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หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 
 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวทิยาลยัพะเยา 
คณะ    คณะวศิวกรรมศาสตร ์
 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
1. รหสัและช่ือหลกัสูตร 
 รหสัหลกัสตูร  : 0900 
 ภาษาไทย  : หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล 
 ภาษาองักฤษ  : Bachelor of Engineering Program in Mechanical 
Engineering 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเตม็ (ไทย)  : วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
 ชื่อยอ่ (ไทย)  : วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
 ชื่อเตม็ (องักฤษ) : Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 
 ชื่อยอ่ (องักฤษ)  : B.Eng. (Mechanical Engineering) 
 
3. วิชาเอก 
 ไมม่ ี
 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร 
 จ านวนไมน้่อยกว่า 147 หน่วยกติ 
 
5. รปูแบบของหลกัสตูร 
 5.1 รปูแบบ 
      หลกัสตูรปรญิญาตร ี4 ปี 

5.2 ประเภทของหลกัสตูร 
     หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาชพี 

 5.3 ภาษาท่ีใช้ 
      หลกัสตูรภาษาไทย 
 5.4 การรบัเข้าศึกษา 
       รบันิสติไทยหรอืต่างชาตทิีใ่ชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งด ี
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 5.5 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 
      ไมม่ ี
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผูส้  าเรจ็การศึกษา 
      ใหป้รญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล) มหาวทิยาลยัพะเยา 
 
6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสตูร 
 6.1 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 เปิดสอนภาคการศกึษาตน้ ปีการศกึษา 2560 
 6.2 คณะกรรมการคณะวศิวกรรมศาสตร ์เหน็ชอบหลกัสตูร ในการประชุม  

ครัง้ที ่ 9/2559  วนัที ่ 20 สงิหาคม พ.ศ. 2559 
 6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัพะเยา เหน็ชอบหลกัสตูร ในการประชุม  

ครัง้ที ่ 6/2560  วนัที ่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 
 6.4 คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัพะเยา เหน็ชอบหลกัสตูร ในการประชุมเวยีน  

 ครัง้ที ่123 (7/2560) วนัที ่14 มถุินายน พ.ศ. 2560 
 6.5 สภามหาวทิยาลยัพะเยา อนุมตัหิลกัสตูร ในการประชุม  

ครัง้ที ่5/2560 วนัที ่16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 6.6 สภาวชิาชพี........................ รบัรองหลกัสตูร ในการประชุม  

ครัง้ที ่............ วนัที ่.................................. 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
 หลกัสูตรมคีวามพรอ้มเผยแพร่คุณภาพหลกัสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552  และ ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์พ.ศ. 2553 ในปีการศกึษา 2562 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 

1. วิศวกรเครื่องกล ที่ท าหน้าที่ในฝ่ายสาธารณูปโภค ฝ่ายซ่อมบ ารุง หรอืฝ่ายผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น  โรงไฟฟ้า  โรงกลัน่น ้ ามัน โรงงานผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ 
โรงงานผลติอาหาร เป็นตน้ 

2. วิศวกรเครื่องกล ที่ท าหน้าที่ควบคุมการติดตัง้ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในอาคารที่ก าลงั
ก่อสรา้ง เช่น งานระบบท่อในอาคารสงู งานระบบปรบัอากาศ เป็นตน้ 

3. วศิวกรเครือ่งกล ในบรษิทัต่าง ๆ ในงานทีน่อกเหนือจากขอ้ 1. และ 2 
4. ขา้ราชการ หรอืพนักงานของรฐั ในต าแหน่งวศิวกรเครื่องกลของส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้ง เช่น 

เทศบาลเมอืง องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เป็นตน้ 
5. ผูช้่วยนกัวจิยัในสาขาวศิวกรรมเครือ่งกลและสาขาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
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9. ช่ือ – นามสกลุ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสตูร 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ 
เลขบตัรประจ าตวั

ประชาชน 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คณุวฒิุ สาขาวิชา 
ส าเรจ็การศึกษา 
จากสถาบนั 

ปี 

1 นายนพรตัน์ เกตุขาว 36401007XXXXX อาจารย ์ วศ.ด. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2557 
วศ.ม. วศิวกรรมเครือ่งกล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2550 
วศ.บ. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2543 

2 นายปรเมศร ์ปธเิก 34407002XXXXX อาจารย ์ วศ.ด. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2556 
วศ.ม. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2552 
วศ.บ. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 2549 

3 นางสาวฝนทพิย ์จนินัทยุา 36507001XXXXX อาจารย ์ Ph.D. Aeronautical and Automotive 
Engineering 

Loughborough University, UK 2558 

วศ.ม. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2549 
วศ.บ. วศิวกรรมเครือ่งจกัรกลเกษตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2544 

4 นายวสนัต ์ค าสนาม 34511005XXXXX อาจารย ์ Ph.D. Mechanical Engineering University of Leicester, UK 2557 
วศ.ม. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 2547 
วศ.บ. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 2542 

5 นายวชิญพ์ล ฟักแกว้ 35601003XXXXX อาจารย ์ วศ.ด. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2556 
วศ.ม. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2548 
วศ.บ. วศิวกรรมเครือ่งกล  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2543 
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10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 
 มหาวทิยาลยัพะเยา 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร 

11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
ผลการส ารวจภาวะการมงีานท าของบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตร

บณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล ทีส่ าเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 2555 – 2557 พบว่าภาวะการมี
งานท าของบณัฑติมสีดัส่วนอยู่ทีร่อ้ยละ 92 – 94 ท างานอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลติประมาณรอ้ยละ 
51 อุตสาหกรรมก่อสร้างประมาณรอ้ยละ 33 และประกอบอาชพีอสิระประมาณรอ้ยละ 16 และยงัไม่มี
แนวโน้มทีจ่ะลดลง  

เมื่อพิจารณาทิศทางของกระแสโลกและแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิด้วเิคราะหส์ถานการณ์ทางเศรษฐกจิมผีลต่อการ
พัฒนาประเทศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไว้ว่า 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยอีย่างก้าวกระโดด ท าใหเ้กดิการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั ซึง่ส่งผล
ต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการท างานของผู้คน การปฏิวตัิดิจิทัล 
(Digital revolution) ท าให้เกิดยุคอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่าง  (Internet of things) ข้อมูลและองค์
ความรูม้ากมายอยู่บนเครื่อข่ายอนิเตอรเ์น็ต การเขา้เขา้ถงึขอ้มลูอย่างไรข้ดีจ ากดั ก่อใหเ้กดิการพฒันา
องค์ความรู้และปัญญาได้หลายเท่าตัว ทิศทางอุตสาหกรรมของประเทศพัฒนาแล้วมุ่งไปสู่การเ ป็น
อุตสาหกรรม 4.0 ทีเ่ป็นยคุของการน าเทคโนโลยดีจิทิลั และอนิเทอรเ์น็ตใชใ้นกระบวนการผลติ ในขณะที่
กระบวนการผลติของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างยคุอุตสาหกรรม 2.0 ทีใ่ชเ้ครือ่งจกัร
ท างานร่วมกบัแรงงานมนุษยใ์นกระบวนการผลติ กบัอุตสาหกรรม 3.0 ที่เป็นยุคของการใช้เครื่องจกัร
อตัโนมตัหิรอืหุ่นยนต์ในกระบวนการผลติ โรงงานยุคอุตสาหกรรม 3.0 สามารถผลติของแบบเดยีวกนั
จ านวนมากในเวลาอนัสัน้ แต่โรงงานยุคอุตสาหกรรม 4.0 จะเป็นโรงงานอจัฉรยิะที่สามารถผลติของ
หลากหลายรปูแบบแตกต่างกนัตามความตอ้งการเฉพาะของผูบ้รโิภคแต่ละรายเป็นจ านวนมากในเวลาไม่
นาน เครื่องจกัรที่ใช้ในโรงงานจะ “คดิเป็นและสื่อสารได้” มกีารประมาณการว่า ภายในไม่เกิน 20 ปี 
ระบบการผลติทัง้หมดจะเขา้สู่ยคุ อุตสาหกรรม 4.0 อยา่งเตม็ตว้   

กลไกขบัเคลื่อนทางเศรษฐกจิของประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงมาโดยตลอดจาก “โมเดล
ประเทศไทย 1.0” ทีเ่น้นการขบัเคลื่อนดว้ยเกษตรกรรม “โมเดลประเทศไทย 2.0” ทีเ่น้นอุตสาหกรรมเบา 
และ “โมเดลประเทศไทย 3.0” ทีเ่น้นอุตสาหกรรมหนกั ซึง่ประเทศไทยในศตวรรษที ่21 ก าลงัจะกา้วเขา้สู่ 
“โมเดลประเทศไทย 4.0” เพื่อพฒันาจากเป็นประเทศ “รายไดป้านกลาง” สู่การเป็นประเทศ “รายไดสู้ง” 
ปรบัเปลีย่นจากเศรษฐกจิที่ขบัเคลื่อนดว้ย “ประสทิธภิาพ” เป็นเศรษฐกจิทีข่บัเคลื่อนดว้ย“นวตักรรม” มี
การปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแบบ “เพิม่มูลค่า” สู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแบบ 
“สร้างมูลค่า” จากสถานการณ์ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอัน ใกล้ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการ
เตรยีมพรอ้มในการผลติบุคคลากรเพื่อสนบัสนุนพนัธกจิดงักล่าว  

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
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ในระยะทีผ่่านมาประเทศไทยต้องเผชญิกบัปัญหาหลากหลายรปูแบบ การพฒันาทีผ่่านมา
ยงัคงประสบปัญหาหลายๆ ดา้น ทัง้ปัญหาคุณภาพการศกึษา ความเหลื่อมล ้าทางสงัคม ความเสื่อมถอย
ทางวฒันธรรม ผลติภาพการผลติต ่า และความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ท าให้แรงงานเกิดการ
เคลื่อนยา้ยอย่างเสร ีการผลติบณัฑติอาจจะต้องค านึงถงึความไดเ้ปรยีบของการแข่งขนัในตลาดแรงงาน
ดว้ย ในอนาคตอนัใกลห้ลายประเทศก าลงัก้าวเขา้สู่สงัคมสูงวยัรวมทัง้ประเทศไทย ซึง่อาจส่งผลใหม้กีาร
ขาดแคลนแรงงานในประเทศ และเกดิความต้องการสนิคา้และบรกิารส าหรบัผูสู้งอายุมากขึน้ ผลของยุค
อุตสาหกรรม 4.0 แรงงานทกัษะสูงและมคีวามสามารถเฉพาะทางจะขาดแคลนมากในขณะที่แรงงาน
ทกัษะต ่าจะตกงาน เพราะแรงงานทกัษะต ่าจะถูกแทนทีด่ว้ยหุ่นยนต์และเทคโนโลยใีหม่ ๆ ผูม้ทีกัษะต ่า
จะไดร้บัค่าตอบแทนต ่าลง ในขณะทีค่วามตอ้งการแรงงานทีม่คีวามสามารถเฉพาะทาง (Talent) จะไดร้บั
ค่าตอบแทนเพิม่ขึน้  

ประเทศไทยมคีวามไดเ้ปรยีบในแง่ความหลากหลายทางชวีภาพและศลิปวฒันธรรม ในยุค
ทีค่นใส่ใจสุขภาพและการเดนิทางท่องเทีย่วไปยงัสถานทีต่่าง ๆ มรีาคาถูกลง การอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อมจะช่วยรกัษาความได้เปรยีบของประเทศไว้ได้ การเคลื่อนไหลของกระแสวฒันธรรมโลกที่
รวดเรว็ขึน้ในยคุดจิทิลั ท าใหเ้กดิการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมอื่น ๆ กบัวฒันธรรมทอ้งถิน่เรว็และง่าย
ขึน้ การท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมจงึจ าเป็นอย่างยิง่ในการรกัษาศกัยภาพในการแขง่ขนัของประเทศ 

การพฒันาประเทศภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นการ พฒันาที่สมดุลบนฐานคดิ
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ใน 4 มติ ิไดแ้ก่ ความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ การรกัษาสิง่แวดลอ้ม สงัคมทีอ่ยู่ดมีี
สุข และการเสรมิสรา้งภูมปัิญญามนุษย ์หลกัการส าคญัของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมอียู่ว่า “เมื่อพรอ่ง 
ต้องรูจ้กัเตมิ เมื่อพอ ต้องรูจ้กัหยุด เมื่อเกนิต้องรูจ้กัปัน” ดงันัน้สงัคมจงึต้องไดร้บัการปลูกฝังใหย้ดึถอืใน
ระบบคุณค่าใหมค่อื “รูจ้กัเตมิ รูจ้กัพอ รูจ้กัปัน” เพื่อทีจ่ะสามารถน าพาประเทศไทยไปสู่ความมัง่คัง่ ความ
มัน่คง และความยัง่ยนืในโลกทีห่นึ่งไดใ้นทีสุ่ด 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของ
สถาบนั 

12.1 การพฒันาหลกัสตูร 
จากแนวโน้มภาวะการมงีานท าของบณัฑติ การปรบัปรุงหลกัสูตรในครัง้นี้จงึมุ่งเน้นที่จะผลิต

วศิวกรเครื่องกลเพื่อป้อนอุตสาหกรรมก่อสรา้งและโรงงานอุตสาหกรรม และจากแนวโน้มดา้นเศรษฐกจิ
และสงัคม หลกัสตูรนอกจากจะตอ้งพฒันาใหผู้เ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีเ่พยีงพอต่อการประกอบวชิาชพี
แลว้ หลกัสตูรตอ้งพฒันาใหผู้เ้รยีนมทีกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มคีวามเป็นนวตักร มคีวามสามารถ
พเิศษเฉพาะดา้น สามารถท างานไดห้ลากหลายหน้าที ่และมศีกัยภาพในการเรยีนรูด้ว้ยตวัเองและพฒันา
ตนเองอย่างสม ่าเสมอ ใส่ใจสุขภาพ และมจีติใจทีง่ดงามตามเพื่อก้าวสู่มนุษยท์ีส่มบูรณ์ในศตวรรษที ่21 
และเพื่อให้สอดคล้องวาระการในการขับเคลื่อนตามโมเดลประเทศไทย 4.0 จะต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนการคดิของบณัฑติ ใหม้จีติสาธารณะ มคีวามรบัผดิชอบต่อส่วนรวม มคีวามภาคภูมใิจในความ
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เป็นไทยแต่มกีรอบความคดิทีเ่ป็นสากล สามารถด ารงชวีติ เรยีนรู ้ท างานหรอืประกอบธุรกจิไดอ้ยา่งปกติ
สุขในโลกยคุดจิทิลั 
 

12.2 ความเก่ียวพนักบัพนัธกิจของสถาบนั 
มหาวทิยาลยัพะเยามพีนัธกจิ ในการให้การศึกษา ส่งเสรมิและพฒันาการวชิาการและวิชาชพี

ชัน้สงู ท าการสอน ท าการวจิยั ใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม ใหโ้อกาสทางการศกึษาแก่ประชาชน และ
ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สงัคม และประเทศชาติหลกัสูตร
วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล สนับสนุนพนัธกิจของมหาวิทยาลยัในการให้
โอกาสทางการศกึษากบัประชาชนในภาคเหนือตอนบนให้มคีวามรู้และวชิาชพีขัน้สูง และเป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน ซึง่จะท าใหช้่วยยกระดบัคุณภาพ รายได ้และช่วยแกปั้ญหาความเหลื่อมล ้าในสงัคมได ้

 
13. ความสมัพนัธ์กบัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอ่ืนของสถาบนั 
 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลกัสตูรอ่ืน 
       13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
          001101  การใชภ้าษาไทย    3(2-2-5) 
    Usage of Thai Language 
  001102  ภาษาองักฤษเตรยีมพรอ้ม   3(2-2-5) 
    Ready English  
  001103  ภาษาองักฤษสู่โลกกวา้ง    3(2-2-5) 
    Explorative English 

001204 ภาษาองักฤษกา้วหน้า    3(2-2-5) 
    Step UP English 
 002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 
    Citizen Mind by Citizenship 
  002202 สงัคมพหุวฒันธรรม    3(2-2-5) 
    Multicultural Society  

003201 การสื่อสารในสงัคมดจิทิลั   3(2-2-5) 
    Communication in Digital Society 
 
  003202 การจดัการสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม  3(2-2-5) 
    Health and Environmental Management  

004101  ศลิปะในการด าเนินชวีติ    3(2-2-5) 
    Arts of Living 
  004201  บุคลกิภาพและการแสดงออกในสงัคม  3(2-2-5) 
    Socialized Personality 
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13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     
13.1.2.1 รายวชิาในหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร ์

241151 แคลคลูสั 1 
Calculus I 

3(3-0-6) 

241152 แคลคลูสั 2 
Calculus II 

3(3-0-6) 

242101 หลกัเคม ี
Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

244101 ฟิสกิส ์1 
Physics I 

4(3-3-8) 

244102 ฟิสกิส ์2 
Physics II 

4(3-3-8) 

13.1.2.3 รายวชิาในหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
Computer Programming 

3(3-0-6) 

13.1.2.4 รายวชิาในหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนโดยสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

 262201 วศิวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน 
Fundamental of Electrical Engineering 

4(3-3-8) 

262300 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมเพื่อชุมชน 
Creativity and Innovation for Community 

3(2-3-6) 

13.1.2.5 รายวชิาในหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนโดยสาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 

 264101 วสัดุวศิวกรรม 
Engineering Materials 

3(3-0-6) 

 264209 พืน้ฐานกรรมวธิกีารผลติ 
Fundamental of Manufacturing Processes 

3(2-3-6) 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลกัสตูรอ่ืน 

261101 เขยีนแบบวศิวกรรม 
Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

261111 กลศาสตรว์ศิวกรรม 1 
Engineering Mechanics I 

3(3-0-6) 
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 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 

261230 ความรอ้นและของไหล 
Thermofluids 

3(3-0-6) 

261394 ปฏบิตักิารวศิวกรรมเครือ่งกล 
Mechanical Engineering Laboratory 

1(0-3-2) 

 
 13.4 การบริหารจดัการ 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
มหาวทิยาลยัพะเยา ได้ก าหนดนโยบายให้จดัการเรยีนการสอนหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ ในโครงสรา้งหลกัสูตรระดบัปรญิญาตรทีุกหลกัสูตร และไดด้ าเนินการ
แต่งตัง้คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

1) คณะกรรมการบรหิารหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป โดยมีอธกิารบด ีเป็นประธาน คณบดี
เป็นกรรมการ และรองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบาย
และพจิารณาการด าเนินการ การจดัการเรยีนการสอน หมวดวชิาศกึษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยั 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป โดยม ีรองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ 
เป็นประธาน รองคณบดเีป็นกรรมการ และผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการท าหน้าที่ พฒันา
กระบวนการเรยีนการสอน ก ากบั ตดิตาม ประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอน เพื่อเป็นขอ้มูลในการ
ปรบัปรุงหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ตลอดจนประสานงาน  เพื่อให้การจดัการเรยีนการสอนด าเนินไปใน
ทศิทางเดยีวกนั 

3) คณะกรรมการประจ ารายวชิา ท าหน้าทีป่ระสานงานจดัการเรยีนการสอนมกีารประชุม
เพื่อปรกึษาหารอืระหว่างผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยผ์ูส้อนจากสาขาวชิาอื่นๆ โดยการวดัผลการ
เรยีนรูเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีส่าขาวชิา ฯ ต่าง ๆ รบัผดิชอบ โดยมผีูร้บัผดิชอบหลกัสตูรเขา้รว่มการวพิากษ์
ผลการเรยีนเพื่อรบัเป็นทราบปัญหาอุปสรรคของการจดัการเรยีนการสอน และผลการเรยีนรูส้อดคล้อง
กบัวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 

การบริหารจดัการรายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลกัสูตรอ่ืน 
  คณะกรรมการรบัผิดชอบหลกัสูตร ท าหน้าที่ประสานงานกับสาขาวชิาที่เป็นเจ้าของ
รายวชิา เพื่อก าหนดทศิทางการจดัการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผลใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาให้ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรติดตามรายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวชิา เพื่อรบัทราบปัญหาอุปสรรคของการจดัการเรยีนการสอน และน าไปปรบัปรุงใน
ภาคการศกึษาถดัไป 
  การบริหารจดัการรายวิชาท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลกัสตูรอ่ืน 
  คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่จ ัดประชุมหารือร่วมกับตัวแทนของ
สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น เพื่อก าหนดทิศทางในการจดัการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกบัมาตรฐานผลการเรยีนรู้ของแต่ละหลกัสูตร เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาให้ผู้อาจารย์ผู้สอน
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รายงานผลการด าเนินงานรายวชิาใหก้บัอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสูตรของแต่ละหลกัสูตรให้รบัทราบถงึ
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน พรอ้มทัง้รบัฟังขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปปรบัปรุงการเรยีนการสอนใน
ภาคการศกึษาถดัไป 
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หมวดท่ี 2 ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
 
1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 

1.1 ปรชัญาของหลกัสตูร 
      รกัในศาสตรวศิวกรรมเครือ่งกล ด ารงตนดว้ยปัญญา รูร้อบ รูว้ชิา กลา้คดิ กลา้ท า 

1.2 ความส าคญั 
      การปรบัปรุงหลกัสูตรครัง้นี้เป็นการปรบัปรุงโครงสร้างของหลกัสูตรและเนื้อหารายวิชา 
เพื่อให้บณัฑติที่ส าเรจ็การศกึษามคีวามสามารถตามเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากล สอดคล้องกบัความ
ต้องการของตลาดแรงงาน แนวโน้มการเปลีย่นโครงสรา้งทางเศรษฐกจิของประเทศ โดยทีโ่ครงสรา้งของ
หลกัสูตร รายวชิาในหลกัสูตร และ เนื้อหาของรายวชิา เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศกึษาธกิารว่า
ด้วยเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมศาสตร์ พ .ศ .2553 และระเบียบของ
คณะกรรมการสภาวศิวกรว่าดว้ยวชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์วชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรมศาสตรแ์ละวชิา
เฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์ที่สภาวิศวกรจะให้การรบัรองปรญิญา ประกาศนียบตัร ในการประกอบ
วชิาชพีวศิวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 รวมถงึนโยบายของมหาวทิยาลยั บณัฑติที่ส าเรจ็การศึกษาจาก
หลกัสูตรนี้ จะเป็นผูท้ี่มคีวามรูค้วามสามารถตามเกณฑม์าตรฐานสากล สามารถเป็นก าลงัส าคญัในการ
ขบัเคลื่อนอุตสากรรมของประเทศภายใต้โครงสรา้งเศรษฐกจิไทยแลนด์ 4.0 ได้ตลอดจนท าหน้าที่เป็น
พลเมอืงทีด่ขีองประเทศชาตไิด ้ 
 

1.3 วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
      เพื่อผลติวศิวกรเครือ่งกลทีม่คีุณลกัษณะดงัต่อไปนี้ 

1. สามารถประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมในสาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล มคีวามเป็น
มอือาชพี ยดึมัน่ในจรรยาบรรณ และสามารถสรา้งความก้าวหน้าในวชิาชพี หรอืศกึษา
ต่อในระดบัทีส่งูขึน้ได ้

2. ก้าวทนัเทคโนโลย ีมคีวามคดิสรา้งสรรค์และสุนทรยีภาพที่น าไปสู่แนวคดิใหม่ ๆ เพื่อ
การลดตน้ทุน การสรา้งมลูค่าเพิม่ หรอืการสรา้งนวตักรรมได้ 

3. มวีสิยัทศัน์ มบีุคลกิภาพทีด่ ีตดิต่อประสานงานและท างานเป็นทมีไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 
4. มทีศันคตทิีด่ใีนการด าเนินชวีติ ใส่ใจสุขภาพ ใชค้วามรูแ้ละทกัษะสนับสนุนกจิกรรมของ

ชุมชนหรอืมสี่วนรว่มกบัชุมชนในการแกปั้ญหาต่าง ๆ และเป็นพลเมอืงทีม่คีุณภาพในยุค
ไทยแลนด ์4.0 
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2. แผนพฒันาปรบัปรงุ 
แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยทุธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

ปรบัปรุงเกณฑก์ารรบันิสติใหมแ่ละ
นิสติโอนยา้ยจากต่างสาขาวชิาหรอืต่าง
สถาบนัการศกึษา เพื่อใหไ้ดน้ิสติแรก
เขา้ทีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมต่อการ
ด าเนินการหลกัสตูรใหบ้รรลุมาตรฐาน
ผลการเรยีนรูแ้ละวตัถุปรงสงคข์อง
หลกัสตูร 

1. สาขาวชิาเกบ็ขอ้มลูประวตัผิล
การศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลายของนิสติแรกเขา้ และเกณฑท์ี่
ก าหนดคุณสมบตัขิองนิสติทีม่สีทิธิเ์ขา้
ศกึษาในหลกัสตูร  
2. สาขาวชิาเกบ็ขอ้มลูผลการศกึษา
ของนิสติทีอ่อกกลางคนั (Drop-out) 
และนิสติทีส่ าเรจ็การศกึษา  
3. สาขาวชิาวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
ระหว่างขอ้มลูผลการศกึษาของนิสติที่
ออกกลางคนักบัขอ้มลูประวตัผิล
การศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลายและวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
ระหว่างขอ้มลูผลการศกึษาของนิสติที่
จบภายในระยะเวลาการศกึษาตาม
หลกัสตูรกบัขอ้มลูประวตัผิลการศกึษา
ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  
4. สาขาวชิาใชข้อ้มลูในขอ้ 3 เสนอขอ
อนุมตัปิรบัปรุงคุณสมบตัขิองนิสติทีจ่ะ
รบัเขา้ศกึษาในหลกัสตูรต่อ
มหาวทิยาลยั 

1. จ านวนนิสติทีอ่อกกลางคนัมี
แนวโน้มลดลง  
2. จ านวนนิสติทีส่ าเรจ็การศกึษา
ตามระยะเวลาทีห่ลกัสตูรก าหนด
มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ 

พฒันาระบบตรวจสอบความกา้วหน้า
ตามมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนิสติใน
แต่ละปีการศกึษา 

1. สาขาวชิารวบรวมคะแนนสอบของ
บางรายวชิาทีส่ามารถบอก
ความสามารถของนิสติในดา้นนัน้ๆ 
ในการตรวจสอบความกา้วหน้าของ
นิสติ  
2. สาขาวชิาพฒันาแบบสอบถาม
ความคดิเหน็ของนิสติในแต่ละชัน้ปี
เพื่อใหน้ิสติไดป้ระเมนิความสามารถ
ของตนเอง  
3. พฒันาระบบตรวจสอบ
ความกา้วหน้าตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรูข้องนิสติ  
4. สาขาวชิาใชข้อ้มลูในขอ้ 1.- 2. 
ก าหนดนโยบายในการจดัการเรยีน
การสอน เพื่อใหอ้าจารยผ์ูส้อนพฒันา
กระบวนการจดัการเรยีนการสอน 

1. มรีะบบตรวจสอบกา้วหน้า
ตามมาตรฐานผลการเรยีนรูข้อง
นิสติในแต่ละปีการศกึษา 
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แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยทุธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 
พฒันาระบบตดิตามความกา้วหน้าของ
ศษิยเ์ก่าว่าสามารถบรรลุวตัถุประสงค์
ของหลกัสตูรหรอืไม่ 

1. มกีารส ารวจภาวะการมงีานท าของ
บณัฑติภายใน 1 ปีหลงัส าเรจ็
การศกึษา  
2. มกีารส ารวจบณัฑติทีส่ าเรจ็การหลงั
ส าเรจ็การศกึษา 3 - 5 ปี เพื่อตดิตาม
ลกัษณะของงานทีน่ิสติท า การเปลีย่น
งาน และรบัทราบขอ้เสนอแนะ  
3. มกีารส ารวจความพงึพอใจของผู้
บณัฑติ  
4. ในระหว่างปีการศกึษาสาขาวชิาท า
การวเิคราะหข์อ้มลูในขอ้ 1. - 3. เพื่อ
ปรบัปรุงการจดัการการเรยีนการสอน 
การเตรยีมความพรอ้มใหน้ิสติกอ่นไป
ท างาน   
5. ในรอบทีม่กีารปรบัปรงุหลกัสตูร 
สาขาวชิามกีารใชข้อ้มลูในขอ้ 1. - 3. 
ในการปรบัปรุงวตัถุประสงคข์อง
หลกัสตูรและรายวชิาของหลกัสตูร 

1. ขอ้มลูภาวะการมงีานท า และ 
ขอ้มลูความพงึพอใจของผูใ้ช้
บณัฑติ 

พฒันาอาจารย/์ครปูฏบิตักิารใหม้ี
ความรูแ้ละประสบการณ์เพื่อสนบัสนุน
การจดัการเรยีนการสอนในรายวชิา
ใหม่ทีเ่ปิดสอนใหห้ลกัสตูรปรบัปรุง 

1. สง่เสรมิใหอ้าจารยผ์ูส้อน/ครู
ปฏบิตักิาร ใหบ้รกิารวชิาการเพื่อ
เพิม่พนูประสบการณ์ ในการท างาน 
และสง่เสรมิใหอ้าจารยท์ าวจิยัเพือ่
พฒันาความรูใ้หม ่ๆ  

1. สดัสว่นของอาจารยท์ี่
ใหบ้รกิารวชิาการ และผลงาน
ตพีมิพข์องอาจารย ์
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หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 
1. ระบบการจดัการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
      ระบบทวภิาคโดยเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัพะเยาว่าดว้ย การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
พ.ศ. 2553 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 1.2 การจดัการศึกษาภาคการศึกษาฤดรู้อน 
      ภาคการศกึษาฤดูรอ้นซึง่เป็นภาคการศกึษาบงัคบัส าหรบันิสติชัน้ปีที ่3 ในรายวชิา 261393 
การฝึกงานดา้นวศิวกรรมเครือ่งกล 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
      ไมม่ ี
 
2. การด าเนินการหลกัสตูร 
 2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
       ภาคการศกึษาตน้        เดอืน สงิหาคม – ธนัวาคม 
       ภาคการศกึษาปลาย    เดอืน มกราคม – พฤษภาคม 
       ภาคการศกึษาฤดรูอ้น  เดอืน มถุินายน – สงิหาคม  
 2.2 คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 
       เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัพะเยาว่าดว้ย การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553 และ
ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
       การคดัเลือกผูเ้ข้าศึกษา 
       เ ป็นไปตามระ เบียบการสอบคัด เลือกบุ คคล เข้าศึกษา ในสถาบัน อุดมศึกษ า
กระทรวงศกึษาธกิาร หรอืตามระเบยีบการสอบคดัเลอืกบุคคลเขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั
พะเยา 
 2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
       นิสติแรกเขา้มพีืน้ฐานดา้นคณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และภาษาองักฤษ ค่อนขา้งต ่า ซึง่เป็น
อุปสรรคต่อการเรยีนการสอนในชัน้ปีที ่1 และปัญหาการปรบัตวัส าหรบัการเรยีนในระดบัอุดมศกึษาซึง่มี
รปูแบบทีแ่ตกต่างจากการเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายท าใหผ้ลการเรยีนในชัน้ปีที ่1 ค่อนขา้งต ่า
และน าไปสู่การพน้สภาพเนื่องจากผลการเรยีนต ่ากว่าเกณฑ ์
 2.4 กลยทุธใ์นการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1. จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่เพื่อแนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในระดับ
มหาวทิยาลยัและการแบ่งเวลาทัง้ในดา้นการท ากจิกรรมและการศกึษาเล่าเรยีนในมหาวทิยาลยั 

2. จดัโครงการปรบัพืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และภาษาองักฤษ ก่อนมกีารเรยีนใน
ภาคการศกึษาตน้ของชัน้ปีที ่1 
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3. จดัมกีารใช้ภาษาองักฤษสอดแทรกในกจิกรรมการเรยีนการสอน เช่น ให้ท าแบบฝึกหดัโดยใช้
โจทยภ์าษาองักฤษ ใหม้กีารน าเสนอและการตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษ  

4. มอบหมายใหอ้าจารยท์ีป่รกึษา ท าหน้าทีด่แูล ตกัเตอืนและใหค้ าแนะน าแก่นิสติใหม ่โดยอาจารย์
ทีป่รกึษาจะต้องมทีะเบยีนประวตัขิองนิสิตที่ตวัเองปรกึษาเพื่อสามารถตดิตามผลการเรยีนและ
การใชช้วีติในมหาวทิยาลยั 

 

 2.5 แผนการรบันิสิตและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชัน้ปีที ่1 60 60 60 60 60 
ชัน้ปีที ่2  60 60 60 60 
ชัน้ปีที ่3   60 60 60 
ชัน้ปีที ่4    60 60 
รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา     60 
  

2.6 งบประมาณตามแผน 

จ านวนนิสิต 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
 1. งบบุคลากร      
     1.1 หมวดเงนิเดอืน 1,500,000 2,250,000 2,475,000 3,622,500 3,984,750 
     1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 360,000 504,000 554,000 717,840 789,624 
 2. งบด าเนินการ      
     2.1 หมวดค่าตอบแทน 96,000 133,000 133,000 185,000 185,000 
     2.2 หมวดค่าใชส้อย 80,000 110,000 110,000 150,000 150,000 
     2.3 หมวดค่าวสัดุ 110,000 170,000 210,000 270,000 270,000 
     2.4 หมวดสาธารณูปโภค 120,000 150,000 150,000 180,000 180,000 
 3. งบลงทุน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 3,000,000 - 
 4. งบเงนิอุดหนุน 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 

รวมรายจ่าย 7,386,000 8,557,000 8,992,000 8,605,340 6,039,374 
 2.7 ระบบการศึกษา 
     แบบชัน้เรยีน 
     แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
     แบบทางไกลผ่านสื่อแพรภ่าพและเสยีงเป็นสื่อหลกั 
     แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั (e – Learning) 
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     แบบทางไกลทางอนิเทอรเ์น็ต 
     อื่นๆ (ระบ)ุ 
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั 
      เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัพะเยาว่าดว้ย การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ .ศ. 2553 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ู้สอน 
3.1 หลกัสตูร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสตูร 
        ไมน้่อยกว่า 147 หน่วยกติ 

3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร 
      โครงสรา้งหลกัสตูร แบ่งเป็นหมวดวชิาทีส่อดคลอ้งกบัทีก่ าหนดไวใ้นเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิาร ดงันี้ 

หมวดวิชา 

เกณฑ์
มาตรฐาน
ของ สกอ. 
(มคอ.1) 

สภาวิศวกร 
หลกัสตูร
ปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2555 

หลกัสตูร
ปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 30 30 30 
 1.1 กลุ่มวชิาศกึษาทัว่ไปบงัคบั - - 21 30 
 1.2 กลุ่มวชิาศกึษาทัว่ไปเลอืก - - 9 - 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 105* 111 111 
 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน     
      2.1.1 กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์  
              และวทิยาศาสตร ์

- 21 21 21 

      2.1.3 กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรมเครือ่งกล - 24 27 27 

      2.1.3 กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางภาษา - - 3 - 

 2.2 วิชาเฉพาะด้าน     
     2.2.1 กลุ่มวชิาบงัคบัทางวศิวกรรม     

 - กลุ่มวชิาแกน - (ตามดุลยพนิิจ
ของหลกัสตูร) - 27 

 - กลุ่มวชิาเฉพาะทางวศิวกรรมเครือ่งกล - 24 48 24 
     2.2.2 กลุ่มวชิาเลอืกทางวศิวกรรม     

 - กลุ่มวชิาชพีเลอืก - (ตามดุลยพนิิจ
ของหลกัสตูร) 12 12 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 6 
4. หมวดวิชาบงัคบัไม่นับหน่วยกิต - - (6) - 
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 141 147(6) 147 

 หมายเหตุ   * ตามขอ้บงัคบัสภาวศิวกร ว่าดว้ยการรบัรองปรญิญาประกาศนียบตัรหรอืวุฒบิตัรในการ
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ พ.ศ. 2558 ก าหนดใหก้ลุ่มวชิาพืน้ฐานทางดา้นวศิวกรรม กลุ่มวชิาเฉพาะทาง
วศิวกรรม และกลุ่มวชิาแกนและวชิาชพี ตอ้งมหีน่วยกติรวมกนัไมน้่อยกว่าแปดสบิสีห่น่วยกติ 
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3.1.3 รายวิชา 
              1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต 
                  กลุ่มวิชาศึกษาทัว่ไปบงัคบั 30 หน่วยกิต 

     001101 การใชภ้าษาไทย 
Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

     001102 ภาษาองักฤษเตรยีมพรอ้ม 
Ready English 

3(2-2-5) 

     001103 ภาษาองักฤษสู่โลกกวา้ง 
Explorative English 

3(2-2-5) 

     001204 ภาษาองักฤษกา้วหน้า 
Step UP English 

3(2-2-5) 

     002201 พลเมอืงใจอาสา 
Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

     002202 สงัคมพหุวฒันธรรม 
Multicultural Society 

3(2-2-5) 

     003201 การสื่อสารในสงัคมดจิทิลั 
Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

     003202 การจดัการสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม 
Health and Environmental Management 

3(2-2-5) 

     004101 ศลิปะในการด าเนินชวีติ 
Arts of Living 

3(2-2-5) 

     004201 บุคลกิภาพและการแสดงออกในสงัคม 
Socialized Personality 

3(2-2-5) 

 
              2) หมวดวิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต 
        2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
                  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์และวิทยาศาสตร ์ 21 หน่วยกิต 

     241151 แคลคลูสั 1 
Calculus I 

3(3-0-6) 

     241152 แคลคลูสั 2 
Calculus II 

3(3-0-6) 

     242101 หลกัเคม ี
Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 
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     244101 ฟิสกิส ์1 
Physics I 

4(3-3-8) 

     244102 ฟิสกิส ์2 
Physics II 

4(3-3-8) 

     261203 แคลคลูสัประยกุตใ์นงานวศิวกรรมเครือ่งกล 
Applied Calculus in Mechanical Engineering 

3(3-0-6) 

 
                 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 27 หน่วยกิต 

     226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
Computer Programming 

3(3-0-6) 

     261101 เขยีนแบบวศิวกรรม 
Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

     261111 กลศาสตรว์ศิวกรรม 1 
Engineering Mechanics I 

3(3-0-6) 

     261211 เทอรโ์มไดนามกิส ์
Thermodynamics 

3(3-0-6) 

     261212 เทอรโ์มไดนามกิสป์ระยกุต์ 
Applied Thermodynamics 

3(3-0-6) 

     261213 กลศาสตรข์องของไหล 
Mechanics of Fluids 

3(3-0-6) 

     261311 กลศาสตรข์องของแขง็ 
Mechanics of Solids 

3(3-0-6) 

     264101 วสัดุวศิวกรรม 
Engineering Materials 

3(3-0-6) 

     264209 พืน้ฐานกรรมวธิกีารผลติ 
Fundamental of Manufacturing Processes 

3(2-3-6) 

 
 
 
 

       2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
       กลุ่มวิชาบงัคบัทางวิศวกรรม 

                  กลุ่มวชิาแกน 27 หน่วยกติ 
     261191 ปฏบิตักิารยานยนต์ 

Automotive Workshop 
1(0-3-2) 
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     261221 กลศาสตรว์ศิวกรรม 2 
Engineering Mechanics II 

3(3-0-6) 

     261321 เขยีนแบบเครือ่งกล 
Mechanical Drawing 

2(1-3-4) 

     261322 ระเบยีบวธิเีชงิตวัเลขในงานวศิวกรรมเครือ่งกล 
Numerical Methods in Mechanical Engineering 

3(2-3-6) 

     261323 สถติแิละการวดัในงานวศิวกรรมเครือ่งกล 
Statistics and Measurement in Mechanical Engineering 

3(2-3-6) 

     261324 แมคคาทรอนิกส ์
Mechatronics 

3(2-3-6) 

     261391 ปฏบิตักิารส าหรบัวศิวกรเครือ่งกล 1 
Laboratory for Mechanical Engineers I 

1(0-3-2) 

     261392 ปฏบิตักิารส าหรบัวศิวกรเครือ่งกล 2 
Laboratory for Mechanical Engineers II 

1(0-3-2) 

     261393 ฝึกงานดา้นวศิวกรรมเครือ่งกล 
Training in Mechanical Engineering 

3(0-9-5) 

     261491 การเตรยีมโครงงานทางวศิวกรรมเครือ่งกล 
Mechanical Engineering Pre-Project 

1(0-3-2) 

     261492 โครงงานทางวศิวกรรมเครือ่งกล 
Mechanical Engineering Project 

2(0-6-3) 

     262201 วศิวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน 
Fundamental of Electrical Engineering 

4(3-3-8) 

 
                  กลุ่มวชิาเฉพาะทางวศิวกรรมเครือ่งกล 24 หน่วยกติ 

     261331 การถ่ายเทความรอ้น 
Heat Transfer 

3(3-0-6) 

     261332 กลศาสตรข์องเครือ่งจกัรกล 
Mechanics of Machinery 

3(3-0-6) 

     261333 การออกแบบเครือ่งจกัรกล 
Machine Design 

3(3-0-6) 

     261334 การสัน่สะเทอืนทางกล 
Mechanical Vibration 

3(3-0-6) 

     261335 การปรบัอากาศ 
Air-Conditioning 

3(3-0-6) 
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     261336 การออกแบบระบบความรอ้น 
Thermal System Design 

3(3-0-6) 

     261431 การควบคุมอตัโนมตั ิ
Automatic Control 

3(3-0-6) 

     261432 การออกแบบทางวศิวกรรมเครือ่งกลใชค้อมพวิเตอรช์่วย 
Computer Aided Mechanical Engineering Design 

3(2-3-6) 

 
        กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 
                 กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต 
                  ใหน้ิสติเลอืกเรยีนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดงัต่อไปนี้  
                  กลุ่มวชิาการอนุรกัษ์พลงังานและระบบสาธารณูปโภค 

     261440 การอนุรกัษ์และการจดัการพลงังาน 
Energy Conservation and Management 

3(2-3-6) 

     261441 อาคารใชพ้ลงังานสุทธศิูนย ์
Net-Zero Energy Building 

3(2-3-6) 

     261442 โครงขา่ยอจัฉรยิะส าหรบัระบบการจดัการพลงังานในชุมชน 
Smart Grid for Community Energy Management Systems 

3(3-0-6) 

     261443 การออกแบบระบบท่อในอาคาร 
Design of Plumbing System 

3(3-0-6) 

     261444 การระบายอากาศเฉพาะทีแ่ละการออกแบบหอ้งสะอาด 
Local Ventilation and Clean Room Design 

3(3-0-6) 

     261445 การบรหิารงานระบบและการประเมนิราคา 
Building Service Construction Management and Cost 
Estimation 

3(3-0-6) 

     261490 หวัขอ้คดัสรรทางวศิวกรรมเครือ่งกล 
Selected Topics in Mechanical Engineering 

3(3-0-6) 

 
                  กลุ่มวชิาเทคโนโลยพีลงังาน และพลงังานเพื่ออนาคต 

     261450 แหล่งพลงังานทางเลอืกและแหล่งพลงังานหมนุเวยีน 
Alternative and Renewable Energy Resources 

3(3-0-6) 

     261451 ระบบกกัเกบ็พลงังานเบือ้งตน้ 
Introduction to Energy Storages 

3(2-3-6) 

     261452 เทคโนโลยกีารเกบ็เกี่ยวพลงังาน 
Energy Harvesting Technology 

3(2-3-6) 
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     261453 วศิวกรรมโรงจกัรตน้ก าลงั 
Power Plant Engineering 

3(3-0-6) 

     261454 ไฮโดรเจนและเซลลเ์ชือ้เพลงิ 
Hydrogen and Fuel Cells 

3(3-0-6) 

     261455 อากาศพลศาสตรเ์บือ้งตน้ 
Basic Aerodynamics 

3(3-0-6) 

     261456 เทคโนโลยกีงัหนัลม 
Wind Turbines Technology 

3(3-0-6) 

     261457 เทคโนโลยขีองฮทีไปป์ 
Heat Pipe Technology 

3(3-0-6) 

 
                  กลุ่มวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลส าหรบัการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

     261460 เครือ่งจกัรกลของไหล 
Fluid Machinery 

3(3-0-6) 

     261461 การออกแบบอุปกรณ์แปรรปูอาหาร 
Design of Food Processing Equipment 

3(2-3-6) 

     261462 การอบแหง้และการเกบ็รกัษาผลผลติการเกษตร 
Drying and Storage of Agricultural Products 

3(2-3-6) 

     261463 การท าความเยน็และระบบหอ้งเยน็ 
Refrigeration and Cold Storage Systems 

3(3-0-6) 

     261464 การออกแบบเครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้น 
Heat Exchanger Design 

3(3-0-6) 

     261465 เครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายใน 
Internal Combustion Engine 

3(3-0-6) 

     261466 การออกแบบระบบท่อ 
Design of Piping Systems 

3(3-0-6) 

     261490 หวัขอ้คดัสรรทางวศิวกรรมเครือ่งกล 
Selected Topics in Mechanical Engineering 

3(3-0-6) 

   
                  กลุ่มวชิากลศาสตรป์ระยกุตส์ าหรบัการออกแบบอุปกรณ์ออกก าลงักายและอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกส าหรบัผูพ้กิารและผูส้งูอายุ 

     261470 พืน้ฐานชวีกลศาสตรส์ าหรบัการออกแบบทางวศิวกรรม 
Basic Biomechanics for Engineering Design 

3(3-0-6) 

     261471 การออกแบบอุปกรณ์ออกก าลงักาย 
Fitness Equipment Design 

3(2-3-6) 
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     261472 เทคโนโลยสีิง่อ านวยความสะดวกเบือ้งตน้ 
Introduction to Assistive Technologies 

3(2-3-6) 

     261473 ระเบยีบวธิไีฟไนตเ์อลเิมนต์ 
Finite Element Method 

3(2-3-6) 

     261474 กลศาสตรก์ารแตกหกั 
Fracture Mechanics 

3(3-0-6) 

     261475 วสัดุเชงิประกอบ 
Composite materials 

3(3-0-6) 

     261476 หลกัของกลศาสตรข์องแขง็ 
Principles of Solid Mechanics 

3(3-0-6) 

     261490 หวัขอ้คดัสรรทางวศิวกรรมเครือ่งกล 
Selected Topics in Mechanical Engineering 

3(3-0-6) 

 
                  กลุ่มวชิาหุ่นยนต ์อากาศยานไรค้นขบัและนวตักรรมเพื่อชุมชน 

     261480 อุปกรณ์ขบัเคลื่อนและตรวจวดัในหุ่นยนต์ 
Robot Actuators and Sensors 

3(2-3-6) 

     261481 หุ่นยนตเ์คลื่อนทีเ่บือ้งตน้ 
Introduction to Mobile Robots 

3(2-3-6) 

     261482 หุ่นยนตอุ์ตสาหกรรมเบือ้งตน้ 
Introduction to Industrial Robots 

3(2-3-6) 

     261483 หุ่นยนตอ์ากาศยานเบือ้งตน้ 
Introduction to Flying Robots 

3(2-3-6) 

     261455 อากาศพลศาสตรเ์บือ้งตน้ 
Basic Aerodynamics 

3(3-0-6) 

     261490 หวัขอ้คดัสรรทางวศิวกรรมเครือ่งกล 
Selected Topics in Mechanical Engineering 

3(3-0-6) 

     262300 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมเพื่อชุมชน 
Creativity and Innovation for Community 

3(2-3-6) 

 
              3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบนั 
อุดมศกึษาอื่นทีม่หาวทิยาลยัรบัรอง ยกเวน้รายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
ชัน้ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น 

001101 การใชภ้าษาไทย 
Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001102 ภาษาองักฤษเตรยีมพรอ้ม 
Ready English 

3(2-2-5) 

241151 แคลคลูสั 1 
Calculus I 

3(3-0-6) 

242101 หลกัเคม ี
Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

244101 ฟิสกิส ์1 
Physics I 

4(3-3-8) 

261101 เขยีนแบบวศิวกรรม 
Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

 รวม 20 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ภาษาองักฤษสู่โลกกวา้ง 
Explorative English 

3(2-2-5) 

004101 ศลิปะในการด าเนินชวีติ 
Arts of Living 

3(2-2-5) 

004201 บุคลกิภาพและการแสดงออกในสงัคม 
Socialized Personality 

3(2-2-5) 

241152 แคลคลูสั 2 
Calculus II 

3(3-0-6) 

244102 ฟิสกิส ์2 
Physics II 

4(3-3-8) 

261111 กลศาสตรว์ศิวกรรม 1 
Engineering Mechanics I 

3(3-0-6) 

261191 ปฏบิตักิารยานยนต์ 
Automotive Workshop 

1(0-3-2) 

 รวม 20 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาองักฤษกา้วหน้า 
Step UP English 

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสงัคมดจิทิลั 
Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

003202 การจดัการสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม 
Health and Environmental Management 

3(2-2-5) 

261211 เทอรโ์มไดนามกิส ์
Thermodynamics 

3(3-0-6) 

261221 กลศาสตรว์ศิวกรรม 2 
Engineering Mechanics II 

3(3-0-6) 

262201 วศิวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน 
Fundamental of Electrical Engineering 

4(3-3-8) 

264101 วสัดุวศิวกรรม 
Engineering Materials 

3(3-0-6) 

 รวม 22 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

002201 พลเมอืงใจอาสา 
Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

002202 สงัคมพหุวฒันธรรม 
Multicultural Society 

3(2-2-5) 

226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
Computer Programming 

3(3-0-6) 

261203 แคลคลูสัประยกุตใ์นงานวศิวกรรมเครือ่งกล 
Applied Calculus in Mechanical Engineering 

3(3-0-6) 

261212 เทอรโ์มไดนามกิสป์ระยกุต์ 
Applied Thermodynamics 

3(3-0-6) 

261213 กลศาสตรข์องของไหล 
Mechanics of Fluids 

3(3-0-6) 

264209 พืน้ฐานกรรมวธิกีารผลติ 
Fundamental of Manufacturing Processes 

3(2-3-6) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาต้น 

261311 กลศาสตรข์องของแขง็ 
Mechanics of Solids 

3(3-0-6) 

261321 เขยีนแบบเครือ่งกล 
Mechanical Drawing 

2(1-3-4) 

261322 ระเบยีบวธิเีชงิตวัเลขในงานวศิวกรรมเครือ่งกล 
Numerical Methods in Mechanical Engineering 

3(2-3-6) 

261331 การถ่ายเทความรอ้น 
Heat Transfer 

3(3-0-6) 

261332 กลศาสตรข์องเครือ่งจกัรกล 
Mechanics of Machinery 

3(3-0-6) 

261391 ปฏบิตักิารส าหรบัวศิวกรเครือ่งกล 1 
Laboratory for Mechanical Engineers I 

1(0-3-2) 

XXXXXX วชิาเลอืกเสร ี
Free Elective 

3 (X-X-X) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

261323 สถติแิละการวดัในงานวศิวกรรมเครือ่งกล 
Statistics and Measurement in Mechanical Engineering 

3(2-3-6) 

261324 แมคคาทรอนิกส ์
Mechatronics 

3(2-3-6) 

261333 การออกแบบเครือ่งจกัรกล 
Machine Design 

3(3-0-6) 

261334 การสัน่สะเทอืนทางกล 
Mechanical Vibration 

3(3-0-6) 

261335 การปรบัอากาศ 
Air-Conditioning 

3(3-0-6) 

261336 การออกแบบระบบความรอ้น 
Thermal System Design 

3(3-0-6) 

261392 ปฏบิตักิารส าหรบัวศิวกรเครือ่งกล 2 
Laboratory for Mechanical Engineers II 

1(0-3-2) 

 รวม 19 หน่วยกิต 
 

ภาคฤดรู้อน 

261393 ฝึกงานดา้นวศิวกรรมเครือ่งกล 
Training in Mechanical Engineering 

3(0-9-5) 

 รวม 3 หน่วยกิต 
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ชัน้ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาต้น 

261431 การควบคุมอตัโนมตั ิ
Automatic Control 

3(3-0-6) 

261432 การออกแบบทางวศิวกรรมเครือ่งกลใชค้อมพวิเตอรช์่วย 
Computer Aided Mechanical Engineering Design 

3(2-3-6) 

261491 การเตรยีมโครงงานทางวศิวกรรมเครือ่งกล 
Mechanical Engineering Pre-Project 

1(0-3-2) 

2614XX วชิาชพีเลอืก 
Major Elective 

3(X-X-X) 

2614XX วชิาชพีเลอืก 
Major Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 13 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

   
261492 โครงงานทางวศิวกรรมเครือ่งกล 

Mechanical Engineering Project 
2(0-6-3) 

2614XX วชิาชพีเลอืก 
Major Elective 

3(X-X-X) 
 

2614XX วชิาชพีเลอืก 
Major Elective 

3(X-X-X) 
 

XXXXXX วชิาเลอืกเสร ี
Free Elective 

3 (X-X-X) 

 รวม 11 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Usage of Thai Language 
 การสื่อสารดว้ยค า วล ีการแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจบัใจความ
ส าคญัจากการฟังและการอ่าน การเขยีนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคดิผ่านทกัษะการใช้
ภาษาไทยทีเ่หมาะสม 
 Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai 
language usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief 
summarizing including thinking expression through the use of appropriate Thai 
 
001102 ภาษาองักฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 
 Ready English 
 ค าศพัทแ์ละไวยกรณ์ภาษาองักฤษ หลกัการใชภ้าษาองักฤษของการฟัง พูด อ่าน เขยีน 
การพฒันาการใช้ภาษาองักฤษในชวีติประจ าวนั ไดแ้ก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรบัและ
การปฏเิสธการเชญิชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดนิทาง การสนทนาในรา้นอาหาร 
การเลอืกซือ้สนิคา้ และการกล่าวลา 
 English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, 
speaking, reading and writing, development of English usage for daily-life including getting 
acquainted with someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and 
direction planning, conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone 
 
001103 ภาษาองักฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 
 Explorative English 
 ทกัษะภาษาองักฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขยีน ค าศพัทแ์ละไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่างๆ ในบรบิทสากล ไดแ้ก่ การวางแผนการเดนิทาง การจองโรงแรม ผ่านอนิเทอรเ์น็ต การ
โทรศพัท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาองักฤษในสนามบนิ ประกาศของสนามบนิ   การ
สื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ศุลกากร การเขา้พกัในโรงแรม การอธบิายเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ 
การสนทนาในงานเลีย้งและการรบัประทานอาหารแบบตะวนัตก 
 Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies 
and English grammar for different situations in communication and effectiveness in international 
context including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international 
phone calling, communication in airport, airport announcement, communication in customs and 
immigration, communication in bad situations and party 
001204 ภาษาองักฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 
 Step UP English 
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 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้
ภาษาองักฤษในการฟัง พูด อ่าน เขยีน ไดแ้ก่ การเขยีนอเีมลล ์การเขยีนสรุปความจากสื่อ การอ่านและ
ถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตคีวามและการน าเสนอขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
และอาชพี 
 English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for 
listening, speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading 
and sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and information 
presentation for further study and future careers 
 
002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 
 Citizen Mind by Citizenship 
 สทิธ ิบทบาทและหน้าที่ของพลเมอืงในสงัคมทุกระดบั จติอาสา ส านึกสาธารณะ ความ
กตญัญู พลเมอืงกบัประชาธปิไตย จรยิธรรมทางวชิาชพี การปรบัตวัเขา้กบัการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม
และวฒันธรรมและกระเสไหลวนของวฒันธรรมโลก 
 Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, 
citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, 
adaptation to social and cultural changing 
 
002202 สงัคมพหวุฒันธรรม 3(2-2-5) 
 Multicultural Society 
 มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจดัการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุ
วฒันธรรม กระแสการเปลีย่นแปลงในสงัคมและวฒันธรรมโลก อาเซยีน ความหลากหลายทางสงัคมและ
วฒันธรรมของทอ้งถิน่ไทย 4 ภาค จงัหวดัพะเยาและมหาวทิยาลยัพะเยา 
 Man and society, multicultural society, bias and violence management in 
multicultural society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of 
Thailand’s regional, Phayao and University of Phayao dimensions 
 
003201 การส่ือสารในสงัคมดิจิทลั 3(2-2-5) 
 Communication in Digital Society 
 ความรู้พื้นฐานเทคโนโลย ีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครอืข่าย นวตักรรมของ
เศรษฐกิจดิจทิลั ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมตัิ และโปรแกรม
ประยุกต์เพื่อการผลติสื่อผสม การสบืค้น คดักรอง และเลอืกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและ
ชวีติประจ าวนั การสื่อสารในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์อยา่งมจีรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in 
digital economy, electronic commerce transaction, office automation program and software 
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application for multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, 
communication through online social networking in accordance with ethical and related legal 
regulation 
 
 
003202 การจดัการสขุภาพและส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Health and Environmental Management 
 แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จติ อารมณ์ ปัจจยัที่มผีลต่อ
สุขภาพ การวเิคราะหแ์ละวางแผนการรบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลติภณัฑส์ุขภาพในชวีติประจ าวนั 
ความสมัพนัธ์ระหว่างอารมณ์กบัสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลงักาย โรคระบาด โรคตดิต่อทาง
เพศสมัพนัธ์ อุบตัเิหตุทางจราจร การรบัมอืกบัอุบตัภิยั ภยัธรรมชาต ิการวางแผนและการจดัการน ้าใน
ชวีติประจ าวนั การจดัการและแปรรปูขยะและการใชพ้ลงังานอย่างประหยดั 
 Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, 
analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation between emotion and 
health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning 
with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and 
environmental saving 
 
 
004101 ศิลปะในการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 
 Arts of Living 
 การสรา้งแรงบนัดาลใจ การตัง้เป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชวีติ การเหน็คุณค่า
ในตนเองและผูอ้ื่น หลกัเศรษฐกจิพอเพยีง การด าเนินชวีติดว้ยแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง กระบวนการคดิ
เชงิบวก คดิวเิคราะห ์คดิสรา้งสรรค ์การควบคุมและการจดัการอารมณ์ 
 Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and 
others, goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of 
sufficiency economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, 
emotion control and management 
 
004201 บคุลิกภาพและการแสดงออกในสงัคม 3(2-2-5) 
 Socialized Personality 
 ความส าคญัของบุคลกิภาพ การเสรมิสร้างบุคลกิภาพ การพฒันาบุคลกิภาพทางกาย 
วาจา ใจ มารยาท วฒันธรรมไทย ทกัษะการพูดในทีชุ่มชน คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามอตัลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยัพะเยา การอยูร่ว่มกนัในสงัคม การปรบัตวัในบรบิทสงัคมไทยและสงัคมโลก 
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 Important of personality, personality development, personality development of 
physical, verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to 
University of Phayao’s identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social 
context 
 
226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) 
 Computer Programming 
 แนวคดิทางคอมพวิเตอร ์ส่วนประกอบของคอมพวิเตอร ์ปฏสิมัพนัธ์ของฮารดแวรแ์ละ
ซอฟตแ์วร ์แนวคดิการประมวลผลขอมลูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ระเบยีบวธิกีารออกแบบและพฒันาโปรแกรม 
การเขยีนโปรแกรมภาษาระดบัสงู การเขยีนโปรแกรมเพื่อประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาทางวศิวกรรม 
 Computer concepts, computer components, hardware and software interaction, 
electronic data processing concepts, program design and development methodology, high-level 
language programming, programming applications for solving engineering problems 
 
241151 แคลคลูสั 1 3(3-0-6) 
 Calculus I 
 อุปนัยเชงิคณิตศาสตร ์ลมิติ ความต่อเนื่อง อนุพนัธ์และปรพินัธ์ของฟังก์ชนัค่าจรงิและ
ฟังก์ชนัค่าเวกเตอร์ของจ านวนจรงิและการประยุกต์ เทคนิคการอินทเิกรต อนัทกิรลัไม่ตรงแบบ การ
ประยกุตใ์ชอ้นุพนัธ ์รปูแบบยงัไมก่ าหนด เมทรกิซแ์ละระบบสมการเชงิเสน้ 
 Mathematical induction, limit, continuity, derivatives and integral of real-valued and 
vector-valued function of a real variable and their applications, techniques of integration, improper 
integrals, applications of derivative, indeterminate form, matrices and system of linear equations 
 
241152 แคลคลูสั 2 3(3-0-6) 
 Calculus II 
 พชีคณติของเวกเตอรใ์นสามมติ ิปรพินัธต์ามเสน้เบือ้งตน้ ล าดบัและอนุกรม การกระจาย
อนุกรมเทยเ์ลอรข์องฟังกช์นัมลูฐาน ปรพินัธเ์ชงิตวัเลข ระบบพกิดัเชงิขัว้ แคลคลูสัของฟังกช์นัค่าจรงิสอง
ตวัแปร 
 Vector algebra in three dimensions, introduction to line integrals, sequences and 
series of numbers, Taylor series expansions of elementary functions, numerical integral, polar 
coordinate system, calculus of real-valued functions of variables 
 
242101 หลกัเคมี 4(3-3-8) 
 Principle of Chemistry 
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 สสารและการวดั โครงสร้างอะตอม ระบบพรีอิอดกิ พนัธะเคมแีละโครงสร้างโมเลกุล 
ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น 
จลนพลศาสตรเ์คม ีสมดุลเคม ีกรด-เบส เคมไีฟฟ้า เคมนีิวเคลยีร ์เคมสีิง่แวดลอ้ม 
 Matter and measurement, atomic structure, periodic system, chemical bonding and 
molecular structure, stoichiometry, chemical reactions, gases, solid, liquid, solutions, fundamental 
thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, acids and bases, electrochemistry, 
nuclear chemistry, environmental chemistry 
 
244101 ฟิสิกส ์1 4(3-3-8) 
 Physics I 
 หน่วยการวดัทางฟิสกิส ์ปรมิาณสเกลารแ์ละปรมิาณเวกเตอร ์การเคลื่อนทีด่ว้ยความเรง่
ใน 1 มติ ิการเคลื่อนที่ภายใต้สนามโน้มถ่วงโลก สมดุลแรงและกฏการเคลื่อนที่ของนิวตนั การเคลื่อนที่
แบบวงกลมและกลศาสตรข์องวตัถุแข็งเกรง็ โมเมนตมัและการชน งาน พลงังงาน และกฏการอนุรกัษ์ใน
วชิาฟิสกิส ์สมบตัขิองสสาร กลศาสตรข์องไหลคลื่นและการสัน่ เสยีงและการได้ยนิ แสง คุณสมบตัขิอง
แสง ระบบเลนสแ์ละการมองเหน็ ความรอ้นและอุณหภูม ิระบบก๊าซอุดมคต ิสมการสถานะและกฏ 4 ขอ้
ของเทอรโ์มไดนามกิส ์ทฤษฎจีลน์ของก๊าซ และเครือ่งยนตค์วามรอ้น 
 Physical measurement of units, scalar and vector quantities, motion under 
acceleration in 1 dimension, motion under gravity field, force equilibrium and newton’s law of 
motion, circular motion and rigid-body mechanics, momentum and collision, work energy and 
conservation’s law in physics, properties of matter, fluid mechanics, wave and vibration, sound 
and hearing, light, properties of light, lens and vision, heat and temperature, ideal gas system, 
state equation and 4 rules of thermodynamics, kinetic theory of gases and heat engines 
 
244102 ฟิสิกส ์2 4(3-3-8) 
 Physics II 
 ไฟฟ้าสถติ ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า เวกเตอรส์นามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบนตวัน า
แบบต่าง ๆ การหาสนามไฟฟ้าจากกฏของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเลคทริก 
กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็กและแหล่งก าเนิดสนามแม่เหล็ก 
เวกเตอรส์นามแม่เหลก็จากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า กฏของบโิอซาวาตซ์และกฏของแอมแปร ์การ
เหนี่ยวน าแม่เหล็กและกฏของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวน า แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั วงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั RLC ทฤษฎสีมัพทัธภาพ ฟิสกิสย์คุใหม่ ฟิสกิสค์วอนตมั ฟิสกิสอ์ะตอม และฟิสกิสน์ิวเคลยีร ์
 Electrostatic, charges and electrical force, vector of electrical field from charges on 
various conductors, electrical field from Gauss’s law, potential, capacitance and dielectric 
materials, current and resistance, direct current circuits, magnet and source of magnetic field, 
vector of magnetic field from charge motions, Bio-Savart’s law and Ampere’s law, magnetic 
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inductance and Faraday’s law, inductance, source of alternative current, alternative current RLC 
circuits, relativity theory, modern physics, quantum physics, atomic physics and nuclear physics 
 
 
261101 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 
 Engineering Drawing 
 การเขยีนตวัอกัษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส ์การเขยีนภาพออโธกราฟฟิกส ์และการ
เขยีนภาพพกิทอเรยีล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยนิยอม การเขยีนภาพตดั การเขยีนภาพ
ช่วยและแผ่นคลี่ การสเกต็ซภ์าพดว้ยมอื การเขยีนภาพประกอบและการก าหนดรายละเอยีด การเขยีน
แบบดว้ยคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 
 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 
 
 
261111 กลศาสตรวิ์ศวกรรม 1 3(3-0-6) 
 Engineering Mechanics I 
 ระบบแรงและผลลพัธ์ สมดุล การวเิคราะห์โครงสร้าง จุดเซนทรอยด์และแรงกระจาย 
ความเสยีดทาน หลกัการของงานเสมอืนและเสถยีรภาพ โมเมนตค์วามเฉื่อยของพืน้ทีแ่ละมวล พลศาสตร์
เบือ้งต้น ประกอบดว้ยจลนพลศาสตรแ์ละจลนศาสตรข์องอนุภาคและวตัถุแขง็เกรง็ งานและพลงังาน อมิ
พลัสแ์ละโมเมนตมั 
 Force systems and resultant, equilibrium, structural analysis, centroid and 
distributed forces, friction, principle of virtual work and stability, area and mass moment of inertia, 
introduction to dynamics including kinematics and kinetics of particles and rigid bodies, work and 
energy, Impulse and momentum 
261191 ปฏิบติัการยานยนต์ 1(0-3-2) 
 Automotive Workshop 
 ความปลอดภยัในโรงปฏบิตักิารทัว่ไป เครื่องมอืและอุปกรณ์ ค าศพัท์เฉพาะทางช่างใน
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ วฏัจกัรในเครื่องยนต์ การจดัวางลูกสูบและวาล์วของเครื่องยนต์สี่จงัหวะ 
ระบบไอดแีละไอเสยี ระบบเชื้อเพลงิ ระบบควบคุมเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้าในเครื่องยนต์ ระบบหล่อลื่น 
ระบบหล่อเยน็ มลพษิในไอเสยี หลกัการบ ารุงรกัษารถยนต์เบื้องต้น เครื่องจกัรกลเกษตรและการซ่อม
บ ารงุ 
 General shop safety, tool and equipment, technical terms in Thai and English, 
engine cycles, cylinder and valve arrangement of four-stroke engines, intake and exhaust systems, 
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fuel systems, engine control systems, engine electrical systems,  lubrication systems, cooling 
system, emissions, basic automotive maintenance, agricultural  machines and services 
 
261203 แคลคลูสัประยกุต์ในงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 3(3-0-6) 
 Applied Calculus in Mechanical Engineering 
 สมการเชงิอนุพนัธ์และการประยุกต์ในงานวศิวกรรมเครื่องกล ระบบสมการเชงิอนุพนัธ์ 
ผลการแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรยีร ์เสน้ตรง ระนาบ และพืน้ผวิ ในปรภิูมสิามมติ ิแคลคูลสัของฟังก์ชนั
ค่าจรงิหลายตวัแปรและการประยกุต ์สมการเชงิอนุพนัธย์อ่ยเบือ้งตน้ 
 Differential equations and their applications in mechanical engineering, system of 
differential equation, Laplace transforms, Fourier series, lines, planes and surfaces in three-
dimensional space, calculus of real-valued functions of several variables and its applications, 
introduction to partial differential equations 
 
261211 เทอรโ์มไดนามิกส ์ 3(3-0-6) 
 Thermodynamics 
 แนวความคดิพื้นฐานและความรูเ้บื้องต้น งานและความรอ้น กฎขอ้ที่หนึ่งของอุณหพล
ศาสตร ์กฎการอนุรกัษ์พลงังาน มวลและปรมิาตรควบคุม พืน้ฐานการถ่ายเทความรอ้นและการแปลงผนั
ของพลงังาน กฎขอ้ทีส่องของอุณหพลศาสตรแ์ละวฏัจกัรคารโ์นต ์เอนโทรปี กระบวนการยอ้นกลบัไมไ่ด้ 
 Basic concepts and introduction, work and heat, first law of thermodynamics, 
conservation laws of energy, mass and control volume, basic heat transfer and energy conversion, 
second law of thermodynamics and Carnot cycle,  entropy, irreversible process 
 
261212 เทอรโ์มไดนามิกสป์ระยุกต ์ 3(3-0-6) 
 Applied Thermodynamics 
 การน ามาใช้ได้ของพลงังานทางอุณหพลศาสตร ์วฏัจกัรก าลงัไอ วฏัจกัรก าลงัก๊าซ วฏั
จกัรท าความเยน็ ความสมัพนัธร์ะหว่างสมบตัทิางอุณหพลศาสตร ์ของผสมก๊าซอุดมคต ิของผสมก๊าซ-ไอ
ระเหย ปฏกิริยิาการเผาไหม ้
 Exergy, vapor power cycle, gas power cycle, refrigeration cycle, thermodynamic 
properties relationship, ideal gas mixture, gas-vapor mixture, combustion 
 
261213 กลศาสตรข์องของไหล 3(3-0-6) 
 Mechanics of Fluids 
 สมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล ของไหลเคลื่อนที่ สมการเบอร์นูลี 
จลนศาสตรข์องของไหล สนามความเรว็ สนามความเรง่ ปรมิาตรควบคุม ทฤษฏกีารขนส่งของเรยโ์นลดส์ 
การวเิคราะห์ปรมิาตรควบคุมที่มขีนาดจ ากดั สมการสภาพต่อเนื่อง สมการโมเมนตมั สมการโมเมนตมั
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เชงิมุม สมการพลงังาน การวเิคราะหม์ติแิละความคลา้ยคลงึ การไหลในท่อ การไหลแบบคงตวัของของ
ไหลทีก่ดอดัไมไ่ด ้การไหลแบบคงตวัของของไหลทีก่ดอดัได้เบือ้งตน้ 
 Properties of fluids, fluids statics, fluid in motion, the Bernoulli equation, fluid 
kinematics: velocity field, acceleration field, control volume, Reynolds transport theorem, finite 
control volume analysis, continuity, momentum, angular momentum and energy equations, 
dimensional analysis and similitude, flow in pipe, steady incompressible flow, introduction to 
steady compressible flow 
 
261221 กลศาสตรวิ์ศวกรรม 2 3(3-0-6) 
 Engineering Mechanics II 
 สมดุลของโครงกรอบและเครื่องมอืกล การประยุกต์ใช้ความเสยีดทานในเครื่องมอืกล 
จลนพลศาสตรแ์ละจลนศาสตรข์องอนุภาคและวตัถุแขง็เกรง็ งานและพลงังาน อมิพลัสแ์ละโมเมนตมั 
 Equilibrium of frames and machines, application of friction in machines, kinetics 
and kinematics of particles and rigid bodies, work and energy, impulse and momentum 
 
261230 ความร้อนและของไหล 3 (3-0-6) 
 Thermofluids 
 หลกัการพืน้ฐานทางอุณหพลศาสตร ์คุณสมบตัขิองสารบรสิุทธิ ์พลงังานและการถ่ายโอน
พลงังาน กฏขอ้ทีห่นึ่งของอุณหพลศาสตร ์การวเิคราะหพ์ลงังานส าหรบัระบบปิด การวเิคราะหม์วลและ
พลงังานส าหรบัระบบเปิด กฎขอ้ที่สองของอุณหพลศาสตร ์กลศาสตรข์องของไหลเบื้องต้น คุณสมบตัิ
ของของไหล สถติยศาสตรข์องของไหล กฎการอนุรกัษ์มวล โมเมนตมัและพลงังาน สมการของแบรนู์ลล ี
ลกัษณะการไหลของของไหล การถ่ายเทความรอ้นเบือ้งตน้ การน าความรอ้น การพาความรอ้น และการ
แผ่รงัสคีวามรอ้น 
 Basic concepts of thermodynamics, properties of pure substances, energy and 
energy transfer, the first law of thermodynamics, energy analysis of closed system,, mass and 
energy analysis of control volumes, the second law of thermodynamics, fundamentals of fluid 
mechanics, properties of fluids, fluid statics, conservation of mass, momentum and energy, 
Bernoulli’s equation, flow characteristics of fluids, fundamentals of heat transfer, heat conduction, 
convection and radiation 
 
261311 กลศาสตรข์องของแขง็ 3(3-0-6) 
 Mechanics of Solids 
 แรงและความเค้น ความสมัพนัธ์ระหว่างความเค้นและความเครยีด ภาระในแนวแกน 
การวเิคราะห์ความเค้น การวเิคราะห์ความเครยีด ภาชนะความดนัผนังบาง ภาระบดิในเพลา ภาระดดั 
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ความเคน้ในคาน ผงัแรงเฉือนและโมเมนต์ดดั การโก่งของคาน การโก่งของเสา ภาระผสม วงกลมมอร์
และความเคน้ผสม เกณฑค์วามเสยีหาย 
 Force and stresses, stress-strain relationship, axial load, analysis of stress, 
analysis of strain, thin-walled pressure vessels, torsion loading of shaft, flexural load, stress in 
beams, shear force and bending moment diagrams, deflection of beams, buckling of columns, 
combine loading, Mohr’s circle and combined stresses, failure criterion 
 
261321 เขียนแบบเครื่องกล 2(1-3-4) 
 Mechanical Drawing 
 แบบและกระบวนการผลติ การก าหนดขนาดรปูลกัษณ์มาตรฐาน มติขิองขนาด ต าแหน่ง
และความสมัพนัธ ์ความหยาบของผวิงาน ระบบงานสวมและเกณฑค์วามคลาดเคลื่อน เกณฑค์วามคลาด
เคลื่อนทางเรขาคณิต เกลยีว สกรู อุปกรณ์ยดึที่เป็นเกลยีว ลิม่และสไปลน์ หมุดย ้าและการเชื่อม เฟือง 
สปรงิ งานท่อ ข้อต่อ การเขยีนแบบสัง่งาน แบบภาพประกอบ แบบแยกชิ้น การเขยีนแบบชิ้นส่วน
เครือ่งจกัรกลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 Drawing and manufacturing process, prescribed of standards appearance, size 
dimension, position dimension and relations, surface roughness, fit systems and tolerance criteria, 
geometrical tolerances, screw thread, thread fastening, key and spline, rivet and welding, gear, 
spring, piping, pipe joints, working drawing, assembly drawing, sub-assembly drawing, computer 
software for mechanical parts drawing 
 
261322 ระเบียบวิธีเชิงตวัเลขในงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 3(2-3-6) 
 Numerical Methods in Mechanical Engineering 
 การหารากของสมการ ระบบสมการเชงิเสน้ การประมาณค่าในช่วง การถดถอยก าลงัสอง
น้อยที่สุด การหาค่าอนุพนัธ์และการอินทิเกรตด้วยวธิีการเชงิตวัเลข สมการเชิงอนุพนัธ์ สมการเชิง
อนุพนัธย์อ่ย วธิไีฟไนตเ์อลเิมนตพ์ืน้ฐาน การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการแกปั้ญหาทางวศิวกรรม 
 Roots of equation, linear equation system, interpolation, least square regression, 
numerical differentiation and integration, numerical ordinary differential equation, partial differential 
equation, fundamentals of finite element method, computer programming for solving engineering 
problems 
 
 
261323 สถิติและการวดัในงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 3(2-3-6) 
 Statistics and Measurement in Mechanical Engineering 
 ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม การอนุมานทางสถิติ การวเิคราะห์ความแปรปรวน 
การถดถอยและสหสมัพนัธ ์หลกัการและส่วนประกอบของระบบการวดั การสอบเทยีบเครื่องมอืวดั การ
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วเิคราะหค์วามคลาดเคลื่อน การวดัปรมิาณทางกล ไดแ้ก่ ความเครยีด แรง ความดนั อตัราการไหล การ
กระจดั ความเรว็ ความเรง่ อุณหภมู ิและความชืน้ อนิเตอรเ์น็ตในทุกสิง่เบือ้งตน้ 
 Probability theory, random variables, statistical inference, analysis of variance, 
regression and correlation, principles and components of measurement system, instrument 
calibration, error analysis,  measurement of mechanical quantities including strain, force, pressure, 
flow rate, displacement, velocity, acceleration, temperature and humidity, introduction to internet 
of things 
 
 
261324 แมคคาทรอนิกส ์ 3(2-3-6) 
 Mechatronics 
 อเิลก็ทรอนิกส์เบื้องต้น ไมโครคอนโทรเลอร ์ตวัควบคุมเชงิตรรกศาสตรท์ี่โปรแกรมได้ 
การเชื่อมต่อระหว่างคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครื่องกลไฟฟ้า ระบบไฮดรอลกิส ์ระบบนิวเมตกิส ์วทิยาการ
หุ่นยนต ์การเขยีนโปรแกรมควบคุมแขนกลและหุ่นยนตเ์คลื่อนที่เบือ้งตน้ 
 Basic electronics, microcontrollers, programmable logic controllers (PLC), 
connectivity between computer and electromechanical systems, hydraulic systems, pneumatic 
systems, robotics, introduction to maniporator and mobile robot programing 
 
261331 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 
 Heat Transfer 
 รูปแบบการถ่ายเทความรอ้น การน าความรอ้น การพาความรอ้น การแผ่รงัสคีวามรอ้น 
และการประยกุตข์องการถ่ายเทความรอ้น เครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้นและการเพิม่อตัราการถ่ายเทความ
รอ้น การเดอืดและการควบแน่น 
 Modes of heat transfer, conduction, convection, radiation and applications of heat 
transfer, heat exchangers and heat transfer enhancement, boiling and condensation 
 
261332 กลศาสตรข์องเครื่องจกัรกล 3(3-0-6) 
 Mechanics of Machinery 
 กลไกและการวเิคราะห์ทางจลนศาสตร ์การสงัเคราะห์กลไกเบื้องต้น ชุดเฟืองทด การ
วเิคราะห์ความเรว็และความเร่ง การวเิคราะห์แรงพลศาสตร์ การประยุกต์ใช้ระบบทางกล สมดุลของ
เครือ่งจกัรกล 
 Mechanisms and kinematics analysis, introduction to linkage synthesis, gear trains, 
velocity and acceleration analysis, dynamics force analysis of machinery, applications of 
mechanical systems, balancing of machinery 
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261333 การออกแบบเครื่องจกัรกล 3(3-0-6) 
 Machine Design 
 หลักการพื้นฐานของการออกแบบเครื่องจกัรกล ข้อควรพิจารณาในการออกแบบที่
เกี่ยวข้องกบัสุขอนามยัและความปลอดภยัของสาธารณชน สงัคม วฒันธรรมและวถิีชวีติของคนไทย 
สิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนื สมบตัขิองวสัดุ ทฤษฎกีารเสยีหายของวสัดุ การเสยีหายเนื่องจากภาระคงที ่
การเสยีหายเนื่องจากภาระผนัแปร การออกแบบชิน้ส่วนเครือ่งจกัรกล โครงงานออกแบบ 
 Fundamental of mechanical design, designed considerations for public health, 
safety, Thai society, culture and lifestyle, environment and sustainability, properties of materials, 
theories of failure, failures resulting from static loading, failures resulting from variable loading, 
design of simple machine elements, design project 
 
261334 การสัน่สะเทือนทางกล 3(3-0-6) 
 Mechanical Vibration 
 ระบบหนึ่งองศาอิสระ การสัน่สะเทอืนในรูปแบบบดิตวั การสัน่สะเทอืนแบบอิสระและ
แบบบงัคบั วธิรีะบบเทยีบเท่า ระบบหลายองศาอสิระ เทคนิคและวธิกีารลดและควบคุมการสัน่สะเทอืน 
 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 
 
261335 การปรบัอากาศ 3(3-0-6) 
 Air-Conditioning 
 คุณสมบตัไิซโครเมตรกิและกระบวนการของอากาศ การประมาณภาระความเยน็ ระบบ
ปรบัอากาศแบบต่างๆ และอุปกรณ์ในระบบปรบัอากาศ การกระจายลมเยน็และการออกแบบท่อลม การ
ออกแบบระบบท าน ้ าเย็นและระบบท่อ การออกแบบการระบายอากาศ สารท าความเย็น และการ
ออกแบบขนาดท่อสารท าความเยน็ การควบคุมระบบปรบัอากาศเบือ้งตน้ ขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยั
ส าหรบัระบบปรบัอากาศ คุณภาพของอากาศในอาคาร ประสทิธภิาพด้านพลงังานในระบบปรบัอากาศ 
ข้อควรพจิารณาในการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามยัและความปลอดภยัของสาธารณชน สงัคม 
วฒันธรรมและวถิชีวีติของคนไทย สิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนื 
 Psychometric properties and processes of air, cooling load estimation, various 
types of air conditioning systems and air conditioning equipment, air distribution and duct system 
design, chilled water distribution system and chilled water piping design, ventilation system design, 
refrigerants and refrigerant piping design, basic controls in air conditioning, safety code for air 
conditioning systems, indoor air quality, energy efficiency in air conditioning systems, designed 
considerations for public health and safety, Thai society, culture and lifestyle, environment and 
sustainability 
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261336 การออกแบบระบบความร้อน 3(3-0-6) 
 Thermal System Design 
 การออกแบบทางวศิวกรรม ขอ้ควรพจิารณาในการออกแบบที่เกี่ยวขอ้งกบัสุขอนามยั
และความปลอดภยัของสาธารณชน สงัคม วฒันธรรมและวถิชีวีติของคนไทย สิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนื 
การออกแบบระบบทีเ่อาไปใชง้านจรงิได ้การวเิคราะหเ์ชงิเศรษฐศาสตรข์องระบบทางความรอ้น สมการ
ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลการทดลอง การสรา้งแบบจ าลองทางคณิตศาสตรข์องอุปกรณ์ความรอ้น การ
จ าลองระบบ การหาเงือ่นไขการท างานทีเ่หมาะสม 
 Engineering design, designed considerations for public health and safety, Thai 
society, culture and lifestyle, environment and sustainability, design of workable systems, 
economic analysis on thermal systems, equation fitting, model of thermal equipment, system 
simulation, optimization 
 
261391 ปฏิบติัการส าหรบัวิศวกรเคร่ืองกล 1 1(0-3-2) 
 Laboratory for Mechanical Engineers I 
 การออกแบบการทดลอง  การใช้เครื่องมอื การเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล การแปร
ผลขอ้มลู การจดัท ารายงานผลการทดลอง ปฏบิตักิารทดลองทางเทอรโ์มไดนามกิส ์กลศาสตรข์องไหล
และกลศาสตรข์องแขง็ 
 Design of experiment, instrumentation, data collection, data analysis and data 
interpretation, reporting of experimental results, experimental investigation in thermodynamics, 
fluid mechanics and solid mechanics 
 
261392 ปฏิบติัการส าหรบัวิศวกรเคร่ืองกล 2 1(0-3-2) 
 Laboratory for Mechanical Engineers II 
 การออกแบบการทดลอง  การใช้เครื่องมอื การเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล การแปร
ผลข้อมูล การจดัท ารายงานผลการทดลอง ปฏบิตัิการทดลองทางด้านการถ่ายเทความร้อน การปรบั
อากาศ การสัน่สะเทอืนทางกล และการส่งก าลงัดว้ยของไหล 
 Design of experiment, instrumentation, data collection, data analysis and data 
interpretation, reporting of experimental results, experimental investigation in heat transfer, air 
conditioning, mechanical vibration and fluid power systems 
 
261393 ฝึกงานด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล 3(0-9-5) 
 Training in Mechanical Engineering 
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 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วศิวกรรม เครือ่งกลในสถานประกอบการหรอืองคก์รภาครฐัหรอืเอกชน 
 Training, learning, gaining experience, improving working skills in mechanical 
engineering in private or government sectors 
 
261394 ปฏิบติัการวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 (0-3-2) 
 Mechanical Engineering Laboratory 
 พื้นฐานการท าการทดลอง การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ปฏิบตัิการทดลอง
กลศาสตร ์กลศาสตรข์องของแขง็ กลศาสตรข์องของไหล การทดลองเทอรโ์มไดนามคิส ์
 Basic of experimentation, data collection and analysis, experimental investigation 
of mechanics, mechanics of solid and mechanics of fluids, experimental investigation in 
thermodynamics 
 
261431 การควบคมุอตัโนมติั 3(3-0-6) 
 Automatic Control 
 หลกัการควบคุมอัตโนมตัิ การวิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองขององค์ประกอบระบบ
ควบคุมเชงิเสน้ สมรรถนะของระบบควบคุม เสถยีรภาพของระบบป้อนกลบั วธิกีารเสน้ทางเดนิของราก 
การตอบสนองเชงิความถี ่การออกแบบและชดเชยระบบควบคุม 
 Automatic control principles, analysis and modeling of linear control elements, 
performance of control systems, stability of feedback systems, root locus method, frequency 
response, design and compensation of control systems 
 
 
261432 การออกแบบทางวิศวกรรมเคร่ืองกลใช้คอมพิวเตอรช่์วย 3(2-3-6) 
 Computer Aided Mechanical Engineering Design 
 การน าคอมพวิเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบและวเิคราะห์ปัญหาของการไหล การ
ถ่ายเทความร้อน การสัน่สะเทือน ความเค้นและความเครียดในชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การสร้าง
แบบจ าลองทางกายภาพและการจ าลองปัญหาต่าง ๆ ในงานทางวศิวกรรมเครือ่งกลและการประยุกต์ใชท้ี่
เกีย่วขอ้ง 
 Use of computer for design and analysis of fluid flow, heat transfer, vibration, stress 
and strain in machine parts, physical modeling and simulations of mechanical engineering 
problems and related applications 
 
 
261440 การอนุรกัษ์และการจดัการพลงังาน 3(2-3-6) 
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 Energy Conservation and Management 
 หลกัการเบื้องต้นของการอนุรกัษ์และการจดัการพลงังาน สมดุลพลงังานในการอนุรกัษ์ 
และการจดัการพลงังาน การอนุรกัษ์พลงังานในระบบแสงสว่าง ระบบไอน ้า ระบบอดัอากาศ ระบบปรบั
อากาศ การตรวจวดัการใชพ้ลงังาน เครื่องมอืและเทคนิคในการตรวจวดั การวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตร ์
และแผนอนุรกัษ์พลงังาน กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 Fundamentals of energy conservation and management, energy balance analysis 
for energy conservation and management, energy conservation of electrical system, lighting 
system, steam system, air conditioning system, compressed air system, energy auditing, 
instruments and techniques for auditing, economic analysis and energy conservation plan, 
relevant laws 
 
 
261441 อาคารใช้พลงังานสทุธิศนูย ์ 3(2-3-6) 
 Net-Zero Energy Building 
 แนวคดิอาคารใช้พลงังานสุทธศิูนย ์การออกแบบอาคารอนุรกัษ์พลงังาน การเก็บเกี่ยว
พลงังานหมุนเวยีน ระบบจดัเกบ็พลงังาน ระบบตดิตามการใชพ้ลงังานในอาคาร ระบบบนัทกึขอ้มูลการ
ใชพ้ลงังาน ระบบควบคุมการใชพ้ลงังานและระบบแจง้เตอืน การจดัการพลงังานในอาคาร 
 Net zero energy building concept, energy conservation building design, renewable 
energy harvest, energy storage system, energy consumption monitoring system in building, energy 
consumption data logging system, energy consumption control and alarm system, energy 
management in building 
 
261442 โครงข่ายอจัฉริยะส าหรบัระบบการจดัการพลงังานในชุมชน 3(3-0-6) 
 Smart grid for Community Energy Management systems 
 แนวคดิเบือ้งตน้ของโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะ  สถาปัตยกรรมของโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะ  
การปรบัโครงสร้างอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้า โครงร่างของโครงข่ายระบบไฟฟ้าอจัฉรยิะ ประกอบด้วย 
ขอบเขตงานดา้นการผลติไฟฟ้า ระบบสายส่ง การจ่ายไฟ ภาระโหลด ระบบพลงังานหมุนเวยีนเชงิซ้อน 
สถานีจ่ายไฟส าหรบัรถไฟฟ้า พลงังานจากอาคารอจัฉรยิะ โครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะกบัการขบัเคลื่อนสู่
การลดปรมิาณคารบ์อนไดออกไซด ์ระบบการจดัการพลงังานในชุมชนและการเตบิโตสู่สงัคมสเีขยีว 
 Basic concept of the smart grid, smart grid architectures, restructuring of electricity 
supply industry, smart power grid  framework including  generation domain, transmission domain, 
distribution domain, load domain, renewable energy complex, power station for electric vehicle,  
power from smart building, smart grid as a driving force to low carbon, community energy 
management systems and green growth society 
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261443 การออกแบบระบบท่อในอาคาร 3(3-0-6) 
 Design of plumbing system 
 ระบบท่อประปา การเพิม่ความดนัของน ้าในระบบท่อ ระบบท่อระบายน ้าและท่ออากาศ 
ระบบระบายน ้าฝนและรางระบายน ้า ระบบท่อน ้ารอ้น และระบบท่อดบัเพลงิ 
 Plumbing system, pressure boosting in pipe, soil waste and vent pipe, rain leader 
and site drain, hot water pipe system, and firefighting pipe 
 
261444 การระบายอากาศเฉพาะท่ีและการออกแบบห้องสะอาด 3(3-0-6) 
 Local ventilation and clean room design 
 หลกัการเกีย่วกบัหลกัการระบายอากาศเฉพาะที ่ ฮดูดดูอากาศ ปัจจยัส าคญัในการเลอืก
ฮูดส าหรบัออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ พดัลมระบายอากาศ มาตรฐานและการออกแบบห้อง
สะอาด การออกแบบหอ้งสะอาดทัว่ไป แนวทางการก่อสรา้งหอ้งสะอาดระดบัต่างๆ อุปกรณ์ส าหรบัหอ้ง
สะอาด แผ่นกรองส าหรบัหอ้งสะอาด ชุดปฏบิตักิารส าหรบัหอ้งสะอาด 
 Principle of local ventilation, exhaust hood, hood selection of local ventilation, 
ventilation fan, standard of clean room design, general clean room design, construction of clean 
room, instruments, filter, clean room suit 
 
261445 การบริหารงานระบบและการประเมินราคา 3(3-0-6) 
 Building Service Construction Management and Cost estimation 
 หลกัการบรหิารและจดัการงานระบบ กระบวนการก่อสรา้งงานระบบ รปูแบบสญัญาและ
โครงสร้างองค์กร การวางแผนการด าเนินงาน การจดัการด้านวัสดุ และทรพัยากร การตรวจสอบ
ความกา้วหน้าของการด าเนินงาน เทคนิคทีใ่ชใ้นการวางแผนและตรวจสอบการด าเนินงาน เพริท์ ซพีเีอม็ 
การบรหิารด้านการเงนิที่ใช้ในงานก่อสร้าง ความปลอดภยั การควบคุมคุณภาพ พื้นฐานการประมาณ
ราคางานระบบ ระบบปรบัอากาศ ระบบสุขาภบิาล ระบบดบัเพลงิ การจดัท างบดุล การจดัเตรยีมเอกสาร
เสนอราคา 
 Concepts of building service-construction management, building service-
construction process, contracts and organization, planning, scheduling, material and resource 
management, project control, technics for planning and control; PERT, CPM, financial 
management for construction, safety, quality control, basics of cost estimation of air conditioning 
system, sanitary system, firefighting system, balance sheet, quotation paper preparation 
 
261450 แหล่งพลงังานทางเลือกและแหล่งพลงังานหมนุเวียน 3(3-0-6) 
 Alternative and Renewable Energy Resources 
 ความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกบัแหล่งพลงังานทางเลอืกและแหล่งพลงังานหมุนเวยีน พลงังาน
แสงอาทติย ์พลงังานชวีมวล พลงังานแก๊สชวีภาพ พลงังานลม พลงังานความรอ้นใต้พภิพ พลงังานน ้า 
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การใชพ้ลงังานหมุนเวยีนในชวีติประจ าวนั การประเมนิวฏัจกัรชวีติเบือ้งต้น หลกัการประเมนิคารบ์อนฟร
ตุพริน้ทข์องผลติภณัฑเ์บือ้งตน้ หลกัการของพนิซเ์บือ้งตน้ และการประยกุตใ์ชง้าน 
 Fundamental of alternative energy and renewable energy resources, solar energy, 
biomass energy, biogas energy, wind energy, geothermal, hydro energy, the use of renewable 
energy in daily life, introduction to life cycle assessment ((LCA), introduction of evaluation of 
carbon footprint, introduction of pinch technology and applications 
 
261451 ระบบกกัเกบ็พลงังานเบือ้งต้น 3(2-3-6) 
 Introduction to Energy Storages 
 การกกัเก็บพลงังานในรูปความรอ้น การกกัเก็บพลงังานในรูปพลงังานกล การกกัเก็บ
พลงังานในรูปพลงังานแม่เหล็กไฟฟ้า การกกัเก็บพลงังานในรูปไฮโดรเจน การกบัเก็บพลงังานในรูป
ไฟฟ้าเคมเีบือ้งต้น ระบบกกัเกบ็พลงังานส าหรบัระบบโครงข่ายอจัฉรยิะ ศกัยภาพส าหรบัการประยุกต์ใช้
งานในปัจจุบนั เช่น การใชใ้นรถไฟฟ้า การจ่ายไฟนอกโครงข่ายระบบไฟฟ้า และ การตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงปรมิาณความตอ้งการการใชพ้ลงังาน 
 Thermal energy storage, mechanical energy storage, electromagnetic energy 
storage, hydrogen storage, introduction to electrochemical energy storage, energy storage for 
smart grids,  potentials for current applications including electric vehicles, off-grid power supply 
and demand response for variable energy resources 
 
261452 เทคโนโลยีการเกบ็เก่ียวพลงังาน 3(2-3-6) 
 Energy Harvesting Technology 
 ปรากฏการณ์เทอร์โมอะคูสติก ปรากฏการณ์เพียโซอิเล็กทริก ปรากฏการณ์
แม่เหลก็ไฟฟ้า ปรากฏการณ์เทอรโ์มอเิลก็ทรกิ เครื่องยนต์เทอรโ์มอะคูสตกิ การเก็บเกี่ยวพลงังานจาก
เสยีง การสัน่สะเทอืนของฐาน และความแตกต่างของอุณหภูมิ แบตเตอรีฟิ่ลมบ์างส าหรบัระบบเกบ็เกีย่ว
พลงังาน การเกบ็เกีย่วพลงังานส าหรบัแหล่งพลงังานของอุปกรณ์ตรวจวดัไรส้าย ระบบเกบ็เกีย่วพลงังาน
ส าหรบัระบบอารเ์อฟไอด ี
 Thermoacoustics effect, piezoelectric effect, electromagnetic effect, thermoelectric 
effect, thermoacoustic engine, energy harvesting from sound, base vibration and temperature, thin 
film batteries for energy harvesting, energy harvesting for power sources of wireless sensor, 
energy harvesting for RFID 
 
261453 วิศวกรรมโรงจกัรต้นก าลงั 3(3-0-6) 
 Power Plant Engineering 
 หลกัการเปลี่ยนรูปพลงังานและแนวทางในการน าไปใช้ การวเิคราะห์เชื้อเพลงิและการ
เผาไหม ้ส่วนประกอบของโรงจกัรต้นก าลงัไอน ้า กงัหนัก๊าซและเครื่องยนต์เผาไหมภ้ายใน วฏัจกัรผลติ
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ความรอ้นร่วมและระบบผลติไฟฟ้า-ไอน ้า เขื่อน โรงจกัรต้นก าลงันิวเคลยีร ์เครื่องมอืวดัและการควบคุม 
เศรษฐศาสตรโ์รงจกัรตน้ก าลงัและผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม 
 Energy conversion principle and availability concept, fuel and combustion analysis 
and component of steam, gas turbine and internal combustion engines power plants, combined 
cycle and cogeneration, hydro power plant, nuclear power plant, control and instrumentation, 
power plant economics and environmental impacts 
 
261454 ไฮโดรเจนและเซลลเ์ช้ือเพลิง 3(3-0-6) 
 Hydrogen and Fuel Cells 
 ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบัเซลล์เชื้อเพลงิและไฮโดรเจน การผลติและการเก็บไฮโดรเจน 
แนวคดิพืน้ฐานของเซลล์เชือ้เพลงิ เซลลเ์ชือ้เพลงิแบบเกลอืคารบ์อเนตหลอมเหลว เซลลเ์ชือ้เพลงิแบบ
ออกไซด์แขง็ เซลล์เชื้อเพลงิแบบกรดและแบบแอลคาไลน์ เซลล์เชื้อเพลงิแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยน
โปรตอน การประยุกต์ใช้งานระบบเซลล์เชื้อเพลงิไฮโดรเจน ข้อก าหนดทางด้านความปลอดภยั การ
วเิคราะหผ์ลกระทบทางดา้น สงัคม เศรษฐศาสตร ์และสิง่แวดลอ้ม 
 Introduction to fuel cells and hydrogen, hydrogen production and storage, basic 
concepts of fuel cells, molten carbonate cells, solid oxide cells, acid and alkaline cells, proton 
exchange membrane cells, applications of hydrogen-fuel cell systems, safety requirements, social 
economic and environmental impact analysis 
 
261455 อากาศพลศาสตรเ์บือ้งต้น 3(3-0-6) 
 Basic Aerodynamics 
 ประวตัแิละการพฒันาอากาศยาน หน่วยและคุณสมบตัขิองอากาศ การไหลของอากาศ 
ปีกที่ใช้ในงานทางอากาศพลศาสตร์และอุปกรณ์เพิม่แรงยก แรงทางอากาศพลศาสตร์ การขบัเคลื่อน
อากาศยาน สมรรถนะในการบนิ เสถยีรภาพและการควบคุม การไหลของของไหลทีก่ดอดัไดเ้บือ้งตน้ 
 History and development of aircraft, units and dimensions, air flow, aerofoil and 
highlift devices, aerodynamics force, aircraft propulsion, flight performance, aircraft stability and 
control, introduction to compressible flow 
 
261456 เทคโนโลยีกงัหนัลม 3(3-0-6) 
 Wind Turbines Technology 
 ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบักงัหนัลม อากาศพลศาสตรแ์ละทฤษฎโีมเมนตมัส าหรบักงัหนัลม
ในอุดมคต ิโรเตอรม์ฝีาครอบ วธิเีบรดเอลเิมนโมนเมนตมัแบบดัง้เดมิ ภาระโหลดและโครงสรา้งเบือ้งต้น 
แหล่งทีม่าของภาระโหลดทีก่ระท ากบักงัหนัลม การจ าลองลม 
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 Introduction to wind turbines, aerodynamics and momentum theory for an Ideal 
wind turbine, shrouded rotors, the classical blade element momentum method, introduction to 
loads and structures, sources of loads on a wind turbine, wind simulation 
 
261457 เทคโนโลยีของฮีทไปป์ 3(3-0-6) 
 Heat Pipe Technology 
 ประวตัิและการพฒันาท่อความร้อน ทฤษฎีพื้นฐานส าหรบัการออกแบบท่อความร้อน 
ส่วนประกอบของท่อความรอ้น การออกแบบท่อความรอ้น การผลติและการทดสอบท่อความรอ้น การ
ออกแบบเครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้นชนิดท่อความรอ้น ท่อความรอ้นชนิดพเิศษ 
 Historical development, theoretical background, heat pipe components and 
materials, design guide, heat pipe manufacture and testing, heat pipe heat exchanger design, 
special types of heat pipe 
 
261460 เครื่องจกัรกลของไหล 3(3-0-6) 
 Fluid Machinery 
 ทฤษฎีพื้นฐาน การจ าแนกลกัษณะของเครื่องสูบ พดัลมและกงัหนั ประสทิธภิาพ กฎ
ความคล้ายคลึง ความเร็วจ าเพาะและคุณลักษณะ การเลือกและการติดตัง้ ความรู้เบื้องต้นของ
เครือ่งจกัรกลของไหลประเภทอื่น เช่น เครือ่งอดัอากาศ และเครือ่งตะบนัน ้า 
 Basic theory, classification of pumps, fans and turbines, efficiency, similarity law, 
specific speed and characteristics, selection and installation, introduction to other types fluid 
machineries such as air compressor and hydraulic ram 
 
261461 การออกแบบอปุกรณ์แปรรปูอาหาร 3(2-3-6) 
 Design of Food Processing Equipment 
 สุขอนามยัในการออกแบบอุปกรณ์แปรรูปอาหาร การออกแบบอุปกรณ์ล าเลียงและ
จดัเก็บ, อุปกรณ์ปรบัเปลี่ยนขนาด อุปกรณ์คดัแยกขนาด อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน อุปกรณ์ระเหย 
อุปกรณ์ท าแหง้ ตู้เยน็และอุปกรณ์ส าหรบัแช่แขง็ อุปกรณ์ส าหรบัการแปรรปูดว้ยความรอ้น อุปกรณ์ขน
ถ่ายมวล อุปกรณ์บรรจหุบีห่อ 
 Hygienic design of food processing equipment, Designs of  transport and storage 
equipment, processing equipment,  separation equipment, heat transfer equipment, evaporation 
equipment, dehydration equipment, refrigeration and freezing equipment, thermal processing 
equipment, mass transfer equipment, packaging equipment 
 
261462 การอบแห้งและการเกบ็รกัษาผลผลิตการเกษตร 3(2-3-6) 
 Drying and Storage of Agricultural Products 
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 พื้นฐานการอบแห้ง ไซโครเมตรกิ ความต้านทานการไหลและพดัลม ความชื้นสมดุล 
คุณสมบตัทิางกายภาพและทางความรอ้นวสัดุเกษตร การอบแห้งแบบชัน้บาง เครื่องอบแห้ง หลกัการ
ออกแบบเครื่องอบแห้งแบบทัว่ไป การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความรอ้นส าหรบัเครื่องอบแหง้ การ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพของกระบวนการอบแห้ง หลกัการเก็บรกัษาผลผลติเกษตร การระบายอากาศใน
กองเมลด็พชื การออกแบบถงัเกบ็เมลด็พชื 
 Drying basics, psychometrics, air flow resistance and fans, equilibrium moisture 
content, physical and thermal properties of agricultural products, thin layer drying, dryer, principle 
of a dryer design, heat exchanger design for dryer, development of an efficient drying process, 
the storage of agricultural products, aeration of grain for Bulk storage, design of grain storage 
 
261463 การท าความเยน็และระบบห้องเยน็ 3(3-0-6) 
 Refrigeration and Cold Storage Systems 
 หลกัการของการท าความเยน็ ก๊าซอดั ระบบท าความเยน็แบบดูดกลนืและระบบอื่น ๆ 
เครื่องอดัไอ เครื่องระเหย เครื่องควบแนน่น ระบบควบคุม ท่อและอุปกรณ์ การค านวณภาระความเยน็
ของหอ้งเยน็ ไซโครเมตรกิและการระบายอากาศ การออกแบบการไหลเวยีนอากาศและท่อลม ระบบปรบั
อากาศ การถนอมผลติภณัฑท์างการเกษตรและอาหารโดยการใชห้อ้งเยน็ ระบบท าความเยน็อุณหภูมติ ่า
และเทคนิคการแช่แขง็ 
 Principle of refrigeration, compression gas, absorption and special type 
refrigeration systems, refrigerant compressor, evaporator, condenser, controlling systems, piping 
and equipment, load calculation of cold storage, psychometric and ventilation, circulation of air in 
cold storage and duct system design, air conditioning systems, preservation of agricultural 
products and food with cold storage, low temperature refrigeration systems and cryogenic 
technique 
 
261464 การออกแบบเครื่องแลกเปล่ียนความร้อน 3(3-0-6) 
 Heat Exchanger Design 
 ทฤษฎแีละการประยกุตใ์ชร้ะเบยีบวธิเีชงิตวัเลข ระเบยีบวธิวีเิคราะหแ์ละวธิทีดลองในการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกบัการถ่ายเทความรอ้น การประยุกต์หลกัการน า การพา การแผ่รงัส ีการควบแน่น การ
เดอืด ความเคน้และการสัน่สะเทอืนมาใชใ้นการออกแบบอุปกรณ์แลกเปลีย่นความรอ้น 
 Theory and application of numerical, analytical, and experimental methods to 
selected heat transfer problems, application of principles of conduction, convection, radiation, 
condensation, boiling, stress, and vibrations to a design of heat exchange equipment 
 
261465 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน 3(3-0-6) 
 Internal Combustion Engine 
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 พื้นฐานของเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดและแบบอัดระเบิด 
เชื้อเพลงิและการเผาไหม ้ระบบการจุดระเบดิ วฏัจกัรเชื้อเพลงิ-อากาศในอุดมคต ิการอดับรรจุอากาศ 
และการไล่ไอเสยี สมรรถนะและการทดสอบ การหล่อลื่น การควบคุมมลพษิจากไอเสยี 
 Internal combustion engine fundamentals, spark-ignition and compression-ignition 
engines, fuels and combustion, ignition systems, ideal fuel air cycle, supercharging and 
scavenging, performance and testing, lubrication, emissions control 
 
261466 การออกแบบระบบท่อ 3(3-0-6) 
 Design of Piping Systems 
 หลกัการออกแบบระบบท่อ การก าหนดลกัษณะของท่อและการให้รหสัใช้งาน วาลว์ ขอ้
ต่อ ปัม๊ หมอ้ไอน ้าและเครือ่งอดั ระบบท่อในโรงจกัรตน้ก าลงั โรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร 
 Principle of piping system design, pipe specifications and pertinent codes, valves, 
fittings, pumps, boiler and compressors, piping systems in power plants, industrial plants and 
buildings 
 
261470 พื้นฐานชีวกลศาสตรส์ าหรบัการออกแบบทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Basic Biomechanics for Engineering Design 
 แนวคดิดา้นจลน์ศาสตรแ์ละพลศาสตรส์ าหรบัการวเิคราะหก์ารเคลื่อนทีข่องมนุษย ์  
ชวีกลศาสตรข์องกระดูก ขอ้ต่อ กลา้มเนื้อ อวยัวะช่วงบน อวยัวะช่วงล่าง กระดูกสนัหลงั จลน์ศาสตรเ์ชงิ
เสน้และเชงิมมุของการเคลื่อนทีข่องมนุษย ์ขอ้ก าหนดทางชวีกลศาสตรเ์พื่อการออกแบบทางวศิวกรรม 
 Kinematics and kinetics concepts for analyzing human motion, biomechanics of 
bones, articulations, muscles, upper and lower extremity, spine, linear and angular kinematics of 
human movement, biomechanic specifications for engineering design   
 
261471 การออกแบบอปุกรณ์ออกก าลงักาย 3(2-3-6) 
 Fitness Equipment Design 
 ขอ้ก าหนดในการออกแบบอุปกรณ์กฬีาและอุปกรณ์ออกก าลงักาย ขอ้พจิารณาเกี่ยวกบั
หลกัชวีกลศาสตร ์การประเมนิลกัษณะเด่นของชิน้ส่วนจ าเพาะของอุปกรณ์  มาตรฐานอุปกรณ์ออกก าลงั
กาย ไดแ้ก่ ส่วนป้องกนั การปกปิด และการกนิพืน้ที ่จุดทีอุ่ปกรณ์มกีารบบีรดั การเฉือน การบดอดั การ
ปรบัตัง้ และการลอ็ค มอืจบั ส่วนรองรบัเทา้ ชิน้ส่วนทีร่บัแรง และการส่งผ่านแรง ความคงทนของชิน้ส่วน
อุปกรณ์ต่อโหลดทีก่ระท า 
 Design specifications of sports and fitness equipment, biomechanical 
considerations, feature assessments of specific pieces of equipment, fitness equipment standard 
including guarding, enclosure and spacing, Squeeze, shear and crush points, adjustment and 
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locking means, handgrips and foot support, load development and transmitting components, 
endurance loading 
 
261472 เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกเบือ้งต้น 3(2-3-6) 
 Introduction to Assistive Technologies 
 กจิกรรมของมนุษย ์แนวคดิทัว่ไปของการออกแบบและการใชง้าน ประเดน็ทางจรยิธรรม
ในเทคโนโลยสีิง่ช่วยอ านวยความสะดวก การส่งผ่านสญัญาณให้อุปกรณ์ช่วย การควบคุมปฏสิมัพนัธ์ 
การออกแบบเบาะนัง่ การออกแบบลอ้เขน็และอุปกรณ์ช่วยเหลอืการเคลื่อนไหว การปรบัแต่งยานพาหนะ
ส าหรบัผู้พกิาร หุ่นยนต์ช่วยอ านวยความสะดวก สิง่แวดล้อมอจัฉรยิะ เทคโนโลยอี านวยความสะดวก
ส าหรบัผูส้งูวยั 
 Human activity, general design concepts and usability, ethical issues in assistive 
technology,  user inputs for assistive device, control interfaces, seats design, wheelchairs and 
mobility aids , vehicle modifications for disabilities, assistive device for rehabilitation, assistive 
robots, smart environment, assistive technologies for elderly care 
 
261473 ระเบียบวิธีไฟไนตเ์อลิเมนต์ 3(2-3-6) 
 Finite Element Method 
 ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบัระเบยีบวธิไีฟไนต์เอลเิมนต ์เกณฑข์องไฟไนตเ์อลเิมนต ์ฟังกช์นั
การประมาณในเอลิเมนต์ การวิเคราะห์ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรบัปัญหาหนึ่งมติิ  การแบ่งโดเมน
ออกเป็นเอลเิมนต ์การรวมสมการของเอลเิมนต ์การวเิคราะหด์ว้ยไฟไนตเ์อลเิมนตส์ าหรบัปัญหาสองและ
สามมติ ิ
 Introduction to finite element method, finite element formulation, element 
interpolation function, finite element analysis of one dimensional problems, discretizations of the 
domain into elements, assembly of element equations, finite element analysis of two and three 
dimensional problem 
 
261474 กลศาสตรก์ารแตกหกั 3(3-0-6) 
 Fracture Mechanics 
 ภาพรวมของกลศาสตรก์ารแตกหกั กลศาสตรก์ารแตกหกัยดืหยุ่นเชงิเสน้ กลศาสตรก์าร
แตกหกัอลิาสตกิ-พลาสตกิ กลไกการแตกหกัในวสัดุ การเตบิโตของรอยรา้วลา้ การประเมนิการคงสภาพ
ของโครงสรา้ง 
 Overview of fracture mechanics, linear elastic fracture mechanics, elastic-plastic 
fracture mechanics, fracture mechanisms in materials, fatigue crack growth, application to 
structural integrity assessment 
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261475 วสัดเุชิงประกอบ 3(3-0-6) 
 Composite Materials 
 คุณสมบตัทิัว่ไปของวสัดุคอมโพสติ ขอ้ด ีขอ้เสยี แนวโน้มของการใชง้าน  องคป์ระกอบ
พื้นฐาน คุณสมบัติของเส้นใย  เมตริกซ์ การยึดกันของวัสดุ เชิงประกอบ วัสดุยึดประสาน    
กระบวนการหรอืกรรมวธิขีึน้รูปวสัดุเชงิประกอบ ความเป็นสปรงิ ความแขง็แรง การขยายตวัเนื่องจาก
ความชื้น และอุณหภูม ิทฤษฎกีลศาสตรข์องวสัดุคอมโพสติ ทฤษฎแีผ่นเรยีงชัน้ลามเินต ทฤษฎคีวาม
เสยีหายและความแขง็แรงของแผ่นเรยีงชัน้ ความเคน้เขม้เฉพาะจดุ 
 General characteristics of composites, advantages and disadvantages,  application 
trends, basic materials, characteristics of fibers, matrices,  interface bonding, adhesives, 
fundamental process/Manufacturing, stiffness,  strength, thermal and moisture expansion, 
composite mechanics theory, laminate theory, theory of failure and laminate strength, stress 
concentrations 
 
261476 หลกัของกลศาสตรข์องแขง็ 3(3-0-6) 
 Principles of Solid Mechanics 
 คารท์เีชยีนเทนเซอรเ์บือ้งตน้ ทฤษฎคีวามเคน้และความเครยีดในสองมติแิละสามมติ ิกฎ
ของฮุค การประยกุต์ใชว้ธิพีลงังาน ทฤษฎกีารเสยีหาย สภาพพลาสตกิเบือ้งต้น การวเิคราะหไ์ฟไนต์เอลิ
เมนตเ์บือ้งตน้ 
 Introduction to cartesian tensors, two and three dimensional theories of stress and 
strain, Hooke's law, application of energy method, theories of failure, introduction to plasticity, 
introduction to finite element analysis 
 
261480 อปุกรณ์ขบัเคล่ือนและตรวจวดัในหุ่นยนต์ 3(2-3-6) 
 Robot Actuators and Sensors 
 ระบบควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น หลกัการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบั สเต็ปเปอรม์อเตอร์ โซลนิอยด์ อุปกรณ์ขบัเคลื่อนขนาดจิว๋ เอนโคดเดอร ์โซน่าร ์อนิ
ฟาเรด พร็อกซิมติี้เซนเซอร์และไมโครคอนโทรเลอร์การใช้อุปกรณ์ขบัเคลื่อน อุปกรณ์ตรวจวดัและ
ไมโครคอนโทรเลอรใ์นการออกแบบระบบแมคคาทรอนิกส ์
 Introduction to robot control systems, operating principle of DC motors, AC motors, 
stepper motors, solenoids, microactuators, encoders, sonar, infrared, proximity sensor, and 
microcontroller, use of actuators, sensors and microcontrollers in mechatronics design 
 
261481 หุ่นยนต์เคล่ือนท่ีเบือ้งต้น 3(2-3-6) 
 Introduction to Mobile Robots 
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 การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์  จลนศาสตร์ของหุนยนต์เคลื่อนที่ เซนเซอร์และอุปกรณ์
ขบัเคลื่อนส าหรบัหุ่นยนต์เคลื่อนที่ การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ การวางแผนเส้นทางเคลื่อนที่
และการน ารอ่ง 
 Locomotion, mobile robot kinematics, sensors and actuators for mobile robots, 
mobile robot localization control, planning and navigation  
 
261482 หุ่นยนต์อตุสาหกรรมเบือ้งต้น 3(2-3-6) 
 Introduction to Industrial Robots 
 หลกัการพืน้ฐานของหุ่นยนต ์จลนศาสตรไ์ปขา้งหน้าของแขนกล เมตรกิซห์มุน ต าแหน่ง 
ความเรว็และความเร่ง จลนศาสตรย์อ้นกลบัของแขนกล วธิกีารจาโคเบยีน สมการการเคลื่อนทีข่องแขน
กล การควบคุมการเคลื่อนที่และการควบคุมแรงของแขนกล อุปกรณ์วดัและการแปลงสญัญาณ ระบบ
ขบัเคลื่อนและส่งก าลงั ระบบหุ่นยนตเ์ฉลยีวฉลาด 
 Basic theory of robotics, forward kinematics of robot arm, rotation matrix, position, 
velocity and acceleration, backward kinematics of robot arm, Jacobean method, equation of 
motion of robot arm, motion and force control of robot arm, measuring and transducing 
instruments, driving and power transmission system intelligent robotic system 
 
261483 หุ่นยนต์อากาศยานเบือ้งต้น 3(2-3-6) 
 Introduction to Flying Robots 
 ประวตักิารใชหุ้่นยนตบ์นิหลายใบพดั ภาพรวมชุดอุปกรณ์ส าเรจ็รปูทีม่ขีายในทอ้งตลาด  
พลศาสตรข์องการการบนิ การออกแบบตวัเครื่อง มอเตอรแ์ละใบพดั ระบบให้พลงังาน เซนเซอรบ์อก
ต าแหน่ง การควบคุมการบนิ การประเมนิสมรรถนะ 
 A history of multicoptor flying robot, overview of commercial drones and kits, 
dynamics of flight, airframe design, motors and propellers, power systems, inertial sensors, flight 
control, performance evaluation 
 
261490 หวัข้อคดัสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Mechanical Engineering 
 การก าหนดประเด็นหวัข้อที่สนใจที่เป็นปัจจุบนั เทคโนโลยหีรอืองค์ความรูใ้หม่ในงาน
วศิวกรรมเครือ่งกล 
 Selecting interesting, current topics, technology or modern knowledge in 
mechanical engineering 
 
261491 การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 1(0-3-2) 
 Mechanical Engineering Pre-Project 
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 การเลอืกหวัขอ้โครงงานทางวศิวกรรมเครื่องกล วรรณกรรมปรทิศัน์ วตัถุประสงค์และ
ขอบเขตของโครงงาน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย พระราชบญัญตัิ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ
วศิวกรเครื่องกล จรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชพี ความรบัผดิชอบในการประกอบวิชาชพี  การ
วางแผนการด าเนินโครงงานและการประมาณค่าใช้จ่าย การจดัเตรยีมขอ้เสนอโครงงาน การน าเสนอ
ขอ้เสนอโครงงาน  
 Selecting project topic in mechanical engineering, literature review, project  
objectives and  scope, relevant theories, laws, acts, and ministerial regulations involved in 
mechanical engineers, academic and professional ethics, professional responsibility, project 
planning and budget estimate, proposal preparation, proposal presentation 
 
261492 โครงงานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 2(0-6-3) 
 Mechanical Engineering Project 
 การด าเนินงานตามแผนที่ระบุในขอ้เสนอโครงการ การรายงานความก้าวหน้าโครงการ 
การวเิคราะห์ผลกระทบของโครงการในบรบิททีเ่กี่ยวกบัโลก เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และสงัคม การเขยีน
รายงานโครงงาน การน าเสนอโครงงาน 
 Proceed the project planning as proposed in the proposal, progress report, project 
impact analysis in a global, economic, environmental, and societal context, writing a project report, 
project oral presentation 
 
262201 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 4(3-3-8) 
 Fundamental of Electrical Engineering 
 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลบัเบื้องต้น แรงดนั กระแส
และก าลงั หมอ้แปลง หลกัการเบื้องต้นของเครื่องจกัรกลไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า มอเตอรแ์ละการใช้
มอเตอร ์หลกัการของระบบสามเฟส ทฤษฎกีารส่งก าลงัไฟฟ้า ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัเครือ่งมอืวดัไฟฟ้า
พืน้ฐาน 
 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 
 
262300 ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมเพ่ือชุมชน 3(2-3-6) 
 Creativity and Innovation for Community 
 เครื่องยนต์นวตักรรมเบือ้งต้น กระบวนการคดิอย่างสรา้งสรรค ์การตกีรอบโจทย์ปัญหา
ของชุมชน การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาเชิง
สรา้งสรรค ์การพฒันาขอ้เสนอโครงงานขนาดเลก็ส าหรบัผลตินวตักรรมเพื่อชุมชน 
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 Introduction to innovation engine, process of creative thinking, framing community 
problems, process of applying knowledge on engineering and related interdisciplinary for creative 
solution; development of mini project proposal for conducting innovation for community 
 
264101 วสัดวิุศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Materials 
 ความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบตั ิกระบวนการผลติ และการประยุกต์ใช้กลุ่ม
วสัดุที่ส าคญัทางวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร์ เซรามกิ และวสัดุผสม แผนภูมสิมดุลเฟสและการแปล
ความหมาย คุณสมบตัทิางกลและความเสื่อมสภาพของวสัดุ 
 Relationship between structures, properties, production processes and applications 
of main groups of engineering materials, metals, polymers, ceramics and composites, phase 
equilibrium diagrams and their interpretation, mechanical properties and materials degradation 
 
264209 พื้นฐานกรรมวิธีการผลิต 3(2-3-6) 
 Fundamental of Manufacturing Processes 
 ทฤษฎแีละแนวคดิของกระบวนการผลติ การหล่อ การขึน้รปู การก าจดัวสัดุส่วนเกนิออก 
การเชื่อมและการตรวจสอบรอยเชื่อม การขึน้รปูโลหะชัน้สงูและเครือ่งจกัรสมยัใหม ่ความสมัพนัธ์ 
ระหว่างวสัดุและกระบวนการผลติ พืน้ฐานของตน้ทุนการผลติ 
 Theory and concept of manufacturing processes, casting, forming, machining, 
welding and inspection, advanced metal forming and modern machines, material and 
manufacturing processes relationships, fundamental of manufacturing cost 
 

3.1.6 ความหมายของเลขรหสัรายวิชา 
     1. เลขสามล าดบัแรก หมายถงึ   สาขาวชิา 
         1.1 เลข 261 หมายถงึ   สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล 
         1.2 เลข 262 หมายถงึ   สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
         1.3 เลข 263 หมายถงึ   สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
         1.4 เลข 264 หมายถงึ   สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ 
         1.5 เลข 275 หมายถงึ   รายวชิากลางของคณะวศิวกรรมศาสตร ์
         1.6 เลข 001 หมายถงึ   หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
     2. เลขในล าดบัที ่4 หมายถงึ   ระดบัชัน้ปีของการศกึษา 
         2.1 เลข 1  หมายถงึ   รายวชิาในระดบัชัน้ปีที ่1  
         2.2 เลข 2  หมายถงึ   รายวชิาในระดบัชัน้ปีที ่2  
         2.3 เลข 3  หมายถงึ   รายวชิาในระดบัชัน้ปีที ่3  
         2.4 เลข 4  หมายถงึ   รายวชิาในระดบัชัน้ปีที ่4  
     3. เลขในล าดบัที ่5 หมายถงึ   กลุ่มวชิา 
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         3.1 เลข 0  หมายถงึ   กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรม 
         3.2 เลข 1  หมายถงึ   กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรม 
         3.3 เลข 2  หมายถงึ   กลุ่มวชิาแกน 
         3.4 เลข 3  หมายถงึ   กลุ่มวชิาเฉพาะทางวศิวกรรม 
         3.5 เลข 4  หมายถงึ   กลุ่มวชิาการอนุรกัษ์พลงังานและระบบสาธารณูปโภค 
         3.6 เลข 5  หมายถงึ   กลุ่มวชิาเทคโนโลยพีลงังาน และพลงังานเพือ่อนาคต 
         3.7 เลข 6  หมายถงึ   กลุ่มวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกล 
         ส าหรบัการเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 
         3.8 เลข 7  หมายถงึ   กลุ่มวชิากลศาสตรป์ระยกุตส์ าหรบัการออกแบบอปุกรณ์ 

   ออกก าลงักาย และอปุกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรบั 
   ผูพ้กิารและผูส้งูอายุ 

         3.9 เลข 8  หมายถงึ   กลุ่มวชิาการควบคมุประยกุต ์หุน่ยนต์และอากาศยานไรค้นขบั 
         3.10 เลข 9  หมายถงึ   หมวดวชิาปฏบิตักิาร ฝึกงาน และโครงงาน 
     4. เลขในล าดบัที ่6 หมายถงึ   อนุกรมของรายวชิา 
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3.2. ช่ือ-นามสกลุ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคณุวฒิุของอาจารย ์
3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ 
เลขบตัรประจ าตวั

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คณุวฒิุ สาขาวิชา 
ส าเรจ็การศึกษา 
จากสถาบนั 

ปี 

1 นายปุรมิพฒัน์  
สทัธรรมนุวงศ ์

35404003XXXXX ผูช้ว่ย 
ศาสตราจารย ์

D.Eng. Mechanical Engineering Universite de Bourgogne, France 2554 
วศ.ม. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2546 
วศ.บ. วศิวกรรมเครือ่งจกัรกลเกษตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2541 

2 นายจกัรพงษ์ จ ารญู 36303000XXXXX อาจารย ์ วศ.ด. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2557 
วศ.ม. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2551 
วศ.บ. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2547 

3* นายนพรตัน์ เกตุขาว 36401007XXXXX อาจารย ์ วศ.ด. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2557 
วศ.ม. วศิวกรรมเครือ่งกล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2550 
วศ.บ. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2543 

4* นายปรเมศร ์ปธเิก 34407002XXXXX อาจารย ์ วศ.ด. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2556 
วศ.ม. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2552 
วศ.บ. วศิวกรรมเครือ่งกล  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 2549 

5* นางสาวฝนทพิย ์จนินัทยุา 36507001XXXXX อาจารย ์ Ph.D. Aeronautical and Automotive 
Engineering 

Loughborough University, UK 2558 

วศ.ม. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2549 
วศ.บ. วศิวกรรมเครือ่งจกัรกลเกษตร 

 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2544 

6 นางรชันีวรรณ องักรุบุตร ์ 33699000XXXXX อาจารย ์ Ph.D. Mechanical Engineering  The University of Texas at Alington, USA 2554 
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ 
เลขบตัรประจ าตวั

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คณุวฒิุ สาขาวิชา 
ส าเรจ็การศึกษา 
จากสถาบนั 

ปี 

วศ.ม. เทคโนโลยพีลงังาน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 2544 
วศ.บ. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 2542 

7* นายวสนัต ์ค าสนาม 34511005XXXXX อาจารย ์ Ph.D. Mechanical Engineering University of Leicester, UK 2557 
วศ.ม. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 2547 
วศ.บ. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 2542 

8* นายวชิญพ์ล ฟักแกว้ 35601003XXXXX อาจารย ์ วศ.ด. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2556 
วศ.ม. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2548 
วศ.บ. วศิวกรรมเครือ่งกล  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2543 

9 นายสทุธนินัท ์ 
ศรรีตัยาวงค ์

55303000XXXXX อาจารย ์ Ph.D. Mechanical Engineering University of Leicester, UK 2557 
วศ.ม. วศิวกรรมเครือ่งกล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
2548 

วศ.บ. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยันเรศวร 2543 
10 นายสธุรรม อรณุ 36501013XXXXX อาจารย ์ Ph.D. Mechanical Engineering The University of Manchester, UK 2558 

วศ.ม. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2548 
วศ.บ. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยันเรศวร 2544 

11 นายนทัธิธ์นนท ์ 
พงษ์พานิช 

39298000XXXXX อาจารย ์ วศ.ม. วศิวกรรมเครือ่งกล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2550 
วศ.บ. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 2542 
บธ.บ. การจดัการทัว่ไป มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 2549 

12 นายอดศิร ประสทิธิศ์กัดิ ์ 35199001XXXXX อาจารย ์ วศ.ม. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2546 
วศ.บ. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2541 
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หมายเหต ุ* อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
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3.2.2 อาจารยพิ์เศษ 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คณุวฒิุ สาขาวิชา  ปี 

1 นางสาวจติราภรณ์ วงศางาม อาจารย ์ Ph.D 
M.S. 
M.Phil. 
 
วศ.บ. 

Mechanical Engineering  
Mechanical Engineering  
เทคโนโลยพีลงังาน 
 
วศิวกรรมเครือ่งกล 

University of Southern California, USA 
University of Southern California, USA 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้ธนบุร ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้ธนบุร ี

2556 
2552 
2546 
 
2542 

2 นางมธุรส สชุาตะวฒัน์ อาจารย ์ Ph.D 
M.Phil. 
 
วศ.บ. 

Mechanical Engineering  
เทคโนโลยพีลงังาน 
 
วศิวกรรมเครือ่งกล 
 

The University of Manchester, UK 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้ธนบุร ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้ธนบุร ี

2555 
2545 
 
2542 

 
 
 
 



60 

 

4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม 
 เมือ่เรยีนครบ 6 ภาคการศกึษา นิสติตอ้งฝึกงานในองคก์รของรฐัหรอืเอกชนทีม่กีารด าเนินงานใน
ส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานทางดา้นวศิวกรรมเครื่องกล เพื่อใหน้ิสติไดม้กีารเพิม่พูนความรูแ้ละประสบการณ์
ในการท างานจรงิ ไดเ้รยีนรูก้ารท างานรว่มกบัผูอ้ื่นทีม่คีวามแตกต่างหลากหลายในสหสาขาวชิา ฝึกความ
รบัผดิชอบในหน้าที ่ความมรีะเบยีบวนิัย และการปฏบิตัติาม กฏขอ้บงัคบัขององคก์รทีร่บันิสติเขา้ฝึกงาน 
นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 261393 การฝึกงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล (Training in 
Mechanical Engineering)  จ านวน 3 หน่วยกติ ในภาคเรยีนฤดูรอ้นของปีการศกึษาที ่3 การด าเนินงาน
เกีย่วกบัการฝึกงานมขีอ้ก าหนดดงันี้ 

1. นิสติสามารถเลอืกสถานที่ฝึกงานได้เองแต่ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากอาจารยผ์ู้ประสานงาน
ประจ าสาขาวชิา 

2. สถานที่ฝึกงานต้องจดัให้มวีศิวกรเครื่องกลหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากสถานประกอบการซึ่ง
เรยีกว่าวศิวกรพีเ่ลีย้ง เป็นผูม้อบหมายงาน ตรวจสอบคุณภาพงาน และประเมนิผลการฝึกงาน 

3. สถานประกอบการต้องสามารถจัดให้นิสิตเข้ารับการฝึกงานในวันเปิดท าการของสถาน
ประกอบการ วนัละ 6 - 8 ชัว่โมง ระยะเวลาในการฝึกงาน 6 - 10 สปัดาห ์ทัง้นี้ รวมเวลาในการ
ฝึกงาน ตอ้งไมน้่อยกว่า 240 ชัว่โมง ในกรณทีีส่ถานประกอบการใหน้ิสติท างานล่วงเวลา จ านวน
ชัว่โมงในการท างานล่วงเวลาจะไมส่ามารถนบัเป็นชัว่โมงฝึกงานได้ 

4. สาขาวชิาตอ้งจดัใหม้กีารปฐมนิเทศเกีย่วกบัการฝึกงานใหน้ิสติ ก่อนทีน่ิสติไปฝึกงาน 
5. ในระหว่างการฝึกงานถอืว่านิสติเป็นพนักงานของสถานประกอบการนัน้ และต้องปฏิบตัติามกฏ 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสถานประกอบการนัน้อย่างเครง่ครดั 
6. ในระหว่างการฝึกงานนิสติตอ้งบนัทกึรายงานผลการฝึกงานในแต่ละวนัโดยสรปุยอ่เป็นเนื้อความ

สัน้ ๆ เป็นภาษาองักฤษและให้รวบรวมส่งให้สาขาวชิาภายหลงัสิ้นสุดการฝึกงาน หรอืตามที่
อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาก าหนด 

7. ในระหว่างการฝึกงานสาขาวชิาตอ้งจดัใหม้อีาจารยไ์ปนิเทศนิสติฝึกงานอย่างน้อย 1 ครัง้ ซึง่อาจ
เป็นการนิเทศ ณ สถานทีฝึ่กงาน หรอื การนิเทศผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 

8. เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานสาขาวชิาต้องจดัให้นิสิตมกีารน าเสนอประสบการณ์ในการฝึกงาน เป็น
ภาษาองักฤษ ซึง่อาจจดัในรปูแบบของการน าเสนอปากเปล่าหรอืแบบโปสเตอร ์

9. กรณีที่มเีหตุจ าเป็นที่นิสติไม่สามารถฝึกงานได้ครบ 240 ชัว่โมง หรอื ได้รบัรายงานจากสถาน
ประกอบการว่านิสติกระท าผดิกฏร้ายแรงของบรษิทั ให้อาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสูตรรวบรวม
ขอ้มลู และเสนอใหค้ณบดเีป็นผูต้ดัสนิชีข้าด 

10. การประเมนิผลจะพจิารณาเกรดเป็นผ่าน S (Satisfactory) และไม่ผ่าน U (Unsatisfactory) ทัง้นี้
อาจารยผ์ู้รบัผดิชอบรายวชิาต้องแจ้งเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลให้นิสติได้รบัทราบก่อนการ
ฝึกงาน 

 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

1. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู ้แกปั้ญหา ออกแบบ หรอืตรวจสอบ ในการปฏบิตังิานจรงิได้ 
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2. สามารถใชเ้ครือ่งมอื เครือ่งจกัร โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ทีเ่กีย่วขอ้งในการปฏบิตังิานได้ 
3. มมีนุษยสัมพันธ์ที่ดี สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในสห-

สาขาวชิาได ้
4. มคีวามรบัชอบในหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย ตรงต่อเวลา ปฎบิตัติามกฏ ระเบยีบและขอ้บงัคบัของ

สถานทีฝึ่กงานได ้
5. มคีวามกระตอืรอืลน้ทีจ่ะเรยีนรูใ้นสิง่ใหม ่ๆ และสามารถเรยีนรูด้ว้ยตวัเองจากการปฏบิตังิานจรงิ

ได ้
6. มคีวามประพฤตดิ ีไมท่ าใหเ้กดิความเสื่อมเสยีชื่อเสยีงของสถาบนั 

 4.2 ช่วงเวลา 
      ภาคเรยีนฤดรูอ้นของปีการศกึษาที ่3 
 4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 
      ขึน้อยูก่บัตารางการท างานของหน่วยงานทีน่ิสติเขา้ฝึกงาน 
      ทัง้นี้สถานประกอบการต้องสามารถจดัให้นิสติเขา้รบัการฝึกงานในวนัเปิดท าการของสถาน
ประกอบการ โดยมจี านวนชวัโมงในการฝึกงานวนัละ  6 - 8 ชัว่โมง ระยะเวลาในการฝึกงาน 6 - 10 
สปัดาห ์ทัง้นี้รวมเวลาในการฝึกงาน ตอ้งไมน้่อยกว่า 240 ชัว่โมง 
 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
      หลกัสูตรก าหนดใหน้ิสติต้องท าโครงงานทางวศิวกรรมเครื่องกลในชัน้ปีที ่4 ซึง่โครงงานทาง
วศิวกรรมเครื่องกลอาจแบ่งเป็น 2 ลกัษณะคอืโครงงานออกแบบอุปกรณ์หรอืเครื่องจกัรกลต่าง ๆ หรอื
โครงงานเชงิวจิยัซึง่เป็นการใหน้ิสติประมวลความรูท้ ัง้หมดทีเ่คยไดเ้รยีนมาตัง้แต่ชัน้ปี 1 ถงึชัน้ปีที ่3 ใน
การด าเนินโครงการใหส้ าเรจ็ลุล่วง 
      ส าหรบัโครงงานออกแบบอุปกรณ์หรอืเครื่องจกัรกลต่าง ๆ นิสติต้องท าความเขา้ใจกบัความ
ต้องการของผู้ใช้งานและข้อจ ากดัต่าง ๆ เพื่อระบุข้อก าหนดในการออกแบบ (Design specifications) 
จากนัน้จะท าการออกแบบและสร้างอุปกรณ์นัน้ ๆ ขึ้นมาจรงิ ๆ และออกแบบวธิกีารทดสอบด้วยเพื่อ
ประเมนิว่า เครื่องจกัรหรอือุปกรณ์นัน้สามารถท างานไดต้ามขอ้ก าหนดในการออกแบบหรอืไม่ หากไม่
เป็นไปตามขอ้ก าหนด นิสติต้องสามารถตรวจสอบและวนิิจฉัยและระบุสาเหตุได้และต้องเสนอแนวทาง
ปรบัปรุงแก้ไขด้วย กรณีที่โครงงานดงักล่าวได้รบัทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก นิสิตอาจต้อง
ด าเนินการปรบัปรงุแกไ้ขจนบรรลุขอ้ก าหนดในสญัญาใหทุ้น 
      ส าหรบัโครงงานเชงิวจิยั ได้แก่โครงงานที่นิสติต้องการหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ 
หรอืเงื่อนไขในการท างานที่เหมาะสมโดยใช้การทดลอง หรอืการจ าลองสภาพการท างานของระบบ 
(Simulation) โดยทีน่ิสติจะเป็นผูก้ าหนดปัญหาในการวจิยัขึน้เอง เมือ่นิสติเข้าใจปัญหาของการวจิยัดแีลว้ 
นิสติต้องออกแบบระเบยีบวธิวีจิยั จดัหาหรอืสรา้งอุปกรณ์ และด าเนินงานตามขัน้ตอนที่ได้ออกแบบไว้
เพื่อคน้หาค าตอบตามโจทยว์จิยัทีต่ ัง้ไว ้ 
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      การท าโครงงานจะใหน้ิสติท างานเป็นกลุ่มประกอบดว้ยสมาชกิ 2 – 3 คน เพื่อฝึกทกัษะการ
ท างานเป็นทมีและมอีาจารยท์ีป่รกึษาโครงงาน 1 คน เพื่อใหค้ าแนะน าในการท าโครงงาน  
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. สามารถระบุ ปัญหาและความต้องการ ตัง้สมการความสัมพันธ์ และแก้ปัญหาในงาน
วศิวกรรมเครือ่งกลได ้

2. สามารถออกแบบระบบ ชิ้นส่วน/องค์ประกอบ หรอืกระบวนการ ตามความต้องการใช้งาน 
ภายใต้ขอ้จ ากดัในการท างานจรงิ เช่น ขอ้จ ากดัทางเศรษฐศาสตร ์สงัคม การเมอืง สิง่แวดลอ้ม 
ศลีธรรมอนัด ีสุขภาพและความปลอดภยั ความเป็นไปไดใ้นการผลติ และความยัง่ยนืได้ 

3. สามารถออกแบบวธิกีารทดลอง ท าการทดลองและเก็บขอ้มลู รวมถงึการวเิคราะห ์และแปลผล
ขอ้มลูเพื่อประเมนิหรอืตรวจสอบสมมตุฐิานได้ 

4. สามารถใชเ้ทคนิค ทกัษะ และเครือ่งมอื ทีจ่ าเป็นต่อการท างานทางวศิวกรรมได้ 
5. สามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่นในบทบาทต่าง ๆ ได ้ทัง้ในฐานะผูน้ าหรอืผูร้ว่มทมีได้ 
6. สามารถสื่อสารผ่านการเขยีนรายงาน การน าเสนอ การตอบค าถาม การอภปิรายและการแสดง

ความคดิเหน็ได ้
7. สามารถประเมนิผลกระทบเบื้องต้นของการใช้ความรูท้างวศิวกรรมเครื่องกลที่มต่ีอ เศรษฐกจิ 

สงัคม และสิง่แวดลอ้มได ้
8. สามารถเรยีนรูด้ว้ยตวัเองได ้
9. มคีวามรู้และความเข้าใจในด้านเศรษฐศาสตร์ การลงทุนและการบรหิารงานวิศวกรรม โดย

ค านึงถงึความเสีย่งและการเปลีย่นแปลง 
10. ด าเนินโครงการใหลุ้ล่วงภายใตก้รอบของจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพีได้ 

 5.3 ช่วงเวลา 
      ภาคการศกึษาตน้และภาคการศกึษาปลายของชัน้ปีที ่4 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
      รายวชิา 261491 การเตรยีมโครงงานทางวศิวกรรมเครือ่งกล      1 หน่วยกติ 
      รายวชิา 261492 โครงงานทางวศิวกรรมเครือ่งกล   2 หน่วยกติ 
 5.5 การเตรียมการ 
      กระบวนการเตรียมการจะด าเนินงานภายใต้รายวิชา 261491 การเตรยีมโครงงานทาง
วศิวกรรมเครือ่งกล 

1. นิสติจดักลุ่มตามความสมคัรใจ 2-3 คน และเลอืกประเดน็ทีส่นใจ 
2. หลงัจากได้ประเด็นที่สนใจแล้ว นิสติตดิต่ออาจารยใ์นสาขาวชิาขอให้อาจารยร์บัเป็นที่ปรกึษา

โครงงาน 
3. หากอาจารยร์บัเป็นทีป่รกึษาโครงการแลว้ นิสติก าหนดหวัขอ้โครงงาน และน าเสนอถงึทีม่าและ

ความส าคญัของหวัขอ้โครงงานทีเ่ลอืก เพื่อขอความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษา 
4. นิสติทบทวนวรรกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อตรวจสอบความซ ้าซอ้นของหวัขอ้ ประเมนิความเป็นได้ที่

จะด าเนินโครงการจนแล้วเสร็จ ค้นหาหลักการที่อาจน ามาประยุกต์ใช้ในโครงการได้ หรือ
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เปรยีบเทยีบผลลพัธ์เพื่อยนืยนัความถูกต้องการผลที่ได้จากโครงงาน ทัง้นี้นิสติต้องทบทวน
วรรณกรรมทีต่พีมิพเ์ป็นภาษาองักฤษอย่างน้อย 3 บทความ 

5. นิสติก าหนดวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตรว่มกบัอาจารยท์ีป่รกึษา 
6. นิสติศกึษารวบรวมหลกัการหรอืทฤษฎทีีอ่าจจ าเป็นตอ้งใชใ้นการด าเนินโครงการ 
7. ก าหนดแผนการด าเนินงาน และประมาณการค่าใชจ้า่ย 
8. นิสติจดัเตรยีมรายงานขอ้เสนอโครงงานฉบบัเตม็เป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษและจดัเตรยีม

รายงานข้อเสนอโครงการฉบับย่อเป็นภาษาอังกฤษและยื่นขออนุมตัิข้อเสนอโครงการต่อ
สาขาวชิา 

9. สาขาวชิาแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อพจิารณาขอ้เสนอโครงการประกอบดว้ยอาจารยท์ีป่รกึษาและ
อาจารยใ์นสาขาวชิาจ านวน 2 คน 

10. นิสติน าเสนอขอ้เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ 
11. ให้คณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมของขอ้เสนอโครงงาน ว่าสอดคล้องกบัมาตรฐานผล

การเรยีนรูข้องรายวชิาหรอืไม่ ปรมิาณงาน ระยะเวลา และงบประมาณ มคีวามเหมาะสมหรอืไม่ 
หากคณะกรรมพจิารณาแล้วเหน็ว่าเหมาะสม ให้คณะกรรมการตดัสนิให้นิสติสอบผ่าน และได้
ล าดบัขัน้ S หากเหน็ว่าไม่เหมาะสม อาจพจิารณาใหป้รบัแก้ และอาจพจิารณาให้นิสติได้ล าดบั
ขัน้ I นิสติทีไ่ม่สามารถน าเสนอขอ้เสนอโครงการต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลาทีส่าขาวชิา
ก าหนด นิสติจะไดล้ าดบัขัน้ U 

12. เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบข้อเสนอโครงงาน ให้สาขาวิชาเสนอขออนุมตัิงบประมาณ
สนบัสนุนการท าโครงงานจากคณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

        
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
      กระบวนการประ เมินผล จะด า เนิ นงานภายใต้ ร ายวิช า  261492 โครงงานทาง
วิศวกรรมเครื่ อ งกล  ทั ้งนี้ นิ สิตต้อ งสอบผ่ านในรายวิชา  261491 การ เตรียมโครงงานทาง
วิศวกรรมเครื่องกล มาก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 261492 โครงงานทาง
วศิวกรรมเครือ่งกลได ้

1. ในการด าเนินงานนิสติต้องรายงานความก้าวหน้าใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาโครงงานได้รบัทราบอย่าง
สม ่าเสมอ และอาจารย์ที่ปรกึษาโครงงานต้องเป็นผู้ประเมนิความก้าวหน้า ความถูกต้องของ
ระเบยีบวธิวีจิยัทีน่ิสติใช้ รวมถงึใหค้ าแนะน าในกรณีทีน่ิสติพบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน
โครงงาน อยา่งสม ่าเสมอ 

2. สาขาวิชาต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อให้นิสิตแต่ละกลุ่มมีการน าเสนอความก้าวหน้าเป็น
ภาษาองักฤษต่อทีป่ระชุมอยา่งน้อย 2 ครัง้ 

3. เมือ่นิสติไดท้ าโครงงานจนบรรลุวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของโครงงานทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้เสนอ
โครงงาน ใหน้ิสติจดัท ารายงานผลการด าเนินโครงงานฉบบัเต็มและจดัท าบทความวชิาการหรอื
บทความวจิยั ส าหรบัเผยแพรต่ามช่องทางทีส่าขาวชิาเป็นผูก้ าหนด  
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4. เมื่อจดัท ารายงานผลการด าเนินโครงการเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหน้ิสติยื่นความจ านงต่อสาขาวชิา
โดยความเหน็ชอบของอาจารย ์เพื่อขอสอบโครงงาน 

5. เมื่อนิสิตยื่นความจ านงขอสอบโครงงาน ให้สาขาวิชาแต่งตัง้อาจารย์ในสาขาวิชาหรือนอก
สาขาวชิาที่มคีวามเชี่ยวชาญในหวัขอ้ที่สมัพนัธ์กบัหวัขอ้โครงงานของนิสติเป็นกรรมการสอบ
โครงงานอย่างน้อย 3 คนซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรกึษาและอาจารย์ในสาขาวชิาหรอืนอก
สาขาวชิาจ านวน 2 คน 

6. กระบวนการสอบ นิสติต้องน าเสนอผลการด าเนินโครงงานต่อกรรมการสอบเป็นภาษาองักฤษ
ประมาณ 10 - 15 นาท ีและตอบถามคณะกรรมการซึ่งอาจใช้ภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษกไ็ด้ 
การสอบควรใชเ้วลาไมเ่กนิ 1 ชัว่โมง 

7. การประเมนิผลมหีลกัเกณฑด์งันี้ 
7.1 กรณีที่คณะกรรมการเหน็ว่านิสติได้ด าเนินโครงการจนบรรลุวตัถุประสงค์และขอบเขตของ

โครงงาน และเนื้อหาของรายงานมคีวามถูกต้องสมเหตุสมผล ให้คณะกรรมการตดัสนิให้นิสติสอบ
ผ่าน และไดล้ าดบัขัน้ S 

7.2 กรณีที่คณะกรรมการเหน็ว่านิสติได้ด าเนินโครงการจนบรรลุวตัถุประสงค์และขอบเขตของ
โครงงานแล้ว แต่เนื้อหาของรายงานยงัมสี่วนทีต่้องแก้ไข คณะกรรมการอาจเสนอให้แก้ไขรายงาน
และใหส้อบใหมใ่นระยะเวลาทีก่ าหนด 

7.3 กรณีที่นิสติไม่สามารถด าเนินโครงการให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที่ก าหนด อาจารย์ที่
ปรกึษาโครงงานอาจพจิารณาใหล้ าดบัขัน้ I หรอื U 

      หมายเหตุ 
      ให้สาขาวชิาหรอืบุคคลที่สาขาวชิามอบหมาย สอบถามขอ้คดิจากนิสติต่อการจดัการเรยีน
การสอนในรายวชิาโครงงานทางวศิวกรรม เพื่อใชป้รบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนและสิง่สนับสนุนในปี
การศกึษาต่อไป 
      เมื่อสิน้สุดภาคการศกึษาใหส้าขาวชิาจดัประชุมอาจารยท์ี่ปรกึษาโครงงานเพื่อรบัฟังปัญหา
อุปสรรค และขอ้คดิเหน็ ในการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิา 261492 โครงงานทางวศิวกรรมเครือ่งกล 
เพื่อใชป้รบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนและสิง่สนบัสนุนในปีการศกึษาต่อไป 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน และการประเมินผล 
 
1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนิสิต 

คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธห์รือกิจกรรมของนิสิต 
1. (งานวางโครงการ) มคีวามรูแ้ละความ
เขา้ใจในดา้นเศรษฐศาสตร ์การลงทุนและ
การบรหิารงานวศิวกรรม สามารถวางแผน
โครงการ และวเิคราะหห์าทางเลอืกที่
เหมาะสมได ้โดยค านึงถงึความเสีย่งและ
การเปลีย่นแปลง 

1) ในรายวชิา 261491 การเตรยีมโครงงานทาง
วศิวกรรมเครือ่งกล และ 261492 โครงงานทาง
วศิวกรรมเครือ่งกล มกีารใหน้ิสติวางแผนการท า
โครงงาน วเิคราะหท์างเลอืกทีเ่หมาะสม และ บรหิาร
การท างานและค่าใชจ้่ายใหอ้ยูใ่นกรอบเวลาและ
งบประมาณทีต่ัง้ไว ้รวมถงึมใีหน้ิสติประเมนิความเสีย่ง 
และแนวโน้มการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 

2. (งานอ านวยการใช)้ สามารถอ านวยการ
ใชง้านและบ ารงุรกัษาระบบทาง
วศิวกรรมเครือ่งกล ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตาม
รปูแบบและขอ้ก าหนดของหลกัวชิาชพี
วศิวกรรม  

1) ในรายวชิาปฎบิตักิารนิสติจะไดเ้รยีนรูก้ารใชง้าน
อุปกรณ์ต่าง ๆ เรยีนรูก้ารบ ารงุรกัษาอุปกรณ์ต่าง ๆ 
2) ใหน้ิสติไดท้ดลองปฎบิตังิานจรงิ โดยก าหนดใหน้ิสติ
ตอ้งไปฝึกงานในสถานประกอบการ  
3) ในรายวชิา 261492 โครงงานทาง
วศิวกรรมเครือ่งกล นิสติตอ้งทดลองใชง้าน ตรวจสอบ 
และบ ารุงรกัษา อุปกรณ์หรอืเครือ่งจกัรตน้แบบทีน่ิสติ
สรา้งขึน้ ตลอดระยะเวลาของการท าโครงงาน  

3. (งานควบคุมการสรา้งหรอืการผลติ) 
สามารถควบคุม การก่อสรา้ง การสรา้ง 
การผลติ การตดิตัง้ การซ่อม การดดัแปลง 
การรือ้ถอนงาน หรอื การเคลื่อนยา้ย ได้
อยา่งถูกตอ้งตามรปูแบบ และขอ้ก าหนด
ของหลกัวชิาชพีวศิวกรรม 

1) ใหน้ิสติไดท้ดลองปฎบิตังิานจรงิ โดยก าหนดใหน้ิสติ
ตอ้งไปฝึกงานในสถานประกอบการ  
2) ในรายวชิา 261492 โครงงานทาง
วศิวกรรมเครือ่งกล นิสติจะมกีารฝึกผลติ ตดิตัง้ 
ดดัแปลง ตรวจสอบความบกพรอ่ง รือ้ถอน หรอื
เคลื่อนยา้ย บ ารงุรกัษา อุปกรณ์ตน้แบบหรอืเครือ่งจกัร
ทีน่ิสติสรา้งขึน้ ตลอดระยะเวลาของการท าโครงงาน 

4. (งานพจิารณาตรวจสอบ) สามารถ
ตรวจสอบวนิิจฉัยงานทางดา้น
วศิวกรรมเครือ่งกล โดยอาศยั การคน้ควา้ 
การวเิคราะห ์การทดสอบ การหาขอ้มลู 
และสถติต่ิาง ๆ เป็นหลกัเกณฑใ์นการ
พจิารณาได ้ 

1) ความสามารถในการพจิารณาตรวจสอบโดยใช้
ขอ้มลูจากการคน้ควา้หรอืการคดิค านวณโดยไมต่อ้ง
อาศยัการทดสอบหรอืการทดลองจะถูกพฒันาในการ
เรยีนรายวชิาในกลุ่มวชิาเฉพาะทางวศิวกรรม  
2) ความสามารถในการพจิารณาตรวจสอบโดยตอ้ง
อาศยัการทดสอบหรอืทดลองจะถูกพฒันาในรายวชิา
สถติแิละเครือ่งมอืวดัทางวศิวกรรม รายวชิาปฏบิตักิาร
และรายวชิาโครงงานทางวศิวกรรมเครือ่งกล 
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5. (งานออกแบบและค านวณ) สามารถ
ออกแบบและค านวณ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ 
รายละเอยีดในการก่อสรา้ง การสรา้ง การ
ผลติ หรอืการวางผงัโรงงานและเครือ่งจกัร 
โดยมรีายการค านวณ แสดงเป็นรปู แบบ 
ขอ้ก าหนด หรอืประมาณการ ไดถู้กตอ้ง
ตามหลกัวชิา  

1) ก าหนดใหน้ิสติเรยีนในกลุ่มวชิาออกแบบเช่น 
รายวชิาการออกแบบเครือ่งจกัรกล การออกแบบระบบ
ความรอ้น เป็นตน้  
2) ในรายวชิาโครงงานนิสติตอ้งออกแบบเครือ่งจกัรกล 
อุปกรณ์ส าหรบัท างานวจิยั และทดลองใชง้านจรงิ  
3) อาจมกีารส่งเสรมิใหน้ิสติเขา้รว่มการแขง่ขนัทกัษะ
ทางวชิาการทีจ่ดัโดยองคก์รวชิาชพีต่าง ๆ 

6. มคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละเป็นนักสรา้ง 
นวตักรรม 

1) ใชก้ลุ่มวชิาชพีเลอืกเป็นตวัจดุประกายความคดิ
สรา้งสรรค ์ 
2) ใชก้ารเรยีนรูผ้่านการท าโครงงาน 
2) จดัตัง้ชมรมทางวชิาการทีส่่งเสรมิใหเ้กดิความคดิ
สรา้งสรรค ์
3) ส่งเสรมิใหน้ิสติไดเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัทกัษะทาง
วชิาการเพื่อใหเ้กดิความทา้ทาย 

7. สามารถประเมนิผลกระทบของการ
แกปั้ญหาทางวศิวกรรมทีม่ต่ีอ โลก 
เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื  
 

1) ในการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาต่าง ๆ ให้
ผูส้อนชีใ้หเ้หน็ผลกระทบของการใชค้วามรูใ้นวชิานัน้ 
ๆ ทีม่ต่ีอโลก เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื  
2) มกีารบรรจเุนื้อหาเกี่ยวกบัการประเมนิผลกระทบ
ของการแก้ปัญหาทางวศิวกรรมทีม่ต่ีอโลก เศรษฐกจิ 
สงัคม สิง่แวดลอ้ม และการพฒันาทีย่ ัง่ยนืในรายวชิา 
261492 โครงงานทางวศิวกรรมเครือ่งกล   
3) ในการท ารายงานโครงงานทางวศิวกรรม หรอื
น าเสนอผลการท าโครงงาน มกีารใหน้ิสติวเิคราะหผ์ล
ประทบดว้ย  

8. สื่อสารและตดิต่อประสานงานไดอ้ย่างมี
ประสทิธผิล  

1) หลกัสตูรก าหนดใหน้ิสติเรยีนกลุ่มวชิาทางภาษา
จ านวน 5 รายวชิาเพื่อฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขยีน 
และใหเ้รยีนวชิาเขยีนแบบจ านวน 2 รายวชิาเพื่อฝึก
ทกัษะการสื่อสารดว้ยรปูและสญัลกัษณ์  
2) ในรายวชิาต่าง ๆ อาจมกีารส่งเสรมิใหม้กีารจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นการเขยีน การน าเสนอ 
อภปิราย ตอบค าถาม ผ่านการอภปิรายในชัน้เรยีน  
3). ใหน้ิสติเรยีนรูด้ว้ยตวัเองผ่านการเขา้รว่มกจิกรรม
เสรมิหลกัสตูรต่าง ๆ  
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9. สามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่นในทมีทีม่ ี
ความหลากหลายในสหวชิาได ้  

1) ในการจดัการเรยีนการสอน มกีารมอบหมายงานให้
ท างานกลุ่ม  
2) ก าหนดใหน้ิสติตอ้งไปฝึกงานในสถานประกอบการ  
3) ส่งเสรมิใหน้ิสติเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร เพื่อ
ส่งเสรมิใหน้ิสติไดท้ างานรว่มกบัผูอ้ื่นในหลากหลาย
สาขาวชิา 

10. ยดึมัน่ในจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี และ
กรอบมาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพี  

1) มกีารบรรจเุนื้อหาเกี่ยวกบั กฏหมาย จรรยาบรรณ 
และมาตรฐานการประกอบวชิาชพี ในรายวชิา 261491 
การเตรยีมโครงงานทางวศิวกรรมเครือ่งกล   
2) มกีารบรรยาย สอดแทรก หรอืยกกรณศีกึษา กรณี
ละเมดิ จรรยาบรรณ ทัง้ในรายวชิาเฉพาะสาขา และใน
รายวชิาโครงงานทางวศิวกรรม 

11. ตระหนกัถงึความส าคญัและสามารถ
เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองตลอดชพี  
 

1) หลกัสตูรก าหนดใหน้ิสติฝึกงานและท าโครงงาน
เพื่อใหม้พีืน้ฐานของการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ซึง่เป็นการ
ส่งเสรมิใหน้ิสติตระหนกัถงึความส าคญัและสามารถ
เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองตลอดชพี  
2) มกีารจดัโครงการศกึษาดูงานในสถานทีจ่รงิ  
3) มกีารเชญิวทิยากรพเิศษทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะ
ทาง มาบรรยายหรอืรว่มสมัมนาในรายวชิา  
4) ส่งเสรมิใหน้ิสติเขา้รว่มการแขง่ขนักจิกรรมเชงิ
วชิาการทีจ่ดัโดยสถาบนั ต่างๆ   

12. (อตัลกัษณ์บณัฑติ) สุนทรยีภาพ 
สุขภาพ บุคลกิภาพ   
 

1. ส่งเสรมิใหน้ิสติค านึงถงึความสละสลวยของการใช้
ภาษา ความเรยีบรอ้ยสวยงาม ความลงตวั ในการ
จดัท ารายงาน การน าเสนอผลงานทางวชิาการ  
2. ส่งเสรมิใหน้ิสติมกีารก าหนดแงมุ่มทาง
สุนทรยีศาสตร ์เช่น ความลงตวั ความสวยงาม 
ความรูส้กึเป็นมติรกบัผูใ้ช ้ในการออกแบบทาง
วศิวกรรม หรอื เพิม่มลูค่าของผลติภณัฑ ์ 
3. ส่งเสรมิใหน้ิสติมกีารใชช้วีติอยา่งสมดุล ในดา้นการ
เรยีน การออกก าลงักาย การพกัผ่อน ผ่านการเป็น
แบบอยา่งทีด่ขีองอาจารย ์รวมถงึการใชข้อ้ก าหนด
ดา้นสุขอนามยั ในการออกแบบทางวศิวกรรม    
4. พฒันาบุคลภิาพนิสติ โดยการส่งเสรมิใหน้ิสติเขา้
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รว่มการประชุมสมัมนา การประชุมวชิาการ เพื่อให้
เหน็แบบอย่างทีด่ ี  

13.  (คุณธรรมจรยิธรรมทีต่้องปลกูฝัง) 
      ซื่อสตัย ์มวีนิยั ใจอาสา กลา้เป็นผูน้ า  

ส่งเสรมิใหน้ิสติเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีจ่ดัโดย
คณะ มหาวทิยาลยั หรอื องคก์รภายนอก 

 
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คณุธรรม จริยธรรม 
      2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
     (1.1) ตระหนกัในคุณค่าของคุณธรรมจรยิธรรม 
     (1.2) ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
     (1.3) เคารพสทิธ ิศกัดิศ์ร ีและคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น 
     (1.4) สามารถบอกผลกระทบจากการใชค้วามรูท้างวศิวกรรม  

ทีม่ต่ีอโลก เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และสงัคม 
     (1.5) มจีรรยาบรรณทางวชิาการ และมคีวามเขา้ใจในจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี และ 
   กรอบมาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพี 
      2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
     คุณธรรมจรยิธรรมควรเป็นสิง่ทีไ่ด้รบัการอบรมสัง่สอนมาตัง้แต่สถาบันครอบครวัและ
สถาบนัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันัน้ กลยทุธก์ารสอนในขอ้ (1.1) – (1.3) ควรเป็นรปูแบบทีอ่าจารยผ์ูส้อน
เป็นผูส้รา้งสถานการณ์เพื่อใหผู้เ้รยีนไดม้กีารแสดงออกซึง่ทศันคตแิละพฤตกิรรมในรปูต่าง ๆ จากนัน้จงึ
ท าการวดัและประเมนิผล ส่วนขอ้ (1.4) และ (1.5) เป็นสิง่ทีน่ิสติอาจไมเ่คยรูม้าก่อน กลยทุธก์ารสอนอาจ
ใช ้การบรรรยาย อภปิรายรว่มกนั มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ แลว้เขยีนรายงาน หรอืน าเสนอ 
      2.1.3 วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
     2.1.3.1 ความตระหนัก ย่อมแสดงออกผ่านการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ ทศันคติ และ 
พฤติกรรม ดงันัน้ การประเมินผลจะใช้การ พูดคุยสอบถามเพื่อตรวจสอบทศันคติ และการสงัเกต
พฤตกิรรมในสถานการณ์ทีผู่ส้อนสรา้งขึน้  
     2.1.3.2 กฏ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มขีึน้เพื่อความสงบสุขของการอยู่ร่วมกนั การละเมดิ
ย่อมส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น การประเมนิผลขอ้นี้ควรพจิารณาจาก พฤตกิรรมทีไ่ม่ก่อความเดอืดรอ้น
ร าคาญใหผู้อ้ื่น ภายใตส้ถานการณ์ทีอ่าจารยผ์ูส้อนสรา้งขึน้ 
     2.1.3.3 ผู้ที่เคารพสทิธ ิศกัดิศ์ร ีและคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่นประเมนิ ย่อมรกัษาสทิธิ
ตวัเองไม่ละเมดิสทิธิค์นอื่น ไม่หาเหตุเพื่อดถููกเหยยีดหยามคนอื่น รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะและไม่
ดูถูกความสามารถของผู้อื่น การประเมนิผลขอ้นี้ควรพจิารณาจาก พฤตกิรรมที่รกัษาสทิธขิองตนเอง ไม่
ละเมดิสทิธผิูอ้ ื่น ไมด่ถููกเหยยีดหยามผูอ้ื่น และรบัฟังผูอ้ื่น ภายใตส้ถานการณ์ทีอ่าจารยผ์ูส้อนสรา้งขึน้ 
     2.1.3.4 การประเมนิผลอาจใช้การสอบ การให้เขยีนรายงาน หรอืน าเสนอ การตอบ
ค าถาม โดยพจิารณาจากความสามารถในการอธบิายผลกระทบจากการใชค้วามรูท้างวศิวกรรมได้ 
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     2.1.3.5 การประเมนิผลอาจแยกพจิาณาเป็น 2 ดา้นคอื ดา้นวชิาการ และ ดา้นวชิาชพี 
ด้านวชิาการจะประเมนิจากพฤตกิรรมในการผลิตผลงานทางวชิาการ เช่น การไม่คดัลอกผลงานผู้อื่น 
การไม่แอบอ้างผลงานคนอื่น มาเป็นของตวัเอง มกีารอ้างองิอย่างถูกต้อง ในดา้นวชิาชพี การประเมนิจะ
ลงลกึเพยีงการทดสอบความรูค้วามเขา้ใจ การประเมนิ อาจใชก้ารสอบ การใหเ้ขยีนรายงานหรอืน าเสนอ 
การตอบค าถาม โดยพจิารณาจากความสามารถในการจดจ าและการอธบิาย 

 2.2 ด้านความรู้ 
      2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (2.1) รู ้เขา้ใจ หรอืประยกุตใ์ชค้วามรูท้ ัว่ไป ความรูท้างคณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ 

และพืน้ฐานทางวศิวกรรมได ้
     (2.2) รูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการส าคญัทางดา้นวศิวกรรมเครือ่งกล 
     (2.3) สามารถบรูณาการความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ เช่น เศรษฐศาสตร ์การบรหิาร 
   จดัการ เป็นตน้ มาประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาทางวศิวกรรมเครือ่งกลได้ 
     (2.4) สามารถเลอืกใชห้ลกัการหรอืเครือ่งมอืในการแกไ้ขปัญหาทาง 
   วศิวกรรมเครือ่งกลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
     (2.5) สามารถประยกุตใ์ชค้วามรูท้ ัว่ไปและความรูเ้ฉพาะทางวศิวกรรมเครือ่งกล 

ในการแกไ้ขปัญหาในงานจรงิได ้
 

      2.2.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     มกีารบรรยายถงึเนื้อหาหลกัของแต่ละวชิา โดยแสดงการไดม้าซึง่ทฤษฎแีละกฎเกณฑ์
ต่างๆ ในเชงิวเิคราะห ์และเน้นใหเ้กดิการน าไปประยุกตใ์ชใ้นการท างาน กระตุน้ใหเ้กดิความคดิตามหลกั
ของเหตุและผล พยายามชีใ้หเ้หน็ความสมัพนัธร์ะหว่างทฤษฎกีบัสิง่ต่างๆ ในธรรมชาต ิเพื่อใหง้า่ยในการ
เข้าใจหรอือาจน าไปประยุกต์ใช้ในชวีติประจ าวนั แสดงตวัอย่างในการน าความรู้มาใช้แก้ปัญหา หรอื
บรูณาการความรูจ้ากศาสตรต่์าง ๆ เพื่อแกปั้ญหา 
      2.2.3 วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     2.2.3.1 ใชก้ารสอบในการวดัผลเป็นหลกั ส าหรบัรายวชิาศกึษาทัว่ไป รายวชิาพืน้ฐาน
ทางคณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์และพื้นฐานทางวศิวกรรม อาจพจิารณาจากความรูค้วามเข้าใจใน
เนื้อหาของรายวชิานัน้ ๆ ส่วนรายวชิาเฉพาะสาขาที่ต้องอาศยั คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละพื้นฐาน
วศิวกรรมเป็นพื้นฐาน หรอืเป็นเครื่องมอืในการศกึษา อาจประเมนิจากความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู ้
     2.2.3.2 ใช้การสอบในการวดัผลเป็นหลกั โดยพิจารณาจากความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาของรายวชิานัน้ ๆ 
     2.2.3.3 ใชก้ารสอบในการวดัผลเป็นหลกั โดยพจิารณาความสามารถในการบูรณาการ
ความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาทางวศิวกรรมเครือ่งกลได้ 
     2.2.3.4 ใช้การสอบในการวัดผลเป็นหลัก โดยพิจารณาความสามารถในเลือกใช้
เครือ่งมอืหรอืประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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     2.2.3.5 ใช้การสอบในการวดัผลเป็นหลกัใช้โจทย์ปัญหาจากงานจรงิ หรอืโจทย์ใน
หนงัสอืหรอืต าราทีใ่กลเ้คยีงกบังานจรงิ โดยพจิารณาความสามารถในการหาค าตอบของปัญหา 
 
 2.3 ทกัษะทางปัญญา 
      2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
     (3.1) สามารถคดิไดอ้ยา่งมวีจิารณญาณทีด่ ี
     (3.2) สามารถระบุปัญหา ตัง้สมการความสมัพนัธ ์และแกปั้ญหา 

ทางวศิวกรรมเครือ่งกลได ้
     (3.3) สามารถออกแบบและด าเนินการทดลอง วเิคราะหแ์ละแปลผลขอ้มลูจาก 

การทดลอง หรอื สามารถรวบรวมขอ้มลู สงัเคราะหข์อ้มลู การคดิค านวณ  
เพื่อพสิจูน์ ตรวจสอบ วนิิจฉยั ประเมนิ หรอืหาขอ้สรปุ ปัญหาทางวศิวกรรม 
เครือ่งกลได ้

     (3.4) สามารถออกแบบระบบ ส่วนประกอบของระบบ หรอืกระบวนการ 
ในงานวศิวกรรมเครือ่งกล ไดต้ามขอ้ก าหนด หรอืความตอ้งการ  
ภายใตข้อ้จ ากดัของ การท างานจรงิ เช่น ขอ้จ ากดัทางดา้นแศรษฐศาสตร์ 
สิง่แวดลอ้ม สงัคม การเมอืง จรยิธรรม สุขภาพ ความปลอดภยั ความเป็นไปได ้
ในการผลติ หรอื ความยัง่ยนื เป็นตน้ 

     (3.5) สามารถสบืคน้ขอ้มลูและแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิดว้ยตนเอง  
เพื่อใหท้นัต่อการปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยแีละองคค์วามรูใ้หม ่ๆ ได้ 

      2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
     2.3.2.1 จดัการเรยีนการสอนให้นิสติได้ฝึกคดิอย่างมวีจิารณญาณโดยการฝึกใหน้ิสติ
ได้ทดลองระบุและก าหนดขอบเขตของปัญหา รวบรวมข้อมูล จ าแนกข้อมูลว่าเป็นข้อเท็จจริงหรอื
ขอ้คดิเหน็ ประเมนิความน่าเชื่อถอืขอ้มลู คาดเดาค าตอบทีเ่ป็นไปได ้ใชต้รรกะไดอ้ย่างถูกต้องในการหา
ค าตอบของปัญหา จากนัน้จงึประเมนิและสรุป 
     2.3.2.2 แสดงตวัอย่างการแก้โจทยปั์ญหา และมอบหมายงานให้แก้โจทยปั์ญหาดว้ย
ตวัเอง 
     2.3.2.3 ในรายวชิาปฏบิตักิารบางหวัขอ้ อาจารยผ์ู้สอนอาจก าหนดวตัถุประสงค์ของ
งาน จากนัน้มอบหมายใหน้ิสติออกแบบการทดลองและด าเนินการทดลองดว้ยตวัเอง 
     2.3.2.4 อธิบายข้อควรพิจารณาในการออกแบบ มอบหมายงานออกแบบ ชิ้นงาน 
กระบวนการ หรอื ระบบทางวศิวกรรมเครื่องกลในรปูของ โจทยก์ารบา้น โครงงานย่อย โครงงานตลอด
ภาคการศกึษา 
     2.3.2.5 มอบหมายงานใหค้น้ควา้แลว้เขยีนรายงาน เชญิวทิยากรพเิศษมาบรรยายใน
ชัน้เรยีน พานิสติออกไปศกึษาดงูาน ก าหนดใหม้กีารฝึกงาน การท าโครงงานทางวศิวกรรม 
      2.3.3 วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
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     2.3.3.1 ใช้การสอบ การเขียนรายงาน การน าเสนอ หรือ การตอบค าถาม เป็น
เครือ่งมอืในการวดัผล โดยประเมนิจากความสามารถในการระบุและก าหนดขอบเขตของปัญหา รวบรวม
ขอ้มลู จ าแนกขอ้มลู ประเมนิความน่าเชื่อถอืขอ้มลู การคาดเดาค าตอบทีเ่ป็นไปได ้การใชต้รรกะไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งในการหาค าตอบของปัญหา การประเมนิและสรปุ 
     2.3.3.2 ใช้การสอบเป็นเครื่องมอืในการวดัผล โดยประเมนิจาก ความถูกต้องในการ 
ตัง้สมการความสมัพนัธ ์แทนค่า หาค าตอบ และแปลผลการค านวณ 
     2.3.3.3 ใช้การสอบ รายงาน การน าเสนอ หรอื การตอบค าถามเป็นเครื่องมอืในการ
วดัผล โดยอาจประเมนิจาก ผลการทดลองและขอ้สรปุทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ 
     2.3.3.4 ใชก้ารสอบ รายงาน การน าเสนอ และโครงงานออกแบบเป็นเครื่องมอืในการ
วดัผล โดยประเมนิจาก การบรรลุจุดมุ่งหมายในการออกแบบ ความคดิสรา้งสรรค์ ความสมเหตุสมผล
ของการออกแบบภายใตข้อ้จ ากดัต่าง ๆ 
     2.3.3.5 ใชผ้ลงาน รายงาน การน าเสนอ เป็นเครื่องมอืในการวดัผล โดยอาจประเมนิ
จาก ความรูห้รอืชิน้งานทีไ่ดร้บัจากการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การฝึกงาน หรอื การท าโครงงาน 
 
 2.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
      2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
     (4.1) มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีและ สามารถด าเนินชวีติในพหุวฒันธรรมได้ 
     (4.2) สามารถรเิริม่และเสนอแนวทางในการแกไ้ขสถานการณ์ไดอ้ยา่งสรา้งสรรค์ 

หรอืแสดงจดุยนืและแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างเหมาะสมตามบทบาท หน้าที ่
และความรบัผดิชอบ รวมถงึการมสี่วนรว่มในการแกไ้ขสถานการณ์ต่างๆ 

     (4.3) ตระหนกัและรบัผดิชอบในการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองตลอดชพี 
     (4.4) สามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่นในทมีตามบทบาทหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้ในฐานะผูน้ าหรอืฐานะสมาชกิกลุ่ม 
     (4.5) มจีติส านึกดา้นความปลอดภยัและการรกัษาสภาพแวดลอ้ม 
      2.4.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ 

   ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
     2.4.2.1 ผลการเรียนรู้ข้อ 4.1 มุ่งพัฒนาให้นิสิตแสดงออกได้อย่ างเหมาะสมใน
สถานการณ์ทัว่ ๆ ไป ดงันัน้อาจารย์ผู้สอนอาจสร้างสถานการณ์โดยมอบหมายให้ท างานกลุ่ม หรอื
ส่งเสรมิใหน้ิสติเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรต่าง ๆ เพื่อนิสติแต่ละคนไดม้ปีฏสิมัพนัธก์บัคนรอบขา้ง 
     2.4.2.2 ผลการเรยีนรูข้อ้ 4.2 มุง่พฒันาใหน้ิสติแสดงออกอยา่งเหมาะสมในสถานการณ์
ที่อยู่ในที่ประชุมหรอืสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรอืสถานการณ์ที่เกิดความขดัแย้ง 
อาจารยผ์ู้สอนอาจสรา้งสถาณการณ์จ าลอง หรอืให้นิสติอยู่ในสถานการณ์จรงิเพื่อเปิดโอกาสให้นิสติได้
อภปิราย ตอบค าถาม แสดงจดุยนื ไดเ้สนอความคดิเหน็ และไดแ้สดงความสามารถในการแกส้ถานการณ์ 
     2.4.2.3 อาจารยผ์ูส้อนควรมอบหมายงานใหน้ิสติศกึษาคน้ควา้นอกเหนือจากเนื้อหาที่
สอนหรอื ให้เรยีนรูด้้วยตนเองในบางหวัขอ้ นอกจากนี้อาจส่งเสรมิให้นิสติเข้าร่วมการฟังบรรยายจาก
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วทิยากรพเิศษ เขา้รว่มการประชุมสมัมนา หรอืการประชุมวชิาการ จดัใหม้กีารดงูานนอกสถานทีแ่ละการ
ฝึกงาน 
     2.4.2.4 ผลการเรยีนรูข้อ้ 4.4 มุง่พฒันาใหน้ิสติแสดงออกอยา่งเหมาะสมในสถานการณ์
ที่ต้องท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะสมาชิกของทีม หรือองค์กร อาจารย์ผู้สอนสร้างสถานการณ์โดย
มอบหมายงานกลุ่ม โดยอาจมอบหมายหลายงานเพื่อเปิดโอกาสใหน้ิสติไดท้ าหน้าทีห่ลายบทบาททัง้การ
เป็นผูน้ ากลุ่มและการเป็นสมาชกิกลุ่ม หรอื อาจส่งเสรมิใหน้ิสติเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรต่าง ๆ ทีจ่ดั
โดยคณะ มหาวทิยาลยั หรอืองคก์รต่าง ๆ เพื่อฝึกใหน้ิสติไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะท างานรว่มกบัผูอ้ื่น ในสาขาวชิาที่
แตกต่าง คุณวุฒแิละวยัวุฒทิีแ่ตกต่าง นอกจากนี้อาจใหน้ิสติไปฝึกงานในสถานประกอบการ 
     2.4.2.5 อาจารยผ์ูส้อนอาจสรา้งสถานการณ์ในวชิาปฏบิตักิาร โดยชีแ้จงเกีย่วกบัความ
ปลอดภยัในการปฏบิตักิาร การก าจดัหรอืควบคุมของเสยีหรอืขอ้ค านึงเกีย่วกบัการรกัษาสภาพแวดลอ้ม 
จากนัน้สงัเกตพฤตกิรรมในการปฏบิตังิาน 
      2.4.3 วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล 
     และความรบัผิดชอบ 
     2.4.3.1 ใช้การสังเกตพฤติกรรมขณะท างานกลุ่มเป็นเครื่องมือในการวัดผล โดย
พจิารณาจากปฏสิมัพนัธท์ีม่กีบัคนรอบขา้ง และการปรบัตวัในสถานการณ์ต่าง ๆ 
     2.4.3.2 ใชก้ารสงัเกตพฤตกิรรมขณะเขา้ร่วมประชุมสมัมนาเป็นเครื่องมอืในการวดัผล 
โดยอาจประเมนิจาก ความสามารถในการอภปิราย การตอบค าถาม การแก้สถานการณ์ รวมถงึการมี
ส่วนรว่มในงาน 
     2.4.3.3 ใช้รายงาน การน าเสนอ การตอบค าถามเป็นเครื่องมือในการวดัผล  โดย
ประเมนิจากความกว้างและความลุ่มลึกของเนื้อหา รายงาน การน าเสนอ การตอบค าถาม กรณีที่
มอบหมายใหน้ิสติฝึกงาน อาจใชก้ารสอบถามผูป้ระกอบการเป็นเครื่องมอืในการวดัผล โดยประเมนิจาก
ผลประเมนิจากผูป้ระกอบการ 
     2.4.3.4 ใช้การสงัเกตพฤตกิรรมขณะท างานกลุ่มเป็นเครื่องมอืในการวดัผล โดยอาจ
ประเมนิจากใหค้วามรว่มมอื ผลสมัฤทธิข์องงานในภาพรวมและในส่วนทีนิ่สติรบัผดิชอบ 
     2.4.3.5 ใช้การสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือในการวัดผล โดย
ประเมนิจากการไม่แสดงพฤตกิรรมทีอ่าจก่ออนัตรายกบัตนเองและผูอ้ื่น การไมแ่สดงพฤตกิรรมมกัง่ายที่
แสดงถงึการไมใ่ส่ใจต่อการรกัษาสาธารณสมบตัแิละสภาพแวดลอ้ม รวมถงึพฤตกิรรมในการใชท้รพัยากร 
เช่น การใชน้ ้า ใชไ้ฟฟ้า การใชก้ระดาษ ความรบัผดิชอบต่อขยะและของเสยีทีต่นเองเป็นผูผ้ลติ เป็นตน้ 
 2.5 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และ 

   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (5.1) มทีกัษะในการใชค้อมพวิเตอร ์ส าหรบัการท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน 

ทางวศิวกรรมได ้
     (5.2) มทีกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูและน าเสนอขอ้มลู ทางคณติศาสตรห์รอืขอ้มลู 

ทางสถติไิด ้
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     (5.3) มทีกัษะในการใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพ 
และรูเ้ท่าทนั 

     (5.4) มทีกัษะในการตดิต่อสารไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 
     (5.5) มทีกัษะในการใชเ้ครือ่งมอืพืน้ฐานและเครือ่งมอืทีท่นัสมยัทีจ่ าเป็น 

ต่อการปฎบิตังิานทางวศิวกรรมได ้
      2.5.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห ์

   เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.5.2.1 ผลการเรยีนรู้ข้อ 5.1 มุ่งพฒันาให้นิสติคุ้นเคยกบัการใช้ซอร์ฟแวร์หรอืแอพ
พลเิคชนัต่าง ๆ ในการจดัการเรยีนการสอนผู้สอนอาจแนะน าการใช้ซอรฟ์แวรท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัรายวิชา 
มอบหมายใหท้ ารายงาน หรอืน าเสนอ ทีต่้องใชซ้อรฟ์แวรต่์าง ๆ ในการจดัท าเอกสารหรอืผลติสื่อในการ
น าเสนอ 
     2.5.2.2 ผลการเรยีนรูข้อ้ 5.2 มุ่งพฒันาให้นิสติคุ้นเคยกบักราฟหรอืตารางต่าง ๆ ใน
การจดัการเรยีนการสอนผู้สอนอาจแนะน าการใช้ตารางหรอืแผนภาพที่แสดงความสมัพนัธ์ของตวัแปร
ต่าง ๆ ในการหาค าตอบของปัญหา รวมถงึมกีารมอบหมายให้จดัท ารายงงาน หรอืการน าเสนอที่ต้องมี
การน าเสนอขอ้มลูทางคณิตศาสตรห์รอืสถติใิห้มคีวามชดัเจน ถูกต้อง ตามความนิยมและสอดคล้องกบั
ขอ้สรปุทีต่อ้งการ 
     2.5.2.3 ผลการเรยีนรูข้อ้ 5.3 เกี่ยวขอ้งกบัการใชอ้นิเตอรเ์น็ตและการแสดงออกอย่าง
เหมาะเหมาะสมในสงัคมออนไลน์ ในการจดัการเรยีนการสอนผู้สอนอาจมอบหมายให้ท ารายงาน หรอื
โครงงาน ที้ต้องมกีารการสบืคน้ขอ้มูลทางอนิเตอรเ์นต หรอืแนะน าการท าธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ และ
การสื่อสารผ่านสงัคมออนไลน์ เป็นตน้ 
     2.5.2.4 ผลการเรยีนรูข้อ้ 5.4 มุง่พฒันาทกัษะในการสื่อสาร การตดิต่อประสานงาน ใน
การจดัการเรียนการสอน ผู้สอนอาจแนะน าให้รู้จกัการสื่อความหมายทางวิศวกรรมด้วยแบบทาง
วศิวกรรมและสญัลกัษณ์ของตวัแปรต่าง ๆ มอบหมายให้ท าแบบฝึกหดั น าเสนอปากเปล่า การเขยีน
รายงาน ใหอ่้านแบบ ใหเ้ขยีนแบบ เป็นตน้ โดยอาจใชท้ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
     2.5.2.5 ผลการเรยีนรู้ข้อ 5.5 มุ่งพฒันาทกัษะการใช้เครื่องมอืแต่ละอย่าง ๆ ในการ
จดัการเรยีนการสอน ผู้สอนอาจแนะน าให้รู้จกัเครื่องมอื สอนการใช้เครื่องมอื อธบิายขอบเขตการใช้
เครื่องมอื และข้อจ ากดัต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวดั และความเสยีหายที่อาจ
เกดิขึน้เมือ่ใชเ้ครือ่งมอืผดิประเภท 
      2.5.3 วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  

    การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.5.3.1 วดัผลจากการสอบหรอืงานทีม่อบหมาย โดยอาจประเมนิจากความสามารถใน
การใช ้ผลสมัฤทธิข์องงาน ความสมบรูณ์ของงาน 
     2.5.3.2 วดัผลจากการสอบหรอืงานที่มอบหมาย โดยอาจประเมนิจากความถูกต้อง
ของการแปรผล และ ความถูกตอ้งและเหมาะสมในการน าเสนอขอ้มลู 
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     2.5.3.3 วดัผลจาก การบ้าน รายงาน หรอืการน าเสนอ โดยอาจประเมนิจากความ
หลากหลายของแหล่งขอ้มูลที่ใช้ การค้นหาเทคนิควธิทีี่เหมาะสมนอกเหนือจากที่สอนในชัน้เรยีน การ
แสดงออกในสงัคมออนไลน์ 
     2.5.3.4 วดัผลจากการบา้น การสอบ รายงาน และการน าเสนอโดยอาจจะประเมนิจาก 
ความเขา้ใจในสาร ความสามารถในการสื่อสารอยา่งเป็นล าดบัขัน้ตอน ถูกตอ้ง ชดัเจน เป็นตน้ 
     2.5.3.5 วดัผลจากการปฏบิตัิงาน โดยอาจพจิารณาจากความถูกต้องในการเลอืกใช้
เครือ่งมอื ความสามารถในการใชง้านเครือ่งมอื ความถูกตอ้งของค่าทีท่ าการวดัและคุณภาพของชิน้งาน 
 
 2.6 สุนทรียศิลป์ 
      2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสนุทรียภาพ 
     (6.1) มคีวามรู ้ความเขา้ใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตรท์ีศ่กึษา  

ศลิปะและวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมสากล 
      2.6.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 
     การบรรยายโดยอาจารยผ์ู้สอน วทิยากร หรอืปราชญ์ชาวบ้าน ส่งเสรมิให้นิสติมสี่วน
ร่วมในประเพณีของทอ้งถิน่เพื่อสมัผสับรรยากาศ ใหน้ิสติถอดบทเรยีนในสิง่ทีส่มัผสัหรอืใหน้ิสติน าเสนอ
วฒันธรรมประเพณใีนภูมภิาคของตน ในแงม่มุของความงดงาม คุณค่าทางประวตัศิาสตร ์ภมูปัิญญาทีส่ ัง่
สมมาตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั และความภาคภมูใิจบรรพบุรษุของตน 
      2.6.3 วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 
     วดัผลจาก รายงาน การน าเสนอ การแสดงออกผ่านกจิกรรมต่าง ๆ โดยประเมนิจาก 
การมสี่วนร่วมและความสามารถในการถ่ายทอดในแง่มุมของสาระ ความงดงาม ความสละสลวย ความ
ไพเราะ คุณค่าทางจติใจ คุณค่าทางประวตัศิาสตร ์ความภาคภูมใิจ ทัง้นี้ผลการเรยีนรูด้้านสุนทรยีศิลป์ 
อาจแบ่งได ้3 ระดบั ระดบัต้น ผูเ้รยีนเกดิความรื่นเรงิบนัเทงิใจ ระดบักลาง ผูเ้รยีนเกดิความตระหนักใน
คุณค่าของสิง่นัน้ ๆ ระดบัสูงสุด ผู้เรยีนสามารถใช้แง่มุมทางศิลปวฒันธรรม เพิม่มูลค่าของสนิค้าและ
บรกิารได ้
 
 2.7 ทกัษะการส่งเสริมสขุภาพและพฒันาบคุลิกภาพ 
      2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการส่งเสริมสขุภาพและพฒันาบคุลิกภาพ 
     (7.1) มสีุขนิสยัทีส่่งเสรมิต่อการดแูลรกัษาสุขภาพ 
     (7.2) สามารถพฒันาบุคลกิภาพไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
      2.7.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการส่งเสริมสขุภาพ 
     และพฒันาบคุลิกภาพ 
     2.7.2.1 การบรรยายโดยอาจารย์ผู้สอน และให้นิสิตเสนอแนวคดิเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ โดยใหต้ัง้เป้าหมายเชงิสุขภาพทัง้ในแง่ของอาหารการกนิ การออกก าลงักาย การพกัผ่อน การ
หลกีเลีย่งจากปัจจยัเสีย่ง จากนัน้ใหว้างแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายนัน้ สุดทา้ยใหน้ิสติรายงานผล 
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     2.7.2.2 การบรรยายโดยอาจารยผ์ูส้อน ใหน้ิสติร่วมวเิคราะหแ์สดงขอ้คดิเหน็เกี่ยวกบั
การแสดงออกในสถานการณ์ต่าง ๆ การจ าลองสถานการณ์ใหน้ิสติฝึกปฏบิตัเิสมอืนจรงิ ใหน้ิสติวเิคราะห์
บุคคลกิภาพของตนเอง 
      2.7.3 วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการส่งเสริมสขุภาพและ 

   พฒันาบคุลิกภาพ 
     2.7.3.1 วดัผลจากการสอบ การเขยีนรายงาน การน าเสนอและการสงัเกตพฤตกิรรม 
โดยอาจประเมนิจากความเขา้ใจในหลกัการดูแลสุขภาพ การตอบขอ้ซกัถาม การเปลีย่นแปลงสุขภาวะ
ในทางทีด่ขี ึน้ 
     2.7.3.2 วดัผลจากการสอบ การน าเสนอ การสงัเกตพฤตกิรรม โดยอาจประเมนิจาก
ความเขา้ใจในหลกัการแสดงออกซึง่การมบีุคคลกิภาพทีด่ ีความสามารถในการวเิคราะหแ์ละแสดงความ
คดิเหน็เกีย่วกบับุคคลกิภาพของตนเองและผูอ้ื่น บุคลกิภาพทีพ่ฒันาในทางทีด่ขี ึน้ 
 
 2.8 ทกัษะการปฏิบติัการทางวิชาชีพ 
      2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการปฏิบติัการทางวิชาชีพ 
    (8.1) สามารถปฏบิตักิารทดสอบตามมาตรฐานทางวศิวกรรมเครือ่งกล  

สามารถปฏบิตักิารทดลองเพื่อศกึษาปรากฏการณ์ หลกัการท างาน 
พสิจูน์สมมตุฐิาน หรอืตรวจสอบและประเมนิ และสามารถตรวจสอบ 
ถอดประกอบ ตดิตัง้ บ ารงุรกัษา อุปกรณ์ กลไก และเครือ่งจกัรกลต่าง ๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทางวศิวกรรมเครือ่งกลได้ 

      2.8.2 กลยทุธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการปฏิบติัการทางวิชาชีพ 
     ใหเ้รยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานจรงิ หมายเหตุ ผลการเรยีนรูข้อ้ 5.5 นิสติใชเ้ครือ่งมอืต่าง 
ๆ ไดถู้กวธิ ีเขา้ใจขอ้จ ากดัและขอบเขตการใช ้ส่วนผลการเรยีนรูข้อ้ 8.1 เป็นการต่อยอดผลการเรยีนรูข้อ้ 
5.1 และ 5.5 มาใช้ปฏบิตัซิึ่งอาจใช้เครื่องมอืต่าง ๆ หลายอย่างมาประกอบกนัเพื่อท างาน  หนึ่ง ๆ ให้
บรรลุเป้าหมาย 
      2.8.3 วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการปฏิบติัการทางวิชาชีพ 
     ผลสมัฤทธิข์องงาน ความสมบรูณ์ของงาน 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
  ความรบัผิดชอบหลกั   ความรบัผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคลและความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
สนุทรีย
ศิลป์ 

7. ทกัษะ
การ

ส่งเสริม
สขุภาพ

และพฒันา
บคุลิกภาพ 

8. ทกัษะ
การ

ปฏิบติัการ
ทาง

วิชาชีพ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (1) (2) (1) 
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
1.1 กลุ่มวชิาศกึษาทัว่ไปบงัคบั 
 001101 การใชภ้าษาไทย                              
 001102 ภาษาองักฤษ
เตรยีมพรอ้ม                              

 001103 ภาษาองักฤษสูโ่ลกกวา้ง                              
 001204 ภาษาองักฤษกา้วหน้า                              
 002201 พลเมอืงใจอาสา                              
 002202 สงัคมพหวุฒันธรรม                              
 003201 การสือ่สารในสงัคม
ดจิทิลั                              

 003202 การจดัการสขุภาพและ
สิง่แวดลอ้ม                              

 004101 ศลิปะในการด าเนินชวีติ                              
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รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคลและความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
สนุทรีย
ศิลป์ 

7. ทกัษะ
การ

ส่งเสริม
สขุภาพ

และพฒันา
บคุลิกภาพ 

8. ทกัษะ
การ

ปฏิบติัการ
ทาง

วิชาชีพ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (1) (2) (1) 
 004201 บุคลกิภาพและการ
แสดงออกในสงัคม                              

1.2 กลุ่มวชิาศกึษาทัว่ไปเลอืก 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 วชิาเฉพาะพืน้ฐาน 
2.1.1 กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์
 241151 แคลคลูสั 1                              
 241152 แคลคลูสั 2                              
 242101 หลกัเคม ี                              
 244101 ฟิสกิส ์1                              
 244102 ฟิสกิส ์2                              
 261203 แคลคลูสัประยุกตใ์นงาน
วศิวกรรมเครื่องกล                              

2.1.2 กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรมเครื่องกล 
 226101 การเขยีนโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์                              

 261101 เขยีนแบบวศิวกรรม                              
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รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคลและความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
สนุทรีย
ศิลป์ 

7. ทกัษะ
การ

ส่งเสริม
สขุภาพ

และพฒันา
บคุลิกภาพ 

8. ทกัษะ
การ

ปฏิบติัการ
ทาง

วิชาชีพ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (1) (2) (1) 
 261111 กลศาสตรว์ศิวกรรม 1                              
 261211 เทอรโ์มไดนามกิส ์                              
 261212 เทอรโ์มไดนามกิส์
ประยุกต ์                              

 261213 กลศาสตรข์องของไหล                              
 261311 กลศาสตรข์องของแขง็                              
 264101 วสัดุวศิวกรรม                              
 264209 พืน้ฐานกรรมวธิกีารผลติ                              
2.2 วชิาเฉพาะดา้น 
2.2.1 กลุ่มวชิาบงัคบัทางวศิวกรรม 
- กลุ่มวชิาแกน 
 261191 ปฏบิตักิารยานยนต ์                              
 261221 กลศาสตรว์ศิวกรรม 2                              
 261321 เขยีนแบบเครื่องกล                              
 261322 ระเบยีบวธิเีชงิตวัเลขใน
งานวศิวกรรมเครื่องกล                              
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รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคลและความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
สนุทรีย
ศิลป์ 

7. ทกัษะ
การ

ส่งเสริม
สขุภาพ

และพฒันา
บคุลิกภาพ 

8. ทกัษะ
การ

ปฏิบติัการ
ทาง

วิชาชีพ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (1) (2) (1) 
 261323 สถติแิละการวดัในงาน
วศิวกรรมเครื่องกล                              

 261324 แมคคาทรอนิกส ์                              
 261391 ปฏบิตักิารส าหรบัวศิวกร
เครื่องกล 1                              

 261392 ปฏบิตักิารส าหรบัวศิวกร
เครื่องกล 2                              

 261393 ฝึกงานดา้น
วศิวกรรมเครื่องกล 

        

 261491 การเตรยีมโครงงานทาง
วศิวกรรมเครื่องกล                              

 261492 โครงงานทาง
วศิวกรรมเครื่องกล                              

 262201 วศิวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน                              
- กลุ่มวชิาเฉพาะทางวศิวกรรมเครื่องกล 
 261331 การถ่ายเทความรอ้น                              
 261332 กลศาสตรข์อง
เครื่องจกัรกล                              
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รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคลและความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
สนุทรีย
ศิลป์ 

7. ทกัษะ
การ

ส่งเสริม
สขุภาพ

และพฒันา
บคุลิกภาพ 

8. ทกัษะ
การ

ปฏิบติัการ
ทาง

วิชาชีพ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (1) (2) (1) 
 261333 การออกแบบ
เครื่องจกัรกล                              

 261334 การสัน่สะเทอืนทางกล                              
 261335 การปรบัอากาศ                              
 261336 การออกแบบระบบความ
รอ้น 

                

 261431 การควบคุมอตัโนมตั ิ                              
 261432 การออกแบบทาง
วศิวกรรมเครื่องกลใชค้อมพวิเตอร์
ช่วย 

                             

2.2.2 กลุ่มวชิาเลอืกทางวศิวกรรม 
- กลุ่มวชิาชพีเลอืก 
กลุ่มวชิาการอนุรกัษพ์ลงังานและระบบสาธารณูปโภค 
 261440 การอนุรกัษ์และการจดั
การพลงังาน                              

 261441 อาคารใชพ้ลงังานสทุธิ
ศนูย ์                              
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รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคลและความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
สนุทรีย
ศิลป์ 

7. ทกัษะ
การ

ส่งเสริม
สขุภาพ

และพฒันา
บคุลิกภาพ 

8. ทกัษะ
การ

ปฏิบติัการ
ทาง

วิชาชีพ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (1) (2) (1) 
 261442 โครงขา่ยอจัฉรยิะส าหรบั
ระบบการจดัการพลงังานในชมุชน                              

 261443 การออกแบบระบบท่อใน
อาคาร                              

 261444 การระบายอากาศ
เฉพาะทีแ่ละการออกแบบหอ้ง
สะอาด 

                             

 261445 การบรหิารงานระบบและ
การประเมนิราคา                              

 261490 หวัขอ้คดัสรรทาง
วศิวกรรมเครื่องกล                              

กลุ่มวชิาเทคโนโลยพีลงังาน และพลงังานเพื่ออนาคต 
 261450 แหล่งพลงังานทางเลอืก
และแหล่งพลงังานหมุนเวยีน                              

 261451 ระบบกกัเกบ็พลงังาน
เบือ้งตน้ 

                       

 261452 เทคโนโลยกีารเกบ็เกีย่ว
พลงังาน 
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รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคลและความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
สนุทรีย
ศิลป์ 

7. ทกัษะ
การ

ส่งเสริม
สขุภาพ

และพฒันา
บคุลิกภาพ 

8. ทกัษะ
การ

ปฏิบติัการ
ทาง

วิชาชีพ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (1) (2) (1) 
 261453 วศิวกรรมโรงจกัรตน้
ก าลงั                              

 261454 ไฮโดรเจนและเซลล์
เชือ้เพลงิ 

                     

 261455 อากาศพลศาสตร์
เบือ้งตน้                              

 261456 เทคโนโลยกีงัหนัลม                              
 261457 เทคโนโลยขีองฮทีไปป์                              
 261490 หวัขอ้คดัสรรทาง
วศิวกรรมเครื่องกล 
 

                             

กลุ่มวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครื่องกลส าหรบัการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
 261460 เครื่องจกัรกลของไหล                              
 261461 การออกแบบอุปกรณ์
แปรรปูอาหาร                              

 261462 การอบแหง้และการเกบ็
รกัษาผลผลติการเกษตร                              
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รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคลและความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
สนุทรีย
ศิลป์ 

7. ทกัษะ
การ

ส่งเสริม
สขุภาพ

และพฒันา
บคุลิกภาพ 

8. ทกัษะ
การ

ปฏิบติัการ
ทาง

วิชาชีพ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (1) (2) (1) 
 261463 การท าความเยน็และ
ระบบหอ้งเยน็                              

 261464 การออกแบบเครื่อง
แลกเปลีย่นความรอ้น                              

 261465 เครื่องยนตเ์ผาไหม้
ภายใน                              

 261466 การออกแบบระบบท่อ                              
 261490 หวัขอ้คดัสรรทาง
วศิวกรรมเครื่องกล                              

กลุ่มวชิากลศาสตรป์ระยุกตส์ าหรบัการออกแบบอุปกรณ์ออกก าลงักายและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรบัผูพ้กิารและผูส้งูอายุ 
 261470 พืน้ฐานชวีกลศาสตร์
ส าหรบัการออกแบบทางวศิวกรรม                              

 261471 การออกแบบอุปกรณ์
ออกก าลงักาย                              

 261472 เทคโนโลยสีิง่อ านวย
ความสะดวกเบือ้งตน้                              

 261473 ระเบยีบวธิไีฟไนตเ์อลิ
เมนต ์                              
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รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคลและความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
สนุทรีย
ศิลป์ 

7. ทกัษะ
การ

ส่งเสริม
สขุภาพ

และพฒันา
บคุลิกภาพ 

8. ทกัษะ
การ

ปฏิบติัการ
ทาง

วิชาชีพ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (1) (2) (1) 
 261474 กลศาสตรก์ารแตกหกั                              
 261475 วสัดุเชงิประกอบ                              
 261476 หลกัของกลศาสตร์
ของแขง็                              

 261490 หวัขอ้คดัสรรทาง
วศิวกรรมเครื่องกล                              

กลุ่มวชิาการควบคมุประยุกต ์หุน่ยนต ์และอากาศยานไรค้นขบั 
 261480 อุปกรณ์ขบัเคลื่อนและ
ตรวจวดัในหุ่นยนต ์                              

 261481 หุ่นยนตเ์คลื่อนทีเ่บือ้งตน้                              
 261482 หุ่นยนตอ์ุตสาหกรรม
เบือ้งตน้                              

 261483 หุ่นยนตอ์ากาศยาน
เบือ้งตน้                              

 261490 หวัขอ้คดัสรรทาง
วศิวกรรมเครื่องกล                              

 262300 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละ
นวตักรรมเพื่อชุมชน 
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รายวิชา 1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคลและความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
สนุทรีย
ศิลป์ 

7. ทกัษะ
การ

ส่งเสริม
สขุภาพ

และพฒันา
บคุลิกภาพ 

8. ทกัษะ
การ

ปฏิบติัการ
ทาง

วิชาชีพ 

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (1) (2) (1) 
รายวชิาทีเ่ปิดสอนใหส้าขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 

261230 ความรอ้นและของไหล                             
261394 ปฏบิตักิาร
วศิวกรรมเครื่องกล   
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หมวดท่ี 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต 
 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน 
 การวดัผลและการส าเรจ็การศึกษาเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัพะเยาว่าด้วยการศึกษา
ระดบัปรญิญาตรพี.ศ. 2553 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิต 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยงัไม่ส าเรจ็การศึกษา 
      (1) การทวนสอบในระดบัรายวชิา คณะวศิวกรรมศาสตรม์กีารแต่งตัง้คณะกรรมการทวนสอบ
ผลสมัฤทธิทุ์กภาคการศกึษา เพื่อพจิารณาหลกัเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลว่าสอดคลอ้งกบัมาตรฐานผล
การเรยีนรูข้องรายวชิาหรอืไม่ 
      (2) การประเมนิความกา้วหน้าของผูเ้รยีน สาขาวชิาใหน้ิสติประเมนิความกา้วหน้าของตนเอง
โดยใชแ้บบสอบถาม 
      (3) การทวนสอบในระดบัหลกัสูตร อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร พจิารณาผลการเรยีนของ
นิสิตควบคู่กับแบบประเมินตนเองของนิสิต เพื่อพิจารณาว่ าผลการเรียนรู้ของนิสิตในแต่ละชัน้ปีมี
ความกา้วหน้าตามเกณฑห์รอืไม่ 
        
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนิสิตส าเรจ็การศึกษา 
      การก าหนดกลวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ของนิสติหลงัส าเรจ็การศึกษาเพื่อ
น ามาใชป้รบัปรุงกระบวนการการเรยีนการสอนและหลกัสูตรรวมทัง้การประเมนิคุณภาพของหลกัสตูรใช้
การประเมนิจาก 
      (1) ภาวะการไดง้านท าของบณัฑติโดยประเมนิจากบณัฑติแต่ละรุ่นทีส่ าเรจ็การศกึษาในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท าความเห็นต่อความรู้ความสามารถความมัน่ใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชพี 
      (2) การทวนสอบจากผูป้ระกอบการเพื่อประเมนิความพงึพอใจในบณัฑติทีจ่บการศกึษาและ
เขา้ท างานในสถานประกอบการนัน้ๆ 
      (3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวชิาทีเ่รยีนตามหลกัสตูรเพื่อน ามาใชใ้นการปรบัหลกัสตูรใหด้ยีิง่ขึน้ 
 
3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร 
 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 



87 

 

หมวดท่ี 6 การพฒันาคณาจารย ์
 
1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 
 (1) สาขาวิชามีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จกัโครงสร้างการบริหารงาน ทัง้ในส่วนของ
สาขาวชิา คณะวศิวกรรมศาสตร ์และมหาวทิยาลยั และเรือ่งทัว่ไปทีค่วรทีท่ราบ 
 (2) สาขาวชิาจดัให้มกีารอบรมอาจารยใ์หม่เพื่อให้มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัรายละเอยีดของ
หลกัสตูรรวมถงึภาระหน้าทีใ่นส่วนของอาจารยใ์หม่ทีต่อ้งรบัผดิชอบ 
 (3) สาขาวชิาจดัให้มกีารอบรมเกี่ยวกบัเทคนิคการจดัการเรยีนการสอน และหลกัการวดัและ
ประเมนิผล ซึง่อาจารยใ์หมทุ่กคนตอ้งผ่านการอบรมภายใน 1 ปี นบัจากวนัเริม่ท างาน 
 (4) สาขาวิชาจดัให้มกีารอบรมอาจารย์ใหม่เพื่อเพื่อให้มคีวามรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาทัง้ในระดบัหลกัสตูรและระดบัคณะ 
 (5) อาจารยใ์หมต่อ้งเขา้รบัการปฐมนิเทศจากมหาวทิยาลยั 
 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์
 2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
      (1) จดัใหม้กีารประชุมเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กี่ยวกบับเทคนิคการจดัการเรยีนการสอน และ
หลกัการวดัและประเมนิผลเป็นประจ าทุกปีการศกึษา 
      (2) จดัอบรมเพื่อเพิม่พนูทกัษะการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผลใหท้นัสมยั 
      (3) ส่งเสรมิใหอ้าจารยม์กีารบรกิารวชิาการเพื่อเพิม่พูนประสบการณ์ในการท าการจรงิ  
      (4) ส่งเสรมิให้อาจารย์ท างานวจิยัเพื่อให้สามารถตดิตามองค์ความรู้ใหม่ ๆ และ สามารถ
พฒันาองคค์วามรูใ้หมไ่ด ้
      (5) คณะอาจจดัให้มกีารฝึกอบรมหรอืศึกษาดูงานทางด้านวิชาการในองค์กรต่าง ๆ เพื่อ
เตรยีมความพรอ้มส าหรบัรายวชิาใหม่ทีม่กีารบรรจไุวใ้นหลกัสตูร 
 2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
      (1) สนบัสนุนใหอ้าจารยใ์หมไ่ปอบรมหรอืประชุมสมัมนาทัง้ในวชิาชพีและวชิาการดา้นอื่น ๆ 
      (2) สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้นหรอืจดัท าผลงานทางวชิาการ เพื่อให้มี
ต าแหน่งทางวชิาการสงูขึน้ 
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หมวดท่ี 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 
1. การก ากบัมาตรฐาน 

คณะกรรมการรบัผิดชอบหลกัสูตรมหีน้าที่การก ากับ  ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงาน
หลกัสูตรให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์หลกัสูตรและประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง เกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2558 ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
มหาวทิยาลยัก าหนดทุกปีการศึกษา จดัท ารายงานการประเมนิตนเองที่ครอบคลุมถึงผลการบรหิาร
จดัการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรและเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน รายงาน
ผลต่อคณะและมหาวทิยาลยั   
   
2. บณัฑิต 
 คณะกรรมการรบัผดิชอบหลกัสูตรด าเนินการส ารวจข้อมูลบณัฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอื
ประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑติต่อคุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิขอ้มลูศษิยเ์ก่า และขอ้มลูการขอรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคุม สรุปผลการส ารวจและขอ้เสนอแนะในแต่ละปี เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบในการปรบัปรุงหลกัสูตร
และการจดัการเรยีนการสอน 
   
3. นิสิต 

คณะกรรมการรบัผดิชอบหลกัสตูรก าหนดคุณสมบตัผิูส้มคัรเขา้ศกึษาและด าเนินงานตามขัน้ตอน
การรบัเขา้ทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

คณะกรรมการรบัผดิชอบหลกัสูตรด าเนินโครงการปรบัพื้นฐานให้นิสติใหม่ทุกปีการศกึษาและ
ประเมนิผลความส าเรจ็ของโครงการ 

คณะกรรมการรบัผดิชอบหลกัสตูรพจิารณาและเสนอแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษานิสติใหม่ส าหรบัให้
ค าปรกึษาวชิาการและแนะน าอื่นๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ และใหอ้าจารยท์ีป่รึกษารายงานผลการใหค้ าปรกึษา
ต่อคณะกรรมการรบัผดิชอบหลกัสตูรทุกปีการศกึษา 

คณะกรรมการรบัผดิชอบหลกัสูตรก าหนดรปูแบบกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเพิม่เตมิและประเมนิผล
การการจดักจิกรรม เพื่อส่งเสรมิใหน้ิสติมทีกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

คณะกรรมการรบัผดิชอบหลกัสูตรรวบรวมขอ้มูลการคงอยู่ของนิสติ อตัราการส าเรจ็การศกึษา 
การรอ้งเรยีนและประเมนิความพงึพอใจของนิสติในการการจดัการขอ้รอ้งเรยีน (ถ้าม)ี สรุปผลในแต่ละปี
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบในการปรบัปรงุหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนทุกปีการศกึษา 
   
 
 
4. คณาจารย ์
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คณะกรรมการรบัผดิชอบหลกัสูตรก าหนดคุณสมบตัขิองอาจารยแ์ละด าเนินการรบัและแต่งตัง้
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด  

สนบัสนุนงบประมาณใหอ้าจารยเ์ขา้รว่มประชุมวชิาการ การอบรม การสมัมนาทางวชิาชพี     มี
ก าหนดภาระงานของอาจารย์ และให้อาจารย์รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประกอบการพิจารณา
ประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปี 

คณะกรรมการรบัผดิชอบหลกัสูตรรวบรวมขอ้มลูรอ้ยละอาจารยท์ี่มคีุณวุฒปิรญิญาเอก      รอ้ย
ละอาจารยท์ี่มตี าแหน่งทางวชิาการ ผลงานทางวชิาการของอาจารย ์อตัราการคงอยู่ของอาจารย ์และ
ประเมนิความพงึพอใจในการปฏบิตัิหน้าทีข่องอาจารย ์สรุปผลและขอ้เสนอแนะในแต่ละปีเพื่อเป็นขอ้มลู
ประกอบในการปรบัปรงุการส่งเสรมิและพฒันาอาจารย ์
   
5. หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

คณะกรรมการรบัผดิชอบหลกัสูตรรวบรวมขอ้มูลป้อนกลบัจากสถานประกอบการ ผู้ใช้บณัฑติ 
อาจารย ์บุคลากรสายบรกิาร นิสติ บณัฑติ ศษิยเ์ก่า นโยบายของคณะและมหาวทิยาลยั เกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้ง ระเบยีบสภาวศิวกร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการปรบัปรงุหลกัสตูร 

คณะกรรมการรบัผดิชอบหลกัสูตรก าหนดภาระงานสอนตามความรูค้วามสามารถของอาจารย์
ผูส้อน พจิารณาการจดัท ารายละเอยีดของรายวชิาหรอืรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม ขอ้สอบ 
การวดัและประเมนิผล และการบรูณาการการเรยีนการสอนกบัการจดักจิกรรมต่างๆ  

คณะกรรมการรบัผิดชอบหลกัสูตรพิจารณาผลการจดัการเรยีนการสอนจากรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวชิาหรอืรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม และการบรูณาการการ
เรยีนการสอนกับการจดักิจกรรมต่างๆ ทุกภาคการศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษาจดัท า รายงานผลการ
ด าเนินการของหลกัสตูร สรปุผลในแต่ละปีเพื่อเป็นขอ้มลูประกอบในการปรบัปรุงหลกัสตูรและการจดัการ
เรยีนการสอน 
 อาจารยผ์ูส้อนจดัท ารายละเอยีดของรายวชิาหรอืรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม    ให้
สอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ีก่ าหนดในรายละเอยีดของหลกัสูตรก่อนเปิดสอน เมื่อสิน้สุดภาคการศกึษา
จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิาหรอืรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
และรายงานผลต่อคณะกรรมการรบัผดิชอบหลกัสตูร 

คณะกรรมการรบัผิดชอบหลักสูตรจดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตแิละด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน
ทีม่หาวทิยาลยัก าหนด ทุกปีการศกึษา 
   
 
 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะกรรมการรบัผิดชอบหลักสูตรก าหนดประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าห รับ
หลกัสูตร เช่น หอ้งเรยีนและอุปกรณ์สื่อการสอน หอ้งปฏบิตักิารและเครื่องมอือุปกรณ์ประกอบการเรยีน
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วชิาปฏบิตัิการ เครื่องคอมพวิเตอร์ ระบบเครอืข่าย และซอฟต์แวร์ ห้องสมุดหรอืแหล่งความรู้และสิง่
อ านวยความสะดวกในการสบืคน้ความรูผ้่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ หนังสอื ต าราและวารสาร อาคารหรอื
สถานที่ส าหรบัท ากิจกรรม ก าหนดผู้รบัผิดชอบและประเมนิผลการให้บรกิารจากนิสิต บุคลากรและ
อาจารย์ สรุปผลและข้อเสนอแนะในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรบัปรุงการให้บรกิารสิ่ง
สนบัสนุนการเรยีนรู ้
 
7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจ าหลกัสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินการของหลกัสตูร 

     

2. มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาตแิละ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตรสีาขา
วศิวกรรมศาสตร ์พ.ศ. 2553 

     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

     

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และ
รายงานผลการด า เนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ .5 และ มคอ .6 
ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สุดภาคการศกึษา  ทีเ่ปิดสอน
ใหค้รบทุกรายวชิา 

     

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สุดปีการศกึษา      

6. มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนิสติตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรูท้ีก่ าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ี 
อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละ
ปีการศกึษา 

     

7. มกีารพฒันา/ปรบัปรุงการจดัการเรียนการสอน 
กลยุทธ์  การสอน หรอื การประเมนิผลการเรียนรู้ 
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ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีทีแ่ลว้ 
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รบัการปฐมนิเทศ
หรอืค าแนะน าดา้นการจดัการเรยีนการสอน      

9. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ 
และ/หรอืวชิาชพี อยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้      

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถ้า
ม)ี ไดร้บัการพฒันาวชิาการและ/หรอืวชิาชพี ไมน้่อย
กว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดบัความพงึพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บณัฑติ
ใหม่ที่มต่ีอคุณภาพหลกัสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บณัฑติใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสตูร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยทุธก์ารสอน 

1.1.1 มกีารประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนิสติ น าผลการประเมนิและขอ้เสนอแนะมา
วเิคราะหเ์พื่อปรบักลยทุธก์ารสอนของอาจารยผ์ูส้อนใหเ้หมาะสม  

1.1.2 วเิคราะหผ์ลการเรยีนรูข้องนิสติ เพื่อปรบักลยทุธก์ารสอนใหเ้หมาะสมกบันิสติ  แต่
ละชัน้ปี โดยอาจารยแ์ต่ละท่าน 

 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน 
  ใหน้ิสติไดป้ระเมนิการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ทัง้ในดา้นทกัษะ กลยทุธก์ารสอน และ
การใชส้ื่อในทุกรายวชิา 
 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

ประเมนิความพงึพอใจของนิสติปีสุดทา้ย บณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาและผูใ้ชบ้ณัฑติ 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 
 ประเมนิคุณภาพการศกึษาประจ าปี ตามตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานทีร่ะบุในหมวดที่ 7 ขอ้ 7 โดย
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน คณะวศิวกรรมศาสตร ์
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุหลกัสตูร 

 คณะกรรมการรบัผิดชอบหลกัสูตรรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินการของ
รายวชิา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร 
ขอ้มลูป้อนกลบัจากสถานประกอบการ ผูใ้ชบ้ณัฑติ อาจารย ์บุคลากรสายบรกิาร นิสติ บณัฑติ ศษิยเ์ก่า 
นโยบายของคณะและมหาวทิยาลยั เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรที่เกี่ยวขอ้ง และระเบยีบสภาวศิวกร เป็น
ขอ้มลูประกอบในการปรบัปรุงหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอน ส าหรบัการปรบัปรุงหลกัสูตรนัน้จะ
กระท าทุกๆ 5 ปี เพื่อใหห้ลกัสตูรมคีวามทนัสมยัและสอดคล้องกบัความตอ้งการของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัพะเยาว่าด้วย การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2555 และหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2560 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 และหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 
 

หมวดวิชา 

เกณฑ์
มาตรฐาน
ของ สกอ. 
(มคอ.1) 

สภาวิศวกร 
หลกัสตูร
ปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2555 

หลกัสตูร
ปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 30 30 30 
 1.1 กลุ่มวชิาศกึษาทัว่ไปบงัคบั - - 21 30 
 1.2 กลุ่มวชิาศกึษาทัว่ไปเลอืก - - 9 - 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 105* 111 111 
 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน     
      2.1.2 กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์  
              และวทิยาศาสตร ์

- 21 21 21 

      2.1.3 กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรมเครือ่งกล - 24 27 27 

      2.1.1 กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางภาษา - - 3 - 

 2.2 วิชาเฉพาะด้าน     
     2.2.1 กลุ่มวชิาบงัคบัทางวศิวกรรม     

 - กลุ่มวชิาแกน - (ตามดุลยพนิิจ
ของหลกัสตูร) - 27 

 - กลุ่มวชิาเฉพาะทางวศิวกรรมเครือ่งกล - 24 48 24 
     2.2.2 กลุ่มวชิาเลอืกทางวศิวกรรม     

 - กลุ่มวชิาชพีเลอืก - (ตามดุลยพนิิจ
ของหลกัสตูร) 12 12 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 6 
4. หมวดวิชาบงัคบัไม่นับหน่วยกิต - - (6) - 
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 141 147(6) 147 
 หมายเหต ุ  * ตามขอ้บงัคบัสภาวศิวกร ว่าดว้ยการรบัรองปรญิญาประกาศนียบตัรหรอืวุฒบิตัรในการ
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 ก าหนดใหก้ลุ่มวชิาพืน้ฐานทางด้านวศิวกรรม กลุ่มวชิาเฉพาะ
ทางวศิวกรรม และกลุ่มวชิาแกนและวชิาชพี ตอ้งมหีน่วยกติรวมกนัไมน้่อยกว่าแปดสบิสีห่น่วยกติ 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลกัสตูร 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 และหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 สาระท่ี 
ปรบัปรงุ 

1.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปบงัคบั  21 หน่วยกิต 1.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปบงัคบั  30 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาภาษา   9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษา   12 หน่วยกิต  

001103 ทกัษะภาษาไทย 
Thai Language Skills 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 
001111 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 

Fundamental of English 
3(3-0-6)    

001112 ภาษาองักฤษพฒันา 
Developmental English 

3(3-0-6)    

   001101 การใชภ้าษาไทย 
Usage of Thai Language 
      การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค 
ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับ
ใจความส าคัญจากการฟังและการอ่าน การ
เขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดง
ความคิดผ่ านทักษะการ ใช้ภ าษาไทยที่
เหมาะสม 
      Communicative skill through word, 
phrase, sentence, idiom, and prose in Thai 
language usage, identifying main idea from 
listening and reading, paragraph writing, 
brief summarizing including thinking 
expression through the use of appropriate 
Thai 

3(2-2-5) 

รายวิชาใหม่ 

   001102 ภาษาองักฤษเตรยีมพรอ้ม 
Ready English 
      ค าศัพท์ แล ะ ไวยกร ณ์ภาษาอังกฤษ 
หลกัการใช้ภาษาองักฤษของการฟัง พูด อ่าน 
เขียน การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวนั ได้แก่ การแนะน าตนเองและ
บุคคลอื่น การตอบรบัและการปฏเิสธการเชญิ
ชวน การถามทาง การบอกทางและการ
วางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร 
การเลอืกซื้อสนิคา้ และการกล่าวลา 
      English vocabulary and grammar, 
fundamental English usage in listening, 
speaking, reading and writing, development 
of English usage for daily-life including 
getting acquainted with someone, accept 
and decline invitation, direction giving, 
direction asking and direction planning, 
conversation in restaurant, smart shopping 
and saying goodbye for someone 

3(2-2-5) 

รายวิชาใหม่ 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลกัสตูร 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 และหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 สาระท่ี 
ปรบัปรงุ 

   001103 ภาษาองักฤษสู่โลกกวา้ง 
Explorative English 
      ทกัษะภาษาองักฤษด้านการฟัง พูด อ่าน 
เขยีน ค าศพัท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่างๆ ในบรบิทสากล ได้แก่ การ
วางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่าน
อินเทอร์เ น็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสาร
ระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษใน
สนามบนิ ประกาศของสนามบนิ   การสื่อสาร 
ณ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ศุลกากร การเขา้พกั
ในโรงแรม การอธบิายเหตุการณ์ไมพ่งึประสงค์ 
การสนทนาในงานเลี้ยงและการรบัประทาน
อาหารแบบตะวนัตก 
      Skills of English language: listening, 
speaking, reading, and writing, vocabularies 
and English grammar for different situations 
in communication and effectiveness in 
international context including trip planning, 
flight and accommodation booking using 
internet, international phone calling, 
communication in airport, airport 
announcement, communication in customs 
and immigration, communication in bad 
situations and party 

3(2-2-5) 

รายวิชาใหม่ 

   001204 ภาษาองักฤษกา้วหน้า 
Step UP English 
      ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ เกี่ยวข้องกับ
ข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวนั หลกัการใช้
ภาษาองักฤษในการฟัง พูด อ่าน เขยีน ไดแ้ก่ 
การเขยีนอีเมลล์ การเขยีนสรุปความจากสื่อ 
การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและ
ตาราง การตคีวามและการน าเสนอขอ้มลูที่เป็น
ประโยชน์ต่อการศกึษาและอาชพี 
      English vocabulary related to news and 
media in daily life, English usage for 
listening, speaking, reading and writing 
including e-mail, summarizing from media, 
news reading and sharing, data 
interpretation from graphs and tables, 
interpretation and information presentation 
for further study and future careers 

3(2-2-5) 

รายวิชาใหม่ 

  กลุ่มวิชาสงัคมศึกษา   3  หน่วยกิต  ปิดกลุ่มวิชาสงัคมศึกษา  
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลกัสตูร 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 และหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 สาระท่ี 
ปรบัปรงุ 

003134 อารยธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 
Civilization  and  Indigenous  Wisdom 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 
003136 พะเยาศกึษา 

Phayao Studies 
3(2-2-5)    

กลุ่มวิชาพลานามยั   1 หน่วยกิต    บงัคบัเลือก         1 หน่วยกิต  ปิดกลุ่มพลานามยั  

004150 กอลฟ์ 
Golf 

1(0-2-1)    

ปิดรายวิชา 

004151 เกม 
Game 

1(0-2-1)    

004152 บรหิารกาย 
Body Conditioning 

1(0-2-1)    

004153 กจิกรรมเขา้จงัหวะ  
Rhythmic Activities 

1(0-2-1)    

004154 ว่ายน ้า 
Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลลีาศ 
Ballroom Dance 

1(0-2-1)    

004156 ตะกรอ้   
Takraw 

1(0-2-1)    

004157 นนัทนาการ 
Recreation 

1(0-2-1)    

004158 ซอฟทบ์อล 
Softball 

1(0-2-1)    

ปิดรายวิชา 

004159 เทนนิส 
Tennis 

1(0-2-1)    

004160 เทเบลิเทนนิส 
Table Tennis 

1(0-2-1)    

004161 บาสเกตบอล 
Basketball 

1(0-2-1)    

004162 แบดมนิตนั 
Badminton 

1(0-2-1)    

004163 ฟุตบอล 
Football 
 

1(0-2-1)    

004164 วอลเลยบ์อล 
Volleyball 

1(0-2-1)    

004165 ศลิปะการต่อสูป้้องกนัตวั 
Art of Self Defense 

1(0-2-1)    

  กลุ่มวชิาบรูณาการ                          8 หน่วยกติ   กลุ่มวชิาบรูณาการ                          18 หน่วยกติ  

005171 ชวีติและสุขภาพ 
Life  and  Health 

3(3-0-6)    
ปิดรายวิชา 

005172 การจดัการการด าเนินชวีติ 3(2-2-5)    
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลกัสตูร 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 และหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 สาระท่ี 
ปรบัปรงุ 

Living Management 
005173 ทกัษะชวีติ  

Life Skills  
2(1-2-3)    

   002201 พลเมอืงใจอาสา 
Citizen Mind by Citizenship 
      สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมอืงใน
สงัคมทุกระดบั จติอาสา ส านึกสาธารณะ ความ
กตัญญู พลเมอืงกบัประชาธิปไตย จริยธรรม
ท า ง วิ ช า ชี พ  ก า ร ป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมและกระ
เสไหลวนของวฒันธรรมโลก 
      Rights, roles and duties of citizens, 
volunteerism, public consciousness, 
gratitude, citizenship and democracy, 
professional ethics, the changing society, 
cultural appreciation, adaptation to social 
and cultural changing 

3(3-2-5) 

รายวิชาใหม่ 

   002202 สงัคมพหุวฒันธรรม 
Multicultural  Society 
      มนุษย์กบัสงัคม สงัคมพหุวฒันธรรม การ
จัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุ
วฒันธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคม
และวฒันธรรมโลก อาเซยีน ความหลากหลาย
ทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 
ภาค จงัหวดัพะเยาและมหาวทิยาลยัพะเยา 
      Man and society, multicultural society, 
bias and violence management in 
multicultural society, social and cultural 
trends in global, ASEAN, social and cultural 
diversity of Thailand’s regional, Phayao and 
University of Phayao dimensions 
 

3(3-2-5) 

รายวิชาใหม่ 

   003201 การสือ่สารในสงัคมดจิทิลั 
Communication in Digital Society 
     ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์  
ซอฟต์แวร์ และระบบเครอืข่าย นวตักรรมของ
เศรษฐกจิดจิทิลั ธุรกรรมพาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิส ์
การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และ
โปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การ
สืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อ
น ามาใช้ในการท างานและชวีติประจ าวนั การ

3(3-2-5) 

รายวิชาใหม่ 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลกัสตูร 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 และหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 สาระท่ี 
ปรบัปรงุ 

สื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมี
จรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
     Fundamentals of technology: hardware, 
software and networking, innovation in 
digital economy, electronic commerce 
transaction, office automation program and 
software application for multimedia 
production, search, screening and selection 
data for work and daily life, communication 
through online social networking in 
accordance with ethical and related legal 
regulation 

   003202 การจดัการสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม 
Health and Environment Management 
      แนวคดิดา้นสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม ภาวะ
สุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อ
สุ ขภาพ การวิเคราะห์และวางแผนการ
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพในชวีติประจ าวนั ความสมัพนัธร์ะหว่าง
อารมณ์กบัสุขภาพ นันทนาการและการออก
ก า ลั ง ก า ย  โ ร ค ร ะบ าด  โ ร ค ติ ด ต่ อทา ง
เพศสมัพนัธ์ อุบตัเิหตุทางจราจร การรบัมอืกบั
อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการ
จดัการน ้าในชวีติประจ าวนั การจดัการและแปร
รปูขยะและการใชพ้ลงังานอย่างประหยดั 
      Concept of health and environment, 
state of health, mental, emotion, health 
factors, analysis and planning of healthy 
consumption, daily-health product, relation 
between emotion and health, recreation and 
exercise, pandemic, Sexual Transmitted 
Infection, traffic accident, planning with 
accident, natural disaster, water 
management in daily life, waste processing 
and environmental saving 

3(3-2-5) 

รายวิชาใหม่ 

   004101 ศลิปะในการด าเนินชวีติ 
Art of Living 
      การสร้างแรงบนัดาลใจ การตัง้เป้าหมาย
และการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อื่น  หลัก เศรษฐกิจ
พอเพยีง การด าเนินชวีติดว้ยแนวคดิเศรษฐกจิ
พอเพยีง กระบวนการคดิเชงิบวก คดิวเิคราะห์ 

3(3-2-5) 

รายวิชาใหม่ 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลกัสตูร 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 และหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 สาระท่ี 
ปรบัปรงุ 

คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการ
อารมณ์ 
      Inspiration making, goal setting and life 
planning, appreciation in self value and 
others, goal setting in life and planning, 
fundamental of sufficiency economy, 
lifestyle concept of sufficiency economy, 
thinking system, positive thinking, analytical 
thinking, creative thinking, emotion control 
and management 

   004201 บุคลกิภาพและการแสดงออกในสงัคม 
Socialized Personality 
      ความส าคญัของบุคลกิภาพ การเสรมิสรา้ง
บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย 
วาจา ใจ มารยาท วฒันธรรมไทย ทกัษะการ
พดูในทีชุ่มชน คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามอตั
ลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัพะเยา การอยู่ร่วมกนั
ในสงัคม การปรบัตัวในบริบทสงัคมไทยและ
สงัคมโลก 
      Important of personality, personality 
development, personality development of 
physical, verbal, mind, manner, Thai culture, 
public communication skills, desired traits 
relating to University of Phayao’s identity, 
living in a society, self-adaptation in the Thai 
and global social context 
 

3(3-2-5) 

รายวิชาใหม่ 

  วชิาศกึษาทัว่ไปเลอืก   ไมน้่อยกว่า       9    หน่วยกติ   ปิดรายวชิาศกึษาทัว่ไปเลอืก  

  กลุ่มวิชาภาษา     

001113 ภาษาองักฤษเชงิวชิาการ 
English for Academic Purposes 

3(3-0-6)    
ปิดรายวิชา 

  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์     

002121 สารสนเทศศาสตรเ์พือ่การศกึษาคน้ควา้ 
Information Science for Study and Research 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

002122 ปรชัญาเพือ่ชวีติ 
Philosophy for Life 

3(3-0-6)    

002123 ภาษา สงัคมและวฒันธรรม 
Language Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปรทิศัน์ศลิปะการแสดงไทย 
Thai Performing Arts  

3(3-0-6)    

002125 ดุรยิางควจิกัขณ์ 
Music Appreciation 

3(3-0-6)    
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลกัสตูร 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 และหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 สาระท่ี 
ปรบัปรงุ 

002126 ศลิปะในชวีติประจ าวนั 
Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

  กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์     

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพือ่คุณภาพชวีติ 
Fundamental Laws for Quality of Life 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

003132 ไทยกบัประชาคมโลก 
Thai and the World Community   

3(3-0-6)    

003133 วถิไีทย วถิทีศัน์ 
Thai Way and Vision  

3(3-0-6)    

003135 การเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 
Politics  Economy and Society 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์     

006140 มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม 
Man and Environment 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

006141 คอมพวิเตอรส์ารสนเทศขัน้พืน้ฐาน 
Introduction to Computer Information 
Science 

3(2-2-5)    

006142 คณติศาสตรส์ าหรบัชวีติในยุคสารสนเทศ    
Mathematics for Life in the Information Age 

3(3-0-6)    

006143 ยาและสารเคมใีนชวีติประจ าวนั 
Drugs and Chemicals in Daily Life 

3(3-0-6)    

006144 อาหารและวถิชีวีติ 
Food  and  Life  Style 

3(3-0-6)    

006145 พลงังานและเทคโนโลยใีกลต้วั 
Energy and Technology  Around  Us 

3(3-0-6)    

006245 วทิยาศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 
Science in Daily Life  

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาบรูณาการ     

005170 พฤตกิรรมมนุษย ์
Human Behavior 

3(3-0-6)    
ปิดรายวิชา 

  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 111 หน่วยกิต   2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 111 หน่วยกิต  

2.1 วิชาเฉพาะพืน้ฐาน 2.1 วิชาเฉพาะพืน้ฐาน  

  2.1.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางภาษา 3 หน่วยกิต 2.1.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางภาษา 3 หน่วยกิต  

146200 ภาษาองักฤษเพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
English for Specific Purposes 

3(3-0-6)    
8ปิดรายวิชา 

  2.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์ 
      21 หน่วยกิต 

2.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์
      21 หน่วยกิต 

 

241151 แคลคลูสั 1 
Calculus I 
     อุปนัยเชงิคณิตศาสตร ์ลมิติ ความต่อเนื่อง
อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและ
ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของจ านวนจริงและการ

3(3-0-6) 241151 แคลคลูสั 1 
Calculus I 
     อุปนัยเชงิคณิตศาสตร์ ลมิติ ความต่อเนื่อง
อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและ
ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของจ านวนจริงและการ

3(3-0-6) 

คงเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลกัสตูร 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 และหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 สาระท่ี 
ปรบัปรงุ 

ประยุกต์ เทคนิคการอนิทเิกรต อนัทกิรลัไมต่รง
แบบ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่
ก าหนด เมทรกิซ์และระบบสมการเชงิเสน้ 
     Mathematical induction, limit, continuity, 
derivatives and integral of real-valued and 
vector-valued function of a real variable and 
their applications, techniques of integration, 
improper integrals, applications of 
derivative, indeterminate form, matrices and 
system of linear equations 
 

ประยุกต์ เทคนิคการอนิทเิกรต อนัทกิรลัไมต่รง
แบบ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่
ก าหนด เมทรกิซ์และระบบสมการเชงิเสน้ 
     Mathematical induction, limit, continuity, 
derivatives and integral of real-valued and 
vector-valued function of a real variable and 
their applications, techniques of integration, 
improper integrals, applications of 
derivative, indeterminate form, matrices and 
system of linear equations 

241152 แคลคลูสั 2 
Calculus II 
     พีชคณิตของเวกเตอร์ในสามมติิ ปริพนัธ์
ตามเส้นเบื้องต้น ล าดับและอนุกรม การ
กระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชนัมูลฐาน 
ปรพินัธ์เชงิตวัเลข ระบบพกิดัเชงิข ัว้ แคลคูลสั
ของฟังกช์นัค่าจรงิสองตวัแปร 
     Vector algebra in three dimensions, 
introduction to line integrals, sequences and 
series of numbers, Taylor series expansions 
of elementary functions, numerical integral, 
polar coordinate system, calculus of real-
valued functions of variables 

3(3-0-6) 241152 แคลคลูสั 2 
Calculus II 
     พีชคณิตของเวกเตอร์ในสามมติิ ปริพนัธ์
ตามเส้นเบื้องต้น ล าดับและอนุกรม การ
กระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชนัมูลฐาน 
ปรพินัธ์เชงิตวัเลข ระบบพกิดัเชงิข ัว้ แคลคูลสั
ของฟังกช์นัค่าจรงิสองตวัแปร 
     Vector algebra in three dimensions, 
introduction to line integrals, sequences and 
series of numbers, Taylor series expansions 
of elementary functions, numerical integral, 
polar coordinate system, calculus of real-
valued functions of variables     พชีคณติของ
เวกเตอร์ในสามมติิ ปริพนัธ์ตามเส้นเบื้องต้น 
ล าดบัและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์
ของฟังก์ชนัมูลฐาน ปรพินัธ์เชงิตวัเลข ระบบ
พกิดัเชงิข ัว้ แคลคูลสัของฟังก์ชนัค่าจรงิสองตวั
แปร 
     Vector algebra in three dimensions, 
introduction to line integrals, sequences and 
series of numbers, Taylor series expansions 
of elementary functions, numerical integral, 
polar coordinate system, calculus of real-
valued functions of variables 

3(3-0-6) 

คงเดิม 

241253 แคลคลูสั 3 
Calculus III 

3(3-0-6)    
ปิดรายวิชา 

242101 หลกัเคม ี
Principle of Chemistry 
     สสารและการวดั โครงสรา้งอะตอม ระบบพี
ริออดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล 
ปริมาณสารสัมพันธ์  ปฏิกิริย า เคมี ก๊ าซ 

4(3-3-8) 242101 หลกัเคม ี
Principle of Chemistry 
     สสารและการวดั โครงสรา้งอะตอม ระบบพี
ริออดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล 
ปริมาณสารสัมพันธ์  ปฏิกิริย า เคมี  ก๊ าซ 

4(3-3-8) 

คงเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลกัสตูร 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 และหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 สาระท่ี 
ปรบัปรงุ 

ของแขง็ ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์
เบื้องต้น จลนพลศาสตร์เคม ีสมดุลเคม ีกรด-
เบส เคมไีฟฟ้า เคมนีิวเคลยีร ์เคมสีิง่แวดลอ้ม 
     Matter and measurement, atomic 
structure, periodic system, chemical 
bonding and molecular structure, 
stoichiometry, chemical reactions, gases, 
solid, liquid, solutions, fundamental 
thermodynamics, chemical kinetics, 
chemical equilibrium, acids and bases, 
electrochemistry, nuclear chemistry, 
environmental chemistry 

ของแขง็ ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์
เบื้องต้น จลนพลศาสตร์เคม ีสมดุลเคม ีกรด-
เบส เคมไีฟฟ้า เคมนีิวเคลยีร ์เคมสีิง่แวดลอ้ม 
     Matter and measurement, atomic 
structure, periodic system, chemical 
bonding and molecular structure, 
stoichiometry, chemical reactions, gases, 
solid, liquid, solutions, fundamental 
thermodynamics, chemical kinetics, 
chemical equilibrium, acids and bases, 
electrochemistry, nuclear chemistry, 
environmental chemistry      
     สสารและการวดั โครงสรา้งอะตอม ระบบพี
ริออดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล 
ปริมาณสารสัมพันธ์  ปฏิกิริย า เคมี ก๊ าซ 
ของแขง็ ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์
เบื้องต้น จลนพลศาสตร์เคม ีสมดุลเคม ีกรด-
เบส เคมไีฟฟ้า เคมนีิวเคลยีร ์เคมสีิง่แวดลอ้ม 
     Matter and measurement, atomic 
structure, periodic system, chemical 
bonding and molecular structure, 
stoichiometry, chemical reactions, gases, 
solid, liquid, solutions, fundamental 
thermodynamics, chemical kinetics, 
chemical equilibrium, acids and bases, 
electrochemistry, nuclear chemistry, 
environmental chemistry 

244101 ฟิสกิส ์1 
Physics I 
     การเคลือ่นทีแ่บบเปลีย่นต าแหน่งใน 1 และ 
2 มติ ิการเคลื่อนทีแ่บบหมุน งานและพลงังาน 
กลศาสตร์ของอนุภาคแข็งเกร็ง สมบัติของ
สสาร กลศาสตร์ของของไหล การสัน่สะเทอืน
และเสยีง ระบบของเลนส์ ทฤษฎคีลื่นของแสง 
ความร้อนและระบบก๊าซอุดมคติ เทอร์โม
ไดนามกิส ์และกลจกัรความรอ้น ทฤษฎจีลน์ 
     Transitional of motion in 1  dimension 
and 2 dimensions, rotating motion, work and 
energy, mechanics of rigid body, properties 
of matter, fluid mechanics, vibration and 
sound, lens system, wave theory of light, 

4(3-3-8) 244101 ฟิสกิส ์1 
Physics I 
     หน่วยการวดัทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์
และปริมาณเวกเตอร์  การ เคลื่ อนที่ด้วย
ความเร่งใน 1 มติิ การเคลื่อนที่ภายใต้สนาม
โน้มถ่วงโลก สมดุลแรงและกฏการเคลือ่นทีข่อง
นิวตนั การเคลื่อนทีแ่บบวงกลมและกลศาสตร์
ของวตัถุแขง็เกร็ง โมเมนตมัและการชน งาน 
พลังงงาน และกฏการอนุรักษ์ในวิชาฟิสิกส์ 
สมบตัขิองสสาร กลศาสตรข์องไหล เคลือ่นและ
การสัน่ เสยีงและการไดย้นิ แสง คุณสมบตัขิอง
แสง ระบบเลนส์และการมองเห็น ความร้อน
และอุณหภมู ิระบบก๊าซอุดมคต ิสมการสถานะ
และกฏ 4 ข้อของเทอร์โมไดนามิกส์ ทฤษฎี
จลน์ของก๊าซ และเครือ่งยนต์ความรอ้น 

4(3-3-8) 

ปรบั
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลกัสตูร 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 และหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 สาระท่ี 
ปรบัปรงุ 

heat and ideal gas, thermodynamics, heat 
engine and kinetic theory 

     Physical measurement of units, scalar 
and vector quantities, motion under 
acceleration in 1  dimension, motion under 
gravity field, force equilibrium and newton’s 
law of motion, circular motion and rigid-body 
mechanics, momentum and collision, work 
energy and conservation’s law in physics, 
properties of matter, fluid mechanics, wave 
and vibration, sound and hearing, light, 
properties of light, lens and vision, heat and 
temperature, ideal gas system, state 
equation and 4  rules of thermodynamics, 
kinetic theory of gases and heat engines 

244102 ฟิสกิส ์2 
Physics II 
     ไฟฟ้าสถติ ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎ
ของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรงและ
อุปกรณ์แม่เหลก็ไฟฟ้า การเหนี่ยวน าแม่เหล็ก
และกฎของฟาราเดย์ การเหนี่ยวน า การสัน่
ทางแม่เหล็กไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 
สนามแม่ เหล็ก เนื่ อ งจากกระแสไฟ ฟ้ าที่
เปลี่ยนแปลง วงจรและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ กัมมันตรังสีและ
นิวเคลียส ก าเนิดทฤษฎีควอนตัม คลื่นและ
อนุภาค 
     Electrostatic, electric charge and electric 
field, Gauss’s Law, electric potential, 
directed current and magnetic instruments, 
induced magnetic and Faraday’s Law, 
inductance, magnetic resonance and 
alternating current circuit, magnetic field by 
varied  current in a circuit, the basic circuit 
and fundamental of electronics, special 
relativity, radio-active and nucleus, the 
beginning of quantum theory, wave and 
particle 

4(3-3-8) 244102 ฟิสกิส ์2 
Physics II 
     ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า 
เวกเตอร์สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบนตวัน า
แบบต่าง ๆ การหาสนามไฟฟ้าจากกฏของ
เกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและสารได
อิเลคทริก กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน 
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่ เหล็กและ
แหล่ ง ก า เ นิ ด สน ามแม่ เ ห ล็ก  เ ว ก เต อ ร์
สนามแมเ่หลก็จากการเคลือ่นทีข่องประจุไฟฟ้า 
กฏของบโิอซาวาตซ์และกฏของแอมแปร์ การ
เหนี่ยวน าแม่เหลก็และกฏของฟาราเดย์ ความ
เหนี่ยวน า แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC ทฤษฎีสัมพทัธ
ภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์
อะตอม และฟิสกิสน์ิวเคลยีร์ 
     Electrostatic, charges and electrical 
force, vector of electrical field from charges 
on various conductors, electrical field from 
Gauss’s law, potential, capacitance and 
dielectric materials, current and resistance, 
direct current circuits, magnet and source of 
magnetic field, vector of magnetic field from 
charge motions, Bio-Savart’s law and 
Ampere’s law, magnetic inductance and 
Faraday’s law, inductance, source of 
alternative current, alternative current RLC 
circuits, relativity theory, modern physics, 

4(3-3-8) 

ปรบั
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลกัสตูร 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 และหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 สาระท่ี 
ปรบัปรงุ 

quantum physics, atomic physics and 
nuclear physics 

   261203 แคลคลูสัประยุกต์ในงานวศิวกรรมเครือ่งกล  
Applied Calculus in Mechanical Engineering 

3(3-0-6) 
รายวิชาใหม่ 

          สมการเชงิอนุพนัธแ์ละการประยุกต์ในงาน
วิศวกรรมเครื่องกล ระบบสมการเชงิอนุพนัธ์ 
ผลการแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรยีร์ เส้นตรง 
ระนาบ และพื้นผวิ ในปรภิูมสิามมติิ แคลคูลสั
ของฟังก์ชันค่ าจริงหลายตัวแปรและการ
ประยุกต์ สมการเชงิอนุพนัธย์่อยเบือ้งตน้ 
      Differential equations and their 
applications in mechanical engineering, 
system of differential equation, Laplace 
transforms, Fourier series, lines, planes and 
surfaces in three-dimensional space, 
calculus of real-valued functions of several 
variables and its applications, introduction to 
partial differential equations 

 

 

  2.1.3 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 27 หน่วยกิต  2.1.3 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 27 หน่วยกิต  

226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์  
Computer Programming 
     แนวคดิทางคอมพวิเตอร ์ส่วนประกอบของ
คอมพวิเตอร์ ปฏสิมัพนัธ์ของฮารดแวร์และซอ
ฟตแวร์ แนวคิดการประมวลผลขอมูลแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษา
ระดบัสูง การเขยีนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใชใ้น
การแกไ้ขปัญหาทางวศิวกรรม 
     Computer concepts, computer 
components, hardware and software 
interaction, electronic data processing 
concepts, program design and development 
methodology, high-level language 
programming, programming applications for 
solving engineering problems 

3(3-0-6) 226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 
Computer Programming 
     แนวคดิทางคอมพวิเตอร ์ส่วนประกอบของ
คอมพวิเตอร์ ปฏสิมัพนัธ์ของฮารดแวร์และซอ
ฟตแวร์ แนวคิดการประมวลผลขอมูลแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษา
ระดบัสูง การเขยีนโปรแกรมเพือ่ประยุกต์ใชใ้น
การแกไ้ขปัญหาทางวศิวกรรม 
     Computer concepts, computer 
components, hardware and software 
interaction, electronic data processing 
concepts, program design and development 
methodology, high-level language 
programming, programming applications for 
solving engineering problems 

3(3-0-6) 

คงเดิม 

261101 เขยีนแบบวศิวกรรม 
Engineering Drawing 
     การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธก
ราฟฟิกส์ การเขยีนภาพออโธกราฟฟิกส์ การ
เขียนภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและ
ความคลาด เคลื่อนยนิยอม การเขยีนภาพตดั 
การเขยีนภาพช่วยและแผ่นคลี ่การสเกต็ชภ์าพ

3(2-3-6) 261101 เขยีนแบบวศิวกรรม 
Engineering Drawing 
     การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธก
ราฟฟิกส์ การเขยีนภาพออโธกราฟฟิกส์ และ
การเขยีนภาพพกิทอเรยีล การบอกขนาดและ
ความคลาดเคลื่อนยนิยอม การเขยีนภาพตดั 
การเขยีนภาพช่วยและแผ่นคลี ่การสเกต็ชภ์าพ

3(2-3-6) 

ปรบั
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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ดว้ยมอื การเขยีนภาพประกอบและการก าหนด
รายละเอียด การเขยีนแบบด้วยคอมพวิเตอร์ 
การเขียนแบบเบื้องต้นเฉพาะด้านส าหรับ
วศิวกรรมแต่ละสาขา 
     Lettering, orthographic projection, 
orthographic drawing, pictorial drawing, 
dimensioning and tolerancing, section 
views, auxiliary views, freehand sketch, 
detail and assembly drawings, computer-
aided drafting, basic specialized 
engineering drawing 

ดว้ยมอื การเขยีนภาพประกอบและการก าหนด
รายละเอียด การเขยีนแบบด้วยคอมพวิเตอร์
เบือ้งตน้ 
     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 

261111 กลศาสตรว์ศิวกรรม 1 
Engineering Mechanics I 
     ระบบของแรง ผลลพัธข์องระบบแรง สมดุล
ของแรง การวิเคราะห์แรงในโครงสร้าง แรง
เสยีดทาน การวเิคราะห์โดยใชห้ลกังานเสมอืน 
เสถียร-ภาพของสมดุล แรงในเคเบลิ โมเมนต์
ความเฉื่อยของพืน้ที ่
     Forces system, force system resultant, 
equilibrium of force, structural analysis, 
friction forces, analysis using virtual work, 
stability of the equilibrium, force in the cable, 
area moment of inertia. 

3(3-0-6) 261111 กลศาสตรว์ศิวกรรม 1 
Engineering Mechanics I 
     ระบบแรงและผลลพัธ์ สมดุล การวเิคราะห์
โครงสร้าง จุดเซนทรอยด์และแรงกระจาย 
ความเสยีดทาน หลกัการของงานเสมอืนและ
เสถียรภาพ โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นทีแ่ละ
มวล  พลศาสตร์ เบื้ อ งต้น  ปร ะกอบด้วย
จลนพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของอนุภาคและ
วตัถุแข็งเกร็ง งานและพลงังาน อิมพลัส์และ
โมเมนตมั 
     Force systems and resultant, 
equilibrium, structural analysis, centroid and 
distributed forces, friction, principle of virtual 
work and stability, area and mass moment 
of inertia, Introduction to dynamics including 
kinematics and kinetics of particles and rigid 
bodies, work and energy, Impulse and 
momentum 

3(3-0-6) 

ปรบั
ค าอธิบาย
รายวิชา 

261213 กลศาสตรข์องของแขง็ 1 
Mechanics of Solids I 
     แรงและความเค้น ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ความเค้นและความเครยีด ภาระในแนวแกน 
ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ คว าม เค้น  ก า ร วิ เ ค ร าะห์
ความเครียด ภาชนะความดนัผนังบาง ภาระ
บดิในเพลา ภาระดดั ความเคน้ในคาน ผงัแรง
เฉอืนและโมเมนต์ดดั การโก่งของคาน การโก่ง
ของเสา ภาระผสม วงกลมมอร์และความเค้น
ผสม เกณฑค์วามเสยีหาย 
     Force and stresses, stress-strain 
relationship, axial load, analysis of stress, 
analysis of strain, thin-walled pressure 

3(3-0-6) 261311 กลศาสตรข์องของแขง็ 
Mechanics of Solids 
     แรงและความเค้น ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ความเค้นและความเครียด ภาระในแนวแกน 
ก า ร วิ เ ค ร า ะห์คว าม เค้น  ก า ร วิ เ ค ร าะห์
ความเครียด ภาชนะความดนัผนังบาง ภาระ
บดิในเพลา ภาระดดั ความเคน้ในคาน ผงัแรง
เฉอืนและโมเมนต์ดดั การโก่งของคาน การโก่ง
ของเสา ภาระผสม วงกลมมอร์และความเค้น
ผสม เกณฑค์วามเสยีหาย 
     Force and stresses, stress-strain 
relationship, axial load, analysis of stress, 
analysis of strain, thin-walled pressure 

3(3-0-6) 

ปรบัรหสัวิชา 
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vessels, torsion loading of shaft, flexural 
load, stress in beams, shear force and 
bending moment diagrams, deflection of 
beams, buckling of columns, combine 
loading, Mohr’s circle and combined 
stresses, failure criterion 

vessels, torsion loading of shaft, flexural 
load, stress in beams, shear force and 
bending moment diagrams, deflection of 
beams, buckling of columns, combine 
loading, Mohr’s circle and combined 
stresses, failure criterion 

261221 กลศาสตรข์องของไหล 
Mechanics of Fluids 
     สมบตัิของของไหล สถิตยศาสตร์ของของ
ไหล สมการสภาพต่อเนื่องและการเคลื่อนที่
สมการโมเมนตมั สมการพลงังาน การวเิคราะห์
มติแิละความคลา้ยคลงึ การไหลแบบคงตวัของ
ของไหลทีก่ดอดัไม่ได ้พื้นฐานการไหลแบบคง
ตวัของของไหลทีก่ดอดัได ้
     Properties of fluids, fluid statics, 
continuity and motion equation, momentum 
equation, energy equation, dimensional 
analysis and similarity, steady 
incompressible flow, introduction to steady 
compressible flow 

3(3-0-6) 261213 กลศาสตรข์องของไหล 
Mechanics of Fluids 
     สมบตัิของของไหล สถิตยศาสตร์ของของ
ไหล ของไหลเคลื่อนที่  สมการ เบอร์ นูลี  
จลนศาสตรข์องของไหล สนามความเรว็ สนาม
ความเร่ง ปริมาตรควบคุม ทฤษฏีการขนส่ง
ของเรยโ์นลด์ส การวเิคราะหป์รมิาตรควบคุมที่
มขีนาดจ ากดั สมการสภาพต่อเนื่อง สมการ
โมเมนตัม สมการโมเมนตัมเชิงมุม สมการ
พลงังาน การวเิคราะห์มติแิละความคลา้ยคลงึ 
การไหลในท่อ การไหลแบบคงตวัของของไหล
ทีก่ดอดัไมไ่ด ้การไหลแบบคงตวัของของไหลที่
กดอดัไดเ้บือ้งตน้ 
     Properties of fluids, fluids statics, fluid in 
motion, the Bernoulli equation, fluid 
kinematics: velocity field, acceleration field, 
control volume, Reynolds transport 
theorem, finite control volume analysis, 
continuity, momentum, angular momentum 
and energy equations, dimensional analysis 
and similitude, flow in pipe, steady 
incompressible flow, introduction to steady 
compressible flow 

3(3-0-6) 

ปรบั
ค าอธิบาย
รายวิชา 

261231 เทอรโ์มไดนามกิส ์1 
Thermodynamics I 

2(2-0-4)    
ปิดรายวิชา 

261233 เทอรโ์มไดนามกิส ์2 
Thermodynamics II 

2(2-0-4)    
ปิดรายวิชา 

   261211 เทอรโ์มไดนามกิส ์
Thermodynamics 
      แนวความคดิพื้นฐานและความรู้เบื้องต้น 
งานและความร้อน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพล
ศาสตร์ กฎการอนุรักษ์พลังงาน มวลและ
ปรมิาตรควบคุม พื้นฐานการถ่ายเทความร้อน
และการแปลงผนัของพลงังาน กฎขอ้ทีส่องของ
อุณหพลศาสตร์และวฏัจกัรคาร์โนต์ เอนโทรปี 
กระบวนการยอ้นกลบัไมไ่ด ้

3(3-0-6) 

รายวิชาใหม่ 
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      Basic concepts and introduction, work 
and heat, first law of thermodynamics, 
conservation laws of energy, mass and 
control volume, basic heat transfer and 
energy conversion, second law of 
thermodynamics and Carnot cycle,  entropy, 
irreversible process 

   261212 เทอรโ์มไดนามกิสป์ระยุกต์ 
Applied Thermodynamics 
      การน ามาใช้ได้ของพลงังานทางอุณหพล
ศาสตร์ วฏัจกัรก าลงัไอ วฏัจกัรก าลงัก๊าซ วฏั
จกัรท าความเย็น ความสมัพนัธ์ระหว่างสมบตัิ
ทางอุณหพลศาสตร์ ของผสมก๊าซอุดมคต ิของ
ผสมก๊าซ-ไอระเหย ปฏกิริยิาการเผาไหม ้
      Exergy, vapor power cycle, gas power 
cycle; refrigeration cycle, thermodynamic 
properties relationship, ideal gas mixture, 
gas-vapor mixture, combustion 

3(3-0-6) 

รายวิชาใหม่ 

264101 เครือ่งมอืพืน้ฐานทางวศิวกรรมและการใชง้าน 
Engineering Tools and Operations 

2(1-3-4)    
ปิดรายวิชา 

264201 วสัดุวศิวกรรม 
Engineering Materials 
     ความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสรา้ง คุณสมบตั ิ
กระบวนการผลติ และการประยุกต์ใชก้ลุ่มวสัดุ
ที่ส าคญัทางวศิวกรรม โลหะ พอลเิมอร์ เซรา
มกิ และวสัดุผสม แผนภูมสิมดุลเฟสและการ
แปลความหมาย คุณสมบตัิทางกลและความ
เสือ่มสภาพของวสัดุ 
     Relationship between structures, 
properties, production processes and 
applications of main groups of engineering 
materials, metals, polymers, ceramics and 
composites, phase equilibrium diagrams 
and their interpretation, mechanical 
properties and materials degradation 

3(3-0-6) 2642101 วสัดุวศิวกรรม 
Engineering Materials 
     ความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสรา้ง คุณสมบตั ิ
กระบวนการผลติ และการประยุกต์ใชก้ลุ่มวสัดุ
ที่ส าคญัทางวศิวกรรม โลหะ พอลเิมอร์ เซรา
มกิ และวสัดุผสม แผนภูมสิมดุลเฟสและการ
แปลความหมาย คุณสมบตัิทางกลและความ
เสือ่มสภาพของวสัดุ 
     Relationship between structures, 
properties, production processes and 
applications of main groups of engineering 
materials, metals, polymers, ceramics and 
composites, phase equilibrium diagrams 
and their interpretation, mechanical 
properties and materials degradation 

3(3-0-6) 

เปล่ียนรหสั
วิชาตาม
หลกัสตูร

เจ้าของวิชา 

264301 กรรมวธิกีารผลติ 1 
Manufacturing Process I 
     ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต 
การหล่อ การขึน้รปู การก าจดัวสัดุส่วนเกนิออก 
การขดัผวิโลหะดว้ยเครื่องจกัรแบบต่างๆ การ
ตัดโลหะและการเชื่อม การผลิตเกลียวและ
เฟือง เทคโนโลยีการเชื่อม การขึ้นรูปโลหะ

3(2-3-6) 264209 พืน้ฐานกรรมวธิกีารผลติ 
Fundamental of Manufacturing Processes
  
     ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต 
การหล่อ การขึน้รปู การก าจดัวสัดุส่วนเกนิออก 
การเชื่อมและการตรวจสอบรอยเชื่อม การขึ้น
รูป โลหะขั ้น สู ง และ เครื่ อ งจัก รสมัย ใหม่  

3(2-3-6) 

ปรบัช่ือวิชา
และ

ค าอธิบาย
รายวิชา 
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ชัน้สูงและเครื่องจกัรสมยัใหม่ ความสมัพนัธ์
ระหว่างวสัดุและกระบวนการผลติ คุณสมบตัิ
ของโลหะ เครื่องกลส าหรบัการผลิต เทคนิค
การหล่อโลหะ กรรมวิธีทางความร้อนและ
พืน้ฐานของตน้ทุนการผลติ 
     Theory and concept of manufacturing 
processes, casting, forming, machining, 
grinding by using machines, cutting and 
welding; thread and gear manufacturing, 
welding technology, advanced metal 
forming and modern machines; material and 
manufacturing processes relationships; 
properties of metal, machines for forming 
processes, foundry technique and 
fundamental of manufacturing cost. 

ความสมัพนัธร์ะหว่างวสัดุและกระบวนการผลติ 
พืน้ฐานของตน้ทุนการผลติ 
     Theory and concept of manufacturing 
processes, casting, forming, machining, 
welding and inspection, advanced metal 
forming and modern machines; material and 
manufacturing processes relationships; 
fundamental of manufacturing cost 

 2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
 2.2.1 กลุ่มวิชาบงัคบัทางวิศวกรรม  48 หน่วยกิต 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
2.2.1 กลุ่มวิชาบงัคบัทางวิศวกรรม 
กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต  

 

   261191 ปฏบิตักิารยานยนต์ 
Automotive Workshop 
      ความปลอดภัยในโรงปฏิบัติการทัว่ไป 
เครื่องมอืและอุปกรณ์ ค าศพัท์เฉพาะทางช่าง
ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วัฏจักรใน
เครื่องยนต์ การจัดวางลูกสูบและวาล์วของ
เครือ่งยนต์สีจ่งัหวะ ระบบไอดแีละไอเสยี ระบบ
เชือ้เพลงิ ระบบควบคุมเครือ่งยนต์ ระบบไฟฟ้า
ในเครื่องยนต์ ระบบหล่อลื่น ระบบหล่อเย็น 
มลพิษในไอเสีย หลกัการบ ารุงรกัษารถยนต์
เบื้องต้น เครื่องจักรกลเกษตรและการซ่อม
บ ารุง 
      General shop safety, tool and 
equipment, technical terms in Thai and 
English, engine cycles, cylinder and valve 
arrangement of four-stroke engines, intake 
and exhaust systems, fuel systems, engine 
control systems, engine electrical systems,  
lubrication systems, cooling system, 
emissions, basic automotive maintenance, 
agricultural  machines and services 

1(0-3-2) 

รายวิชาใหม่ 

261211 กลศาสตรว์ศิวกรรม 2 
Engineering Mechanics II 

3(3-0-6) 261221 กลศาสตรว์ศิวกรรม 2 
Engineering Mechanics II 

3(3-0-6) ปรบั
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 และหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 สาระท่ี 
ปรบัปรงุ 

     จลนพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของอนุภาค
และวตัถุแขง็เกรง็ กฎการเคลือ่นทีข่อ้ทีส่องของ
นิวตนั งานและพลงังาน อมิพลัสแ์ละโมเมนตมั 
     Kinetics and kinematics of particles and 
rigid bodies, Newton’s second law of 
motion, work and energy, impulse and 
momentum. 

     สมดุลของโครงกรอบและเครือ่งมอืกล การ
ประยุกต์ใช้ความเสียดทานในเครื่องมือกล 
จลนพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของอนุภาคและ
วตัถุแข็งเกร็ง งานและพลงังาน อิมพลัส์และ
โมเมนตมั 
     Equilibrium of frames and machines, 
Application of Friction in machines, Kinetics 
and kinematics of particles and rigid bodies, 
work and energy, impulse and momentum 
 

261241 สมการอนุพนัธใ์นงานวศิวกรรมเครือ่งกล  
Differential Equations in Mechanical 
Engineering 

3(3-0-6)    
ปิดรายวิชา 

261301 เขยีนแบบเครือ่งกล 
Mechanical Drawing 
     แบบและกระบวนการผลิต การก าหนด
ขนาดรูปลักษณ์มาตรฐาน มิติของขนาด 
ต าแหน่งและความสมัพนัธ์ ความหยาบของผวิ
ง า น  ร ะ บ บ ง า น ส ว ม แ ล ะ เ กณฑ์ ค ว า ม
คลาดเคลื่อน เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทาง
เรขาคณติ เกลยีว สกร ูอุปกรณ์ยดึทีเ่ป็นเกลยีว 
ลิ่มและสไปลน์ หมุดย ้าและการเชื่อม เฟือง 
สปริง งานท่อ ข้อต่อ การเขียนแบบสัง่งาน 
แบบภาพประกอบ แบบแยกชิน้ ฯลฯ การเขยีน
แบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโดยใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอร ์
     Drawing and manufacturing process, 
prescribed of standards appearance, size 
dimension, position dimension and 
relations, surface roughness, fit systems 
and tolerance criteria, geometrical 
tolerances, screw thread, thread fastening, 
key and spline, rivet and welding, gear, 
spring, piping, pipe joints, working drawing, 
assembly drawing, sub-assembly drawing 
and else, computer programs for 
mechanical parts drawing 

2(1-3-4) 261321 เขยีนแบบเครือ่งกล 
Mechanical Drawing 
     แบบและกระบวนการผลิต การก าหนด
ขนาดรูปลักษณ์มาตรฐาน มิติของขนาด 
ต าแหน่งและความสมัพนัธ์ ความหยาบของผวิ
ง า น  ร ะ บ บ ง า น ส ว ม แ ล ะ เ กณฑ์ ค ว า ม
คลาดเคลื่อน เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทาง
เรขาคณติ เกลยีว สกร ูอุปกรณ์ยดึทีเ่ป็นเกลยีว 
ลิ่มและสไปลน์ หมุดย ้าและการเชื่อม เฟือง 
สปริง งานท่อ ข้อต่อ การเขียนแบบสัง่งาน 
แบบภาพประกอบ แบบแยกชิน้ การเขยีนแบบ
ชิ้ น ส่ วน เครื่ อ งจัก รกล โดย ใช้ โปร แก รม
คอมพวิเตอร ์
 Drawing and manufacturing 
process, prescribed of standards 
appearance, size dimension, position 
dimension and relations, surface roughness, 
fit systems and tolerance criteria, 
geometrical tolerances, screw thread, 
thread fastening, key and spline, rivet and 
welding, gear, spring, piping, pipe joints, 
working drawing, assembly drawing, sub-
assembly drawing, computer software for 
mechanical parts drawing 
 

2(1-3-4) 

เปล่ียนรหสั
วิชา 

261341 ระเบยีบวธิเีชงิตวัเลขในงานวศิวกรรมเครือ่งกล 
Numerical Methods in Mechanical 
Engineering 

3(2-3-4) 261322 ระเบยีบวธิเีชงิตวัเลขในงานวศิวกรรมเครือ่งกล 
Numerical Methods in Mechanical 
Engineering 

3(2-3-6) 
คงเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลกัสตูร 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 และหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 สาระท่ี 
ปรบัปรงุ 

      การหารากของสมการ ระบบสมการเชิง
เส้น การประมาณค่าในช่วง การถดถอยก าลงั
สองน้อยที่สุด การหาค่าอนุพันธ์และการ
อินทิเกรตด้วยวิธีการเชิงตัวเลข สมการเชิง
อนุพนัธ์ สมการเชงิอนุพนัธ์ย่อย วธิไีฟไนต์เอลิ
เมนต์พื้นฐาน การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์
ในการแกปั้ญหาทางวศิวกรรม 
     Roots of equation, linear equation 
system, interpolation, least square 
regression, numerical differentiation and 
integration, numerical ordinary differential 
equation, partial differential equation, 
fundamentals of finite element method, 
computer programming for solving 
engineering problems 

      การหารากของสมการ ระบบสมการเชิง
เส้น การประมาณค่าในช่วง การถดถอยก าลงั
สองน้อยที่สุด การหาค่าอนุพันธ์และการ
อินทิเกรตด้วยวิธีการเชิงตัวเลข สมการเชิง
อนุพนัธ์ สมการเชงิอนุพนัธ์ย่อย วธิไีฟไนต์เอลิ
เมนต์พื้นฐาน การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์
ในการแกปั้ญหาทางวศิวกรรม 
     Roots of equation, linear equation 
system, interpolation, least square 
regression, numerical differentiation and 
integration, numerical ordinary differential 
equation, partial differential equation, 
fundamentals of finite element method, 
computer programming for solving 
engineering problems 

   261323 สถติแิละเครือ่งมอืวดัในงานวศิวกรรม 
เครือ่งกล 
Statistics and Measurement in Mechanical 
Engineering 
      ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การ
อนุมานทางสถติ ิการวเิคราะห์ความแปรปรวน 
การถดถอยและสหสัมพันธ์ หลักการและ
ส่วนประกอบของระบบการวดั การสอบเทยีบ
เครื่องมอืวดั การวเิคราะห์ความคลาดเคลื่อน 
การวดัปรมิาณทางกล ไดแ้ก่ ความเครยีด แรง 
ความดนั อตัราการไหล การกระจดั ความเรว็ 
ความเร่ง อุณหภมู ิและความชืน้ 
    Probability theory, random variables, 
statistical inference, analysis of variance, 
regression and correlation, principles and 
components of measurement system, 
instrument calibration, error analysis,  
measurement of mechanical quantities 
including strain, force, pressure, flow rate, 
displacement, velocity, acceleration, 
temperature and humidity 
 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

   261324 แมคคาทรอนิกส ์
Mechatronics 
    อเิลก็ทรอนิกสเ์บือ้งตน้ ไมโครคอนโทรเลอร์ 
ตวัควบคุมเชงิตรรกศาสตร์ทีโ่ปรแกรมได ้การ
เชื่อมต่อระหว่ างคอมพิว เตอร์และระบบ

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลกัสตูร 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 และหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 สาระท่ี 
ปรบัปรงุ 

เครื่องกลไฟฟ้า ระบบไฮดรอลกิส์ ระบบนิวเม
ติ ก ส์  วิ ท ย า ก า ร หุ่ น ย น ต์  ก า ร เ ขี ย น
โปรแกรมควบคุมแขนกลและหุ่นยนต์เคลื่อนที่
เบือ้งตน้ 
     Basic electronics, microcontrollers, 
programmable logic controllers (PLC), 
connectivity between computer and 
electromechanical systems, hydraulic 
systems, pneumatic systems, robotics, 
introduction to maniporator and mobile robot 
programing 

261391 ปฏบิตักิารส าหรบัวศิวกรเครือ่งกล 1 
Laboratory for Mechanical Engineers I 
     พื้นฐานการท าการทดลอง การใชเ้ครือ่งมอื 
การเกบ็ขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู  
การวเิคราะห์ความคลาดเคลื่อนและการจดัท า
ร าย ง าน  ปฏิบัติ ก า รทดลอ งกลศ าสตร์  
กลศาสตร์ของของแขง็ กลศาสตร์ของของไหล 
การทดลองเทอรโ์มไดนามกิส ์
     Basic of experimentation, 
instrumentation, data collection, analysis of 
data and reporting of experimental results, 
experimental investigation of mechanics, 
mechanics of solid and mechanics of fluids, 
experimental investigation in 
thermodynamics. 

1(0-3-2) 261391 ปฏบิตักิารส าหรบัวศิวกรเครือ่งกล 1 
Laboratory for Mechanical Engineers I 
     การออกแบบการทดลอง  การใชเ้ครื่องมอื 
การเกบ็ขอ้มลู การวเิคราะห์ขอ้มลู การแปรผล
ข้อมูล  การจัดท ารายงานผลการทดลอง 
ปฏิบัติการทดลองทางเทอร์โมไดนามิกส์ 
กลศาสตรข์องไหลและกลศาสตรข์องแขง็ 
    Design of experiment, instrumentation, 
data collection, data analysis and data 
interpretation, reporting of experimental 
results, experimental investigation in 
thermodynamics, fluid mechanics and solid 
mechanics 

1(0-3-2) 

ปรบั
ค าอธิบาย
รายวิชา 

261392 ปฏบิตักิารส าหรบัวศิวกรเครือ่งกล 2 
Laboratory for Mechanical Engineers II 
     ปฏิบัติการทดลองกลศาสตร์ กลศาสตร์
ของแขง็ กลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทความ
ร้อน การฝึกภาคปฏิบัติในโรงซ่อมยานยนต์ 
การวเิคราะหข์อ้มลูและการน าเสนอรายงาน 
     Experimental investigation in 
mechanics, mechanic of solids, mechanics 
of fluid. Experimental investigation in heat 
transfer, training in automotive workshop, 
analysis of data and reporting of 
experimental results 

1(0-3-2) 261392 ปฏบิตักิารส าหรบัวศิวกรเครือ่งกล 2  
Laboratory for Mechanical Engineers II 
     การออกแบบการทดลอง  การใชเ้ครื่องมอื 
การเกบ็ขอ้มลู การวเิคราะห์ขอ้มลู การแปรผล
ข้อมูล  การจัดท ารายงานผลการทดลอง 
ปฏิบัติการทดลองทางด้านการถ่ายเทความ
ร้อน การปรบัอากาศ การสัน่สะเทือนทางกล 
และการส่งก าลงัดว้ยของไหล 
     Design of experiment, instrumentation, 
data collection, data analysis and data 
interpretation, reporting of experimental 
results, experimental investigation in heat 
transfer, air conditioning, mechanical 
vibration and fluid power systems 

1(0-3-2) 

ปรบั
ค าอธิบาย
รายวิชา 

   261393 ฝึกงานดา้นวศิวกรรมเครือ่งกล  
Training in Mechanical Engineering 

3(0-9-5) ย้ายจาก
หมวดวิชา
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลกัสตูร 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 และหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 สาระท่ี 
ปรบัปรงุ 

      ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ  เ รี ย น รู้  เ พิ่ ม พู น
ประสบการณ์และทกัษะในงานที่เกี่ยวข้องกบั
สาขาวศิวกรรม เครื่องกลในสถานประกอบการ
หรอืองคก์รภาครฐัหรอืเอกชน 
       Training, learning, gaining experience, 
improving working skills in mechanical 
engineering in private or government 
sectors 

บงัคบัไม่นับ
หน่วยกิ

ตเป็นกลุ่ม
วิชาแกน 

261491 ระเบยีบวธิวีจิยั 
Research Methodology 
     ข้ อ กฎหม าย  พ ร ะ ร า ชบัญญัติ  แ ล ะ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรเครื่องกล 
จ ร ร ย าบ ร รณส า ห รับ วิศ ว ก ร เ ค รื่ อ ง กล 
ผลกระทบอันเนื่องจากการผิดกฎหมายและ
จรรยาบรรณ วรรณกรรมปริทัศน์ การเลือก
หัวข้อ โครงงานทางวิศวกรรมเครื่ อ งกล 
วตัถุประสงค์และขอบเขตของโครงงาน ทฤษฎี
ที่เกี่ยวขอ้ง การวางแผนการด าเนินงานตลอด
โครงงานและการด าเนินงานตามแผนในส่วน
ของการเตรียมโครงงาน รายงานการเตรียม
โครงงานทางวศิวกรรมเครื่องกล การน าเสนอ
โครงงาน 
     Laws and regulations involved in 
mechanical engineers, ethics for 
mechanical engineers, effects due to 
ignorance of laws and ethics, literature 
review, selecting project topic in mechanical 
engineering, objectives and the project 
scope, relevant theories, project planning 
and proceeding the pre-project section, 
mechanical engineering pre-project report, 
project presentation 

1(0-3-2) 261491 การเตรยีมโครงงานทางวศิวกรรมเครือ่งกล 
Mechanical Engineering Pre-Project  
       ก า ร เ ลื อ ก หั ว ข้ อ โ ค ร ง ง า น ท า ง
วิศวกรรมเครื่องกล วรรณกรรมปริทัศน์  
วตัถุประสงค์และขอบเขตของโครงงาน ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย พระราชบัญญัติ และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกบัวิศวกรเครื่องกล 
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ความ
รบัผดิชอบในการประกอบวชิาชพี การวางแผน
การด าเนินโครงงานและการประมาณค่าใชจ้่าย 
การจดัเตรียมขอ้เสนอโครงงาน การน าเสนอ
ขอ้เสนอโครงงาน  
       Selecting project topic in mechanical 
engineering, literature review, project  
objectives and  scope, relevant theories, 
laws, acts, and ministerial regulations 
involved in mechanical engineers, academic 
and professional ethics, professional 
responsibility, project planning and budget 
estimate, proposal preparation, proposal 
presentation 

1(0-3-2) 

เปล่ียนช่ือ
วิชาและปรบั
รหสัวิชา 

261492 โครงงานทางวศิวกรรมเครือ่งกล 
Mechanical Engineering Project  
     ก า รบู รณากา ร อ งค์ คว าม รู้ท า งด้ าน
วิศวกรรมเครื่องกล การจัดท าโครงงานใน
หวัข้อที่สนใจเกี่ยวกบังานวจิยั ปัญหาในการ
ปฏบิตัิงานหรอืการพฒันาเทคโนโลยทีางด้าน
วศิวกรรมเครื่องกล การน าเสนอโครงงาน การ
จดัท ารายงานฉบบัสมบรูณ์ของโครงงาน 
      Integration of knowledgement in 
mechanical engineering, conducting an 

2(0-6-3) 261492 โครงงานทางวศิวกรรมเครือ่งกล 
Mechanical Engineering Project 
     การด าเนินงานตามแผนที่ระบุในขอ้เสนอ
โครงการ การรายงานความกา้วหน้าโครงการ 
การวเิคราะหผ์ลกระทบของโครงการในบรบิทที่
เกีย่วกบัโลก เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และสงัคม 
การเขียนรายงานโครงงาน การน าเสนอ
โครงงาน 
     Proceed the project planning as 
proposed in the proposal, progress report, 

2(0-6-3) 

ปรบั
ค าอธิบาย
รายวิชา 



126 

 

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลกัสตูร 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 และหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 สาระท่ี 
ปรบัปรงุ 

individual project on interesting topic of 
research, practical problem or technology 
developing in the area of mechanical 
engineering, project oral presentation, a 
completed report of project. 
 

project impact analysis in a global, 
economic, environmental, and societal 
context, writing a project report, project oral 
presentation 

262201 วศิวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน 
Fundamental of Electrical Engineering 
     การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ
วงจรไฟฟ้ากระแสสลบัเบื้องตน้ แรงดนั กระแส
และก าลัง หม้อแปลง หลักการเบื้องต้นของ
เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องก า เนิดไฟฟ้า 
มอเตอร์และการใชม้อเตอร ์หลกัการของระบบ
สามเฟส ทฤษฎีการส่งก าลังไฟฟ้า ความรู้
เบือ้งตน้เกีย่วกบัเครือ่งมอืวดัไฟฟ้าพืน้ฐาน 
     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 
 

4(3-3-8) 262201 วศิวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน 
Fundamental of Electrical Engineering 
     การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ
วงจรไฟฟ้ากระแสสลบัเบือ้งต้น แรงดนั กระแส
และก าลัง หม้อแปลง หลักการเบื้องต้นของ
เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องก า เนิดไฟฟ้า 
มอเตอร์และการใชม้อเตอร ์หลกัการของระบบ
สามเฟส ทฤษฎีการส่งก าลังไฟฟ้า ความรู้
เบือ้งตน้เกีย่วกบัเครือ่งมอืวดัไฟฟ้าพืน้ฐาน 
     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 

4(3-3-8) 

คงเดิม 

264202 สถติวิศิวกรรม 
Engineering Statistics 
 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 24 หน่วยกิต  
261212 กลศาสตรข์องเครือ่งจกัรกล 

Mechanics of Machinery 
     กลไกและค าจ ากัดความ การวิเคราะห์
ค ว าม เ ร็ ว แ ล ะ คว าม เ ร่ ง  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
จลนศาสตร์และแรงพลศาสตร์ของอุปกรณ์ทาง
กล ชิ้นต่อโยง ขบวนเฟือง และระบบทางกล 
การสมดุลของมวลหมุนและมวลที่เคลื่อนที่
กลบัไปมา การสงัเคราะหก์ลไก 
      Mechanisms and definition, velocity 
and acceleration analysis, kinematics and 
dynamics force analysis of mechanical 
devices, linkage, gear trains and mechanical 
systems, balancing of rotating and 
reciprocating mass, mechanism synthesis. 

3(3-0-6) 261332 กลศาสตรข์องเครือ่งจกัรกล 
Mechanics of Machinery 
      กลไกและการวิเคราะห์ทางจลนศาสตร์ 
การสงัเคราะห์กลไกเบื้องต้น ชุดเฟืองทด การ
วเิคราะห์ความเรว็และความเร่ง การวเิคราะห์
แรงพลศาสตร์ การประยุกต์ใช้ระบบทางกล 
สมดุลของเครือ่งจกัรกล 
      Mechanisms and kinematics analysis, 
introduction to linkage synthesis, gear 
trains, velocity and acceleration analysis, 
dynamics force analysis of machinery, 
applications of mechanical systems, 
balancing of machinery 

3(3-0-6) 

ปรบั
ค าอธิบาย
รายวิชา 

261311 การออกแบบเครือ่งจกัรกล 1 2(2-0-4)    ปิดรายวิชา 
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Machine Design I 
261312 การออกแบบเครือ่งจกัรกล 2 

Machine Design II 
2(1-3-4)    

ปิดรายวิชา 

261313 การสัน่สะเทอืนทางกล 
Mechanical Vibrations 
      ระบบทีม่หีนึ่งระดบัขัน้เสร ีการสัน่สะเทอืน
โดยการบิด การสะเทือนแบบอิสระและแบบ
บังคับ วิธีของระบบเสมือน ระบบที่มีหลาย
ระดบัขัน้เสร ีวธิกีารและเทคนิค การลดและการ
ควบคุมการสัน่สะเทอืน 
      System with one degree of freedom, 
torsional vibration, free and forced vibration, 
method of equivalent system, systems 
having several degrees of  freedom, 
methods and techniques to reduce and 
control vibrations. 

3(3-0-6) 261334 การสัน่สะเทอืนทางกล 
Mechanical Vibration 
       ระบบหนึ่งองศาอสิระ การสัน่สะเทอืนใน
รูปแบบบิดตัว การสัน่สะเทือนแบบอิสระและ
แบบบังคับ วิธีระบบเทียบเท่า ระบบหลาย
องศาอิสระ เทคนิคและวธิกีารลดและควบคุม
การสัน่สะเทอืน 
        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. 

3(3-0-6) 

ปรบัรหสัวิชา
และ

ค าอธิบาย
รายวิชา 

261331 การถ่ายเทความรอ้น 
Heat Transfer 
     รูปแบบการถ่ายเทความรอ้น การน าความ
ร้อนที่สภาวะคงตวัในหนึ่งมติแิละสองมติ ิการ
น าความร้อนที่สภาวะไม่คงตัว การวิเคราะห์
เชงิมติขิองการพาความรอ้น  รูปแบบของการ
พาความรอ้น  เครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้น การ
แผ่รงัสคีวามรอ้น การเดอืดและการควบแน่น 
      Mode of heat transfer, one- and two-
dimensional steady-state heat conduction, 
transient heat conduction, dimensional 
analysis of heat convection, modes of 
convection heat transfer, heat exchangers, 
heat radiation, boiling and condensation. 

3(3-0-6) 261331 การถ่ายเทความรอ้น  
Heat Transfer 
     รูปแบบการถ่ายเทความรอ้น การน าความ
ร้อน การพาความร้อน การแผ่รงัสีความร้อน 
และการประยุกต์ของการถ่ายเทความร้อน 
เครื่องแลกเปลีย่นความรอ้นและการเพิม่อตัรา
การ ถ่ายเทความร้อน การเดือดและการ
ควบแน่น 
     Modes of heat transfer, conduction, 
convection, radiation and applications of 
heat transfer, heat exchangers and heat 
transfer enhancement, boiling and 
condensation 

3(3-0-6) 

ปรบั
ค าอธิบาย
รายวิชา 

261332 เครือ่งยนต์สนัดาปภายใน 
Internal Combustion Engine 

3(3-0-6)    
ย้ายกลุ่มวิชา 

   261333 การออกแบบเครือ่งจกัรกล 
Machine Design 
      ห ลัก ก า รพื้ น ฐ านของก า รออกแบบ
เครื่องจกัรกล ขอ้ควรพจิารณาในการออกแบบ
ที่เกี่ยวข้องกบัสุขอนามยัและความปลอดภยั
ของสาธารณชน สงัคม วฒันธรรมและวถิชีวีติ
ของคนไทย สิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนื สมบตัิ
ของวัสดุ ทฤษฎีการเสียหายของวัสดุ การ
เสียหายเนื่ องจากภาระคงที่ การเสียหาย

3(3-0-6) 

รายวิชาใหม่ 
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เนื่องจากภาระผนัแปร การออกแบบชิ้นส่วน
เครือ่งจกัรกล โครงงานออกแบบ 
      Fundamental of mechanical design, 
designed considerations for public health, 
safety, Thai society, culture and lifestyle, 
environment and sustainability, properties of 
materials, theories of failure, failures 
resulting from static loading, failures 
resulting from variable loading, design of 
simple machine elements, design project 

261351 การท าความเยน็ 
Refrigeration 

3(3-0-6)    
ปิดรายวิชา 

   261335 การปรบัอากาศ 
Air-Conditioning 
     คุณสมบตัิไซโครเมตริกและกระบวนการ
ของอากาศ การประมาณภาระความเยน็ ระบบ
ปรับอากาศแบบต่างๆ และอุปกรณ์ในระบบ
ปรับอากาศ การกระจายลมเย็นและการ
ออกแบบท่อลม การออกแบบระบบท าน ้าเยน็
และระบบท่อ การออกแบบการระบายอากาศ 
สารท าความเย็น และการออกแบบขนาดท่อ
สารท าความเยน็ การควบคุมระบบปรบัอากาศ
เบื้องต้น ขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัส าหรบั
ระบบปรบัอากาศ คุณภาพของอากาศในอาคาร 
ประสทิธภิาพดา้นพลงังานในระบบปรบัอากาศ 
ขอ้ควรพจิารณาในการออกแบบทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สุขอนามยัและความปลอดภยัของสาธารณชน 
สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย 
สิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนื 
      Psychometric properties and processes 
of air, cooling load estimation, various types 
of air conditioning systems and air 
conditioning equipment, air distribution and 
duct system design, chilled water 
distribution system and chilled water piping 
design, ventilation system design, 
refrigerants and refrigerant piping design, 
basic controls in air conditioning, safety 
code for air conditioning systems, indoor air 
quality, energy efficiency in air conditioning 
systems, designed considerations for public 

3(3-0-6) 

รายวิชาใหม่ 
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health and safety, Thai society, culture and 
lifestyle, environment and sustainability 

261434 การออกแบบระบบความรอ้น     
Thermal System Design 
     แนวคิดและกระบวนการออกแบบระบบ
ความรอ้น การประยุกต์ใชก้ฎขอ้ทีห่นึ่งและขอ้
ที่สองของเทอร์ โมไดนามิกส์ส าหรับการ
วเิคราะห์ระบบความรอ้น การสรา้งแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ของอุปกรณ์ความร้อน การ
จ าลองระบบ การวเิคราะหเ์ชงิเศรษฐศาสตร์ 
      Concept and procedure of thermal 
system design, application of first- and 
second- law of thermodynamics for thermal 
system analysis, mathematical models of 
thermal equipments, system simulation, 
economic analysis 

3(3-0-6) 261336 การออกแบบระบบความรอ้น 
Thermal System Design 
      การออกแบบทางวิศวกรรม ข้อควร
พิจารณาในการออกแบบที่ เกี่ยวข้อ งกับ
สุขอนามยัและความปลอดภยัของสาธารณชน 
สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย 
สิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนื การออกแบบระบบ
ที่ เอาไปใช้งานจริงได้ การวิเคราะห์ เชิง
เศรษฐศาสตร์ของระบบทางความรอ้น สมการ
ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลการทดลอง การสร้าง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของอุปกรณ์ความ
ร้อน การจ าลองระบบ การหาเงื่อนไขการ
ท างานทีเ่หมาะสม 
      Engineering design, designed 
considerations for public health and safety, 
Thai society, culture and lifestyle, 
environment and sustainability, design of 
workable systems, economic analysis on 
thermal systems, equation fitting, model of 
thermal equipment, system simulation, 
optimization 
 

3(3-0-6) 

ย้ายจาก 
กลุ่มวิชา

เฉพาะเลือก 
มาเป็นกลุ่ม
วิชาบงัคบั 

ปรบัรหสัวิชา
และ

ค าอธิบาย
รายวิชา 

   261432 การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล ใช้
คอมพวิเตอรช์่วย 
Computer Aided Mechanical Engineering 
Design 
      การน าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
อ อ ก แ บ บ แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั ญ ห า
วศิวกรรมเครื่องกล แบบจ าลองทางกายภาพ
และการจ าลองปัญหาต่างๆ ในงานทาง
วิศวกรรมเครื่องกลและการประยุกต์ใช้ที่
เกีย่วขอ้ง 
      Use of computer for design and 
analysis of mechanical engineering 
problems. Physical modeling and 
simulations of mechanical engineering 
problems and related applications 
 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

261431 วศิวกรรมโรงจกัรตน้ก าลงั 
Power Plant Engineering 

3(3-0-6)    
ย้ายกลุ่มวิชา 
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261441 วศิวกรรมควบคุมอตัโนมตั ิ
Automatic Control Engineering  
     หลักการควบคุมอัตโนมตัิ การวิเคราะห์
และการสรา้งแบบจ าลองขององค์ประกอบการ
ควบคุมเชงิเส้น เสถียรภาพของการป้อนกลบั
แบบเชงิเสน้ การวเิคราะห์ผลและการออกแบบ
การตอบสนองตามเวลา การตอบสนองตาม
ความถี่ การออกแบบและการชดเชยในระบบ
ควบคุม 
      Automatic control principles, analysis 
and modeling of linear control elements, 
stability of linear feedback systems, time 
domain analysis and design, frequency 
response, design and compensation of 
control systems. 

3(3-0-6) 261431 การควบคุมอตัโนมตั ิ
Automatic Control 
      หลกัการควบคุมอัตโนมตัิ การวิเคราะห์
และสร้างแบบจ าลองขององค์ประกอบระบบ
ควบคุมเชิงเส้น สมรรถนะของระบบควบคุม 
เสถยีรภาพของระบบป้อนกลบั วธิกีารเสน้ทาง
เดินของราก การตอบสนองเชิงความถี่ การ
ออกแบบและชดเชยระบบควบคุม 
 Automatic control principles, 
analysis and modeling of linear control 
elements, performance of control systems, 
stability of feedback systems, root locus 
method, frequency response, design and 
compensation of control systems 
 

3(3-0-6) 

เปล่ียน 
รหสัวิชา 
ช่ือวิชา 
และปรบั
ค าอธิบาย
รายวิชา 

  กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเคร่ืองกล   
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 12 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต  

   วิชาการอนุรกัษ์พลงังานและระบบสาธารณูปโภค  
261452 การอนุรกัษ์พลงังาน 

Energy Conservation  
     หลกัการเบื้องต้นของการอนุรกัษ์และการ
จดัการพลงังาน สมดุลพลงังานในการอนุรกัษ์ 
และการจดัการพลงังาน การอนุรกัษ์พลงังานใน
ระบบแสงสว่าง ระบบไอน ้า ระบบอัดอากาศ 
ระบบปรบัอากาศ การตรวจวดัการใชพ้ลงังาน 
เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจวัด การ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ และแผนอนุรกัษ์
พลงังาน กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง กรณศีกึษา 
     Fundamentals of energy conservation 
and management, energy balance analysis 
for energy conservation and management, 
energy conservation of electrical system, 
lighting system, steam system, air 
conditioning system, compressed air 
system, energy auditing, instruments and 
techniques for auditing, economic analysis 
and energy conservation plan, relevant 
laws, case studies 

3(2-3-6) 261440 การอนุรกัษ์และการจดัการพลงังาน 
Energy Conservation and Management 
     หลกัการเบื้องต้นของการอนุรกัษ์และการ
จดัการพลงังาน สมดุลพลงังานในการอนุรกัษ์ 
และการจดัการพลงังาน การอนุรกัษ์พลงังานใน
ระบบแสงสว่าง ระบบไอน ้า ระบบอัดอากาศ 
ระบบปรบัอากาศ การตรวจวดัการใชพ้ลงังาน 
เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจวัด การ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ และแผนอนุรกัษ์
พลงังาน กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
     Fundamentals of energy conservation 
and management, energy balance analysis 
for energy conservation and management, 
energy conservation of electrical system, 
lighting system, steam system, air 
conditioning system, compressed air 
system, energy auditing, instruments and 
techniques for auditing, economic analysis 
and energy conservation plan, relevant laws 

3(2-3-6) 

เปล่ียน 
รหสัวิชาและ

ช่ือวิชา 

   261441 อาคารใชพ้ลงังานสุทธศินูย์ 
Net-Zero Energy Building 
      แนวคิดอาคารใช้พลงังานสุทธิศูนย์ การ
ออกแบบอาคารอนุรกัษ์พลงังาน การเกบ็เกี่ย ;

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 
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พลังงานหมุนเวียน ระบบจัดเก็บพลังงาน 
ระบบติดตามการใช้พลงังานในอาคาร ระบบ
บนัทกึขอ้มลูการใชพ้ลงังาน ระบบควบคุมการ
ใช้พลังงานและระบบแจ้ง เตือน  การจัด
การพลงังานในอาคาร 
      Net zero energy building concept, 
energy conservation building design, 
renewable energy harvest, energy storage 
system, energy consumption monitoring 
system in building, energy consumption 
data logging system, energy consumption 
control and alarm system, energy 
management in building 

   261442 โครงขา่ยอจัฉรยิะส าหรบัระบบการจดั
การพลงังานในชุมชน 
Smart grid for Community Energy 
Management systems 
      แนวคดิเบือ้งตน้ของโครงขา่ยไฟฟ้า
อจัฉรยิะ  สถาปัตยกรรมของโครงขา่ยไฟฟ้า
อจัฉรยิะ  การปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมผลติ
ไฟฟ้า โครงร่างของโครงขา่ยระบบไฟฟ้า
อจัฉรยิะ ประกอบดว้ย ขอบเขตงานดา้นการ
ผลติไฟฟ้า ระบบสายส่ง การจ่ายไฟ ภาระ
โหลด ระบบพลงังานหมนุเวยีนเชงิซอ้น สถานี
จ่ายไฟส าหรบัรถไฟฟ้า พลงังานจากอาคาร
อจัฉรยิะ โครงขา่ยไฟฟ้าอจัฉรยิะกบัการ
ขบัเคลือ่นสู่การลดปรมิาณคารบ์อนไดออกไซด ์
ระบบการจดัการพลงังานในชุมชนและการ
เตบิโตสู่สงัคมสเีขยีว 
      Basic concept of the smart grid, smart 
grid architectures, restructuring of 
electricity supply industry, smart power grid  
framework including  generation domain, 
transmission domain, distribution domain, 
load domain, renewable energy complex, 
power station for electric vehicle,  power 
from smart building, smart grid as a driving 
force to low carbon, community energy 
management systems and green growth 
society 
 

3(3-0-6) 

รายวิชาใหม่ 

   261443 การออกแบบระบบท่อในอาคาร 3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 
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Design of plumbing system 
      ระบบท่อประปา การเพิม่ความดนัของน ้า
ในระบบท่อ ระบบท่อระบายน ้าและท่ออากาศ 
ระบบระบายน ้าฝนและรางระบายน ้า ระบบท่อ
น ้ารอ้น และระบบท่อดบัเพลงิ 
      Plumbing system, pressure boosting in 
pipe, soil waste and vent pipe, rain leader 
and site drain, hot water pipe system, and 
firefighting pipe 
 

   261444 การระบายอากาศเฉพาะทีแ่ละ 
การออกแบบหอ้งสะอาด  
Local ventilation and clean room design 
      หลกัการเกี่ยวกบัหลกัการระบายอากาศ
เฉพาะที่  ฮูดดูดอากาศ ปัจจัยส าคัญในการ
เลือกฮูดส าหรบัออกแบบระบบระบายอากาศ
เฉพาะที่ พดัลมระบายอากาศ มาตรฐานและ
การออกแบบห้องสะอาด การออกแบบห้อง
สะอาดทัว่ไป แนวทางการก่อสรา้งหอ้งสะอาด
ระดบัต่างๆ อุปกรณ์ส าหรบัห้องสะอาด แผ่น
กรองส าหรบัหอ้งสะอาด ชุดปฏบิตักิารส าหรบั
หอ้งสะอาด 
      Principle of local ventilation, exhaust 
hood, hood selection of local ventilation, 
ventilation fan, standard of clean room 
design, general clean room design, 
construction of clean room, instruments, 
filter, clean room suit 

3(3-0-6) 

รายวิชาใหม่ 

   261445 การบรหิารงานระบบและการประเมนิราคา 
Building Service Construction Management 
and Cost estimation 
      หลักการบริหารและจัดการงานระบบ 
กระบวนการก่อสรา้งงานระบบ รูปแบบสญัญา
และโครงสร้างองค์กร  การวางแผนการ
ด าเนินงาน การจดัการดา้นวสัดุ และทรพัยากร 
ก า รต ร ว จสอบคว ามก้ า ว ห น้ าขอ ง ก า ร
ด าเนินงาน เทคนิคที่ใช้ในการวางแผนและ
ตรวจสอบการด าเนินงาน เพริ์ท ซีพเีอ็ม การ
บรหิารด้านการเงนิที่ใช้ในงานก่อสร้าง ความ
ปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ พื้นฐานการ
ประมาณราคางานระบบ ระบบปรับอากาศ 

3(3-0-6) 

รายวิชาใหม่ 
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ระบบสุขาภบิาล ระบบดบัเพลงิ การจดัท างบ
ดุล การจดัเตรยีมเอกสารเสนอราคา 
      Concepts of building service-
construction management, building service-
construction process, contracts and 
organization, planning, scheduling, material 
and resource management, project control, 
technics for planning and control; PERT, 
CPM, financial management for 
construction, safety, quality control, basics 
of cost estimation of air conditioning system, 
sanitary system, firefighting system, balance 
sheet, quotation paper preparation 

   261490 หวัขอ้คดัสรรทางวศิวกรรมเครือ่งกล 
Selected Topics in mechanical engineering 
      การก าหนดประเด็นหวัข้อที่สนใจที่เป็น
ปัจจุบนั เทคโนโลยหีรอืองค์ความรูใ้หม่ในงาน
วศิวกรรมเครือ่งกล 
      Selecting interesting, current topics, 
technology or modern knowledge in 
mechanical engineering 

3(3-0-6) 

รายวิชาใหม่ 

261451 วิศวกรรมการปรับอากาศและการระบาย
อากาศ 
Air-Conditioning and Ventilation Engineering 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 
261454 การจดัการพลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 

Energy Management in Industries   
3(3-0-6)    

261435 หวัขอ้คดัสรรทางเทอรโ์มไดนามกิส ์
Selected Topics in Thermodynamics 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 
261455 หวัขอ้คดัสรรทางพลงังาน การท าความเยน็และ

ปรบัอากาศ 
Selected Topics in Energy Refrigeration and 
Air Conditioning 

3(3-0-6)    

   วิชาเทคโนโลยีพลงังาน และพลงังานเพ่ืออนาคต  
261453 แหล่งพลงังานทีน่ ามาใชใ้หมไ่ด ้

Renewable Energy Resources 
 
     สถานการณ์พลังงาน การส ารวจแหล่ง
พลงังานธรรมชาติที่น ามาใช้ใหม่ได้ พลงังาน
แสงอาทติย์ พลงังานลม พลงังานจากชวีมวล 
พลงังานคลืน่และพลงังานน ้าขึน้น ้าลง พลงังาน
น ้าพลงังานความร้อนใต้พภิพ ความมอียู่และ
การกระจายตวัของแหล่งพลงังาน ววิฒันาการ

3(2-3-6) 261450 แหล่งพลังงานทางเลือกและแหล่งพลังงาน
หมนุเวยีน 
Alternative and Renewable Energy 
Resources 
     ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแหล่งพลังงาน
ทาง เลือกและแหล่ งพลัง ง านหมุน เวียน 
พลงังานแสงอาทติย์ พลงังานชวีมวล พลงังาน
แก๊สชวีภาพ พลงังานลม พลงังานความรอ้นใต้
พภิพ พลงังานน ้า การใชพ้ลงังานหมุนเวยีนใน

3(3-0-6) 

ปรบัรหสัวิชา
ช่ือวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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ทางเทคโนโลยี การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของโครงการ 
     Energy situation, comprehensive survey 
of renewable energy resources, solar 
energy, wind energy, biomass energy, wave 
energy and tidal energy, hydropower, 
geothermal energy, availability and 
distribution of resources, technological 
development, project feasibility analysis. 

ชวีติประจ าวนั การประเมนิวฏัจกัรชวีติเบือ้งตน้ 
หลักการประเมินคาร์บอนฟรตุพริ้นท์ของ
ผลติภณัฑ์เบื้องต้น หลกัการของพนิซ์เบื้องตน้ 
และการประยุกต์ใชง้าน 

     Fundamental of alternative energy and 
renewable energy resources, solar energy, 
biomass energy, biogas energy, wind 
energy, geothermal, hydro energy, the use 
of renewable energy in daily life, 
introduction to life cycle assessment ((LCA), 
introduction of evaluation of carbon 
footprint, introduction of pinch technology 
and applications 

   261451 ระบบกกัเกบ็พลงังานเบือ้งตน้ 
Introduction to Energy Storages 
     การกกัเกบ็พลงังานในรปูความรอ้น การกกั
เก็บพลังงานในรูปพลังงานกล การกักเก็บ
พลงังานในรูปพลงังานแม่เหล็กไฟฟ้า การกกั
เก็บพลังงานในรูปไฮโดรเจน การกับเก็บ
พลงังานในรูปไฟฟ้าเคมเีบื้องต้น ระบบกกัเกบ็
พลงังานส าหรบัโครงข่ายอัจฉริยะ ศกัยภาพ
ส าหรบัการประยุกต์ใชง้านในปัจจุบนัเช่น การ
ใชใ้นรถไฟฟ้า การจ่ายไฟนอกโครงข่ายระบบ
ไฟฟ้า และ การตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง
ปรมิาณความตอ้งการการใชพ้ลงังาน 
     Thermal energy storage, mechanical 
energy storage, electromagnetic energy 
storage, hydrogen storage, introduction to 
electrochemical energy storage, energy 
storage for smart grids,  potentials for 
current applications including electric 
vehicles, off-grid power supply and demand 
response for variable energy resources 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

   261452 เทคโนโลยกีารเกบ็เกีย่วพลงังาน 
Energy Harvesting Technology 
     ปรากฏการณ์เทอร์โมอะคูสติก ปรากฏ
การรณ์ เพีย โซอิ เล็กทริก  ปรากฏการ ณ์
แม่เหลก็ไฟฟ้า ปรากฏการณ์เทอร์โมอเิลก็ทรกิ 
เครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติก การเก็บเกี่ยว
พลงังานจากเสยีง การสัน่สะเทอืนของฐาน และ
ความแตกต่างของอุณหภูม ิแบตเตอรีฟิ่ลมบ์าง
ส าหรบัระบบเก็บเกี่ยวพลงังาน การเก็บเกี่ยว

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 
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พลังงานส าหรับแหล่งพลังงานของอุปกรณ์
ตรวจวดัไรส้าย ระบบเกบ็เกีย่วพลงังานส าหรบั
ระบบอารเ์อฟไอด ี
     Thermoacoustics effect, piezoelectric 
effect, electromagnetic effect, thermoelectric 
effect, thermoacoustic engine, energy 
harvesting from sound, base vibration and 
temperature, thin film batteries for energy 
harvesting, energy harvesting for power 
sources of wireless sensor, energy 
harvesting for RFID 

261431 วศิวกรรมโรงจกัรตน้ก าลงั 
Power Plant Engineering 
     หลกัการเปลีย่นรปูพลงังานและแนวทางใน
การน าไปใช ้การวเิคราะหเ์ชือ้เพลงิและการเผา
ไหม้ การศึกษาส่วนประกอบของโรงจักรต้น
ก าลงัไอน ้า กงัหนัก๊าซและเครื่องยนต์สนัดาป
ภายใน วฏัจกัรผลิตความร้อนร่วมและระบบ
ผลิตไฟฟ้า-ไอน ้ า เขื่อน โรงจักรต้นก าลัง
นิ ว เคลียร์  เครื่ อ งมือวัดและการควบคุม 
เศรษฐศาสตร์โรงจกัรต้นก าลงัและผลกระทบ
ทางสิง่แวดลอ้ม 
     Energy conversion principle and 
availability concept, fuel and combustion 
analysis and component study of steam, 
gas turbine and internal combustion engines 
power plants, combined cycle and 
cogeneration, hydro power plant, nuclear 
power plant, control and instrumentation, 
power plant economics and environmental 
impacts 

3(3-0-6) 261453 วศิวกรรมโรงจกัรตน้ก าลงั 
Power Plant Engineering 
     หลกัการเปลีย่นรปูพลงังานและแนวทางใน
การน าไปใช ้การวเิคราะหเ์ชือ้เพลงิและการเผา
ไหม ้ส่วนประกอบของโรงจกัรต้นก าลงัไอน ้ า 
กงัหนัก๊าซและเครื่องยนต์เผาไหมภ้ายใน วฏั
จกัรผลติความรอ้นร่วมและระบบผลติไฟฟ้า-ไอ
น ้า เขือ่น โรงจกัรต้นก าลงันิวเคลยีร์ เครื่องมอื
วดัและการควบคุม เศรษฐศาสตร์โรงจกัรต้น
ก าลงัและผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม 
     Energy conversion principle and 
availability concept, fuel and combustion 
analysis and component of steam, gas 
turbine and internal combustion engines 
power plants, combined cycle and 
cogeneration, hydro power plant, nuclear 
power plant, control and instrumentation, 
power plant economics and environmental 
impacts 

3(3-0-6) 

ปรบัรหสัวิชา 

   261454 ไฮโดรเจนและเซลลเ์ชือ้เพลงิ 
Hydrogen and Fuel Cells 
      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซลล์เชื้อเพลิง
และไฮโดรเจน การผลติและการเกบ็ไฮโดรเจน 
แนวคิดเบื้องต้นของเซลล์เชื้อเพลิง เซลล์
เชื้อเพลิงแบบเกลือคาร์บอเนตหลอมเหลว 
เซลล์ เชื้ อ เพลิงแบบออกไซด์แข็ง  เซลล์
เชื้อเพลงิแบบกรดและแบบแอลคาไลน์ เซลล์
เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน 
การประยุกต์ ใช้งานระบบเซลล์ เชื้อ เพลิง
ไฮโดรเจน ขอ้ก าหนดทางด้านความปลอดภยั 

3(3-0-6) 

รายวิชาใหม่ 
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การวิเคราะห์ผลกระทบทางด้าน สังคม 
เศรษฐศาสตร ์และสิง่แวดลอ้ม 
      Introduction to fuel cells and hydrogen, 
hydrogen production and storage, Basic 
concepts of fuel cells, molten carbonate 
cells, solid oxide cells, acid and alkaline 
cells, proton exchange membrane cells, 
applications of hydrogen-fuel cell systems, 
safety requirements, social economic and 
environmental impact analysis 

261425 อากาศพลศาสตรเ์บือ้งตน้ 
Basic Aerodynamics 
     ประวตัิและการพฒันาอากาศยาน หน่วย
และคุณสมบตัขิองอากาศ การไหลของอากาศ 
ปีกในการใช้งานทางอากาศพลศาสตร์และ
อุปกรณ์เพิม่แรงยก แรงทางอากาศพลศาสตร์ 
การขบัเคลื่อนอากาศยาน สมรรถนะในการบนิ 
เสถียรภาพและการควบคุม ทฤษฏีเบื้องต้น
เกีย่วกบัการไหลทีข่องไหลยุบตวัได ้
     History and development of aircraft, 
units and dimensions, air flow, aerofoil and 
highlift devices, aerodynamics force, aircraft 
propulsion, flight performance, aircraft 
stability and control, introduction to 
compressible flow 

3(3-0-6) 261455 อากาศพลศาสตรเ์บือ้งตน้ 
Basic Aerodynamics 
     ประวตัิและการพฒันาอากาศยาน หน่วย
และคุณสมบตัขิองอากาศ การไหลของอากาศ 
ปีกที่ ใช้ในงานทางอากาศพลศาสตร์และ
อุปกรณ์เพิม่แรงยก แรงทางอากาศพลศาสตร์ 
การขบัเคลื่อนอากาศยาน สมรรถนะในการบนิ 
เสถียรภาพและการควบคุม การไหลของของ
ไหลทีก่ดอดัไดเ้บือ้งตน้ 

     History and development of aircraft, 
units and dimensions, air flow, aerofoil and 
highlift devices, aerodynamics force, aircraft 
propulsion, flight performance, aircraft 
stability and control, introduction to 
compressible flow 

3(3-0-6) 

ปรบัรหสัวิชา 

   261456 เทคโนโลยกีงัหนัลม 
Wind Turbines Technology 
     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบักงัหนัลม อากาศ
พลศาสตร์และทฤษฎีโมเมนตมัส าหรบักงัหนั
ลมในอุดมคติ โรเตอร์มฝีาครอบ วธิเีบรดเอลิ
เมนโมนเมนตัมแบบดัง้เดิม ภาระโหลดและ
โครงสรา้งเบื้องตน้ แหล่งทีม่าของภาระโหลดที่
กระท ากบักงัหนัลม การจ าลองลม 
     Introduction to wind turbines, 
aerodynamics and momentum theory for an 
Ideal wind turbine, shrouded rotors, the 
classical blade element momentum method, 
introduction to loads and structures, sources 
of loads on a wind turbine, wind simulation 

3(3-0-6) 

รายวิชาใหม่ 

   261457 เทคโนโลยขีองฮทีไปป์ 
Heat Pipe Technology 

3(3-0-6) 
รายวิชาใหม่ 



137 

 

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลกัสตูร 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 และหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 สาระท่ี 
ปรบัปรงุ 

      ประวัติและการพัฒนาท่อความร้อน 
ทฤษฎีพื้นฐานส าหรบัการออกแบบท่อความ
ร้อน ส่วนประกอบของท่อความร้อน การ
ออกแบบท่อความร้อน การผลิตและการ
ทดสอบท่อความร้อน การออกแบบเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อความร้อน ท่อ
ความรอ้นชนิดพเิศษ 
      Historical development, theoretical 
background, heat pipe components and 
materials, design guide, heat pipe 
manufacture and testing, heat pipe heat 
exchanger design, special types of heat 
pipe 

261433 กงัหนัก๊าซ 
Gas Turbine 

3(3-0-6)    
ปิดรายวิชา 

   วิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกลส าหรบัการเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 
261422 เครือ่งจกัรกลของไหล 

Fluid Machinery 
     ทฤษฎีพื้นฐาน การจ าแนกลักษณะของ
เครื่องสูบ พดัลมและกงัหนั ประสทิธภิาพ กฎ
ความคล้ายคลึง  คว าม เ ร็ ว จ า เพาะและ
คุณลกัษณะ การเลือกและการติดตัง้ แนะน า
เครือ่งจกัรกลของไหลประเภทอื่นๆ 
     Basic theories, classification of pumps, 
fan and turbine, efficiency, similarity law, 
specific speed and characteristic, selection 
and installation, introduction to other fluid 
machineries. 

3(3-0-6) 261460 เครือ่งจกัรกลของไหล 
Fluid Machinery 
     ทฤษฎีพื้นฐาน การจ าแนกลักษณะของ
เครื่องสูบ พดัลมและกงัหนั ประสทิธภิาพ กฎ
ความคล้ายคลึง  คว าม เ ร็ ว จ า เพาะ และ
คุณลกัษณะ การเลือกและการติดตัง้ ความรู้
เบือ้งตน้เกีย่วกบัเครือ่งจกัรกลของไหลประเภท
อื่น เช่น เครือ่งอดัอากาศ และเครือ่งตะบนัน ้า 
     Basic theory, classification of pumps, 
fans and turbines, efficiency, similarity law, 
specific speed and characteristics, selection 
and installation, introduction to other types 
fluid machineries such as air compressor 
and hydraulic ram 

3(3-0-6) 

ปรบัรหสัวิชา
และ

ค าอธิบาย
รายวิชา 

   261461 การออกแบบอุปกรณ์แปรรปูอาหาร 
Design of Food Processing Equipment 
      สุขอนามยัในการออกแบบอุปกรณ์แปรรปู
อาหาร  การออกแบบอุปกรณ์ล าเลียงและ
จดัเกบ็, อุปกรณ์ปรบัเปลีย่นขนาด อุปกรณ์คดั
แยกขนาด อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน อุปกรณ์
ระเหย อุปกรณ์ท าแห้ง ตู้ เย็นและอุปกรณ์
ส าหรบัแช่แขง็ อุปกรณ์ส าหรบัการแปรรูปดว้ย
ความร้อน อุปกรณ์ขนถ่ายมวล อุปกรณ์บรรจุ
หบีห่อ 
      Hygienic design of food processing 
equipment, Designs of  transport and 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 
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storage equipment, processing equipment,  
separation equipment, heat transfer 
equipment, evaporation equipment, 
dehydration equipment, refrigeration and 
freezing equipment, thermal processing 
equipment, mass transfer equipment, 
packaging equipment 

   261462 การอบแหง้และการเกบ็รกัษาผลผลติ
การเกษตร 
Drying and Storage of Agricultural Products 
      พื้นฐานการอบแห้ง ไซโครเมตรกิ ความ
ต้านทานการไหลและพดัลม ความชื้นสมดุล 
คุณสมบตัทิางกายภาพและทางความรอ้นวสัดุ
เกษตร การอบแหง้แบบชัน้บาง เครื่องอบแหง้ 
หลกัการออกแบบเครือ่งอบแหง้แบบทัว่ไป การ
ออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนส าหรบั
เครื่องอบแห้ง การปรบัปรุงประสทิธภิาพของ
กระบวนการอบแหง้ หลกัการเกบ็รกัษาผลผลติ
เกษตร การระบายอากาศในกองเมลด็พชื การ
ออกแบบถงัเกบ็เมลด็พชื 
      Drying basics, psychometrics, air flow 
resistance and fans, equilibrium moisture 
content, physical and thermal properties of 
agricultural products, thin layer drying, 
dryer, principle of a dryer design, heat 
exchanger design for dryer, development of 
an efficient drying process, the storage of 
agricultural products, aeration of grain for 
Bulk storage, design of grain storage 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

   261463 การท าความเยน็และระบบหอ้งเยน็ 
Refrigeration and Cold Storage Systems 
      หลกัการของการท าความเยน็ ก๊าซอดั 
ระบบท าความเยน็แบบดดูกลนืและระบบอื่น ๆ 
เครือ่งอดัไอ เครือ่งระเหย เครือ่งควบแนน่น 
ระบบควบคุม ท่อและอุปกรณ์ การค านวณ
ภาระความเยน็ของหอ้งเยน็ ไซโครเมตรกิและ
การระบายอากาศ การออกแบบการไหลเวยีน
อากาศและท่อลม ระบบปรบัอากาศ การถนอม
ผลติภณัฑท์างการเกษตรและอาหารโดยการใช้
หอ้งเยน็ ระบบท าความเยน็อุณหภมูติ ่าและ
เทคนิคการแช่แขง็ 

3(3-0-6) 

รายวิชาใหม่ 



139 

 

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลกัสตูร 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 และหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 สาระท่ี 
ปรบัปรงุ 

      Principle of refrigeration, compression 
gas, absorption and special type 
refrigeration systems, refrigerant 
compressor, evaporator, condenser, 
controlling systems, piping and equipment, 
load calculation of cold storage, 
psychometric and ventilation, circulation of 
air in cold storage and duct system design, 
air conditioning systems, preservation of 
agricultural products and food with cold 
storage, low temperature refrigeration 
systems and cryogenic technique 
 

261432 การออกแบบเครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้น 
Heat Exchanger Design 
      ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ระเบยีบวธิเีชงิ
ตัวเลข ระเบียบวธิีวเิคราะห์และวธิีทดลองใน
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน 
การประยุกต์หลกัการน า การพา การแผ่รงัสี 
การควบแน่น การเดือด ความเค้นและการ
สัน่สะเทือนมาใช้ในการออกแบบอุปกรณ์
แลกเปลีย่นความรอ้น 
     Theory and application of numerical, 
analytical, and experimental methods to 
selected heat transfer problems, application 
of principles of conduction, convection, 
radiation, condensation, boiling, stress, and 
vibrations to a design of heat exchange 
equipment 

3(3-0-6) 261464 การออกแบบเครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้น 
Heat Exchanger Design 
      ทฤษฎีและการประยุกต์ใชร้ะเบยีบวธิเีชงิ
ตัวเลข ระเบียบวธิีวเิคราะห์และวธิีทดลองใน
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน 
การประยุกต์หลกัการน า การพา การแผ่รงัสี 
การควบแน่น การเดือด ความเค้นและการ
สัน่สะเทือนมาใช้ในการออกแบบอุปกรณ์
แลกเปลีย่นความรอ้น 
     Theory and application of numerical, 
analytical, and experimental methods to 
selected heat transfer problems, application 
of principles of conduction, convection, 
radiation, condensation, boiling, stress, and 
vibrations to a design of heat exchange 
equipment 
 
 

3(3-0-6) 

ปรบัรหสัวิชา 

261332 เครือ่งยนต์สนัดาปภายใน 
Internal Combustion Engine 
    พื้นฐานของเครื่องยนต์สันดาปภายใน 
เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดและแบบอัดระเบิด 
เชื้อเพลงิและการสนัดาป ระบบการจุดระเบิด 
วัฏจักรเชื้อเพลิง-อากาศในอุดมคติ การอัด
บรรจุอากาศ และการไล่ไอเสยี สมรรถนะและ
การทดสอบ การหล่อลื่น การควบคุมมลพิษ
จากไอเสยี 
     Internal combustion engine 
fundamentals, spark-ignition and 

3(3-0-6) 261465 เครือ่งยนต์เผาไหมภ้ายใน 
Internal Combustion Engine 
    พื้นฐานของเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน 
เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดและแบบอัดระเบิด 
เชื้อเพลงิและการเผาไหม ้ระบบการจุดระเบดิ 
วัฏจักรเชื้อเพลิง-อากาศในอุดมคติ การอัด
บรรจุอากาศ และการไล่ไอเสยี สมรรถนะและ
การทดสอบ การหล่อลื่น การควบคุมมลพิษ
จากไอเสยี 
     Internal combustion engine 
fundamentals, spark-ignition and 

3(3-0-6) 

ปรบัรหสัวิชา 
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compression-ignition engines, fuels and 
combustion, ignition systems, ideal fuel air 
cycle, supercharging and scavenging, 
performance and testing, lubrication, 
emissions control 

compression-ignition engines, fuels and 
combustion, ignition systems, ideal fuel air 
cycle, supercharging and scavenging, 
performance and testing, lubrication, 
emissions control 

261424 การออกแบบระบบท่อ 
Design of Piping Systems 
     หลักการออกแบบระบบท่อ การก าหนด
ลกัษณะของท่อและการใหร้หสัใชง้าน วาลว์ ขอ้
ต่อ ปัม๊ หมอ้ไอน ้าและเครือ่งอดั ระบบท่อในโรง
จกัรตน้ก าลงั โรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร 
     Principle of piping system design, pipe 
specifications and pertinent codes, valves, 
fittings, pumps, boiler and compressors, 
piping systems in power plants, industrial 
plants and buildings 

3(3-0-6) 261466 การออกแบบระบบท่อ 
Design of Piping Systems 
     หลักการออกแบบระบบท่อ การก าหนด
ลกัษณะของท่อและการใหร้หสัใชง้าน วาลว์ ขอ้
ต่อ ปัม๊ หมอ้ไอน ้าและเครือ่งอดั ระบบท่อในโรง
จกัรตน้ก าลงั โรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร 
     Principle of piping system design, pipe 
specifications and pertinent codes, valves, 
fittings, pumps, boiler and compressors, 
piping systems in power plants, industrial 
plants and buildings 

3(3-0-6) 

ปรบัรหสัวิชา 

   261490 หวัขอ้คดัสรรทางวศิวกรรมเครือ่งกล 
Selected Topics in mechanical engineering 
      การก าหนดประเด็นหวัข้อที่สนใจที่เป็น
ปัจจุบนั เทคโนโลยหีรอืองค์ความรูใ้หม่ในงาน
วศิวกรรมเครือ่งกล 
      Selecting interesting, current topics, 
technology or modern knowledge in 
mechanical engineering 

3(3-0-6) 

รายวิชาใหม่ 

261351 การท าความเยน็ 
Refrigeration 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 
ปิดรายวิชา 

261412 การออกแบบเครือ่งจกัรกล 3 
Machine Design III 

3(3-0-6)    

261421 กลศาสตรข์องของไหล 2 
Mechanics of Fluids II 

3(3-0-6)    

261423 ระบบส่งก าลงัโดยใชข้องไหล 
Fluid Power Systems 

3(3-0-6)    

261426 หวัขอ้คดัสรรทางกลศาสตรข์องของไหล 
Selected Topics in Mechanics of Fluids 

3(3-0-6)    

   กลุ่มวิชากลศาสตรป์ระยกุตส์ าหรบัการออกแบบอปุกรณ์ออกก าลงักายและ
อปุกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรบัผูพิ้การและผูสู้งอายุ 

   261470 พื้นฐานชวีกลศาสตร์ส าหรบัการออกแบบทาง
วศิวกรรม 
Basic Biomechanics for Engineering Design 
      แนวคิดด้านจลน์ศาสตร์และพลศาสตร์
ส าหรบัการวเิคราะห์การเคลื่อนทีข่องมนุษย์ ชี
วกลศาสตร์ของกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้ อ 

3(3-0-6) 

รายวิชาใหม่ 
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อวยัวะช่วงบน อวยัวะช่วงล่าง กระดูกสนัหลงั 
จลน์ศาสตรเ์ชงิเสน้และเชงิมุมของการเคลือ่นที่
ของมนุษย์ ข้อก าหนดทางชีวกลศาสตร์เพื่อ
การออกแบบทางวศิวกรรม 
    Kinematics and kinetics concepts for 
analyzing human motion, biomechanics of 
bones, articulations, muscles, upper and 
lower extremity, spine, linear and angular 
kinematics of human movement, 
biomechanic specifications for engineering 
design   

   261471 การออกแบบอุปกรณ์ออกก าลงักาย 
Fitness Equipment Design 
      การออกแบบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์
ออกก าลงักาย ขอ้พจิารณาเกีย่วกบัหลกัชวีกล
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์  การประเมิน
ลกัษณะเด่นของชิ้นส่วนจ าเพาะของอุปกรณ์  
มาตรฐานอุปกรณ์ออกก าลงักาย ได้แก่ ส่วน
ป้องกัน  การปกปิด และการกินพื้นที่ จุดที่
อุปกรณ์มกีารบบีรดั การเฉือน การบดอดั การ
ปรบัตัง้ และการล็อค มอืจบั ส่วนรองรบัเท้า 
ชิ้นส่วนที่ร ับแรง และการส่งผ่านแรง ความ
คงทนของชิน้ส่วนอุปกรณ์ต่อโหลดทีก่ระท า 
      Design of sports and fitness equipment, 
biomechanical considerations relevant to 
equipment, feature assessments of specific 
pieces of equipment, fitness equipment 
standard including guarding, enclosure and 
spacing, Squeeze, shear and crush points, 
adjustment and locking means, handgrips 
and foot support, load development and 
transmitting components, endurance 
loading 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

   261472 เทคโนโลยสีิง่อ านวยความสะดวกเบือ้งตน้ 
Introduction to Assistive Technologies 
      กจิกรรมของมนุษย์ แนวคดิทัว่ไปของการ
ออกแบบและการใชง้าน ประเดน็ทางจรยิธรรม
ในเทคโนโลยสีิง่ช่วยอ านวยความสะดวก การ
ส่งผ่านสญัญาณให้อุปกรณ์ช่วย การควบคุม
ปฏสิมัพนัธ ์การออกแบบเบาะนัง่ การออกแบบ
ล้อเข็นและอุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหว 
การปรับแต่งยานพาหนะส าหรับผู้พิการ 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 
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หุ่นยนต์ช่วยอ านวยความสะดวก สิง่แวดล้อม
อจัฉรยิะ เทคโนโลยอี านวยความสะดวกส าหรบั
ผูส้งูวยั 
      Human activity, general design 
concepts and usability, ethical issues in 
assistive technology,  user inputs for 
assistive device, control interfaces, seats 
design, wheelchairs and mobility aids , 
vehicle modifications for disabilities, 
assistive device for rehabilitation, assistive 
robots, smart environment, assistive 
technologies for elderly care 

261411 ระเบยีบวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์ 
Finite Element Method 
     พื้นฐานของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 
เกณฑ์ของไฟไนต์ เอลิเมนต์  ฟังก์ชันการ
ประมาณในเอลเิมนต์ การวเิคราะหด์ว้ยไฟไนต์
เอลเิมนต์ส าหรบัปัญหาหนึ่งมติกิารแบ่งโดเมน
ออกเป็นเอลิเมนต์ การรวมสมการของเอลิ
เมนต์ การวิเคราะห์ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์
ส าหรบัปัญหาสองและสามมติ ิ
     Introduction to finite element method, 
finite element formulation, element 
interpolation function, finite element analysis 
of one dimensional problems, 
discretizations of the domain into elements, 
assembly of element equations, finite 
element analysis of two and three 
dimensional problem 

3(2-3-6) 261473 ระเบยีบวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์ 
Finite Element Method 
       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีไฟ
ไนต์เอลิเมนต์ เกณฑ์ของไฟไนต์เอลิเมนต์ 
ฟังกช์นัการประมาณในเอลเิมนต์ การวเิคราะห์
ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับปัญหาหนึ่งมิติ  
การแบ่งโดเมนออกเป็นเอลิเมนต์ การรวม
สมการของเอลเิมนต์ การวเิคราะห์ดว้ยไฟไนต์
เอลเิมนต์ส าหรบัปัญหาสองและสามมติ ิ
      Introduction to finite element method, 
finite element formulation, element 
interpolation function, finite element analysis 
of one dimensional problems, 
discretizations of the domain into elements, 
assembly of element equations, finite 
element analysis of two and three 
dimensional problem 

3(2-3-6) 

ปรบัรหสัวิชา 

   261474 กลศาสตรก์ารแตกหกั 
Fracture Mechanics 
     ภาพรวมของกลศาสตร์ก ารแตกหัก 
กลศ าสต ร์ ก า ร แตกหัก ยืดหยุ่ น เ ชิง เ ส้น 
กลศาสตรก์ารแตกหกัอลิาสตกิ-พลาสตกิ กลไก
การแตกหกัในวสัดุ การเติบโตของรอยรา้วลา้ 
การประเมนิการคงสภาพของโครงสรา้ง 
      Overview of fracture mechanics, linear 
elastic fracture mechanics, elastic-plastic 
fracture mechanics, fracture mechanisms in 
materials, fatigue crack growth, application 
to structural integrity assessment 

3(3-0-6) 

รายวิชาใหม่ 

   261475 วสัดุเชงิประกอบ 3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 
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Composite materials 
      คุณสมบตัิทัว่ไปของวสัดุคอมโพสติ ขอ้ด ี
ขอ้เสยี แนวโน้มของการใชง้าน  องค์ประกอบ
พืน้ฐาน คุณสมบตัขิองเสน้ใย  เมตรกิซ์ การยดึ
กนัของวสัดุเชงิประกอบ วสัดุยดึประสาน    
กระบวนการหรือกรรมวิธีข ึ้นรูปวัสดุ เชิง
ประกอบ ความเป็นสปรงิ ความแขง็แรง การ
ขยายตัวเนื่ องจากความชื้น และอุณหภูมิ 
ทฤษฎีกลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิต ทฤษฎี
แผ่นเรยีงชัน้ลามเินต ทฤษฎคีวามเสยีหายและ
ความแขง็แรงของแผ่นเรยีงชัน้ ความเค้นเข้ม
เฉพาะจุด 
      General characteristics of composites, 
advantages and disadvantages,  application 
trends, basic materials, characteristics of 
fibers, matrices,  interface bonding, 
adhesives, fundamental process/ 
Manufacturing, stiffness,  strength, thermal 
and moisture expansion, composite 
mechanics theory, laminate theory, theory of 
failure and laminate strength, stress 
concentrations 

   261476 หลกัของกลศาสตรข์องแขง็ 
Principles of Solid Mechanics 
     คาร์ทเีชยีนเทนเซอร์เบื้องตน้ ทฤษฎคีวาม
เคน้และความเครยีดในสองมติแิละสามมติ ิกฎ
ของฮุค การประยุกต์ใชว้ธิพีลงังาน ทฤษฎกีาร
เสยีหาย สภาพพลาสตกิเบือ้งตน้ การวเิคราะห์
ไฟไนต์เอลเิมนต์เบือ้งต้น 
     Introduction to cartesian tensors, two 
and three dimensional theories of stress and 
strain, Hooke's law, application of energy 
method, theories of failure, introduction to 
plasticity, introduction to finite element 
analysis 

3(3-0-6) 

รายวิชาใหม่ 

   261490 หวัขอ้คดัสรรทางวศิวกรรมเครือ่งกล 
Selected Topics in Mechanical Engineering 
      การก าหนดประเด็นหวัข้อที่สนใจที่เป็น
ปัจจุบนั เทคโนโลยหีรอืองค์ความรูใ้หม่ในงาน
วศิวกรรมเครือ่งกล 

3(3-0-6) 

รายวิชาใหม่ 
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      Selecting interesting, current topics, 
technology or modern knowledge in 
mechanical engineering 

261413 กลศาสตรข์องของแขง็ 2 
Mechanics of Solids II 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 
261414 หวัขอ้คดัสรรทางกลศาสตรว์ศิวกรรม 

Selected Topics in Engineering Mechanics 
3(3-0-6)    

   กลุ่มวิชาการควบคมุประยกุต ์หุ่นยนต ์และอากาศยานไร้คนขบั  
   261480 อุปกรณ์ขบัเคลือ่นและตรวจวดัในหุ่นยนต์ 

Robot Actuators and Sensors 
       ระบบควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น หลกัการ
ท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ สเต็ปเปอร์มอเตอร์ โซลิ
นอยด์ อุปกรณ์ขบัเคลื่อนขนาดจิว๋ เอนโคด
เดอร์ โซน่าร์ อินฟาเรด พร็อกซิมติี้เซนเซอร์
และไมโครคอนโทรเลอร์การใช้ อุปกรณ์
ขั บ เ ค ลื่ อ น  อุ ป ก ร ณ์ ต ร ว จ วั ด แ ล ะ
ไมโครคอนโทรเลอร์ในการออกแบบระบบแมค
คาทรอนิกส ์
       Introduction to robot control systems, 
operating principle of DC motors, AC 
motors, stepper motors, solenoids, 
microactuators, encoders, sonar, infrared, 
proximity sensor, and microcontroller, use of 
actuators, sensors and microcontrollers in 
mechatronics design 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

   261481 หุ่นยนต์เคลือ่นทีเ่บือ้งตน้ 
Introduction to Mobile Robots 
      การเคลือ่นทีข่องหุ่นยนต์  จลนศาสตรข์อง
หุนยนต์ เคลื่ อนที่  เซน เซอร์และ อุปกรณ์
ขบัเคลื่อนส าหรบัหุ่นยนต์เคลื่อนที ่การควบคุม
การเคลื่อนทีข่องหุ่นยนต์ การวางแผนเสน้ทาง
เคลือ่นทีแ่ละการน าร่อง 
      Locomotion, mobile robot kinematics, 
sensors and actuators for mobile robots, 
mobile robot localization control, planning 
and navigation  

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

   261482 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบือ้งตน้ 
Introduction to Industrial Robots 
      หลกัการพื้นฐานของหุ่นยนต์ จลนศาสตร์
ไปขา้งหน้าของแขนกล เมตรกิซ์หมนุ ต าแหน่ง 
ความเร็วและความเร่ง จลนศาสตร์ย้อนกลบั

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 
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ของแขนกล วิธีการจาโคเบียน สมการการ
เคลื่อนทีข่องแขนกล การควบคุมการเคลื่อนที่
และการควบคุมแรงของแขนกล อุปกรณ์วดัและ
การแปลงสัญญาณ ระบบขับเคลื่อนและส่ง
ก าลงั ระบบหุ่นยนต์เฉลยีวฉลาด 
      Basic theory of robotics, forward 
kinematics of robot arm, rotation matrix, 
position, velocity and acceleration, 
backward kinematics of robot arm, 
Jacobean method, equation of motion of 
robot arm, motion and force control of robot 
arm, measuring and transducing 
instruments, driving and power transmission 
system intelligent robotic system 

   261483 หุ่นยนต์อากาศยานเบือ้งตน้ 
Introduction to Flying Robots 
      ประวัติการใช้หุ่นยนต์บินหลายใบพัด 
ภาพรวมชุด อุปกรณ์ส า เร็จรูปที่มีข ายใน
ท้องตลาด พลศาสตร์ของการการบิน การ
ออกแบบตวัเครือ่ง มอเตอรแ์ละใบพดั ระบบให้
พลงังาน เซนเซอร์บอกต าแหน่ง การควบคุม
การบนิ การประเมนิสมรรถนะ 
      A history of multicoptor flying robot, 
overview of commercial drones and kits, 
dynamics of flight, airframe design, motors 
and propellers, power systems, inertial 
sensors, flight control, performance 
evaluation 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 

   261490 หวัขอ้คดัสรรทางวศิวกรรมเครือ่งกล 
Selected Topics in Mechanical Engineering 
      การก าหนดประเด็นหวัข้อที่สนใจที่เป็น
ปัจจุบนั เทคโนโลยหีรอืองค์ความรูใ้หม่ในงาน
วศิวกรรมเครือ่งกล 
      Selecting interesting, current topics, 
technology or modern knowledge in 
mechanical engineering 

3(3-0-6) 

รายวิชาใหม่ 

261442 การวดัและเครือ่งมอืวดัส าหรบัวศิวกรเครือ่งกล 
Measurement and Instruments for 
Mechanical Engineers 

3(2-3-6)    

ปิดรายวิชา 
261443 พืน้ฐานของหุ่นยนต์ 

Fundamental of Robotics 
3(3-0-6)    
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261444 การออกแบบและการผลติโดยใชค้อมพวิเตอร์
ช่วย 
Computer Aided Design and Manufacturing 
 

3(2-3-6)    

ปิดรายวิชา 

261445 การประมวลผลสญัญาณดจิทิลัและการควบคุม 
Digital Signal Processing and Control 

3(3-0-6)    

261446 การควบคุมสมยัใหมใ่นงานวศิวกรรมเครือ่งกล 
Modern Control in Mechanical Engineering 

3(3-0-6)    

261447 พืน้ฐานแมคคาทรอนิกสส์ าหรบั 
วศิวกรรมเครือ่งกล 
Fundamental of Mechatronics for 
Mechanical Engineering 

3(2-3-6)    

261448 หัวข้อคัดสรรทางด้านพลศาสตร์ และการ
ควบคุม 
Selected Topics in Dynamics and Control 
 

3(2-3-6)    

ปิดรายวิชา 

275200 อาสาพฒันาชุมชนส าหรบัวศิวกร 
Community Development Voluntary for 
Engineers 

3(2-3-6)    
ปิดรายวิชา 

   275001 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมเพือ่ชุมชน 
Creativity and Innovation for Community 
      เ ค รื่ อ ง ย น ต์ น วั ต ก ร ร ม เ บื้ อ ง ต้ น  
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ การตีกรอบ
โจทย์ปัญหาของชุมชน การประยุกต์ใชค้วามรู้
ทางวิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อหา
วิธีการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนา
ข้อเสนอโครงงานขนาดเล็ก ส าหรับผลิต
นวตักรรมเพือ่ชุมชน 
       Introduction to innovation engine, 
process of creative thinking, framing 
community problems, process of applying 
knowledge on engineering and related 
interdisciplinary for creative solution; 
development of mini project proposal for 
conducting innovation for community 

3(2-3-6) 

รายวิชาใหม่ 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 
 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2555 
ชัน้ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศีกษาปี พ.ศ. 2560 
ชัน้ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น 
001111 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3(3-0-6) 001102 ภาษาองักฤษเตรยีมพรอ้ม 3(3-0-6) 
005171 ชวีติและสขุภาพ 3(3-0-6)  -  

   001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 
241151 แคลคลูสั 1 3(3-0-6) 241151 แคลคลูสั 1 3(3-0-6) 
242101 หลกัเคม ี 4(3-3-8) 242101 หลกัเคม ี 4(3-3-8) 
244101 ฟิสกิส ์1 4(3-3-8) 244101 ฟิสกิส ์1 4(3-3-8) 
261101 เขยีนแบบวศิวกรรม 3(2-3-6) 261101 เขยีนแบบวศิวกรรม 3(2-3-6) 

      
 รวม 20 หน่วยกิต รวม  20 หน่วยกิต 
      
      
      
 ภาคการศึกษาปลาย   ภาคการศึกษาปลาย  

001112 ภาษาองักฤษพฒันา 3(3-0-6) 001103 ภาษาองักฤษสูโ่ลกกวา้ง 3(2-2-5) 
   004101 ศลิปะในการด าเนินชวีติ 3(2-2-5) 

   
004201 บุคลกิภาพและการแสดงออกใน

สงัคม 
3(2-2-5) 

003134* อารยธรรมและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 3(3-0-6)  -  
003136* พะเยาศกึษา 3(2-2-5)  -  
005173 ทกัษะชวีติ 2(1-2-3)  -  
004xxx กลุ่มวชิาพลานามยั 1(0-2-1)  -  
241152 แคลคลูสั 2 3(3-0-6) 241152 แคลคลูสั 2 3(3-0-6) 
244102 ฟิสกิส ์2 4(3-3-8) 244102 ฟิสกิส ์2 4(3-3-8) 
261111 กลศาสตรว์ศิวกรรม 1 3(3-0-6) 261111 กลศาสตรว์ศิวกรรม 1 3(3-0-6) 
264101 เครื่องมอืพืน้ฐานทางวศิวกรรม

และการใชง้าน 
2(1-3-4)    

   261191 ปฏบิตักิารยานยนต ์ 1(0-3-4) 
      
 รวม 21 หน่วยกิต  รวม 20 หน่วยกิต 
      

หมายเหตุ: *ใหน้ิสติเลอืกเรยีนเพยีง 1 รายวชิา    
แผนการศึกษาปี พ.ศ.2555 

ชัน้ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศีกษาปี พ.ศ. 2560 
ชัน้ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 
 

001103 ทกัษะภาษาไทย 3(3-0-6)  -  
005172 การจดัการการด าเนินชวีติ 3(2-2-5)  -  

   001204 ภาษาองักฤษกา้วหน้า 3(2-2-5) 
   003201 การสือ่สารในสงัคมดจิทิลั 3(2-2-5) 

   
003202 การจดัการสขุภาพและ

สิง่แวดลอ้ม 
3(2-2-5) 

226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6)  -  
241253 แคลคลูสั 3 3(3-0-6)  -  
261231 เทอรโ์มไดนามกิส ์1 2(2-0-4) 261211 เทอรโ์มไดนามกิส ์ 3(3-0-6) 
261211 กลศาสตรว์ศิวกรรม 2 3(3-0-6) 261221 กลศาสตรว์ศิวกรรม 2 3(3-0-6) 

   262201 วศิวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน 4(3-3-8) 
264201 วสัดุวศิวกรรม 3(3-0-6) 264101 วสัดุวศิวกรรม 3(3-0-6) 

      
 รวม 20 หน่วยกิต รวม  22 หน่วยกิต 
      
      
 ภาคการศึกษาปลาย   ภาคการศึกษาปลาย  
   002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 
   002202 สงัคมพหวุฒันธรรม 3(2-2-5) 
   226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 

261241 สมการอนุพนัธใ์นงาน
วศิวกรรมเครื่องกล 

3(3-0-6) 261203 แคลคลูสัประยุกตใ์นงาน
วศิวกรรมเครื่องกล 

3(3-0-6) 

261212 กลศาสตรข์องเครื่องจกัรกล 3(3-0-6)  -  
261213 กลศาสตรข์องของแขง็ 1 3(3-0-6)  -  
261233 เทอรโ์มไดนามกิส ์2 2(2-0-4) 261212 เทอรโ์มไดนามกิสป์ระยุกต ์ 3(3-0-6) 
261221 กลศาสตรข์องของไหล 3(3-0-6) 261213 กลศาสตรข์องของไหล 3(3-0-6) 
262201 วศิวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน 4(3-3-8)  -  

   264209 พืน้ฐานกรรมวธิกีารผลติ 3(2-3-6) 
xxxxxx วชิาเลอืกเสร ี 3(x-x-x)    

      
 รวม 21 หน่วยกิต  รวม 21 หน่วยกิต 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2555 
ชัน้ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศีกษาปี พ.ศ. 2560 
ชัน้ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น 
00xxxx วชิาศกึษาทัว่ไปเลอืก 3(x-x-x)    

   261311 กลศาสตรข์องของแขง็ 3(3-0-6) 
261301 การเขยีนแบบเครื่องกล 2(1-3-4) 261321 เขยีนแบบเครื่องกล 2(1-3-4) 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 
 

   
261322 ระเบยีบวธิเีชงิตวัเลขในงาน

วศิวกรรมเครื่องกล 
3(2-3-6) 

261331 การถ่ายเทความรอ้น 3(3-0-6) 261331 การถ่ายเทความรอ้น 3(3-0-6) 
   261332 กลศาสตรข์องเครื่องจกัรกล 3(3-0-6) 

261391 ปฏบิตักิารส าหรบัวศิวกรเครื่องกล 
1 

1(0-3-2) 261391 ปฏบิตักิารส าหรบัวศิวกร
เครื่องกล 1 

1(0-3-2) 

264301 กรรมวธิกีารผลติ 1 3(2-3-6)    
264202 สถติวิศิวกรรม 3(3-0-6)    
xxxxxx วชิาเลอืกเสร ี 3(x-x-x) xxxxxx วชิาเลอืกเสร ี 3(x-x-x) 
      
 รวม 20 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 

     

      
แผนการศึกษาปี พ.ศ.2555 

ชัน้ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2560 
ชัน้ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาปลาย 
001xxx วชิาศกึษาทัว่ไปเลอืก 3(x-x-x)  -  
001113 ภาษาองักฤษเชงิวชิาการ 3(3-0-6)  -  
261312 การออกแบบเครื่องจกัรกล 2 2(1-3-4)  -  
261313 การสัน่สะเทอืนเชงิกล 3(3-0-6)  -  
261332 เครื่องยนตส์นัดาปภายใน 3(3-0-6)  -  
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 
 

261341 ระเบยีบวธิเีชงิตวัเลขในงาน
วศิวกรรมเครื่องกล 

3(2-3-6) 
 -  

261351 การท าความเยน็ 3(3-0-6)  -  
   261323 สถติแิละการวดัในงาน

วศิวกรรมเครื่องกล 
3(2-3-6) 

   261324 แมคคาทรอนิกส ์ 3(2-3-6) 
   261333 การออกแบบเครื่องจกัรกล 3(3-0-6) 
   261334 การสัน่สะเทอืนทางกล 3(3-0-6) 
   261335 การปรบัอากาศ 3(3-0-6) 
   261336 การออกแบบระบบความรอ้น 3(3-0-6) 
261392 ปฏบิตักิารส าหรบัวศิวกรเครื่องกล 

2 
1(0-3-2) 261392 ปฏบิตักิารส าหรบัวศิวกร

เครื่องกล 2 
1(0-3-2) 

 รวม 21 หน่วยกิต  รวม 19 หน่วยกิต 

    
 
 

 

      
ภาคการศึกษาฤดรูอ้น ภาคการศึกษาฤดรูอ้น 

261393 การฝึกงานดา้นวศิวกรรม 
เครื่องกล 

6 หน่วยกติ 261393 การฝึกงานดา้นวศิวกรรม 
เครื่องกล 

3(0-9-5) 

      
      
      
      
      
      
      
      

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2555 
ชัน้ปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2560 
ชัน้ปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น 
146200 ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงค์

เฉพาะ 
3(3-0-6)  

 
 

   261431 การควบคุมอตัโนมตั ิ 3(3-0-6) 
 

 
 261432 การออกแบบทางวศิวกรรม 

เครื่องกลใชค้อมพวิเตอรช์่วย 
3(2-3-6) 

261491 ระเบยีบวธิวีจิยั 1(0-3-2) 261491 การเตรยีมโครงงานทาง
วศิวกรรมเครื่องกล 

1(0-3-2) 

261431 วศิวกรรมโรงจกัรตน้ก าลงั 3(3-0-6)  -  
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 
 

261441 วศิวกรรมควบคมุอตัโนมตั ิ 3(3-0-6)  -  
2614xx วชิาชพีเลอืก 3(x-x-x) 2614xx วชิาชพีเลอืก 3(x-x-x) 
   2614xx วชิาชพีเลอืก 3(x-x-x) 
      
 รวม 13 หน่วยกิต  รวม 13 หน่วยกิต 
      
      
      

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 
261492 โครงงานทางวศิวกรรมเครื่องกล 2(0-6-3) 261492 โครงงานทางวศิวกรรมเครื่องกล 2(0-6-3) 
2614xx วชิาชพีเลอืก 3(x-x-x) 2614xx วชิาชพีเลอืก 3(x-x-x) 
2614xx วชิาชพีเลอืก 3(x-x-x) 2614xx วชิาชพีเลอืก 3(x-x-x) 
2614xx วชิาชพีเลอืก 3(x-x-x)    
   xxxxxx วชิาเลอืกเสร ี 3(x-x-x) 
      
 รวม 11 หน่วยกิต  รวม 11 หน่วยกิต 

  



152 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ค าสัง่แต่งตัง้กรรมการพฒันาหลกัสตูร 

ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการรบัผิดชอบหลกัสตูร 
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ภาคผนวก ง 
รายงานการประชุมวิพากษ์หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2560 
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รายงานการประชุมวิพากษ์หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559 
ณ วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัพะเยา 

****************************** 
รายนามคณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรท่ีเข้าประชุม  
๑.  ศาสตราจารย ์ดร.สมชาย วงศว์เิศษ     ประธานกรรมการ 
   (ผูท้รงคุณวุฒจิากภายนอกสถาบนั) 
๒. ศาสตราจารย ์ดร.สมชาต ิฉนัทศริวิรรณ    กรรมการ 
   (ผูท้รงคุณวุฒจิากภายนอกสถาบนั) 
๓.  รองศาสตราจารย ์ดร.ชนิรกัษ์ เธยีรพงษ์    กรรมการ 
     (ตวัแทนจากสภาวศิวกร) 
๔.  ดร.วชิญพ์ล ฟักแกว้      กรรมการ 
   (อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร) 
๕.  ดร.ปรเมศร ์ปธเิก      กรรมการ 
   (อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร) 
รายนามคณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรท่ีไม่เข้าประชุม (เนื่องจากตดิภารกจิ) 
๑. ดร.วสนัต ์ ค าสนาม       กรรมการ 
๒. ดร.นพรตัน์  เกตุขาว       กรรมการ 
๓. ดร.ฝนทพิย ์ จนินัทุยา      กรรมการ 
รายนามผูเ้ข้าร่วมประชุม  
๑. อาจารยอ์ดศิร ประสทิธิศ์กัดิ ์      อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
๒. ดร.สุธรรม อรณุ       อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
๓. ดร.รชันีวรรณ องักุรบุตร ์      อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
เร่ิมประชุม  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 ดร.รชันีวรรณ องักุรบุตร ์กล่าวตอ้นรบัผูท้รงคุณวุฒ ิ
 ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี ๑        เร่ือง  แจ้งเพ่ือทราบ 
- ไมม่ ี - 

ระเบียบวาระท่ี ๒     เร่ือง  พิจารณารบัรองรายงานการประชุม 
- ไมม่ ี - 

ระเบียบวาระท่ี ๓       เร่ือง สืบเน่ือง 
- ไมม่ ี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔     เร่ือง   เสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑    เร่ือง พิจารณาหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

   สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
สรปุเรื่อง 
 ดร.วชิญพ์ล  ฟักแกว้ น าเสนอแนวคดิในการพฒันาหลกัสตูร โครงสรา้งหลกัสตูร รายวชิาใน
หลกัสตูรและแผนการศกึษาต่อทีป่ระชุม  
 ประธานทีป่ระชุมไดส้อบถามเกีย่วกบัหลกัสตูรว่า หลกัสตูรเน้นดา้นไหน วชิาการหรอืปฏบิตั ิ
และอตัลกัษณ์ของหลกัสตูรคอือะไร 
 คณาจารยท์ีเ่ขา้รว่มประชุม ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่าหลกัสตูรไดท้ าการส ารวจภาวะการมงีานท า
ของนิสติพบว่านิสติส่วนใหญ่ท างานใน ๒ สายงานไดแ้ก่ วศิวกรสนามในอุตสาหกรรมก่อสรา้งและวศิวกร
โรงงาน ดงันัน้หลกัสตูรจงึเน้นดา้นปฏบิตั ิและไดจ้ดักลุ่มวชิาเฉพาะเลอืกเพื่อเพิม่ทกัษะในการปฎบิตังิาน
ดงันี้ 
  กลุ่มวชิาวศิวกรรมเครือ่งกลส าหรบัอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
  ๑. การออกแบบระบบท่อในอาคาร Design of Plumbing System 
  ๒.การบรหิารงานระบบและการประเมนิราคา Building Service Construction 
Management and Cost Estimation 
  กลุ่มวชิาวศิวกรรมเครือ่งกลส าหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

๑. การตดิตัง้เครือ่งจกัรกลและการบ ารงุรกัษาเชงิป้องกนั Machinery Installation 
and Preventive Maintenance 

๒. การจดัการทางดา้นการผลติและคุณภาพ Production and Quality 
Management 

 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒไิดใ้หข้อ้เสนอแนะและขอ้คดิเหน็ดงัต่อไปนี้ 
 
๑. หลกัสตูรยงัขาดความโดดเด่นและความเป็นเอกลกัษณ์ ดงันัน้สาขาวชิาตอ้งพจิารณา

ตรงจดุนี้ดว้ย 
๒. กลุ่มวชิาเฉพาะเลอืก เช่น การออกแบบระบบท่อ การตดิตัง้เครือ่งจกัรและการจดัการ

ทางดา้นการผลติ เป็นวชิาพืน้ฐานมากเกนิไป เนื่องจากวชิาเหล่านี้นิสติสามารถ
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ศกึษาดว้ยตวัเองในการท างานจรงิและมคีวามช านาญไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ หากมี
พืน้ฐานทีด่ ีวชิาเลอืกเหล่านี้สามารถน าไปผนวกกบัวชิาต่างๆ ได ้เช่น piping น าไป
รวมกบั fluid mechanics วชิาทีเ่ปิดควรจะเป็นวชิาทีเ่น้นพืน้ฐานทาง
วศิวกรรมศาสตรท์ีส่ามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานหรอืเพื่อศกึษาต่อ 

๓. รายวชิาเฉพาะเลอืกทีจ่ะเปิดสอนควรเป็นรายวชิาใหม่ทีม่หาวทิยาลยัอื่นยงัไม่มกีาร
สอน และเปิดวชิาเลอืกเพื่อเป็นการชกัน าการท าโปรเจค หรอืการท างานในอนาคต
แก่นิสติ (ใหเ้ปิดวชิาทีน่่าสนใจทีน่ิสติอาจจะไดน้ าไปใชใ้นอนาคต) เช่น Fuel cell 
Robotics Fluid machinery Aerodynamics หรอื mechatronics ทัง้นี้ยงัไมต่อ้ง
พจิารณาว่าจะมอีาจารยส์อนหรอืไมเ่พราะสามารถพฒันาอาจารยไ์ด้ 

 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒไิดใ้หข้อ้เสนอแนะและขอ้คดิเหน็อื่น ๆ เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ 
๑. ขาดรายวชิาทีร่องรบั Thailand 4.0  
๒. ในขัน้ตอนในการพฒันาหลกัสตูรควรมรีายวชิาทีน่่าสนใจและดงึดดูผูเ้รยีน ยงัไมต่อ้ง

ค านึงถงึความเชีย่วชาญของอาจารยท์ีม่อียู ่ เพราะสามารถพฒันาอาจารยใ์หม้คีวามรู้
เพิม่เตมิในศาสตรน์ัน้ ๆ ได ้

๓. ควรมวีชิาทีร่องรบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ดว้ย เช่น เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกี่ยว/
อบแหง้ 

๔. ควรมวีชิา Prerequisite (จ าเป็นตอ้งชีแ้จงใหค้ณะกรรมการทราบถงึความจ าเป็น 
เนื่องจากเป็นหลกัสากลทีทุ่กมหาวทิยาลยัใช)้ 

๕. วชิา Automotive แมจ้ะเป็นวชิาปฏบิตั ิ แต่ควรเรยีนหลกัจากนกัศกึษาวชิา 
Thermodynamics หรอื Fluid แลว้ และถา้เน้นปฏบิตัคิวรเปลีย่นชื่อวชิาใหต้รงกบั
เนื้อหาทีเ่รยีน 

๖. วชิา Pre-project และ Project ควรเป็น 3 หน่วยกจิ และควรมกีารใหเ้กรดเพื่อใหเ้ดก็
มคีวามสนใจในการศกึษาหาความรู ้ ไมค่วรมแีค่ผ่านหรอืไมผ่่าน (เนื่องจากนิสติอาจ
ไมใ่หค้วามส าคญั)  อาจมวีชิา 1 หน่วยกจิ ในปี 3 เทอมสอง (ทีส่จล.ใชช้ื่อวชิา project 
study) เพื่อใหเ้ดก็ท าการศกึษาดวู่าอยากท าโปรเจค็อะไรในปี 4 โดยอาจให้นิสติท า
โปรเจค็เลก็ๆ 

๗. วชิา Thermodynamics 2 ควรเปลีย่นเป็นวชิา Applied thermodynamics โดยใหเ้อา
วชิาขึน้สงูทีเ่กีย่วขอ้งมาผนวก เพื่อลดหน่วยกจิ เช่น ICE, Power plant เป็นตน้  

๘. วชิาเครือ่งยนตส์นัดาปภายใน ใหเ้ปลีย่นเป็น วชิาเครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายใน 
๙. อาจจะลดหน่วยกติของวชิา 4 หน่วยกติ (ถา้เป็นไปได)้ เพื่อเปิดวชิาอื่นเพิม่ขึน้ 
๑๐. ปัญหาของนิสติแรกเขา้เกี่ยวกบัภาษาองักฤษ อาจแกโ้ดยการสรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่น้น

ใหเ้ดก็มโีอกาสใชภ้าษาองักฤษ เช่น การ present ในวชิา pre-project และ project 
ควรเป็น ภาษาองักฤษ ทัง้การพูดและการท า presentation อาจารยอ์าจท า 
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presentation หรอืใหโ้จทย/์ขอ้สอบ เป็น ภาษาองักฤษ มกีารก าหนดใหเ้ดก็ตอ้ง
ทดสอบภาษาองักฤษ เช่น CU-tep 

มติ ใหส้าขาวชิาน าขอ้คดิเหน็จากทีป่ระชุมไปปรบัปรงุโครงสรา้งหลกัสตูรและรายวชิาในหลกัสตูร 
หลงัจากปรบัปรงุแลว้ใหส้่งร่างหลกัสตูรใหผู้ท้รงคุณวุฒพิจิารณาอกีครัง้พรอ้มแบบประเมนิ 

ระเบียบวาระท่ี ๕    เร่ืองอ่ืนๆ  
 

- ไมม่ ี - 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๑๐ น. 
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สรปุการปรบัแก้หลกัสตูรตามค าแนะน าของกรรมการผูท้รงคณุวฒิุ 
และความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุ 
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ศาสตราจารย ์ดร. สมชาย  วงศวิ์เศษ 
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ศาสตราจารย ์ดร. สมชาติ  ฉันทศิริวรรณ 
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รองศาสตราจารย ์ดร. ชินรกัษ์  เธียรพงษ์ 
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ภาคผนวก จ 
 
ประวติัและผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูรและอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
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ประวติัอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปริุมพฒัน์ สทัธรรมนุวงศ ์

Assistant Professor Purimpat Satthumnuwong, Ph.D. 
 
ช่ือ-สกลุ   ดร.ปุรมิพฒัน์ สทัธรรมนุวงศ์ 
รหสัประจ าตวัประชาชน 35404003XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช้่วยศาสตราจารย ์
สถานท่ีท างาน   สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา 56000 
สถานท่ีติดต่อได้สะดวก สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา 56000 
โทรศพัท ์   0 5446 6666  ต่อ 3382 
Email    purimpatg25@hotmail.com 
ประวติัการศึกษา 

 พ.ศ. 2554   Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering),  
Bourgogne University, FRANCE 

 พ.ศ. 2546   วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล),  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่

 พ.ศ. 2541   วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งจกัรกลเกษตร),  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่

ผลงานทางวิชาการ   
(1) Satthumnuwong, P., Rousseau, J., and Aivazzadeh, S. (2 0 1 3 ) .  Effect of fiber angle 

orientation on a laminated composite single-lap adhesive joint. Advanced Composite 
Materials, Taylor & Francis. Vol. 22. pp. 139-149. 

(2) Rousseau, J.  and  Satthumnuwong. P. (2 0 1 3 ) .  Global and local influence of stacking 
sequence on the strength of adhesively bonded joints of CFRP laminates, The 1 9 th 
International Conference on Composite Materials, Canada. 

(3) ปริุมพฒัน์ สทัธรรมนุวงศ ์(2559). วสัดุเบาจากเศษเหลอืใชท้างการเกษตร. ส านกังานวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
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ประวติัอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
ดร. จกัรพงษ์ จ ารญู 

Chakkapong Chamroon, Ph.D. 
 

ช่ือ-สกลุ   ดร. จกัรพงษ์ จ ารญู 
รหสัประจ าตวัประชาชน 36303000XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
สถานท่ีท างาน   สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา 56000 
สถานท่ีติดต่อได้สะดวก สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา 56000 
โทรศพัท ์   0 5446 6666  ต่อ 3383 
Email    chakkapong.ch@up.ac.th 
ประวติัการศึกษา 

พ.ศ. 2557   วศิวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล),   
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 พ.ศ. 2551   วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล)  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 พ.ศ. 2547   วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล)  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ผลงานทางวิชาการ   
(1) Cole, M.O.T., Chamroon, C. and Keogh, P.S.,(2016) ‘H-infinity controller design for active 

magnetic bearings considering nonlinear vibrational rotordynamics,’ Fifteenth international 
symposium on magnetic bearings, Proceedings, Kitaktushu, Japan, August 2016, pp. 356-
363. 
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ประวติัอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 
ดร.นพรตัน์ เกตขุาว 

Nopparut Katkhaw, Ph.D. 
 

ช่ือ-สกลุ   ดร.นพรตัน์ เกตุขาว 
รหสัประจ าตวัประชาชน 36401007XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
สถานท่ีท างาน   สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา 56000 
สถานท่ีติดต่อได้สะดวก สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา 56000 
โทรศพัท ์   054-46-6666  ต่อ 3382 
Email    nopparat.ka@up.ac.th 
ประวติัการศึกษา 

พ.ศ. 2557   วศิวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล)  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่

 พ.ศ. 2550   วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล)  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กรงุเทพฯ 

 พ.ศ. 2543   วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล)  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่

ผลงานทางวิชาการ   
(1) Katkhaw, N., Vorayos, N., Kiatsiriroat, T., Khunatorn, Y., Bunturat. D., and Nuntaphan, A.  

(2014). Heat Transfer Behavior of Flat Plate having 45o Ellipsoidal Dimpled Surfaces. Case 
Studies in Thermal Engineering, 2: 67-74. 

(2) Katkhaw, N., Vorayos, N.,  and Nuntaphan, A. (2014). Heat Transfer Behavior of Flat Plate 

having Dimple Surfaces. โครงการจดัประชุมวชิาการ การถ่ายเทพลงังาน ความรอ้น และมวลใน
อุปกรณ์ดา้นความรอ้นและกระบวนการ ครัง้ที ่13, เจา้หลาวคาบาน่ารสีอรท์ อ.ท่าใหม ่จ.จนัทบุร:ี 
391-396. 
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ประวติัอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 
ดร.ปรเมศร ์ปธิเก 

Paramet Pathike, Ph.D. 
 

ช่ือ-สกลุ   ดร.ปรเมศร ์ปธเิก 
รหสัประจ าตวัประชาชน 34407002XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
สถานท่ีท างาน   สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา 56000 
สถานท่ีติดต่อได้สะดวก สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา 56000 
โทรศพัท ์   054-46-6666  ต่อ 3382 
Email    pakdeeman@hotmail.com 
ประวติัการศึกษา 

พ.ศ. 2556   วศิวกรรมศาสตรดุษฎบีณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล)  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่

 พ.ศ. 2552   วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล)  
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(2) นัทธ์ิธนนท์ พงษ์พานิช, (2559), “การศกึษาการอบแหง้พลงังานแสงอาทติยแ์บบแอคทพี

ส าหรบัหนงัหม”ู.การประชุมวชิาการเครือ่ขา่ยวศิวกรรมเครือ่งกลแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่30  5-8 
กรกฏาคม 2559 จงัหวดัสงขลา 

(3) มณัฑนา รงัสโิยภาส และนัทธ์ิธนนท ์พงษ์พานิช, (2556)“การศกึษาการอบแหง้แบบผสมผสาน
พลงังานแสงอาทติย ์ส าหรบักลว้ยสไลซ์” การประชุมวชิาการเครือ่ขา่ยวศิวกรรมเครื่องกลแห่ง
ประเทศไทย ครัง้ที ่27  16 -18 ตุลาคม 2556 พทัยา 
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ประวติัอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
นายอดิศร ประสิทธ์ิศกัด์ิ 
Mr.Adisorn Prasitsak 

 
ช่ือ-สกลุ   นายอดศิร ประสทิธิศ์กัดิ ์
รหสัประจ าตวัประชาชน 35199001XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
สถานท่ีท างาน   สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา 56000 
สถานท่ีติดต่อได้สะดวก สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา 56000 
โทรศพัท ์   0 5446 6666  ต่อ 3374 
Email    adisornprasitsak@hotmail.com 
ประวติัการศึกษา 

พ.ศ. 2546  วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล)มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 พ.ศ. 2541   วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล)  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่

ผลงานทางวิชาการ 

(1) อดิศร ประสิทธ์ิศกัด์ิ. (2555). การดูดซบัพลงังานชนกระแทกของกนัชนหน้ารถยนต์ทีม่ภีาคตดั
แตกต่าง. งานประชุมวชิาการมหาวทิยาลยัขอนแก่น วทิยาเขตหนองคาย ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2555, 
สงิหาคม 2555 ขอนแก่น 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ภาระงานสอนของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูรและอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
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ตารางแสดงภาระงานสอนของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 
เลขบตัร
ประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คณุวฒิุ สาขาวิชา สถาบนัการศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษา 
ภาระงานสอน 

(ชัว่โมง/ปีการศึกษา) 
2556 2557 2558 2559 

1. นายนพรตัน์  
เกตุขาว 

35604521
XXXXX 

อาจารย ์ วศ.ด 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วศิวกรรมเครือ่งกล 
วศิวกรรมเครือ่งกล 
วศิวกรรมเครือ่งกล 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

- 765 705 165 

2. นายปรเมศร ์ 
ปธเิก 

34407002
XXXXX 

อาจารย ์ วศ.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ.  

วศิวกรรมเครือ่งกล 
วศิวกรรมเครือ่งกล 
วศิวกรรมเครือ่งกล 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

- 510 435 210 

3. นางสาวฝนทพิย ์
จนินัทยุา 

36507001
XXXXX 

อาจารย ์ Ph.D. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

Aeronautical Engineering 
วศิวกรรมเครือ่งกล 
วศิวกรรมเครือ่งกล 

Loughborough University, UK
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

- - 345 210 

4. นายวสนัต ์ 
ค าสนาม 

34511005
XXXXX 

อาจารย ์ Ph.D. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

Mechanical Engineering 
วศิวกรรมเครือ่งกล 
วศิวกรรมเครือ่งกล 

University of Leicester, UK 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

- 255 480 210 

5. นายวชิญพ์ล 
ฟักแกว้ 

35601003
XXXXX 

อาจารย ์ วศ.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วศิวกรรมเครือ่งกล 
วศิวกรรมเครือ่งกล 
วศิวกรรมเครือ่งกล 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

615 735 660 210 
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ตารางแสดงภาระงานสอนของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 
เลขบตัร
ประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คณุวฒิุ สาขาวิชา สถาบนัการศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษา 
ภาระงานสอน 

(ชัว่โมง/ปีการศึกษา) 
2556 2557 2558 2559 

6. นางรชันีวรรณ 
องักรุบุตุร ์

33699000 
XXXXX 

อาจารย ์ Ph.D. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

Mechanical Engineering 
วศิวกรรมเครือ่งกล 
วศิวกรรมเครือ่งกล 

University of Texas at Alington, USA 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

630 555 420 210 

7. นายสทุธนินัท ์
ศรรีตัยาวงค ์

55303000 
XXXXX 

อาจารย ์ Ph.D. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

Mechanical Engineering 
วศิวกรรมเครือ่งกล 
 
วศิวกรรมเครือ่งกล 

University of Leicester, UK 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

- 375 390 225 

8. นายปุรมิพฒัน์
สทัธรรมณุวงศ ์

35404003 
XXXXX 

ผูช้่วย
ศาสตรา-
จารย ์

Ph.D 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

Mechanical Engineering 
วศิวกรรมเครือ่งกล 
วศิวกรรมเครือ่งกล 

Universite de Bourgogne, FRANCE 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

405 600 600 195 

9. นายจกัรพงษ ์
จ ารญู 

36303000 
XXXXX 

อาจารย ์ วศ.ด. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วศิวกรรมเครือ่งกล 
วศิวกรรมเครือ่งกล 
วศิวกรรมเครือ่งกล 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

- 90 600 210 
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ตารางแสดงภาระงานสอนของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 
เลขบตัร
ประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คณุวฒิุ สาขาวิชา สถาบนัการศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษา 
ภาระงานสอน 

(ชัว่โมง/ปีการศึกษา) 
2556 2557 2558 2559 

10. นายสธุรรม 
อรณุ 

36501013 
XXXXX 

อาจารย ์ Ph.D. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

Mechanical Engineering 
วศิวกรรมเครือ่งกล 
วศิวกรรมเครือ่งกล 

The University of Manchester
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

- - 375 180 

11. นายอดศิร 
ประสทิธศิกัดิ ์

35199001 
XXXXX 

อาจารย ์ วศ.ม 
วศ.บ. 

วศิวกรรมเครือ่งกล 
วศิวกรรมเครือ่งกล 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

660 360 480 180 

12. นายนทัธิธ์นนท ์
พงษ์พานิช 

39298000 
XXXXX 

อาจารย ์ วศ.ม. 
วศ.บ. 

วศิวกรรมเครือ่งกล 
วศิวกรรมเครือ่งกล 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

585 645 540 120 
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ภาคผนวก ช 
ระเบยีบคณะกรรมการสภาวศิวกร ว่าดว้ยวชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์วชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรม 

และวชิาเฉพาะทางวศิวกรรม ทีส่ภาวศิวกรจะใหก้ารรบัรองปรญิญา ประกาศนียบตัร และวุฒบิตัร ในการ
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ซ 
ตารางเปรียบเทียบ มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล กบั  

หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 
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1. ค าอธิบายองคค์วามรู้ท่ีจ าเป็นในการประกอบวิชาชีพ 
๑) องค์ความรู้ ท่ีเ ก่ียวเน่ืองกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง (Applied 

Mathematics, Computer and Simulations) หมายถงึ เนื้อหาความรูท้ีน่ าเสนอระบบต่างๆ ในรปูแบบ 
ของสมการคณิตศาสตร ์การจ าลองระบบ การออกแบบและวเิคราะห์ระบบจ าลอง ระบบป้อนกลบั และ 
การประมวลผลบนคอมพวิเตอร ์เป็นตน้ 

๒) องค์ความรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองในด้านกลศาสตร ์(Mechanics) หมายถงึ เนื้อหาความรูท้ี่อยู่บน พื้นฐานที่
เกี่ยวขอ้งกบัการวเิคราะหแ์รงหรอืภาระอื่นๆ ทีก่ระท ากบัระบบเชงิกล รวมทัง้การวเิคราะหก์าร เคลื่อนที ่
จนกระทัง่ถงึการวเิคราะหค์วามเคน้และการเปลีย่นรปูของวตัถุภายใตภ้าระแบบต่างๆ ทีม่ากระท า 

๓) องค์ความรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล (Thermal Sciences and Fluid 
Mechanics) หมายถงึ เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนความรูพ้ื้นฐานของลกัษณะเฉพาะ (characteristics) และ
กระบวนการของของไหล หลกัการพลศาสตรข์องของไหล การเคลื่อนทีข่องความรอ้น ระบบทาง ความ
รอ้นและการประยกุตใ์ชท้ีเ่กีย่วเนื่องทัง้หมด 

๔) องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองทางเคมีและวสัด ุ(Chemistry and Materials) หมายถงึ เนื้อหาความรูท้ี่อยู่
บนพืน้ฐานของสมบตัแิละสถานะของสสาร การเปลีย่นแปลง การแปรรปู และการ เกดิปฏกิริยิาของสสาร 
การประยกุตใ์ชง้านสสารในดา้นต่างๆ รวมทัง้กระบวนการทางวศิวกรรมของวสัดุ 

๕) องค์ความรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองทางพลงังาน (Energy) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ พลังงาน
ประเภทต่างๆ ทีจ่ าเป็นในชวีติประจ าวนั กระบวนการผลติ การขนส่ง เป็นตน้ รวมถงึกลไกหรอื หลกัการ
การเปลีย่นรปูของพลงังาน และรวมทัง้เนื้อหาทีเ่กีย่วกบัพลงังานทางเลอืกและพลงังานทดแทน ส าหรบัใน
อนาคต 

๖) องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์(Electricity and Electronics) หมายถงึ เนื้อหา
ความรู้ซึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรและระบบไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจร
อเิลก็ทรอนิกส ์คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า สญัญาณ เป็นต้น รวมไปถงึการประยุกต์ใชง้านดว้ย เทคโนโลยทีาง
ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์

๗) องค์ความรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการบริหารจดัการระบบ (System Management) หมายถึง เนื้อหา
ความรูท้างการจดัการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภยัทาง วศิวกรรม 
เศรษฐศาสตร ์โลจสิตกิส ์รวมไปถงึการน าสารสนเทศมาใชใ้นการบรหิารจดัการ 

๘) องค์ความรู้ ท่ี เ ก่ียว เ น่ืองทางชีว วิทยา สุขภาพ และ ส่ิงแวดล้อม (Biology Health and 
Environment) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีและการน ามาประยุกต์ใช้งาน  ที่
เกีย่วเนื่องทางดา้นชวีวทิยา สุขภาพ และสิง่แวดลอ้ม 

2. ตารางแสดงกลุ่มวชิาที่เป็นเน้ือหาสาระส าคญัของสาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล 

2. ตารางแสดงกลุ่มวิชาท่ีเป็นเน้ือหาสาระส าคญัของสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

เน้ือหาความรู้ 
องคค์วามรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
(๑) กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 
261101 เขยีนแบบวศิวกรรม (Engineering Drawing) X X       
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2. ตารางแสดงกลุ่มวิชาท่ีเป็นเน้ือหาสาระส าคญัของสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

เน้ือหาความรู้ 
องคค์วามรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
261111 กลศาสตรว์ศิวกรรม 1 (Engineering Mechanics I) X X       
261191 ปฏบิตักิารยานยนต ์(Automotive Workshop)  X    X   
264101 วสัดุวศิวกรรม (Engineering Materials)  X  X     
264209 พืน้ฐานกรรมวธิกีารผลติ  

(Fundamental of Manufacturing Processes) 
X X  X   X  

261221 กลศาสตรว์ศิวกรรม 2 (Engineering Mechanics II) X X       
261311 กลศาสตรข์องของแขง็ (Mechanics of Solids) X X       
261321 เขยีนแบบเครือ่งกล (Mechanical Drawing)  X       
261332 กลศาสตรข์องเครือ่งจกัรกล (Mechanics of Machinery) X X       
261333 การออกแบบเครือ่งจกัรกล (Machine Design) X X  X    X 
261334 การสัน่สะเทอืนทางกล (Mechanical Vibration) X X       
261461 การออกแบบอุปกรณ์แปรรปูอาหาร 

(Design of Food Processing Equipment) 
 X X X X X  X 

261470 พืน้ฐานชวีกลศาสตรส์ าหรบัการออกแบบทางวศิวกรรม  
(Basic Biomechanics for Engineering Design) 

 X      X 

261471 การออกแบบอุปกรณ์ออกก าลังกาย (Fitness Equipment 
Design) 

 X   X   X 

261472 เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเบื้องต้น ( Introduction to 
Assistive Technologies) 

 X   X   X 

261473 ระเบยีบวธิไีฟไนตเ์อลเิมนต ์(Finite Element Method) X X       
261474 กลศาสตรก์ารแตกหกั (Fracture Mechanics) X X       
261475 วสัดุเชงิประกอบ (Composite materials) X X       
261476 หลกัของกลศาสตรข์องแขง็ (Principles of Solid Mechanics) X X  X     
 (๒) กลุ่มความรู้ด้านอณุหศาสตรแ์ละของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 
261211 เทอรโ์มไดนามกิส ์(Thermodynamics) X  X X X    
261212 เทอรโ์มไดนามกิสป์ระยกุต ์(Applied Thermodynamics) X  X X X    
261213 กลศาสตรข์องของไหล (Mechanics of Fluids) X  X      
261331 การถ่ายเทความรอ้น (Heat Transfer) X  X  X    
261335 การปรบัอากาศ (Air-Conditioning) X  X  X    
261336 การออกแบบระบบความรอ้น (Thermal System Design) X  X  X    
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2. ตารางแสดงกลุ่มวิชาท่ีเป็นเน้ือหาสาระส าคญัของสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

เน้ือหาความรู้ 
องคค์วามรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
261440 การอนุรกัษ์และการจดัการพลังงาน (Energy Conservation 

and Management) 
X X X  X X X X 

261441 อาคารใชพ้ลงังานสุทธศิูนย ์(Net-Zero Energy Building) X  X X X X X X 
261442 โครงข่ายอัจฉรยิะส าหรบัระบบการจดัการพลงังานในชุมชน 

(Smart grid for Community Energy Management systems) 
X  X  X X X X 

261443 การออกแบบระบบท่อในอาคาร (Design of plumbing system) X  X  X    
261444 การระบายอากาศเฉพาะทีแ่ละการออกแบบหอ้งสะอาด (Local 

ventilation and clean room design) 
X  X  X   X 

261445 การบรหิารงานระบบและการประเมนิราคา (Building Service 
Construction Management and Cost estimation) 

X   X X  X  

261450 แหล่ งพลังงานทางเลือกและแหล่งพลังงานหมุนเวียน 
(Alternative and Renewable Energy Resources) 

X   X X X   

261451 ระบบกัก เก็บพลัง งานเบื้ อ งต้น  ( Introduction to Energy 
Storages) 

  X X X X X X 

261452 เทคโนโลยกีารเกบ็เกีย่วพลงังาน  
(Energy Harvesting Technology) 

 X X X X X  X 

261453 วศิวกรรมโรงจกัรตน้ก าลงั (Power Plant Engineering) X  X  X    
261454 ไฮโดรเจนและเซลลเ์ชือ้เพลงิ (Hydrogen and Fuel Cells) X  X X X X   
261455 อากาศพลศาสตรเ์บือ้งตน้ (Basic Aerodynamics) X  X      
261456 เทคโนโลยกีงัหนัลม (Wind Turbines Technology) X X X  X X   
261457 เทคโนโลยขีองฮทีไปป์ (Heat Pipe Technology) X  X X X    
261460 เครือ่งจกัรกลของไหล (Fluid Machinery)  X  X  X    
261462 การอบแหง้และการเกบ็รกัษาผลผลติการเกษตร  

(Drying and Storage of Agricultural Products) 
X  X X X   X 

261463 การท าความเยน็และระบบหอ้งเยน็  
(Refrigeration and Cold Storage Systems) 

X  X  X    

261464 การออกแบบเครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้น  
(Heat Exchanger Design) 

X  X  X    

261465 เครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายใน (Internal Combustion Engine) X X X X X   X 
261466 การออกแบบระบบท่อ (Design of Piping Systems) X  X  X    
(๓) กลุ่มความรู้ด้านระบบพลศาสตรแ์ละการควบคมุ (Dynamic Systems and Control) 
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2. ตารางแสดงกลุ่มวิชาท่ีเป็นเน้ือหาสาระส าคญัของสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

เน้ือหาความรู้ 
องคค์วามรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์(Computer Programming) X X X  X  X  
261203 แคลคลูสัประยกุตใ์นงานวศิวกรรมเครือ่งกล  

(Applied calculus in mechanical Engineering) 
X        

261322 ระเบยีบวธิเีชงิตวัเลขในงานวศิวกรรมเครือ่งกล  
(Numerical Methods in Mechanical Engineering) 

X        

261323 สถติแิละการวดัในงานวศิวกรรมเครือ่งกล  
(Statistics and Measurement in Mechanical Engineering) 

X X X X X X   

261324 แมคคาทรอนิกส ์(Mechatronics) X X    X   

261431 การควบคุมอตัโนมตั ิ(Automatic Control) X X X  X X X  

261432 การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 
(Computer Aided Mechanical Engineering Design) 

X X X      

261480 อุปกรณ์ขบัเคลื่อนและตรวจวดัในหุ่นยนต์ (Robot Actuators 
and Sensors) 

X X X   X   

261481 หุ่นยนตเ์คลื่อนทีเ่บือ้งตน้ (Introduction to Mobile Robots) X X    X   
261482 หุ่นยนตอุ์ตสาหกรรมเบือ้งตน้  

(Introduction to Industrial Robots) 
X X    X   

261483 หุ่นยนตอ์ากาศยานเบือ้งตน้ (Introduction to Flying Robots) X X X   X   
262201 วศิวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน (Fundamental of Electrical 

Engineering) 
X     X   
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3. ตารางแสดงรายวิชาท่ีสอดคล้องในแต่ละองคค์วามรู้ 
มคอ. 1 

องคค์วามรูท่ี้จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพ 
วิชาในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 
๑) องคค์วามรูท่ี้เก่ียวเน่ืองกบัคณิตศาสตร์
ประยุกต ์คอมพิวเตอร ์และการจ าลอง 
(Applied Mathematics, Computer and 
Simulations) 

241151 แคลคลูสั 1 (Calculus I) 
241152 แคลคลูสั 2 (Calculus II) 
226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์(Computer Programming) 
261203 แคลคลูสัประยุกตใ์นงานวศิวกรรมเครื่องกล ( 

Applied calculus in mechanical Engineering) 
261322 ระเบยีบวธิเีชงิตวัเลขในงานวศิวกรรมเครื่องกล 

(Numerical Methods in Mechanical Engineering) 
261432 การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 

(Computer Aided Mechanical Engineering Design) 
261431 การควบคุมอตัโนมตั ิ(Automatic Control) 

 261473 ระเบยีบวธิไีฟไนตเ์อลเิมนต ์(Finite Element Method) 

๒) องคค์วามรูท่ี้เก่ียวเน่ืองในด้าน
กลศาสตร ์(Mechanics) 

261101 เขยีนแบบวศิวกรรม (Engineering Drawing) 
261191 ปฏบิตักิารยานยนต ์(Automotive Workshop) 
261111 กลศาสตรว์ศิวกรรม 1 (Engineering Mechanics I) 
261221 กลศาสตรว์ศิวกรรม 2 (Engineering Mechanics II) 
261311 กลศาสตรข์องของแขง็ (Mechanics of Solids) 
261321 เขยีนแบบเครื่องกล (Mechanical Drawing) 
261332 กลศาสตรข์องเครื่องจกัรกล (Mechanics of Machinery) 
261333 การออกแบบเครื่องจกัรกล (Machine Design) 
261334 การสัน่สะเทอืนทางกล (Mechanical Vibration) 
261461 การออกแบบอุปกรณ์แปรรปูอาหาร  

(Design of Food Processing Equipment) 
261471 การออกแบบอุปกรณ์ออกก าลงักาย (Fitness Equipment Design) 
261472 เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเบื้องต้น ( Introduction to 

Assistive Technologies) 
261474 กลศาสตรก์ารแตกหกั (Fracture Mechanics) 
261475 วสัดุเชงิประกอบ (Composite materials) 
261476 หลกัของกลศาสตรข์องแขง็ (Principles of Solid Mechanics) 

๓) องคค์วามรูท่ี้เก่ียวเน่ืองกบัอณุหศาสตร์
และกลศาสตรข์องไหล (Thermal Sciences 
and Fluid Mechanics) 

261211 เทอรโ์มไดนามกิส ์(Thermodynamics) 
261212 เทอรโ์มไดนามกิสป์ระยุกต ์(Applied Thermodynamics) 
261213 กลศาสตรข์องของไหล (Mechanics of Fluids) 
261331 การถ่ายเทความรอ้น (Heat Transfer) 
261335 การปรบัอากาศ (Air-Conditioning) 
261336 การออกแบบระบบความรอ้น (Thermal System Design) 
261443 การออกแบบระบบท่อในอาคาร (Design of plumbing system) 
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มคอ. 1 
องคค์วามรูท่ี้จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพ 

วิชาในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 

261444 การระบายอากาศเฉพาะทีแ่ละการออกแบบหอ้งสะอาด  
(Local ventilation and clean room design) 

261455 อากาศพลศาสตรเ์บือ้งตน้ (Basic Aerodynamics) 
261456 เทคโนโลยกีงัหนัลม (Wind Turbines Technology) 
261457 เทคโนโลยขีองฮทีไปป์ (Heat Pipe Technology) 
261460 เครื่องจกัรกลของไหล (Fluid Machinery)  
261463 การท าความเยน็และระบบหอ้งเยน็  

(Refrigeration and Cold Storage Systems) 
261464 การออกแบบเครื่องแลกเปลีย่นความรอ้น  

(Heat Exchanger Design) 
261466 การออกแบบระบบท่อ (Design of Piping Systems) 

๔) องคค์วามรูท้ีเ่กีย่วเน่ืองทางเคมแีละวสัดุ 
(Chemistry and Materials) 

242101 หลกัเคม ี(Principle of Chemistry) 
264101 วสัดุวศิวกรรม (Engineering Materials) 

 264209 พืน้ฐานกรรมวธิกีารผลติ (Fundamental of Manufacturing 
Processes) 

 261454 ไฮโดรเจนและเซลลเ์ชือ้เพลงิ (Hydrogen and Fuel Cells) 
 261465 เครื่องยนตเ์ผาไหมภ้ายใน (Internal Combustion Engine) 

๕) องคค์วามรูท้ีเ่กีย่วเนื่องทางพลงังาน 
(Energy) 

261441 อาคารใชพ้ลงังานสทุธศินูย ์(Net-Zero Energy Building) 
261442 โครงข่ายอัจฉริยะส าหรับระบบการจัดการพลังงานในชุมชน 

(Smart grid for Community Energy Management systems) 
261450 แหล่งพลงังานทางเลอืกและแหล่งพลงังานหมุนเวยีน (Alternative 

and Renewable Energy Resources) 
261451 ระบบกกัเกบ็พลงังานเบือ้งตน้ (Introduction to Energy Storages) 
261452 เ ท ค โ น โ ลยี ก า ร เ ก็บ เ กี่ ย ว พ ลั ง ง า น  ( Energy Harvesting 

Technology) 
261453 วศิวกรรมโรงจกัรตน้ก าลงั (Power Plant Engineering) 
261454 ไฮโดรเจนและเซลลเ์ชือ้เพลงิ (Hydrogen and Fuel Cells) 
261462 การอบแห้งและการเก็บรักษาผลผลิตการเกษตร (Drying and 

Storage of Agricultural Products) 
261465 เครื่องยนตเ์ผาไหมภ้ายใน (Internal Combustion Engine) 

๖) องค์ความรู้ที่ เกี่ยวเนื่ องกับไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส ์(Electricity and Electronics) 
 

261323 สถิติและการวัดในงานวิศวกรรมเครื่องกล (Statistics and 
Measurement in Mechanical Engineering) 

261324 แมคคาทรอนิกส ์(Mechatronics) 

 261480 อุปกรณ์ขบัเคลื่อนและตรวจวดัในหุ่นยนต์ (Robot Actuators and 
Sensors) 

261481 หุ่นยนตเ์คลื่อนทีเ่บือ้งตน้ (Introduction to Mobile Robots) 
261482 หุ่นยนตอ์ุตสาหกรรมเบือ้งตน้ (Introduction to Industrial Robots) 
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มคอ. 1 
องคค์วามรูท่ี้จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพ 

วิชาในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 

261483 หุ่นยนตอ์ากาศยานเบือ้งตน้ (Introduction to Flying Robots) 

262201 วศิวกรรมไฟฟ้าพืน้ฐาน (Fundamental of Electrical Engineering) 
๗) องคค์วามรูท้ีเ่กีย่วเน่ืองกบัการบรหิารจดัการ
ระบบ (System Management) 

261336 การออกแบบระบบความรอ้น (Thermal System Design) 
261440 การอนุรกัษ์และการจดัการพลงังาน (Energy Conservation and 

Management) 
261445 การบริหารงานระบบและการประเมินราคา (Building Service 

Construction Management and Cost estimation)  
๘) องคค์วามรูท้ีเ่กีย่วเนื่องทางชวีวทิยา 
สขุภาพ และสิง่แวดลอ้ม (Biology Health and 
Environment) 

003202 การจดัการสุขภาพและสิง่แวดล้อม (Health and Environmental 
Management) 

261470 พื้นฐานชีวกลศาสตร์ส าหรบัการออกแบบทางวศิวกรรม (Basic 
Biomechanics for Engineering Design) 

 261471 การออกแบบอุปกรณ์ออกก าลังกาย (Fitness Equipment 
Design) 

 261472 เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเบื้องต้น ( Introduction to 
Assistive Technologies) 

 



แบบรายงานข้อมลูการพิจารณารายละเอียดของหลกัสตูรตามกรอบมาตฐานคณุวฒิุ 
ระดบัปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัพะเยา 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
หมวดท่ี 1  ข้อมูลทัว่ไป  

1.  ชื่อหลกัสตูร (ภาษาไทย)     หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล  
  (ภาษาองักฤษ) Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering  

2.  ชื่อปรญิญา (ภาษาไทย)     วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล) 

                    (ภาษาองักฤษ)  Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 

 อกัษรยอ่ปรญิญา (ภาษาไทย)  วศ.บ. (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
    (ภาษาองักฤษ)  B.Eng. (Mechanical Engineering) 
    หลกัเกณฑใ์นการเรยีกชื่อปรญิญา 

 เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา ชื่อ....................................................พ.ศ. …………. 
 เป็นไปตามเกณฑก์ารก าหนดชื่อปรญิญาของ กกอ. 
 ไมเ่ป็นไปตามเกณฑแ์ต่ไดร้บัความเหน็ชอบใหใ้ชช้ื่อปรญิญานี้จาก กกอ. เมือ่......... 

ประเภทของหลกัสตูร 
 หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาการ 

  ปรญิญาตรทีางวชิาการ 
  ปรญิญาตรแีบบกา้วหน้าทางวชิาการ 

 หลกัสตูรปรญิญาตรทีางวชิาชพี 
  ปรญิญาตรทีางวชิาชพี 
  ปรญิญาตรแีบบกา้วหน้าทางวชิาชพี 

 หลกัสตูรปรญัญาตรปีฏบิตักิาร 
  ปรญิญาตรปีฏบิตักิาร 
  ปรญิญาตรแีบบกา้วหน้าปฏบิตักิาร 

3.  สถานสภาพของหลกัสตูร 
 หลกัสตูรใหม ่ ก าหนดเปิดสอน เดอืน........................................พ.ศ. ................ 
 หลกัสตูรปรบัปรงุ  ก าหนดเปิดสอน เดอืน  สงิหาคม  พ.ศ. 2560 
  ปรบัปรงุจากหลกัสตูร ชื่อ ................................................................................ 
  เริม่ใชม้าตัง้แต่ปีการศกึษา 2555 
  ปรบัปรงุครัง้สุดทา้ยเมือ่ปีการศกึษา 2555 

 
4. การพจิารณาอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูร 
 ไดพ้จิารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัพะเยา ครัง้ที ่6/2560 

เมือ่วนัที ่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 

มคอ. 02 
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 ไดพ้จิารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการบรหิาร มหาวทิยาลยัพะเยา ในการประชุมเวยีนคณะ
กรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัพะเยา ครัง้ที ่123(7/2560) เมือ่วนัที ่14 มถุินายน  
พ.ศ. 2560 

 ไดร้บัอนุมตัหิลกัสตูรจากสภามหาวทิยาลยัพะเยา ในการประชุมครัง้ที ่5/2560 
เมือ่วนัที ่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

5. แนวทางทีใ่ชพ้ฒันาหลกัสตูร 
 เป็นไปตามกรอบมาตฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
 เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร ์พ.ศ. 2553 

6. สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน 

 เฉพาะในสถาบนั 
 วทิยาเขต (ระบุ) ………………………………………………………… 
 อื่นๆ(ระบุ)................................................................. 

7.  รปูแบบของหลกัสตูร 
 7.1 รปูแบบ 

 หลกัสตูรปรญิญาตร ี4 ปี 
 อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................... 

 7.2 ภาษาทีใ่ช ้
 หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาไทย 
 หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)................................... 
 หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)............... 

 7.3 การรบัผูเ้ขา้ศกึษา 
 รบัเฉพาะนิสติไทย 
 รบัเฉพาะนิสติต่างชาต ิ
 รบันิสติไทยหรอืต่างชาตทิีใ่ชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอย่างด ี

 7.4 ความรว่มมอืกบัสถาบนัอื่น 
 เป็นหลกัสตูรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
 เป็นหลกัสตูรทีไ่ดร้บัความรว่มมอืสนบัสนุนจากสถาบนัอื่น 

  ชื่อสถาบนั............................................................................................ 
  รปูแบบของความรว่มมอืสนบัสนุน......................................................... 

 เป็นหลกัสตูรรว่มกบัสถาบนัอื่น 
  ชื่อสถาบนั....................................................ประเทศ............................ 
  รปูแบบของการรว่ม 
   รว่มมอืกนั โดยสถาบนัฯ เป็นผูใ้หป้รญิญา 
   รว่มมอืกนั โดยสถาบนัฯอื่น เป็นผูใ้หป้รญิญา 

  
 รว่มมอืกนั โดยผูศ้กึษาอาจไดร้บัปรญิญาจากสองสถาบนั (หรอืมากกว่า 

2   สถาบนั) 
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 7.5 การใหป้รญิญา แก่ผูส้ าเรจ็การศกึษา 
 ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
 ใหป้รญิญามากกว่า 1 สาขาวชิา (เช่น ทวปิรญิญา) 
 อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................................................ 

8.  อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเรจ็การศกึษา 
8.1 วศิวกรเครือ่งกล ทีท่ าหน้าทีใ่นฝ่ายสาธารณูปโภค ฝ่ายซ่อมบ ารงุ หรอืฝ่ายผลติใน  

โรงงานอุตสาหกรรม เช่น  โรงไฟฟ้า  โรงกลัน่น ้ามนั โรงงานผลติหรอืประกอบชิน้ส่วนยาน
ยนต ์โรงงานผลติอาหาร เป็นตน้ 

8.2 วศิวกรเครือ่งกล ทีท่ าหน้าทีค่วบคุมการตดิตัง้ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในอาคารที่ 
ก าลงัก่อสรา้ง เช่น งานระบบท่อในอาคารสงู งานระบบปรบัอากาศ เป็นตน้ 

8.3 วศิวกรเครือ่งกล ในบรษิทัต่าง ๆ ในงานทีน่อกเหนือจากขอ้ 8.1 และ 8.2 
8.4 ขา้ราชการ หรอืพนักงานของรฐั ในต าแหน่งวศิวกรเครื่องกลของส่วนราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง

เช่น เทศบาลเมอืง องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เป็นตน้ 
8.5 ผูช้่วยนกัวจิยัในสาขาวศิวกรรมเครือ่งกลและสาขาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 



 

 

4 

หมวดท่ี 2 ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 
 สมัพนัธส์อดคลอ้งกบัแผนพฒันาการอุดมศกึษาของชาต ิ
 สอดคลอ้งกบัปรชัญาการอุดมศกึษา 
 สอดคลอ้งกบัปรชัญาของสถาบนัฯ 
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานวชิาการ สาขาวชิา.......................................................... 
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานวชิาชพี สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล 
 เน้นการผลติบณัฑติใหม้คีุณลกัษณะ ดงันี้ 

 

1. สามารถประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมในสาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล มคีวาม
เป็นมอือาชพี ยดึมัน่ในจรรยาบรรณ และสามารถสรา้งความกา้วหน้าในวชิาชพี หรอื
ศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ได้ 

2. กา้วทนัเทคโนโลย ีมคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละสุนทรยีภาพทีน่ าไปสู่แนวคดิใหม ่ๆ เพื่อ
การลดตน้ทุน การสรา้งมลูค่าเพิม่ หรอืการสรา้งนวตักรรมได้ 

3. มวีสิยัทศัน์ มบีุคลกิภาพทีด่ ีตดิต่อประสานงานและท างานเป็นทมีไดอ้ย่างมี
ประสทิธผิล 

4. มทีศันคตทิีด่ใีนการด าเนินชวีติ ใส่ใจสุขภาพ ใชค้วามรูแ้ละทกัษะสนบัสนุนกจิกรรม
ของชุมชนหรอืมสี่วนรว่มกบัชุมชนในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และเป็นพลเมอืงทีม่ ี
คุณภาพในยคุไทยแลนด ์4.0 

 อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................................................ 
2.  แผนการพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูร 
 มแีผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง 
 มกีลยทุธใ์นการด าเนินการ 
 มกีารก าหนดหลกัฐาน/ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 

 
 

หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 
1.  ระบบการจดัการศกึษา 

1.1 ระบบ 
 ระบบทวภิาค ภาคการศกึษาละ................15................สปัดาห ์
 ระบบไตรภาค ภาคการศกึษาละ....................................สปัดาห ์
 ระบบจตุรภาค ภาคการศกึษาละ....................................สปัดาห ์
 ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอยีด).............................................................. 

 
1.2 การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค...ไม่ม.ี............................................................... 
1.3 การจดัการศกึษาภาคฤดรูอ้น 
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 มภีาคฤดรูอ้น  จ านวน 1 ภาค ภาคละ 8 สปัดาห ์
 ไมม่ภีาคฤดรูอ้น 

2.  การด าเนินการหลกัสตูร 
2.1 วนั – เวลาด าเนินการ 

 วนั – เวลาราชการปกต ิ
 นอกวนั – เวลาราชการ (ระบุ)........................ 

2.2 การเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ศกึษา 
 เฉพาะแบบศกึษาเตม็เวลา 
 เฉพาะแบบศกึษาบางเวลา 
 ทัง้แบบศกึษาเตม็เวลาและแบบศกึษาบางเวลา 

2.3 คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
 ตามเกณฑม์าตรฐาน คอื เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษามธัยมศกึษาหรอืเทยีบเท่า 
 ตามเกณฑม์าตรฐาน คอื เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาประกาศนียบตัรวชิาชพีขัน้สงู 

หรอืเทยีบเท่า หรอือนุปรญิญา 
 เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัพะเยาว่าดว้ย การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 

พ.ศ. 2553 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
2.4 จ านวนผูเ้ขา้ศกึษาในหลกัสตูร รวม............60................ คน  

 2.5 รปูแบบการจดัการเรยีนการสอน 
 แบบชัน้เรยีน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพรภ่าพและเสยีงเป็นสื่อหลกั 
 แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั(E-learning) 
 แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์น็ต 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................................ 

3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 
  3.1  จ านวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาศกึษา 

 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกว่า..........147............หน่วยกติ 
  แบบศกึษาเตม็เวลา  ใหศ้กึษาไดไ้มเ่กนิ...........8...........ปีการศกึษา 
    ส าเรจ็การศกึษาไดไ้มก่่อน 6 ภาคการศกึษา 
  แบบศกึษาบางเวลา  ใหศ้กึษาไดไ้มเ่กนิ......................ปีการศกึษา 
    ส าเรจ็การศกึษาไดไ้มก่่อน.........ภาคการศกึษา 

 
3.2 โครงสรา้งหลกัสตูร 

 หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป.............30...........หน่วยกติ 
 หมวดวชิาเฉพาะ....................111...........หน่วยกติ 

  วชิาเฉพาะพืน้ฐาน...........48..........หน่วยกติ 
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   กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร.์..21...หน่วยกติ 
   กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรมเครือ่งกล...................27...หน่วยกติ 
  วชิาเฉพาะดา้น...............63...........หน่วยกติ 
   กลุ่มวชิาบงัคบัทางวศิวกรรม 
    กลุ่มวชิาแกน...................................................27...หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาเฉพาะทางวศิวกรรมเครือ่งกล............24...หน่วยกติ 
   กลุ่มวชิาเลอืกทางวศิวกรรม 
    กลุ่มวชิาชพีเลอืก.............................................12...หน่วยกติ 
 หมวดวชิาเลอืกเสร.ี...............6..................หน่วยกติ 
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 3.3 จ านวนและคุณวุฒขิองอาจารย ์
                   3.3.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

เลขบตัรประจ าตวั 
ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

ช่ือ - นามสกลุ คณุวฒิุ
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเรจ็การศึกษาจากสถาบนั ปี 

3640100774911 อาจารย ์ นายนพรตัน์ เกตุขาว วศ.ด. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2557 
   วศ.ม. วศิวกรรมเครือ่งกล จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2550 
   วศ.บ. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2543 
3440700224727 อาจารย ์ นายปรเมศร ์ปธเิก วศ.ด. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2556 
   วศ.ม. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2552 
   วศ.บ. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 2549 
3650700100431 อาจารย ์ นางสาวฝนทพิย ์จนินัทุยา Ph.D. Aeronautical and Automotive 

Engineering 
Loughborough University, UK 2558 

   วศ.ม. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2549 
   วศ.บ. วศิวกรรมเครือ่งจกัรกลเกษตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2544 
3451100516159 อาจารย ์ นายวสนัต ์ค าสนาม Ph.D. Mechanical Engineering University of Leicester, UK 2557 
   วศ.ม. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 2547 
   วศ.บ. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2542 
3560100341021 อาจารย ์ นายวชิญพ์ล ฟักแกว้ วศ.ด. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2556 
   วศ.ม. วศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2548 
   วศ.บ. วศิวกรรมเครือ่งกล  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 2543 
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4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 มกีารฝึกงาน 
 ไมม่ ี

5. การท าการวจิยั 
 มกีารท าโครงงาน 
 ไมม่ ี

 
 

หมวดท่ี 4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสติ 
 ม ี
 ไมม่ ี

2. มาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
 มมีาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามทีก่ าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒคิรบ 5 ดา้น 
 มมีาตรฐานผลการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ........3..... ดา้นดงันี้ 

  สุนทรยีศลิป์ 
  ทกัษะการส่งเสรมิสุขภาพและพฒันาบุคลกิภาพ 
  ทกัษะการปฏบิตักิารทางวชิาชพี 

3.  การแสดงแผนทีก่ารกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสู่รายวชิา    
(Curriculum Mapping) เพื่อแสดงถึงความร่วมมอืกันของคณาจารย์ในหลักสูตรในการเพื่อพัฒนา
มาตรฐานผลการเรยีนรูใ้หแ้ก่นิสติ 
 ม ี
 ไมม่ ี

 
 

หมวดท่ี 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต 
 
1. เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนน 
 เกณฑก์ารวดัผล การวดัผลและการส าเรจ็การศกึษาเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัพะเยา

ว่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 เกณฑข์ัน้ต ่ารายวชิา (ถา้ม ี– ระบุ)............................................................................ 
 เกณฑอ์ื่น ๆ (ถา้ม ี– ระบุ)......................................................................................... 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนิสติ 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนิสติยงัไมส่ าเรจ็การศกึษา 
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 (1) การทวนสอบในระดบัรายวชิา คณะวศิวกรรมศาสตรม์กีารแต่งตัง้คณะกรรมการ
ทวนสอบผลสมัฤทธิทุ์กภาคการศกึษา เพื่อพจิารณาหลกัเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลว่า
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องรายวชิาหรอืไม่ 
 (2) การประเมนิความก้าวหน้าของผูเ้รยีน สาขาวชิาใหน้ิสติประเมนิความก้าวหน้า
ของตนเองโดยใชแ้บบสอบถาม 
 (3) การทวนสอบในระดบัหลกัสูตร อาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสูตร พจิารณาผลการ
เรยีนของนิสติควบคู่กบัแบบประเมนิตนเองของนิสติ เพื่อพจิารณาว่าผลการเรยีนรูข้องนิสติ
ในแต่ละชัน้ปีมคีวามกา้วหน้าตามเกณฑห์รอืไม่ 
        
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนิสติส าเรจ็การศกึษา 
 การก าหนดกลวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนิสติหลงัส าเรจ็การศกึษา
เพื่อน ามาใช้ปรบัปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรรวมทัง้การประเมิน
คุณภาพของหลกัสตูรใชก้ารประเมนิจาก 
 (1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตโดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จ
การศกึษาในด้านของระยะเวลาในการหางานท าความเห็นต่อความรูค้วามสามารถความ
มัน่ใจของบณัฑติในการประกอบการงานอาชพี 
 (2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการเพื่อประเมนิความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบ
การศกึษาและเขา้ท างานในสถานประกอบการนัน้ๆ 
 (3) การประเมนิจากบณัฑติที่ไปประกอบอาชพีในส่วนของความพรอ้มและความรู้
จากสาขาวชิาทีเ่รยีนตามหลกัสตูรเพื่อน ามาใชใ้นการปรบัหลกัสตูรใหด้ยีิง่ขึน้ 

 ไมม่ ี
3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 

3.1 การส าเรจ็การศกึษา 
 เรยีนครบตามจ านวนหน่วยกติทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูร 
 ระดบัแตม้คะแนนเฉลีย่สะสมขัน้ต ่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
 เกณฑ์อื่น ๆ (ถ้ามี – ระบุ) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย

การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2553 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
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หมวดท่ี 6 การพฒันาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 
 ม ี
 ไมม่ ี

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์
 มกีารพฒันาดา้นวชิาการ 
 การพฒันาดา้นวชิาชพี 
 การพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนการสอน 
 การพฒันาการวดัและการประเมนิผล 

 
หมวดท่ี 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

 
1. การก ากบัมาตรฐาน 
 มกีารบรหิารจดัการหลกัสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่ประกาศใช้และตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอด
ระยะเวลาทมีกีารจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรดงักล่าวทุกประการ 

 อื่นๆ (ระบุ).............................. 
2. บณัฑิต 
 คุณภาพบณัฑติเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิโดยพจิารณา

จากผลลพัธก์ารเรยีนรู ้
 บณัฑติมงีานท าหรอืประกอบอาชพีอสิระ 
 ผลงานวจิยัของนิสติและผูส้ าเรจ็การศกึษา 
 อื่นๆ (ระบุ)...............   

3. นิสิต 
 การรบันิสติและการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา 
 มกีารควบคุมการดแูลการใหค้ าปรกึษาวชิาการและแนะแนวแก่นิสติ 
 มกีระบวนการหรอืแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเรจ็การศกึษา ความพงึพอใจ 

และผลการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของนิสติ) 
4. คณาจารย ์

 มกีารบรหิารและพฒันาอาจารยต์ัง้แต่ระบบการรบัอาจารยใ์หม่ 
 มกีลไกการคดัเลอืกอาจารยท์ีเ่หมาะสม โปรง่ใส 
 อาจารย์ในหลักสูตรมคีุณสมบตัิที่เหมาะสมและเพียงพอ มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญทาง

สาขาวชิาและมคีวามกา้วหน้าในการผลติผลงานทางวชิาการอยา่งต่อเนื่อง 
 อื่น ๆ (ระบุ)....................... 



 

 

11 

5. หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน   มกีารบรหิารจดัการหลกัสตูรใหม้ปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลอยา่งต่อเนื่อง เช่น  
 มกีารออกแบบหลกัสตูร ควบคุม ก ากบัการจดัท ารายวชิาต่างๆ ใหม้เีนื้อหาทีท่นัสมยั 
 มกีารวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละรายวชิา 
 มกีารประเมนิผูเ้รยีน ก ากบัใหม้กีารประเมนิตามสภาพจรงิ มวีธิกีารประเมนิทีห่ลากหลาย 
 การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
 มผีลการด าเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
 อื่น ๆ (ระบุ)....................... 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 มรีะบบการด าเนินงานของภาควชิา คณะ สถาบนั เพื่อความพรอ้มของสิง่สนับสนุนการเรยีนรู้

ทัง้ความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยแีละสิ่งอ านวยความ
สะดวกหรอืทรพัยากรทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้โดยการมสี่วนรว่มของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

 มจี านวนสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ีเ่พยีงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอน 
 มีการด าเนินการปรบัปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง

สนบัสนุนการเรยีนรู ้
7. การก าหนดตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (key Performance Indicators) มีทัง้หมดจ านวน 12 
ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 

 สอดคลอ้งกบัตวับ่งชีใ้นกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ12 ตวับ่งชี้ 
 สอดคล้องกบัตวับ่งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตรสีาขาวศิวกรรมศาสตร ์พ.ศ. 2553 

จ านวน 12 ตวับ่งชี ้
 มตีวับ่งชีเ้พิม่เตมิ ขอ้ 1 และ/หรอื ขอ้ 2 อกี ............ ตวับ่งชี้ 
 มตีวับ่งชีท้ีห่ลกัสตูรพฒันาขึน้เองโดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 8 ................ตวับ่งชี ้
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                        หมวดท่ี 8 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสตูร 
 
1.  การประเมนิประสทิธผิลของการสอนในหลกัสตูร 

1.1 มกีารประเมนิกลยทุธก์ารสอน เช่น 
 การสงัเกตพฤตกิรรมและการโตต้อบของนกัศกึษา 
 การประชุมคณาจารยใ์นภาควชิา เพื่อการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละขอค าแนะน า 
 การสอบถามจากนกัศกึษา 
 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 

1.2 มกีารประเมนิทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน  
 ประเมนิจากนกัศกึษาเกีย่วกบัการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น เช่น กลวธิกีารสอน 
 การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วตัถุประสงค์ของรายวชิา  เกณฑก์ารวดัและ

ประเมนิผล  และการใชส้ื่อการสอน 
 ประเมนิโดยตวัอาจารยเ์องและเพื่อนรว่มงาน 
 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 

2.  การประเมนิหลกัสูตรในภาพรวม มกีระบวนการที่ได้ขอ้มูลยอ้นกลบัในการประเมนิคุณภาพของ
หลกัสตูรในภาพรวม เช่น 

 ประเมนิหลกัสตูรในภาพรวมโดยนกัศกึษาชัน้ปีสุดทา้ย 
 ประชุมผูแ้ทนนกัศกึษากบัผูแ้ทนอาจารย ์
 ประเมนิโดยทีป่รกึษาหรอืผูท้รงคุณวุฒจิากรายงานผลการด าเนินการหลกัสตูร 
 ประเมนิโดยผูใ้ชบ้ณัฑติหรอืผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งอื่น ๆ 
 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 

3.  มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานทีป่รากฏในรายละเอยีดของหลกัสูตร 
โดย 

 คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในระดบัภาควชิา 
 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 

4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมนิและการวางแผนปรบัปรงุหลกัสตูร เช่น 
 คณะกรรมการรบัผดิชอบหลกัสูตรรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินการ

ของรายวชิา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผล
การด าเนินการของหลกัสูตร ขอ้มูลป้อนกลบัจากสถานประกอบการ ผู้ใช้บณัฑติ 
อาจารย์ บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า นโยบายของคณะและ
มหาวทิยาลยั เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรที่เกี่ยวขอ้ง และระเบยีบสภาวศิวกร เป็น
ขอ้มูลประกอบในการปรบัปรุงหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอน ส าหรบัการ
ปรบัปรุงหลักสูตรนัน้จะกระท าทุกๆ 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมยัและ
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี การน าขอ้มูลจากการรายงาน
ผลการด าเนินการรายวชิาเสนออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
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                รบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลู 
         
 
 
        (รองศาสตราจารย ์ดร.สุภกร พงศบางโพธิ)์ 
                  รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ ปฏบิตักิารแทน 
                   อธกิารบดมีหาวทิยาลยัพะเยา 
                   วนัที.่.......เดอืน..................พ.ศ. ............
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ดร.นพรตัน์ เกตขุาว 
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ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
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    เลขที ่19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา 56000 
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