมไทยและ
ประชาคมโลกอยางสันติตามหลักขันติธรรม การสรางและปฏิบัติตาม กฎ กติกา
ของสังคม และกฎหมายเบื้องตนท่ีเก่ียวของ รูปแบบการปกครอง อุดมการณ 
และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หนาท่ีของตนเอง
ในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 
และเคารพสิทธิผูอ่ืนอยางมีเหตุผล มีจิตสํานึก รับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง มี
จิตอาสาและจิตสาธารณะเนนการฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ี
เก่ียวของอยางหลากหลาย 

Analyze, design practice, create projects, and behave that express 

for human dignity, accept individual differences in equality, 

respecting for freedom and peaceful in Thai society and 

international community in accordance with the principles of 

tolerance, create and comply with social rules and basic laws 

related to democratic way of life with the King as Head of State, 

have strong citizenship and respect other people’s right, have a 

volunteer spirit and public mind, focus on the integrated practice 

from a variety of relevant case studies 
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2340310  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย         3 (1-2-6) 
      Basic Knowledge of Laws  

ความรู ท่ั ว ไป เก่ียว กับกฎหมาย ท่ี มีความสัม พันธและจํ า เป นต องใช ใน
ชีวิตประจําวันตามปรากฏการณทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงในสถานการณปจจุบัน  
ศึกษาหลักกฎหมายและนิติสัมพันธของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน  
หลักสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ศึกษาความรูเบื้องตน
เก่ียวกับกฎหมายแพงและพาณิชย  กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การประยุกตและบูรณาการใช
กฎหมาย ใหไดเปนผลจริง ในชีวิตประจําวันแนวคิด ทฤษฏีและหลักธรรมาภิบาล 
การปฏิบัติงานในองคการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลการทุจริตและคอรัปชั่นระบบ
และกลไกการตรวจสอบการทุจริตและคอรัปชั่นนโยบายและมาตรการในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงความโปรงใสและ
สรางความเชื่อม่ันศรัทธาในการปฏิบัติงานเนนการฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาท่ีเก่ียวของอยางหลากหลาย 

General knowledge of law with relationship and need to be used in 

daily life according to the change of social phenomena in present 

situation, study of the principle of law and jurisprudence of the 

public law and private law, principle of basic rights and freedoms 

based on the Constitution law, study the basic knowledge about 

civil and commercial law, criminal law, civil procedure law and 

criminal procedure law, the application and implementation of the 

law to be effectively in daily lives, concepts, theory and good 

governance, the performance of the organization based on good 

governance, fraud and corruption, system and mechanism of the 

inspection of fraud and corruption, policies and measures to 

prevent and resolve the problem of corruption and misconduct 

including transparency and build faith in performance, focus on the 

integrated practice from a variety of relevant case studies 

3211110      การผลิตและการรูเทาทันส่ือดิจิทัล 3 (1-2-6) 

   Digital Media Production and Media Literacy 

ความหมายของสื่อ ประเภทของสื่อ หลักการผลิตสื่อดิจิทัล ฝกสรางสื่อดิจิทัลเชิง

สรางสรรค การเผยแพรสื่อผานทางออนไลน การออกแบบความสําคัญของการ

รูเทาทันสื่อในบริบทสังคมขอมูล  ผลกระทบจากสื่อ  ทักษะและองคประกอบการ

วิเคราะหสื่อเพ่ือการรูเทาทัน  หลักการรับและเขาถึงขอมูลขาวสารจากสื่อทุก
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ประเภทใหเกิดประโยชนสูงสุด  หลักการหลีกเลี่ยงสื่อท่ีกอโทษตอตนเองและ

สังคมในรูปแบบตาง ๆเนนการฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของ

อยางหลากหลาย 

Meaning of media, type of media, principles of digital media 

production, practice creating creative digital media,  publishing 

media online.  The significance of media literacy in the context of 

information society, impact of the media, skills and elements 

analysis of media for literacy, the principle and access information 

from mass media to achieve maximum benefit, the principle of 

avoiding media cause harmful to themselves and the society in 

various forms, focus on the integrated practice from a variety of 

relevant case studies 

 
3330010      เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน    3 (1-2-6) 

   Economics in Daily Life 
หลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร  ปจจัยกําหนดอุปสงคและอุปทานของสินคา 
พฤติกรรมผูบริโภค ลักษณะสําคัญของตลาดสินคาท่ีมีการแขงขันอยางสมบูรณ
และไมสมบูรณ หลักการคํานวณรายไดประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบาย
การเงินและการคลังการคาและการเงินระหวางประเทศในดุลการชําระเงิน การ
ประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวันการบริหารการเงินสวนบุคคล การ
วางแผนการเงินสวนบุคคลงบการเงินสวนบุคคล รายไดของบุคคล การบริหารเงิน
รายได การเงินสําหรับท่ีอยูอาศัยการบริหารการเงินดานยานพาหนะและเครื่องใช
ท่ีจําเปนการบริหารหนี้สวนบุคคล การบริหารความเสี่ยงและการประกันความ
ม่ันคงของบุคคลการออมและการลงทุนของบุคคล การวางแผนการเงินในแตละ
ชวงอายุเนนการฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของอยาง
หลากหลาย 

Basic principles of economics, determinants of supply and demand 

of the product, consumer behavior, an important characteristic of 

goods market having perfect competitive and imperfect 

competitive, calculation method of national income, finance and 

banking, monetary and fiscal policy, international trade and finance 

in the balance of payments, the application of principles of 

economics in daily life, personal financial management, personal 

financial planning, personal financial statements, individual income, 
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income management, housing finance, financial terms of the 

vehicles and equipment needed to manage personal debt, risk 

management and insurance of persons, savings and investment of 

individuals, financial planning in each age, focus on the integrated 

practice from a variety of relevant case studies 

 3330020       ผูประกอบการรุนใหม         3 (1-2-6) 
  Modern Entrepreneur 
 บทบาทของธุรกิจขนาดยอมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองคกรธุรกิจ หนาท่ี

ต างๆ   ท างด านการบริห ารธุ ร กิ จ  การควบ คุมทางการ เงิน และธุ ร กิ จ  
การดําเนินการของธุรกิจขนาดยอมแบบตางๆ การเริ่มตันธุรกิจในยุคดิจิทัล 
การแกปญหาและการตัดสินใจ  การมีวิสัยทัศนในการพัฒนาองคกรธุรกิจ  
คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการท่ีประสบผลสําเร็จ การจัดทําแผนธุรกิจ 
และการฝกปฏิบัติการทดลองเปนผูประกอบการใหม เนนการฝกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของอยางหลากหลาย 

The role of small business in the economy, method of 

establishment of a business organization, responsibility in the field 

of business administration, financial control and business, the 

implementation of various small businesses, starting business in the 

digital era, problem solving and decision making, the vision in the 

development of the business enterprise, the characteristics of 

entrepreneurship success, business plan preparation and 

experimental practice as a new entrepreneur, focus on the 

integrated practice from a variety of relevant case studies 

3330030  ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม     3 (1-2-6) 
Leadership and Teamwork 
ความหมาย ความสําคัญของผูนําและภาวะความเปนผูนํา รูปแบบของผูนํา 
บทบาทของผูนําและผูตามท่ีดี จิตวิทยาและทักษะการเปนผูนํา การพัฒนา
บุคลิกภาพสําหรับผูนํา ทักษะการทํางานเปนทีม มนุษยสัมพันธในการทํางาน
รวมกัน กระบวนการกลุมและการแกไขปญหารวมกัน การพัฒนาบุคลิกภาพและ
การพูดในท่ีสาธารณเพ่ืองานอาชีพเนนการฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาท่ีเก่ียวของอยางหลากหลาย 

Meaning, the importance of leaders and leadership, leadership 

styles, the role of a good leader and follower, the psychology and 

leadership skills, personality development for leaders, teamwork, 



  

104 

 

interpersonal relationship in the teamwork, group process and 

solving problems together, the development of the personality, and 

the public speaking training for careers, focus on the integrated 

practice from a variety of relevant case studies 

3330110  การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน    3 (1-2-6)  
   Basic E-Commerce 

ความรู เบื้องตนเก่ียวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโครงสรางพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีและเครื่องมือชวยบนเว็บสําหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตัวแบบ
ธุรกิจของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบการชําระเงิน อิเล็กทรอนิกสปญหา
ทางกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทดลอง
ประกอบธุรกิจโดยใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเนนการฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาท่ีเก่ียวของอยางหลากหลาย 

Introduction to electronic commerce, technology infrastructure and 

tools on the Web for e-commerce, the business model of 

electronic commerce, electronic payment systems, legal and 

ethical issues related to electronic commerce, Business trial using 

electronic commerce, focus on the integrated practice from a 

variety of relevant case studies 

  3003110 ทักษะในศตวรรษท่ี21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ    3 (1-2-6) 

  21st Century Skills for Living and Occupations 

สืบคน วิเคราะห แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต

เพ่ือพัฒนาทักษะท่ีสําคัญตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอยางมี

คุณภาพในศตวรรษท่ี 21เนนฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของ

อยางหลากหลาย 

Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by 

integrating application for important skills development for life and 

careers in 21st century effectively, focus on the integrated practice 

from a variety of relevant case studies 
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4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา  หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

1810310  กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ      3 (1–2–6) 

      Sports for Health Development 

วัตถุประสงคและประโยชนของการเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออก

กําลังกาย การวายน้ําและการเตนแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ การสรางสมรรถภาพทาง

กายใหเหมาะสมกับวัย ขอควรระวังและการปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา 

กีฬาเพ่ือสุขภาพและการควบคุมน้ําหนัก นันทนาการทักษะการเลน กติกาการ

แขงขันและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูกีฬาท่ีดี กีฬาเพ่ือการนันทนาการ 

โดยใหเลือกกิจกรรมกีฬาประเภทเดี่ยวหรือประเภททีมผูเรียนสนใจ กีฬาเพ่ือ

พัฒนาสุขภาพแบบองครวมเนนฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ี

เก่ียวของอยางหลากหลาย 

The purpose and benefits of sport for health, model and methods 

for exercise, swimming and aerobics for health, promotion of 

physical fitness for ages, precautions and prevention of injuries from 

sports, sports health and go on diet, recreation, tactics, rules of 

competition and courtesy of a player and a good sport spectators, 

the sports for recreation including single and team sport that 

student can choose what interests, sports for development of the 

holistic health, focus on the integrated practice from a variety of 

relevant case studies 

7003120 ทักษะการคิด       3 (1-2-6) 

Thinking Skills 

วิเคราะห ออกแบบ แสดงวิธีการแกโจทยปญหา การใหเหตุผล การใหเง่ือนไขเชิง

ภาษา เชิงสัญลักษณ  และรูปแบบในการอธิบายปรากฏการณ ท่ีเกิดข้ึนใน

ชีวิตประจําวัน การวิเคราะหแนวทางการแกปญหา การคิดเชิงวิพากษ การคิด

สรางสรรค การคิดเชิงเหตุผลการเลือกใชแนวทางไดอยางเหมาะสม วิเคราะหและ

อธิบายขอมูลขาวสารในโลกปจจุบัน และการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของขอมูลได 

เนนฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของอยางหลากหลาย 

Analysis, Design and Present how to problems solving, critical 

thinking, creativity, rational thinking, reasoning, giving conditions in 

term of language and symbolic, and pattern of explaining the 
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phenomena that occur in everyday life. Analysis of problems 

solving, choosing appropriate approaches, analyze and explain 

information in today’s global and making decisions based on data, 

focus on the integrated practice from a variety of relevant case 

studies 

4400010  โลกกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี       3 (1-2-6) 

      World, Science and Technology 

บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในดานการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ

ดานพลังงานและภาวะโลกรอน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ

ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรทักษะในการคิดวิเคราะห สามารถ

เขาใจปญหาและใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกปญหาดานตาง ๆ การพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การใชสารเคมีในชีวิตประจําวัน ผลกระทบของ

สารเคมีตอสิ่งแวดลอม รังสีจากดวงอาทิตยและสารกัมมันตรังสี เครื่องใชและ

อุปกรณไฟฟาในบานผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอมนุษย 

สภาพแวดลอม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใชวิทยาศาสตรคิดวิเคราะห 

สามารถเขาใจปญหา และแกปญหาในชีวิตได เนนฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก

กรณีศึกษาท่ีเก่ียวของอยางหลากหลาย 

The roles of science and technology in the development of 

community, the nation of energy, global warming, the natural 

resources and environment, agricultural and agricultural industry, 

critical thinking skills, able to understand in problem and use 

science and technology to solve the various fields of problem, 

development of science and technology, the use of chemicals in 

daily life, the impact of chemicals on the  environment, sun’s 

radiation and radioactive materials, home appliances and electrical 

equipment, the impact of scientific advances towards humans, 

social, environment and culture, use scientific analysis to 

understand and solve the problems in their lives, focus on the 

integrated practice from a variety of relevant case studies 

4410110  ส่ิงแวดลอมกับเทคโนโลยีสีเขียว       3 (1-2-6) 

      Environment and Green Technology 

ความสําคัญของสิ่ งแวดลอม การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  

การวางแผนการใชทรัพยากร เทคโนโลยีในการปองกันและแกไขปญหา
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สิ่งแวดลอม ทักษะการสรางนวัตกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุและบริเวณท่ี

เสี่ยงตอการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการปองกันอันตรายจากภัย

พิบัติทางธรรมชาติ เทคโนโลยีสีเขียวและการพัฒนาสิ่งแวดลอมเพ่ือความยั่งยืน 

เนนฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของอยางหลากหลาย 

The importance of the environment, the utilization of natural 

resources, planning the use of resources, technology in preventing 

and solving environmental problems, skills to create innovative 

environment for sustainable development, natural disasters, the 

classification of natural disasters, causes and the risky areas to 

natural disasters, effects and protection from natural disasters, green 

technology and environmental development for sustainable, focus 

on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

4420310  เคมีในชีวิตประจําวัน       3 (1-2-6) 

      Chemistry in Daily Life 

ความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑเคมีตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน สบู ยาสีฟน สารทําความ

สะอาด สารเติมแตงในอาหาร นมและผลิตภัณฑของนม เครื่องสําอาง กระดาษ

กาว เรซิน ซีเมนต ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑท่ีเก่ียวกับการเกษตร เปนตน 

เคมีกับภูมิปญญาไทยการดื่ม การกินหรือการแกปญหาสุขภาพ ความสัมพันธของ

ภูมิปญญาไทยและการใชความรูทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปญญาไทย เคมีและ

ภู มิปญญาการใชสมุนไพรไทยเพ่ือการเกษตร การแพทย  ความงามและ 

การดํารงชีวิตรวมท้ังการใชสารเคมีอยางถูกวิธี และการแกไขพิษจากสารเคมี

เบื้องตนเนนฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของอยางหลากหลาย 

Knowledge of various chemical products in daily life, soap, 

toothpaste, cleaning agents, food additives, milk and milk’s 

products, cosmetics, papers, the glue, resins, cement, drugs 

including the agricultural products, chemistry and Thai wisdom, 

drinking, eating or health care, the relationship of Thai wisdom and 

the use of chemistry knowledge, chemical reaction in Thai wisdom, 

Thai wisdom and the application of medicinal plants for agriculture, 

medicine, the beauty and life including the use of chemicals in the 

right way,  and detoxification of hazard chemicals, focus on the 

integrated practice from a variety of relevant case studies 
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4430110  คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ       3 (1-2-6) 

      Mathematics for Business 

คณิตศาสตรพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรา

กาวหนา ท่ีใชในการชําระคาไฟฟาและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผอน

ชําระ  และคณิตศาสตรประกันภัยทักษะคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตร วิเคราะห

สถิติเบื้องตนในการแกปญหาในชีวิตประจําวันและปญหาเชิงธุรกิจ เนนฝกปฏิบัติ

แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของอยางหลากหลาย 

Basic mathematics used in daily life, ratio, percentage, calculation of 

progressive tax rate used for payment of the electricity and water 

supply, the interest charged, installment system, actuarial science, 

critical thinking skills in mathematics, preliminary statistics analysis 

to solve problems in daily life and business problems, focus on the 

integrated practice from a variety of relevant case studies 

4430120  การคิดและการตัดสินใจ       3 (1-2-6) 

      Thinking and Decision Making 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  ความคิดสรางสรรค  การคิดเชิงระบบ  

การวิเคราะหขอมูลขาวสาร ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล  กระบวนการ

ตัดสินใจ  กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร กําหนดการเชิงเสน  และ

การนํามาประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันเนนฝกปฏิบัติแบบบูรณา

การจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของอยางหลากหลาย 

The principle and process of human thinking, creativity, systematic 

thinking, information analysis, logic and reasoning, decision 

processes, The process of scientific knowledge acquisition, linear 

programming and its application in solving problems in their daily 

life, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 

studies 

4520110  การทําอาหารไทยและอาหารนานาชาต ิ       3 (1-2-6) 

    Thai cooking and Internation cooking 

อาหารหลัก 5 หมู การทําอาหารไทยและอาหารนานาชาติอาหารท่ีสงเสริมการมี

สุขภาพดี อาหารปองกันโรคและกอใหเกิดโรค  การถนอมอาหาร ความปลอดภัย

ในการบริโภคอาหารคุณคาทางโภชนาการของอาหารอาหารเพ่ือสุขภาพ การ
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ประกอบอาหารท่ีเปนท่ีนิยมเพ่ือการประกอบอาชีพหรือรายไดเสริมเนนฝกปฏิบัติ

แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของอยางหลากหลาย 

The 5 Food Groups, Thai and international cuisine foods that 

promote good health, Food to prevent disease and cause diseases, 

food preservation, food safety, Nutritional value of food, Healthy 

food ,Popular cooking for career or extra income, focus on the 

integrated practice from a variety of relevant case studies 

4520120  ขนมและเครื่องดื่มเพ่ือการประกอบธุรกิจ        3 (1-2-6) 

      Dessert and Beverage for Business 

ความรูเบื้องตน เก่ียวกับขนมไทย และเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณท่ีใชในการทํา

ประกอบขนมไทยและเบเกอรี่หลักการ ชั่งตวง วัดการบรรจุ หลักการตลาดและ

การจัดการธุรกิจ ปฏิบัติทําขนมไทย และเบเกอรี่หลักการและเทคโนโลยีการผลิต

เครื่องดื่มเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพการเรียนรูทักษะทางการทําเครื่องดื่มการตลาด

และการจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม เพ่ือสามารถนําไปประกอบอาชีพและพ่ึงพาตนเอง

ไดเนนฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของอยางหลากหลาย 

Basic knowledge about Thai desserts and bakery, raw materials and 

equipment used in making Thai desserts and bakery, weighing 

principles, packing measures, marketing principles and business 

management, Practice in making Thai desserts and bakery, principles 

and technology of beverage production, Healthy drinks, learning to 

drink, marketing and beverage business management, be able to 

work and be self-reliant, focus on the integrated practice from a 

variety of relevant case studies 

4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษและพืชพรรณ       3 (1-2-6) 

      Conservation Biology and Plants 

หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษ ทักษะการคิดอยางมี

วิจารณญาณและทักษะการแกปญหาในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 

การเปลี่ ยนแปลงของความหลากหลายทางชี วภ าพ  การประยุ กต ใช

เทคโนโลยีชีวภาพในดานตาง ๆ  ดานการเกษตร อาหาร และการแพทยใน

ชีวิตประจําวันจริยธรรมการอนุรักษการรบกวนและโครงสรางชุมชนของสิ่งมีชีวิต 

ความเก่ียวของของมนุษยการออกแบบ และการจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษ การจัดการ

ระบบนิเวศ การอนุรักษรัฐศาสตรและเศรษฐศาสตรการอนุรักษความสําคัญและ

คุณคาของพืชพรรณตอชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิปญญาทองถ่ินใน
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การใชประโยชนจากพืชพรรณวิจารณญาณและทักษะการแกปญหาในการอนุรักษ

และพัฒนาพืชพรรณเนนฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของอยาง

หลากหลาย 

Principles and biological theories related to conservation, critical 

thinking skills and problem solving skills in the conservation of 

biodiversity, changes in biodiversity, the application of 

biotechnology in various areas including agricultural, food and 

medical in daily life, the ethics of conservation, the interference and 

community structures of organism, the relevance of human, the 

design and management of conservation areas, the political  

economy of conservation, the importance and value of the florae to 

life, diversity of the florae, the local wisdom in the application of 

the florae, critical thinking and problem solving skills in conservation 

and development of the florae, focus on the integrated practice 

from a variety of relevant case studies 

5600010  เกษตรในชีวิตประจําวัน       3 (1-2-6) 

      Agriculture in Daily Life 

เกษตรแบบพ่ึงพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการแหลง

เพาะปลูก การจัดการทรัพยากรทางน้ําการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงการ

ปลูกพืชและเลี้ยงสัตวเพ่ือนันทนาการและประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวันการ

เรียนรูทักษะทางการเกษตรไปใชดํารงชีวิตเกษตรอินทรียเพ่ือความปลอดภัยการ

แปรรูปผลผลิตการเกษตร สามารถนําไปประกอบอาชีพเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได

อยางยั่งยืนเนนฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณี ศึกษาท่ีเก่ียวของอยาง

หลากหลาย 

Self-reliance agriculture under the philosophy of sufficiency 

economy, cultivation management, water resources management, 

the management of coastal and marine resources, planting and 

animal husbandry for recreation and usefulness in daily life, learning 

agricultural skills to survive, organic farming to safety, agriproduct 

processing with ability to apply as professional career for sustainable 

self-reliance, focus on the integrated practice from a variety of 

relevant case studies 
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6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน       3 (1-2-6) 

      Renewable Energy and Energy Saving 

พ้ืนฐานความรูและเทคโนโลยีดานพลังงานการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟา 
การคิดคาไฟฟาเบื้องตน สถานการณพลังงานของประเทศไทยและของโลก 
การศึกษาเทคโนโลยีพลังงานท่ียั่งยืน ในโครงการพระราชดําริ การประหยัด
พลังงานสําหรับบานพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณประหยัด
พลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน
การบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับความตองการพลังงานของชุมชน 
เพ่ือเนนรากฐานการพัฒนาความม่ันคงดานพลังงานอยางยั่งยืนเนนฝกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของอยางหลากหลาย 
The basic knowledge and energy technology, energy and electrical 
energy, introduction to electrical charges, Thailand and world 
energy situation, study on technology of sustainable energy in the 
Royal initiative projects of His Majesty the King, energy saving for a 
house and industrial buildings, energy-saving devices, approach to 
energy saving and technology for energy saving, the integration of 
renewable energy technologies and energy needs of the community 
focusing on the foundation development of stability and 
sustainability of the energy, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

6530410  การสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น     3 (1-2-6) 

    Innovation Creative for local development 

ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ทฤษฎีความคิดสรางสรรค การพัฒนาตอ

ยอดความคิดสรางสรรคไปสูนวัตกรรม แนวคิดเชิงออกแบบ ข้ันตอนและ

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การเขียนแผนการดําเนินงาน การประยุกตใช

เทคโนโลยีอยางเหมาะสม การเพ่ิมมูลคาและพัฒนาผลิตภัณฑอยางสรางสรรค 

หลักการจัดการกับความคิดสรางสรรค ทรัพยสินทางปญญา การตอยอดเชิง

พาณิชย ตลอดจนการพัฒนาความคิดสรางสรรคเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนภายใน

ชุมชน ทองถ่ิน เนนฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของอยาง

หลากหลาย 

Meaning, importance, composition, theory of creativity. The 

development of creative thinking towards innovation. Design 

concepts, thinking process and writing an operation plan. Apply 

appropriate application of technology. Adding value and developing 
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products creatively. Learning principles of creative management, 

intellectual property, and commercialization as well as developing 

creative thinking to solve problems that occur within the local 

community, focus on the integrated practice from a variety of 

relevant case studies 

6840110  จิตสํานึกและวินัยจราจร       3 (1-2-6) 

      Conscious mind and Traffic Discipline 

ศึกษากฎระเบียบและวินัยการจราจร การตรวจสอบยานยนตเบื้องตนทัศนคติ

และพฤติกรรมการขับข่ีปลอดภัยการขับข่ีเพ่ือประหยัดพลังงานการปฏิบัติการขับ

ข่ีปลอดภัย วิเคราะหพฤติกรรมการขับข่ี การสอบและประเมินพฤติกรรมการขับข่ี

จิตสํานึกในความปลอดภัยในการจราจร เนนฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก

กรณีศึกษาท่ีเก่ียวของอยางหลากหลาย 

Study traffic regulations and discipline, Basic motor vehicle 

inspection, Attitude and safe driving behavior, driving to save energy, 

safe driving practice, analyze driving behavior, examination and 

evaluation of driving behavior, Consciousness in traffic safety, focus 

on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

7440110  ทักษะการใชคอมพิวเตอรในโลกพลวัต       3 (1-2-6) 

      Computer Skills in Dynamic World 

องคประกอบท่ีสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร การทํารายงานการสรางตารางคํานวณ การนําเสนอ

ผลงานการสื่อสารบนระบบเครือขาย และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารสมัยใหมอยางมีประสิทธิภาพ การกําหนดความตองการและขอบเขต

สารสนเทศการคัดเลือกสารสนเทศ   ทักษะการคนคืนสารสนเทศและกลยุทธการ

คนการประเมินคุณคาของสารสนเทศ  การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ 

รวมท้ังศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการใชงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใชคอมพิวเตอรทักษะการใช

เทคโนโลยีอยางมีวิจารณญาณและใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค

พรอมท้ังฝกปฏิบัติโปรแกรมทางดานระบบปฏิบัติการ ประมวลผลคํา ตารางการ

คํานวณ การประยุกตใชคอมพิวเตอรใหสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงในโลกพล

วัตรเนนฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของอยางหลากหลาย 

Essential elements of information and communication technology, 

the use of information and communication technologies, reporting, 
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creating spreadsheets, presentations, network communication and 

the effectively uses of information technology and modern 

communication as well as investigation of the law relating to the 

use of the computer and information technology,  ethics and the 

health of computer users, critical thinking skills to use technology 

and the creatively use of information technology including the 

practice in operating system program, data searching, word 

processor program, spreadsheet and the presentations. Practicing 

the operating system program data query, word processing, 

sperdsheet and presentation,  computer application to relate with 

the changes in dynamic world, focus on the integrated practice from 

a variety of relevant case studies 

8710010 ชีวิตและสุขภาพ       3 (1-2-6) 

   Life and Health 

กําเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมกําเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร 

โภชนาการ ความสัมพันธของอาหารและโภชนาการกับมนุษย การบริโภคอาหาร

อยางสมดุล  การสุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค 

สิ่งแวดลอมและปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอสุขภาพการดูแลสงเสริมและภาวะเสี่ยงทาง

สุขภาพการดูแลสุขภาพแบบองครวมดวยภูมิปญญาแพทยแผนไทยหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติวิธีพยาบาลผูสูงอายุ วิธีชวยฟนคืนชีพวิธีจัดการดูแลผูประสบภัย

พิบัติเนนฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของอยางหลากหลาย 

The origin and evolution of life, contraception, sex education, drugs, 

herbs, food, nutrition, the relationship of food and nutrition to 

humans, food consumption in the balance, food sanitation, 

nutritional status, consumption behavior, environment and factors 

affecting health, care promotion and health risks, holistic health 

care with traditional medicine, national health security, methods for 

adult and gerontological nursing, resuscitation, approaches of care 

for disaster victims, focus on the integrated practice from a variety 

of relevant case studies 

 

 

 



  

114 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน 

1) กลุมวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

5501111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1       3(3-0-6) 

Engineering Mathematics 1 

วิชาบังคับกอน   :  - 

ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน สมการเชิงอนุพันธเบื้องตนและการประยุกตใช 

การหาอนุพันธและการหาปริพันธของฟงกชันคาจริงและคาเวกเตอรของตัวแปรจริง

และการประยุกตใช ลําดับและอนุกรมของจํานวน การกระจายอนุกรมเทยเลอร

ของ ฟงกชันมูลฐาน การประยุกตใชของอนุพันธ คณิตศาสตรอนุมาน อินทิกรัลเชิง

เสนเบื้องตน พิกัดเชิงข้ัว แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงหลายตัวแปร การประยุกตใช

ทางวิศวกรรม  

Limits and continuity of functions, introduction to differential 

equations and their applications, differentiation and integration of 

real-valued and vector-valued functions of a real variable and their 

applications, sequences and series of numbers, Taylor series 

expansions of elementary functions, applications of derivative, 

mathematical induction, introduction to line integrals, polar 

coordinates; calculus of real-valued functions of several variables and 

its applications, engineering applications. 

5501112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2       3(3-0-6) 

Engineering Mathematics 2 

วิชาบังคับกอน   :  คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 (5501111) 

พีชคณิตเชิงเสน คาเจาะจงและเวกเตอรเจาะจง แคลคูลัสเชิงอนุพันธและปริพันธ

ของเวกเตอร อนุกรมฟูเรียร ฟูเรียรอินทิกรัล และการแปลงฟูเรียร สมการเชิง

อนุพันธยอย การแปลงลาปลาซ การประยุกตใชในงานวิศวกรรม 

Linear algebra; eigenvalue and eigenvector, vector differential and 

integral calculus, Fourier series, Fourier integrals and Fourier 

transforms, Partial Differential Equations (PDE), heat equation, Laplace 

transformation, engineering applications. 
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5501114 ฟสิกสวิศวกรรม                     3(3-0-6) 

 Engineering Physics 

วิชาบังคับกอน   :  - 

เวกเตอร กลศาสตรการเคลื่อนท่ี การเคลื่อนท่ีแบบเสนตรงและเสนโคง กฎการ

เคลื่อนท่ีของนิวตัน การเคลื่อนท่ีแบบวงกลม งาน กําลังงาน พลังงาน โมเมนตัม 

โมเมนตความเฉ่ือย สมการแหงการหมุน ทอรก โมเมนตัมเชิงมุม การกลิ้ง การ

เคลื่อนท่ีแบบซิมเปลฮารโมนิกส  

Vector, mechanics of motion, rectilinear and curvilinear motion, 

Newton’s law of motion, circular motion, work, power, energy, 

momentum, moment of inertia, rotation equations, torque, angular 

momentum, rolling, simple harmonics motion. 

5501115 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม                   1(0-3-0) 

Laboratory Physics for Mechanical Engineering 

วิชาบังคับกอน   :  ฟสิกสวิศวกรรม หรือเรียนพรอมฟสิกสวิศวกรรม (5501114) 

การทดลองพ้ืนฐานทางฟสิกสท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรม 

 Basic Physics experiments relating to engineering. 

5501116    เคมีวิศวกรรม                 3(3-0-6) 

Engineering Chemistry  

วิชาบังคับกอน   :  - 

พ้ืนฐานทฤษฎีอะตอมและโครงแบบอิเล็กตรอนของอะตอม ปริมาณสัมพันธ สมบัติ

พีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี สมบัติของ

แกส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและจลนพลศาสตรเคมี และ

สมดุลไอออน 

Fundamentals of atomic theory and electron configuration of atoms, 

Relative quantity, Periordic properties, Representative element, Non-ferrous 

and transition metals, chemical bond, properties of gas, solid, liquid and 

solution, chemical balance and chemical kinetics, and ion balance. 

5501117 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม       1(0-3-0) 

 Engineering Chemistry Laboratory 

วิชาบังคับกอน   :  เคมีวิศวกรรม หรือเรียนพรอมเคมีวิศวกรรม (5501116) 

เทคนิคพ้ืนฐานในการทดลองเคมี เทคนิคการชั่งสารและการตวงและวัดสารละลาย 

สารเคมีและการเตรียมสารละลาย  ปริมาณสัมพันธ ปฏิกิริยาของทองแดงและ
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สารประกอบของทองแดง การหาคาคงท่ีของแกส  โครงสรางผลึก ปฏิกิริยาผันกลับ

และสมดุลเคมี ตัวชี้วัดกรด-เบส ไฮโดรไลซิสของเกลือ 

Basic techniques in chemistry experiments, techniques for weighing 

and dosing and measuring solutions, chemicals and solution 

preparation, relative quantity, reaction of copper and its compounds, 

determination of the gas constant, crystal structure, reverse reactions 

and chemical balance, acid-base indicators, hydrolysis of salts. 

 

2) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

5591101 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล             3(2-2-5) 

 Computer Program for Mechanical Engineering 

วิชาบังคับกอน   : -  

ทฤษฎี: บทนําทางคอมพิวเตอร ภาษาคอมพิวเตอร ผังงาน โครงสรางของการเขียน

โปรแกรม ชนิดของขอมูลและตัวแปร การปฏิบั ติการทางคณิตศาสตรและ

ตรรกศาสตร การตัดสินใจ โครงสรางการควบคุม การรับสงขอมูลและการแสดงผล

ลัพธ ระบบแฟมขอมูล โดยใชภาษาระดับสูง  

ปฏิบัติ: ออกแบบและทดสอบโปรแกรมเพ่ือการแกปญหาวิศวกรรมเครื่องกล

เบื้องตน 

Theory: computer introduction, Computer language, flow chart, 

Programming structure, data types and variables, mathematical 

operations and logical, decision, control structure, data transmission 

and result display, file system, Using high level language. 

Practical: design and test programs to solve basic mechanical 

engineering problems. 

5591102 เขียนแบบวิศวกรรม       3(2-2-5) 

 Engineering Drawing 

วิชาบังคับกอน   :  - 

พ้ืนฐานการเขียนแบบ การเขียนตัวอักษร เสนและระนาบ เรขาคณิตประยุกต การ

อานและเขียนภาพออโธกราฟฟกส การเขียนภาพฉายและบอกขนาด การเขียน

ภาพตัด มาตรฐานและสัญนิยม การกําหนดมิติและการเผื่อในงานเขียนแบบเทคนิค
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เบื้องตน การเขียนภาพรางดวยมือเปลา และแนะนําการใชโปรแกรมเขียนแบบดวย

คอมพิวเตอร 

Lettering, orthographic projection, orthographic drawing and pictorial 

drawings, dimensioning and tolerancing, sections, auxiliary views and 

development, freehand sketches, detail and assembly drawings, basic 

computer-aided drawing. 

5591120 กลศาสตรวิศวกรรม 1       3(3-0-6) 

 Engineering Mechanics I 

วิชาบังคับกอน   :  ฟสิกสสําหรับวิศวกรเครื่องกล (4011101) 

ระบบแรงตาง ๆ ผลลัพธ การสมดุล ของไหลสถิตย การวิเคราะหโครงสราง ความ

เสียดทาน หลักการของงานเสมือน เสถียรภาพ โมเมนตความเฉ่ือยของพ้ืนที 

Force systems, resultant, equilibrium, fluid statics, structural analysis, 

friction, principle of virtual work, stability, area moment of inertia. 

5592121 กลศาสตรวิศวกรรม 2                3(3-0-6) 

 Engineering Mechanics 2 

วิชาบังคับกอน   :  กลศาสตรวิศวกรรม 1 (5591120) 

กฎการเคลื่อนท่ีของวัตถุเบื้องตน ศึกษาจลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็ง

เกร็ง เชน การ ขจัดความเร็ว ความเรง ท้ังการเคลื่อนท่ีแบบสมบูรณและสัมพัทธ 

ศึกษาจลนศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง เชน วิธีนิวตัน-ออยเลอร วิธีงาน

และพลังงานและวิธีอิมพัลสและโมเมนตัม 

Force systems, resultant, equilibrium, fluid statics, kinematics and 

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

work and energy, impulse and momentum. 

5591301 วัสดุวิศวกรรม                            3(3-0-6) 

 Engineering Materials 

วิชาบังคับกอน   :  - 

ความสัมพันธระหวาง โครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิต และ การประยุกตใชงาน

ของกลุมวัสดุวิศวกรรมหลัก อาทิ โลหะ พอลิเมอร เซรามิก และวัสดุประกอบ 

แผนภูมิสมดุลของเฟสและการแปรความหมาย คุณสมบัติทางกล และ การ

เสื่อมสภาพของวัสดุ 

Study of relationship between structures, properties, production 

processes and applications of main groups of engineering materials 
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i.e. metals, polymers, ceramics and composites, mechanical 

properties and materials degradation. 

5591701 ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 1      1(0-3-0) 

 Basic Engineering Laboratory 1 

วิชาบังคับกอน   :  - 

ทฤษฎี: เครื่องมือวัดประเภทตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรม เชน ชนิดไมละเอียด ชนิด

ก่ึงละเอียด ชนิดละเอียด เครื่องมือกล เชน เครื่องตัด เครื่องเจาะ การทําเกลียว

ดวยได (Die) และเครื่องไดดวยตาป (Tap) การลับดอกสวานสําหรับวัสดุชนิดตาง ๆ 

การลับมีดกลึงสําหรับการกลึงชนิดตาง ๆ เชน งานกลึงปาดหนา กลึงปอก กลึง

เซาะรอง กลึงตัด เปนตน เครื่องไส เครื่องกัด และเครื่องมือตาง ๆ 

ปฏิบัติ: ฝกปฏิบัติการอานเครื่องมือวัดชนิดตาง ๆ ใหสอดคลองกับทฤษฎี เชน การ

ลับดอกสวาน การลับมีดกลึง และปฏิบัติการงานกลึงตามแบบท่ีกําหนดในใบงาน 

และปฏิบัติการงานกัดวัสดุชนิดตาง ๆ ตามใบงาน 

Theory: Ruler, Vernier caliper, micrometer, Machine tool, i.e. Cutting 

machine, Drilling machine, die ad tap, Sharpening drill bits and Lathe 

knife, planing machine, milling machine and milling tool. 

Practice: Ruler, Vernier caliper, micrometer, Machine tool, i.e. Cutting 

machine, Drilling machine, die ad tap, Sharpening drill bits and Lathe 

knife, planing machine, milling machine and milling tool. 

5591702 ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 2       1(0-3-0) 

 Basic Engineering Laboratory 2 

วิชาบังคับกอน   :  - 

ทฤษฎี : งานเชื่อมโลหะ ไดแก เชื่อมแกส เชื่อมไฟฟา เชื่อมอัด เชื่อม MIG เชื่อม 

TIG เชื่อมใตฟลักซ  

ปฏิบัติ : ฝกปฏิบัติการเชื่อม 

Theory : Electric welding, Gas welding, Spot welding, MIG welding, TIG 

welding, Submerged arc welding. 

Practice: Practice welding. 
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5592101 วิศวกรรมไฟฟา        3(3-0-6) 

 Electrical Engineering 

วิชาบังคับกอน   :  - 

ความรู พ้ืนฐานเก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟา  วงจรไฟฟากระแสสลับ  กระแสตรง  

แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟาและกําลัง หมอแปลง  เครื่องจักรกลไฟฟา  เครื่องกําเนิด

ไฟฟา มอเตอรและเครื่องจักรกลไฟฟาอ่ืน ๆ ระบบไฟฟาสามเฟส กระบวนการ

แปลงกําลัง ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเครื่องมือไฟฟาเบื้องตน 

Basic DC and AC circuit analysis, voltage, current and power, 

transformers, introduction to electrical machinery, generators, motors 

and their uses, concepts of three-phase systems, method of power 

transmission, introduction to some basic electrical instruments. 

5592102 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา                 1(0-3-0) 

 Electrical Engineering Laboratory   

วิชาบังคับกอน   :  วิศวกรรมไฟฟา หรือเรียนพรอมวิชาวิศวกรรมไฟฟา (55921101) 

การฝกปฏิบัติการเก่ียวกับวงจรไฟฟาและเครื่องจักรไฟฟา  อุปกรณและวงจร

อิเล็กทรอนิกส  เพ่ือเสริมความรูทางทฤษฎีท่ีไดเรียนมาในวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

Practical training in electrical circuits and electrical machinery, 

Electronic devices and circuits, To enhance theoretical knowledge 

learned in electrical engineering. 

5592103 เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร      3(2-2-5) 

 Computer Aided Drawing 

วิชาบังคับกอน   :  เขียนแบบวิศวกรรม (5591102) 

สวนประกอบของโปรแกรมออโตแคด การเขียนแบบ 2 มิติและ 3 มิติดวยโปรแกรม

ออโตแคด การเขียนภาพฉายและการบอกขนาดดวยโปรแกรมออโตแคด 

สวนประกอบของโปรแกรมโซลิดเวิกส การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติ ดวยโปรแกรม

โซลิดเวิกส (Part) การประกอบชิ้นสวนดวยโปรแกรมโซลิดเวิกส (Assembly) การ

เขียนภาพฉายและบอกขนาดดวยโปรแกรมโซลิดเวิกส (Drawing) 

Components of the AutoCAD program, drawing in 2D and 3D with the 

AutoCAD program, writing projection and dimensioning with AutoCAD 

Program, components of the SolidWork program, drawing of 3D part 

with the SolidWork program, Assembly and Drawing. 
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5592301 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล     3(3-0-6) 

 Mechanical Engineering Manufacturing Process 

วิชาบังคับกอน   :  - 

ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต เชน การหลอ การตี การกลึงและการ

เชื่อม กรรมวิธีการทางความรอนและการแปรรูปแบบพิเศษอ่ืน ๆ ความสัมพันธของ

วัสดุและกระบวนการผลิต พ้ืนฐานของตนทุนการผลิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวย

ในการผลิตเบื้องตน 

Theory and concept of manufacturing processes such as, casting, 

forming, machining and welding, heat treatment and other special 

processing, material and manufacturing processes relationships, 

fundamental of manufacturing cost, technology computer aided 

manufacturing basics. 

5592401 กลศาสตรวัสดุ        3(3-0-6) 

 Mechanics of Materials 

วิชาบังคับกอน   :  - 

ศึกษาเก่ียวกับความเคน ความเครียด ความเคนเฉือน ความเครียดเฉือน

ความสัมพันธของความเคนและความเครียด กฎของฮุค แรงกระทําในแนวแกนและ

นอกแนวแกนของวัสดุ ความเคนในคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด การ

แอนของคาน การบิด  การโกงของเสา วงกลมของโมหและความเคนผสม หลักการ

การเสียหาย 

Forces and stresses, stresses and strains relationship, Hook’s law, 

axially and unaxially loaded members, stresses in beams, shear force 

and bending moment diagrams, deflection of beams, torsion; buckling 

of columns, Mohr’s circle and combined stresses, failure criterion. 

5592501 อุณหพลศาสตร           3(3-0-6) 

 Thermodynamics 

วิชาบังคับกอน   :  - 

แนวคิดและคําจํากัดความทางอุณหพลศาสตรพ้ืนฐาน อุณหภูมิ ความดัน งานและ

พลังงาน ตารางไอน้ําและกาซชนิดตาง ๆ กฎขอท่ี 1 ของอุณหพลศาสตร กฎขอท่ี 2 

ของอุณหพลศาสตร เอนโทรป วัฏจักรทางอุณหพลศาสตร เชน วัฏจักรมาตรฐาน

อากาศ วัฏจักรคารโนต วัฏจักรออตโต วัฏจักรดีเซล วัฏจักรผสม วัฏจักรเบรตัน 

พ้ืนฐานการถายเทความรอนและการเปลีย่นแปลงพลังงาน 
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Basic thermodynamic concepts and definitions, temperature, work, 

pressure and power, table of steam and different types of gases, first law 

of thermodynamics, second law of thermodynamics entropy, 

thermodynamic cycle: Air standard cycle, Carnot cycle, Otto cycle, Diesel 

cycle, mixed cycle, Breton Cycle, basic heat transfer and energy 

conversion. 

5592601 กลศาสตรของไหล                 3(3-0-6) 

 Fluid Mechanics 

วิชาบังคับกอน   :  - 

คุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตรของของไหล การลอยตัว จลศาสตรของการไหล

ท่ีอัดตัวไมไดและไมมีความหนืด การวิเคราะหเชิงปริมาตรควบคุมและเชิงอนุพันธ 

การวิเคราะหมิติและความคลายคลึง การไหลท่ีอัดตัวไมไดและมีความหนืด การไหล

ในทอ ทฤษฎีการไหลเบื้องตนและการไหลแบบปนปวน การไหลท่ีอัดตัวได การ

ออกแบบระบบทอทางวิศวกรรม แนะนําการวิเคราะหพลศาสตรของไหลเชิง

คํานวณดวยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร 

Properties of fluids, fluid statics, Buoyancy, kinematics of 

incompressible and non-viscous fluid flow, Finite control volume and 

differential analysis, dimensional analysis and similitude, 

incompressible and viscous fluid flow, flow in pipe, basic of flow 

theorem and turbulent flow, compressible flow, engineering pipe 

system design, introduce computational fluid dynamics analysis with 

a computer programs. 

5593115 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล     3(3-0-6) 

English for Mechanical Engineering 

วิชาบังคับกอน   :  - 

ภาษาอังกฤษ ในสถานประกอบการ การเขียนประวัติสวนตัวเพ่ือสมัครงาน การ

สอบสัมภาษณงาน การนําเสนองานเปนภาษาอังกฤษ  การใชภาษาอังกฤษท่ีเปน

ทางการ เนนฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของอยางหลากหลาย 

English in workplace, writing a resume to apply for a job, job 

interview, presentation in English, formal use of English, focus on 

integrated practice from a variety of relevant case studies. 
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3) กลุมวิชาชีพวิศวกรรม 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

5592107 อุปกรณตรวจจับและขับเคล่ือนในอุตสาหกรรม    2(1-2-6) 

Industrial Sensors and Actuators 

วิชาบังคับกอน   :  - 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการสรางแบบจําลองและการใชแอคชูเอเตอรเซ็นเซอรและ

ไมโครคอนโทรลเลอรในการออกแบบเมคคาทรอนิกส หัวขอตางๆ ไดแก มอเตอร

ไฟฟา (AC, DC, Stepper), โซลีนอยด, แอ็คชูเอเตอรขนาดเล็ก, เซ็นเซอรตําแหนง 

(เ อ็ น โค ด เด อ ร , โซ น าร , อิ น ฟ ร า เรด ) , เ ซ็ น เซ อ ร ค ว าม ใก ล เ คี ย งแ ล ะ

ไมโครคอนโทรลเลอร, ระบบไฮดรอลิก, ระบบนิวเมติก, การวิเคราะหและออกแบบ

ระบบเหลานั้น 

Introduction to modeling and use of actuators, sensors and 

microcontrollers in mechatronics design. Topics include electric 

motors (AC, DC, Stepper), solenoids, micro actuators, position sensors 

(Encoders, sonar, Infrared), proximity sensor and microcontroller, 

hydraulic systems, pneumatic systems, analysis and design of those 

systems. 

5592704 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1        1(0-3-0) 

 Mechanical Engineering Laboratory 1 

วิชาบังคับกอน   :  - 

การปฏิบัติการทางวัสดุ การเตรียมชิ้นงานเพ่ือการตรวจสอบโครงสรางทางโลหะ

วิทยา โครงสรางจุลภาคของเหล็ก เหล็กหลอและโลหะนอกกลุมเหล็ก  

Laboratory on materials, Sample preparation for macrostructure and 

microstructure analysis of ferrous and non-ferrous metals.  

5592705 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2        1(0-3-0) 

 Mechanical Engineering Laboratory 2 

วิชาบังคับกอน   :  - 

การปฏิบัติการทางกลศาสตรของไหล สําหรับของเหลวไดแก แรงท่ีกระทําตอพ้ืนท่ี 

อุปกรณการวัดของไหลชนิดตาง ๆ การหาจุดศูนยกลางของความดัน ของจมของ

ลอย การคํานวณหาขนาดของเครื่องตนกําลัง และการทํางานของปมและกังหัน

ชนิดตาง ๆ ท่ีใชในงานอุตสาหกรรม การไหลภายในทอ การไหลในทางน้ําเปดและ

การไหลผานฝายชนิดตาง ๆ แรงกระแทกของของไหล เปนตน สําหรับแกสไดแก 
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เครื่องอัดอากาศ อุปกรณวัดตาง ๆ และการไหลของอากาศผานรูปทรงตาง ๆ 

(อุโมงคลม) 

Laboratory on fluid mechanics for liquid i.e. force acting on area, fluid 

flow measurement, center of pressure, buoyant Force, calculation the 

power machinery, pump and turbine, flow of fluid in pipes, principles 

of fluid flow through orifices and weirs,  momentum forces. 

Laboratory on fluid mechanics for gas i.e. gas compressor, gas flow 

measurement, wind tunnel. 

5593103 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ                3(3-0-6) 

 Automatics Control Engineering 

วิชาบังคับกอน   :  - 

หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหและแบบจําลองของระบบควบคุม

เชิงเสน  บล็อกไดอะแกรม ฟงกชันถายโอน ผลตอบสนองของระบบ แบบจําลอง

คณิตศาสตรของระบบ เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบปอนกลับ การวิเคราะห

เสถียรภาพของระบบควบคุมในโดเมนเวลาและโดเมนความถ่ี เสนทางเดินของราก 

การวิเคราะหและออกแบบของระบบควบคุมบนพ้ืนฐานตัวควบคุมแบบ PID 

Automatic control principles, analysis and modeling of linear control 

elements, block diagram, transfer function, system response, 

mathematic models of systems, stability of feedback systems, 

stability analysis of control systems in time-domain and frequency 

domain, root locus, design and compensation of control systems 

based on compensation PID controllers. 

5593108 การควบคุมทางอุตสาหกรรมและระบบสกาดา     2(1-2-6) 

Industrial Control and SCADA 

วิชาบังคับกอน   :  - 

การควบคุมทางอุตสาหกรรมเบื้องตน สภาวะสัญญาณแอนะล็อก สภาวะสัญญาณ

ดิจิทัล ตัวรับรูตัวแปรสัญญาณ ตัวควบคุมแอนะล็อก ตัวควบคุมดิจิทัล การควบคุม

ลําดับ โปรแกรมแมทแลบ โปรแกรมแลบวิว โปรแกรมพีแอลซี การเชื่อมตอพีแอลซี 

การเชื่อมตอระหวางมนุษยและเครื่องจักร การควบคุมดวยอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง 

(IoT) การประยุกตใชพีแอลซีในระบบอัตโนมัติ ระบบสกาดา 

Introduction to industrial controls, analog signal condition, digital signal 

condition, signal variable receptor, analog controller, digital controller, 

sequence control, Matlab program, Labview program, PLC program, PLC 
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connection, The connection between humans and machines, Internet 

Control of Things (IoT), applications of PLC in automation, SCADA 

systems. 

 5593109 ระบบอัตโนมัติและหุนยนตในการผลิต      3(2-2-5) 

Automatic Systems and Production in Robotics 

วิชาบังคับกอน   :  - 

หลักการทํางานและการควบคุมสเตปเปอรมอเตอร สายพานลําเลียง ระบบควบคุม

การผลิตแบบผสมผสานดวยคอมพิวเตอร ระบบการมองเห็น ชนิดของหุนยนตใน

อุตสาหกรรม การเคลื่อนท่ีของหุนยนตและแขนกล กลไกการทํางานของหุนยนต

หรือแขนกลตาง ๆ วิเคราะหหุนยนตเม่ือมีการทํางานผิดปกติ การใชงานหุนยนตใน

รูปแบบตาง ๆ ชิ้นสวนอุปกรณสําหรับหุนยนตอุตสาหกรรม การใชงาน AI และการ

ประยุกตใชกับระบบอัตโนมัติและหุนยนต 

Principle of operation and control of a stepper motor, conveyor belt, 

computer integrated production control system, vision system, types 

of industrial robots, the movement of robots and mechanical arms, 

mechanisms of robots or mechanical arms, analyzes the robot when 

there is a malfunction, applications of robots, components for 

industrial robots, AI applications, and applications for automation and 

robotics. 

5593207 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมและการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 

  Engineering Economics and Energy Management 

วิชาบังคับกอน  :  - 

แนวคิดทางดานเศรษฐศาสตรข้ันพ้ืนฐาน แนวความคิดเก่ียวกับตนทุนเพ่ือการ

ตัดสินใจ คาของเงินตามเวลา คาเสื่อมราคา วิธีการประเมินและเปรียบเทียบ

ทางเลือกกอนและหลังหักภาษี การศึกษาการทดแทนการ ตัดสินใจภายใตความ

เสี่ยงและความไมแนนอน การวิเคราะหจุดคุม การใชพลังงานในอุตสาหกรรมและ

อาคาร ทบทวนกระบวนการเชิงอุณหภาพ หลักการอนุรักษพลังงานและเทคโนโลยี 

พินชเทคโนโลยีและการประยุกตใชสําหรับการนํากลับมาใชใหม การใชงานและการ

จัดการระบบบริการพลังงาน  

Basic economic concepts, cost concept for decision making, time 

value of money, depreciation, evaluation and comparing alternatives, 

a before-tax and after-tax economic analysis, replacement studies, 
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decision making under risk and uncertainty; breakeven analysis, 

energy use for industry and buildings, energy conservation concepts 

and technology, pinch technology and its application for energy 

recovery, operation and management of energy facilities. 

5593401 กลศาสตรเครื่องจักรกล       3(3-0-6) 

 Machinery Mechanical 

วิชาบังคับกอน   :  - 

กลไกพ้ืนฐาน ชิ้นสวน และขอตอ การวิเคราะหจลนศาสตร ตําแหนง ความเร็ว และ

ความเรง การวิเคราะหแรงทางพลศาสตรของกลไก ลูกเบี้ยวและตัวตาม เฟองและชุด

เฟองทด ระบบเชิงกล การสมดุลชิ้นสวนกลไกท่ีเคลื่อนท่ีแบบหมุนและแบบไป-กลับ 

Velocity and acceleration analysis; kinematics and dynamics force 

analysis, applications and balancing of mechanical systems. 

5593501 การถายเทความรอน          3(3-0-6) 

 Heat Transfer 

วิชาบังคับกอน   :  อุณหพลศาสตร (5592501)  

หลักการถายเทความรอนโดยการนํา การพาและการแผรังสี สภาพการนําความรอน 

สมการการนําความรอนแบบคงตัวหลายมิติ การนําความรอนท่ีสภาวะไมคงตัว  

การพาความรอนแบบอิสระและบังคับ อุปกรณเพ่ิมการถายเทความรอนและ

อุปกรณการแลกเปลี่ยนความรอน คุณลักษณะการดูดกลืนและการแผรังสีและการ

ควบแนน แนะนําวิธีการแกปญหาการถายเทความรอนดวยวิธีเชิงตัวเลข  

Modes of heat transfer, conduction, convection, radiation and 

applications of heat transfer, heat exchangers and heat transfer 

enhancement, boiling and condensation.  

5593603 การทําความเย็นและปรับอากาศ               3(3-0-6)

 Refrigeration and Air Condition     

วิชาบังคับกอน   :  อุณหพลศาสตร (5592501) 

พ้ืนฐานระบบทําความเย็นแบบดูดกลืนและระบบอ่ืน ๆ วัฏจักรการทําความเย็น

พ้ืนฐาน อุณหพลศาสตรของวัฏจักร หลักการทําความเย็นแบบการอัดไอ การดูดซึม 

การอัดเจ็ทไอน้ํา ไครโอจีนิกส วัฎจักรอากาศและวอรเท็กซทิวซ องคประกอบของ

ระบบทําความเย็น เครื่องอัด ตัวระเหย เครื่องควบแนน หอระบายความรอน การ

คํานวณภาระความเย็น  การออกแบบระบบทําความเย็น หลักการทําความเย็น

อุณหภูมิต่ํามาก การประยุกตการทําความเย็นทางอุตสาหกรรม หองเย็น การถนอม

อาหารโดยการทําใหเย็น การออกแบบระบบทําความเย็นและการติดตั้ง 
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Basic knowledge of refrigeration and coefficient of performance, modified vapor 

compression, refrigeration cycles, system components analysis, refrigerant and 

their properties, evaporative cooling and cooling towers, absorption 

refrigeration, calculation of cooling load of refrigeration systems, freezing of 

foods, air condition, cooling load estimation of air conditioning systems, air 

distribution and duct system design. 

5593706 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3        1(0-3-0) 

 Mechanical Engineering Laboratory 3 

วิชาบังคับกอน   :  - 

การปฏิบัติการเก่ียวกับพลังงานความรอน การหาคาความรอน ความหนืด ความ

หนาแนน จุดวาปไฟ จุดติดไฟและวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีของเชื้อเพลิง การ

ถายเทความรอนชนิดตาง ๆ ไดแก การนําความรอน การพาความรอนและการแผ

รังสีความรอน การผลิตพลังงานไฟฟาจากกังหันแกสเทอรไบนและจากกังหันไอน้ํา 

การทําสมดุลความรอนของหมอน้ํา หมอตมน้ํามันรอนและพลังงานท่ีเกิดข้ึนใน

ระบบปรับอากาศและการทําความเย็น 

Laboratory on thermal energy, determine calorific value, Viscosity, 

density, warp point, ignition point, and analyze fuel chemistry, 

different types of heat transfer include thermal conduction, 

convection and heat radiation, power generation from gas turbines 

and steam turbines, heat balance of boilers, hot oil boiler and the 

power generated in the air conditioning and cooling system. 

5593707 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 4      1(0-3-0) 

 Mechanical Engineering Laboratory 4 

วิชาบังคับกอน   :  - 

ปฏิบัติการวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี การทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ เชน 

ความตานทานแรงดึง ความตานทานแรงกระแทก ความแข็งแบบบริเนลล รอก

เวลล วิกเกอรส การทดสอบการดัดงอ สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร ความ

หนืดของพอลิเมอรหลอมเหลว สมบัติทางกายภาพทางไฟฟาของเซรามิก 

Laboratory on analytical chemistry and material properties testing i.e.  

tensile test, impact test, hardness test, bend test, material properties 

for polymer i.e. viscosity of melt polymer, material properties for 

Electrical ceramics. 
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5593708 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 5        1(0-3-0) 

 Mechanical Engineering Laboratory 5 

วิชาบังคับกอน   :  - 

ปฏิบัติการเครื่องยนต 2 จังหวะและ 4 จังหวะ ระบบสงถายกําลัง ระบบบังคับเลี้ยว 

ระบบรองรับน้ําหนัก และระบบเบรก ของเครื่องกลแกสโซลีนและดีเซล การเจียร

นัยวาลว ฝาสูบ เสื้อสูบ การควานกระบอกสูบและการเจียรนัยเพลาขอเหวี่ยงและ

เพลาลูกเบี้ยวของเครื่องยนต การทดสอบปมนํามันของเครื่องยนตดีเซล การ

วิเคราะหการเผาไหมของเครื่องยนตและการวิเคราะหสมรรถนะเครื่องยนตแกสโซ

ลีน (ระบบไฟฟา) การทดสอบแรงมารถยนต และเทคโนโลยียานยนตกับการใช

พลังงานไฟฟา 

Laboratory on internal combustion engine for 2  stroke engine and 4 

stroke engine, transmission system, steering system, suspension 

system, brake system, Equipment maintenance i.e. valve, cylinder 

head, cylinder block, crankshaft, fuel pump, combustion analysis, 

engine performance analysis, roller dynamo meter, electric vehicle 

technology. 

5594301 ออกแบบเครื่องจักรกล         3(3-0-6) 

 Machine Design 

วิชาบังคับกอน   :  - 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการพ้ืนฐานของการออกแบบเบื้องตน การเลือกวัสดุให

เหมาะสมกับการออกแบบเครื่องจักรกล การคํานวณหาความแข็งแรงของวัสดุ 

ทฤษฎีความเสียหายของชิ้นสวนเครื่องจักรกลท้ังแบบภาระโหลดคงท่ีและไมคงท่ี 

และออกแบบอุปกรณพ้ืนฐานทางกล เชน สลักเกลียว รอยเชื่อม สปริง เพลา ขอตอ

เคลื่อนท่ี  เฟอง อุปกรณ ในระบบสงถายกําลัง ฯลฯ การออกแบบชิ้นสวน

เครื่องจักรกลดวยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร (วิธีไฟไนเอลิเมนต) 

Fundamental of mechanical design, selection of materials suitable for 

mechanical design, calculation of strength of materials, theories of 

failure, design of simple machine elements, such as bolts, welds, 

springs, shafts, moving joints, gears, power transmission equipment, 

etc., design project, design of machine elements by computer 

program (Finite Element Method) . 
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5594303 การส่ันสะเทือนเชิงกล       3(3-0-6) 

 Mechanical Vibration 

วิชาบังคับกอน   :  กลศาสตรวิศวกรรม 2 (5592121) 

นิยามและสวนประกอบของระบบระดับความเสรีหนึ่งข้ัน การสั่นสะเทือนแบบบิด 

การสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับ วิธีของระบบเสมือน ระบบระดับความ

เสรีหลายข้ัน วิธีและเทคนิคการลดและควบคุมการสั่นสะเทือน 

Systems with one degree of freedom, torsional vibration, free and 

forced vibration, method of equivalent systems, systems having 

several degrees of freedom, methods and techniques to reduce and 

control vibration. 

5594502 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง                3(3-0-6) 

 Power Plant Engineering 

วิชาบังคับกอน   :  อุณหพลศาสตร (5592501) 

หลักการเปลี่ยนรูปพลังงานและแนวทางในการนําไปใช วัฏจักรสําหรับโรงจักรตน

กําลัง การวิเคราะหเชื้อเพลิงและการเผาไหม สวนประกอบของโรงจักรตนกําลังไอ

น้ํา กังหันกาซและเครื่องยนตสันดาปภายใน วัฏจักรผลิตความรอนรวมและระบบ

ผลิตพลังงานรวม โรงไฟฟาพลังน้ํา โรงไฟฟานิวเคลียรเบื้องตน โรงไฟฟาพลังงาน

ทดแทน เครื่องมือวัดและการควบคุม เศรษฐศาสตรโรงจักรตนกําลังและผลกระทบ

ทางสิ่งแวดลอม 

Energy conversion principles and availability concept; basic cycles for 

power plant; the fuels and combustion analysis; components of 

steam, gas turbine and internal combustion engine power plants; 

combined cycle and cogeneration; hydro power plant; basic for 

nuclear power plant; renewable energy power plant; control and 

instrumentation; power plant economics and environmental impacts.  
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4) กลุมวิชาเลือก 

4.1) รายวิชาเลือกกลุมวิชาวิศวกรรมควบคุมและวัสดุ 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏบัิติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

5592302 โลหะวิทยาทางวิศวกรรม       3(3-0-6) 

 Engineering Metallurgy 

วิชาบังคับกอน   :  วัสดวุิศวกรรม (5591301) 

การถลุงเหล็ก  การผลิตเหล็กดิบและเหล็กกลา  การยึดตัวและการเรียงตัวอะตอม

โลหะ  ผลึกของโลหะ  การเกิดผลึก  แผนภาพสมดุล  เหล็ก – คารบอน ชนิดของ

เหล็กกลา การกําหนดสัญลักษณมาตรฐาน การปรับปรุงคุณภาพของเหล็กกลาดวย

ความรอน การเปลี่ยนรูปถาวร และการเปลี่ยนปรากฏภาคตาง ๆ ชนิดของ

เหล็กหลอ แผนภาพสมดุลของเหล็กหลอชนิดตาง ๆ สิ่งบกพรองในโลหะจาก

กรรมวิธีตาง ๆ ชนิดของโลหะไมใชกลุมเหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม ฯลฯ 

Iron smelting, iron and steel production, bonding and alignment of 

metal atoms, metal crystals, crystallization, iron-carbon phase 

diagram, steel types, standard symbol designation, improving the 

quality of steel by heating, permanent deformation and changing the 

appearance of different sectors, types of cast iron, phase diagram of 

different types of cast iron, metal defects from different processes, 

types of non-ferrous metals, copper, aluminum, etc. 

5592604 นิวแมติกสและไฮดรอลิกส                2(1-2-6) 

 Pneumatic and Hydraulics 

วิชาบังคับกอน   :  - 

ทฤษฎี : หลักการพ้ืนฐานของระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส อุปกรณนิวแมติกส

และไฮดรอลิกส สัญลักษณในผังวงจร อุปกรณควบคุมนิวแมติกสแบบไฟฟา 

อุปกรณคุมไฮดรอลิกสแบบไฟฟา การควบคุมการผลิต การจายลมอัดและของไหล

กําลัง อุปกรณพีแอลซี 

ปฏิบัติ : ออกแบบระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส การออกแบบระบบและลอจิก 

การควบคุมสําหรับงานนิวแมติกสและนิวแมติกสไฟฟา การควบคุมสําหรับงานไฮ

ดรอลิกสและไฮดรอลิกสไฟฟา การออกแบบระบบควบคุมการ ผลิตแบบอัตโนมัติ 

ระบบของอินพุท เอาทพุทและรีเลย การประยุกตตัวอุปกรณควบคุมท่ีสามารถ

โปรแกรมไดใชในระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจักรอัตโนมัติ 
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Theory: principles of pneumatic and hydraulic systems, pneumatic 

and hydraulic devices, symbols in circuit diagrams, electro-pneumatic 

control devices, pneumatic-hydraulic control devices, production 

control, distribution of compressed air and power fluid, PLC devices, 

Laboratory: design of pneumatic and hydraulic systems, design of 

system and logic, control for pneumatics and electrical pneumatics, 

control for hydraulics and electrical hydraulics, design of automatic 

production control system, Input, output and relay, application of 

programmable logic controllers for automatic machines. 

5593105 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณเบ้ืองตน     3(3-0-6) 

 Introduction to Computation Fluid Dynamics 

วิชาบังคับกอน   :  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล (5593106) และ  

                         กลศาสตรของไหล (5592602) 

พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ  สมการพ้ืนฐานของพลศาสตรของไหล  พฤติกรรมเชิง

คณิตศาสตรของสมการพ้ืนฐาน  การทําใหเต็มหนวย  ข้ันตอนวิธีสําหรับการหาผล

เฉลยของระบบสมการ  สมการเชิงไฮเพอรโบลา  สมการเชิงพาราโบลาและสมการเชิง

วงรี 

Computation Fluid Dynamics, basic equations of fluid dynamics, 

mathematical behavior of basic equations, Fullening, algorithms for 

solving systems of equations, Hyperbola equation, Parabolic equations 

and elliptical equations. 

5593106 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล    3(3-0-6) 

 Numerical Method for Mechanical Engineering 

วิชาบังคับกอน   :  - 

ความสําคัญของระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ความผิดพลาด การหารากของสมการโดย

ระเบียบวิธีกราฟ ระเบียบวิธีแบงครึ่งชวง ระเบียบวิธีการวางตัวผิดท่ี ระเบียบวิธีการ

ทําซํ้าแบบหนึ่งจุด ระเบียบวิธีของนิวตัน-ราฟสัน และระเบียบวิธีเซแคนต ระบบ

สมการเชิงเสนดวยวิธีเชิงตัวเลข การประมาณคาในชวงและนอกชวง การถดถอยแบบ

กําลังสองนอยท่ีสุด การหาคาอินทิกรัลและคาอนุพันธเชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธ

สามัญ การแกสมการเชิงอนุพันธยอย โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือแกปญหาเชิงตัวเลข 

The importance of numerical methodology, error, finding the roots of an 

equation by graph method, methodology for dividing the halves, 

method of misplacing, one-point repetition method, Newton-Raphson 
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Method, and Secant method, system of linear equations with numerical 

methods, In-range and out-of-range estimation, Least squares regression, 

determination of integrals and numerical derivatives, ordinary differential 

equations, solving partial differential equations, computer program for 

solving numerical problems. 

5593901 เตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล               1(0-2-7) 

 Mechanical Engineering Pre-Project 

 วิชาบังคับกอน   :  - 

การหาขัวขอโครงงาน การเขียนโครงรางโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล การกําหนด

วัตถุประสงค ขอบเขต วิธีดําเนินการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม  

Finding project title, writing a mechanical engineering project 

proposal, definition of research objectives, scope, methods of 

research, literature review. 

5594902 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล           3(0-0-135) 

 Mechanical Engineering Project 

วิชาบังคับกอน   :  เตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล (5593901) 

โครงการหรือปญหาท่ีนาสนใจทางปฏิบัติในดานตาง ๆ ของวิศวกรรมเครื่องกล  

ไดแก ดานพลังงาน ดานการทําความเย็น ดานวัสดุ ดานโปรแกรมฯ  ดานสื่อการ

สอน และดานเครื่องจักรกลท่ีใชในงานอุตสาหกรรมและการเกษตร ฯลฯ  การเขียน

รายงานฉบับสมบูรณและตองนําเสนอปากเปลา 

Projects or problems of practical interest in various areas of 

mechanical engineering: energy, cooling, materials, programming, 

teaching materials, and machinery used in industry and agriculture, 

etc. write a complete report and have to take an oral present. 

 

4.2) รายวิชาเลือกกลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอม 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

5592201 วิศวกรรมการบํารุงรักษา       3(3-0-6) 

 Maintenance Engineering  

วิชาบังคับกอน   :  - 

ศึกษาแนวคิดการซอมบํารุง  การบํารุงรักษาเชิงปองกัน การบํารุงรักษาเชิงแกไข  

การจัดการบํารุงรักษาท้ังองคกรและแบบทวิผล การวางแผนและควบคุมกิจกรรมการ
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บํารุงรักษา  การจัดการวัสดุและอะไหล  สถิติความเชื่อถือไดและความลมเหลว  

การวัดการประเมินผลงานการบํารุงรักษา 

Industrial maintenance and Total Productive Maintenance(TPM) 

concepts, Failure statistics, reliability, maintainability and availability 

analysis, Lubrication, preventive maintenance systems and condition 

monitoring technologies, Maintenance control and work order systems, 

Maintenance organization, personnel and resources, Computerized 

maintenance management systems (CMMS), Life cycle management, 

Maintenance reports and key performance indexes, Maintenance system 

development. 

5592202 การบํารุงรักษาและระบบคุณภาพ      3(3-0-6) 

 Quality and Maintenance Systems 

วิชาบังคับกอน   :  - 

ความจําเปนในการควบคุมเครื่องจักร  การเสื่อมสภาพของเครื่องจักร  บทบาทของ

การบํารุงรักษาเครื่องจักร  เศรษฐศาสตรของการบํารุงรักษา  การกําหนด

ระยะเวลาในการบํารุงรักษา  วิธีการดําเนินงานของเง่ือนไข  การเฝาสังเกต  ระบบ

การจัดการและระบบสถิติข้ันแนะนํา  ระบบคุณภาพตาง ๆ ระบบประกันคุณภาพ  

การประยุกตใชงานทางอุตสาหกรรม กรณีศึกษา 

The need for machine control, mechanical deterioration, role of 

machine maintenance, economics of maintenance, determining the 

maintenance period, method of operation of the condition, observing, 

management system and advanced statistics system, various quality 

systems, quality assurance systems, industrial applications, case studies. 

5592206 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม    3(3-0-6) 

Safety Health and Environment 

วิชาบังคับกอน   :  - 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การดูแลรักษาสุขภาพ การปองกันอุบัติภัยตาง ๆ 

การบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม การควบคุมฝุนและสารมลพิษของกาซท่ีกอใหเกิดปญหา

ตอสิ่งแวดลอม ไดแก กาซในกลุมไนโตรเจนออกไซด (NOX) ซัลเฟอรออกไซด (SOX) 

ฝุน และอ่ืน ๆ รวมถึงอุณหภูมิของกาซท่ีปลอยออกสูบรรยากาศ 

Operational safety, health care, accident prevention, protect the 

environment, Pollution control i.e. gas nitrogen oxides (NOX), gas sulfur 

oxide(SOX),  dust and others, heat released into the atmosphere 
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5593201 วิศวกรรมความปลอดภัย       3(3-0-6) 

 Safety Engineering  

วิชาบังคับกอน   :  - 

การศึกษาหลักการปองกันการสูญเสีย การออกแบบ การวิเคราะหและการควบคุม

อันตรายในสถานท่ีทํางาน องคประกอบของมนุษย เทคนิคความปลอดภัยของ

ระบบ หลักการจัดการความปลอดภัยและกฎหมายความปลอดภัย 

Study of loss prevention principles, design, analysis, and control of 

workplace hazards, human element, system safety techniques, 

principles of safety management, and safety Laws. 

5593203 การควบคุมคุณภาพ       3(3-0-6) 

 Quality Control 

วิชาบังคับกอน   :  - 

การจัดการการควบคุมคุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ ความนาเชื่อถือทาง

วิศวกรรมสําหรับการผลิต 

Quality control management, quality control techniques, engineering 

reliability for manufacturing. 

5594201 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน               3(3-0-6) 

 Energy Conservation and Management 

วิชาบังคับกอน   :  - 

หลักเบื้องตนของการอนุรักษและการจัดการพลังงาน  การใชพลังงานไฟฟาและ

พลังงานความรอน  ศักยภาพของการอนุรักษพลังงานในระบบไฟฟาและความรอน  

หมอแปลง  มอเตอรไฟฟา  ไฟ  แสงสวาง  หมอน้ํา  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องอัด

อากาศ  ศักยภาพในการประหยัดโดยวิธีการจัดการพลังงาน  บริภัณฑสําหรับการ

วัดผลและเทคนิคในการตรวจวัด  การตรวจวัดเบื้องตนและรายละเอียด  การ

วิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของโครงการอนุรักษพลังงาน  กฎหมายเก่ียวกับการ

อนุรักษพลังงาน 

Basic principles of energy conservation and management, The use of 

electrical energy and thermal energy, potential for energy 

conservation in electrical and heating systems, transformers, electric 

motors, lighting, radiators, air conditioners, air compressor, potential 

for savings through energy management methods, equipment for 

measurement and measurement techniques, initial and detailed 
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measurements, economic analysis of energy conservation projects, 

Laws on conservation of energy. 

 

5594202 การประหยัดพลังงาน       3(3-0-6) 

Energy Conservation 

วิชาบังคับกอน   :  - 

ระบบความรอน  ทฤษฎีการเผาไหมของน้ํามัน  การคํานวณการเผาไหม สมดุล

ความรอนของหมอน้ําและเตาเผา  การประหยัดพลังงานในขบวนการเผาไหม  การ

เลือกและการบํารุงรักษา  การคํานวณหาขนาดของฉนวนท่ีเหมาะสม 

Thermal system, oil combustion theory, combustion calculations, 

heat balance of radiators and furnaces, energy savings in combustion 

processes, selection and maintenance, calculation of suitable 

insulation sizes. 

5594203 การบริหารทางวิศวกรรม       3(3-0-6) 

Engineering Management 

วิชาบังคับกอน   :  - 

หลักการของการบริหารแบบใหม  วิธีการเพ่ิมผลผลิต มนุษยสัมพันธ ความ

ปลอดภัยเก่ียวกับการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม มลภาวะกฎหมายพาณิชย  

พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร  วิศวกรรม  การเงิน การตลาด และการบริหารโครงการ 

New management principles, how to increase productivity, human 

relations, safety about working in industrial plants, commercial law 

pollution, fundamentals in economics, engineering, finance, marketing 

and project management. 

5594204 การควบคุมภาวะมลพิษของอากาศ               3(3-0-6) 

 Air Pollution Control 

วิชาบังคับกอน   :  - 

การควบคุมฝุนและสารมลพิษของกาซท่ีกอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอม ไดแก กาซ

ในกลุมไนโตรเจนออกไซด (NOX) ซัลเฟอรออกไซด (SOX) ฝุน และอ่ืน ๆ รวมถึง

อุณหภูมิของกาซท่ีปลอยออกสูบรรยากาศ การออกแบบและคุณลักษณะการ

ดําเนินงานของเครื่องกําจัดดวยความถวง ไซโคลน เครื่องแยกดวยไฟฟาสถิต เครื่อง

กรองดวยผา สครับเบอร เตาเผาขยะ เบดดูดซับและหอดูดซับ 

Control of dust and pollutants of gases that cause environmental 

problems, including nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), dust 
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and others, including the temperature of the gases released into the 

atmosphere. design and operational features of cyclone gravity 

eliminator, electrostatic separator strainer with scrub cloth, 

incinerator, absorbent bed and adsorption tower. 

4.3) รายวิชาเลือกกลุมวิชาวิศวกรรมพลังงานและความรอน 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

5593502 วิศวกรรมยานยนต                 3(3-0-6) 

 Automotive Engineering 

วิชาบังคับกอน   :  - 

แรงตานทานการเคลื่อนท่ีและแรงขับเคลื่อนรถยนต การเรงความเร็วของรถยนต 

กระบวนการถายทอดกําลัง การแปลงสมรรถนะของเครื่องยนตใหเหมาะสมกับ

ความตองการของรถยนต การทรงตัว เบรก และการบังคับเลี้ยวของรถยนต ระบบ

ยานยนตไฟฟา 

Resistance to movement and vehicle driving force, acceleration of the 

car, transfer process, conversion of engine performance to suit the 

vehicle's needs, stability, braking and steering, electric vehicle 

systems. 

5593503 เทคโนโลยียานยนต       3(1-4-4) 

 Automotive Technology 

วิชาบังคับกอน   :  - 

ระบบของอากาศและไอเสีย ระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนตแกสโซลีน  ระบบ

เชื้อเพลิงของเครื่องยนต  LPG  ระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต  CNC  ระบบ

เชื้อเพลิงของเครื่องยนตดีเซล ระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนตสองจังหวะ  แบตเตอรี่  

ระบบจุดระเบิดดวยคอยล  ระบบจุดระเบิดดวยทรานซิสเตอร  ระบบหลอลื่น  

ระบบหลอเย็น  การซุปเปอรชารจ  การควบคุมการปลอยไอเสีย 

Air and exhaust systems, fuel system of the gasoline engine, LPG 

engine fuel system, CNC engine fuel system, diesel engine fuel 

system, Two-stroke engine fuel system, battery, coil ignition system, 

transistor ignition system, lubrication system, cooling system, 

supercharging, emission control. 
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5593504 เครื่องยนตกาซเทอรไบน       3(3-0-6) 

 Gas Turbine Engine  

วิชาบังคับกอน   :  อุณหพลศาสตร (5592502) 

กังหันชนิดตาง ๆ หลักมูลทางอุณหพลศาสตรของวัฏจักรกังหันกาซ  มูลฐานของ

พลศาสตรของกาซ  การออกแบบหัวฉีด  การแลกเปลี่ยนพลังงานในเครื่องจักรกล

ของไหล  การออกแบบชองทางการไหลของตัวกังหัน  การออกแบบกังหันดาน

เครื่องกล  เครื่องอัดลมหนีศูนยกลาง  เครื่องอัดลมตามแนวแกน  การเผาไหม  รี

เยนเนอเรเตอร  สิ่งท่ีตองการและเกณฑของกังหันกาซในเครื่องบิน  โรงงาน  เรือ

และกระบวนการตาง ๆ  

Different types of turbines, thermodynamic basis of the gas turbine 

cycle, fundamentals of gas dynamics, nozzle design, energy exchange 

in fluid machinery, turbine flow channel design, mechanical turbine 

design, air compressor centering, axial air compressor, combustion, 

regenerator, requirements and criteria for gas turbines in airplanes, 

factories, ships and processes. 

5593505 กระบวนการเผาไหม       3(3-0-6) 

 Combustion Process 

วิชาบังคับกอน   :  อุณหพลศาสตร (5592502) 

การวิเคราะหการเผาไหมแบบสตอยคิโอเมตริก การวิเคราะหอุณหภูมิ-พลังงาน 

คุณสมบัติทางกายภาพของเชื้อเพลิง เปลวไฟแบบราบเรียบและแบบปนปวน 

โครงสรางเปลวไฟแบบ ปนปวน เปลวไฟแบบผสมกอนและแบบแพร เสถียรภาพ

ของเปลวไฟ เทคโนโลยีการเผาไหม การควบคุมมลภาวะจากการเผาไหม 

Combustion stoichiometric analysis, energy-temperature analysis, 

physical properties of fuels, gas and oil burners, laminar and 

turbulent flames, turbulent flame structure; diffusion and premixed 

flames, flame stability, combustion technologies, control of pollution 

from combustion.  

5593506 การออกแบบระบบความรอน      3(3-0-6) 

Thermal System Design 

วิชาบังคับกอน   :  การถายเทความรอน (5593501) 

กระบวนการออกแบบระบบความรอนทางวิศวกรรม การออกแบบระบบท่ีสามารถ

ทํางานได ขอมูลทางเศรษฐศาสตรท่ีจําเปนในการพิจารณาออกแบบระบบความ
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รอนทางวิศวกรรม การเลือกอุปกรณตามความตองการของระบบความรอน การ

สรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรของอุปกรณความรอนและการจําลองสถานการณ  

Design of thermal system process, design of workable systems, 

economic consideration for thermal system design, selection of 

thermal system equipment, mathematical model of thermal 

equipment and simulation. 

5593507 วิศวกรรมพลังงานทดแทน                3(3-0-6) 

 Renewable Energy Engineering 

วิชาบังคับกอน   :  การถายเทความรอน (5593501) 

ปริมาณการบริโภคและปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลสํารอง แนะนําพ้ืนฐานของ

ทรัพยากรพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีว

มวล พลังงานกาซชีวภาพ พลังงานลม พลังงานความรอนใต พิภพ พลังงานน้ํา 

พลังงานทดแทนอ่ืน ๆ การใชพลังงานทางเลือกและ พลังงานทดแลนใน

ชีวิตประจําวัน 

Reserves and consumption of fossil fuel, introduction to fundamental 

of alternative energy and renewable energy resources, solar energy, 

biomass energy, biogas energy, wind energy, geothermal, hydro 

energy, other renewable energy, the use of renewable energy in daily 

life. 

5593508 ระบบตนกําลังทางความรอน      3(3-0-6) 

 Thermal Power System  

วิชาบังคับกอน   :  วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง (5594502) 

การออกแบบสวนประกอบระบบตนกําลังความรอนและการหาคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด

ของระบบ  สวนประกอบระบบกําเนิดพลังงาน วัฏจักรไอน้ํา  เครื่องกําเนิดไอน้ํา  

ระบบหลอเย็นในตัวปฏิกรณ  เครื่องควบแนนและระบบน้ําปอน  เครื่องกําเนิด

ไฟฟาแบบกังหัน  การกําจัดความรอนสูญเสีย  การศึกษาสมดุลทางความรอน  การ

เลือกและออกแบบสวนประกอบ  หอผึ่งน้ํา  และสารหลอเย็น  การสํารวจการผลิต

กําลังไฟฟา  เทคนิคของระบบ  ระบบผลิตไฟฟาพลังน้ํา 

Design of power source system components and determination of 

system optimization, energy generating system components, steam 

cycle, steam generator, cooling system in the reactor, condensers and 

feed water systems, turbine generator, heat dissipation, thermal 

equilibrium study, selection and design of tower components, 
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desiccant and coolant, power generation survey, system techniques, 

hydroelectric power generation system. 

5593509 อุปกรณแลกเปล่ียนความรอน        3(3-0-6) 

 Heat Exchanger 

วิชาบังคับกอน   :  การถายเทความรอน (5593501) 

ความรูพ้ืนฐานการถายโอนความรอน การแบงประเภทอุปกรณแลกเปลี่ยนความ

รอน การเลือกใชอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนแบบ

เปลือกและทอ สัมประสิทธิ์การถายโอนความรอน การคํานวณขนาดอุปกรณ

แลกเปลี่ยนความรอน วัสดุสําหรับการสรางอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน การ

บํารุงรักษาอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน 

Heat transfer fundamentals, type of heat exchanger, selection of heat 

exchanger, shell and tube heat exchanger, heat transfer coefficient, 

calculation of heat exchanger dimensions, Materials for building heat 

exchangers, maintenance of heat exchanger. 

5593604 การปรับและระบายอากาศ       3(3-0-6) 

 Ventilation and Air Conditioning 

วิชาบังคับกอน   :  การถายเทความรอน (5593501), การทําความเย็นและปรับอากาศ  

                                             (5593603) 

คุณสมบัติไซโครเมติกสและขบวนการของอากาศ  คาวิกฤตของความสบาย  การ

คํานวณภาระความเย็น  การออกแบบระบบปรับอากาศ  การออกแบบอาคารและ

การปรับอากาศ  การเลือกอุปกรณระบบระบายอากาศ  การระบายอากาศใน

อุตสาหกรรม  การออกแบบระบบทอและการกระจายอากาศ  การขจัดควันและ

ฝุนผง  ระบบควบคุมสําหรบัการปรับและระบายอากาศ  การควบคุมเสียงและการ

สั่นสะเทือน  การประยุกตการปรับอากาศ 

Properties of Psychrometrics and Air Process, critical value of comfort, 

cooling load calculation, air conditioning design, building design and 

air conditioning, selection of ventilation equipment, duct system 

design and air distribution, removing smoke and dust, control system 

for adjustment and ventilation, sound and vibration controls, air 

conditioning application. 
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5593605 เครื่องจักรกลของไหล       3(3-0-6) 

 Fluid Machinery 

วิชาบังคับกอน   :  กลศาสตรของไหล (5593601) 

ศึกษาเก่ียวกับกลศาสตรของไหลในเครื่องจักรของไหล  หลักการและนิยาม  ประเภท

ชนิดสมรรถนะและการประยุกตใชแบบตาง ๆ ของเครื่องสูบ, พัดลมเปาและเครื่องอัด

ความดัน เครื่องจักรใชกําลังของน้ําและใชกาซ 

Study of fluid mechanics in fluid machines, principles and definitions, 

different types, performance and applications of pump, blower, 

compressor, water and gas powered machines. 

5594501 เครื่องยนตสันดาปภายใน       3(3-0-6) 

 Internal Combustion Engine 

วิชาบังคับกอน   :  อุณหพลศาสตร (5592502) 

ประเภทและหลักการทํางานของเครื่องยนตเผาไหมภายใน พารามิเตอรของการ

ออกแบบและการทํางาน ทฤษฎีของการเผาไหม สมบัติของสารทํางาน วงจรการ

ทํางานของเครื่องยนต กระบวนการแลกเปลี่ยนกาซ ระบบน้ํามันเชื้อเพลิงใน

เครื่องยนตจุดระเบิดดวยประกายไฟ การเคลื่อนท่ีของกาซในกระบอกสูบ การเผา

ไหมในเครื่องยนตจุดระเบิดดวยประกายไฟและจุดระเบิดดวยการอัดการเกิดมลพิษ

และการควบคุม แนะนําเทคโนโลยีเครื่องยนตสมัยใหม 

Engine types and operation, engine design an operating parameter, 

combustion theory, properties of working substances, engine cycles, 

gas exchange processes, spark- ignition engine fuel system, gas 

motion within the cylinder, combustion in spark-ignition and 

compression-ignition engines, pollutant formation and control, 

introduction to modern engine technologies. 

5594509 วิศวกรรมหมอน้ํา                 3(3-0-6) 

 Boiler Engineering  

วิชาบังคับกอน   :  วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง (5594502) 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับหมอน้ํา สวนประกอบท่ีสําคัญของหมอน้ํา อุปกรณควบคุม

และอุปกรณความปลอดภัย น้ําท่ีใชกับหมอน้ํา เชื้อเพลิงท่ีใชกับหมอน้ํา การนําไอน้ํา

ไปใชประโยชน การเลือกใชวัสดุและคุณสมบัติทางเคมีสําหรับสวนประกอบท่ีสําคัญ

ของหมอน้ําและการเชื่อมสวนประกอบท่ีสําคัญ ขอมูลท่ีใชในการออกแบบหมอน้ํา

แบบหลอดไฟ หลอดน้ํา หมอตมน้ํามันรอน และอุปกรณอุนน้ําปอน เชน สวนเปลือก 

สวนทอ ผนังหนา-หลัง และอุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการรับแรงดัน การ
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ตรวจสอบการผลิตหมอน้ําตามมาตรฐานสากล และการประเมินอายุการใชงานของ

หมอน้ํา ปฏิบัติการการสมดุลทางความรอน และอุปกรณอุนน้ําปอนชนิดตาง ๆ 

Basic knowledge of boilers, important components of the boilers, 

control and safety equipment, water used in the boilers, fuel used in the 

boilers, the use of steam, selection of materials and chemical properties 

for critical boilers components and critical component welding, data 

used in the design of the fire tube boiler, water tube, hot oil boiler, and 

equipment to warm feed water, such as the shell section, pipe part, 

front-back wall, and various devices related to receiving pressure, 

inspection of boilers production according to international standards, 

and the service life of the boilers, heat balance, and various types of 

economizers. 

5) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

5593802 เตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ  1(0-2-1) 

 Pre-co – Operative Education and Pre-Field Experience 

เง่ือนไข   :  เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 4 

หลักการแนวคิดกระบวนการสหกิจศึกษาและประสบการณภาคสนาม ระเบียบท่ี

เก่ียวของความรูพ้ืนฐานและเทคนิคการประกอบอาชีพสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล

Principles, concepts, processes of co-operative education and field 

experience, related regulations, basic knowledge and career 

techniques for mechanical engineering. 

5594801 ฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล               3(0-300-0) 

 Field Experience in Mechanical Engineering 

วิชาบังคับกอน  :  เตรียมความพรอมสหกิจศึกษาฯ (5594802) 

พ้ืนฐานการปฏิบัตงิาน จริยธรรมในวิชาชีพ การสื่อสาร ความสัมพันธระหวางบุคคล

ในการทํางานกับเพ่ือนรวมงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการปฏิบัติงานของการ

ทํางานในสถานท่ีทํางาน การจัดการคุณภาพในสถานท่ีทํางาน 

Fundamentals of practice, ethics in the profession, communication, 

interpersonal relationships in working with colleagues, personality 

development for the performance of work in the workplace, quality 

management in the workplace. 
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5594803 สหกิจศึกษา             6(0-600-0) 

 Co – Operative Education 

วิชาบังคับกอน  :  เตรียมความพรอมสหกิจศึกษาฯ (5594802) 

พ้ืนฐานการปฏิบัตงิาน จริยธรรมในวิชาชีพ การสื่อสาร ความสัมพันธระหวางบุคคล

ในการทํางานกับเพ่ือนรวมงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการปฏิบัติงานของการ

ทํางานในสถานท่ีทํางาน การจัดการคุณภาพในสถานท่ีทํางาน เทคนิคการเขียน

รายงานและการนําเสนอโครงการ 

Fundamentals of practice, ethics in the profession, communication, 

interpersonal relationships in working with colleagues, personality 

development for the performance of work in the workplace, quality 

management in the workplace, techniques for writing reports and 

presenting projects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข   

ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร 

ตารางเปรียบเทียบช่ือหลักสูตร และช่ือปริญญา 

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ระหวางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล พ.ศ. 2564 เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย   :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 

   สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program  

  in Mechanical Engineering 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย   :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

   สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program  

  in Mechanical Engineering 

ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

ชื่อปริญญา 

ช่ือเต็ม (ไทย) :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

  (วิศวกรรมเครื่องกล) 

ช่ือยอ (ไทย) :  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

ช่ือเต็ม (อังกฤษ)  :  Bachelor of Engineering 

  (Mechanical Engineering) 

ช่ือยอ (อังกฤษ) : B.Eng. (Mechanical Engineering) 

ชื่อปริญญา 

ช่ือเต็ม (ไทย) :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

  (วิศวกรรมเครื่องกล) 

ช่ือยอ (ไทย) :  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

ช่ือเต็ม (อังกฤษ)  :  Bachelor of Engineering 

  (Mechanical Engineering) 

ช่ือยอ (อังกฤษ) : B.Eng. (Mechanical Engineering) 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ระหวางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2564 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

    1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

    1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร 

    1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร 

    1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

154 

30 

12 

6 

6 

6 

หนวยกิต

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

   1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

   1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร 

   1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร 

   1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

139 

30 

12 

6 

6 

6 

หนวยกิต

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

1. ห ม ว ด วิ ช า ศึ ก ษ า ท่ั ว ไป

ปรับปรุงตามหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพ ช รบุ รี  พ .ศ .2562 เพ่ื อ ให

เห ม า ะ ส ม กั บ ส ภ า พ ก า ร

เปลี่ ยนแปลงของสั งคมและ

สิ่งแวดลอม และใหนักศึกษามี

โอ ก า ส เลื อ ก เรี ย น ใน สิ่ ง ท่ี

เหมาะสมและตรงตามความ

ตองการมากข้ึน 

2. จัดรายวิชาใหสอดคลองกับ

สภาวิศวกร (กว.) 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน 

    2.1  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและ  

          คณิตศาสตร  

 2.2  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม      

 2.3  กลุมวิชาชีพวิศวกรรม      

  

118 

21 

 

49 

35 

 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน 

    2.1  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร 

          และคณิตศาสตร  

 2.2  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม      

 2.3  กลุมวิชาชีพวิศวกรรม      

  

106 

14 

 

39 

36 

 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

 

หนวยกิต 

หนวยกิต 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

    2.4  กลุมวิชาเลือกบังคับ     

 2.5  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ         

      หรือสหกิจศึกษา         

6-9 

4 

7 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

    2.4  กลุมวิชาเลือก 

       - แบบฝกประสบการณวชิาชีพ  

          - แบบสหกิจศึกษา 

 2.5  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

       หรือสหกิจศึกษา 

       - แบบฝกประสบการณวชิาชีพ 

          - แบบสหกิจศึกษา 

 

10 

7 

 

 

4 

7 

 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

 

 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

3. ลดจํ าน วน ห น วย กิต รวม 

ตลอดหลักสูตรลงโดยบูรณาการ

เนื้อหาท่ี มีความซํ้าซอน และ

เพ่ือใหนักศึกษามีเวลาในการฝก

ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการ

เรียนรูแบบ Action Learning 

ของมหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ นักศึกษาศึกษาวิชาสหกิจศึกษา เรียนกลุมวิชาบังคับ

เลือก 6 หนวยกิต ถานักศึกษาศึกษาวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

เรียนกลุมวิชาเลือกบังคับ 9 หนวยกิต 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 

หมายเหตุ ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. – วท.บ. หรือวุฒิ อ่ืน 

จะไดรับการเทียบโอนรายวิชา เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การโอนผลการเรียนและการยกเวน

รายวิชาในระดับปริญญาตรี 

หมายเหตุ ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. – วท.บ. หรือวุฒิ

อ่ืนจะไดรับการเทียบโอนรายวิชา เปนไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การโอนผลการเรียน

และการยกเวนรายวิชาในระดับปริญญาตรี 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะดาน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ระหวางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

1. กลุมวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  21  หนวยกิต 1. กลุมวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  14  หนวยกิต  

5501101  คณิตศาสตรวิศวกรรม 1                        

5501102  คณิตศาสตรวิศวกรรม 2     

5502101  คณิตศาสตรวิศวกรรม 3                         

4011101  ฟสิกส 1  

4011102  ปฏิบัติการฟสิกส 1 

4011103  ฟสิกส 2  

4011104  ปฏิบัติการฟสิกส 2 

4021101  เคมี  

4021102  ปฏิบัติการเคมี 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

1 (0-3) 

3 (3-0-6) 

1 (0-3) 

3 (3-0-6) 

1 (0-3) 

5501111  คณิตศาสตรวิศวกรรม 1                        

5501112  คณิตศาสตรวิศวกรรม 2                                    

5501114  ฟสิกสวิศวกรรม 

5501115  ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม           

5501116  เคมีวิศวกรรม 

5501117  ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

1 (0-3-0) 

3 (3-0-6) 

1 (0-3-0) 

4. ป รับ ลดห น วย กิ ต

และควบรวมรายวิชา

และเปลี่ยนชื่อวิชาให

เหมาะสม และเปนไป

ตามมาตรฐานวิชาชีพ

วิศวกรรม พ.ศ.2562 

2. กลุมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม              ไมนอยกวา 49  หนวยกิต 2. กลุมวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม              ไมนอยกวา 39  หนวยกิต  

5591102  เขียนแบบวิศวกรรม                        

5591120  กลศาสตรวิศวกรรม 1    

5592121  กลศาสตรวิศวกรรม 2                         

5591301  วัสดุวิศวกรรม  

5591101  โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล 

3 (1-4-4) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (1-4-4) 

5591102  เขียนแบบวิศวกรรม                        

5591120  กลศาสตรวิศวกรรม 1    

5592121  กลศาสตรวิศวกรรม 2                         

5591301  วัสดุวิศวกรรม  

5591101  โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเคร่ืองกล 

3 (2-2-5) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (2-2-5) 

5 . ป รับ ลดหน วย กิต 

ควบรวมรายวชิา 

ป รั บ ชื่ อ วิ ช า แ ล ะ

คําอธิบายรายวิชาให

สอดคลองกับโครงสราง
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

5592501  อุณหพลศาสตร 1 

5592502  อุณหพลศาสตร 2 

5592601  กลศาสตรของไหล 1 

5592602  กลศาสตรของไหล 2 

5592401  กลศาสตรวัสดุ 1 

5592402  กลศาสตรวัสดุ 2 

5592301  กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล 

5592103  เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 

5591701  ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 1 

5591702  ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 2 

5592604  นิวแมติกสและไฮดรอลิกส 

5592101  วิศวกรรมไฟฟา 

5592102  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 

5593100  วิชาชีพวิศวกรรม 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (1-4-4) 

1 (0-3) 

1 (0-3) 

3 (1-4-4) 

3 (3-0-6) 

1 (0-3) 

1 (0-2-1) 

5592501  อุณหพลศาสตร  

5592601  กลศาสตรของไหล 

5592401  กลศาสตรวัสดุ  

5592301  กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล 

5592103  เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 

5591701  ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 1 

5591702  ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 2 

5592101  วิศวกรรมไฟฟา 

5592102  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา 

5593115  ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (2-2-5) 

1 (0-3-0) 

1 (0-3-0) 

3 (3-0-6) 

1 (0-3-0) 

3 (3-0-6) 

ห ลั ก สู ต ร ล ด ค ว า ม

ซํ้าซอนของคําอธิบาย

รายวิชา 

แ ล ะ เ พ่ิ ม ร า ย วิ ช า

ภาษาอังกฤษสําหรับ

วิศวกรรมเครื่องกล 

3. กลุมวิชาชีพวิศวกรรม                  ไมนอยกวา 35 หนวยกิต 3. กลุมวิชาชีพวิศวกรรม                  ไมนอยกวา 36 หนวยกิต  

5593401  กลศาสตรเครื่องจักรกล 1 

5593401  กลศาสตรเครื่องจักรกล 2                     

5594301  ออกแบบเครื่องจักรกล 1 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

5593401  กลศาสตรเครื่องจักรกล                        

5594301  ออกแบบเครื่องจักรกล    

5593103  วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ                         

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

6 . ควบ รวมรายวิ ช า 

เพ่ิมรายวิชาดานระบบ

อั ต โน มั ติ  แ ล ะ ป รั บ
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

5594301  ออกแบบเครื่องจักรกล 2 

5593103  วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัต ิ                        

5594303  การสั่นสะเทือนเชิงกล  

5593501  การถายเทความรอน 

5593104  คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรม ฯ 

5593603  การทําความเย็นและปรับอากาศ  

5594502  วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 

5592704  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 

5592705  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 

5593706  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 

5593707  ปฏบิัติการวิศวกรรมเครื่องกล 4 

5593708  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 5 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

1 (0-3) 

1 (0-3) 

1 (0-3) 

1 (0-3) 

1 (0-3) 

5594303  การสั่นสะเทือนเชิงกล  

5593501  การถายเทความรอน 

5593603  การทําความเย็นและปรับอากาศ  

5594502  วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 

5592107  อุปกรณตรวจจับและขับเคลื่อนในอุตสาหกรรม  

5593108  การควบคุมทางอุตสาหกรรมและระบบสกาดา 

5593109  ระบบอัตโนมัติและหุนยนตในการผลิต 

5593207  เศรษฐศาสตรวิศวกรรมและการจัดการพลังงาน 

5592704  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 

5592705  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 

5593706  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 

5593707  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 4 

5593708  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 5 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

2 (1-2-6) 

2 (1-2-6) 

3 (2-2-5) 

3 (3-0-6) 

1 (0-3-0) 

1 (0-3-0) 

1 (0-3-0) 

1 (0-3-0) 

1 (0-3-0) 

คําอธิบายรายวิชาให

สอดคลองกับโครงสราง

หลักสูตร 

4. กลุมวิชาเลือกบังคับ ไมนอยกวา 6 – 9 หนวยกิต 4. กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม  

   - แบบฝกประสบการณวิชาชีพ            ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 

   หรือ 

   - แบบสหกิจศึกษา                          ไมนอยกวา  7  หนวยกิต 

7. เปลี่ยนชื่อกลุมวิชา

เพ่ิมจํานวนหนวยกิต 

และแบ งแยกสําหรับ

นักศึกษา 2 กลุม ใหมี

ความชัดเจนข้ึน 



  

149 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

4.1) รายวิชาเลือกในกลุมวิชาวิศวกรรมควบคุมและวัสดุ 

5592106  คณิตศาสตรชั้นสูงสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 

5593102  โปรแกรมแมทแลปสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 

5593106  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรม 

              เครื่องกล                        

5593105  พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณเบื้องตน   

 5592107  อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

5592108  การวัดและเครื่องมือวัด 

5592203  คอมพิวเตอรชวยในกระบวนการผลิต 

5592302  โลหะวิทยาทางวิศวกรรม                         

5594901  เตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล  

5594901  โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 

4.2) รายวิชาเลือกในกลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

      และสิ่งแวดลอม 

5592201  วิศวกรรมบํารุงรักษา 

5592202  การบํารุงรักษาและระบบคุณภาพ 

5593201  วิศวกรรมความปลอดภัย 

5593203  การควบคุมคุณภาพ    

 

3 (3-0-6) 

3 (2-2-5) 

3 (1-2-6) 

 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (1-4-4) 

3 (3-0-6) 

1 (0-2) 

3 (135) 

 

 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

4.1) รายวิชาเลือกในกลุมวิชาวิศวกรรมควบคุมและวัสดุ 

5593106  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรม 

              เครื่องกล                        

5593105  พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณเบื้องตน    

5592302  โลหะวิทยาทางวิศวกรรม                         

5594901  เตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล  

5594901  โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 

 

 

 

 

 

4.2) รายวิชาเลือกในกลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

      และสิ่งแวดลอม 

5592201  วิศวกรรมบํารุงรักษา 

5592202  การบํารุงรักษาและระบบคุณภาพ 

5592206  อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 

5593201  วิศวกรรมความปลอดภัย 

 

3 (3-0-6) 

 

3 (1-2-6) 

3 (3-0-6) 

1 (0-2-1) 

3 (135) 

 

 

 

 

 

 

 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

7 . ปรับลดรายวิชาใน

กลุมวิศวกรรมควบคุม

เพ่ิมรายวิชาใหม  คือ

วิ ช า เต รียม โครงงาน

วิ ศ วก ร รม เค รื่ อ งก ล 

เพ่ือใหนักศึกษามีความ

พ ร อ ม ใ น ก า ร ทํ า

โครงงานวิศวกรรมและ

ส า ม า ร ถ สํ า เ ร็ จ

ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด ต า ม

หลักสูตร 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

5594201  การอนุรักษและการจัดการพลังงาน                         

5594202  การประหยัดพลังงาน  

5594203  การบริหารทางวศิวกรรม 

5594204  การควบคุมภาวะมลพิษของอากาศ 

5593204  เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

5593205  การจัดการอุตสาหกรรม 

4.3) รายวิชาเลือกในกลุมวิชาวิศวกรรมพลังงานและ 

      ความรอน 

5593502  วิศวกรรมยานยนต 

5593503  เทคโนโลยียานยนต 

5593504  เครื่องยนตกาซเทอรไบน 

5594501  เครื่องยนตสันดาปภายใน 

5593505  กระบวนการเผาไหม 

5593506  การออกแบบระบบความรอน 

5593507  วิศวกรรมพลังงานทดแทน 

5593508  ระบบตนกําลังทางความรอน 

5593509  การแลกเปลี่ยนความรอน 

5593604  การปรับและระบายอากาศ 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

 

 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

5593203  การควบคุมคุณภาพ    

5594201  การอนุรักษและการจัดการพลังงาน                         

5594202  การประหยัดพลังงาน  

5594203  การบริหารทางวศิวกรรม 

5594204  การควบคุมภาวะมลพิษของอากาศ 

 

4.3) รายวิชาเลือกในกลุมวิชาวิศวกรรมพลังงานและ

ความรอน 

5593502  วิศวกรรมยานยนต 

5593503  เทคโนโลยียานยนต 

5593504  เครื่องยนตกาซเทอรไบน 

5594501  เครื่องยนตสันดาปภายใน 

5593505  กระบวนการเผาไหม 

5593506  การออกแบบระบบความรอน 

5593507  วิศวกรรมพลังงานทดแทน 

5593508  ระบบตนกําลงัทางความรอน 

5593509  เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 

5593604  การปรับและระบายอากาศ 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

 

 

 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

5593605  เครื่องจักรกลของไหล 

5594509  วิศวกรรมหมอน้ํา 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

5593605  เครื่องจักรกลของไหล 

5594509  วิศวกรรมหมอน้ํา 

3 (3-0-6) 

3 (3-0-6) 

5. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 

4 – 7 หนวยกิต 

5. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 8. ปรับแยกเปน 2 กลุม 

5593802  เตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและเตรียมฝก 

              ประสบการณวิชาชีพ 

5594801  ฝกประสบการณวิชาชีพ 

5594803  สหกิจศึกษา 

1 (0-2-1) 

 

3 (300) 

6 (600) 

    - แบบฝกประสบการณวิชาชีพ        ไมนอยกวา 4  หนวยกิต  

5593802  เตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและเตรียมฝก 

              ประสบการณวิชาชีพ 

5594801  ฝกประสบการณวิชาชีพ 

 

1 (0-2-1) 

3 (300) 

 

      - แบบสหกิจศึกษา                    ไมนอยกวา 7  หนวยกิต  

5593802  เตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและเตรียมฝก 

              ประสบการณวิชาชีพ                              1 (0-2-1) 

5594803  สหกิจศึกษา                                            6 (600) 
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ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาท่ีมีการปรับปรุง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ระหวางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2564 เหตุผล 

5501101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1                       3(3-0-6) 

                    (Engineering Mathematics 1)     

วิชาบังคับกอน   :  - 

พีชคณิตเวกเตอร 3 มิติ ลิมิต ความตอเนื่อง การหาคาอนุพันธ 

และการอินทิเกรตของตัวแปรคาจริง เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลเชิง

เสน อินทิกรัลไมตรงแบบและการประยุกตใชในงานวิศวกรรม 

5501111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1                           3(3-0-6) 

                    (Engineering Mathematics 1) 

วิชาบังคับกอน   :  - 

ลิ มิตและความตอเนื่ อง สมการเชิ งอนุ พันธ เบื้ องตนและการ

ประยุกตใช การหาอนุพันธและการหาปริพันธของฟงกชันคาจริงและการ

ประยุกตใช ลําดับและอนุกรมของจํานวน การกระจายอนุกรมเทยเลอรของ

ฟงกชันมูลฐาน อินทิกรัลเชิงเสนเบื้องตน พิกัดเชิงข้ัว แคลคูลัสของฟงกชันคา

จริงหลายตัวแปร การประยุกตใชในงานวิศวกรรม 

เปลี่ยนรหัสวิชา

และปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 

5501102 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2     3(3-0-6) 

                    (Engineering Mathematics 2) 

วิชาบังคับกอน   :  คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 (5501101) 

การประยุกตใชอนุพันธ รูปแบบท่ีกําหนดคาไมได และนําการแก

สมการอนุพันธเบื้องตน และการนําไปใชงาน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร 

ลําดับและอนุกรมของตัวเลข การกระจายอนุกรมเทยเลอรของฟงกชัน 

การอินทิเกรตเชิงเลข พิกัดเชิงข้ัว และการประยุกตใชในงานวิศวกรรม 

5501112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2         3(3-0-6) 

                    (Engineering Mathematics 2) 

วิชาบังคับกอน   :  คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 (5501111) 

พีชคณิตเชิงเสน คาเจาะจงและเวกเตอรเจาะจง แคลคูลัสเชิงอนุพันธ

และปริพันธของเวกเตอร อนุกรมฟูเรียร ฟูเรียรอันทิกรัลและการแปลงฟูเรียร 

สมการเชิงอนุพันธยอย การแปลงลาปลาซ การประยุกตใชในงานวิศวกรรม 

ควบรวมรายวชิา 

เปลี่ยนรหัสวิชา

และปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 

5502101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3     3(3-0-6) 

                    (Engineering Mathematics 3) 
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หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2564 เหตุผล 

วิชาบงัคับกอน   :  คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 (5501102) 

แคลคูลัสของฟงกชันคาจริง 2 ตัวแปร เสนตรง ระนาบและพ้ืนท่ีผิวในปริภูมิ 3 มิติ 

แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงหลายตัวแปร และการประยุกตใชงาน 

4011101 ฟสิกส 1                        3(3-0-6) 

 (Physics 1) 

วิชาบังคับกอน   :  - 

ปริมาณสเกลารและเวกเตอร การเคลื่อนท่ี กฎการเคลื่อนท่ีของนิว

ตัน การเคลื่อนท่ีในแบบตาง ๆ งาน พลังงาน กําลัง กฎการอนุรักษของ

พลังงานและโมเมนตัม การแกวงกวัด กลศาสตรของไหล ปรากฏการณ

ทางความรอน  ทฤษฎีจลนของแกสและอุณหพลศาสตร  ทฤษฎี

สัมพันธภาพพิเศษ 

4011103 ฟสิกส 2               3(3-0-6) 

 (Physics 2) 

วิชาบังคับกอน   :  ฟสิกส 1 (4011101) 

ประจุไฟฟา กฎของคูลอมบ สนามไฟฟา กฎของเกาส ศักยไฟฟา 

ความจุไฟฟา  กระแสไฟฟา กฎของโอหม กฎของเคอรชอพฟ แรงของรอ

เรนซ สนามแมเหล็กอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟา แรงเคลื่อนไฟฟา

เหนี่ยวนํา สารแม เหล็ก การแกวงกวัดของสนามแมเหล็ก แสงเชิง

เรขาคณิต สเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ 

5501114        ฟสิกสวิศวกรรม                                     3(3-0-6) 

 (Engineering Physics) 

วิชาบังคับกอน   :  - 

เวกเตอร กลศาสตรการเคลื่อนท่ี การเคลื่อนท่ีแบบเสนตรงและเสน

โคง กฏการเคลื่อนท่ีของนิวตัน การเคลื่อนท่ีแบบวงกลม งาน กําลังงาน 

พลังงาน โมเมนตัม โมเมนตความเฉ่ือย สมการแหงการหมุน ทอรก โมเมนตัม

เชิงมุม การกลิ้ง การเคลื่อนท่ีแบบซิมเปลฮารโมนิกส  

ควบรวมรายวชิา 

เปลี่ยนรหัสวิชา

และชื่อวิชา 

และปรับ

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 
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หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2564 เหตุผล 

โครงสรางอะตอม กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียสและการสลายนิวเคลียส 

 

 

4011102 ปฏิบัติการฟสิกส 1                              1(0-3-0) 

         (Laboratory Physics 1) 

วิชาบังคับกอน   :  ฟสกิส 1 หรือเรียนพรอมฟสิกส 1 (4011101) 

การวัดอยางละเอียด เวกเตอรของแรง การตกอยางอิสระ การ

เคลื่อนท่ีแบบโปรเจกไตล แรงเสียดทาน ลูกตุมนาฬิกาชนิดธรรมดา 

โมเมนตความเฉ่ือย การเกิดกําทอน ไฮโดรมิเตอร ความตึงผิว ความจุความ

รอนจําเพาะของวัตถุ การหาสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเสนของโลหะ 

โดยจัดใหสาธิตและการทดลองตามความเหมาะสม 

4011104 ปฏิบัติการฟสิกส 2     1(0-3-0) 

 (Physics Laboratory 2) 

วิชาบังคับกอน   :  ปฏิบัติการฟสิกส 1 (4011102) 

การใชมัลติมิเตอร การสรางโวลตมิเตอรและแอมมิเตอรจากกัลป

วาโนมิเตอร กฎของเคอรชอฟท วงจรไฟฟากระแสสลับ กฎของโอหม 

การเขียนเสนสมศักดิ์และเสนแรงไฟฟา สภาพตานทานของลวดตัวนํา 

กระจกโคง เลนสบาง การใชออสซิลโลสโคป 

 

5501205 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม                         1(0-3-0) 

                    (Engineering Physics Laboratory) 

วิชาบังคับกอน  :  ฟสิกสวิศวกรรม หรือเรียนพรอมฟสิกสวิศวกรรม 

(4011101) 

การทดลองพ้ืนฐานทางฟสิกสท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรม 

ควบรวมรายวชิา 

เปลี่ยนรหัสวิชา

และชื่อวิชา 

และปรับ

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 
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หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2564 เหตุผล 

4021101     เคมี 1                       3(3-0-6) 

 (Chemistry 1) 

วิชาบังคับกอน   :  - 

ปริมาณสัมพัทธ โครงสรางและทฤษฎีอะตอม ระบบพิริออดิก 

พันธะเคมี สมบัติของแกส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย อุณหพล

ศาสตรเบื้องตน และจลนพลศาสตรเคมี 

5501116     เคมีวิศวกรรม                            3(3-0-6) 

 (Engineering Chemistry) 

วิชาบังคับกอน   :  - 

พ้ืนฐานทฤษฎีอะตอมและโครงแบบอิเล็กตรอนของอะตอม ปริมาณ

สัมพันธ สมบัติพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน 

พันธะเคมี สมบัติของแกส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและ

จลนพลศาสตรเคมี และสมดุลไอออน 

เปลี่ยนรหัสวิชา

และชื่อวิชา 

และปรับ

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 

4021102 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรเครื่องกล 1(0-3-0) 

 (Chemistry Laboratory 1) 

วิชาบังคับกอน  :  เคมี 1 หรือเรียนพรอมวิชาเคมี 1 (4021101) 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุปกรณพ้ืนฐานในหองปฏิบัติการเคมี ขอควร

ปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ความปลอดภัยเก่ียวกับสารเคมี การเกิดอุบัติเหตุ

และการแกไข ปฏิบัติการฝกทักษะการใชอุปกรณและเทคนิคตาง ๆ ใน

หองปฏิบัติการเคมี สารละลายและการเตรียมสารละลาย อุณหพลศาสตร

และจลนพลศาสตรเคมี 

5501117      ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม                          1(0-3-0) 

                 (Engineering Chemistry Laboratory) 

วิชาบังคับกอน  :  เคมีวิศวกรรมหรือเรียนพรอมวิชาเคมีวิศวกรรม 

(4021101) 

เทคนิคพ้ืนฐานในการทดลองเคมี เทคนิคการชั่งสารและการตวงและ

วัดสารละลาย สารเคมีและการเตรียมสารละลาย  ปริมาณสัมพันธ ปฏิกิริยา

ของทองแดงและสารประกอบของทองแดง การหาคาคงท่ีของแกส  

โครงสรางผลึก ปฏิกิริยาผันกลับและสมดุลเคมี กรด-เบส อินดิเคเตอร ไฮโดร

ลิซิสของเกลือ 

 

 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา

และชื่อวิชา 

และปรับ

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 
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5591120 กลศาสตรวิศวกรรม 1     3(3-0-6) 

 (Engineering Mechanics I) 

วิชาบังคับกอน   :  ฟสิกส 1 (4011101) 

แนวคิดพ้ืนเก่ียวกับกลศาสตรวิศวกรรม  ผลลัพธของระบบแรง 

การสมดุล วิเคราะหแรงในทรัล เฟรม และในเครื่องจกัร แรงกระจายและ

ของไหลสถิต แรงเสียดทานประเภทตาง ๆ และการประยุกตแรงเสียด

ทานในเครื่องจักรกล โมเมนตความเฉ่ือยของพ้ืนท่ี และโมเมนตความ

เฉ่ือยของมวล หลักการงานเสมือนและพลังงานศักย 

5591120 กลศาสตรวิศวกรรม 1         3(3-0-6) 

 (Engineering Mechanics I) 

วิชาบังคับกอน   :  ฟสิกสวิศวกรรม (5501114) 

แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับกลศาสตรวิศวกรรม  กฎของนิวตัน ระบบ

หนวย และความรูพ้ืนฐานของแรง ผลลัพธของระบบแรงและโมเมนต การ

สมดุล วิเคราะหแรงในโครงถัก เฟรม และในเครื่องจักร แรงกระจายและของ

ไหลสถิต แรงเสียดทานประเภทตาง ๆ และการประยุกตแรงเสียดทานใน

เครื่องจักรกล โมเมนตความเฉ่ือยของพ้ืนท่ีและโมเมนตความเฉ่ือยของมวล 

หลักการงานเสมือนและพลังงานศักย 

ปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 

5592121 กลศาสตรวิศวกรรม 2     3(3-0-6) 

 (Engineering Mechanics 2) 

วิชาบังคับกอน   :  กลศาสตรวิศวกรรม 1 (5591120) 

แนวคิดพ้ืนฐานทางจลนศาสตร การเคลื่อนท่ีของอนุภาคเชิงเสน  

เชิงระนาบ การเคลื่อนท่ีสัมพัทธ พลศาสตรของอนุภาค งาน พลังงานกล 

โมเมนตัม การกระแทก จลนศาสตรของระบบมวล พลศาสตรของวัตถุ

แข็ง 

5592121 กลศาสตรวิศวกรรม 2         3(3-0-6) 

 (Engineering Mechanics 2) 

วิชาบังคับกอน   :  กลศาสตรวิศวกรรม 1 (5591120) 

กฎการเคลื่อนท่ีของวัตถุเบื้องตน ศึกษาจลนพลศาสตรของอนุภาค

และวัตถุแข็งเกร็ง เชน การ ขจัดความเร็ว ความเรง ท้ังการเคลื่อนท่ีแบบ

สมบูรณและสัมพัทธ ศึกษาจลนศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง เชน วิธี

นิวตัน-ออยเลอร วิธีงานและพลังงานและวิธีอิมพัลสและโมเมนตัม 

 

 

 

ปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 
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5591102 เขียนแบบวิศวกรรม     3(1-4-4) 

 (Engineering Drawing) 

วิชาบังคับกอน   :  - 

อุปกรณเขียนแบบและการใช การประยุกตรูปเรขาคณิต ตัวอักษร

และตัวเลข การเขียนแบบออรโธกราฟกและการสเก็ตช การกําหนดขนาด

มิติและโนต ภาพฉายออรโธกราฟก การเขียนภาพ : การเขียนแบบภาพไอ

โซเมตริกและภาพออบลิค ภาพตัด และขอตกลงทางปฏิบัติ แบบและ

กระบวนการผลิต การกําหนดขนาดมิติของรูปลักษณมาตรฐาน การ

กําหนดขนาดมิติของขนาด ตําแหนงและความสัมพันธ ความหยาบของผิว

งาน ระบบงานสวมและเกณฑความคลาดเคลื่อน เกณฑความคลาด

เคลื่อนทางเรขาคณิต เกลียวสกรู อุปกรณยึดท่ีเปนเกลียว ลิ่ม และ 

สไปลน หมุดย้ําและการเชื่อม เฟอง สปริง การเขียนแบบสั่งงาน แบบ

ภาพประกอบ แบบแยกชิ้น และอ่ืน ๆ แนะนําการใชโปรแกรมเขียนแบบ

ดวยคอมพิวเตอร 

5591102 เขียนแบบวิศวกรรม         3(2-2-5) 

 (Engineering Drawing) 

วิชาบังคับกอน   :  - 

พ้ืนฐานการเขียนแบบ การเขียนตัวอักษร เสนและระนาบ เรขาคณิต

ประยุกต การอานและเขียนภาพออโธกราฟฟกส การเขียนภาพฉายและบอก

ขนาด การเขียนภาพตัด มาตรฐานและสัญนิยม การกําหนดมิติและการเผื่อ

ในงานเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน การเขียนภาพรางดวยมือเปลา และแนะนํา

การใชโปรแกรมเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 

ปรับปรุงชั่วโมง

เรียนและ

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 

5592103 เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร    3(1-4-4) 

 (Computer Aided Drawing) 

วิชาบังคับกอน   :  เขียนแบบวิศวกรรม (5591102) 

การใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบวิศวกรรมแบบ 2 มิติ 

จนถึงการเขียนแบบโซลิดโมเดลลิ่ง ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

5592103 เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร        3(2-2-5) 

                    (Computer Aided Drawing) 

วิชาบังคับกอน   :  เขียนแบบวิศวกรรม (5591102) 

สวนประกอบของโปรแกรมออโตแคด การเขียนแบบ 2 มิติและ 3 มิติ 

ดวยโปรแกรมออโตแคด การเขียนภาพฉายและการบอกขนาดดวยโปรแกรม

ปรับปรุงชั่วโมง

เรียนและ

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 
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หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2564 เหตุผล 

โปรแกรมออโตแคด และโปรแกรมโซลิดเวิกส ระบบแกนโคออดิเนตและ

การกําหนดตําแหนง คําสั่งลากเสนตาง ๆ คําสั่งตาง ๆ เชน ลบ สเตรช 

สําเนา ออฟเซต บล็อก อินเซิท การกําหนดคุณสมบัติตาง ๆ เชน สี ชนิด

ของเสน ชั้น การบอกขนาดมิติ การเขียนลายตัด การเขียนแบบจําลอง 3 

มิติ เบื้องตน และการเขียนโปรแกรมคําสั่ง 

ออโตแคด สวนประกอบของโปรแกรมโซลิดเวิกส การเขียนแบบชิ้นงาน 3 

มิติ ดวยโปรแกรมโซลิดเวิกส (Part) การประกอบชิ้นสวนดวยโปรแกรมโซลิด

เวิกส (Assembly) การเขียนภาพฉายและบอกขนาดดวยโปรแกรมโซลิด

เวิกส (Drawing) 

5592601 กลศาสตรของไหล 1     3(3-0-6) 

 (Fluid Mechanics 1) 

วิชาบังคับกอน   :  ฟสิกส 1 (4011101) 

ประเภทของกลศาสตรของไหล  มิติและหนวย  ความหนืด  แรงท่ี

กระทําตอพ้ืนผิวของวัตถุ  ความเคน  สมบัติของความเคน  ของไหลสถิต  

การแปรเปลี่ยนความดัน แรงท่ีกระทําบนพ้ืนผิวโคง  วัตถุจมวัตถุลอย  

ความเร็ว  ความเรงของวัตถุท่ีไหล  การควบคุมอัตราการไหลโดยปริมาตร

และมวล โมเมนตัมเชิงเสน  สมการความตอเนื่อง  สมการเบอรนูลลี่  

ลักษณะการไหลของของไหลภายใน  ทอปดแบบตาง ๆ  การสูญเสียภายใน

ทอและอุปกรณ  การไหลของของไหลผานหัวฉีด และดิฟฟวเซอร  การตอ

ทอแบบอนุกรมและแบบขนาน  การไหลของของไหลในชองทางน้ําเปด 

5592602 กลศาสตรของไหล 2     3(3-0-6) 

 (Fluid Mechanics 2) 

วิชาบังคับกอน   :  กลศาสตรของไหล 1 (5592601) 

5592601 กลศาสตรของไหล         3(3-0-6) 

 (Fluid Mechanics) 

วิชาบังคับกอน   :  ฟสิกสวิศวกรรม (5501114) 

คุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตรของของไหล การลอยตัว จล

ศาสตรของการไหลท่ีอัดตัวไมไดและไมมีความหนืด การวิเคราะหเชิงปริมาตร

ควบคุมและเชิงอนุพันธ การวิเคราะหมิติและความคลายคลึง การไหลท่ีอัดตัว

ไมไดและมีความหนืด การไหลในทอ ทฤษฎีการไหลเบื้องตนและการไหล

แบบปนปวน การไหลท่ีอัดตัวได การออกแบบระบบทอทางวิศวกรรม 

แนะนําการวิเคราะหพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณดวยโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอร 

ควบรวมรายวชิา

และปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 
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การไหลของของไหลอุดมคติ การไหลแบบโพเทนเชียล การไหล

แบบไรการหมุน  การวนเวียนของการไหลแบบโพเทนเชียล ฟงกชันการ

ไหลและความสัมพันธ กฎพ้ืนฐาน ซุปเปอรโพซิชันสําหรับการไหลแบบ 2 

มิติ สมมติฐานการไหลแบบปนปวน  ความยาวผสมของแพรนด การ

วิเคราะหความเคนเฉือนของผนังและความหยาบของทอ ทฤษฎีการไหล 

ชั้นของโมเมนตัมและแรงเสียดทานผิว การแยกตัว การไหลผานปก

เครื่องบิน  การทํางานของหัวฉีดและการไหลสมํ่าเสมอผานทอท่ี มี

พ้ืนท่ีหนาตัดคงท่ีดวยการสงผานความรอน 

5592501 อุณหพลศาสตร 1     3(3-0-6) 

 (Thermodynamics 1) 

วิชาบังคับกอน   :  เคมี 1 (4021101) 

แนวคิดและคําจํากัดความทางอุณหพลศาสตรพ้ืนฐาน อุณหภูมิ 

งานและความรอน สมบัติของสารบริสุทธิ์ และตารางไอน้ํา กฎขอท่ีหนึ่ง

ของอุณหพลศาสตรและการประยุกตไอและอากาศ กฎขอท่ีสองของอุณ

หพลศาสตร เอนโทรปและอะเลละพิลลิที วัฏจักรทางอุณหพลศาสตร วัฏ

จักรกําลังและวัฏจักรการทําความเย็น กาซผสมและโซโครเมตรี ปฏิกิริยา

เคมี กับระบบควบคุมมวล และการควบคุมปริมาตร 

5592502 อุณหพลศาสตร 2     3(3-0-6) 

 (Thermodynamics 2) 

5592501 อุณหพลศาสตร            3(3-0-6) 

 (Thermodynamics) 

วิชาบังคับกอน   :  -  

แนวคิดและคําจํากัดความทางอุณหพลศาสตรพ้ืนฐาน อุณหภูมิ ความ

ดัน งานและพลังงาน สมบัติของ....ตารางไอน้ําและกาซชนิดตางๆ กฎขอท่ี 1 

ของอุณหพลศาสตรและการประยุกตใชไอน้ําและอากาศ กฎขอท่ี 2 ของอุณ

หพลศาสตร เอนโทรป วัฏจักรทางอุณหพลศาสตร เชน วัฏจักรมาตรฐาน

อากาศ วัฏจักรคารโน วัฏจักรออตโต วัฏจักรดีเซล วัฏจักรผสม วัฏจักรเบร

ตัน-อิลิกสัน และวัฏจักรการทําความเย็น 

วัฏจักรผสมระหวางกังหันไอน้ํากับกังหันแกส และอุปกรณระบบท่ี

ประยุกตใหเกิดประสิทธิภาพทางความรอนเพ่ิมข้ึน การวิเคราะหคุณสมบัติ

ควบรวมรายวชิา

และปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 
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วิชาบังคับกอน   :  อุณหพลศาสตร 1 (5592501) 

ปมความรอนและระบบทําความเย็น และกระบวนการปรับอากาศ 

ทฤษฎีกาซผสม การสันดาป สมดุลเคมี วัฏจักรผสม ปมแบบเคลื่อนท่ีไป

กลับและแบบหมุน การไหล การขับดันของกาซ และการสูญเสียพลังงาน

ในวัฏจักรตาง ๆ 

ปจจัยท่ีทําใหประสิทธิภาพทางความรอนเพ่ิมของวัฏจักรตางๆ สําหรับการ

ประยุกตใชงาน และการโปรแกรมจําลองสําหรับการคํานวณวัฏจักรทางอุณ

หพลศาสตรตางๆ 

5591301 วัสดุวิศวกรรม        3(3-0-6) 

 (Engineering Materials) 

วิชาบังคับกอน   :  เคมี 1 (4021101) 

ศึกษาเรียนรูความสัมพันธระหวางโครงสรางผลึกและความ

บกพรองของผลึกวัสดุ คุณสมบัติของวัสดุและการทดสอบ การศึกษา

คุณสมบัติขิงวัสดุ กลไกเพ่ิมความแข็งแรงของโลหะ กระบวนการผลิตและ

ข้ึนรูปของโลหะ การกลายเปนของแข็งและโลหะผสม แผนภูมิสมดุลของ

เฟสและการเปลี่ยนเฟส โลหะผสมของเหล็กคารบอน (เหล็กกลาและ

เหล็กหลอ) โลหะผสมท่ีไมใชเหล็ก ขบวนการผลิตและเนื้อหาตาง ๆ ของ

กลุมวัสดุวิศวกรรม เชน โลหะ โพลิเมอร เซรามิกส วัสดุผสม  

5591301 วัสดุวิศวกรรม            3(3-0-6) 

 (Engineering Materials) 

วิชาบังคับกอน   :  - 

ความสัมพันธระหวาง โครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิต และ การ

ประยุกตใชงานของกลุมวัสดุวิศวกรรมหลัก อาทิ โลหะ พอลิเมอร เซรามิก 

และวัสดุประกอบ แผนภูมิสมดุลของเฟสและการแปรความหมาย คุณสมบัติ

ทางกล และการเสื่อมสภาพของวัสดุ 

ปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 

5592401 กลศาสตรวัสดุ 1      3(3-0-6) 

 (Mechanics of Materials 1) 

วิชาบังคับกอน   :  กลศาสตรวิศวกรรม 1 (5591120) 

ความสัมพันธระหวางหนวยเคน (Stress)  และความเครียด 

5592401 กลศาสตรวัสดุ          3(3-0-6) 

 (Mechanics of Materials) 

วิชาบังคับกอน   :  กลศาสตรวิศวกรรม 1 (5591120) 

ศึกษาเก่ียวกับแรงและความเคน ความสัมพันธของความเคนและ

ควบรวมรายวชิา

และปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ
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(Strain) การบิดของเพลา ความเคนในเพลาและมุมบิด ความเคนในคาน

เนื่องจากโมเมนตดัด แรงเฉือนและโมเมนตบิด ความเคนเฉือนในคาน 

ความเคนเฉือนในคาน ความเคนและความเครียดระนาบ วงกลมของโมห 

เกณฑความเสียหายแบบครากและโลหะเหนี่ยว ความเคนในถังความดัน

ผนังบาง สมการอนุพันธของเสนอีลาสติค การหาความโกงของคาน ความ

เคนผสมพลังงานจากความเครียด การประยุกตทฤษฎีของคาสติกลิอาโน 

ทฤษฎีของเสายาว  

5592402 กลศาสตรวัสดุ 2        3(3-0-6) 

 (Materials Mechanics 2) 

วิชาบังคับกอน   :  กลศาสตรวัสดุ 1 (5592401) 

การวิเคราะหความเคนท่ีจุด  การวิเคราะหความเคนท่ีจุดประชิด  

การวิเคราะหความเครียดท่ีจุด  การวิเคราะหความเครียดท่ีจุดประชิด  

ทฤษฎีเก่ียวกับความยืดหยุน  การประยุกตเขากับทรงกระบอกหนา  

ทรงกระบอกประกอบ  จานหมุน  คาวิกฤติของการยืดหยุน วิธีพลังงาน 

ความเครียด ความเคนในคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด การแอน

ของคาน การบิด  การโกงของเสา วงกลมของโมหและความเคนผสม 

หลักการการเสียหาย 

หลักสูตร 

5591101  โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(1-4-4) 

             (Computer Program for Mechanical Engineering) 

วิชาบังคับกอน   : -  

ทฤษฎี : บทนําทางคอมพิวเตอร ภาษาคอมพิวเตอร ผังงาน 

โครงสรางของการเขียนโปรแกรม ชนิดของขอมูลและตัวแปร การ

5591101    โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล   3(2-2-5) 

     (Computer Program for Mechanical Engineering) 

วิชาบังคับกอน   : -  

ทฤษฎี  : บทนํ าทางคอมพิวเตอร  ภาษาคอมพิวเตอร  ผั งงาน 

โครงสรางของการเขยีนโปรแกรม ชนิดของขอมูลและตัวแปร การปฏิบัติการ

ปรับปรุงชั่วโมง

เรียนและ

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 
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ปฏิบัติการทางคณิตศาสตรและตรรกศาสตร การตัดสินใจ โครงสรางการ

ควบคุม การรับสงขอมูลและการแสดงผลลัพธ ระบบแฟมขอมูล การใช

ภาษาระดับสูง เชน MATLAB 

ปฏิบัติ : ออกแบบและทดสอบโปรแกรมเพ่ือแกปญหาดาน

วิศวกรรมเครื่องกลเบื้องตน เชน กลศาสตรของไหล ความรอน และการควบคุม 

เปนตน 

ทางคณิตศาสตรและตรรกศาสตร การตัดสินใจ โครงสรางการควบคุม การ

รับสงขอมูล และการแสดงผลลัพธ ระบบแฟมขอมูล โดยใชถาษาระดับสูง  

ปฏิบั ติ  : ออกแบบและทดสอบโปรแกรมเพ่ื อการแกปญหา

วิศวกรรมเครื่องกลเบื้องตน 

5591701 ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 1    1(0-3-0) 

 (Basic Engineering Laboratory 1) 

วิชาบังคับกอน   :  - 

ทฤษฎี  : รายละเอียดเครื่องมือวัดประเภทตาง ๆ  ในงาน

อุตสาหกรรม เชน เวอรเนียร ไมโครมิเตอร ฯลฯ เครื่องมือเจาะและทํา

เกลียว งานเจาะรูและงานริมเมอร งานควานรู งานทําเกลียวนอกดวยได 

(Die) และเครื่องไดดวยตาป (Tap) งานกลึง องคประกอบงานกลึง ระบบ

สงกําลัง การลับมีดกลึงและวัสดุท่ีใช งานกลึงปาดหนา กลึงปอกผิว กลึง

ผาฉาก กลึงเซาะรอง กลึงเกลียวนอกและใน งานใส ระบบสงกําลัง การ

ลับมีดไส การไสปาดหนา การไสเซาะรองฯ 

ปฏิบัติ : ฝกปฏิบัติการอานเครื่องมือวัดทุกชนิดโดยใหสอดคลอง

กับทฤษฎี ปฏิบัติงานกลึง งานไส การลับมีดกลึงและมีดไส 

5591701 ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 1        1(0-3-0) 

 (Basic Engineering Laboratory 1) 

วิชาบังคับกอน   :  - 

ทฤษฎี: เครื่องมือวัดประเภทตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรม เชน ชนิดไม

ละเอียด ชนิดก่ึงละเอียด ชนิดละเอียด เครื่องมือกล เชน เครื่องตัด เครื่อง

เจาะ การทําเกลียวดวยได (Die) และเครื่องไดดวยตาป (Tap) การลับดอก

สวานสําหรับวัสดุชนิดตาง ๆ การลับมีดกลึงสําหรับการกลึงชนิดตาง ๆ เชน 

งานกลึงปาดหนา กลึงปอก กลึงเซาะรอง กลึงตัด เปนตน เครื่องไส เครื่องกัด 

และเครื่องมือตาง ๆ 

ปฏิบัติ: ฝกปฏิบัติการอานเครื่องมือวัดชนิดตาง ๆ ใหสอดคลองกับ

ทฤษฎี เชน การลับดอกสวาน การลับมีดกลึง และปฏิบัติการงานกลึงตาม

แบบท่ีกําหนดในใบงาน ปฎิบัติงานไส 

 

ปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 
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5591702 ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 2      1(0-3-0) 

 (Basic Engineering Laboratory 2) 

วิชาบังคับกอน   :  - 

ทฤษ ฎี  : งาน เชื่ อ ม ไฟ ฟ าและงาน เชื่ อมก าซชนิ ด ต า ง  ๆ 

องคประกอบงานเชื่อม วิธีการใชงาน ความปลอดภัย การบํารุงรักษา 

การเชื่อมโลหะประเภทนอกกลุมเหล็ก เชน อลูมิเนียม ทองเหลืองและ 

สแตนเลส ฯลฯ 

ปฏิบัติ  :  ฝกการเชื่อมไฟฟาและกาซตามทฤษฎีท่ีไดศึกษาและ 

ฝกเชื่อม ใชเครื่องมือข้ันสูงในงานเชื่อม 

5591702 ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 2          1(0-3-0) 

 (Basic Engineering Laboratory 2) 

วิชาบังคับกอน   :  - 

ทฤษฎี : งานเชื่อมโลหะ ไดแก เชื่อมแกส เชื่อมไฟฟา เชื่อมอัด เชื่อม 

MIG เชื่อม TIG เชื่อมใตฟลักซ 

ปฏิบัติ : ฝกปฏิบัติการเชื่อม 

ปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 

5592301 กระบวนการผลิต     3(3-0-6) 

 (Manufacturing Process) 

วิชาบังคับกอน   :  - 

กระบวนการผลิตตาง ๆ เชน การหลอ การข้ึนรูป การเชื่อมวัสดุ  

และโลหะท่ีไมใชเหล็ก  การปรับปรุงและการควบคุมคุณภาพ  เครื่องมือของ

กระบวนการผลิต เทคนิคในการหลอ และคาใชจายในกระบวนการผลิต 

5592301 กระบวนการผลิต         3(3-0-6) 

 (Manufacturing Process) 

วิชาบังคับกอน   :  - 

กระบวนการทางอุตสาหกรรมในการผลิตข้ันมูลฐาน องคประกอบ

และปจจัยการผลิต กรรมวิธีการผลิตหลักๆท่ีสําคัญ เชน  กรรมวิธีการหลอ 

การข้ึนรูปโลหะ การตัดข้ึนรูปดวยเครื่องมือกล การเชื่อมประสาน การข้ึนรูป

วัสดุผง การข้ึนรูปวัสดุพลาสติก กรรมวิธีการทางความรอน และการแปร

รูปแบบพิเศษอ่ืน ๆ รวมไปถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการผลิตเบื้องตน 

 

 

ปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 
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5593401 กลศาสตรเครื่องจักรกล 1    3(3-0-6) 

 (Machinery Mechanical 1) 

วิชาบังคับกอน   :  กลศาสตรวัสดุ 2 (5592402) 

บทนํ าและนิ ยาม การถ ายทอดการเคลื่ อน ท่ี  สมการของ 

Grubler’s การวิเคราะห  ตําแหนงของกลไก กฎของกราชอฟ การ

ออกแบบลูกเบี้ยว การวิเคราะหขบวนเฟอง ฮาโมนิคเกียร การวิเคราะห

ความเร็วและความเรง จุดห มุนเฉพาะกาล การวิ เคราะหแรงใน

เครื่องจักรกล สมดุลของเครื่องจักรกล 

5593402 กลศาสตรเครื่องจักรกล 2    3(3-0-6) 

 (Machinery Mechanics 2) 

วิชาบังคับกอน   :  กลศาสตรเครื่องจักรกล 1 (5593401) 

กลไก ขบวนเฟอง การขจัดความเร็วและความเรงในเครื่องจักรกล 

การวิเคราะหแรงสถิตและแรงทางพลศาสตร การถวงสมดุลของมวล และ

มวลเคลื่อนท่ีกลับไปกลับมา  ผลของไจโรสโคปค 

5593401 กลศาสตรเครื่องจักรกล                  3(3-0-6) 

 (Machinery Mechanical) 

วิชาบังคับกอน   :  กลศาสตรวัสดุ (5592401) 

กลไกพ้ืนฐาน ชิ้นสวน และขอตอ การวิเคราะหจลนศาสตร ตําแหนง 

ความเร็ว และความเรง การวิเคราะหแรงทางพลศาสตรของกลไก ลูกเบี้ยว

และตัวตาม เฟองและชุดเฟองทด ระบบเชิงกล การสมดุลชิ้นสวนกลไกท่ี

เคลื่อนท่ีแบบหมุนและแบบไป-กลับ 

ควบรวมรายวชิา

และปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 

5594301 ออกแบบเครื่องจักรกล 1     3(3-0-6) 

 (Machine Design 1) 

วิชาบังคับกอน   :  กลศาสตรวัสดุ 1 (5592401) 

กรอบความคิดการออกแบบ  คุณสมบัติของวัสดุ การออกแบบ

ชิ้นสวนเครื่องจักรกลอยางงาย  ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบ

5594301 ออกแบบเครื่องจักรกล                  3(3-0-6) 

 (Machine Design) 

วิชาบังคับกอน   :  กลศาสตรวัสดุ (5592401) 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการพ้ืนฐานของการออกแบบเบื้องตน โดย

ครอบคลุมการคํานวณหาความแข็งแรง ความเสียหายของชิ้นส วน

ควบรวมรายวชิา

และปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 
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ชิ้นสวนเครื่องจักรกลภายใตภาระรอยตอดวยหมุดย้ําและสลัก เกลียว 

เพลา สปริง สกรูกําลัง ลิ่ม และสลักรอยตอการเชื่อม เบรกและคลัทช 

5594302 ออกแบบเครื่องจักรกล 2     3(3-0-6) 

 (Machine Design 2) 

วิชาบังคับกอน   :  ออกแบบเครื่องจักรกล 1 (5594301) 

การออกแบบเฟองตรง เฟองฮีลิก เฟองดอกจอกและเฟองเกลียว

หนอน การออกแบบเพลา การออกแบบตลับลูกปน การหลอลื่นและกาบ

เพลา การออกแบบลิ่ม สไปลน และคัปปลิง คลัตชและเบรก รูปแบบของ

การออกแบบ 

เครื่องจักรกลท้ังแบบภาระโหลดคงท่ีและไมคงท่ี และคํานวณวิเคราะห

อุปกรณ พ้ืนฐานทางกล เชน สลักเกลียว รอยเชื่อม สปริง เพลา ขอตอ

เคลื่อนท่ี เฟอง อุปกรณในระบบสงถายกําลัง ฯลฯ พรอมท้ังการเลือกวัสดุให

เหมาะสมกับการออกแบบเครื่องจักรกล 

5594303 การส่ันสะเทือนเชิงกล     3(3-0-6) 

 (Mechanical Vibration) 

วิชาบังคับกอน   :  กลศาสตรวิศวกรรม 2 (5592121) 

ระบบท่ีมีอันดับความอิสระ 1 อันดับ การส่ันสะเทือนโดยการหมุนและ

การเคล่ือนท่ีแบบอิสระ การส่ันสะเทือนโดยแรง การส่ันสะเทือนโดยการหนวง

ความหนืด ระบบท่ีมีอันดับความอิสระ 2 อันดับ การส่ันสะเทือนแบบอิสระ

และโดยแรงดวยการหนวงความหนืด ระบบท่ีมีหลายอันดับความอิสระ  

ความถี่ และรูปรางลักษณะของระบบท่ีไมมีความหนวง พิกัดหลักและพิกัด

ผิดปกติ วิธีการซ้ําสําหรับความถี่และรูปรางลักษณะระบบท่ีมีการหนวงความ

หนืด การประยุกตดานเครื่องดูดกลืนพลศาสตรและเครื่องแยกการส่ันสะเทือน 

5594303 การส่ันสะเทือนเชิงกล         3(3-0-6) 

 (Mechanical Vibration) 

วิชาบังคับกอน   :  กลศาสตรวิศวกรรม 2 (5592121) 

นิยามและสวนประกอบของระบบระดับความเสรีหนึ่ งข้ัน การ

สั่นสะเทือนแบบบิด การสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับ วิธีของระบบ

เสมือน ระบบระดับความเสรีหลายข้ัน วิธีและเทคนิคการลดและควบคุมการ

สั่นสะเทือน 

ปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 
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5593103 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ    3(3-0-6) 

 (Automatics Control Engineering) 

วิชาบังคับกอน   :  การสั่นสะเทือนทางกล (5594303) 

หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหและการจําลองการควบคุม

แบบเชิงเสน การตอบสนองของระบบพลวัต เสถียรภาพของระบบ

ปอนกลับ การออกแบบระบบควบคุมโดยใชทางเดินของราก การ

ออกแบบระบบควบคุมโดยการตอบสนองเชิงความถ่ี  

5593103 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ        3(3-0-6) 

 (Automatics Control Engineering) 

วิชาบังคับกอน   :  การสั่นสะเทือนทางกล (5594303) 

หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหและแบบจําลองของ

ระบบควบคุมเชิงเสน  บล็อกไดอะแกรม ฟงกชันถายโอน กราฟการไหลของ

สัญญาณ การหาแบบจําลองคณิตศาสตรของระบบ เสถียรภาพของระบบ

ควบคุม การวิเคราะหเสถียรภาพ การวิเคราะหและออกแบบระบบในโดเมน

ของเวลา การตอบสนองของความถ่ี การวิเคราะหหาคาผิดพลาดของภาวะ

เสถียร การออกแบบและการชดเชยของระบบควบคุม การประยุกตใช

แบบจําลองคอมพิวเตอรสําหรับระบบควบคุม 

ปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 

5593501 การถายเทความรอน        3(3-0-6) 

 (Heat Transfer) 

วิชาบังคับกอน   :  อุณหพลศาสตร 1 (5592501)  

วิธีการถายเทความรอน สมการการนําความรอน การนําความรอน

แบบ 1 มิติ ในสภาวะคงท่ี การนําความรอนแบบ 2 มิติ ในสภาวะคงท่ี 

การนําความรอนในสภาวะไมคงท่ี การพาความรอนแบบอิสระ การพา

ความรอนโดยแรง การไหลภายในและภายนอก การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การถายเทความรอนโดยการเพ่ิมพ้ืนท่ี (ครีบ) การแลกเปลี่ยนความรอน

และการถายเทความรอนโดยการเดือดและการควบแนน 

5593501 การถายเทความรอน            3(3-0-6) 

 (Heat Transfer) 

วิชาบังคับกอน   :  อุณหพลศาสตร (5592501)  

หลักการถายเทความรอนโดยการนํา การพาและการแผรังสี สภาพ

การนําความรอน สมการการนําความรอนแบบคงตัวหลายมิติ การนําความ

รอนท่ีสภาวะไมคงตัว การพาความรอนแบบอิสระและบังคับ อุปกรณเพ่ิมการ

ถายเทความรอนและอุปกรณการแลกเปลี่ยนความรอน คุณลักษณะการ

ดูดกลืนและการแผรังสีและการควบแนน แนะนําวิธีการแกปญหาการถายเท

ความรอนดวยวิธีเชิงตัวเลข 

ปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 
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5593603 การทําความเย็นและปรับอากาศ    3(3-0-6)

  (Refrigeration and Air Condition)     

วิชาบังคับกอน   :  อุณหพลศาสตร 2 (5592502) 

แนวคิดและวัฏจักรการทําความเย็นพ้ืนฐาน อุณหพลศาสตรของวัฏ

จักร หลักการทําความเย็นแบบการอัดไอ การดูดซึม การอัดเจ็ตไอน้ํา 

องคประกอบของระบบทําความเย็น เครื่องอัด ตัวระเหย เครื่องควบแนน 

หอระบายความรอน สารทําความเย็นและการหลอลื่น การควบคุมอัตโนมัติ

สําหรับระบบความเย็นและความปลอดภัย การคํานวณภาระความเย็นจริง

และกระบวนการทําความเย็น การออกแบบระบบทําความเย็น หลักการทํา

ความเย็นอุณหภูมิต่ํามาก การประยุกตการทําความเย็นทางอุตสาหกรรม 

5593603 การทําความเย็นและปรับอากาศ        3(3-0-6)

  (Refrigeration and Air Condition)     

วิชาบังคับกอน   :  อุณหพลศาสตร (5592501) 

พ้ืนฐานระบบทําความเย็นแบบดูดกลืนและระบบอ่ืน ๆ วัฏจักรการทํา

ความเย็นพ้ืนฐาน อุณหพลศาสตรของวัฏจักร หลักการทําความเย็นแบบการอัด

ไอ การดูดซึม การอัดเจ็ทไอน้ํา ไครโอจีนิกส วัฎจักรอากาศและวอรเท็กซทิวซ 

องคประกอบของระบบทําความเย็น เครื่องอัด ตัวระเหย เครื่องควบแนน หอ

ระบายความรอน การคํานวณภาระความเย็น  การออกแบบระบบทําความเย็น 

หลักการทําความเย็นอุณหภูมิต่ํามาก การประยุกตการทําความเย็นทาง

อุตสาหกรรม หองเย็น การถนอมอาหารโดยการทําใหเย็น การออกแบบระบบ

ทําความเย็นและการติดตั้ง 

ปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 

5594502 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง    3(3-0-6) 

 (Power Plant Engineering) 

วิชาบังคับกอน   :  อุณหพลศาสตร 2 (5592502) 

คําจํากัดความพ้ืนฐาน โรงผลิตกําลังท่ีใชความรอน อุณหพล

ศาสตร วัฏจักรและกระบวนของไอน้ํา เชื้อเพลงิและการเผาไหม อุปกรณ

ประกอบสําหรับหมอน้ํากําเนิดไอน้ํา การปรับสภาพ และการใหความรอน

กับน้ําเลี้ยง เครื่องจักรไอน้ํา กังหันไอน้ํา อุปกรณควบแนนไอน้ํา อุปกรณ

ดราฟ ปลองและพัดลม การควบคุมมลภาวะ จากกาซเสียเครื่องยนต

5594502 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง        3(3-0-6) 

 (Power Plant Engineering) 

วิชาบังคับกอน   :  อุณหพลศาสตร (5592501) 

แนวคิดและคําจํากัดความพ้ืนฐานโรงผลิตกําลังท่ีใชความรอน อุณ

หพลศาสตร วัฏจักรของโรงจักรตนกําลัง เชื้อเพลิงและการเผาไหมอุปกรณ

ประกอบสําหรับเครื่องกําเนิดไอน้ํา การปรับสภาพและการใหความรอนกับ

น้ํ า เลี้ ย ง เค รื่ อ ง กํ า เนิ ด ไอน้ํ า  กั งหั น ไอน้ํ า  อุป กรณ ควบแน น ไอน้ํ า 

อุปกรณดราฟต ปลองและพัดลม การควบคุมมลภาวะจากไอเสีย เครื่องยนต

ปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 
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สันดาปภายในกังหันกาซ และโรงจักรผลิตพลังงานไฟฟาจากเข่ือน จาก

พลังงานนิวเคลียร การควบคุมการผลิตกระแสไฟฟาของโรงจักร การ

วิเคราะหทางเศรษฐศาสตร  

สันดาปภายในกังหันแกส โรงจักรกําลังรวม และการผลิตไฟฟาจากเข่ือน จาก

พลั งงานนิ ว เคลียร  โรงไฟฟ าพลั งงานหมุน เวียน  การวิ เคราะหทาง

เศรษฐศาสตรของโรงไฟฟาเครื่องมือและการควบคุม 

5592705 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2      1(0-3) 

 (Mechanical Engineering Laboratory 2) 

วิชาบังคับกอน   :  กลศาสตรของไหล 1 (5592601) 

การทดสอบทางกลศาสตรของไหล ไดแก การวัดความเร็วของของ

ไหล การวัดแรงกระแทกของของไหล การไหลภายในทอ การไหลในทางน้ํา

เปด การไหลของของเหลวผานฝาย อุปกรณการวัดการไหลชนิดตาง ๆ การ

ทดสอบสมรรถนะของเครื่องจักรกลของของไหล เชน ปมน้ําแบบตาง ๆ 

และกังหันไอน้ําแบบตาง ๆ การทดสอบสมรรถนะเครื่องอัดอากาศ อุปกรณ

การวัดอากาศแบบตาง ๆ และอุโมงคลม 

5592705 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2          1(0-3-0) 

 (Mechanical Engineering Laboratory 2) 

วิชาบังคับกอน   :  กลศาสตรของไหล (5592601) 

การปฏิบัติการทางกลศาสตรของไหล สําหรับของเหลวไดแก แรงท่ี

กระทําตอพ้ืนท่ี อุปกรณการวัดของไหลชนิดตาง ๆ การหาจุดศูนยกลางของ

ความดัน ของจมของลอย การคํานวณหาขนาดของเครื่องตนกําลัง และการ

ทํางานของปมและกังหันชนิดตาง ๆ ท่ีใชในงานอุตสาหกรรม การไหลภายใน

ทอและการไหลในทางน้ําเปด การไหลผานฝายชนิดตาง ๆ แรงกระแทกของ

ของไหล เปนตน สําหรับแกสไดแก เครื่องอัดอากาศ อุปกรณวัดตาง ๆ และ

การไหลของอากาศผานรูปทรงตาง ๆ (อุโมงคลม) 

ปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 

5593706 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3    1(0-3) 

 (Mechanical Engineering Laboratory 3) 

วิชาบังคับกอน   :  อุณหพลศาสตร 1 (5592501) 

การปฏิบัติเก่ียวกับพลังงานความรอน กังหันกาซเทอรไบน การหา

คาความรอนของเชื้อเพลิง  การทดสอบคุณสมบัติของเชื้อเพลิง เชน คา

ความหนืด, ความถวงจําเพาะ, ความหนาแนน, จุดวาบไฟและจุดติดไฟของ

5593706 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3          1(0-3-0) 

 (Mechanical Engineering Laboratory 3) 

วิชาบังคับกอน   :  อุณหพลศาสตร (5592501) 

การปฏิบัติการเก่ียวกับพลังงานความรอน การหาคาความรอน ความ

หนืด ความหนาแนน จุดวาปไฟ จุดติดไฟและวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีของ

เชื้อเพลิง การถายเทความรอนชนิดตาง ๆ ไดแก การนําความรอน การพา

ปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 
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หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2564 เหตุผล 

เชื้อเพลิง การถายเทความรอนแบบตาง ๆ เชน การนําความรอน การพา

ความรอนและการแผรังสีความรอน การหาความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ

กับความดันของหมอน้ํา การศึกษาการไหลของกระแสอากาศของระบบเปด

ของหมอน้ํา และระบบทําความเย็นในระบบปด และระบบปรับอากาศ 

ความรอนและการแผรังสีความรอน การผลิตพลังงานไฟฟาจากกังหันแกส

เทอรไบนและจากกังหันไอน้ํา การทําสมดุลความรอนของหมอน้ํา หมอตม

น้ํามันรอนและพลังงานท่ีเกิดข้ึนในระบบปรับอากาศและการทําความเย็น 

5593708 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 5         1(0-3) 

 (Mechanical Engineering Laboratory 5) 

วิชาบังคับกอน   :  เครื่องยนตสันดาปภายใน (5594501) 

ปฏิบั ติ การในระบบเครื่องยนต  2 จั งหวะ และ 4 จั งหวะ 

เครื่องยนตกาซโซลีนและเครื่องยนตดีเซล เครื่องมือวิเคราะหสมรรถนะ

การทํางานของเครื่องยนตและการทดสอบแรงมารถยนต ระบบการสง

กําลังเกียร คลัทช เพลากลาง เฟองทาย เพลาขางลอ และระบบหามลอ 

ระบบรองรับน้ําหนัก แหนบ สปริง ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยและมุมลอ

ชนิดตาง ๆ 

5593708 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 5          1(0-3-0) 

 (Mechanical Engineering Laboratory 5) 

วิชาบังคับกอน   :  - 

ปฏิบัติการเครื่องยนต 2 จังหวะและ 4 จังหวะ ระบบสงถายกําลัง 

ระบบบังคับเลี้ยว ระบบรองรับน้ําหนัก และระบบเบรก ของเครื่องกลแกส

โซลีนและดีเซล การเจียรนัยวาลว ฝาสูบ เสื้อสูบ การควานกระบอกสูบและ

การเจียรนัยเพลาขอเหวี่ยงและเพลาลูกเบี้ยวของเครื่องยนต การทดสอบปม

นํามันของเครื่องยนตดีเซล การวิเคราะหการเผาไหมของเครื่องยนตและการ

วิเคราะหสมรรถนะเครื่องยนตแกสโซลีน (ระบบไฟฟา) การทดสอบแรงมา

รถยนต และเทคโนโลยียานยนตกับการใชพลังงานไฟฟา 

ปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 

5593106   ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

    (Numerical Method for Mechanical Engineering) 

วิชาบังคับกอน   : คณิตศาสตรชั้นสูงสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล (5592106) 

ตัวแทนจํานวนทางคอมพิวเตอร  การปดเศษ  การประมาณคา  

ชวงอินทิเกรตเชิงตัวเลข  ผลเฉลยของสมการไมเปนเชิงเสน  ผลเฉลยของ

5593106      ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล  3(3-0-6) 

       (Numerical Method for Mechanical Engineering) 

วิชาบังคับกอน   :  - 

ความสําคัญของระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ความผิดพลาด การหารากของ

สมการโดยระเบียบวิธีกราฟ ระเบียบวิธีแบงครึ่งชวง ระเบียบวิธีการวางตัวผิด

ปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 
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หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2564 เหตุผล 

สมการเปนเชิงเสน  การประมาณคาฟงกชันและการปรับขอมูล  ผลเฉลย

ของสมการเชิงอนุพันธแบบธรรมดา  และสมการเชิงอนุพันธยอย 

ท่ี ระเบียบวิธีการทําซํ้าแบบหนึ่งจุด ระเบียบวิธีของนิวตัน-ราฟสัน และ

ระเบียบวิธีเซแคนต ระบบสมการเชิงเสนดวยวิธีเชิงตัวเลข การประมาณคา

ในชวงและนอกชวง การถดถอยแบบกําลังสองนอยท่ีสุด การหาคาอินทิกรัล

และคาอนุพันธเชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธสามัญ การแกสมการเชิงอนุพันธ

ยอย โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือแกปญหาเชิงตัวเลข 

5593506 การออกแบบระบบความรอน    3(3-0-6) 

 (Thermal System Design) 

วิชาบังคับกอน   :  การถายเทความรอน (5593501) 

การออกแบบทางวิศวกรรม  การออกแบบระบบท่ีทํางานได  

เศรษฐศาสตร  การหาสมการท่ีเหมาะสมและรูปแบบทางคณิตศาสตร  

การจําลองระบบ  การหาสภาพการทํางานท่ีเหมาะสมของพัดลม  ปม  

เครื่องอัดอากาศ  เครื่องยนต  กังหัน  อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน  

และการไหลของของไหลในทอ 

5593506 การออกแบบระบบความรอน        3(3-0-6) 

 (Thermal System Design) 

วิชาบังคับกอน   :  การถายเทความรอน (5593501) 

การออกแบบทางวิศวกรรม  การออกแบบระบบท่ีทํางานได  

เศรษฐศาสตรของระบบความรอน การสรางสมการจากขอมูลการทดลอง 

การจําลองระบบความรอนดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตร  การหาสภาพ

การทํางานท่ีเหมาะสมของพัดลม  ปม  เครื่องอัดอากาศ  เครื่องยนต  กังหัน  

อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนและการไหลของของไหลในทอ 

ปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 

5593604 การปรับและระบายอากาศ     3(3-0-6) 

  (Ventilation and Air Conditioning) 

วิชาบังคับกอน   :  การถายเทความรอน (5593501), การทําความเย็น

และปรับอากาศ (5593603) 

คุณสมบัติไซโครเมติกสและขบวนการของอากาศ คาวิกฤตของ

ความสบาย การคํานวณภาระความเย็น การออกแบบระบบปรับอากาศ 

5593604 การปรับและระบายอากาศ         3(3-0-6) 

 (Ventilation and Air Conditioning) 

วิชาบังคับกอน   :  การถายเทความรอน (5593501), การทําความเย็นและ

ปรับอากาศ (5593603) 

คุณสมบัติไซโครเมติกสและขบวนการของอากาศ  คาวิกฤตของความ

สบาย  การคํานวณภาระความเย็น  การออกแบบระบบปรับอากาศ  การ

ปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 
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หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2564 เหตุผล 

การออกแบบอาคาร และการปรับอากาศ การเลือกอุปกรณระบบระบาย

อากาศ การระบายอากาศในอุตสาหกรรม การออกแบบระบบทอ และ

การกระจายอากาศ การขจัดควันและฝุนผง ระบบควบคุมสําหรับการ

ปรับและระบายอากาศ  การควบ คุม เสี ยงและการสั่ นสะเทื อน  

การประยุกตการปรับอากาศ 

ออกแบบอาคารและการปรับอากาศ  การเลือกอุปกรณระบบระบายอากาศ  

การระบายอากาศในอุตสาหกรรม  การออกแบบระบบทอและการกระจาย

อากาศ  การขจัดควันและฝุนผง  ระบบควบคุมสําหรับการปรับและระบาย

อากาศ  การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน  การประยุกตการปรับอากาศ 

5593509 การแลกเปล่ียนความรอน       3(3-0-6) 

 (Heat Exchanger) 

วิชาบังคับกอน   :  การถายเทความรอน (5593501) 

ความรู พ้ืนฐานการถายโอนความรอน การแบงประเภทอุปกรณ

แลกเปลี่ยนความรอน การเลือกใชอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน อุปกรณ

แลกเปลี่ยนความรอนแบบเปลือกและทอ สัมประสิทธิ์การถายโอนความ

รอน การคํานวณขนาดอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน วัสดุท่ีใชสรางอุปกรณ

แลกเปลี่ยนความรอน การบํารุงรักษาอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน 

5593509 เครื่องแลกเปล่ียนความรอน           3(3-0-6) 

 (Heat Exchanger) 

วิชาบังคับกอน   :  การถายเทความรอน (5593501) 

ความรู พ้ืนฐานการถายโอนความรอน การแบงประเภทอุปกรณ

แลกเปลี่ยนความรอน การเลือกใชอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน อุปกรณ

แลกเปลี่ยนความรอนแบบเปลือกและทอ สัมประสิทธิ์การถายโอนความรอน 

การคํานวณขนาดอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน วัสดุท่ีใชสรางอุปกรณ

แลกเปลี่ยนความรอน การบํารุงรักษาอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน 

เปลี่ยนชื่อวิชา

และปรับปรงุ

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 

5594509 วิศวกรรมหมอน้ํา     3(3-0-6) 

 (Boiler Engineering)  

วิชาบังคับกอน   :  วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง (5594502) 

ความ รู พ้ื น ฐ าน เก่ี ย ว กั บ ห ม อ ไอน้ํ าป ระ เภ ท  โค รงส ร า ง 

สวนประกอบ อุปกรณควบคุม และอุปกรณควบคุมความปลอดภัย ระบบ

น้ําท่ีใชกับหมอน้ํา ระบบเชื้อเพลิงและการเผาไหม การออกแบบและการ

5594509 วิศวกรรมหมอน้ํา         3(3-0-6) 

 (Boiler Engineering)  

วิชาบังคับกอน   :  - 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับหมอน้ํา สวนประกอบท่ีสําคัญของหมอน้ํา 

อุปกรณควบคุมและอุปกรณความปลอดภัย น้ําท่ีใชกับหมอน้ํา เชื้อเพลิงท่ีใช

กับหมอน้ํา การนําไอน้ําไปใชประโยชน การเลือกใชวัสดุและคุณสมบัติทาง

ปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสมกับ

หลักสูตร 
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หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2564 เหตุผล 

คํานวณหมอน้ําแบบตาง ๆ การนําความรอนท้ิงกลับมาใชใหม การ

ประเมินอายุหมอน้ํา การออกแบบอีโคโนไมเซอรท่ีใชกับระบบหมอน้ํา 

การบํารุงรักษา หมอตมน้ํามันท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน กฎหมาย

ท่ีเก่ียวของกับหมอน้ําและหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน 

ปฏิบัติทําสมดุลความรอนหมอน้ําแบบหลอดน้ําและหลอดไฟ ปฏิบัติการ

อุปกรณอุนน้ําปอน และการผลิตไฟฟาดวยไอน้ําความดันต่ํา 

 

เคมีสําหรับสวนประกอบท่ีสําคัญของหมอน้ําและการเชื่อมสวนประกอบท่ี

สําคัญ ขอมูลท่ีใชในการออกแบบหมอน้ําแบบหลอดไฟ หลอดน้ํา หมอตม

น้ํามันรอน และอุปกรณอุนน้ําปอน เชน สวนเปลือก สวนทอ ผนังหนา-หลัง 

และอุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการรับแรงดัน การตรวจสอบการผลิตหมอ

น้ํ าตามมาตรฐานสากล และการแระเมินอายุการใชงานของหมอน้ํ า 

ปฏิบัติการการสมดุลทางความรอนหมอน้ําหลอดไฟ หลอดน้ํา หมอตมน้ํามัน

รอน และอุปกรณอุนน้ําปอนชนิดตาง ๆ 

 5593115 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรเครื่องกล       3(3-0-6) 

(English for Mechanical Engineering) 

วิชาบังคับกอน   :  - 

ภาษาอังกฤษ ในสถานประกอบการ การเขียนประวัติสวนตัวเพ่ือ

สมัครงาน การพูดสอบสัมภาษณงาน การนําเสนองานเปนภาษาอังกฤษ  การ

ใชภาษาอังกฤษท่ีเปนทางการ เนนฝกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ี

เก่ียวของอยางหลากหลาย 

เพ่ิมรายวิชาใหม 

เนนทักษะดาน

ภาษาอังกฤษ 

 5592107 อุปกรณตรวจจบัและขับเคล่ือนในอุตสาหกรรม 2(1-2-6) 

(Industrial Sensors and Actuators) 

วิชาบังคับกอน   :  - 

บทนําของอุปกรณตรวจจับในอุตสาหกรรม ซ่ึงประกอบดวย อุปกรณ

วัดระยะ ลิมิตสวิตซ อุปกรณตรวจจับวัดระยะทางแบบอินฟราเรดและ

เพ่ิมรายวิชาใหม 

เนนทักษะดาน

ระบบอัตโนมัติ 
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หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2564 เหตุผล 

เลเซอร เซนเซอรอุณหภูมิ เซนเซอรการไหล อุปกรณตรวจจับวัดแรงกดและ

แรงดัน  เป นตน  บทนํ าของอุปกรณ ขับ เคลื่ อน ใน อุตสาหกรรม ซ่ึ ง

ประกอบดวย มอเตอรกระแสตรง มอเตอรกระแสสลบั ระบบไฮดรอลิกสและ

ระบบนิวแมติกส รวมถึงการประยุกตใชอุปกรณตรวจจับและระบบขับเคลื่อน

สําหรับอุตสาหกรรมตาง ๆ 

 5593108 การควบคุมทางอุตสาหกรรมและระบบสกาดา  2(1-2-6) 

(Industrial Control and SCADA) 

วิชาบังคับกอน   :  - 

การควบคุมทางอุตสาหกรรมเบื้องตน สภาวะสัญญาณแอนะล็อก 

สภาวะสัญญาณดิจิทัล ตัวรับรูตัวแปรสัญญาณ ตัวควบคุมแอนะล็อก ตัว

ควบคุมดิจิ ทัล การควบคุมลําดับ โปรแกรมแมทแลบ โปรแกรมแลบวิว 

โปรแกรมพีแอลซี การเชื่อมตอพีแอลซี การเชื่อมตอระหวางมนุษยและ

เครื่องจักร การควบคุมดวยอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) การประยุกตใชพี

แอลซีในระบบอัตโนมัติระบบสกาดา 

เพ่ิมรายวิชาใหม 

เนนทักษะดาน

ระบบอัตโนมัติ 

 5593109      ระบบอัตโนมัติและหุนยนตในการผลิต              3(2-2-5)  

(Automatic Systems and Production in Robotics) 

วิชาบังคับกอน   :  - 

หลักการทํางานและการควบคุมสเตปเปอรมอเตอร สายพานลําเลียง 

ระบบควบคุมการผลิตแบบผสมผสานดวยคอมพิวเตอร ระบบการมองเห็น 

เพ่ิมรายวิชาใหม 

เนนทักษะดาน

ระบบอัตโนมัติ 
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หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2564 เหตุผล 

ชนิดของหุนยนตในอุตสาหกรรม การเคลื่อนท่ีของหุนยนตและแขนกล กลไก

การทํางานของหุนยนตหรือแขนกลตาง ๆ วิเคราะหหุนยนตเม่ือมีการทํางาน

ผิดปกติ การใชงานหุนยนตในรูปแบบตาง ๆ ชิ้นสวนอุปกรณสําหรับหุนยนต

อุตสาหกรรม การใชงาน AI และการประยุกตใชกับระบบอัตโนมัติและ

หุนยนต 

 5593207 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมและการจัดการพลังงาน    3(3-0-6)  

(Engineering Economics and Energy Management) 

วิชาบังคับกอน  :  - 

หลักการบริหารจัดการ วิธีการเพ่ิมผลผลิต การวิเคราะหตนทุน มูลคา

เงินท่ีเปลี่ยนตามเวลา การวัดเพ่ือเปรียบเทียบโครงการเชิงเศรษฐศาสตรคา

เสื่อมราคาและภาษี รายไดการวิเคราะหการทดแทนทรัพยสิน การตัดสินใจ

ภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน การวิเคราะหจุดคุมทุน การบริหาร

โครงการ ประวัติศาสตรการใชพลังงานและแหลงพลังงาน การเปลี่ยนรูป

พลังงาน การผลิตไฟฟา ถานหิน ปโตรเลียม แกส พลังงานใตพิภพ พลังงาน

นิวเคลียร พลังงานน้ํา พลังงานลม ตัวทําความรอนรังสีอาทิตยระบบน้ําหรือ

อากาศ การเปลี่ยนรูปโฟโตวอลเทอิกดวยรังสีอาทิตย พลังงานชีวภาพ เชื้อเพลิง

สังเคราะห เศรษฐศาสตรพลังงานและสิ่งแวดลอม การจัดการและการอนุรักษ

พลังงาน นโยบายพลังงาน ปรากฎการณโลกรอน พลังงานในอนาคต 

เพ่ิมรายวิชาใหม 

ใหสอดคลองกับ

สภาวศิวกร 
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หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2564 เหตุผล 

 5593901 เตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล       1(0-2-7) 

 (Mechanical Engineering Pre-Project) 

วิชาบังคับกอน   :  - 

 การหาขัวขอโครงงาน การเขียนโครงรางโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 

การกําหนดวัตถุประสงค ขอบเขต วิธีดําเนินการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม  

เพ่ิมรายวิชาใหม 

ใหนักศึกษาสําเร็จ

การศึกษาตาม

หลักสูตรมากข้ึน 

 5592206 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม  3(3-0-6) 

(Safety Health and Environment) 

วิชาบังคับกอน   :  - 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การดูแลรักษาสุขภาพ การปองกัน

อุบัติภัยตาง ๆ การบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม การควบคุมฝุนและสารมลพิษของ

กาซท่ีกอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอม ไดแก กาซในกลุมไนโตรเจนออกไซด 

(NOX) ซัลเฟอรออกไซด (SOX) ฝุน และอ่ืน ๆ รวมถึงอุณหภูมิของกาซท่ี

ปลอยออกสูบรรยากาศ 

เพ่ิมรายวิชาใหม 

ใหสอดคลองกับ

สภาวศิวกร 
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ตารางเปรียบเทียบอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ระหวางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

รายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจาํหลักสูตร 

1. นายชยุต   พลอยจิรภาส 

2. นายปรัชญา   มุขดา 

3. นายอนุชา   สายสรอย 

4. นายปวีณ   สุขบันเทิง 

5. นายพิเชฐ   นิลดวงดี 

6. นางสาวดวงฤดี   ชตูระกูล 

รายช่ืออาจารยประจํา 

1. นายอุทัย   ผองรัศมี 

2. นายเสนีย   ศิริไชย 

3. นายขวัญชัย   หนาแนน 

4. นายเพชรพิสิฐ เอ่ียมสะอาด 

5. นายชวงชัย   ชุปวา 

6. นายเทิดศักดิ์   อาลัย 

รายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

1. นายอนุชา   สายสรอย 

2. นายปรัชญา   มุขดา  

3. นายปวีณ   สุขบันเทิง 

4. นางสาวดวงฤดี   ชูตระกูล 

5. นายชวงชัย   ชุปวา 

รายช่ืออาจารยประจํา 

1. นายพิเชฐ   นิลดวงดี 

2. นายขวัญชัย   หนาแนน 

3. นายชยุต    พลอยจิรภาส 

4. นายเทิดศักดิ์   อาลัย 

5. นายครรชิต   ภาวนานนท 

 

ปรับ รายชื่ ออาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรให

มี คุ ณ วุ ฒิ ต ร ง แ ล ะ

คุณสมบัติ เปนไปตาม

มาตรฐานหลักสูตร  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หลักการจัดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ค 

หลักการจัดรหัสวิชา 
 

1. ระบบรหัสวิชายึดพ้ืนฐานของระบบรหัสเดิม 

2. การจัดหมวดวิชา หมูวิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมูวิชาของ ISCED (International Standard 

Classification Education) เปนแนวทาง 

3. การจัดหมวดวิชาและหมูวิชา ยึดหลัก 2 ประการ คือ 

 3.1 ยึดสาระสําคัญ (Concept) ของคําอธิบายรายวิชา 

 3.2 ยึดฐานกําเนิดของรายวิชา 

4. รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 7 ตัว 

 เลข 3 ตัวแรกเปนหมวดวิชาและหมูวิชา 

 เลขตัวท่ี 4 บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป 

 เลขตัวท่ี 5 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 

 เลขตัวท่ี 6,7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

ลําดับวิชา 

ลักษณะเน้ือหา 

ระดับความยากงาย หรือช้ันป 

หมวดวิชาและหมูวิชา 
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หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร 

(รหัส 550 - 599) 

 

หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร ไดจัดหมูวิชาไวดังนี้ 

 550  หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 551 หมูวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 552 หมูวิชาอุตสาหการ 

 553 หมูวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 

 554  หมูวิชาพลังงาน 

 555 หมูวิชาคอมพิวเตอรและวิศวกรรมซอฟตแวร 

 556 หมูวิชากอสราง – โยธา 

 557  หมูวิชาไฟฟากําลัง 

 558 หมูวิชาอิเล็กทรอนิกส 

 559 หมูวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 561 หมูวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส 
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หมูวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

(559) 

 

หมูวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้ 

 

1. หมูวิชาท่ัวไป     (559-1--) 

2. หมูวิชาการบริหารทางวิศวกรรม   (559-2--) 

3. หมูวิชาวัสดุวิศวกรรม    (559-3--) 

4. หมูวิชากลศาสตรวัสดุและการออกแบบ  (559-4--) 

5. หมูวิชาพลังงานความรอน   (559-5--) 

6. หมูวิชาพลังงานของไหล   (559-6--) 

7. หมูวิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรม   (559-7--) 

8. หมูวิชาฝกประสบการวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา (559-8--) 

9. หมูวิชาโครงงานพิเศษ    (559-9--) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา 

สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ 

1 นายอนุชา  สายสรอย 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

(พ.ศ. 2553) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ (พ.ศ. 2556) 

วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  

(พ.ศ. 2561) 

1.  หนังสือ/ตํารา/บทความวิชาการ 

- 

2.  ผลงานวิจัย 

2 . 1  Promthaisong, P., Kuma, M., Chuwattanakul, V, Saysroy, A. and 

Eiamsa-ard, S.  (2018). PREDICTION OF HEAT AND FLUID FLOW IN A HEAT 

EXCHANGER TUBE MOUNTED WITH V-CONE BUNDLES. Transactions of the 

TSME, Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering 

(JRAME), Vol. 6, No. 1, pp.13-20. (TCI. กลุม 1) 

2 .2  Samruaisin, P., Samutpraphut, B., Wongcharee, K., Eiamsa-ard, S., 

Saysroy, A. and Chuwattanakul, V. (2020). Thermo-Hydraulic Performance of 

Round Tubes Installed with Double V-Shaped Winglet Vortex Generators: Effect 

of Blockage Ratio. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics 

Research, Vol. 9, No. 3, pp.470-475. (ISI.) 

2.3 อนุชา สายสรอย, อุทัย ผองรัศมี, ชวงชัย ชุปวา และจักรกฤษณ ขันทอง. 

(2563). การเพ่ิมการถายเทความรอนภายในทอกลมสอดใสแผนบิดผิวคลื่นและสลับ

แกน, วารสารวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ปท่ี 48, ฉบับท่ี 3, หนาท่ี 440-

449. (TCI. กลุม 2) 
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3.  ประสบการณการทํางาน 

พ.ศ. 2556 อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

4.  ประสบการณสอน/วิชาท่ีรับผิดชอบสอน 

4.1 กลศาสตรของไหล 1-2 

4.2 กลศาสตรวัสดุ 1-2 

4.2 เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 

4.3 การสั่นสะเทือนเชิงกล 

4.4 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ 

4.5 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบฯ 

2 นายปรัชญา มุขดา 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

(พ.ศ. 2548) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

(พ.ศ. 2551) 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

(พ.ศ. 2560) 

1. หนังสือ/ตํารา/บทความวิชาการ 

- 

2. ผลงานวิจัย  

2.1 ปรัชญา มุขดา. (2560). Respond Surface Method for Optimization of 

Injection from IDM Injector, รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ

เพชรบุรีวิจัยเพ่ือแผนดินไทยท่ียั่งยืน (ครั้งท่ี 7) ณ จังหวัดเพชรบุรี, 15 กรกฎาคม 

2560. หนาท่ี 18-24. 

2.2 ปรัชญา มุขดา. (2560), อุปกรณเสริมดานอากาศพลศาสตรของรถบรรทุก

เพ่ือประหยัดเชื้อเพลิง, รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรี

วิจัยเพ่ือแผนดินไทยท่ียั่งยืน (ครั้งท่ี 7) ณ จังหวัดเพชรบุรี, 15 กรกฎาคม 2560. 

หนาท่ี 46-53. 
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2.3 ปรัชญา มุขดา และขวัญ หนาแนน. (2562). เครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยอเนกประสงค , รายงานสืบ เนื่ องการประชุมวิชาการเครือขาย

วิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย (ครั้งท่ี 33) ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่น

เซ็นเตอร จังหวัดอุดรธานี, 2-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562. หนาท่ี 145-151. 

2.4 เอกพล ทวีกาญจน, สมิทธ เอ่ียมสะอาด, ปรัชญา มุขดา และขวัญชัย 

หนาแนน (2563), ประสิทธิภาพการถายเทความรอนของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน

แบบเทอรโมไซฟอนวงรอบ กรณีการไหลแบบสวนทาง, รายงานสืบเนื่องการประชุม

วิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย (ครั้งท่ี 34) ณ อําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ, 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563. หนาท่ี 234-240. 

2.5 ปรัชญา มุขดา, กฤษณ ไชยวงศ, ทัดทอง พราหมณี และ ขวัญชัย หนาแนน. 

(2563). การออกแบบระบบโซลาเซลลและชวงการทํางานท่ีเหมาะสมสําหรับปมน้ํา, 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู

ชุ มชนแห งประเทศไทย (ครั้ ง ท่ี  13) ณ  คณ ะวิทยาศาสตรและเทคโน โลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต, 5-7 พฤศจกิายน 2563. หนาท่ี 34-41. 

2.6 กฤษณ ไชยวงศ, กันยารัตน ศรีวิสทิยกุล, ทัดทอง พราหมณี และปรัชญา มุขดา. 

(2563). การใชงานเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตสรรพสิ่งเพ่ือประยุกตใชงานการเกษตรของ

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี, 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู

ชุมชนแห งประเทศไทย (ครั้ ง ท่ี  13 ) ณ  คณ ะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต, 5-7 พฤศจิกายน 2563. หนาท่ี 492-498. 
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2.7 P. Mukda and P. Ninduungdee. (2017). An Investigation of Fuel 

Consumption Changes of a Pickup Equipped with Outside Accessories 

by CFD,  Proceeding of the International Conference on Engineering, 

Technology, and Applied Science-Fall Session ( ICETA-Fall 2017) . 

Kitakyushu International Conference Center, Kitakyushu, Fukuoka, Japan 

during, 7-9 November2017. pp. 13-20. 

2.8 P.  Mukda.  (2018). Needle-Free Jet Injector by Impact Driven 

Method, Proceeding of the 5th Rajabhat University National & 

International Research and Academic Conference, Phetchaburi Rajabhat 

University, Phetchaburi, Thailand, 2–5 December 2018. pp. 36-40. 

2.9 P.  Mukda. (2019). High Speed Liquid Jet Generation for Needle-

Free Injector by Impact Driven Method, Proceeding of the 13th 

International Conference on Language, Education & Innovation, London, 

United Kingdom, 30-31 January 2019. pp. 28-33. 

3. ประสบการณการทํางาน 

พ.ศ. 2551 อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. 2558 – 2560 ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. 2562 – ปจจุบัน รองคณบดี (ฝายบริหาร)  

4.  ประสบการณสอน/วิชาท่ีรับผิดชอบสอน 

4.1 กลศาสตรวิศวกรรม 2 

4.2 กลศาสตรวัสดุ 1-2 
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4.3 กลศาสตรเครื่องจักรกล 1-2 

4.4 ออกแบบเครื่องจักรกล 1-2 

3 นายชวงชัย   ชุปวา 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

(พ.ศ. 2548) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

(พ.ศ. 2554) 

1.  หนังสือ/ตํารา/บทความวิชาการ 

- 

2.  ผลงานวิจัย 

    2.1 อนุชา สายสรอย, อุทัย ผองรัศมี , ชวงชัย ชุปวา และจักรกฤษณ ขันทอง. 

(2563). การเพ่ิมการถายเทความรอนภายในทอกลมสอดใสแผนบิดผิวคลื่นและสลับ

แกน. วารสารวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ปท่ี 48, ฉบับท่ี 3, หนาท่ี 440-449. 

(TCI. กลุม 2) 

2.2 วิ ศิษฐ จันทรชื่น , ชวงชัย ชุปวา และ ชวลิต ถ่ินวงศ พิ ทักษ . (2563).  

การศึกษาพฤติกรรมของทอโครงสรางรวมระหวาง AL/GFRP ภายใตแรงกระแทกใน

แนวแกน,  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหง

ประเทศไทย (ครั้งท่ี 34) ณ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ, 14-17 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2563. AMM-003, หนาท่ี 151-161. 

2.3 ชวงชัย ชุปวา, อุทัย ผองรัศมี, วิศิษฐ จันทรชื่น, คมสันต รัตนกิจสุนทร และ 

ชวลิต ถ่ินวงศพิทักษ. (2563).  อิทธิพลของการวางมุมเสนใยตอความสามารถในการ

รับแรงกระแทกของทออลูมิเนียมท่ีหุมดวยคารบอนไฟเบอร/อีพอกซ่ี. รายงาน

สืบเนื่องการประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย (ครั้งท่ี 34) 

ณ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ, 14-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563. AMM-012, 

หนาท่ี 224-235. 
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2.4 Chuangchai Chupava, Chawalit Thinvongpituk and Komsan 

Rattankijsuntorn. (2020). An Investigation of Hybrid AL/CFRP Tubes with 

Fiber Orientation Angle Parallels to Its Axis. Proceeding of the 11th TSME 

International Conference on Mechanical Engineering Ubonratchathani, 

Thailand, 1-4 December 2020. AMM0013, pp.60-66. 

3.  ประสบการณการทํางาน 

     3.1 พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

4.  ประสบการณสอน/วิชาท่ีรับผิดชอบสอน 

4.1 กลศาสตรวิศวกรรม 1-2 

4.2 กลศาสตรเครื่องจักรกล 1-2 

4.3 วัสดุวิศวกรรม 

4.4 ออกแบบเครื่องจักรกล 1-2 

4 นายปวีณ   สุขบรรเทิง 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

(พ.ศ. 2555) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

มหานคร (พ.ศ. 2558) 

1.  หนังสือ/ตํารา/บทความวิชาการ 

- 

2.  ผลงานวิจัย 

2.1 ปวีณ สุขบรรเทิง, ดวงฤดี ชูตระกูล, ขวัญชัย หนาแนน และราเชณ คณะนา. 

(2563). การหาจุดท่ีประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องยอยขยะพลาสติกท่ีมีความเร็วรอบ

ทํางานต่ํา. วารสารวิทยาศาสตรแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ปท่ี 17, ฉบับท่ี 1, 

เดือนมกราคม – มิถุนายน 2563. หนาท่ี 71-80. (TCI. กลุม 2) 

2.2 ขวัญชัย หนาแนน, ปวีณ สุขบรรเทิง, ยุทธนา พลอยฉาย, อุทัย ผองรัศมี, 

พิทักษ พรอมไธสง และสมิทธ เอ่ียมสอาด. (2560). อิทธิพลของชองเจ็ทพุงชนท่ีมีผลตอ
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สม รรถน ะท างค วาม ร อน ใน เค รื่ อ งส ร า งอ าก าศ ร อน . ราย งาน สื บ เนื่ อ ง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ การถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุปกรณดานความ

รอนและกระบวนการ (ครั้งท่ี 16) ณ ศูนยฝกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด, จังหวัด

เชียงใหม. หนาท่ี 246-250. 

2.3 ขวัญชัย หนาแนน และปวีณ สุขบรรเทิง. (2560). อิทธิพลของความสูงเบด

ตออัตราการอบแหงกุงดวยเครืองอบแหงแบบฟลูอิไดซเบด. รายงานสืบเนื่องการ

ถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุปกรณดานความและกระบวนการ (ครั้งท่ี 17) 

ณ ลําปางรีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง, 15-16 กุมภาพันธ 2561. หนาท่ี 246-

250. 

2.4 ปวีณ สุขบรรเทิง และ ขวัญชัย หนาแนน. (2560). คุณลักษณะการไหลในทอ

กลมรวมกับแผนบิดดวยวิธีเชิงทัศน. วารสารวิทยาศาสตรแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี, ปท่ี 14, ฉบับท่ี 2, เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560. หนาท่ี 36-46. (TCI. กลุม 

2) 

3.  ประสบการณการทํางาน 

พ.ศ. 2558 - ปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

4.  ประสบการณสอน/วิชาท่ีรับผิดชอบสอน 

4.1 วิชาชีพวิศวกรรม 

4.2 วัสดุวิศวกรรม 

4.3 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 

4.4 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
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5 นางสาวดวงฤดี  ชูตระกูล 

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

(พ.ศ. 2544) 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

(พ.ศ. 2553) 

1.  หนังสือ/ตํารา/บทความวิชาการ 

 - 

2.  ผลงานวิจัย 

    2.1 ปวีณ สุขบรรเทิง, ดวงฤดี ชูตระกูล, ขวัญชัย หนาแนน และราเชณ คณะนา. 

(2563). การหาจุดท่ีประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องยอยขยะพลาสติกท่ีมีความเร็วรอบ

ทํางานต่ํา. วารสารวิทยาศาสตรแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ปท่ี 17, ฉบับท่ี 1, 

เดือนมกราคม – มิถุนายน 2563. หนาท่ี 71-80. (TCI. กลุม 2) 

     2.2 ขวัญชัย หนาแนน, พิทักษ พรอมไธสง, ปรัชญา มุขดา และดวงฤดี ชูตระกูล. 

(2562). อิทธิพลของความหนาแผนบิดท่ีมีผลตอคาการถายเทความรอนเจ็ทอากาศ

ไหลหมุนควงพุงชน. รายงานสืบเนื่องการประชุมเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหง

ประเทศไทย (ครั้งท่ี 33) ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร จังหวัด

อุดรธานี, 2-5 กรกฎาคม 2562. หนาท่ี 993-999. 

3.  ประสบการณการทํางาน 

     พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

4.  ประสบการณสอน/วิชาท่ีรับผิดชอบสอน 

4.1 เขียนแบบวิศวกรรม 

4.2 กลศาสตรวิศวกรรม 1 – 2 

4.3 วัสดุวิศวกรรม 

4.4 กระบวนการผลติ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 

รายช่ือผูทรงคุณวุฒิ วิทยากรและผูเขารวมสมัมนาวิพากษหลักสตูร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

194 

 

 

 

 
 



 

195 

 

 
 

 

 

 

 



 

196 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ซ  

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงคของหลักสูตร 
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ภาคผนวก ซ  

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 

วัตถุประสงคของหลักสูตร พ.ศ. 2559 วัตถุประสงคของหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกลใหมีความรู 

และทักษะดานการออกแบบและคํานวณงาน

วิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกลใหมีความรู

และทักษะเฉพาะทางดานพลังงานและวัสดุ 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกลใหเปนนัก

คิดคน พัฒนาสิ่งประดิษฐ และงานวิจัย 

4 . เพ่ื อผลิ ตบัณ ฑิ ตวิศ วกรรม เครื่ อ งกล ให มี

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

5 . เพ่ื อผลิ ตบัณ ฑิ ตวิศ วกรรม เครื่ อ งกล ให มี

ความสามารถในการเรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหม และ

พัฒนาตนเองใหมีความรูท่ีสูงข้ึน 

 

 

 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกลใหมีความรู 

และทักษะดานการออกแบบงานวิศวกรรมเครื่องกล 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตให มีความรูและทักษะดาน

พลังงาน 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูและทักษะดานวัสดุ 

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูและทักษะดานระบบ

อัตโนมัติและหุนยนต 

5 . เพ่ื อผลิ ตบัณ ฑิ ตวิศ วกรรม เครื่ อ งกล ให มี

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาคผนวก ฌ  

ตารางแสดงความสอดคลองของผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสตูร (PLOs)  

กับผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา  

(Course Learning Outcomes: CLOs)
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ภาคผนวก ฌ  

ตารางแสดงความสอดคลองของผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสตูร (PLOs) กับผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา  

(Course Learning Outcomes: CLOs) 
 

รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs จํานวน

หนวยกิต 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

5501101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1  3 (3-0-6)   √      

CLO1  เพ่ือใหผูเรียนมีความรูทางดานคณิตศาสตร 

เชน ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร การแก

สมการอนุพันธ การแกสมการปริพันธ และ

ประยุกตใชในงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 

 

5501102 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3 (3-0-6)   √      

CLO1  เพ่ือใหผูเรียนมีความรูทางดานคณิตศาสตร

เก่ียวกับเรขาคณิต และการประยุกตใชใน

งานทางวิศวกรรมเครื่องกล 

 

5501204 ฟสิกสสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล  3 (3-0-6)   √      

CLO1   เพ่ือใหผู เรียนมีความรูและเขาใจเก่ียวกับ

ปรากฏการณทางธรรมชาติและทฤษฎีตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของ 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs จํานวน

หนวยกิต 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

5501205 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1 (0-3-0)   √ √     

CLO1   เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะในการใชเครื่องมือ

ทางฟสิกส 

 

5501206 เคมีสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3 (3-0-6)   √      

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนรูจักสารเคมีชนิดตาง ๆ  

CLO2 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูทางดานคุณสมบัติ

ของสารเคมี 

 

5501207 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1 (0-3-0)   √ √     

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะในการใชเครื่องมือ

ทางเคมี 

 

5591102 เขียนแบบวิศวกรรม   3 (2-2-5)     √    

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะการอานแบบและเขียน

แบบไดอยางถูกตองตามมาตรฐานสากล 

 

CLO2 เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะการสเก็ตแบบดวยมือ

เปลาและใชอุปกรณเขียนแบบชิ้นงานจริง 

 

5591120 กลศาสตรวิศวกรรม 1  3 (3-0-6)   √  √    

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูเก่ียวกับแรง โมเมนต 

การสมดุลแรง และการวิเคราะหผลลัพธ 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs จํานวน

หนวยกิต 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

5592121 กลศาสตรวิศวกรรม 2  3 (3-0-6)   √  √    

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูเก่ียวกับการเคลื่อนท่ี

ของวัตถุ 

 

CLO2 เพ่ือใหผูเรียนรูจักทฤษฎีและวิเคราะหการ

เคลื่อนท่ีของวัตถุ 

 

5591301 วัสดุวิศวกรรม  3 (3-0-6)     √    

CLO1 เพ่ื อ ให ผู เรี ย น มี ค วาม รู เ ก่ี ย ว กั บ วั ส ดุ

วิศวกรรม ไดแก สมบัติ การใชงาน  

 

5591101 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ

วิศวกรรมเครื่องกล 

3 (2-2-5)     √    

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะการเขียนโปรแกรม

และการวิเคราะหโดยใชภาษาระดับสูง 

 

CLO2 สามารถนําทักษะมาออกแบบและทดสอบ

โปรแกรมเพ่ือแกปญหาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

5592501 อุณหพลศาสตร 3 (3-0-6)   √   √   

CLO1 เพ่ือใหผู เรียนเขาใจหลักการและวิธีการ

วิเคราะหของความรอน 

 

CLO2 เพ่ือใหผูเรียนเขาใจกฎของเทอรโมไดนามิกส  
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs จํานวน

หนวยกิต 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

5592601 กลศาสตรของไหล 3 (3-0-6)   √   √   

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนอธิบายความสัมพันธของความรู

พ้ืนฐานและพฤติกรรมเก่ียวกับการไหล 

 

CLO2 เพ่ื อ ให ผู เรียนประยุกต ใช องค ความรู

กลศาสตรของไหลออกแบบระบบทอใน

งานวิศวกรรมเครื่องกล 

 

5592401 กลศาสตรวัสด ุ 3 (3-0-6)   √  √    

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนเขาใจถึงหลักการความเคน 

ความเครียด และระยะยืดตัวของวัสดุท่ีรับ

แรงกระทํา 

 

CLO2 เพ่ือใหผู เรียนสามารถวิเคราะหและระบุ

ตําแหนงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากแรง

กระทําในรูปแบบตาง ๆ 

 

5592301 กระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเครื่องกล 3 (3-0-6)   √      

CLO1 เพ่ือใหผู เรียนสามารถประยุกตใชความรู

กระบวนการผลิตมาเขียนแผนผังการผลิตได 

 

CLO2 เขาใจเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการผลิต

เบื้องตน 

 



 

221 

 

รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs จํานวน

หนวยกิต 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

5592103 เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร  3 (2-2-5)     √    

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนเขียนแบบชิ้นงานทางวิศวกรรม

ดวยโปรแกรมเขียนแบบได 

 

5591701 ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 1 1 (0-3-0) √   √     

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนคนหา และเรียนรูทักษะการ

อานเครื่องมือวัดประเภทตาง ๆ ในงาน

อุตสาหกรรม และหาขอมูลเก่ียวกับ เครื่อง

ตัด เครื่องเจาะ เครื่องกลึง ได 

 

CLO2 เพ่ือใหผูเรียนใชเครื่องมือตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

กับวิศวกรรมเครื่องกล เชน เครื่องมือวัด 

เครื่องกลึง เครื่องตัด เครื่องเจาะ ได 

 

5591702 ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 2 1 (0-3-0) √   √     

CLO1 เพ่ือใหผู เรียนคนหา และเรียนรู ทักษะ

กระบวนการเชื่อมประเภทตาง ๆ ในงาน

อุตสาหกรรม และหาขอมูลเก่ียวกับ เครื่อง

เชื่อมแบบตาง ๆ 

 

CLO2 เพ่ือใหผูเรียนใชเครื่องมือตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

กับวิศวกรรมเครื่องกล เชน เชื่อมแกส 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs จํานวน

หนวยกิต 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

เชื่อมไฟฟา เชื่อมอัด เชื่อม MIG เชื่อม TIG 

เชื่อมใตฟลักซ 

5592604 นิวแมติกสและไฮดรอลิกส  2 (1-2-6)        √ 

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและเขาใจอุปกรณ

และระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส 

 

CLO2 เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะในการออกแบบ ตอ

วงจร และใชงานอุปกรณนิวแมติกสและ 

ไฮดรอลิกส 

 

5592101 วิศวกรรมไฟฟา  3 (3-0-6)   √      

CLO1 เพ่ื อ ให ผู เรียน มีความรูท างด าน ไฟฟ า

พ้ืนฐาน 

 

CLO2 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูเก่ียวกับวงจรไฟฟา  

5592102 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา  1 (0-3-0)   √ √     

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะในการตอวงจรไฟฟา  

5592100 วิชาชีพวิศวกรรม   √ √       

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ี มี อ ยู  ใน ก ารสื บ ค น ข อ มู ล  ค ว าม รู 

เท ค โน โล ยี ให ม  ๆ  ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ ง า น
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs จํานวน

หนวยกิต 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

วิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือใหตนเองรูเทาทัน

เทคโนโลยีในปจจุบัน 

CLO2 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูเก่ียวกับ กฎหมาย 

ค ว าม ป ล อด ภั ย  อ าชี ว อ น า มั ย  แล ะ

สิ่งแวดลอมเบื้องตน ท่ีเก่ียวของกับงาน

ทางดานวิศวกรรมเครื่องกล 

 

5593115 ภาษาอังกฤษสําหรบัวิศวกรเครื่องกล 3 (3-0-6) √        

CLO1 เ พ่ื อ ให ผู เรี ย น มี ค ว า ม รู แ ล ะ ทั ก ษ ะ

ภาษาอังกฤษสําหรับการใชงานทางดาน

วิศวกรรมเครื่องกล ไดแก การฟง การพูด 

การอาน การเขียน เปนตน 

 

5593401 กลศาสตรเครื่องจักรกล 3 (3-0-6)   √      

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและเขาใจเก่ียวกับ

ทฤษฎีของเครื่องจักรกล 

 

5594301 ออกแบบเครื่องจักรกล 3 (3-0-6)     √ √   

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนเขาใจหลักการและทฤษฎีการ

ออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 

 

CLO2 เพ่ื อ ให ผู เรียนสรางองคความรู ในการ  
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs จํานวน

หนวยกิต 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

ออกแบบชิ้ นส วน เครื่องจักรกลและมี

ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห 

และออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 

5593103 วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ  3 (3-0-6)        √ 

CLO1 เพ่ือใหผู เรียนมีความรูและเขาใจระบบ

ควบคุม 

 

CLO2 เพ่ือใหผู เรียนสามารถออกแบบระบบ

ควบคุมได 

 

5594303 การสั่นสะเทือนเชิงกล  3 (3-0-6)   √      

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและเขาใจพฤติกรรม

การสั่นสะเทือนเชิงกล 

 

CLO2 เพ่ือใหผู เรียนปองกันหรือควบคุมการ

สั่นสะเทือนได 

 

5593501 การถายเทความรอน  3 (3-0-6)      √   

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนอธิบายพฤติกรรมการถายเท

ความรอน การนํา การพา และการแผรังสี 

 

CLO2 เพ่ือใหผูเรียนประยุกตใชองคความรู ทฤษฎี

การถายเทความรอน ออกแบบอุปกรณเพ่ิม
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs จํานวน

หนวยกิต 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

ก า ร ถ า ย เท ค ว า ม ร อ น ใน ง า น ท า ง

วิศวกรรมเครื่องกล 

5593603 การทําความเย็นและปรับอากาศ 3 (3-0-6)      √   

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนอธิบายพฤติกรรมเก่ียวกับการ

ทําความเย็นและปรับอากาศ 

 

CLO2 สามารถประยุกตใชองคความรู ทฤษฎีการ

ทําความเย็นออกแบบระบบทําความเย็นใน

งานอุตสาหกรรม 

 

5594502 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง  3 (3-0-6)      √ √  

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและเขาใจเก่ียวกับ

แหลงกําเนิดพลังงาน 

 

5592107 อุปกรณตรวจจบัและขับเคลื่อนใน

อุตสาหกรรม 

2 (1-2-6)        √ 

CLO1 เพ่ือใหผู เรียนมีความรู เก่ียวกับอุปกรณ

ตรวจจับและขับเคลื่อนไดอยางถูกตอง 

 

CLO2 เพ่ือใหผู เรียนมีทักษะในการใชอุปกรณ

ตรวจจับและขับเคลื่อนไดอยางถูกตอง 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs จํานวน

หนวยกิต 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

5593108 การควบคุมทางอุตสาหกรรมและระบบ

สกาดา 

2 (1-2-6)        √ 

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูในระบบควบคุมทาง

อุตสาหกรรมและระบบสกาดา 

 

CLO2 เพ่ือใหผูเรียนเขียนโปรแกรมควบคุมทาง

อุตสาหกรรม 

 

5593109 ระบบอัตโนมัติและหุนยนตในการผลิต 3 (2-2-5)        √ 

CLO1 เพ่ือใหผู เรียนมีความรูในระบบอัตโนมัติ

และหุนยนต 

 

CLO2 เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการควบคุม

ระบบอัตโนมัติและควบคุมหุนยนต 

 

5593207 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมและการจัด

การพลังงาน 

3 (3-0-6)      √   

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและเขาใจหลักการ

วิเคราะหทางเศรษฐศาสตร 

 

CLO2 เพ่ือใหผู เรียนมีความรูและเขาใจการจัด

การพลังงาน 

 

 



 

227 

 

รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs จํานวน

หนวยกิต 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

5592704 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1  1 (0-3-0)    √ √    

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนอธิบายวิธีใชเครื่องมือตาง ๆ 

ในการปฏิบัติการทางวัสดุวิศวกรรม 

 

CLO2 เพ่ือใหผูเรียนอธิบายสมบัติของวัสดุและ

เลือกใชวัสดุไดอยางถูกตองเหมาะสมกับ

งานทางวิศวกรรมเครื่องกล 

 

5592705 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2  1 (0-3-0)    √     

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนใชเครื่องมือตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

กับวิศวกรรมเครื่องกล เชน เครื่องมือวัด ปม

น้ํา ระบบการไหลในทอ เข่ือน ฝาย เปนตน 

 

CLO2 เพ่ือใหผูเรียนอธิบายสมบัติและพฤติกรรม

ของของไหลได 

 

5593706 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3  1 (0-3-0)    √  √   

CLO1 เพ่ือใหผู เรียนมีความรูและทักษะการใช

เครื่องมือเก่ียวกับอุณหพลศาสตรและการ

ถายเทความรอน 

 

5593707 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 4  1 (0-3-0)    √    √ 

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนใชเครื่องทดสอบมือตาง ๆ ท่ี  
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs จํานวน

หนวยกิต 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

เก่ียวของกับวิศวกรรมเครื่องกล เชน ความ

ต านทานแรงดึ ง  ความต านทานแรง

กระแทก ความแข็งแบบบริเนลล รอกเวลล 

วิกเกอรส การทดสอบการดัดงอ เปนตน 

CLO2 เพ่ือใหผูเรียนอธิบายสมบัติของวัสดุและ

เลือกใชวัสดุไดอยางถูกตองเหมาะสมกับ

งานทางวิศวกรรมเครื่องกล 

 

5593708 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 5  1 (0-3-0)    √   √  

CLO1 เพ่ือใหผู เรียนใชเครื่องทดสอบตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของกับเครื่องยนต เชน การทดสอบ

ปมน้ํามันของเครื่องยนต การวิเคราะหการ

เผาไหมของเครื่องยนตและการวิเคราะห

สมรรถนะเครื่องยนต การทดสอบแรงมา

รถยนต 

 

CLO2 เพ่ือใหผูเรียนอธิบายระบบยานยนต เชน 

สวนประกอบ หลักการทํางาน วิเคราะห

สมรรถนะและสามารถแกปญหาท่ีเกิดกับ

ระบบยานยนตเบื้องตนได 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs จํานวน

หนวยกิต 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

5593106 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับ

วิศวกรรมเครื่องกล  

3 (3-0-6)     √    

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

วิธีการวิเคราะหเชิงตัวเลขและเกิดทักษะ

กระบวนการคิดอยางเปนระบบ 

 

CLO2 เพ่ือใหผูเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

เพ่ือแกปญหาเชิงตัวเลขได 

 

5593105 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณเบื้องตน  3 (3-0-6)      √   

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูเก่ียวกับทฤษฎีทาง

พลศาสตรของไหลและใชโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอรมาวิเคราะหพฤติกรรมการ

ไหลของของไหลเบื้องตน 

 

5592302 โลหะวิทยาทางวิศวกรรม  3 (3-0-6)     √    

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูดานโลหะ เก่ียวกับ

คุณสมบัติ พฤติกรรม และการใชงานโลหะ

ชนิดตาง ๆ 

 

5594901 เตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล  1 (0-2-1) √        

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนสามารถเลือกใชเทคโนโลยี  
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs จํานวน

หนวยกิต 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

สารสนเทศท่ี มีอยู  ในการสืบคนขอมูล 

ความรู เทคโนโลยีใหม ๆ 

CLO2 เพ่ือใหผูเรียนสามารถคนหา และเรียนรู

ทักษะการทํางานท่ีจําเปนตอการแกปญหา

ท่ีไมเคยมีประสบการณมากอน 

 

5594902 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล  3 (135) √   √  √ √ √ 

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนสามารถเลือกใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ี มีอยู  ในการสืบคนขอมูล 

ความรู เทคโนโลยีใหม ๆ 

 

CLO2 เพ่ือใหผูเรียนสามารถเลือกใชเครื่องมือได

อ ย า ง ถู ก ต อ ง เห ม าะส ม กั บ งาน ท าง

วิศวกรรม 

 

5592201 วิศวกรรมการบํารุงรักษา  3 (3-0-6)   √      

CLO1 เพ่ื อให ผู เรี ยนวางแผนการบํ ารุ งรั กษา

เครื่องจักรรวมกับเศรษฐศาสตรของการ

บํารุงรักษา 

 

CLO2 เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะระบบจัดการการซอม

บํารุงรวมกับเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs จํานวน

หนวยกิต 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

5592202 การบํารุงรักษาและระบบคุณภาพ  3 (3-0-6)   √      

CLO1 เพ่ื อ ให ผู เรี ย น มี ค วาม รู เ ก่ี ย ว กั บ ก าร

บํารุงรักษาและระบบคุณภาพในโรงงาน

อุตสาหกรรม 

 

5592206 อาชี ว อ น า มั ย  ค วาม ป ลอด ภั ย  แล ะ

สิ่งแวดลอม 

3 (3-0-6)  √       

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนมีความรอบรูเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลก 

และเขาใจผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอ

สิ่งแวดลอมในแงมุมตาง ๆ 

 

CLO2 เพ่ือใหผู เรียนมีความรูเก่ียวกับกฎหมาย 

ค ว าม ป ล อด ภั ย  อ าชี ว อ น า มั ย  แล ะ

สิ่งแวดลอม ท่ีเก่ียวของกับงานทางดาน

วิศวกรรมเครื่องกล 

 

5593201 วิศวกรรมความปลอดภัย  3 (3-0-6)  √       

CLO1 เพ่ือใหผู เรียนมีความรูเก่ียวกับกฎหมาย

และความปลอดภัย 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs จํานวน

หนวยกิต 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

5593203 การควบคุมคุณภาพ  3 (3-0-6)  √       

CLO1 เพ่ื อ ให ผู เรียน มีความรู ในการควบ คุม

คุณภาพ 

 

5594201 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน 3 (3-0-6)      √   

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูวิธีการอนุรักษและ

การจัดการพลังงาน 

 

5594202 การประหยัดพลังงาน  3 (3-0-6)      √   

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและวิธีการประหยัด

พลังงาน 

 

5594203 การบริหารทางวิศวกรรม  3 (3-0-6) √        

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและวิธีการบริหาร

ทางวิศวกรรม 

 

5594204 การควบคุมภาวะมลพิษของอากาศ  3 (3-0-6)  √       

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูดานมลพิษทางอากาศ  

CLO2 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูในการปองกันและ

ควบคุมมลพิษทางอากาศ 

 

5593502 วิศวกรรมยานยนต  3 (3-0-6)       √  

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูดานวิศวกรรมยานยนต  
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs จํานวน

หนวยกิต 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

5593503 เทคโนโลยียานยนต         √  

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนมีรูจักเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ

กับยานยนต 

 

5593504 เครื่องยนตกาซเทอรไบน  3 (3-0-6)       √  

CLO1 เพ่ื อ ให ผู เรี ยน มีความรู และวิ เคราะห

เก่ียวกับเครื่องยนตกาซเทอรไบน 

 

5594501 เครื่องยนตสันดาปภายใน 3 (3-0-6)       √  

CLO1 เพ่ื อ ให ผู เรี ยน มีความรู และวิ เคราะห

เครื่องยนตสันดาปภายใน 

 

5593505 กระบวนการเผาไหม  3 (3-0-6)       √  

CLO1 เ พ่ื อ ให ผู เรี ย น มี ค ว า ม รู แ ล ะ เข า ใจ

กระบวนการเผาไหม 

 

5593506 การออกแบบระบบความรอน  3 (3-0-6)      √   

CLO1 เพ่ื อ ให ผู เรี ย น มี ค วาม รู แ ล ะส าม ารถ

ออกแบบระบบความรอน 

 

5593507 วิศวกรรมพลังงานทดแทน  3 (3-0-6)      √   

CLO1 เพ่ือใหผู เรียนมีความรู เก่ียวกับพลังงาน

ทดแทน 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs จํานวน

หนวยกิต 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

5593508 ระบบตนกําลังทางความรอน  3 (3-0-6)      √   

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูในระบบตนกําลังทาง

ความรอน 

 

5593509 อุปกรณแลกเปลีย่นความรอน  3 (3-0-6)      √   

CLO1 เพ่ื อ ให ผู เรี ย น มี ค วาม รู แ ล ะส าม ารถ

ออกแบบอุปกรณแลกเปลีย่นความรอน 

 

5593604 การปรับและระบายอากาศ  3 (3-0-6)      √   

CLO1 เพ่ือใหผู เรียนมีความรู ในการปรับและ

ระบายอากาศ 

 

5593605 เครื่องจักรกลของไหล  3 (3-0-6)      √   

CLO1 เ พ่ื อ ใ ห ผู เ รี ย น มี ค ว า ม รู เ ก่ี ย ว กั บ

เครื่องจักรกลของไหล เชน ป ม กังหัน 

เครื่องกําเนิดไฟฟา 

 

5594509 วิศวกรรมหมอไอน้ํา  3 (3-0-6)      √   

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูเก่ียวกับหมอน้ํา  

5593802 เตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและเตรยีม

ฝกประสบการณวิชาชีพ  

3 (3-0-6) √        

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนสามารถเลือกใชเทคโนโลยี  
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs จํานวน

หนวยกิต 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

สารสนเทศท่ีมีอยู ในการสืบคนขอมูล 

ความรู เทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือใหตนเอง

รูเทาทันเทคโนโลยีในปจจุบัน 

CLO2 เพ่ือใหผูเรียนสามารถคนหา และเรียนรู

ทักษะการทํางานท่ีจําเปนตอการแกปญหา

ท่ีไมเคยมีประสบการณมากอน 

 

5594801 ฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 3 (300)    √ √    

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชเครื่องมือตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของกับวิศวกรรมเครื่องกล เชน 

เครื่องมือวัด เครื่องกลึง เครื่องเชื่อม 

เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องไส เปนตน 

 

CLO2 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและทักษะพ้ืนฐานทาง

วิศวกรรม ไดแก ดานการเขียนโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอร ดานวัสดุ ดานเขียนแบบ และ

ดานกลศาสตรวิศวกรรม 

 

5594803 สหกิจศึกษา 3 (600)    √ √    

CLO1 เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชเครื่องมือตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของกับวิศวกรรมเครื่องกล เชน 
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/CLOs จํานวน

หนวยกิต 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

เครื่องมือวัด เครื่องกลึง เครื่องเชื่อม 

เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องไส เปนตน 

CLO2 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและทักษะพ้ืนฐานทาง

วิศวกรรม ไดแก ดานการเขียนโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอร ดานวัสดุ ดานเขียนแบบ และ

ดานกลศาสตรวิศวกรรม 

 

หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ √ ในชองท่ีรายวิชามีความสัมพันธกับ PLOs 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ 

ตารางแสดงความตองการจําเปนของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders’ needs/Input) 
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ภาคผนวก ญ 

ตารางแสดงความตองการจําเปนของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders’ needs/Input) 

ลําดับท่ี Stakeholders/Input 
รายละเอียดความตองการจําเปน 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการไดขอมูล 

1 วิสัยทัศนและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน (Vision) 

ภายในป 2564 จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานอาหาร การ

ทองเท่ียว และสรางสรรคองคความรูดวยศาสตรพระราชาเพ่ือ

พัฒนาทองถ่ิน 

พันธกิจ (Mission) 

1. สรางเอกลักษณดานอาหารและการทองเท่ียวใหไดรับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

2. ผลติบัณฑิตท่ีมีคุณภาพพรอมทํา งาน สรางอัตลักษณใหเปนท่ี

ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคม โดยคํานึงถึง หลักกระจาย

โอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม 

3. วิจัยและพัฒนาองคความรูท่ีจํา เปนและประโยชนในการ

พัฒนาทองถ่ิน ชุมชนและประเทศโดยใหความ สําคัญกับการ

วิจัยเพ่ือแกปญหาของพ้ืนท่ีและสนับสนุนเอกลักษณของ

มหาวิทยาลัย ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได อยางแทจริง 

4. ใหบริการวิชาการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี

น วั ตกรรมบน พ้ื น ฐาน  หลั กป รั ชญ าเศรษ ฐ กิจพอ เพี ย ง  

เว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ลําดับท่ี Stakeholders/Input 
รายละเอียดความตองการจําเปน 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการไดขอมูล 

ท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

5. สืบสาน สงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํา ริและ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชนและ สังคม 

6. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํา นึก และ

ความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ เพ่ือใหเกิด

ความตระหนักในคุณคาของการอนุรักษและเผยแพรสูสากล 

7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้ันสูง (Advanced 

Execution Premium) โดยมีคณะกรรมการหรือ สํา นักบริหาร

ยุทธศาสตรเปนกลไกดํา เนินการตามหลักธรรมาภิบาลและ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2 ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย คุณธรรม นําความรู มุงสูสากล สํานักส งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

3 วิสัยทัศนและพันธกิจของคณะ วิสัยทัศน 

มุงสูการเปนคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ชั้นนําระดับประเทศ 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณทิตท่ีมีความสามารถตามความตองการของตลาดแรงงาน 

2. สงเสริมงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเกิดการนํามาใชประโยชนจริง 

เว็บไซตคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



 

240 

 

ลําดับท่ี Stakeholders/Input 
รายละเอียดความตองการจําเปน 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการไดขอมูล 

3. สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชนทองถ่ินสงเสริมการ

บริการวิชาการดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4. บริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือมุงสูการ

เปนองคกรยุคใหม 

4 มาตรฐานสากล TQF 5 – 6 ดาน /

มคอ. 1 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของ

ระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละและซ่ือสัตยสุจริต 

2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพ

กฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ 

สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและ

รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักด์ิศรี

ของความเปนมนุษย 

4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรู

ทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกรสังคมและสิ่งแวดลอม 

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ

ในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของ

วิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ.2553 
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ลําดับท่ี Stakeholders/Input 
รายละเอียดความตองการจําเปน 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการไดขอมูล 

2. ดานความรู 

1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร

พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐานและเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใช

กับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ีเก่ียวของ และการสราง

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญ ท้ังในเชิง

ทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูใน

ศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม 

รวมถึงการประยุกตใช เครื่องมือท่ีเหมาะสม เชนโปรแกรม

คอมพิวเตอร เปนตน 

5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการ

ประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

3. ทักษะทางปญญา 

1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี 

2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหา

และความตองการ 
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ลําดับท่ี Stakeholders/Input 
รายละเอียดความตองการจําเปน 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการไดขอมูล 

3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยาง

มีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ี

เก่ียวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองค

ความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง 

เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองค

ความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนา

ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็น

ท่ีเหมาะสม 

2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิง

สรางสรรคท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยาง

พอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม รวมท้ังใหความชวยเหลือ

และอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 
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ลําดับท่ี Stakeholders/Input 
รายละเอียดความตองการจําเปน 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการไดขอมูล 

3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูท้ัง

ของตนเองและสอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4) รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ี

มอบหมาย ท้ังงานบุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและ

ทํางานรวม กับผู อ่ืน ท้ั งในฐานะผูนํ าและผู ตาม ได อย างมี

ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความ

รับผิดชอบ 

5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน 

และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานท่ีเก่ียวของ

กับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือ

การแสดงสถิติประยุกตตอการแกปญหาท่ีเก่ียวของไดอยาง

สรางสรรค 

3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี

ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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ลําดับท่ี Stakeholders/Input 
รายละเอียดความตองการจําเปน 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการไดขอมูล 

4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการ

สื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ 

5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม 

เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมท่ีเก่ียวของได 

5 ขอกําหนดสภาวิชาชีพ (ถามี) องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

     คณิตศาสตร ฟสิกส และเคมี 

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

     กลุมท่ี 1 พ้ืนฐานการออกแบบ (Design Fundamentals) 

ความรูท่ีเก่ียวของกับ Mechanical Drawing, Statics and 

Dynamics, Mechanical Engineering Process 

     กลุมท่ี 2 ความรูทางดิจิทัล (Digital Literacy) ความรูท่ี

เก่ียวของกับ Digital Technology in Mechanical Engineering 

     กลุมท่ี 3 พ้ืนฐานทางความรอนและของไหล (Thermo-fluids 

Fundamentals) ความรูท่ีเก่ียวของกับ Thermodynamics, 

Fluid Mechanics 

     กลุมท่ี 4 วัสดุวิศวกรรมและกลศาสตรวัสดุ (Engineering 

Materials and Mechanics of Materials) ความรูท่ีเก่ียวของกับ 

Engineering Materials, Solid Mechanics 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร 

พ.ศ.2562 
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ลําดับท่ี Stakeholders/Input 
รายละเอียดความตองการจําเปน 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการไดขอมูล 

     กลุมท่ี 5 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 

(Health Safety and Environment) 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

      กลุมท่ี 1 เครื่องจักรกล (Machinery) ความรูท่ีเก่ียวของกับ 

Machinery Systems, Machine Design, Prime Movers 

      กลุมท่ี 2 ความรอน ความเย็น และของไหลประยุกต (Heat, 

Cooling and Applied Fluids)  

ความรูท่ีเก่ียวของกับ Heat Transfer, Air Conditioning and 

Refrigeration, Power Plant, Thermal Systems Design 

      กลุมท่ี 3 ระบบพลวัตและการควบคุมอัตโนมัติ (Dynamic 

Systems and Automatics Control)  

ความรูท่ีเก่ียวของกับ Dynamic Systems, Automatics 

Control, Internet of Things (IoT) and AI (use of),  

Robotics, Vibration 

      กลุมท่ี 4 ระบบทางกลอ่ืน ๆ (Mechanical Systems) 

ความรูท่ีเก่ียวของกับ Energy, Engineering Management 

and Economics, Fire Protection System, Computer 

Aided Engineering (CAE) 
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ลําดับท่ี Stakeholders/Input 
รายละเอียดความตองการจําเปน 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการไดขอมูล 

6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 

2564) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มุงผลิต

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและ

สงเสริมการวิจัยท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาชุมชน สังคม 

สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย  และยุทธศาสตร ท่ี  8 การพัฒนาวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 

2564) 

7 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 

- 2579 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ผลิตบัณฑิตตรงตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีมาตรฐาน

ทางดานวิศวกรรมศาสตร เพ่ือนําไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคม 

ซ่ึงสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

ตามยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและ

นวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 

- 2579 

8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เร่ือง มาตรฐานการศึกษา  
ดานผลลัพธผูเรียน 

1. เปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและความรอบรูดานตาง ๆ 

ในการสรางสัมมาอาชีพ ความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต มี

คุณธรรม ความเพียรและยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ลําดับท่ี Stakeholders/Input 
รายละเอียดความตองการจําเปน 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการไดขอมูล 

2. เปนผูรวมสรางนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี 21 และความคิด

สรางสรรค มีความสามารถในการประยุกตและบูรณาการศาสตร

ตาง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหา มีคุณลักษณะความเปน

ผูประกอบการ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก 

สามารถสรางโอกาสและเพ่ิมมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคม 

และประเทศ 

3. เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง มีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน 

สังคม และประเทศ ยึดม่ันในความถูกตอง รูคุณคาและรักษความ

เปนไทย มีความเปนพลเมืองโลก 

9 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดานทักษะชีวิตและการทํางาน (life and Career Skills) 

- ความยืดหยุนและการปรับตัว 

- การริเริ่มสรางสรรคและเปนตัวของตัวเอง 

- ทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม 

- การเปนผูสรางหรือผูผลิต (Productivity) และความ

รับผิดชอบเชื่อถือได (Accountability) 

- ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (Responsibility) 

 

10 ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต - ทักษะการวิจยั การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 

- ทักษะการทํางานเปนทีมและการมีมนุษยสัมพันธ 
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ลําดับท่ี Stakeholders/Input 
รายละเอียดความตองการจําเปน 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการไดขอมูล 

11 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 1. มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. มีความรอบรูและเชี่ยวชาญในวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 

3. คิดเปนทําเปน 

4. มีความรับผิดชอบ 

5. มีความสามารถในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

เว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

12 อัตลักษณนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซ่ือสัตย มีวินัย ไฝเรียนรู เว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

13 ความตองการจําเปนของนายจาง วิศวกรเครื่องกลท่ีมีความรับผิดชอบ มีความรูพ้ืนฐานทางดาน

วิศวกรรม สามารถคิด วิเคราะหและแกปญหางานทางดาน

วิศวกรรมไดอยางถูกตองตามมาตรฐานสากล มีความขยัน 

ซ่ือสัตย อดทน  

จากการวิพากษหลักสูตรและ

แบบสอบถาม 

14 ความตองการจําเปนของศิษยเกา รายวิชาท่ีเนนปฏิบัติ เรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ โดยเฉพาะทางดาน

ระบบอัตโนมัติ ซ่ึงสอดคลองกับอุตสาหกรรม 4.0 

สัมภาษณศิษยเกา 

15 ความตองการจําเปนของศิษย

ปจจุบัน 

ทักษะทางดานปฏิบัติดานวิศวกรรมและการใชเครื่องมือหรือ

ครุภัณฑตาง ๆ ตลอดจนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  

สัมภาษณศิษยปจจุบัน 

16 ความตองการจําเปนของอาจารย - อุปกรณและเครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

ตลอดจนครุภัณฑตาง ๆ เพ่ือใหเพียงพอตอการสอนและการ

ทํางานวิจัย 

- พ้ืนท่ีในการจัดการเรียนการสอนและทํางานวิจัย 

สัมภาษณอาจารย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฎ 

ตารางแสดงการวิเคราะหความสอดคลองระะหวาง PLOs กับ Stakeholders’ needs / 

Input / Requirements 
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ภาคผนวก ฎ 

ตารางแสดงการวิเคราะหความสอดคลองระะหวาง PLOs กับ Stakeholders’ needs / Input / Requirements 

ลําดับ

ท่ี 

Stakeholders’ needs/ Input  

/ Requirements 
Level of Learning Corresponding PLOs 

1 วิศวกรเครื่องกล ท่ี มีความรับผิดชอบ ขยัน 

ซ่ือสัตย อดทน 

มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ขยันทํางาน มีความซ่ือสัตย ไมยอ

ทอตออุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน 

PLO1 

2 สามารถคิด วิเคราะหและแกปญหางานทางดาน

วิศวกรรมไดอยางถูกตองตามมาตรฐานสากล 

มีความคิด สามารถวิเคราะหและแกปญหางานทางดาน

วิศวกรรมเบื้องตนไดอยางถูกตองตามมาตรฐานสากล 

PLO2, PLO4, PLO5, 

PLO6, PLO7 และ PLO8 

3 มีความรูพ้ืนฐานทางดานวิศวกรรม มีความรูพ้ืนฐานทางดานวิศวกรรม ไดแก ดานวัสดุ ดานเขียน

แบบ ดานกลศาสตร และดานเขียนโปรแกรม  

PLO3 และ PLO4 

4 มี ทั ก ษ ะ ด า น ป ฏิ บั ติ ก า ร วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ 

การใชเครื่องมือหรือครุภัณฑตาง ๆ 

สามารถใชเครื่องมือหรือครุภัณฑตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขา 

วิศวกรรมเครื่องกล ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

PLO3 

5 มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษท่ีจําเปน 

ตอการทํางานดานวิศวกรรม 

PLO1 

6 รายวิชาท่ีเนนปฏิบัติ เรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ 

โดยเฉพาะทางดานระบบอัตโนมัต ิ

มีทักษะดานระบบอัตโนมัติ สามารถเขาใจหลักการทํางาน 

เลือกใชอุปกรณ และออกแบบ เก่ียวกับระบบอัตโนมัติได 

PLO1, PLO3, PLO8 

 

หมายเหตุ :  1. แตละ PLO อาจตอบความตองการจําเปนของผูมีสวนไดสวนเสียไดหลายกลุม 

2. ความตองการจําเปนของผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม อาจนําไปจัดทําเปน PLOs ไดหลาย PLOs ตามความเหมาะสม  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฏ 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร พ.ศ.2562 
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