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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2562 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม 
คณะ/ภาควิชา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 
หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1.   รหัสและชื่อหลักสูตร  
 รหัสหลักสูตร :    25511811102527 

ภาษาไทย     :   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล. 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 

2.ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย:     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ภาษาอังกฤษ:    วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
อักษรยํอปริญญา (ภาษาไทย): Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 
อักษรยํอปริญญา (ภาษาอังกฤษ): B.Eng. (Mechanical Engineering) 

3.  วิชาเอก 
ไมํมี 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
146 หนํวยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
       5.1 รูปแบบ 
                          หลักสูตรปริญญาตรี (ตํอเนื่อง)        หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

              หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี                  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ป ี
                  อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

5.2 ประเภทของสูตร 
    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

   ปริญญาตรีทางวิชาการ 
    ปริญญาตรีแบบก๎าวหน๎าทางวิชาการ 
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      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
        ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

 ปริญญาตรีแบบก๎าวหน๎าทางวิชาชีพ 
   หลักสูตรปริญญาตรีปฎิบัติการ 

  ปริญญาตรีปฎิบัติการ  
    ปริญญาตรีแบบก๎าวหน๎าปฎิบัติการ  

5.3 ภาษาที่ใช้ 
         หลักสูตรจดัการศึกษาเปน็ภาษาไทย  
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาตํางประเทศ (ระบุภาษา)....................................  
                 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  5.4 การรับผู้เข้าศึกษา 
          รับเฉพาะนกัศึกษาไทย  
   รับเฉพาะนักศึกษาตํางประเทศ  
                 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตํางประเทศท่ีใช๎ภาษาไทยได๎ดี  

  
  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

- 
  5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

         ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
   ให๎ปริญญามากกวํา 1 สาขาวิชา (ทวิปริญญา) 

                      ปริญญารํวมกับสถาบัน............................................................................................. 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 - เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยเริ่มใช๎หลักสูตรภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
 - หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พ.ศ. 2555 โดยเริ่ม
ใช๎หลักสูตรภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
  - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป พิจารณากลั่นกรอง
ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่  3  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2561 
 - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  พิจารณากลั่นกรอง
ในการประชุมครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่  16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2561 
 - คณะกรรมการวิชาการ  พิจารณาให๎ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 
 - สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี  
 
 
 



 

 

มหาวิทยาลัยสยาม 
ส านักวิชาการ                                                                                                                                            3 

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
  หลักสูตรมีความพร๎อมในการเผยแพรํคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ ปริญญาตรี  
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 ในปีการศึกษา 2564 
 
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
     8.1   วิศวกรเครื่องกล สามารถออกแบบ ควบคุม และซํอมบ ารุงเครื่องจักรกล ควบคุมการผลิต และ 
            กระบวนการตํางๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบและควบคุมงานระบบตํางๆ เชํน หม๎อไอน้ า   
            เครือ่งจักรกล ระบบปรับอากาศ ระบบไฮโดรลิคและนวิแมตกิส์ ระบบการล าเลียงน้ าในอาคาร   
            รวมท้ัง การวเิคราะห์แลปรบัปรุงการใช๎พลังงานในโรงงาน อาคาร และหนวํยงานตํางๆ ไดทั๎ง้ภาครัฐ  
            และเอกชน 
     8.2  สามารถท างานให๎กับหนํวยงานในสังกัดกระทรวงตํางๆ ที่มีลักษณะงานที่เก่ียวข๎องกับทางด๎าน           
           วิศวกรรม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนงานวิจยัและพัฒนา 

 8.3  ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 8.4  วิศวกรฝุายขาย (Sale Engineer) 
 8.5  วิศวกรโครงการ (Project Engineer) 
 8.6  อาชีพอิสระอ่ืนๆ
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9.  ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 
ล า
ดับ 

ต าแหน่ง
วิชาการ/
ต าแหน่ง 

ชื่อ – นามสกุล และ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

สถาบัน ภาระงานสอน  
(ชม./สัปดาห)์  

ผลงานทางวิชาการ 
อาทิ ต ารา,งานวิจัย, 
บทความวิชาการ หลักสูตร

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

1. ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์
ด๎านวิศวกรรม 

เครื่องกล 

นายสราวุฏฐ์  วรสุมันต ์
310050028xxxx 

M.sc. (Mechanical Engineering) 
ป.บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)               
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  

Dundee University, Scotland,2521 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2517 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์2514 
 

9 9 ภาคผนวก ค. 

2.  นายนพรัตน์   ค าพร 
313020000xxxx 

วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2556 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2545 
มหาวิทยาลัยขอนแกํน,2540 
 

12 12 ภาคผนวก ค. 

3.  นายสมบัติ  หิรัญวรรณพงษ ์
310200248xxxx 
 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระ
นครเหนือ, 2533 
เทคโนราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร,์ 
2528 
 

12 12 ภาคผนวก ค. 

4.  นางสาวปิยะนุช   มีธรรม 
149990010xxxx 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  

มหาวิทยาลัยมหิดล,2558 
มหาวิทยาลัยมหิดล,2555 
 

12 12 ภาคผนวก ค. 

5.  นายประมวล   หวังเกษม 
310060251xxxx 

วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)  
 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า
ธนบุรี,2554 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2545 
 

12 12 ภาคผนวก ค. 



มหาวิทยาลัยสยาม 5 
ส านักวิชาการ 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสยาม ถนนเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
       11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอันสํงผลตํอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นมีรากฐานที่
ส าคัญอยูํที่่ต๎นทุนการผลิตและประสิทธิภาพของขบวนการผลิต ซึ่งรากฐานดังกลําวจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎อง
อาศัยวิศวกรที่มีความรู๎ความเชี่ยวชาญทางด๎านวิศวกรรมเครื่องกล และบุคลากรทางการศึกษาทางด๎าน
วิศวกรรมเครื่องกลเพื่อรํวมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให๎มีความเจริญก๎าวหน๎าเมื่อพิจารณาทิศทางของกระแส
โลกและแนวโน๎มการพัฒนาของประเทศ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติได๎
วิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีผลตํอการพัฒนาประเทศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560  – 2564) ไว๎วํา ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีอยํางก๎าวกระโดด ท าให๎เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งสํงผลตํอความก๎าวหน๎าทางเศรษฐกิจและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการท างานของ
ผู๎คนการปฏิวัติดิจิทัล( Digital revolution) ท าให๎เกิดยุคอินเทอร์เนตในทุกสิ่งทุกอยําง ( Internet of things) 
ข๎อมูลและองค์ความร๎่มากมายอยํ างบนเครือขํายอินเตอร์เน็ต การเข๎าถึงข๎อมูลอยํางไร๎ขีดจ ากัด กํอให๎เกิดการ
พัฒนาองค์ความร๎่และปัญญาได๎หลายเทําตัว ทิศทางอุตสาหกรรมของประเทศพัฒนาแล๎วมุํงไปสูํการเป็น
อุตสาหกรรม  4.0 ที่เป็นยุคของการน าเทคโนโลยีดิจิทัล และอินเทอร์เน็ตใช๎ในกระบวนการผลิต ในขณะที่
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ปัจจุบันอยูํระหวํางยุคอุตสาหกรรม 2.0 ที่ใช๎เครื่องจักร
ท างานรํวมกับแรงงานมนุษย์ในกระบวนการผลิต กับอุตสาหกรรม 3.0 ที่เป็นยุคของการใช๎เครื่องจักรอัตโนมัติ
หรือหุํนยนต์ในกระบวนการผลิต โรงงานยุคอุตสาหกรรม 3.0 สามารถผลิตของแบบเดียวกันจ านวนมากใน
เวลาอันส๎ น แตํโรงงานยุคอุตสาหกรรม 4.0 จะเป็นโรงงานอัจฉริยะที่สามารถผลิตของหลากหลายรูปแบบ
แตกตํางกันตามความต๎องการเฉพาะของผู๎บริโภคแตํละรายเป็นจ านวนมากในเวลาไมํนานเครื่องจักรที่ใช๎ใน
โรงงานจะ “คิดเป็นและสื่อสารได๎ ” มีการประมาณการวํา ภายในไมํเกิน 20 ปี  ระบบการผลิตทั้งหมดจะเข๎าสูํ่
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อยํางเต็มตัว  
 “ประเทศไทย 4.0 ” โมเดลใหมํของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยที่มํุงปรับเปลี่ยนโครงสร๎าง
เศรษฐกิจไปสูํ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม” (Value–Based Economy) เพ่ือก๎าวข๎ามกับดักประเทศ
รายได๎ปานกลาง เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง ท าให๎ผู๎ประกอบการโดยเฉพาะผู๎ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตต๎องปรับตัว เพื่อให๎ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถเติบโตทํามกลางบริบทใหมํทาง
เศรษฐกิจได๎อยํางเข๎มแข็งและยั่งยืน ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงสร๎างเศรษฐกิจแบบใหมํดังกลําว ต๎องเติมเต็มด๎วย
วิทยาการความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาโดยมุํงเน๎น 5 กลุํม
อุตสาหกรรมเปูาหมาย ดังนี้  

กลุํมท่ี 1 กลุํมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
กลุํมท่ี 2 กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 
กลุํมท่ี 3 กลุํมเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุํนยนต์ และระบบเครื่องกล ที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 
กลุํมท่ี 4 กลุํมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมตํอการท างานของอุปกรณ์ตํางๆ ปัญญาประดิษฐ์ 

และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ( Digital, Internet of Things, Artificial Intelligence & Embedded 
Technology) 
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กลุํมท่ี 5 กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง ( Creative, Culture & 
High Value Services) 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภายใต๎ โมเดล ‘ประเทศไทย 4.0 ’ นั้น จะต๎องเริ่ม
จากสร๎างความเข๎มแข็งจากภายใน คือ การยกระดับนวัตกรรม เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํผู๎ประกอบการ 
ชุมชน และเครือขํายในทุกภาคสํวนของประเทศ เมื่อโครงสร๎างเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเข๎มแข็งแล๎ว 
สิ่งที่ต๎องด าเนินการควบคูํกันไป คือ การเชื่อมโยงกับภายนอก ทั้งในรูปแบบภูมิภาค เชํน กลุํมประเทศอาเซียน 
และการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกตํอไป 

       11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ในอนาคตอันใกล๎นี้ ประชาคมอาเซียน อาจท าให๎เกิดการแยํงชิงแรงงานมากขึ้นโดยเฉพาะแรงงานและ

บุคลากรที่มีคุณภาพ การเปิดเสรีภายใต๎ข๎อตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ท าให๎แรงงานเกิดการ
เคลื่อนย๎ายอยํางเสรี การผลิตบัณฑิตอาจจะต๎องค านึงถึงความได๎เปรียบของการแขํงขันในตลาดแรงงานด๎วย 
ในอนาคตอันใกล๎หลายประเทศก าลังก๎าวเข๎าสูํสังคมสูงวัยรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งอาจสํงผลให๎มีการขาดแคลน
แรงงานในประเทศ และเกิดความต๎องการสินค๎าและบริการส าหรับผู๎สูงอายุมากขึ้น ผลของยุคอุตสาหกรรม 
4.0 แรงงานทักษะสูงและมีความสามารถเฉพาะทางจะขาดแคลนมากในขณะที่แรงงานทักษะต่ าจะตกงาน 
เพราะแรงงานทักษะต่ าจะถูกแทนที่ด๎วยหุํนยนต์และเทคโนโลยีใหมํ ๆ ผู๎มีทักษะต่ าจะได๎รับคําตอบแทนต่ าลง 
ในขณะที่ความต๎องการแรงงานที่มีความสามารถเฉพาะทาง (Talent) จะได๎รับคําตอบแทนเพ่ิมข้ึนประเทศไทย
มีความได๎เปรียบในแงํความหลากหลายทางชีวภาพและศิลปวัฒนธรรม ในยุคที่คนใสํใจสุขภาพและการเดินทาง
ทํองเที่ยวไปยังสถานที่ตําง ๆ มีราคาถูกลง การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจะชํวยรักษาความได๎เปรียบ
ของประเทศไว๎ได๎ การเคลื่อนไห วของกระแสวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัลท าให๎เกิดการผสมผสาน
ระหวํางวัฒนธรรมอื่น ๆ กับวัฒนธรรมท๎องถิ่นได๎เร็วและงํายขึ้น การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจึงจ าเป็นอยํางยิ่ง
ในการรักษาศักยภาพในการแขํงขันของประเทศการพัฒนาประเทศภายใต๎โมเดลประเทศไทย 4.0 มุํงเน๎น การ 
พัฒนาที่สมดุลบนฐานคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน 4 มิติ ได๎แกํ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การรักษา
สิ่งแวดล๎อม สังคมท่ีอยูํดีมีสุขและการเสริมสร๎างภูมิปัญญามนุษย์ หลักการส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีอยูํวํา “เมื่อพรํองต๎องรู๎จักเติม เมื่อพอ ต๎องรู๎จักหยุด เมื่อเกินต๎องรู๎จักปัน ” ดังนั้นสังคมจึงต๎องได๎รับการ
ปลูกฝังให๎ยึดถือในระบบคุณคําใหมํคือ “รู๎จักเติม รู๎จักพอ รู๎จักปัน ” เพ่ือที่จะสามารถน าพาประเทศไทยไปสูํ
ความมั่งค่ัง ความมั่นคง และความยั่งยืนในโลกที่หนึ่งได๎ในที่สุด 

ดังนั้นจึงจ าเป็นต๎องเรํงให๎โอกาสทางการศึกษากับประชาชนให๎มีความร๎่ได๎เป็นผู๎ที่มีความเชี่ยวชาญ 
ทางด๎านวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งจะชํวยยกระดับรายได๎ให๎กับประชากรได๎ และชํวยแก๎ปัญหาทางสังคมได๎ และ
การยึดถือประโยชน์สํวนรวม ซึ่งสามารถลดลงได๎ด๎วยการให๎การศึกษาท่ีเน๎นด๎านคุณธรรม จริยธรรม 
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12.  ผลกระทบจาก  ข้อ 11.1  และ ข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
       12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมภายนอก สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย สยาม ได๎เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรด๎าน
วิศวกรรมเครื่องกลในเชิงรุกให๎มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได๎ตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี หลักสูตร
ควรเน๎นการพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีทักษะด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเป็นนวัตกร  มีความสามารถพิเศษ 
เฉพาะด๎าน สามารถท างานได๎หลากหลายหน๎าที่และมีศักยภาพในการเรียนรู๎ด๎วยตัวเองและพัฒนาตนเอง 
อยํางสม่ าเสมอ เพื่อรองรับโมเดลประเทศไทย 4.0 นอกจากนี้ จากการที่ประเทศไทยต๎องเผชิญปัญหา 
ในหลากหลายรูปแบบภายในระยะเวลาไมํก่ีปีหลักสูตรต๎องมุํงพัฒนาคนให๎มีความสามารถในการรับมือตํอ
บริบทการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ อยํางเหมาะสม และเพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนตามโมเดลประเทศไทย 4.0 
ผู๎เรียนจะต๎องได๎รับการปลูกฝังให๎ยึดถือในคุณคําของการ “รู๎จักเติม รู๎จักพอ รู๎จักปัน ” และเป็นนักสร๎าง
นวัตกรรมด๎วย 

ดังนั้นจาก การรํางหลักสูตรข๎างต๎นท าให๎สาขาวิศวกรรมเครื่องกลจะสามารถผลิตบุคลากรที่มีความ
พร๎อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน มีความสามารถในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาเทคโนโลยี 
อยํางเชี่ยวชาญ มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู๎เทคโนโลยีใหมํเพ่ือประยุกต์ใช๎กับองค์กรอยํางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นแหลํงความรู๎และสร๎างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถน ามาใช๎ประโยชน์ได๎จาก
กระบวนการเรียนการสอน 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยสยาม เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน 1 ใน 5 แหํงแรกของประเทศไทย  โดยวัตถุประสงค์ 

ในการสถาปนาสถาบันแหํงนี้คือ สนองความต๎องการของชาติในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิต
ทรัพยากรบุคคล ที่เพียบพร๎อมด๎วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพ 
และประกอบด๎วยจริยธรรม สอดคล๎องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ “ปญฺญา นราน  รตฺน ” ซึ่งมีความหมาย
วํา “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน ” มหาวิทยาลัย สยามมีพันธกิจ ในการให๎การศึกษา สํงเสริมและพัฒนาการ
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการวิจัย ให๎บริการทางวิชาการแกํสังคม ให๎โอกาสทางการศึกษา 
แกํประชาชน และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ตํอการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
โดยมีรายละเอียดของพันธกิจดังนี้ 

1) ด้านการผลิตบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสยาม มีภารกิจหลักท่ีต๎องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ ให๎สอดคล๎องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมุํงเน๎นการสร๎าง บัณฑิตให๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีความร๎่มีทักษะ
ทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให๎สามารถท างานได๎ทุกแหํงทั่วโลก โดยจะต๎องพัฒนา
ศักยภาพและความพร๎อมของอาจารย์ควบคูํไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด๎วย การจัดการศึกษาใน
อนาคตมองวํา จะต๎องหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงต๎องสนับสนุนการจัดการศึกษา
ตํอเนื่อง ให๎ครอบคลุมทั้งกลุํมเปูาหมายกํอนเข๎าสูํตลาดแรงงาน และกลุํมเปูาหมายในตลาดแรงงาน 
ซึ่งจะต๎องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอนรวมทั้งเนื้อหาสาระให๎เทําทันการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพใน
สาขาวิชาตําง ๆ ด๎วย 
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 2) ด้านการวิจัย 
 มหาวิทยาลัย สยาม มุํงสํงเสริมการ เรียนการสอน การ วิจัยและพัฒนา เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมท่ีมีรูปแบบซับซ๎อนขึ้น เชํน การเรียนการสอนและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมสมัยใหมํที่ใช๎ทุน
ปัญญามากกวําทุนแรงงาน หรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎ทรัพยากร การฟ้ืนฟูและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด๎านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการ
ด๎านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต๎น โดยมหาวิทยาลัยได๎ให๎ความส าคัญในการ
แก๎ปัญหาของชุมชน และมํุงเน๎นการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคูํไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาตําง ๆ ให๎มี
ประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสูํการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และมีคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได๎อยํางแท๎จริงในระยะยาว โดยจะต๎องสร๎ างผู๎น าในการวิจัยให๎สามารถ
ด าเนินการในลักษณะหุ๎นสํวนหรือการสร๎างเครือขํายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและตํางประเทศ เพื่อพัฒนา
คุณภาพของนักวิจัยให๎น าไปสูํความเป็นสากลได๎เร็วขึ้น 

 3) ด้านการบริการวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยสยาม มุํงเน๎นการบริการวิชาการในรู่ปแบบที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน เชํน การบริการเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต โดยอาศัยองค์ความรู๎จากชุมชนรํวมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

 4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัย สยาม  มุํงพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีสํวนรํวมในประชาคมโลก

ทางด๎านเศรษฐกิจ โดยการท านุบ ารุงและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนา
อยํางมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให๎เข๎าใจความเป็นไทยอยํางถํองแท๎ เพื่อน าไปสูํการสงวนและรักษาความ
แตกตํางทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยูํรํวมกันในประชาคมโลกอยํางมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี 
โดยเสริมสร๎างวัฒนธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ให๎เกิดข้ึนกับบุคคล องค์กร และสังคม โดยเป็นเปูาหมาย
ส าคัญที่จะต๎องด าเนินการ 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
       13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
- หมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
- หมวดวิชาเลือกเสรี      

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
- รายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม ได๎แกํ 151-101 เขียนแบบวิศวกรรม , 151-202 การ

ปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม และ 151-271 วัสดุวิศวกรรม  
 
 
 

        13.3   การบริหารจัดการ 
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  อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู๎แทนจากภาควิชาอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยสยาม
ที่เก่ียวข๎อง ได๎แกํ ภาควิชาพ้ืนฐานทั่วไป ที่ให๎บริการการสอนวิชาตํางๆ ในการจัดการด๎านเนื้อหาสาระของ
วิชาการจัดตารางเวลาเรียนและสอบ การจัดกลุํมนักศึกษาตามระดับพื้นฐานความรู๎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 



 

 

มหาวิทยาลัยสยาม 
ส านักวิชาการ                                                                                                                                            10 

 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  1.1  ปรัชญา/ความส าคัญ 
 การศึกษา วิจัย ด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรากฐานที่ดีของการพัฒนาประเทศการศึกษา

ด๎านเทคโนโลยี และพลังงานทางเลือก เป็นรากฐานของชีวิตที่ยั่งยืนการศึกษาด๎านวิศวกรรมเป็นการบูรณาการ
ความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาพัฒนาทรัพยากรท๎องถิ่นเพ่ือการขับเคลื่อนสังคม
ประเทศชาติด๎วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และสํงเสริมการพัฒนาแบบยั่งยืน  การพัฒนาที่ยั่งยืน ( Sustainable 
Development) หมายถึง “การตอบสนองความต๎องการของคนรุํนปัจจุบัน โดยไมํมีผลกระทบในทางลบตํอ
ความต๎องการของคนรุํนตํอไปในอนาคต” 

  1.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 หลักสูตรนี้มุํงให๎การศึกษาทางสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือให๎บัณฑิตมีความรู๎ ความเข๎าใจสามารถ

วิเคราะห์ ท างานและออกแบบระบบตําง ๆ ทางด๎านวิศวกรรมเครื่องกล และการประยุกต์เทคโนโลยีทางด๎าน
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อใช๎งานด๎านอุตสาหกรรม ธุรกิจ งานระบบวิศวกรรมเครื่องกลและอ่ืน ๆ ได๎มีความคิด
สร๎างสรรค์อยํางมีระบบสามารถน าองค์ความรู๎ไปบูรณาการและประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหารวมทั้งสามารถ
สร๎างงานพัฒนาและวิจัยในระดับที่สูงยิ่งขึ้น อันจะน าไปสูํการเพ่ิมขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และ
เพ่ือกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังมํุงเน๎นให๎บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตน
ภายใต๎จรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ มีความสามารถในการติดตํอสื่อสาร การน าเสนอ
ด๎วยภาษาอังกฤษ และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ในการประเมินในหมวด ๗ ) 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให๎มี
มาตรฐานตามท่ี สกอ. ก าหนด 
และมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานและ ข๎อบังคับของสภา
วิศวกร 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิะดับอุดมศึกษา 
แหํงชาติ (TQF) 

หลักสูตรได๎รับการรับรองจาก สกอ. 

2. จัดหลักสูตรให๎มีรายวิชา 
สอดคล๎องกับมาตรฐานวิชาชีพ
ตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร 

หลักสูตรได๎รับการรับรองจากสภา
วิศวกร 

3. มีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรในการด าเนินงานของ
หลักสูตรให๎คงมาตรฐานตามที่
หลักสูตรได๎รับการรับรอง 

ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจากคณะ 

4. วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง
ของความต๎องการก าลังคนใน 
ตลาดแรงงานเพื่อเป็นข๎อมูลใน
การพัฒนาหลักสูตร ทุก ๆ 5 ปี 

รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรประจ าปี รวบรวมข๎อมูล
เพ่ือน ามาพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตร 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในการประเมินในหมวด ๗ ) 
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2. ปรับปรุงหลักสูตรให๎สอดคล๎อง
กับความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต
และ 
เทคโนโลยี 

1. ส ารวจคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิต 

รายงานผลการส ารวจคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของบัณฑิตทุก 5 ปี 

2. ส ารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎ 
บัณฑิต 

รายงานผลการส ารวจ ความพึง
พอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตโดยการ
ประเมินต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

3. ส ารวจภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต 

รายงานผลการส ารวจภาวะการมี
งานท าของบัณฑิตทุกปี  โดยผลการ
ประเมินต๎องไมํน๎อยกวําน๎อยละ 80 

3. พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ 
และบุคลากร 

1. จัดให๎มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงและการ
ปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ใหมํ 

อาจารย์ใหมํทุกทํานได๎รับการ
ปฐมนิเทศและมีอาจารย์พ่ีเลี้ยง 

2. สํงเสริมการศึกษาตํอเพ่ือ
เพ่ิมพูนคุณวุฒิทางการศึกษาและ
ต าแหนํงทางวิชาการ 

อาจารย์ปรับคุณวุฒิการศึกษาหรือ
ต าแหนํงทางวิชาการสูงขึ้นอยําง 
น๎อย 1 คน ภายใน 5 ปี 

3. สนับสนุนการท าวิจัยและเข๎า 
รํวมน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัย หรือการเข๎ารํวม
น าเสนอผลงานอยํางน๎อยปีละ 2 
เรื่อง 

4. พัฒนานักศึกษา สํงเสริมให๎นักศึกษามีทักษะใน
การใช๎คอมพิวเตอร์  

สํงเสริมให๎นักศึกษาผํานการอบรม 
Microsoft office 

5. ครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียน
การสอน 

จัดให๎มีครุภัณฑ์สนับสนุนการ
เรียน การสอนอยํางเพียงพอ 

ความพึงพอใจในครุภัณฑ์สนับสนุน
การเรียนการสอนไมํน๎อยกวํา 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
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1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ    
 มหาวิทยาลัยสยามจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบํงเวลาการศึกษาในหนึ่งปีออกเป็นสองภาค

การศึกษาปกติ แตํละภาคจะมีระยะเวลาการศึกษาไมํน๎อยกวํา  15  สัปดาห์  และหากเห็นสมควรมหาวิทยาลัย
อาจจัดให๎มีการศึกษาภาคฤดูร๎อนก็ได๎    

 การก าหนดปริมาณการศึกษาของแตํละรายวิชา ให๎ก าหนดเป็นหนํวยกิตโดยมีเกณฑ์ตํอไปนี้  
 -  การศึกษาภาคทฤษฏี  การบรรยาย  สัมมนา  หรือการเรียนการสอนลักษณะอ่ืนที่เทียบเทํา ให๎คิด 

1 ชั่วโมงตํอสัปดาห์ หรือไมํน๎อยกวํา 15 ชั่วโมง  ตํอหนึ่งภาคการศึกษาปกติเทํากับ 1 หนํวยกิต 
 -  การศึกษาภาคปฏิบัติ  การทดลอง  การฝึก  หรือการศึกษาท่ีเทียบเทําให๎คิด 2 ถึง 3 ชั่วโมงตํอ

สัปดาห์  หรือตั้งแตํ 30 ถึง 45  ชั่วโมง  ตํอหนึ่งภาคการศึกษาปกติเทํากัน 1 หนํวยกิต 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
การศึกษาฤดูร๎อน  มีระยะเวลาการศึกษาไมํน๎อยกวํา 6 สัปดาห์  และต๎องมีชั่วโมงเรียนของแตํละ

รายวิชารวมกันทั้งหมดเทียบเคียงกับชั่วโมงของการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
    ไมํมี 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน (ระบุช่วงเวลาจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา) 

 วันเวลาราชการปกติ 
วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 8.30 – 16.30 น. 

นอกเวลาราชการ 
วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 17.00 – 20.30 น. 
วันเสาร์-อาทิตย์  เวลา 8.30 – 20.30 น. 

 นักศึกษาต๎องผํานการลงทะเบียนเรียนไมํน๎อยกวํา 6 ภาคการศึกษาปกติ 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
ภาคฤดูร๎อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 
 
 
 
 
 
 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
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 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแหํงอ่ืน ผํานการสอบคัดเลือกเข๎าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผํานการ 
คัดเลือกตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัยสยาม 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 - ความรู๎ด๎านภาษาตํางประเทศไมํเพียงพอ 

- ความรู๎ด๎านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไมํเพียงพอ 
- การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอาชีวะ 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
- จัดสอนเสริม เตรียมความรู๎พื้นฐานกํอนการเรียน 
- จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ แนะน าการวางเปูาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบัน และการ
แบํงเวลา 

- จัดให๎มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน๎าที่สอดสํองดูแล ตักเตือน ให๎ค าแนะน าแกํนักศึกษา และให๎
เน๎นย้ าในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข๎างต๎นเป็นกรณีพิเศษ 

- จัดกิจกรรมที่เก่ียวข๎องกับการสร๎างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา ได๎แกํ  
วันแรกพบระหวํางนักศึกษากับอาจารย์ การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์
ผู๎สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ๎าจ าเป็น 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 
จ านวนนักศึกษา 
ที่คาดว่าจะรับ 

ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2  60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3   60 60 60 
ชั้นปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 300 
คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 
   60 60 

 
 
 
 
 
 
 
2.6  งบประมาณตามแผน 

 หนํวย : .......... บาท 
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ประมาณการ 

รายรับ 

ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

บ ารุงการศึกษา 1,209,000.00  2,283,000.00  3,357,000.00  4,431,000.00  4,431,000.00  
คําหนํวยกิต 4,080,000.00  8,160,000.00  12,240,000.00  16,320,000.00  16,320,000.00  

เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล 

 ไมํมี   ไมํมี   ไมํมี   ไมํมี   ไมํมี  

รวมรายรับ 5,289,000.00 10,443,000.00 15,597,000.00 20,751,000.00 20,751,000.00 
 

หมายเหตุ : รายได๎ตํอหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร 345,850.00 บาท 
 
 

ประมาณการ 
รายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 

คําใช๎จํายด๎าน
การผลิตบัณฑิต 

(คําสอน) 
1,800,000.00    600,000.00    400,000.00    200,000.00    200,000.00  

คําใช๎จํายด๎าน
การวิจัย 

   600,000.00    200,000.00    800,000.00    400,000.00    400,000.00  

คําใช๎จํายด๎าน
บริการวิชาการ 

60,000.00 120,000.00 180,000.00 240,000.00 240,000.00 

คําใช๎จํายด๎าน
ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
30,000.00 60,000.00 90,000.00 120,000.00 120,000.00 

เงินอุดหนุน  ไมํมี   ไมํมี   ไมํมี   ไมํมี   ไมํมี  
คําใช๎จํายอื่นๆ 
(คําเครื่องมือ 

อุปกรณ)์ 
  600,000.00  1,200,000.00  1,800,000.00  2,400,000.00  2,400,000.00  

รวมทั้งสิ้น 3,090,000.00 6,180,000.00 9,270,000.00 12,360,000.00 12,360,000.00 
 

หมายเหตุ : คําใช๎จํายตํอหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร 206,000.00 บาท 
 
 
 
 
 
2.7  ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียน 
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2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการเทียบโอนความรู้และการให้โอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและเพื่อ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ  พ.ศ. 2552  และประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 

 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

    3.1  หลักสูตร 
3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวม     14 6     หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     33  หน่วยกิต 
1.1 ให๎เรียนแตํละกลุํมวิชาตามท่ีก าหนด จ านวน 18 หนํวยกิต ดังนี้  
1.1.1 กลุํมวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3  หนํวยกิต  
1.1.2 กลุํมวิชาภาษาและการสื่อสาร     9  หนํวยกิต 
1.1.3 กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     3 หนํวยกิต 
1.1.4 กลุํมวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์   3  หนํวยกิต  
1.1.5 เลือกเรียนรายวิชาในกลุํมวิชาตํางๆ      15  หนํวยกิต  

 (2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา    107  หน่วยกิต 
2.1 กลุํมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์     21 หนํวยกิต 
2.2 กลุํมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์              26 หนํวยกิต 
2.3 กลุํมวิชาหลักเฉพาะสาขา                       39 หนํวยกิต 
2.4 กลุํมวิชาเลือกเฉพาะสาขา                     21 หนํวยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี         6  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร      146     หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2   รายวิชา   

   3.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้  3 หน่วยกิต  
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   *101-101     หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
   (Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้   9 หน่วยกิต 

   *101-201   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       3(2-2-5) 
(Thai Language for Communication)  

  **@101-203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการปรับพื้น     3(2-2-5) 
(English for Remediation) 
(@ เป็นรายวิชาไมํนับหนํวยกิตท่ีนักศึกษาต๎องสอบผําน (S)  
จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได)๎  

 **101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                    3(2-2-5) 
                               (Daily Life English)  

**101-205   ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางวิชาการ                3(2-2-5) 
                     (English for Academic Study)  

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้  3 หน่วยกิต 

 **101-301    ทักษะดิจิทัลส าหรับศตวรรษท่ี 21              3(2-2-5) 
    ( Digital Literacy for 21ST Century)    

4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต 

**101-401   ชีวิต สุขภาวะ และการออกก าลังกาย    3(2-2-5)  
                     (Life, Well-Being and Sports)              
 

และใหเ้ลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต ดังนี้ 

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
**101-102   ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก    3(3-0-6) 
    (Civic Literacy in Thai and Global Context)    
**101-103   การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพ่ือความเป็นผู๎น า    3(2-2-5) 
    (Designing Your Self and Personality for Leadership)   
**101-104   การ บริหารการเงินอยํางชาญฉลาด              3(3-0-6) 

(Smart Money Management) 
**101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู๎ผํานกิจกรรม                3(2-2-5) 

(Community Explorer and Service Learning) 
  **101-106 กฎหมายและการเมืองใกล๎ตัว              3(3-0-6) 
   (Politics and Law in Everyday Life) 

101-107   ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต     3(3-0-6)  
(Philosophy, Religions and Life Style)   
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101-108   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต   3( 2-2-5) 
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   

 *101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ    3(3-0-6)  
  ( Human Relations and Personality Development) 
*101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

(Psychology in Daily Life) 
*101-111 อาเซียนใน โลกยุคใหมํ      3(3-0-6) 

(ASEAN in the Modern World)   
*101-112 อารยธรรมศึกษา       3(3-0-6) 

(Civilization Studies) 
*101-113   ทักษะการศึกษา       3(2-2-5) 

(Study Skills)      
101-114  จิตวิทยาทั่วไป       3(3-0-6)  

 ( General Psychology) 
 1 01-115  สังคมวิทยาเบื้องต๎น    3(3-0-6)  
   ( Introduction to Sociology) 
 101-116  หลักเศรษฐศาสตร์                      3(3-0-6) 
   (Principle of Economics)    

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 *101-202  ภาษาไทยเพ่ือการน าเสนอ      3(2-2-5) 
  (Thai Language for Presentation) 

**101-206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอแบบมืออาชีพ             3(2-2-5) 
                (English for Professional Presentation) 

**101-207 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบข๎อสอบมาตรฐาน    3(2-2-5) 
                      (English for Proficiency Test) 
**101-208 การเขียนโค๎ดคอมพิวเตอร์ส าหรับทุกคน    3(2-2-5) 
                      (Computer Coding for Everyone) 

 101-209   ภาษาจีน  1 (Chinese 1)      3(2-2-5) 
101-210   ภาษาจีน 2 (Chinese 2)      3(2-2-5) 

 101-211  ภาษาญี่ปุุน  1 (Japanese 1)     3(2-2-5) 
 101-212 ภาษาญี่ปุุน 2 (Japanese 2)     3(2-2-5) 
 1 01-213  ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)     3(2-2-5) 

 101-214 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)     3(2-2-5) 

3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

   **101-302  วิทยาการข๎อมูลและจินตภาพ      3(2-2-5) 
(Data Science and Visualization)              
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 **101-303   เทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน    3(3-0-6)
              (Green Technology for Sustainable Development) 
    **101-304   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพ่ือสร๎างนวัตกรรมและธุรกิจใหมํ    3(3-0-6) 

(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)   
**101-305 การเชื่อมตํอของสรรพสิ่งส าหรับทุกคน      3(2-2-5) 

(Internet of Thing for Everyone)  
**101-306 ห๎องทดลองท่ีมีชีวิตเพ่ือความยั่งยืน        3(2-2-5) 
  (Living Lab for Campus Sustainability)  
*101-307   เทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5) 

(Information Technology)       
*101-308   คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน   3(2-2-5) 

   (Computer for Studies and Work) 
 *101-309   ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม      3(3-0-6) 
   (Life and Environment) 

*101-310   อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี       3(3-0-6)  
(Healthy Diet) 

*101-311   เคมีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)  
(Chemistry in Daily Life) 

*101-312   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
(Mathematics in Daily Life)  

*101-313   สถิติในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)               
 ( Statistics in Daily life) 

101-314  คณิตศาสตร์ในอารยธรรม      3(3-0-6)  
(Mathematics in Civilization)   

*101-315  สถิติและความนําจะเป็น         3(3-0-6)   
   (Statistics and Probability)           
  

4.  กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 

 **101-402   ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแหํงชีวิต     3(3-0-6) 
     (Art and Music Appreciation)        

**101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม                3(3-0-6) 
(Thai Appreciation and Unseen in Siam)  

 **101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน               3(2-2-5) 
   (Designing Your Dream) 

**101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการด าเนินชีวิต              3(2-2-5)  
  (Yoga, Meditation and Art of Living) 
**101-406 การถํายภาพเชิงสร๎างสรรค์          3(2-2-5) 
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  (Creative Photography) 
 

3.1.3 ความหมายรหัสวิชามีดังนี้ 
 รหัส 10 1-1xx หมายถึง กลุํมวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 รหัส 1 01-2xx หมายถึง กลุํมวิชา ภาษาและการสื่อสาร 
 รหัส 101-3 xx หมายถึง กลุํมวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 รหัส 101-4 xx หมายถึง กลุํมวิชา พลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 
 

 
    3. หมวดวิชาเฉพาะสาขา จ านวน 107 หน่วยกิต ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี้  
        3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 21 หน่วยกิต ให้เรียนตามรายวิชาดังนี้ 
 123-101   เคมีทั่วไป               3 (3-0-6)  
   (General Chemistry) 
 123-102   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    1 (0-3-1)  
   (General Chemistry Laboratory) 
 124-101  ฟิสิกส์ทั่วไป 1     3 (3-0-6) 
   (General Physics 1) 
 124-102  ฟิสิกส์ทั่วไป 2     3 (3-0-6) 
   (General Physics 2) 
 124-103  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1    1 (0-3-1) 
   (General Physics Laboratory 1)  
 124-104  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2    1 (0-3-1) 
   (General Physics Laboratory 2)  
 125-201  คณิตศาสตร์ 1     3 (3-0-6) 
   (Mathematics 1) 
 125-202  คณิตศาสตร์ 2     3 (3-0-6) 
   (Mathematics 2) 
 125-203  คณิตศาสตร์ 3     3 (3-0-6) 
   (Mathematics 3) 

3.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน จ านวน 26 หน่วยกิต ให้เรียนตามรายวิชาดังนี้ 
 151-101 การเขียนแบบวิศวกรรม     3 (2-2-5) 

 (Engineering Drawings)  
151-111  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 (2-2-5) 

 (Computer Programming for Mechanical Engineering)         
151-202  การปฏิบัติงานพ้ืนฐานวิศวกรรม      2 (0-6-2) 

 (Fundamental of Engineering Operations) 
151-203  กลศาสตร์วิศวกรรม           3 (3-0-6) 
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 (Engineering Mechanics)  
151-223  อุณหพลศาสตร์                3 (3-0-6) 

  (Thermodynamics)  
151-233  กลศาสตร์วัสดุ                  3 (3-0-6) 

 (Mechanics of Materials)   
151-241  กลศาสตร์ของไหล         3 (3-0-6) 

  (Fluid Mechanics)    
151-271  วัสดุวิศวกรรม       3 (3-0-6) 

 (Engineering Materials)  
151-472  กรรมวิธีการผลิต       3 (3-0-6) 

  (Manufacturing Process)  

3.2 กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา จ านวน 39 หน่วยกิต ให้เรียนตามรายวิชาดังนี้ 
 151-311  การใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยออกแบบในงานวิศวกรรมเครื่องกล  3 (2-2-5) 
     (Computer Aided for Mechanical Engineering Design) 
 151-312  กลศาสตร์เครื่องจักรกล     3 (3-0-6) 
     (Mechanics of Machinery) 
 151-313  วิศวกรรมไฟฟูาและอิเล็คทรอนิกส์    3 (3-0-6) 
    (Electrical and Electronics Engineering) 
 151-324  การถํายเทความร๎อน     3 (3-0-6) 
     (Heat Transfer) 
 151-325 การออกแบบระบบทางความร๎อน     3 (3-0-6) 
    (Thermal System Design) 
 151-351  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1    1 (0-3-1) 
     (Mechanical Engineering Laboratory 1) 
 151-337  การออกแบบเครื่องจักรกล     3 (3-0-6) 
     (Machine Design) 
 151-425 วิศวกรรมโรงจักรต๎นก าลัง     3 (3-0-6) 
     (Power Plant Engineering) 
 151-441  การท าความเย็นและการปรับอากาศ   3 (3-0-6) 
     (Refrigeration and Air Conditioning) 
 151-452  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2    1 (0-3-1) 
     (Mechanical Engineering Laboratory 2) 
 151-453  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3    1 (0-3-1) 
     (Mechanical Engineering Laboratory 3) 
 151-481  การสั่นสะเทือนทางกล     3 (3-0-6) 
    (Mechanical Vibration) 
 151-482  การควบคุมอัตโนมัติ     3 (3-0-6) 
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    (Automatics Control) 
 152-475  วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟูาเบื้องต๎น    3 (3-0-6) 
     (Introduction to Electric Vehicle Engineering) 
 153-487  วิศวกรรมเพ่ือความยั่งยืน     3 (3-0-6) 
     (Sustainable Engineering)  
   

3.3 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา จ านวน 21 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
บังคับให๎เลือกจากกลุํมวิชาสหกิจศึกษาจ านวน 6 หนํวยกิต หรือ เลือกจากกลุํมวิชาโครงงาน

วิศวกรรมเครื่องกลจ านวน 6 หนํวยกติ และ เลือกจากวิชาเลือกเฉพาะสาขาอีก 15 หนํวยกิต 

 3.3.1 กลุ่มวิชาสหกิจ จ านวน 6 หน่วยกิต  
 151-494  1เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล                               (1-0-2) 
    (Pre Co-operative Education for ME Students) 
 151-495  สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล   5 (0-40-0) 
   (Co-operative Education for ME) 

 3.3.2 กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล จ านวน 6 หน่วยกิต 
 151-491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1    2 (0-6-0) 
 151-492 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2    4 (0-8-0) 

3.3.3 วิชาเลือก จ านวน 15 หน่วยกิต 
151-231   เขียนแบบเครื่องกล        3 (2-2-5) 

(Mechanical Drawing) 
151-339  วิศวกรรมข๎อมูลขนาดใหญํเบื้องต๎น     3 (3-0-6) 

(Introduction to Big Data Engineering) 
151-422 การออกแบบระบบทํอในอาคาร      3 (3-0-6) 

(Design of Building Piping System) 
151-428  พลังงานหมุนเวียน      3 (3-0-6) 

  (Renewable Energy) 
151-429  การจัดการพลังงาน      3 (3-0-6) 

(Energy Management) 
151-474  เทคโนโลยีซีเอ็นซี       3 (2-3-5) 
   (CNC Tehnology) 
 
151-479  อุปกรณ์ในกระบวนการวิศวกรรมเครื่องกล    3 (3-0-6) 
   (Process Equipments in Mechanical Engineering) 
151-478   ระบบวิศวกรรมเครื่องกลในอาคารขนาดใหญํ    3 (3-0-6) 
              (Mechanical Systems in Large Building)   
151-483  การวัดทางวิศวกรรม      3 (3-0-6) 
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    (Engineering Measurement) 
151-484  ไฮโดรลิกส์และนิวเมตริกส์      3 (3-0-6) 

(Hydraulics and Pneumatics) 
151-486  ระบบแมคคาทรอนิกส์      3 (3-0-6) 

(Mechatronics System) 
151-487  นวัตกรรมในงานวิศวกรรมเครื่องกล    3 (3-0-6) 

(Innovations in Mechanical Engineering) 
151-493  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล     3 (3-0-6) 

(Selected Topics in Mechanical Engineering) 
151-496 สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 2    6 (0-40-0) 

  ( Co-operative Education for ME 2) 
152-476  วิศวกรรมระบบรางเบื้องต๎น     3 (3-0-6) 
    (Introduction to Railway Engineering) 

 
3.4 กลุ่มวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต 

               ให๎เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม ยกเว๎นรายวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

      3.1.4  แผนการศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล    หลักสูตร 4 ปี  (ภาคปกติ)  

 
 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการปรับพื้น  3 (2-2-5) 
101-xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
123-101  เคมีทั่วไป 3 (3-0-6) 
123-102  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 (0-3-1) 
124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3 (3-0-6) 
124-103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1 (0-3-1) 
125-201 คณิตศาสตร์ 1 3 (3-0-6) 
151-101  การเขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-2-5) 

รวม 8 วิชา 20  หน่วยกิต 
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101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3 (2-2-5) 
101-101  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการยั่งยืน  3 (3-0-6) 
124-102  ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3 (3-0-6) 
124-104  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1 (0-3-1) 
125-202  คณิตศาสตร์ 2 3 (3-0-6) 
151-111  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 (2-2-5) 
151-271  วัสดุวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
151-313 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเล็คทรอนิกส์ 3 (3-0-6) 

รวม 8 วิชา 19  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-205  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางวิชาการ  3 (2-2-5) 
101-301 ทักษะดิจิทัลส าหรับศตวรรษท่ี 21 3 (2-2-5) 
101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกก าลังกาย 3 (2-2-5) 
125-203  คณิตศาสตร์ 3 3 (3-0-6) 
151-202  การปฎิบัติงานพ้ืนฐานวิศวกรรม 2 (0-6-6) 
151-203  กลศาสตร์วิศวกรรม   3 (3-0-6) 
151-223 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6) 

รวม 7 วิชา 20  หน่วยกิต 
 

 

 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-201 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 (2-2-5) 
101-xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
151-233 กลศาสตร์วัสดุ  3 (3-0-6) 
151-241 กลศาสตร์ของไหล     3 (3-0-6) 
152-475 วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟูาเบื้องต๎น 3 (3-0-6) 
151-472 กรรมวิธีการผลิต 3 (3-0-6) 

รวม 6 วิชา 18  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาท่ัวไป     3 (x-x-x) 
151-312 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3 (3-0-6) 
151-324 การถํายเทความร๎อน 3 (3-0-6) 
151-351 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 1 (0-3-6) 
153-487 วิศวกรรมเพ่ือความยั่งยืน      3 (3-0-6) 
151-xxx เลือกเฉพาะสาขา 3 (3-0-6) 
xxx-xxx เลือกเสรี 3 (3-0-6) 

รวม 7 วิชา 19  หน่วยกิต 
 

 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาท่ัวไป     3 (x-x-x) 
151-311 การใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยออกแบบในงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 (2-2-5) 
151-337 การออกแบบเครื่องจักรกล 3 (3-0-6) 
151-425 วิศวกรรมโรงจักรต๎นก าลัง 3 (3-0-6) 
151-452 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 1 (0-3-6) 
151-481 การสั่นสะเทือนทางกล 3 (3-0-6) 
151-xxx เลือกเฉพาะสาขา 3 (3-0-6) 

รวม 7 วิชา 19  หน่วยกิต 
 
 
 

ปีท่ี 3  ภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
151-xxx เลือกเฉพาะสาขา 3 (3-0-6) 
xxx-xxx เลือกเสรี 3 (3-0-6) 

รวม 2 วิชา 6  หน่วยกิต 
แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาปีที่ 4 ที่เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 

 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาท่ัวไป     3 (x-x-x) 
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151-325 การออกแบบระบบทางความร๎อน 3 (3-0-6) 
151-441 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 3 (3-0-6) 
151-453 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 1 (0-3-6) 
151-482 การควบคุมอัตโนมัติ 3 (3-0-6) 
151-494 เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล    1 (1-0-0) 
151-xxx เลือกเฉพาะสาขา  3 (3-0-6) 
151-xxx เลือกเฉพาะสาขา  3 (3-0-6) 

   

รวม 8 วิชา 20  หน่วยกิต 
 

 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
151-495 สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 5 (0-40-0) 

รวม 1 วิชา 5  หน่วยกิต 
 

 
วิชาเลือกเฉพาะสาขาป็นวิชาจ านวน 6  หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 4  ภาคฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
151-496 สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 2 6 (0-40-0) 

 หรือ  
151-xxx เลือกเฉพาะสาขา  3 (3-0-6) 
151-xxx เลือกเฉพาะสาขา  3 (3-0-6) 

รวม 1 วิชา หรือ วิชาเลือกเฉพาะสาขา 2 วิชา 6  หน่วยกิต 
 

 

 

 

 

 

 

แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาปีที่ 4 ที่เลือกท าโครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาท่ัวไป     3 (x-x-x) 
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151-325 การออกแบบระบบทางความร๎อน 3 (3-0-6) 
151-441 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 3 (3-0-6) 
151-453 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 1 (0-3-6) 
151-482 การควบคุมอัตโนมัติ 3 (3-0-6) 
151-491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1  2 (0-6-0) 
151-xxx เลือกเฉพาะสาขา  3 (3-0-6) 

รวม 7 วิชา 18  หน่วยกิต 
 

 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
151-492 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 4 (0-8-0) 
151-xxx เลือกเฉพาะสาขา  3 (3-0-6) 

รวม 2 วิชา 7  หน่วยกิต 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

                  3.1.5.1  หมวดศึกษาทั่วไป  

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

*101-101   หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน         3(3-0-6) 
(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 
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  หลักการ แนวคิดและความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเบื้องต๎นทาง
เศรษฐศาสตร์และการรู๎เทําทันทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหวํางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  การด ารงชีวิตในสังคมรํวมสมัยด๎วยการน๎อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการเรียนรู๎จากโครงงานหรือกรณีศึกษา 

 Principles and significance of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP); basic 
principles of economics and financial literacy; relationship between SEP, sustainable 
development (SD), and sustainable development goals (SDGs); living in contemporary society 
with SEP for sustainable development from project-based learning or case study 

**101-102   ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก          3(3-0-6) 
   (Civic Literacy in Thai and Global Context)    

   สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุํมประเทศตํางๆ ประเด็น
ปัญหารํวมสมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการทาง
ความคิดท่ีเป็นสากล ความรับผิดชอบตํอสังคม  การรู๎หน๎าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบตํอสังคมในการตํอต๎าน
การทุจริต ความสัมพันธ์ระหวํางความเป็นพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของประเทศ บทบาทและหน๎าที่ของ
บุคคลในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
    Political, economic, social and cultural circumstances of various groups of 
countries; contemporary issues of the global society; Thailand in the world society; cultural 
diversity and global mindset; social responsibility; civic engagement and social responsibility 
against corruption; relationship between citizenship and developmental status of a country; 
roles and duties of individual as a Thai and global citizen 

**101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้น า         3(2-2-5) 
   (Designing Your Self and Personality for Leadership) 
 การวิเคราะห์ตนเอง การรู๎จักตนเอง การก าหนดเปูาหมายในชีวิต การเสริมสร๎างการเห็น

คุณคําในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร๎างความมั่นใจในการอยูํในสังคม การพัฒนาการพูดในที่
สาธารณะ การแนะน าตนเองเพ่ือความประทับใจแรกพบตํอผู๎อ่ืน  การพัฒนาภาวะผู๎น า ทักษะมนุษยสัมพันธ์ 
การท างานเป็นทีม   

Self-analysis; understanding one’s self; goal setting in life; self-esteem 
improvement; personality development; self-confidence improvement in public; public 
speaking development; self-introduction for first impression; leadership development; 
human relation skills; team working 

**101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด                    3(3-0-6)  
          (Smart Money Management) 
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  การเงินกับชีวิตประจ าวัน สิทธิและหน๎าที่ เปูาหมายการเงิน การบริหารการเงินสํวนบุคคล 
นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนในประเทศและตํางประเทศ การประกันภัย สินเชื่อเงินกู๎ การวางแผนภาษี 
การเป็นผู๎ประกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การเตรียมตัวกํอนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน 

  Finance and daily life; right and duty; financial goal; personal financial 
management; financial innovation; international and domestic investments; insurance; loan; 
tax planning; entrepreneurship; management of investment port;  preparation for retirement 
and financial independence 

**101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม           3(2-2-5) 
  (Community Explorer and Service Learning) 

การเรียนรู๎เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อค๎นหาประเด็นปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาโดยให๎ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู๎รํวมกันระหวํางผู๎เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริมทักษะ
การเข๎าถึงชุมชน การสร๎างการมีสํวนรํวม ทักษะการใช๎ชีวิตและทักษะด๎านสังคม การสื่อสาร การเรียนรู๎ผําน
กิจกรรมบริการ การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพ่ือการพัฒนาและกิจกรรมบริการชุมชน การเตรียม
ความพร๎อมสูํการเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาชุมชน เพ่ือรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอยํางยั่งยืนใน
ศตวรรษท่ี 21  

Learning on community context; community analysis to identify issues and 
development approaches using collaborative community based approach among learners 
and community members; techniques and enhanced skills in approaching community 
engagements, community participation, social and life skills, communication; service 
learning; project development and implementation for community development and 
services; preparation for becoming community researcher and developer in variety 
dimensions of sustainable community development in the 21ST century  

 
 
 

**101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว          3(3-0-6) 
  (Politics and Law in Everyday Life) 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องต๎น กฎหมายใกล๎ตัวที่เก่ียวข๎องในชีวิตประจ าวัน อาทิ 
กฎหมายแพํง กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร และกฎหมาย
อ่ืนๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม  
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Introduction to constitutional law and politics; laws in daily lives such as Civil 
Law, Criminal Law, Human Rights, Intellectual Property Law, Tax Law and other laws related 
to current social situations 

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต         3(3-0-6) 
  ( Philosophy, Religions and Life Style)   

หลักปรัชญา ค าสอนของศาสนาตํางๆและความส าคัญของศาสนากับการด าเนินชีวิต 
ความหมายและคุณคําของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการด ารงชีวิต ความส าคัญของศีล สมาธิ ปัญญา 
การพัฒนาตนและการแก๎ปัญหาชีวิตโดยใช๎หลักค าสอนทางศาสนาตํางๆ การประยุกต์ใช๎เพื่อสร๎างความส าเร็จ
ในการท างานและการอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสันติ 

Principles of philosophy; religious teachings; impact of religion on living; 
meanings and values of life in religious view; dharma for living; significances of precept, 
concentration, and wisdom; self improvement and solution of life problems through 
religious teachings; application for successful working and peaceful living with others 

101-108   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต       3(2-2-5) 
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   

  หลักตรรกศาสตร์ ความรู๎พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การ
เลือกใช๎ทักษะการคิดชนิดตํางๆในการแก๎ปัญหาที่แตกตํางกัน การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิด
สังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดอยํางมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ 
การคิดแก๎ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร๎างสรรค์ การคิดอนาคต และการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ทักษะการ
เข๎าถึงแหลํงความรู๎เพื่อการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 
  Principles of logics; basic concepts of thinking processes: inductive and 
deductive thinking; selection of various thinking skills to solve different problems; analytical 
thinking; comparative thinking; synthesis thinking; critical thinking; considerate thinking; 
applied thinking; conceptual thinking; strategic thinking; problem-solving thinking; integrative 
thinking; creative thinking; future thinking; and self-study learning; skills approaching to 
various resources for lifelong self development   
 
 
 

*101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ         3(3-0-6) 
(Human Relations and Personality Development) 
ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและกลุํม

ตํางๆ ในสังคม การปรับตัวให๎เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทาง
บุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกตํางระหวํางบุคคล ภาวะผู๎น า การฝึกพฤติกรรมที่
เหมาะสมและมารยาททางสังคม การสร๎างความประทับใจแรกพบ การแตํงกายการแตํงหน๎าและการท าผมเพื่อ
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สํงเสริมบุคลิกภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ การพัฒนาทักษะการพูดด๎วยการออกเสียงที่ชัดเจนและใช๎
ภาษาท่ีถูกต๎องและเหมาะสมกับสถานการณ์  
  Meanings, background, and advantages of human relation; interpersonal 
relationship between individual and various groups in society; appropriate adjustment to 
circumstances in society; theories of personality; individual personality development for 
social adjustment; individual differences; leadership; appropriate behavioral practice and 
social manners; how to create first impression; outfits, make up, and hair styles to improve 
personality and fit circumstances; speech improvement through correct pronunciation and 
proper use of language to fit circumstances 

*101-110  จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน   (Psychology in Daily Life)      3(3-0-6) 
  แนวคิดทางจิตวิทยา และการประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน พัฒนาการมนุษย์ บุคลิกภาพและ
ความแตกตํางระหวํางบุคคล การเข๎าใจตนเองและผู๎อื่น การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหวํางบุคคล การเรียนรู๎และ
การรับรู๎ การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว  
  Psychological concepts and application in daily life; human development; 
personality and individual differences; understanding oneself and others; transactional 
analysis; learning and perception; motivation; EQ improvement; stress management; mental 
health and adjustment 

*101-111  อาเซียนในโลกยุคใหม่  (ASEAN in the Modern World)      3(3-0-6) 
  การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญํของเอเชียที่มีแนวโน๎มในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก กลุํม
ประเทศท่ีมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจของโลก 
ความท๎าทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคงอยูํบนเส๎นทางการเป็นศูนย์กลางของโลก พัฒนาการ
ของอาเซียนและประชาคมอาเซียน ด๎านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและ
ประเทศไทยในเวทีโลก 
  Great change of Asia to be global economic hub; countries with high 
economic growth, and potentiality to change global geo-economics; ongoing challenges of  
Asian and ASEAN countries for adjustment and sustainability as global centralization; 
progression of ASEAN and ASEAN COMMUNITY developments: politic, economic, socio-
cultural aspects, roles of ASEAN and Thailand in global stages  
 

*101-112  อารยธรรมศึกษา  (Civilization Studies)        3(3-0-6) 
  อารยธรรมที่ส าคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหมํ การ
สํงตํอ มรดก ทางภูมิปัญญา ให๎กับโลกในยุคปัจจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเดํนในแตํละยุค ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพ่ือนบ๎านในกลุํมอาเซียน  
 Major civilizations: both western and eastern; ancient age; middle age; 
modern age; hand over intellectual heritages to the present world; outstanding masterworks 



 

 

มหาวิทยาลัยสยาม 
ส านักวิชาการ                                                                                                                                            31 

 

of fine arts in each era; historical background and cultural heritage of Thailand and 
neighboring countries in ASEAN  

*101-113   ทักษะการศึกษา  (Study Skills)          3(2-2-5) 
 คุณคําของการศึกษา วิธีการศึกษาให๎สัมฤทธิ์ผลในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จ าเป็นส าหรับ

การเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 การใช๎ห๎องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอยํางมี
วิจารณญาณ ความคิดสร๎างสรรค์ การท างานเป็นทีม จิตสาธารณะ การบริหารเวลา    
 Value of education; learning methods for success in higher education;  
necessary learning skills in 21st century; use of library and information technology;  
analytical thinking skill; critical thinking; creativity thinking; team work; public mind; time 
management 

101-114  จิตวิทยาทั่วไป  (General Psychology)         3(3-0-6) 
  แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เปูาหมายของวิชา
จิตวิทยาและคุณคําในทางปฏิบัติ การสัมผัสและการรับรู๎ แรงจูงใจ การเรียนรู๎ บุคลิกภาพและความแตกตําง
ระหวํางบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแตํละชํวงวัย สติปัญญาและการวัด ความผิดปกติทางจิตและการพัฒนา
สุขภาพจิต การเข๎าใจและการพัฒนาตนเอง 
  Guidelines and background of psychology; behavior interpretation, objectives 
of the subject and values of the practice; sensation and perception; motivation; learning; 
personalities and individual differences; emotions; development of each step of life; 
intelligences and measurement; psychological disorders; mental health development; self 
understanding and development 

101-115  สังคมวิทยาเบื้องต้น  (Introduction to Sociology)      3(3-0-6) 
  อิทธิพลของสิ่งแวดล๎อมทางสังคมท่ีมีตํอบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม 
อิทธิพลของกลุํมตํอพฤติกรรมของบุคคล โครงสร๎างของกลุํม และความเป็นผู๎น า เจตคติในการท างาน มนุษย
สัมพันธ์ที่ดี ความส าคัญและวิวัฒนาการของสถาบันตําง ๆ โดยเทียบล าดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และ
ความเปลี่ยนแปลงทางประชากร 
  Influence of social environment to individuals, status and roles of people in 
society; influence of norms on human behavior; group construction and leadership; attitudes 
towards working; good human relationships; the importance and evolution of institutes by 
ranking; technology progress and population change 

101-116  หลักเศรษฐศาสตร์  ( Principle of Economics)       3(3-0-6) 
  หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์ที่วําด๎วยมูลคํา ราคาและการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของ
ผู๎บริโภค แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค๎า ภายใต๎ทฤษฎีต๎นทุนและ
ปัจจัยตําง ๆ ที่ก าหนดอุปทานของสินค๎าและบริการของปัจจัยการผลิตในตลาดที่มีการแขํงขันอยํางสมบูรณ์
และไมํสมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตและการก าหนดปัจจัยการผลิต โดยยํอในสํวนของต๎นทุนเชิงเปรียบเทียบ 
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  General principles of economics regarding values, pricing and resource 
management; consumer behavior; points of view on utilities; theory of choices; goods 
reduction rules under the theory of cost and other factors determining demand and supply 
of products and services of product factors in the complete and incomplete competitive 
market; production factors and determination of production factors by shortening in terms of 
comparative cost 
 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

*101-201   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  (Thai Language for Communication)      3(2-2-5) 
การใช๎ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ตํางๆ การฟังจับใจความ หลักการใช๎ภาษาใน

การพูดให๎บรรลุวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอํานจับใจความ สรุปความ และวิเคราะห์สารที่
อําน หลักการใช๎ภาษาในการเขียนในรูปแบบตํางๆ   

Thai language for communication in various situations; listening 
comprehension; principles of effective speaking; reading comprehension, summarizing and 
analyzing messages; principles of writing in various forms 

*101-202   ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ  (Thai Language for Presentation)      3(2-2-5) 
การใช๎ภาษาไทยน าเสนอข๎อมูลในสถานการณ์ตํางๆ  อาทิ การน าเสนอข๎อมูลทางวิชาการ 

การน าเสนอข๎อมูลทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การน าเสนอข๎อมูลที่มีความนําเชื่อถือ 
การเลือกใช๎ชํองทางการสื่อสารอยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ตํอการศึกษาและการท างาน 
        Using Thai language to present information in various situations such as 
academic presentation; business presentation; expressing opinion, analysis and criticism; 
presentation reliable information by using the right and effective communication channel for 
learning and work 

**@101-203   ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น  (English for Remediation)             3(2-2-5) 
วิชาบังคับกํอน : ไมํมี 
การวัดผล :  ผําน (Satisfactory - S) และ ไมํผําน (Unsatisfactory - U) 
เงื่อนไข :  เป็นรายวิชาไมํนับหนํวยกิตท่ีนักศึกษาต๎องสอบผําน (S) จึงจะสามารถลงทะเบียน 
            เรียนรายวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได ๎

  ค าศัพท์ส านวนโครงสร๎างทางไวยากรณ์ข้ันพื้นฐาน และทักษะการสื่อสารที่ใช๎บํอยใน
ชีวิตประจ าวัน การอํานและการเขียนข๎อความสั้นๆ การตั้งค าถามและการตอบอยํางสั้น บทสนทนาอยํางงําย
ในระดับค า วลี และประโยคสั้นๆ 
  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills 
frequently used in everyday life; reading and writing short texts, short questions and answer 
and simple dialogues at word, phrase, and short sentence levels 



 

 

มหาวิทยาลัยสยาม 
ส านักวิชาการ                                                                                                                                            33 

 

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได๎คะแนนต่ ากวําเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต๎องลงทะเบียนเรียนรายวิชา  
               101-203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการปรับพื้น (English for Remediation) 

**101-204   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   (Daily Life English)            3(2-2-5) 
  ค าศัพท์ ส านวน และ โครงสร๎างทางไวยากรณ์ และ ทักษะในการสื่อสาร โดยเน๎นที่หัวข๎อใน
ชีวิตประจ าวัน ความสนใจสํวนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบัน 
  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills 
with emphasis on everyday life; personal interest topics; current situations 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได๎คะแนนสูงกวําเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให๎ยกเว๎นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา    
               101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน (Daily Life English) และให๎ได๎เกรด A ในรายวิชา 
               ดงักลําว  

**101-205   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ         3(2-2-5) 
(English for Academic Study)  
วิชาบังคับกํอน : 101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน (Daily Life English) 
การฝึกทักษะที่จ าเป็นที่เกี่ยวข๎องเชิงวิชาการ การฟัง การพูด การอําน ไวยกรณ์ การเขียน 

และค าศัพท์ 
  Practice essential skills in relation to academic study; listening 
comprehension, oral presentation, reading, grammar, writing and vocabulary   

**101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอแบบมืออาชีพ        3(2-2-5) 
(English for Professional Presentation)  
หลักการพูด การเลือกใช๎ค า ประโยค ค าเชื่อม โวหาร การออกเสียงค า และการพูดใน

สถานการณ์ตําง ๆ การแสดงความคิดเห็นและการน าเสนอเชิงวิชาการ การน าเสนอทางธุรกิจ และการ
สัมภาษณ์งาน 

Principles of speaking; word choices selection of sentences, conjunctions, and 
expressions; speaking in various situations; discussion, academic presentation, business 
presentation, and job interview 

**101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน                  3(2-2-5) 
(English for Proficiency Test)  

 บูรณาการทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด๎าน การฟัง การพูด การอําน และการเขียนเพื่อ
การสอบข๎อสอบมาตราฐาน ฝึกให๎นักศึกษาคุ๎นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบของข๎อสอบ TOEFL ฝึกเทคนิคที่เป็น
ประโยชน์ส าหรับท าข๎อสอบ 

Integration of four English skills for proficiency test; listening, speaking, reading 
and writing. Familiarize students with the contents and format of TOEFL examination; 
practice useful examination techniques 
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**101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ส าหรับทุกคน                  3(2-2-5) 
(Computer Coding for Everyone) 

  ความรู๎พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมด๎วยภาษาไพทอน  การติดตั้งไพทอน เครื่องมือที่ใช๎ในการ
เขียนโปรแกรม การติดตั้งไลบรารี่ การประมวลผลด๎วยคอมมานด์ไลน์ ชนิดของข๎อมูลและตัวแปร การรับข๎อมูล
เข๎าและการแสดงผลลัพธ์ การใช๎งานค าสั่งทางเลือก การใช๎งานค าสั่งวนลูป การสร๎างฟังก์ชัน ไลบรารี่ทาง
คณิตศาสตร์และกราฟฟิก และการประยุกต์ใช๎กับงานด๎านกราฟิก  
  Basic knowledge of programming with Python; Python installation; IDE tools;  
Library installation; executing from command line; data type and variable; simple input and 
output; selection statement usage; looping statement usage; function definition; math and 
graphic library and graphic application 

101-209 ภาษาจีน 1  (Chinese 1)           3(2-2-5) 
 สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin ค าศัพท์ประมาณ 300 ค า และส านวนตําง ๆ 
อยํางงํายทีใ่ช๎ในชีวิตประจ าวัน ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน๎นการออกเสียงที่ถูกต๎อง 

 Phonetic transliteration using Chinese pinyin system; 300 vocabulary and 
simple expressions used in everyday life; Chinese conversation practice, with emphasis on 
correct pronunciation 

101-210 ภาษาจีน 2  (Chinese 2)          3(2-2-5) 
 วิชาบังคับกํอน : 101-209 ภาษาจีน 1   
 การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาค าศัพท์จากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนด๎วย
หัวข๎อเรื่องท่ีเป็นที่สนใจ ศึกษาค าศัพท์เพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 300 ค า 
 Composing basic sentences; finding words in Chinese-Thai dictionary; Chinese 
conversation on interesting topics; 300 additional vocabulary 
 

101-211 ภาษาญี่ปุ่น  1  (Japanese 1)          3(2-2-5) 
 การฟัง พูด ภาษาญี่ปุุนขั้นพ้ืนฐาน โครงสร๎างพื้นฐานของภาษาญี่ปุุน  ระบบการออก เสียง
ภาษาญี่ปุุน ค าศัพท์ และ ส านวนอยํางงําย ทักษะการอํานประโยคอยํางงํายและการเขียนด๎วยตัวอักษรฮิราคา
นะและคาตะคานะ 
  Listening and speaking of basic Japanese; basic Japanese structures; Japanese 
phonology; vocabulary and simple expressions; simple reading comprehension at sentence 
level; writing using Hiragana and Katakana characters  

101-212 ภาษาญี่ปุ่น  2  (Japanese 2)          3(2-2-5) 
  วิชาบังคับกํอน : 101-211  ภาษาญี่ปุุน 1   

ทักษะการฟังและการพูดโดยใช๎โครงสร๎างไวยากรณ์ที่ซับซ๎อนขึ้น ค าศัพท์  และ ส านวนอยําง
งําย  ฝึกการอํานคันจิ และเขียนอนุเฉทในระดับงํายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน  
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Listening and speaking using more complex structures; vocabulary and simple 
expressions; reading Kanji characters; writing at short paragraph level about everyday life  

101-213 ภาษาเกาหลี 1  (Korean 1)                     3(2-2-5) 
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร๎างพื้นฐานของภาษาเกาหลี ค าศัพท์ที่ใช๎ใน

ชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟังและการพูด เน๎นประโยคสนทนาอยํางงํายท่ีใช๎ในชีวิตประจ าวัน   
Alphabet, phonetics and sentence patterns; basic Korean grammar structures; 

vocabulary for daily life; listening and speaking skills emphasis on simple conversations for 
daily communication 

101-214 ภาษาเกาหลี 2  (Korean 2)                     3(2-2-5) 
  วิชาบังคับกํอน : 101-213 ภาษาเกาหลี 1  

ทักษะการฟังและการพูดโดยใช๎โครงสร๎างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีที่ซับซ๎อนขึ้น บทสนทนา
อยํางงําย และ ค าศัพท์ที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการอํานและเขียน อนุเฉทเก่ียวกับ ชีวิตประจ าวัน โดยใช๎
ส านวนอยํางงําย  

Listening and speaking with more complex Korean structures; simple 
conversation and vocabulary using in daily life; reading and writing short paragraph about 
everyday life using simple expressions 

 

 

 

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

**101-301    ทักษะดิจิทัลส าหรับศตวรรษที่ 21          3(2-2-5) 
     (Digital Literacy for 21st Century) 

ความรู๎พื้นฐานการใช๎งานคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหมํ
ด๎วยเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต๎น ความเสี่ยงในการใช๎งานทางอินเทอร์เน็ตและสังคม
ออนไลน์ กฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวันและความรับผิดชอบตํอการปฏิบัติตนในสังคมออนไลน์ 
การท าธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินค๎าทางอินเทอร์เน็ต การให๎บริการของรัฐบาลผํานอินเทอร์เน็ต 
การสร๎างความสมดุลด๎านดิจิทัล การใช๎งานโปรแกรมส านักงาน การสร๎างอินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทัล    
  Basic knowledge of computer usage; disruptive technology; modern 
technology management; basic cyber security; risks and risk management of internet and 
social media; daily life-related digital laws and social media responsibilities; online financial 
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transactions; online purchase through e-commerce services; e-government services; digital 
society balancing; office application usage; info graphic creation; digital marketing 
 
**101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ                   3(2-2-5) 
    (Data Science and Visualization) 

ความรู๎ พ้ืนฐานด๎านวิทยา การข๎อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การใช๎ประโยชน์และการ
ตระหนักถึงความเหมาะสมในการให๎ข๎อมูล การแสดงภาพข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝึกการวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วย
แอพลิเคชัน 
  Basic knowledge of data science; Internet of Things; usage and awareness of 
sufficient information given; data visualization for decision making; data analysis with 
applications 

**101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                  3(3-0-6) 
             (Green Technology for Sustainable Development) 

แหลํงพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การลดของเสีย  
ผลิตภาพสีเขียว การจัดการหํวงโซํอุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
การจัดการผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมด๎วยเทคโนโลยีสมัยใหมํ 

Alternative energy resources; renewable energy; energy conservation and 
management; waste reduction; green productivity; green supply-chain management; product 
life cycle; carbon  credit; carbon footprint; management of environmental impacts using 
modern technologies 

 
 
 

**101-304   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่               3(3-0-6) 
(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)    
แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพ่ือการออกแบบนวัตกรรม และธุรกิจใหมํ  การส ารวจ

ปัญหา การระดมความคิด  การวิเคราะห์เพ่ือส ารวจความต๎องการที่แท๎จริงของผู๎ใช๎งาน การออกแบบการ
แก๎ปัญหาที่ตรงตามความต๎องการที่แท๎จริงของผู๎ใช๎งานและตรงกับความต๎องการของตลาด หลักการสร๎าง
นวัตกรรมต๎นแบบ การค๎ุมครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

Concept; process; and skills regarding design thinking for innovation and start 
up; customer discovery; brainstorming; customer validation; customer development; 
product-market fit; prototyping; intellectual property rights protection 

**101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งส าหรับทุกคน                    3(2-2-5) 
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(Internet of Thing for Everyone) 
 ท าความเข๎าใจการเชื่อมตํอของสรรพสิ่ง องค์ประกอบพื้นฐาน การสื่อสารข๎อมูลภายในและ

การเชื่อมตํอของสรรพสิ่ง ระบบนิเวศการเชื่อมตํอของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช๎งาน 
Understanding IoT; fundamental elements in IoTs; communication and 

connectivity of IoTs; ecosystem; application of IoTs 

**101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความย่ังยืน                      3(2-2-5) 
    (Living Lab for Campus Sustainability) 

หลักการของ ห๎องทดลองท่ีมีชีวิต  และการประยุกต์ ใช๎หลักการดังกลําวเพ่ือแก๎ไขปัญหาหรือ
พัฒนาอาคารและสิ่งแวดล๎อมในมหาวิทยาลัยสูํความยั่งยืน การสร๎างแบบจ าลองเพ่ือขยายผลและประยุกต์ใช๎
ในสถานที่อ่ืนๆ และในขนาดท่ีใหญํขึ้นได๎  การบริหารโครงการ โดยเน๎น ด๎านการออกแบบและพัฒนาอาคาร
สถานที่เพ่ือประหยัดพลังงานอยํางยั่งยืน 

Principle of living lab and its application for solving problems or improving 
buildings and environment in the university campus for sustainability; building an innovative 
scalable model for the effective project based implementation and knowledge transfer; 
project management emphasized on designing and developing buildings for sustainably 
energy saving 

*101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology)       3(2-2-5) 
  แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สํวนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน๎าที่การ 
ท างานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข๎อมูลและเครือขํายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม 
อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช๎งาน การสืบค๎นข๎อมูล การใช๎งานโปรแกรมประมวลผลค า การสร๎างเว็บเพจ
เบื้องต๎น 

Concept of computer technology; components of computer system; the 
functions of hardware and software; data communication and computer networking; 
multimedia technology; internet and application; data retrieving; word processing 
implementation; developing basic Webpage 

*101-308  คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน         3(2-2-5) 
  (Computer for Studies and Works)       
  หลักการจัดการข๎อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟูมข๎อมูล อัลกอริทึมและการแก๎โจทย์
ปัญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ก ฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรด๎านคอมพิวเตอร์ 
และแนวโน๎มของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช๎งานโปรแกรมตารางท างาน  โปรแกรมน าเสนองาน 
  Principles of data and information management; types of data files; algorithm 
and problem solving; e-business; computer laws; computer ethics; computer careers and 
certification; trends of information technology; spreadsheet implementation; software 
presentation  
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*101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  (Life and Environment)        3(3-0-6)          
  ความสัมพันธ์ระหวํางชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม  ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ การตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล๎อมและผลกระทบตํอมลภาวะและการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม การใช๎เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน 
กฎหมายสิ่งแวดล๎อม การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  Relationship between human and environment; significance of natural 
resources, energy, global climate change1; awareness of environmental problems and 
impacts: from pollutions, loss of biodiversity; environmental conservation; application of 
biotechnology and alternative energy; environmental laws and laws; lifestyle following 
philosophy of sufficiency economy 

*101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี   (Healthy Diet)         3(3-0-6)
  ความส าคัญและบทบาทของอาหารตํอสุขภาพ โภชนาการและพลังงานจากอาหาร อาหารกับ
โรค โภชนาการเพ่ือการปูองกันและการบ าบัดโรค อาหารอินทรีย์ การแปรรูปอาหาร การปนเปื้อนและการ
เสื่อมเสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความมั่นคงทางด๎านอาหาร 
ความเชื่อของการเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นวัตกรรมอาหารและทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ
  Importance and roles of nutrition to health; nutrition and food energy; 
nutrition and diseases; nutrition for prevention and therapy; organic diets; food 
transformation; contamination and food spoilage; quality and food safety; nutrition labels; 
food stability; belief of supplementary diets and dietary supplements products; food 
innovation and marketing direction of healthy diets 

 

 

*101-311 เคมีในชีวิตประจ าวัน  (Chemistry in Daily Life)               3(3-0-6) 
ความส าคัญของเคมี สสารและการจ าแนกสสาร  โลหะและสารประกอบทางเคมีที่ส าคัญใน

ชีวิตประจ าวัน สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด  ดีเทอเจนต์และเครื่องส าอาง สารเคมีท่ี
กํอให๎เกิดมะเร็ง สารเคมีท่ีเป็นสารพิษที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน การปูองกันและแก๎พิษจากสารเคมี 
  Essence of chemistry; matter and their classifications; metal and chemical 
compounds in daily life; natural and synthetic colors; drugs and addictive drugs; detergents 
and cosmetics; carcinogenic compounds; toxic compounds used in daily life; chemical 
prevention and alleviation 

*101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   (Mathematics in Daily Life)      3(3-0-6)
   ตรรกศาสตร์ เบื้องต๎นและ การให๎เหตุผล  เรขาคณิตกับการน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน การ
ประยุกต์ใช๎ความรู๎ทางคณิตศาสตร์เพ่ือการแปลความหมายข๎อมูลทางสถิติ การประยุกต์ใช๎ ความรู๎เบื้องต๎นทาง
คณิตศาสตร์เพ่ือการแก๎ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 
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  Logic and reasoning; Geometry and implementation in daily life; application 
of mathematics for statistical interpretation; application of fundamental mathematics for 
problem solving and decision making in daily life 

*101-313 สถิติในชีวิตประจ าวัน    (Statistics in Daily Life)        3(3-0-6) 
  ความรู๎เบื้องต๎นเก่ียวกับสถิติ  การเก็บรวบรวมขัอมูล การบันทึกข๎อมูลสํวนตัว บัญชีรายรับ
รายจํายประจ าวัน การบันทึกข๎อมูลทางธุรกิจ การหาคําสถิติเบื้องต๎นความนําจะเป็นอยํางงําย  การประยุกต์ใช๎
ความรู๎เบื้องต๎นทางสถิติในชีวิตประจ าวันเพ่ือการตัดสินใจ ในการวางแผนการใช๎จําย การท านายผลการลงทุน  
และ การพยากรณ์อากาศ 
     Basic knowledge of statistics; data collection: demographic data, daily income 
and expenses account, business record; basic statistics and probability; application of basic 
statistics in daily life for decision making: spending planning, predictive investment, and 
weather forecast 

101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม   (Mathematics in Civilization)      3(3-0-6) 
  หลักเบื้องต๎นและพัฒนาการของการเกิดข้ึนของตัวเลขและระบบการคิดโดยใช๎ตัวเลขเป็นฐาน 
การน าเอาตัวเลขไปประยุกต์ให๎ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ระบบการนับจ านวนและพัฒนาการของความ
เป็นไปได๎ทางสถิติเบื้องต๎น ความรู๎พ้ืนฐานทางตรรกเชิงตัวเลข 
  Fundamental principle and development of numbers and thinking system 
with numbers as the base; application of numbers to geometry and trigonometry; numbering 
system and development of basic statistic possibilities; fundamental knowledge of logical 
numbers  
 
 

*101-315 สถิติและความน่าจะเป็น   (Statistics and Probability)       3(3-0-6) 
  ความรู๎เบื้องต๎นเก่ียวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช๎ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของ
ข๎อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล ทฤษฏีความนําจะเป็นเบื้องต๎น ตัวแปรสุํม การแจกแจง ความถี่ การ
ประมาณคําทางสถิต ิคําความแปรปรวนและสัดสํวนของประชากร การวิเคราะห์คําความแปรปรวนรํวมและคํา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน 
  Fundamental statistics; meaning, scope, and usage in business; aspects of 
business data; data collection; basic probability theory; random variable; frequency 
distribution; statistical estimation; variance and proportion of population; analysis of 
covariance and correlation coefficient; hypothesis testing 

กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์   

**101-401   ชีวิต สุขภาวะ และการออกก าลังกาย         3(2-2-5) 
(Life, Well-Being and Sports)           
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  สุขภาวะด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการเลือกคูํครอง การสร๎างเสริม
สุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใช๎ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องส าอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่
ใช๎ในชีวิตประจ าวันให๎เกิดความปลอดภัย การออกก าลังกาย คุณคําและผลของการออกก าลังกายที่มีตํอระบบ
ตํางๆในรํางกาย การออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร๎างสมรรถภาพของรํางกาย และการออกก าลังกายในลักษณะ
ของกีฬาเพ่ือการแขํงขัน 

 Physical, mental, emotional and social well-being; sex education; marriage 
life; health promotion; health literacy and safety selection of healthcare products, 
medication, cosmetic, herbs; food, nutrition and dietary supplements; value and effect of 
physical exercises on various systems of body; personal sports and game sports practices 

**101-402   ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต          3(3-0-6) 
(Art and Music Appreciation)    
ความรู๎เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม  

นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ยุคสมัยตํางๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ ความซาบซึ้งใน
ศิลปะ การประเมินคุณคําทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์ระหวํางศิลปะ  ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 
และคุณคําความงามในงานศิลปะแขนงตําง ๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือจรรโลงจิตใจและสร๎างสุนทรียภาพตํอชีวิต
ของมนุษย์     

 Aesthetic knowledge; art in the form of architecture, painting, sculpture, 
dances and music; arts in major eras; inspiration behind pieces of arts; art appreciation; 
aesthetic evaluation; relationship between arts, music and life; art in daily life; the value of 
arts as a tool to sustain the human mind 

 

**101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม           3(3-0-6) 
(Thai Appreciation and Unseen in Siam) 
ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลักษณ์ความ

เป็นไทย มรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณคํา นําภาคภูมิใจและควรคําแกํการศึกษา  คติความเชื่อและคํานิยม วิถี
ชีวิต ดนตรี นาฏศิลป์ และการละเลํนพ้ืนบ๎าน  แนวทางอนุรักษ์  สืบทอดและเผยแพรํความเป็นไทย   

Background of Thai society; arts and culture; Thai custom and tradition; 
identity of Thainess; admirable and valuable intellectual heritages; beliefs and values; ways 
of life; music; Thai dances and folk plays; conservation, inheritance and dissemination of 
Thainess 

**101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน                    3(2-2-5) 
  (Designing Your Dream)  



 

 

มหาวิทยาลัยสยาม 
ส านักวิชาการ                                                                                                                                            41 

 

ฝึกทักษะตั้งประเด็นหัวข๎อเรื่องท่ีสนใจเรียนรู๎จากความต๎องการของตนเอง ตั้งสมมติฐานและ
ให๎เหตุผลโดยใช๎ความรู๎จากศาสตร์สาขาตํางๆ ค๎นคว๎าแสวงหาความรู๎เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎จากแหลํงเรียนรู๎
ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์
ความรู๎ น าเสนอแนวคิดอยํางเป็นระบบด๎วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล กระบวนการแก๎ปัญหา 
และกระบวนการกลุํม เพื่อให๎เกิดทักษะเรียนรู๎ตลอดชีวิต  

Practicing skills in formulating interested topic from your own inspiration and 
ideas; hypothesis formulation and reasoning based on related concepts and theories; 
reviewing of information in relation to formulated hypothesis from various tools; data 
collection and data analysis planning; practicing systematic process of thinking, data 
gathering, problem-solving, and group working for the presentation of ideas in order to 
enhance lifelong learning skills 

**101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการด าเนินชีวิต                 3(2-2-5)  
    (Yoga, Meditation and Art of Living) 

การฝึกโยคะเพ่ือรํางกายและจิตใจที่ดี ความหมายของโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ 
ปรัชญาโยคะ ประวัติโยคะ องค์ประกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะประเภทตําง ๆ ปราณายามะ การ
ฝึกสมาธิเพ่ือโยคะ การผํอนคลายในการฝึกโยคะ การเตรียมความพร๎อมของรํางกายในการฝึกโยคะ ข๎อควร
ปฏิบัติและข๎อควรระวังในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ที่ใช๎ในการฝึกโยคะ หลักการสุขภาพแบบองค์รวมและศิลปะ
การด ารงชีวิต 
    Yoga for healthy body and mind; meaning of yoga; benefits of yoga practicing; 
yoga philosophy; history of yoga; eight limbs of yoga; categories of yoga asanas; pranayama; 
meditation for yoga; relaxation for yoga practicing; body preparation before yoga practicing; 
recommendations and precautions for yoga practicing; equipment for yoga practicing; holistic 
health concept and art of living 

**101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์                3(2-2-5) 
    ( Creative Photography) 

การฝึกปฏิบัติเทคนิคการถํายภาพอยํางงํายโดยใช๎กล๎องโทรศัพท์มือถือและกล๎องอ่ืนๆ เพื่อ
สร๎างสรรค์ผลงานภาพถํายที่ใช๎ในชีวิตประจ าวันและหรือใช๎เพ่ือการค๎า เรียนรู๎การสื่อสารด๎วยภาพถําย การจัด
องค์ประกอบศิลป์ พ้ืนฐานการจัดองค์ประกอบภาพ ทฤษฎีสัดสํวนทอง ความกลมกลืน มุมกล๎อง สมดุลของ
ภาพ แสงกับการสร๎างสรรค์ภาพถําย และมุมมองภาพกับการสื่อความหมาย  

Practicing simple photographic techniques using mobile phone camera and 
other cameras to create photography in daily life or for commercial purposes; visual 
communication by using basic art composition, Golden Ratio Theory, harmony, camera 
angle, balance, photographic creation and perspective 
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)   3 (2-2-5) 
  แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สํวนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน๎าที่การ
ท างานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข๎อมูลและเครือขํายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม 
อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช๎งาน ตลอดจนการฝึกปฏิบัติสืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมประมวลผลค า และการสร๎างเว็บเพจเบื้องต๎น 
  Concept of computer technology; components of computer system; the 
functions of hardware and software; data communication and computer networking; 
multimedia technology; Internet and its application. Practice data retrieving, using electronic 
mail, word processing, and developing basic Webpage. 

121-102  คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน     3 (2-2-5) 
  (Computer for Studies and Works)       
  หลักการจัดการข๎อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟูมข๎อมูลและสารสนเทศ อัลกอริทึมและ
การแก๎โจทย์ปัญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความปลอดภัยใน
การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ อาชีพและวุฒิบัตรด๎านคอมพิวเตอร์ และแนวโน๎มของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการใช๎งานโปรแกรมตารางท างาน และโปรแกรมน าเสนองาน 
  Principles of data and information management; types of data files; algorithm 
and problem solving; e-business; computer laws; ethics and computer security; computer 
careers and certification; and trends of information technology. Practice using spreadsheet 
and presentation software.  

121-103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (Life and Environment)    3 (3-0-6)          
  ความสัมพันธ์ระหวํางชีวิตกับสิ่งแวดล๎อมโดยชี้ให๎เห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงาน การเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ ตลอดจนตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบในเรื่องมลภาวะ
ของสิ่งแวดล๎อม การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม การใช๎เทคโนโลยีชีวภาพและ
พลังงานทดแทน กฎหมายสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

Relationship between human and environment emphasizing the significance 
of natural resources, energy, global climate change as well as awareness of environmental 
problems and impacts from pollutions;loss of biodiversity; environment conservation;the use 
of biotechnology and alternative energy; environment regulations and laws as well as 
lifestyle according to philosophy of sufficiency economy. 

 
121-104 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ( Food for Good Health)   3 (3-0-6)
  ความส าคัญและบทบาทของอาหารตํอสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงของสารอาหารในกระบวน 
การผลิต ข๎อเท็จจริงและความเชื่อเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารกับโรค และ
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แนวโภชนาการเพ่ือการบ าบัด ฉลากโภชนาการและกฎหมายที่เก่ียวข๎องกับการควบคุมคุณภาพทางโภชนาการ
ของอาหาร 
  Significance and role of food for health; nutrient loss during processing; facts 
and myths regarding food for health and supplementary foods; food and diseases; 
nutritional therapy concept;nutritional label and food laws that govern the nutritional 
quality of foods. 

121-105 เคมีในชีวิตประจ าวัน (Chemistry in daily life)    3 (3-0-6) 
ความส าคัญของเคมี สสารและการจ าแนกสสารโลหะและสารประกอบทางเคมีที่ส าคัญใน

ชีวิตประจ าวัน อาทิ แก๎ว กระดาษ สารพอลิเมอร์ พลาสติก สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด
ดีเทอเจนต์และเครื่องส าอาง สารเคมีท่ีกํอให๎เกิดมะเร็ง สารเคมีท่ีเป็นสารพิษที่ใช๎ในชีวิตประจ าวันการปูองกัน
และแก๎พิษจากสารเคมี 
  The essence of chemistry; matter and their classifications; chemical 
compounds in daily life such as metals, glass, papers, polymers, plastics, natural and 
synthetic colors, drugs, addictive drugs, detergents, cosmetics; carcinogenic compounds; 
toxic compounds used in daily life as well as prevention and alleviation. 

121-106 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ( Mathematics in Daily Life)  3 (3-0-6) 
 ความหมายและพัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์กับตัวเลขและสัญลักษณ์
คณิตศาสตร์กับเทคโนโลยี  คณิตศาสตร์กับการแก๎ปัญหาและตัดสินใจ ตรรกศาสตร์และการให๎เหตุผล 
 การประยุกต์ทฤษฎีกราฟเบื้องต๎น การสร๎างตัวแบบและการแก๎ปัญหาตัวแบบการประยุกต์ใช๎คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
  The importance and theoretical development of mathematics; relationships 
between mathematics, numbers, and symbols; mathematics and technology; mathematics 
and problem solving and decision making; logic and reasoning; basic graph theories 
application;model design and solutions; and implementation of mathematics in daily life. 

121-107 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล     3 (3-0-6) 
  (Basic Statistics for Data Analysis) 
  ความรู๎พื้นฐานทางสถิติ ได๎แกํ ความหมาย ขอบเขต ลักษณะของข๎อมูล วิธีการเก็บรวบรวม
ข๎อมูล สถิติเชิงพรรณนา ทฤษฎีความนําจะเป็นเบื้องต๎น ตัวแปรสุํม การแจกแจงแบบทวินาม การแจกแจง
แบบปัวซอง การแจงแจงแบบปกติการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการถดถอยเชิงเส๎น
อยํางงําย การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป 
     Basic statistics including data collection, descriptive statistics, basic probability 
theory, random variables, Binomial distribution, Poisson distribution, Normal distribution, 
hypothesis testing, analysis of variance, correlation and simple linear regression by utilizing 
statistical programming package. 

120-101  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (Man and Environment)   3 (3-0-6) 
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   ความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับสิ่งแวดล๎อม  ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและการ
อนุรักษ์  ปัญหาเรื่องมลภาวะของสิ่งแวดล๎อมในด๎านตําง ๆ  การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ  ปัญหาของการเพิ่มประชากร  การอนุรักษ์ปุาไม๎  ต๎นน้ า  ล าธาร  การใช๎
ผืนดินและน้ าเพ่ือให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  การพัฒนาพ้ืนดินและน้ าที่เสื่อมโทรมให๎กลับคงสภาพที่ดี  โดยวิธีการ
ทางธรรมชาติ  รวมถึงการปูองกันการท าลายสิ่งแวดล๎อมและธรรมชาติให๎อยูํในสภาพสมดุลกับการด ารงชีวิต
มนุษย์อยํางมีความสุข  โดยการท าให๎สิ่งแวดล๎อมและธรรมชาติดีขึ้น 
  Relationship between man and environment, the importance of natural 
resources and its reservation.  Various aspects of environmental problems, bio-diversification 
degradation, changes of the earth and world climate, population explosion problem.  The 
conservation of a forest, water reservoir, river and canal, the land and water used as well as 
utilization.  The development of expired land and water are to be good status by the way of 
natural methods, included of the protection for destroy the natural and environment.  The 
balancing of happiness human life with natural and environmental will be developed by the 
best way as well as we could. 

125-101  คณิตศาสตร์ในอารยธรรม (Mathematics in Civilization)   3 (3-0-6) 
   หลักเบื้องต๎น  และพัฒนาการของการเกิดข้ึนของตัวเลข  และระบบการคิดโดยใช๎ตัวเลขเป็น
ฐาน  การน าเอาตัวเลขไปประยุกต์ให๎ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ  ศึกษาระบบการนับจ านวนและ
พัฒนาการของความเป็นไปได๎ทางสถิติเบื้องต๎น  เพ่ือให๎มีความรู๎พ้ืนฐานทางตรรกเชิงตัวเลข  อันจะน าไปสูํ
การศึกษาทฤษฏีทางคณิตศาสตร์ชั้นสูงตํอไป 
  Fundamental principle and development of numbers and thinking system 
with numbers as the base, the application of numbers to geometry and trigonometry, study 
the numbering system and development of basic statistic possibilities in order to have 
fundamental knowledge of logical numbers that will lead to a higher level of mathematics 
theory study 
 
126-316  สถิติและความน่าจะเป็น (Statistics and Probability)   3 (3-0-6) 
   ความรู๎เบื้องต๎นเก่ียวกับสถิติ  ความหมายขอบเขตและการใช๎ประโยชน์ทางธุรกิจ  ลักษณะ
ของข๎อมูลทางธุรกิจ  วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล  ทฤษฏีความนําจะเป็นเบื้องต๎น  ตัวแปรสุํม  การแจกแจง  
แบบทวินาม  แบบปัวซอง  และแบบปกติ  การแจกแจงของคําที่ได๎จากตัวอยําง  การประมาณคําเฉลี่ย  
คําความแปรปรวนและสัดสํวนของประชากร  การหาคําความแปรปรวนรํวมและคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  
การท าสอบสมมติฐานส าหรับหนึ่งและสองประชากร 
  Descriptive statistics, frequency distribution, probability theory, probability 
distributions, sampling, and hypothesis testing. 

 

กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา 

129-101   พลศึกษาและนันทนาการ (Physical Education and Recreation) 2 (1-2-3) 
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 ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับพลศึกษา นันทนาการที่มีความส าคัญและความจ าเป็นตํอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในสังคมปัจจุบัน รวมถึงศึกษาชนิดของกีฬาและนันทนาการ ความต๎องการนันทนาการในวัยตําง  ๆ 
การจัดการและการบริหารนันทนาการและให๎เลือกพลศึกษา 1 ชนิดกีฬา เพื่อศึกษากฎ กติกา มารยาท และ
ทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งฝึกทักษะการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ตลอดจนการเสริมสร๎างสมรรถภาพรํางกาย 
ที่ถูกต๎อง 
  Basic knowledge of physical education; essential recreations for the 
improvement of life quality in the modern society; types of sports and recreations, need for 
recreation in each age range; management and administration of recreation. Select one kind 
of sports to learn about its rules, regulations, manners, and basic skills. Practice physical 
exercise andbody strengthening processing the appropriate way for good health 

129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม (Art and Music Appreciation)   2 (1-2-3) 
 ความหมายและพัฒนาการของศิลปะและดนตรี หลักการทางสุนทรียศาสตร์ และลักษณะ
ส าคัญของศิลปะและดนตรีแตํละแบบ ปลูกฝังความเข๎าใจการเห็นคุณคําและความชื่นชมในศิลปะและดนตรี 
ศึกษาผลงานศิลปะชิ้นส าคัญในด๎านตํางๆตั้งแตํสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันแรงบันดาลใจของศิลปิน เบื้องหลัง
การสร๎างสรรค์ผลงานเหลํานั้น โดยเน๎นถึงคุณคําของศิลปะและดนตรีในฐานะ เป็นเครื่องมือในการจรรโลง
จิตใจมนุษย์  

  Meanings and the evolution of art and music; principles of aesthetics; and 
major aspects of art and music. Cultivate understanding, recognition, and appreciation of 
artand music. Explore masterworks in various fields of art from the ancient to present 
ageand artist’s inspiration behind creating those works. Emphasize values of art and music as  
tools for uplifting human mind
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3.1.5.2  หมวดวิชาเฉพาะ   
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

 
123-101    เคมีทั่วไป ( General Chemistry)  3 (3-0-6) 
    ปริมาณสัมพันธ์และพ้ืนฐานของทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของแก๏ส ของเหลว ของแข็งและ
สารละลาย สมดุลทางเคมี สมดุล  อิออน จลนศาสตร์เคมี โครงสร๎างอิเล็กตรอนของอะตอม เคมีไฟฟูา 
พันธะเคมี คุณสมบัติตามตารางธาตุ ธาตุตัวแทน อโลหะและโลหะตัวน า สารประกอบและโพลิเมอร์  

Stoichiometry and basic atoms theory, properties of gas, liquid, solid and 
solution, chemical equilibrium, Ion-equilibrium, chemical kinetics, electrochemistry 
model, properties of periodic table, metals and non-metals, compound and polymer 

123-102   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  (General Chemistry Laboratory) 1 (0-3-1) 
               วิชาบังคับกํอน : เรียนพร๎อมกับ 123-101 เคมีทั่วไป 

ท าการทดลองตามเนื้อหาในรายวิชา 123-101 เคมีทั่วไป  
    Experiment in 123-101 general chemistry coursework 

124-101   ฟิสิกส์ท่ัวไป 1 (General Physics 1)                             3 (3-0-6) 
       วิชาบังคับกํอน : ไมํมี  
    กลศาสตร์ของอนุภาคและวัสดุคงรูป คุณสมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร๎อน  
การหมุน โมเมนตัมเชิงมุม การแกวํง การสั่นสะเทือนและคลื่น สนามแมํเหล็กไฟฟูา  
Particle mechanics and stable material, properties of matter, fluid mechanic, heating, 
rotation, angular momentum, oscillation, vibration and wave, electromagnetic field 

124-102    ฟิสิกส์ท่ัวไป 2 (General Physics 2)  3 (3-0-6) 
                วิชาบังคับกํอน : 124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 

วงจรไฟฟูากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ทัศนศาสตร์  สวนศาสตร์ ฟิสิกส์แผนใหมํ ฟิสิกส์
ควอนตัม โครงสร๎างอะตอม ฟิสิกส์สถานะของแข็ง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

Alternating current circuit, basic electronic, optical physics, acoustic, modern 
physics, Quantum mechanics, atom model, solid-state physics, nuclear physics 

124-103    ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1 (General Physics Laboratory 1) 1 (0-3-1) 
                วิชาบังคับกํอน : เรียนพร๎อมกับ 124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
     ท าการทดลองตามเนื้อหาในรายวิชา 124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
     Experiment in 124-101 general physics 1 coursework 

124-104   ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 2 (General Physics Laboratory 2)   1 (0-3-1) 
               วิชาบังคับกํอน : เรียนพร๎อมกับ 124-102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
     ท าการทดลองตามเนื้อหาในรายวิชา 124-102  ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
     Study and experimental with 124-102 general physics 2 coursework 
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125-201   คณิตศาสตร์ 1 (Mathematics 1)                3 (3-0-6)        
    วิชาบังคับกํอน : ไมํมี  
    ลิมิตและความตํอเนื่อง อนุพันธ์และอินทริเกรตของคําจริง เทคนิคการอินทริเกรต การอินทริเกรต
ไมํตรงแบบ รูปแบบยังไมํได๎ก าหนด การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เมตริกซ์ พีชคณิตเวกเตอร์ในระบบ 3 มิติ 
เวกเตอร์ ฟังก์ชันคําตัวแปรจริงและการประยุกต์ใช๎งาน เส๎นระนาบและพ้ืนผิวในระบบ 3 มิติ จ านวน
เชิงซ๎อนและรูปแบบโพลําร์   

Limit and continuity, differential and integrating factor, integrating technique, 
method of integrating factor, the method of proof by mathematical induction, matrix, 
algebra vector in three dimensional, vector, real variable function and applying, line plan 
and 3D plan, complex number and polar form 

125-202  คณิตศาสตร์ 2 (Mathematics 2)               3 (3-0-6)   
   วิชาบังคับกํอน : 125-201 คณิตศาสตร์ 1 
   แคลคูลัสของฟังก์ชันคําจริงที่มีสองตัวแปรและหลายตัวแปร การประยุกต์ใช๎งานแคลคูลัสที่มี 2 
ตัวแปรและหลายตัวแปร การอินทริเกรตตามเส๎น การประยุกต์ใช๎งานและการอินทริเกรต ล าดับและ
อนุกรมของจ านวน อนุกรมยกก าลัง อนุกรมเทเลอย์ของฟังก์ชันเบื้องต๎นและการอินทริเกรตเชิงตัวเลข 
   Calculus of 2 variables and multivariable functions and their function whole 
applying with variable, line integrating, the applying and integrating, sequences and 
series, exponent series, Taylor’s series of basic function and numerical integrating 

125-203  คณิตศาสตร์ 3 (Mathematics 3)                 3 (3-0-6)     
              วิชาบังคับกํอน : 125-202 คณิตศาสตร์ 2 
 สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ การแก๎สมการเชิงอนุพันธ์ด๎วยการแปลงลาปลาซและการ
ประยุกต์ใช๎งาน อนุพันธ์และการอินทรีเกรตของเวกเตอร์ เกรเดียนท์ ไดเวอร์เจนท์ เคิร์ล  
   Differential equation with applying, solving differential equations with the Laplace 
transform and application, differential and integrating of vectors, gradient, divergent, curl 
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน 
 

151-101   การเขียนแบบวิศวกรรม ( Engineering  Drawings) 3 (2-2-5) 
     วิชาบังคับกํอน : ไมํมี  
     การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิก การเขียนภาพออโธกราฟฟิก การเขียนภาพพิกทอ
เรียล การบอกขนาด ภาพตัด การสเกตซ์ภาพ เรขาคณิตบรรยาย เรขาคณิตเวกเตอร์ การใช๎คอมพิวเตอร์
ชํวยในงานเขียนแบบ 
    Lettering; orthographic projection; orthographic drawing; pictorial drawing; 
dimensioning  and  tolerancing;  section ; auxiliary views  and  development; freehand  
sketches , detail and  assembly  drawing ; basic  computer-aided  drawing. 

151-111    การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิศวกรรมเครื่องกล  3 (2-2-5)                     
                 (Computer Programming for Mechanical engineering)   
               วิชาบังคับกํอน : ไมํมี  

แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สํวนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน๎าที่การท างาน
ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โครงสร๎างการเขียนโปรแกรม การประกาศตัวแปร ประเภทของตัวแปร ค าสั่ง
พ้ืนฐานตํางๆ  การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข การเขียนโปรแกรมแบบวนรอบ การเขียนฟังก์ชัน อะเรย์ 
การอําน-เขียนข๎อมูลกับไฟล์ การเขียนโปรแกรมยํอย การดึงข๎อมูลจากฐานข๎อมูล การจัดการข๎อผิดพลาด
ตํางๆ การใช๎แฟูมข๎อมูลส าหรับแก๎ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล  

Computer concepts; computer components; hardware and software interaction; 
structure of programming; declaration variable; type of variable; basic commands; 
condition programming; loop programing; function programing; read and write data file; 
subroutine programming; array; data access from database; error management; the use of 
the library for solving the mechanical engineering problem.  

151-202    การปฎิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม  (Fundamental of Engineering Operations) 
  2 (0-6-2) 
           วิชาบังคับกํอน : ไมํมี 

พ้ืนฐานการปฏิบัติงานในงานวิศวกรรม การใช๎เครื่องมือพ้ืนฐาน เชํนเครื่องกลึง เครื่องตัด  
เครื่องไส เครื่องเจาะ เครื่องเลื่อย  เครื่องเจียระไน และไมโครมิเตอร์ เวอ ร์เนียร์ คาลิปเปอร์  และเครื่องมือ
อ่ืนๆ ที่ใช๎ในห๎องปฏิบัติการโรงงาน เทคนิคของการเชื่อม ความปลอดภัยในการใช๎เครื่องมือดังกลําว  
การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 
    Operation for basic engineering, basic hand tools; lathe machine, cutting machine, 
planer, dilling mchine, sawing machine, grinder machine and micro meter,      vernier 
caliper and orther type of industrial instrumentions, technic of welding, safety operation 
for using that instrumentation, the inspection of specimens. 
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151-203   กลศาสตร์วิศวกรรม  (Engineering Mechanics) 3 (3-0-6) 
     วิชาบังคับกํอน : 124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
     ระบบแรง  แรงลัพธ์ สมดุล ของไหลสถิตย์ ความเสียดทาน งานเสมือน โมเมนต์ความเฉื่อยของ
พ้ืนที่ จลนศาสตร์ของอนุภาคและจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุคงรูป กฎการเคลื่อนที่ข๎อที่สองของ
นิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม 
           Force systems; resultant; equilibrium, fluid statics, friction, virtual work, area 
moment of inertia, kinematics and kinetics of particles and rigid bodies, Newton’s second 
law of motion, work and energy, impulse and momentum. 
momentum.   
151-223   อุณหพลศาสตร์  ( Thermodynamics)  3 (3-0-6) 
              วิชาบังคับกํอน : 124-102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
    ค าจ ากัดความและแนวคิดเก่ียวกับอุณหพลศาสตร์  คุณสมบัติของสารบริสุทธ์ แก๏สอุดมคติ   
งาน ความร๎อนและความสัมพันธ์  กฎข๎อหนึ่งและข๎อสองของอุณหพลศาสตร์  วัฏจักรคาร์โน เอนโทรปี 
การถํายเทความร๎อนเบื้องต๎น และการเปลี่ยนแปลงรูปพลังงาน วัฎจักรทางอุณหพลศาสตร์เบื้องต๎น 
   Definition and concept of thermodynamics, the properties of pure substance, 
ideal gas, work and heat and their relation, First law of thermodynamics, second law of 
thermodynamics, Carnot cycle, entropy, basic heat transfer and energy conversion; basic 
of thermodynamics cycle. 

151-233  กลศาสตร์วัสดุ ( Mechanics of Materials) 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับกํอน : 151-203 กลศาสตร์วิศวกรรม   
    แรง ความเค๎นและความเครียด ความสัมพันธ์ระหวํางความเค๎นและความเครียด ความเค๎นที่
เกิดข้ึนในคาน ไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การวิเคราะห์ชิ้นสํวนที่รับแรงแนวแกน ความเค๎น
บิดในคาน การโกํงของคาน การโกํง เดาะของเสา ภาชนะความดัน ความเค๎นผสม วงกลมโมร์ ทฤษฎีความ
เสียหาย 
   Force and stresses; stresses and strains relationship; stresses in beams, shear force 
and bending moment diagrams; the analysis of elements under axial force; torsion stress 
in beam; deflection of beams; buckling of columns; pressure vessel; combined stress; 
Mohr’s  circle; failure criterion. 

151-241  กลศาสตร์ของไหล ( Fluid Mechanics) 3 (3-0-6) 
      วิชาบังคับกํอน : 125-203 คณิตศาสตร์ 3 และ 151-203 กลศาสตร์วิศวกรรม  
     แนวคิดพ้ืนฐานของกลศาสตร์ของไหล ของไหลสถิต คิเนแมติกส์ของการไหล สมการความ
ตํอเนื่อง สมการอนุรักษ์โมเมนตัมและพลังงานส าหรับการไหลแบบคงตัวและไมํคงตัว ทั้งในรูปแบบ
อินทิกรัลและดิฟเฟอเรนเชียล การวิเคราะห์มิติและความคล๎ายคลึงกัน การไหลของไหลแบบอัดตัวไมํได๎  
ในทํอ ความต๎านทานของวัตถุที่จมอยูํในของไหล แรงต๎านและแรงยกของวัตถุเมื่อเคลื่อนที่ในของไหล  
การวัดของไหล บทน าเกี่ยวกับเครื่องจักรกลของไหล : ปั๊ม  กังหันแบบอิมพัลส์ และกังหันแบบรีแอคชั่น  
    Fundamental concepts, Fluid statics. Kinematics of fluid flow. Continuity 
equation, momentum equation and energy equation for steady and unsteady flow in 
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integral and differential form. Dimensional analysis and dynamic similarity. Flow of 
incompressible fluid in pipes. Resistance of immersed bodies. Drag and dynamic lift. Flow 
measurement. Introduction to fluid machinery: pump; impulse turbine; and reaction 
turbine. 

151-271  วัสดุวิศวกรรม ( Engineering Materials)  3 (3-0-6) 
  วิชาบังคับกํอน : 123-101 เคมีทั่วไป 
    ความสัมพันธ์ระหวํางโครงสร๎าง คุณสมบัติ ของวัสดุ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช๎งาน
ตามกลุํมของวัสดุวิศวกรรมหลัก ได๎แกํ โลหะ พลาสติก ซีเมนต์ และวัสดุผสม เฟสไดอะแกรมและการแปล
ความหมาย คุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรม และการเสื่อมสภาพของวัสดุ 
    Relationship between structures, properties, production processes and 
applications of main groups of engineering materials i.e. metals, polymers, ceramics and 
composites; phase equilibrium diagrams and their interpretation; mechanical properties 
and materials degradation. 

151-472  กรรมวิธีการผลิต ( Manufacturing Process)                                 3 (3-0-6) 
              วิชาบังคับกํอน : 151-271 วัสดุวิศวกรรม  
 ทฤษฎีและหลักการของกระบวนการผลิต ได๎แกํ งานหลํอวัสดุ การข้ึนรูปชิ้นงาน การใช๎เครื่องจักร
ตัดขึ้นรูปชิ้นงานและเทคโนโลยีงานเชื่อม ความสัมพันธ์ของวัสดุและกระบวนการผลิตวัสดุที่  หลักการการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรที่ใช๎ในการผลิต การคิดต๎นทุนการผลิตและการวิเคราะห์หาจุดคุ๎มทุน ส าหรับ
กระบวนการผลิตเบื้องต๎น 
 Theory and concept of manufacturing processes such as casting, forming, 
machining and welding; material and manufacturing processes relationships; the 
principles of machine maintenance; the calculation and analysis of costs and breakeven 
point for fundamental manufacturing processes. 
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กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา  
 
151-311   การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบในงานวิศวกรรมเครื่องกล          3 (3-2-5) 
              (Computer Aided in Mechanical Engineering Design)    
    วิชาบังคับกํอน : 151-324  การถํายเทความร๎อน และ 151-233  กลศาสตร์วัสดุ  
 การใช๎คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบ วิเคราะห์ การจ าลองปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล  
การเปลี่ยนตัวแปรเพื่อการหาคําเหมาะสมที่สุด ได๎แกํ ปัญหาทางด๎านระบบทางความร๎อนและของไหล 
พลศาสตร์ของชิ้นสํวนทางกล ความเสียหายของชิ้นสํวนทางกล  และการประยุกต์ท่ีเกี่ยวข๎อง 

Use of computer for design, analysis and simulation of mechanical engineering 
problems, parametric study of optimization ; problems of thermal system and fluid, 
dynamics of mechanical elements, the failure of machine element and related 
applications. 

151-312    กลศาสตร์เครื่องจักรกล ( Mechanics of Machinery) 3 (3-0-6) 
 วิชาบังคับ : 151-203  กลศาสตร์วิศวกรรม  
     การวิเคราะห์ความเร็ว ความเรํง การวิเคราะห์จลนศาสตร์และพลศาสาตร์ของแรงในชิ้นสํวน
เครื่องจักรกล ชิ้นตํอโยง เกียร์สํงก าลัง และระบบกลไล ลูกเบี้ยวและตัวตาม การสมดุลของมวลที่มีการ
หมุนและเคลื่อนที่กลับไปมา 
    Velocity and acceleration analysis, kinematic and dynamic force analysis of 
mechanical devices, linkages, gear train and mechanical system; cam and follower; 
balancing of rotating and reciprocating mass. 

151-313   วิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิคส์ (Electrical and Electronics Engineering)                     
   3 (3-0-6) 
               วิชาบังคับกํอน : ไมํมี  
 ชิ้นสํวนพื้นฐานทางไฟฟูา วงจรไฟฟูากระแสตรงและกระแสสลับ หลักการท างาน คุณลักษณะและ
การใช๎งานของเครื่องจักรกลไฟฟูากระแสตรง เครื่องจักรกลไฟฟูาแบบเหนี่ยวน า เครื่องจักรกลไฟฟูาแบบ
ซิงโครนัส วิธีการและอุปกรณ์ในการสตาร์ทมอเตอร์ วิธีการและอุปกรณ์ในการควบคุมความเร็วของ
มอเตอร์ วัสดุกึ่งตัวน าทางอิเล็คทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ตัวตรวจจับและตัวขับเร๎า วงจรขยาย วงจร
กรอง การประมวลผลสัญญาณ 
    Basic of electrical elements, direct current and alternating current circuits, the 
fundamental, the attributes and the use of the electrical machines including direct 
current- , conductive-, asynchronous machines, motor starting methodology  and 
devices, motor speed control methodology and devices, semiconductor material of 
electronics, electronics circuits, secsor and actuator, signal processing.  
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151-324   การถ่ายเทความร้อน ( Heat Transfer)                                         3 (3-0-6) 
  วิชาบังคับกํอน : 151-241 กลศาสตร์ของไหล 
 หลักการถํายเทความร๎อนโดยการน า การพาและการแผํรังสี สภาพการน าความร๎อน สมการการ
น าความร๎อนแบบคงตัวในหนึ่ง สองและสามมิติ การน าความร๎อนที่สภาวะไมํคงตัว การพาความร๎อน แบบ
อิสระและพาความร๎อนแบบบังคับ คุณลักษณะการดูดกลืนและการแผํรังสี อุปกรณ์การแลกเปลี่ยนความ
ร๎อน และอุปกรณ์เพ่ิมการถํายเทความร๎อน การเดือด และการควบแนํน  
     Describes the principles of heat transfer by conduction, convection and radiation 
and also conductivity, steady and unsteady heat conduction equations in one-, two- and 
three dimension, free and forced convection, heat absorption and radiation and heat 
exchangers and heat transfer enhancement, boiling and condensation. 

151-325   การออกแบบระบบทางความร้อน ( Thermal System Design)  3 (3-0-6) 
    วิชาบังคับกํอน ; 151-324  การถํายเทความร๎อน 

การออกแบบทางวิศวกรรม การออกแบบระบบที่ท างานได๎และเหมาะสมที่สุด การวิเคราะห์
เศรษฐศาสตร์ การสร๎างสมการ การจ าลองของอุปกรณ์ระบบความร๎อน การจ าลองระบบ การหาคํา
เหมาะสมที่สุด วิธีตัวคูณลากรานจ์ วิธีการ สืบ  ก าหนดการเชิงพลศาสตร์ ก าหนดการเชิงเลขาคณิต 
ก าหนดการเชิงเส๎น และ การประยุกต์ใช๎ในการออกแบบระบบความร๎อน โครงงานออกแบบระบบทาง
ความร๎อน 
  Engineering design, design of a workable and optimum systems, economic 
analysis, equation fitting, modeling of thermal equipment, system simulation, 
optimizations, Lagrange multipliers, search methods, dynamic programming, geometric 
programming, linear programming and applications to thermal system design, thermal 
system project design. 

151-337   การออกแบบเครื่องจักรกล ( Machine  Design)           3 (3-0-6) 
              วิชาบังคับกํอน :  151-312   กลศาสตร์เครื่องจักรกล และ 151-233  กลศาสตร์วัสดุ  
 พ้ืนฐานการออกแบบเครื่องกล คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบชิ้นสํวน
อยํางงําย รอยตํอด๎วยหมุดย้ า การตํอด๎วยการเชื่อม สลักเกลียว ลิ่มและสลัก เพลา สปริง เฟือง สกรูสํง
ก าลัง คัปปลิง แบริ่ง เบรก ครัช สายพาน โซํ การออกแบบโครงงาน 
    Fundamental of mechanical design, properties of materials, theory of failure, 
design of simple machine elements, rivets, welding, screw fasteners, keys and pins, 
shafts, springs, gears, power screws, couplings, bearings, clutches, belts, chains, design of 
project. 
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151-351  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 (Mechanical Engineering Laboratory 1)  
  1 (0-3-1) 
               วิชาบังคับกํอน :  ไมํมี  
 การทดลองเก่ียวกับการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ การทดสอบทางด๎านโลหะวิทยา  การทดสอบ
ทางด๎านอุณหพลศาสตร์  
    An experiment about properties of metallurgy tests, material test specimens and 
thermodynamic tests. 

151-425   วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง ( Power Plant Engineering )          3 (3-0-6) 
               วิชาบังคับกํอน : 151-223  อุณหพลศาสตร์  

หลักการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และแนวคิดการใช๎ประโยชน์ของพลังงานสูงที่สุด การวิเคราะห์
เชื้อเพลิง และการเผาไหม๎ การศึกษาอุปกรณ์ตํางๆ ในระบบ โรงจักรกังหันก๏าซ และโรงจักรเครื่องยนต์
สันดาปภายใน โรงจักรไอน้ า วัฎจักรผสมและวัฎจักรผลิตรํวม โรงจักรพลังน้ า โรงจักรพลังงานนิวเคลียร์ 
เครื่องมือตรวจวัดและการควบคุม เศรษฐศาสตร์โรงไฟฟูา และผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม 
    Energy conversion principles and availability concept, fuels and combustion 
analysis and component study of system, gas turbine and internal combustion engine 
power plant, combined cycle and cogeneration, hydro power plant, nuclear power plant, 
control and instrumentation, power plant economics and  environmental impacts 

151-441  การท าความเย็นและการปรับอากาศ ( Refrigeration and Air Conditioning)  
                                                                         3 (3-0-6) 
   วิชาบังคับกํอน : 151-223  อุณหพลศาสตร์  และ 151-324  การถํายเทความร๎อน 
    พ้ืนฐานระบบท าความเย็น วัฏจักรการท าความเย็น และสมรรถนะระบบท าความเย็น วัฎจักรการ
ท าความเย็นแบบอัดไอที่ถูกปรับปรุง การวิเคราะห์การสมดุลของอุปกรณ์ตํางๆ ในระบบท าความเย็น 
คุณสมบัติของน้ ายาท าความเย็น สารท าความเย็นธรรมชาติ การท าความเย็นแบบไอระเหย และหอระบาย
ความร๎อน การท าความเย็นแบบดูดกลืน การค านวณภาระการท าความเย็นของห๎องเย็น การแชํแข็งอาหาร 
ระบบปรับอากาศ การประยุกต์ใช๎ไซโครเมตริกและการบวนการตํางๆ ในระบบปรับอากาศ การค านวณ
ภาระการท าความเย็นในระบบปรับอากาศ ระบบกระจายลมเย็น การออกแบบทํอลม การออกแบบระบบ
ทํอน้ าเย็น 
    Basic knowledge of refrigeration cycles and coefficient of performance, modified 
vapor compression refrigeration cycles, system components analysis, refrigerant and their 
properties, natural refrigerant, evaporative cooling and cooling towers, absorption 
refrigeration, calculation of cooling load of refrigeration systems, freezing of foods, air 
condition systems, application of psychrometric chart and air conditioning processes, 
cooling load estimation of air conditioning systems, air distribution and duct system 
design , chilled water piping design system. 
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151-452   ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 1 (0-3-1) 
              (Mechanical Engineering Laboratory 2) 
      วิชาบังคับกํอน : ไมํมี  
 การทดลองทางด๎านกลศาสตร์ของไหล การถํายเทความร๎อน และระบบควบคุมอัตโนมัติ  
     Includes the laboratories about fluid dynamics, heat transfers and automatic 
controls. 

151-453    ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3   1 (0-3-1) 
        ( Mechanical Engineering Laboratory 3)  
               วิชาบังคับกํอน : ไมํมี  
       การทดลองทางพลศาสตร์ การใช๎โปรแกรมส าเรจ็รปูในการจ าลองปัญหาทางวิศวกรรม   
การสั่นสะเทือน การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ การอินเตอร์เฟส 
   Includes the laboratories about mechanical dynamics, engineering simulation with 
computer programs, vibrations, engine tests and interface. 

151-481 การสั่นสะเทือนทางกล (Mechanical Vibration)3  3 (3-0-6)          
        วิชาบังคับกํอน : 125-203 คณิตศาสตร์ 3 และ 151-203  กลศาสตร์วิศวกรรม   

ระบบที่มีอันดับความอิสระ 1 อันดับ การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิคธรรมดา การสั่นสะเทือนโดยการ
บิด วิธีการเทียบเทําระบบ วิธีของระบบเสมือน วิธีพลังงาน วิธีของเรย์ เลย์ การสั่นสะเทือนพร๎อมการหนํวง 
การหนํวงแบบหนืด การหนํวงของคูลอมบ์ การสั่นสะเทือนโดยแรงระบบที่มีอันดับความอิสระหลายอันดับ 
เครื่องดูดกลืนพลศาสตร์ การสั่นสะเทือนของระบบที่มีมวลตํอเนื่อง วิธีการและเทคนิคการลดการ
สั่นสะเทือน และการควบคุมการสั่นสะเทือน  
      Systems with one degree of freedom, natural harmonic motion, vibration by 
torsion, method of equivalent systems, methods of virtual system,  energy and Rayleigh 
instability, vibration with damping,  viscous damping, coulomb damping, multiple degree 
of freedom vibrations, dynamic absorption devices,  the vibration of continuous systems, 
methods and techniques to reduce and control vibration. 

151-482   การควบคุมอัตโนมัติ ( Automatic Control) 3 (3-0-6)          
วิชาบังคับกํอน : 125-203  คณิตศาสตร์ 3 และ 151-203  กลศาสตร์วิศวกรรม  

ระบบควบคุมอัตโนมัติเบื้องต๎น การวิเคราะห์และการจ าลองแบบเชิงเส๎นของชิ้นสํวนควบคุม 
ระบบควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบควบคุม ทรานสเฟอร์ฟังก์ชัน 
บล็อกไดอะแกรม ซิกแนลโฟลว์กราฟ การวิเคราะห์การควบคุมโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ การวิเคราะห์
เสถียรภาพของระบบปูอนกลับแบบเชิงเส๎น การวิเคราะห์ด๎วยรูทโลกัส เทคนิคการชดเชยอยํางงําย    
 Automatic control principles, , analysis and modeling of linear control elements, 
open-loop and close-loop controls, mathematical models of systems, transfer functions, 
block diagrams, signal flow graphs, time-domain analysis and frequency domain analysis, 
the analysis of stability of linear feedback systems,root locus,a simple of compensation.  
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152-475  วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น  3 (3-0-6) 
(Introduction to Electric Vehicle Engineering) 
วิชาบังคับกํอน:  ไมํมี 

ยานยนต์ไฟฟูา ได๎แกํ ยานยนต์ไฟฟูาไฮบริด ยานยนต์ไฟฟูาปลั๊กอินไฮบริด ยานยนต์ไฟฟูาใช๎
แบตเตอรี่ และยานยนต์ไฟฟูาเซลล์เชื้อเพลิง  ข๎อพิจารณาในการออกแบบยานยนต์ไฟฟูา ได๎แกํ อากาศ
พลศาสตร์ ความต๎านทานการหมุน ประสิทธิภาพของระบบสํงก าลัง มวลของตัวรถ การออกแบบโครงและ
ตัวถังรถ  แหลํงพลังงาน ได๎แกํ แบตเตอรี่ ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์และเซลล์เชื้อเพลิง มอเตอร์ไฟฟูาและชุด
ควบคุม ได๎แกํ ดีซีมอเตอร์ ซิงโครนัสมอเตอร์ชนิดแมํเหล็กถาวร มอเตอร์เหนี่ยวน า และสวิทช์รีลัคแตนซ์
มอเตอร์  ระบบการชาร์จแบตเตอรี่ ได๎แกํ การชาร์จด๎วยเอซี การชาร์จด๎วยดีซี การชาร์จแบบไร๎สาย  

Electric vehicles including hybrid electric vehicle (HEV), plug-in hybrid electric 
vehicle (PHEV), battery electric vehicle (BEV) and fuel cell electric vehicle (FCV); design 
considerations including aerodynamic, rolling resistance, transmission efficiency, vehicle 
mass, chassis and body design; energy sources including battery, supercapacitors and fuel 
cells; electric motor and their controllers including brushed DC motor, permanent 
magnet synchronous motor, induction motor, switched reluctance motor; charging 
systems including AC charging, DC charging, wireless charging.   

153-487  วิศวกรรมเพื่อความย่ังยืน    3 (2-2-5) 
   (Sustainable Engineering) 
  วิชาบังคับกํอน:  ไมํมี 

 หลักการของวิศวกรรมเพ่ือความยั่งยืน หลักการของการออกแบบเพื่อความยั่งยืน การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยํางพลิกผัน  การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ คาร์บอนฟุตพริ้นของ
ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร  ระบบน้ าและน้ าเสียเพื่อความยั่งยืน ระบบอาคารสมรรถนะสูง 
การออกแบบเพื่อมวลชน การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีพลังงานทดแทน การจัดการพลังงานและระบบไฟฟูา 
เทคโนโลยีการขนสํงเพ่ือความยั่งยืน 
 Principle of sustainable engineering, principle of sustainable design, disruptive 
technologies, lifecycle assessment of products, carbon footprint of products, resource 
management technologies, sustainable water and wastewater systems, high performance 
building systems, universal design, applied renewable energy technologies, energy 
management and power systems, sustainable transportation technologies. 
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กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา  
 
151-231  เขียนแบบเครื่องกล (Mechanical Drawing) 3 (2-2-5) 
     วิชาบังคับกํอน :  151-101  เขียนแบบวิศวกรรม 
     การเขียนแบบสลัก  เกลียว ลิ่ม สปริง เฟืองและ เพลาลูกเบี้ยว การก าหนดความละเอียดผิว
งานและพิกัด ความเผื่อระบบงานสวม สัญลักษณ์งานเชื่อม การเขียนแบบทํอ การรํางและการเขียนแบบ 
ภาพแยกชิ้นประกอบอุปกรณ์ทางเครื่องกลและใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยในการออกแบบ  
     The drawing of mechanical tapers, threads, wedge, springs, gears and cams, the 
dimensioning of finished surface ,  fitting tolerance, welding symbols, piping drawing, 
sketching and drawing, machine assembly drawing and computer-aided design 

151-422   การออกแบบระบบท่อในอาคาร   3 (3-0-6) 
      (Design of Building Piping System)          

วิชาบังคับกํอน : ไมํมี 
    การจํายน้ าร๎อนและน้ าเย็นในอาคาร การก าหนดขนาดทํอจํายน้ าร๎อนและน้ าเย็น การค านวณ
และการควบคุมส าหรับเครื่องสูบแบบทรานสเฟอร์ แบบบูสเตอร์ ถังเก็บความดัน การออกแบบและการ
ค านวณระบบหมุนเวียนน้ าร๎อนในบ๎านพักอาศัย อุปกรณ์หมุนเวียนและอุปกรณ์ท าน้ าร๎อน การออกแบบ
และก าหนดขนาดระบบทํอระบายน้ าและอากาศ การออกแบบระบบปูองกันไฟ หัวจํายน้ าแบบเปียก
ภายในอาคารและระบบหัวดับเพลิง การออกแบบและก าหนดขนาดระบบทํออัดอากาศ การอนุรักษ์
พลังงานในระบบทํออาคาร การหาขนาดของหม๎อไอน้ าและทํอไอน้ าส าหรับระบบผลิตน้ าร๎อน อุปกรณ์
ประกอบในระบบทํอน้ าอาคาร การค านวณและหาขนาดทํอก๏าซ โครงงานออกแบบระบบทํอ  
   Cold and hot water supply for building , sizing of cold and hot water supply 
pipes, transfer pumps, bootsterpumps, pressure tanks, calculation and control, design 
and calculation of domestic hot water circulating systems, circulators and hot water 
generators ,design of fire protection systems, wet pipe indoor hydrant and sprinkler 
systems, design and sizing of compressed air piping systems, energy conservation in 
plumbing system,sizing of boiler and steam pipes for hot water generation and other 
building uses, flexibility of piping system,design and calculation of gas piping systems, 
piping systems design project. 

151-428  พลังงานหมุนเวียน  3 (3-0-6) 
     (Renewable Energy) 

วิชาบังคับกํอน : ไมํมี 
 พลังงานชนิดตํางๆ ที่ได๎จากธรรมชาติ ได๎แกํ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร๎อน
ใต๎พิภพ  พลังงานคลื่นในทะเล พลังงานถํานหิน และพลังงานจากแหลํงอ่ืน เครื่องมือและกระบวนการใน
การจัดเก็บพลังงานชนิดตํางๆ การน าไปใช๎และประโยชน์ที่จะได๎รับ 

Various types of natural energy resources such as solar energy, wind energy, 
geothermal, tidal wave and coal et. al, energy storage procedures and devices, the 
applications and benefits. 
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151-429   การจัดการพลังงาน (Energy Management)    3 (3-0-6) 
     วิชาบังคับกํอน : ไมํมี 
    การแยกประเภทพลังงาน แหลํงก าเนิดพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช๎พลังงาน
เบื้องต๎น แนะน าการประหยัดพลังงาน พ้ืนฐานเกี่ยวกับความร๎อน งานและพลังงาน ความหมายของระบบ 
การวิเคราะห์กฎข๎อที่ 2 ของพลศาสตร์ความร๎อน วิธีการประหยัดพลังงานในระบบตํางๆ เชํน อาคาร 
ระบบท าความร๎อน ระบบท าความเย็น ระบบปรับอากาศ เครื่องต๎นก าลังชนิดตํางๆ ระบบสุขาภิบาล และ
ระบบแสงสวําง กฎหมายเก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงาน การประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม การจัดท า
เปูาหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงาน พระราชบัญญัติการสํงเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การใช๎คอมพิวเตอร์ในการจัดการพลังงาน  
มาตรฐาน ISO 5001 

Categories of energy, energy resources, the basic inspection and analysis of 
energy, an introduction to energy saving, fundamental of heat, work and energy, energy 
systems, the analysis of the second law of thermodynamics, energy saving 
methodologies in particular systems such as buildings, heat generator, refrigerator, air 
conditioner, power engines, sanitary system, and lighting, the law of energy conservation 
and industrial energy saving. the definition of targets and plans for energy reservation for 
buildings  and factories,  energy reservation acts, the energy reservation for machines and 
devices, computer-aided energy reservation management, ISO 50001 standard. 

151-474   เทคโนโลยีซีเอ็นซี 3 (2-3-5) 
             (CNC Technology)  
   วิชาบังคับกํอน : ไมํมี 
   การท างานของเครื่องจักรกลเอ็นซีและซีเอ็นซี ระบบควบคุมเครื่องจักรกลด๎วยตัวเลข ระบบ
ควบคุมซีเอ็นซี ระบบโคออดิเนท จุดศูนย์และจุดอ๎างอิง การก าหนดขนาดเอ็นซี การสร๎างโปรแกรมและ
การเขียนโปรแกรม ค าสั่งในโปรแกรมซีเอ็นซี ค าสั่งชดเชยขนาดตามเส๎นขอบรูป การจัดการในระบบเอ็นซี 
ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ทดลองใช๎โปรแกรมและฝึกปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี  

The fundamental of CNC machines, the numeric controls, CNC controls, 
coordinate systems, reference point, the definition of NC dimensions, NC program coding 
and development, CNC command for compensating the shape circumferences, CNC 
management and the practical training of using CNC. 

151-478   ระบบวิศวกรรมเครื่องกลในอาคารขนาดใหญ่   3 (3-0-6) 
               (Mechanical Systems in Large Building)    
     วิชาบังคับกํอน : ไมํมี 
    ระบบวิศวกรรมเครื่องกลในอาคาร และมาตรฐานที่เก่ียวข๎อง ได๎แกํ ระบบการท าความเย็น 
และระบบปรับอากาศในอาคารขนาดใหญํและอาคารสูง ระบบระบายอากาศ ระบบจํายน้ าในอาคาร 
ระบบระบายน้ าเสียในอาคาร ระบบดับเพลิง ได๎แกํ ระบบทํอแห๎งและทํอเปียก ระบบหัวโปรยน้ าดับเพลิง 
การออกแบบทํอประปาในอาคาร ระบบขนสํงในอาคาร ระบบความปลอดภัยในอาคาร 
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      Mechanical engineering systems in building and their standard such as 
refrigeration and air conditioning systems in large and tall buildings, ventilation system, 
water distribution system in building, waste water system in building, fire protection 
system; dry pipe and wet pipe system; water sprinkler, water piping in building design, 
conveying system in building, life safety in building,  

151-479   อุปกรณ์ในกระบวนการวิศวกรรมเครื่องกล            3 (3-0-6) 
              (Process Equipments in Mechanical Engineering)    
     วิชาบังคับกํอน : ไมํมี 
    หลักการท างาน และการเลือกใช๎อุปกรณ์ในกระบวนการวิศวกรรมเครื่องกล ได๎แกํ ระบบทํอ 
วาล์ว และวาล์วควบคุม เครื่องสูบน้ า พัดลมอุตสาหกรรม เครื่องอัดอากาศ ถังอัดความดัน หอระบายความ
ร๎อน เครื่องระเหย และเครื่องควบแนํน ชนิดของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร๎อน เครื่องก าเนิดไอน้ า 
อุปกรณ์กันรั่ว เครื่องดักไอน้ า สายพานล าเลียง เครื่องผสม ถังกักเก็บ การวิเคราะห์ความเสียหายของ
อุปกรณ์ตํางๆ ความปลอดภัย เครื่องมือวัดในกระบวนการ 
      Operation principle and selection of mechanical process equipments such as 
piping system, valves and control valves, pump, industrial fan, air compressor, pressure 
vessel, cooling tower, evaporator and condenser, a type of heat exchanger, steam 
generator, sealing device, steam trapes, conveyers, mixers, storage tank. Failure analysis 
of components, process safety, process measure instrument.   

151-483   การวัดทางวิศวกรรม  3 (3-0-6)          
    (Engineering Measurement) 
   วิชาบังคับกํอน : ไมํมี 
    ความคลาดเคลื่อนในการวัด การวิเคราะห์ความไมํแนํนอนในการวัด พฤติกรรมของระบบ 
เครื่องมือวัดแบบอนาล็อก และ ดิจิตอล การวัดปริมาณทางกลด๎วยอุปกรณ์ทางไฟฟูา ระยะ ความเครียด 
การวัดอุณหภูมิ การวัดแรง ความเร็ว ทอร์ค การใช๎สเตรนเกจ การวัดระดับของเหลวในภาชนะปิด การวัด
อัตราการไหลของของเหลว และก๏าซ การวัดความดัน การวัดการเคลื่อนที่เชิงมุมและในแนวเส๎นตรง  
    measurement error, measurement uncertainty analysis, types of  measurement 
signal, measurement systems and their characteristics, analogue and digital instruments, 
the application of electronic instrument for mechanical quantity measurement including 
distance, stresses, temperature, forces, speed, torque, the usage of strain guage, 
measurement of liquid level in closed system, liquid and gas flow measurement, 
pressure measurement, linear and angular motion measurement. 
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151-484   ไฮโดรลิกส์และนิวแมติกส์  3 (3-0-6) 
(Hydraulics and Pneumatics)       
วิชาบังคับกํอน :  151-241 กลศาสตร์ของไหล 

 ทฤษฎีและหลักการท างานของระบบไฮโดรลิกส์และนิวเมติกส์ อุปกรณ์และวาล์วตํางๆ ในระบบ 
สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ การออกแบบวงจรขั้นพื้นฐาน การออกแบบวงจรควบคุมด๎วยไฟฟูา การเขียน
โปรแกรมพีแอลซี การท างานรํวมกันของระบบไฮโดรลิกส์และนิวเมติกส์การบ ารุงรักษา  

Theory and the fundamental of hydraulic and pneumatic components and 
valves, symbols, basic circuits design, electrical control design, PLC programming, the 
combination of hydraulic and pneumatic systems and their maintenance. 

151-486   ระบบแมคคาทรอนิกส์                3 (3-0-6) 
(Mechatronics System)       
วิชาบังคับกํอน :  151-313 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเล็คทรอนิกส์ 

    พ้ืนฐานทางอิเล็คทรอนิกส์ ระบบตัวตรวจจับ ระบบกระตุ๎น ระบบไมโครคอนโทลเลอร์ และ
ระบบการเชื่อมตํอ การเชื่อมโยงระหวํางคอมพิวเตอร์และระบบทางไฟฟูาและทางกล ระบบไฮดรอลิกส์
และนิวแมติกส์ วิเคราะห์และออกแบบระบบตํางๆที่เก่ียวข๎อง  

Basic electronics, sensor system, actuator system, microcontroller and 
Interfacing system, connectivity between computer and electromechanical systems, 
hydraulic systems, pneumatic systems, analysis and design of those systems.  

151-487   นวัตกรรมในงานวิศวกรรมเครื่องกล          3  (3-0-6) 
 ( Innovations in Mechanical Engineering)       
 วิชาบังคับกํอน :  ไมํมี 
 นวัตกรรมในงานวิศวกรรมเครื่องกลและการประยุกต์ทางด๎านระบบพลังงานและความ
ร๎อน ระบบการควบคุมทางวิศวกรรมเครื่องกล และระบบกลศาสตร์ประยุกต์  
 Innovation in mechanical engineering and their application in energy and 
thermal systems, mechanical control systems and applied mechanics.  

151-493  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล  3 (3-0-6) 
             (Selected Topics in Mechanical Engineering)     
       วิชาบังคับกํอน : ไมํมี 
            ศึกษาหวัขอ๎ทีน่าํสนใจทางวิศวกรรมเครือ่งกล 
    A study of interesting mechanical subjects. 

151-339   วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ เบื้องต้น          3 (3-0-6)  
 ( Introduction to Big Data Engineering) 
     วิชาบังคับกํอน : ไมํมี  
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พ้ืนฐานของการวิเคราะห์ข๎อมูลขนาดใหญํ การแสดงผล ฐานข๎อมูลแบบมีและไมํมีโครงสร๎าง 
ระบบจัดการไฟล์แบบกระจายฮาดูป  การจัดเก็บบนคลาวด์  การจัดเก็บในรูปแบบโนเอสคิวแอล ระบบ
จัดการฐานข๎อมูลเชิงสัมพันธ์ เทคโนโลยีการประมวลผลข๎อมูลขนาดใหญํ ได๎แกํ ฮาดูป สปาร์ค และ ไฮฟ  

Basics of big data analytics, visualization, structured and unstructured databases, 
hadoop distributed file system (HDFS), cloud storage, not only structured query language 
(NoSQL), relational database management system (RDBMS); big data processing 
frameworks including hadoop, spark and hive. 

151-491  โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1  2 (0-6-0) 
             (Mechanical Engineering Project 1)     
       วิชาบังคับกํอน : 151-324 การถํายเทความร๎อน, 151-233 กลศาสตร์วัสดุ และ 
  151-111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิศวกรรมเครื่องกล 
            ความรูแ๎ละทักษะทีจ่ าเป็นในการท าโครงงาน การศึกษาค๎นคว๎าและการประยกุตใ์ช๎ความรูท๎าง
วิชาการเพ่ือแก๎ปัญหาในสถานการณ์จริงทางด๎านวิศวกรรมเครื่องกล  การศึกษาความเป็นไปได๎ วิธีการ
สื่อสารทางเทคนิค การเตรียมแผนงาน  การประมาณราคา และการวางแผนการเงิน การเขียนรายงาน
เบื้องต๎นและการน าเสนอ 

Essential knowledge and skills required for conducting a project; literature search 
and theoretical knowledge applications for solving real-world problems in the area of 
mechanical engineering; project feasibility studies; technical communication procedures; 
preparation of work plans; project cost estimation and financial planning; preliminary 
report and presentation 

151-492  โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2                                                   4 (0-12-0) 
             (Mechanical Engineering Project 2)     
       วิชาบังคับกํอน : 151-491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 

นักศึกษาด าเนินงานตํอเนื่องจากวิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 เกี่ยวกับ โดยให๎นักศึกษาได๎
ศึกษารํวมกันเป็นกลุํมๆ เพ่ือจัดท าโครงงานทางวิศวกรรม  การทดลองตามแผนการทดลอง ผลการทดลอง
และการอภิปรายผล การสรุปผลการทดลอง การเขียนรายงาน สํงปริญญานิพนธ์ที่แสดงรายละเอียดของ
โครงงาน และบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงงานตํอคณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้งเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

Proceeding the assigned project as proposed in Mechanical Engineering Project I 
Group of students co-operate to create about engineering projects. regarding 
experimental, results and discussion, conclusion, report writing; Submit the final reports 
and give a defended presentation of their project work to committee for evaluation at 
the end of the semester. 
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151-495  สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล                                         5 (0-40-0) 
             ( Co-operative Education for ME Student)                      
    นักศึกษาจะต๎องฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามความ
เห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยสยาม เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 16 สัปดาห์ เพ่ือให๎
นักศึกษาได๎เรียนรุ๎เทคโนโลยีใหมํและมีประสบการณ์ในการท างาน และชํวยแก๎ปัญหาให๎แกํ สถาน
ประกอบการ โดยได๎รับการดูแลจากผู๎เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อนักศึกษา
กลับจากการปฏิบัติงานและสํงรายงานการแก๎ปัญหาของสถานประกอบการและน าเสนอการแก๎ปัญหาแกํ
กรรมการวิชาการของภาควิชา 
     Student requires working with the establishment that outside of university which 
approved by the mechanical engineering department of Siam University for at least 16 
weeks. Students will have to learn new technology and to experience in working and 
also to solve technical problems for the establishment within the supervision of the 
experts in the establishment in co-operation with the advisers from Siam University. 
Students will reports and presents their progress back to the department committees. 

151-496  สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล  2                                       6 (0-40-0) 
             ( Co-operative Education for ME Student 2)         

วิชาบังคับกํอน:  151-495 สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล                                          
    นักศึกษาจะต๎องฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัย ตํอเนื่องจากการ
ปฏิบัติสหกิตศึกษาตามรายวิชาสหกิตศึกษาส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 16   สัปดาห์ 
เพ่ือให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎และมีประสบการณ์ในการท างานที่มากข้ึน และชํวยแก๎ปัญหาให๎แกํสถาน
ประกอบการที่ซับซ๎อนมากขึ้น โดยได๎รับการดูแลจากผู๎เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการและอาจารย์ที่
ปรึกษา เมื่อนักศึกษากลับจากการปฏิบัติงานและสํงรายงานการแก๎ปัญหาของสถานประกอบการและ
น าเสนอการแก๎ปัญหาแกํกรรมการวิชาการของภาควิชา 
     Student requires working with the establishment that outside of university by 

working with continue to the co-operation according to the subject of Co-operative 
Education for ME Student for at least 16 weeks. Students will more have a knowledge 
and more experience in working and also to solve technical complex problems for the 
establishment within the supervision of the experts in the establishment in co-operation 
with the advisers from Siam University. Students will reports and presents their progress 
back to the department committees. 

152-476 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น  3 (3-0-6) 
(Introduction to Railway System Engineering) 
วิชาบังคับกํอน:  ไมํมี 

วิวัฒนาการของระบบขนสํงทางราง  องค์ประกอบของระบบราง หลักพลศาสตร์ของตัวรถ ล๎อ
และผิวสัมผัส ตู๎รถไฟ ระบบรองรับน้ าหนัก ระบบเบรกทางกล ระบบการขับเคลื่อนควบคุมความเร็ว
มอเตอร์ไฟฟูา ระบบการเบรกแบบไดนามิคและรีเจนเนอเรทีฟ ระบบการขับเคลื่อนด๎วยมอเตอร์เชิงเส๎น 
ระบบการจํายไฟฟูาแกํทางรถไฟ ระบบไฟฟูาภายในตัวรถ ระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมรถไฟ 
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ระบบปูองกันการเดินรถไฟ  การควบคุมก ากับดูแลและเก็บข๎อมูล  เทคโนโลยีรถไฟแบบยกตัวและ
ขับเคลื่อนด๎วยแรงแมํเหล็ก 
Evolution railway transportation system; elements of railway system; rail vehicle 
dynamics, wheel and rail contact, bogie, suspension, mechanical brake system; velocity 
control for motor drive system, dynamic and regenerative braking system, linear motor 
drive system; railway electrification system, electrical system in rolling stock; signaling 
system and traffic control, automatic train protection, supervisory control and data 
acquisition (SCADA); magnetic levitation (Maglev) technology 
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            3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล า
ดับ 

ต าแหน่ง
วิชาการ/
ต าแหน่ง 

ชื่อ – นามสกุล และ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

สถาบัน ภาระงานสอน  
(ชม./สัปดาห)์  

ผลงานทางวิชาการ 
อาทิ ต ารา,งานวิจัย, 
บทความวิชาการ หลักสูตร

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

1. ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์
ด๎านวิศวกรร 
เครื่องกล 

นายสราวุฏฐ์  วรสุมันต ์
3100500280979 

M.sc. (Mechanical Engineering) 
ป.บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)               
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  

Dundee University, Scotland,2521 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2517 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์2514 
 

9 9 ภาคผนวก ค. 

2.  นายนพรัตน์   ค าพร 
3130200008467 

วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2556 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2545 
มหาวิทยาลัยขอนแกํน,2540 
 

12 12 ภาคผนวก ค. 

3.  นายสมบัติ  หิรัญวรรณพงษ ์
3102002483381 
 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระ
นครเหนือ, 2533 
เทคโนราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร,์ 
2528 
 

12 12 ภาคผนวก ค. 

4.  นางสาวปิยะนุช   มีธรรม 
1499900109621 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  

มหาวิทยาลัยมหิดล,2558 
มหาวิทยาลัยมหิดล,2555 
 

12 12 ภาคผนวก ค. 

5.  นายประมวล   หวังเกษม 
3100602510337 

วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)  
 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า
ธนบุรี,2554 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2545 

12 12 ภาคผนวก ค. 
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3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ล า
ดับ 

ต าแหน่ง
วิชาการ/
ต าแหน่ง 

ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

สถาบัน ภาระงานสอน  
(ชม./สัปดาห)์  

ผลงานทางวิชาการ 
อาทิ ต ารา,งานวิจัย, 
บทความวิชาการ หลักสูตร

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

1. ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย ์
ด๎านวิศวกรร 
เครื่องกล 

นายสราวุฏฐ์  วรสุมันต ์
310050028xxxx 

M.sc. (Mechanical Engineering) 
 
ป.บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)               
 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  

Dundee University, 
Scotland,2517 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
,2521 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
,2514 

9 9 ภาคผนวก ค. 

2.  นายนพรัตน์   ค าพร 
313020000xxxx 

วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล,ั2556 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล,ั2545 
มหาวิทยาลัยขอนแกํน,2540 

12 12 ภาคผนวก ค. 

3.  นายสมบัติ  หิรัญวรรณพงษ ์
310200248xxxx 
 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล๎าพระนครเหนือ, 2533 
เทคโนราชมงคล วิทยาเขต
เทเวศร,์ 2528 

12 12 ภาคผนวก ค. 

4.  นางสาวปิยะนุช   มีธรรม 
149990010xxxx 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  

มหาวิทยาลัยมหิดล,2558 
มหาวิทยาลัยมหิดล,2555 

12 12 ภาคผนวก ค. 

5.  นายประมวล   หวังเกษม 
310060251xxxx 

วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)  
 
วท.บ. (วัสดุศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล๎าธนบุร,ี2554 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
,2545 

12 12 ภาคผนวก ค. 
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ล า
ดับ 

ต าแหน่ง
วิชาการ/
ต าแหน่ง 

ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

สถาบัน ภาระงานสอน  
(ชม./สัปดาห)์  

ผลงานทางวิชาการ 
อาทิ ต ารา,งานวิจัย, 
บทความวิชาการ หลักสูตร

ปัจจุบัน 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

6.  นายชูตระกูล     ศิริไพบูลย ์
152990024xxxx 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 
2557 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล๎าธนบุร,ี 2553 

12 12 ภาคผนวก ค. 

7.  นายธนพจน์      วิเวก 
162990013xxxx 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม,ํ2557 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,ํ2554 

12 12 ภาคผนวก ค. 

8.  นายชาญชัย     วิรุณฤทธิชัย 
310050293xxxx 

วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
,2557 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 
2549 
มหาวิทยาลัยสยาม, 2539 

12 12 ภาคผนวก ค. 

9.  นายวุฒิกรณ ์    จริยตันติเวทย ์
370990013xxxx 

วศ.ม. (การจัดการพลังงาน) 
 
คอ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล๎าธนบุร,ี 2541 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล๎าธนบุร,ี2539 

12 12 ภาคผนวก ค. 

10.  นางสาวชาณิดา   พิทยานนท์  
373990034xxxx 

บธ.ม. (การเงิน) 
 
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
วศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน,2555 
มหาวิทยาลัยศิลปกร, 2548 
มหาวิทยาลัยศิลปกร, 2547 

12 12 ภาคผนวก ค. 
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  4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

เพ่ือให๎นักศึกษามีประสบการณ์ในวิชาชีพกํอนเข๎าสูํการท างานจริงและบูรณาการความรู๎ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ได๎ศึกษามาแล๎วกับการปฏิบัติงานจริงให๎ได๎ผลดี ท า ให๎บัณฑิต
วิศวกรรมเครื่องกลมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่สถานประกอบการต๎องการมากที่สุด จึงจัดให๎มี
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ หนํวยงานภาครัฐ หรือที่เก่ียวข๎อง
ทางด๎านวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต๎การดูแลของอาจารย์นิเทศและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง และจากความ
คาดหวังในผลการเรียนรู๎ประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษาของนักศึกษา ดังนั้นหลักสูตรได๎
ก าหนดรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษาให๎นักศึกษาได๎ฝึกปฏิบัติงานในหนํวยงาน
ภาครัฐหรือสถานประกอบการจริง           

     4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
           4.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมเครื่องกล 

1) มีวินัย ตรงตํอเวลา รับผิดชอบตํอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ 
ข๎อบังคับตําง ๆ ขององค์กรและสังคม 

2) สามารถวิเคราะห์และแก๎ไขปัญหา ด๎วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช๎ 
เครื่องมือที่เหมาะสม 

3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก๎ไขปัญหาด๎านวิศวกรรมได๎อยํางมีระบบ รวมถึงการ 
ใช๎ข๎อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู๎ทั้งของตนเอง และ 
สอดคล๎องกับทางวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง 

5) มีทักษะในการสื่อสารข๎อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดย 
ใช๎สัญลักษณ์ 
          4.1.2  ช่วงเวลาจัดประสบการณ์ภาคสนาม 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 4  
          4.1.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

4.2  สหกิจศึกษา 
     4.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 

1) มีวินัย ตรงตํอเวลา รับผิดชอบตํอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข๎อบังคับ
ตําง ๆ ขององค์กรและสังคม 

2) มีภาวะความเป็นผู๎น าและผู๎ตาม สามารถท างานเป็นหมูํคณะ สามารถแก๎ไขข๎อ 
ขัดแย๎งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น รวมทั้งเคารพในคุณคําและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

3) สามารถบูรณาการความรู๎ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู๎ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
4) สามารถใช๎ความรู๎และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก๎ไขปัญหาในงาน 

จริงได ๎
5) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต๎องการ 



 

มหาวิทยาลัยสยาม 
ส านักวิชาการ                                                                                                                                            67 

 

6) รู๎จักบทบาท หน๎าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคล และงานกลุํม สามารถปรับตัวและท างานรํวมกับผู๎อ่ืนทั้งในฐานะผู๎น าและผู๎ตามได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได๎อยํางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

7) มีทักษะในการวิเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกตต์ํอการแก๎ปัญหาที่เกี่ยวข๎องได๎อยํางสร๎างสรรค์ 

4.2.2 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 4 

4.2.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

4.2.4 การเตรียมงานสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
1) กํอนนักศึกษาออกสหกิจศึกษา นักศึกษาต๎องมีหนํวยกิตสะสมไมํน๎อยกวํา 120 

หนํวยกิต และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ ากวํา 2.75 
2) งานสหกิจศึกษาคัดเลือกสถานประกอบการเข๎ารํวมโครงการ โดยสถาน 
ประกอบการจะต๎องมีหัวข๎อโครงาน หรือปัญหาทางวิศวกรรม ภายในสถาน

ประกอบการนั้น เพ่ือให๎นักศึกษาได๎ใช๎ความรู๎ความสามารถในการท าโครงงาน หรือปัญหาทาง
วิศวกรรมนั้น 

3) นักศึกษาสมัครเข๎ารํวมโครงการสหกิจศึกษา 
4) สถานประกอบการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามความต๎องการเข๎ารํวม 

โครงการ 
5) เตรียมความพร๎อมนักศึกษากํอนออกสหกิจศึกษา 
6) ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ พร๎อมกับจัดท ารายงานการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

และรายงานโครงงานตามข๎อก าหนดการท าโครงานหรืองานวิจัย เพื่อใช๎ในการน าเสนอ 
7) นักศึกษาน าเสนอการท าโครงงานที่ท าในชํวงของการท าสหกิจศึกษาตํอ

คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้งจากหนํวยงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม และสํงรายงาน
เลํมฉบับสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มหาวิทยาลัยสยาม 
ส านักวิชาการ                                                                                                                                            68 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน 

    5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
การท าโครงงานของนักศึกษาต๎องเป็นหัวข๎อที่เก่ียวข๎องกับวิศวกรรมเครื่องกลทางด๎านการ

สร๎างสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาตํอยอดนวัตกรรม หรือโครงงานที่มุํงเน๎นการสร๎างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา
งานด๎านวิศวกรรมเครื่องกล หรือโครงงานที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมวิชาชีพเลือกที่นักศึกษาเลือกเรียนใน
หลักสูตรนี้ โดยน าเอาทฤษฎีที่เคยเรียนมาประยุกต์ใช๎ในการทดลอง วิจัยหรือศึกษาด๎วยตนเอง โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาให๎ค าแนะน าเพ่ือเป็นแนวทางในการท างานจริง ก าหนดให๎มีจ านวนผู๎รํวมโครงงานไมํ
เกิน 2-5 คน โดยขึ้นอยูํกับความยากงํายและปริมาณมากน๎อยของโครงงานนั้น ๆ ทั้งนี้ให๎อยูํที่ดุลย
พินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมสอบโครงรําง รวมทั้งนักศึกษาต๎องเขียนรายงานฉบับ
สมบูรณ์ตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด อยํางเครํงครัด น าเสนอผลงานแบบปากเปลํา
หลังเสร็จสิ้นโครงงานตํออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ รวมไมํน๎อยกวํา 3 คน 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) มีทักษะในการวิเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ตํอการแก๎ปัญหาที่เกี่ยวข๎องได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
2) สามารถวิเคราะห์และแก๎ไขปัญหา ด๎วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช๎ 

เครื่องมือที่เหมาะสม 
3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก๎ไขปัญหาด๎านวิศวกรรมได๎อยํางมีระบบ รวมถึงการใช๎

ข๎อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 4) รู๎จักบทบาท หน๎าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน

บุคคลและงานกลุํม สามารถปรับตัวและท างานรํวมกับผู๎อ่ืนทั้งในฐานะผู๎น าและผู๎ตามได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได๎อยํางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

5) มีทักษะในการสื่อสารข๎อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช๎ 
สัญลักษณ ์

5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 4 วิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 4 วิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
วิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 2(0-6-0) หนํวยกิต 
วิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 4(0-8-0) หนํวยกิต 

        5.5 การเตรียมการ 
1) นักศึกษาเรียนรายวิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งนักศึกษาจะมีการ 

ค๎นคว๎าหาข๎อมูลเพื่อเตรียมเขียนโครงรําง รวมถึงเข๎าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเพ่ือตกลงหัวข๎อ
โครงงาน 

2) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให๎ค าปรึกษาการด าเนินโครงงานตลอดภาคการศึกษา 
3) จัดท าบันทึกการให๎ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
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4) จัดกิจกรรมเพ่ือให๎นักศึกษาน าเสนอผลจากการด าเนินโครงงานแบบปากเปลําตํอ
อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการสอบปริญญานิพนธ์  

5.6 กระบวนการประเมินผล 
1) ประเมินผลจากความก๎าวหน๎าในการท าโครงงาน ตรวจสอบบันทึกในสมุดให๎

ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
2) ประเมินความสมบูรณ์ของโครงงาน ซึ่งโครงงานจะต๎องท างานได๎ตามขอบเขตที่

ก าหนดไว๎ 
3) ประเมินผลจากการน าเสนอปากเปลํา 
4) ประเมินจากรายงานฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบการเขียนและการพิมพ์ปริญญานิพนธ์ 

ระดับปริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
5) ประเมินผลตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ในรายวิชาการเตรียมโครงงาน

วิศวกรรมเครื่องกลโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 และ โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
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1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 ความสามารถด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษ 1. การสอนโดยใช๎ภาษาอังกฤษในกลุํมวิชาภาษาอังกฤษ 
2. มีการเรียนการสอนโดยฝึกทักษะการฟัง พูด อําน เขียน 
3. สํงเสริมนักศึกษาในการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย 

1.2  ความสามารถด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. สํงเสริมนักศึกษาในการสอบวัดมาตรฐานความรู๎และทักษะ
ทางคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
2. มีรายวิชาที่ใช๎ข๎อมูลสารสนเทศเป็นแหลํงข๎อมูล  

1.3  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให๎ความรู๎ถึงผลกระทบตํอสังคม และข๎อกฏหมายที่
เกี่ยวข๎องกับการกระท าความผิด 

  
2.   การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 มีความม่ันใจในตนเอง 1. มีการเปิดรายวิชาใหมํที่เน๎นการสร๎างบุคลิกภาพแหํงความ 

   เป็นผู๎น าในตัวผู๎เรียน 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสแสดงออกในการ 
   เป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดี 

1.2 มีความเอาใจใสํและรับผิดชอบตํอตนเอง 
     และสังคม 

1. มีรายวิชาที่เน๎นกิจกรรมจิตอาสาซึ่งมอบหมายให๎ผู๎เรียนจัดท า 
   จัดท าโครงการพัฒนาชุมชน 
2. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตํอสังคม การปฏิบัติตํอเพ่ือน 
   มนุษย์ด๎วยกันอยํางเหมาะสมและเทําเทียมในรายวิชาตํางๆ 
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเน๎นให๎นักศึกษาเห็นคุณคําของ 
   การมีจิตสาธารณะ 

1.3 ใฝุรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 1. เน๎นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให๎ผู๎เรียนตระหนักและเห็น 
   คุณคําของการเรียนรู๎และกระตือรือร๎นในการเรียน 
2. สอดแทรกตัวอยํางของบุคคลที่ประสบความส าเร็จในชีวิต 
   และหน๎าที่การงานโดยอาศัยการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
   ในรายวิชาตํางๆเพ่ือสร๎างแรงบันดาลใจแกํผู๎เรียน 

1.4 ความสามารถด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษ 
 
 

1. การสอนโดยใช๎ภาษาอังกฤษในกลุํมวิชาภาษาอังกฤษ 
2. มีการเรียนการสอนโดยฝึกทักษะการฟัง พูด อําน เขียน 
3. สํงเสริมนักศึกษาในการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษของ 
    มหาวิทยาลัย 

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.5 ความสามารถด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. สํงเสริมนักศึกษาในการสอบวัดมาตรฐานความรู๎และทักษะ 
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   ทางคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
2. มีรายวิชาที่ใช๎ข๎อมูลสารสนเทศเป็นแหลํงข๎อมูล 
  

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีคุณธรรม 
2) มีจริยธรรม 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1) ก าหนดให๎เป็นวัฒนธรรมในองค์กร ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรมเชํนการ
เข๎าชั้นเรียนตรงเวลา การแตํงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให๎ผู๎เรียนตระหนักและเห็นคุณคําของการ
เรียนรู๎ กระตือรือร๎นในการเรียนรู๎รวมทั้งลักษณะอันพึงประสงค์ของคนดีการยกยํองผู๎ท าความดี 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นการปฏิบัติให๎ผู๎เรียนเกิดความเข๎าใจอยําง
ลึกซึ้งถึงคุณธรรมที่ต๎องการปลูกฝัง มีความขยันอดทน 

4 ) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน๎นให๎ผู๎เรียนเข๎าใจถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ต๎องการ
ปลูกฝังบํมเพาะให๎ปรากฏในตัวผู๎เรียนอยํางเป็นรูปธรรม 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎จากสถานการณ์จริงและ
กรณีตัวอยําง เชํน พฤติกรรมด๎านคุณธรรมเชํนความซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม 

6) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน๎นให๎ผู๎เรียนเข๎าใจถึงคุณคําของศิลปะและ
ดนตรี  

รวมทั้งคุณคําของการมีจิตสาธารณะ 
2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้คุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู๎เรียน เชํน การการเข๎าชั้นเรียนตรงเวลา การแตํง
กายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การเข๎ารํวมกิจกรรมในชั้นเรียน การสํงงานที่ได๎รับมอบหมาย 

2) ประเมินจากการทดสอบยํอย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคท่ีเป็นไป
อยํางสุจริต 

3) ประเมินจากการเข๎ารํวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่แสดงถึงความมีวินัย ความ
เป็นผู๎น า 

และผู๎ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การมีจิตสาธารณะ 

  

 

 

2.2  ด้านความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
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1) สามารถอธิบายถึงความรู๎ความเข๎าใจในศาสตร์ที่เรียนได๎ 
2) สามารถบูรณาการความรู๎พื้นฐานในรายวิชาตํางๆ ที่เรียนกับการเรียนใน

สาขาวิชาได๎ หรือน าไปใช๎เพื่อการด ารงชีวิตได๎ 
2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) จัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  เน๎นการเรียนการสอนที่เป็น 
(Active Learning)     

2) จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู๎และประสบการณ์ของผู๎เรียนด๎าน
สังคมโลกผสมผสานกับความรู๎และประสบการณ์ใหมํในรายวิชาที่สอน  

3) จัดให๎มีการเรียนรู๎จากห๎องปฏิบัติการ และหรือสถานการณ์จริงที่เกี่ยวข๎องกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง 
เพ่ือให๎มีการเรียนรู๎ทั้งองค์ความรู๎ ทักษะกระบวนการ หลักการและทฤษฏีสูํการประยุกต์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

5) เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก โดยค านึงถึง
ความเปลี่ยนแปลงทางด๎านวิทยาการและเทคโนโลยี สูํการประยุกต์ในชีวิตประจ าวันอยํางมีความสุข 

6) จัดให๎มีกิจกรรมการเรียนรู๎โดยการน าเสนองานในรูปแบบการท ารายงาน การ
น าเสนองานทั้งแบบกลุํมและหรือเป็นรายบุคคล 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) ให๎มีการประเมินตนเองกํอนเรียนและภายหลังการเรียน 
 2) ประเมินโดยการทดสอบยํอย สอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศึกษา 
 3) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมของรายวิชาทั้งในและนอกห๎องเรียน 

4) ประเมินจากผลการการท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียนการท ารายงาน หรือการ
น าเสนอ 

งาน ทั้งเป็นกลุํมหรือรายบุคคล  

2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์อยํางเป็นระบบและมีเหตุผล 
    2) แสดงออกถึงความใฝุรู๎ สามารถติดตามความก๎าวหน๎าทางวิชาการอยําง

ตํอเนื่องในรายวิชาที่เรียนได๎ 
3) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และใช๎ความรู๎ความเข๎าใจในแนวคิดหลักการ 

ทฤษฎีและกระบวนการตํางๆ ในการคิดแก๎ปัญหาในสถานการณ์ที่ไมํเคยคาดคิดมากํอนได๎อยําง
เหมาะสม 

2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยกระบวนการคิดเพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนคิด

วิเคราะห์ด๎วยเหตุผลเชํนการอภิปรายกลุํม จัดสถานการณ์จ าลอง 
2) การถาม ตอบปัญหาแสดงความเห็นในชั้นเรียน 
3) จัดการเรียนรู๎จากประสบการณ์ ตรง เชํนการฝึกปฏิบัติ การสังเกต การ

สัมภาษณ์จากผู๎ 
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มีประสบการณ์ แล๎วน ามาสรุปเป็นสาระความรู๎ และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
      4) จัดการเรียนการสอนแบบ  (Problem based learning) ในลักษณะการ

ประเมินสภาพปัญหาที่เกิด กับชีวิตประจ าวัน โดยใช๎กระบวนการวิเคราะห์เพ่ือการแก๎ปัญหา 
2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 1) ประเมินจากรายงานการเรียนรู๎ 
2) ประเมินจากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความเหมาะสมในการแก๎ปัญหา 

 3) ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู๎เรียน ตั้งแตํการตั้งค าถาม การสืบค๎น 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

4) ประเมินจากการจัดท าโครงการเพื่อประยุกต์องค์ความรู๎ในรายวิชาทักษะที่
น ามาใช๎ในสถานการณ์จริง 

2.4  ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) แสดงออกถึงความใสํใจทั้งตํอตนเองและผู๎อ่ืน 
   2) สามารถท างานเป็นกลุํม มีความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม 
   3) แสดงออกถึงภาวะผู๎น าและผู๎ตามท่ีเหมาะสม 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
 1) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ผํานประสบการณ์ตรงจากการท างานเป็นกลุํมและงานที่
ต๎องมีปฏิสัมพันธ์ระหวํางบุคคล เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบ การยอมรับความแตกตํางของตนใน
สังคม 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ในภาคปฏิบัติ 
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การท างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ การ

เข๎าใจวัฒนธรรมในองค์กร ในรายวิชาตํางๆ 
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ให๎โอกาสให๎ผู๎เรียนได๎มีปฏิสัมพันธ์ชํวยการเรียนรู๎ เชํน 

ความส าคัญและความรับผิดชอบตํอธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ให๎โอกาสให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสแสดงออกในการเป็น

ผู๎น า 
และผู๎ตามที่ดี เชํน การท างานเป็นกลุํม 
 2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกขณะท ากิจกรรมกลุํมของผู๎เรียน 
2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุํม 
3) การประเมินความรับผิดชอบ ในหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย 
4) การประเมิน โดยเพื่อนในชั้นเรียน 

2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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1) สามารถใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงตัวเลขหรือใช๎เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติใน

การด ารงชีวิต 
3) สามารถรู๎เทําทันและเลือกใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและ

น าเสนอข๎อมูลได ๎
2.5.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) จัดการเรียนการสอนที่เน๎นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การอําน การเขียน 

และการน าเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาตํางประเทศ 
2) จัดการเรียนการสอนที่เน๎นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การอําน การเขียน 

และการน าเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทย 
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนได๎สืบค๎นข๎อมูลด๎วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่

หลากหลายและเหมาะสมและได๎ข๎อมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีต๎องการ 
4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดประสบการณ์ตรงให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎

คณิตศาสตร์ เชิงตัวเลข สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยคอมพิวเตอร์ พร๎อมกับน าเสนอด๎วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎สะท๎อนความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ ทักษะการสื่อสาร
ด๎านภาษาไทย/ภาษาตํางประเทศ ผํานสื่อเทคโนโลยีแบบตํางๆ 

2) สังเกตพฤติกรรมการใช๎เทคโนโลยีระหวํางกิจกรรมการเรียนรู๎ในชั้นเรียน และ
การรํวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน การน าเสนอ ผลงาน โดยใช๎เทคโนโลยี 
4) ประเมินจากการทดสอบยํอย ทดสอบกลางภาค และการทดสอบปลายภาค 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

                 ความรับผิดชอบหลัก 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

 
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน              

101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก              
101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู๎น า              
101-104 การบริหารการเงินอยํางชาญฉลาด              

101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู๎ผํานกิจกรรม              

101-106 การเมืองและกฎหมายใกล๎ตัว              

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต              
101-108 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพ่ือการเรียนรู๎ตลอดชีวิต              
101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ              
101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน              

101-111 อาเซียนในโลกยุคใหมํ              

101-112 อารยธรรมศึกษา              

101-113 ทักษะการศึกษา              

101-114 จิตวิทยาทั่วไป              

101-115 สังคมวิทยาเบื้องต๎น              

101-116 หลักเศรษฐศาสตร ์              
               

 
 
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

 
101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร              
101-202 ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ              
101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพ้ืน               
101-204   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน              
101-205   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ               
101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอแบบมืออาชีพ              
101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข๎อสอบมาตรฐาน              
101-208 การเขียนโค๎ดคอมพิวเตอร์ส าหรับทุกคน              

101-209 ภาษาจีน 1               
101-210 ภาษาจีน 2              
101-211 ภาษาญี่ปุุน 1              
101-212 ภาษาญี่ปุุน 2              
101-213 ภาษาเกาหลี 1              
101-214 ภาษาเกาหลี 2              

 
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 

101-301 ทักษะดิจิทัลส าหรับศตวรรษท่ี 21              

101-302 วิทยาการข๎อมูลและจินตภาพ              

101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน              

101-304 
 

ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร๎างนวัตกรรม 
และธุรกิจใหม ํ  

 
 

  
 
 

   
 

 
   

 

101-305 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อทุกคน              

101-306 ห๎องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน              
101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ              
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

101-308 คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน              

101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม              
101-310 อาหารเพื่อสุขภาพท่ีดี               
101-311 เคมีในชีวิตประจ าวัน               
101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน              
101-313 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข๎อมูล              
101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม              
101-315 สถิติความนําจะเป็น              

 
4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 
 

101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกก าลังกาย              

101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแหํงชีวิต              

101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม              
101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน              
101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการด ารงชึวิต              
101-406 การถํายภาพเชิงสร๎างสรรค ์              

 
 
 
 
 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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1.1 มีคุณธรรม 
1.2 มีจริยธรรม 

2.1 สามารถอธิบายถึงความรู๎  
     ความเข๎าใจในศาสตร์ที่เรียนได๎ 
2.2 สามารถบูรณาการความรู๎พื้นฐาน 
     ในรายวิชาตํางๆ ท่ีเรียนกับการ 
     เรียนในสาขาวิชาได๎ หรือน าไปใช๎ 
     เพื่อการด ารงชีวิตได ๎

3.1 สามารถแสดงออกถึงการคิด 
     วิเคราะห์อยํางเป็นระบบและม ี
     เหตุผล 
3.2 แสดงออกถึงความใฝุรู๎ สามารถ 
     ติดตามความก๎าวหน๎าทางวิชาการ 
     อยํางตํอเนื่องในรายวิชาที่เรียนได๎ 
3.3 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และ 
     ใช๎ความรู๎ความเข๎าใจในแนวคิด 
     หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการ 
     ตํางๆ ในการคิดแก๎ปัญหาใน 
     สถานการณ์ที่ไมํเคยคาดคิดมา 
     กํอนได๎อยํางเหมาะสม 

4.1 แสดงออกถึงความใสํใจท้ังตํอ 
     ตนเองและผู๎อื่น 
4.2 สามารถท างานเป็นกลุํม มีความ 
     รับผิดชอบตํอตนเองและสังคม 
4.3 แสดงออกถึงภาวะผู๎น าและ 
     ผู๎ตามที่เหมาะสม 

5.1 สามารถใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารได ๎
     อยํางมีประสิทธิภาพ 
5.2 สามารถวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงตัวเลข 
     หรือใช๎เทคนิคทางคณิตศาสตร์และ 
     สถิติในการด ารงชีวิต 
5.3 สามารถรู๎เทําทันและเลือกใช๎ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
     สื่อสารและน าเสนอข๎อมูลได ๎

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง 
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จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

 
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
5. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์
123-101 เคมีทั่วไป             .    .      .       .   .    
123-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  .    .      .       .   .    
124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1  .    .      .       .   .    
124-102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2  .    .      .       .   .    
124-103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  .    .      .       .    .   
124-104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2   .    .      .       .    .   
125-201 คณิตศาสตร์ 1  .    .      .       .   .    
125-202 คณิตศาสตร์ 2   .    .      .       .   .    
125-203 คณิตศาสตร์ 3   .    .  O    .       .   .    
6. กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน 
151-101 เขียนแบบวิศวกรรม  .         . O      O O  .  O   
151-111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

วิศวกรรมเครื่องกล 
 .    O O . .  . 

O 
     O .  .   O  

151-203 กลศาสตร์วิศวกรรม   .    . O O   . O      O .    O O  
151-202 การปฎิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม  .         O O              
151-223 อุณหพลศาสตร์    .    . . O   . O      O .    O O  
151-233 กลศาสตร์วัสดุ  .    O . O   . O      O .    O O  
151-241 กลศาสตร์ของไหล  .    O . O   . O    .  O .    O .  
151-271 วัสดุวิศวกรรม  .    . O O   . O    .  O .    O O  
151-472 กรรมวิธีการผลิต  .    O . O   . O      O .    O O  

 
 

 

จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

 
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
7. กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา 
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151-311 การใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยออกแบบในงาน
วิศวกรรมเครื่องกล 

 . O O . .  . .  . . .  O . .  . O . . O O . 

151-312 กลศาสตร์เครื่องจักรกล  .    O . O  O . O . O    O .  O . O  O 
151-313 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเล็คทรอนิกส์  .   . . . O   . O      O O  O     
151-324 การถํายเทความร๎อน  .    . . O  O . O  O    O .  O  O  O 
151-325 การออกแบบระบบทางความร๎อน . . O O . . . . O . . . O . . . .  . O O . . O . 
151-337 การออกแบบเครื่องจักรกล  . O O . . . . . . . . O . . . .  . O O . .  . 
151-351 ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1  .         . O      O   O   . O 
151-425 วิศวกรรมโรงจักรต๎นก าลัง . .    . . O  O . O  O O   . . . O  .  . 
151-441 การท าความเย็นและการปรับอากาศ  . . O O . . . O O . . O   O   . . . O  O  . 
151-452 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2  . .   O     O O       .  O   .  
151-453 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 . . .   O     O O       .  O   .  
151-481 การส่ันสะเทือนทางกล   .  O . . . O O O . O   O   . .  O . O  . 
151-482 การควบคุมอัตโนมัต ิ  .  O . . . O O O . O   O   . .  O . O  . 
152-475 วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟูาเบื้องต๎น   .   . . . O  O . O      O O  O     
153-487 วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน  .  .  O  O O O . O O . . .  O O  O  O   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

 
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
8. กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 
151-231 เขียนแบบเครื่องกล    .    O . O . O O O      O O  .   O O 
151-339 วิศวกรรมข๎อมูลขนาดใหญํเบื้องต๎น   .    O . O   O O  .    O O  O . O  O 
151-422 การออกแบบระบบทํอในอาคาร  .    O . O  O O O      O O O O . O O . 
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151-428 พลังงานหมุนเวียน  .    O . O   O O      O O  O  O  O 
151-429 การจัดการพลังงาน  .  .  O . O  O O O      O O O O . O  O 
151-474 เทคโนโลยีซีเอ็นซี   .    O O O   O O      O O  O     
151-476 อุปกรณ์ในกระบวนการวิศวกรรมเครื่องกล   .  .  O . .  O O O      O O  O    O 
151-478 ระบบวิศวกรรมเครื่องกลในอาคารขนาดใหญ ํ  .    O O O  O O O      O O O O    O 
151-483 การวัดทางวิศวกรรม  .    O O O   O O      O O  O    O 
151-486 ไฮโดรลิกส์และนิวเมตริกส์   .    O O O   O O      O O  O   O O 
151-488 ระบบแมคคาทรอนิกส์  .    O . O   O O      O O  O    O 
151-486 นวัตกรรมในงานวิศวกรรมเครื่องกล  .    O . O   O O      O O  O O O  O 
151-491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1   . .   O . .  O O . O .     .  . O . .  
151-492 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2  . . .  O . . O O O . O .     . O . O . .  
151-493 เร่ืองเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล   .    O .    O O      O        
151-494 เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล O . . .     O O O .  O    O O       
151-495 สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล . . .     .  . O .  .  .  . . O . O . .  
151-496 สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 2 . . .     .  . O .  .  .  . . O . O . .  
152-476 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต๎น  .    O . O   O O      O O  O  O  O 

สรุป . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ที่ได้เพิ่มเติมให้ครอบคลุม Learner Person, Co-Creator และ Active Citizen  
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 เข๎าใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย  

ตระหนักในคุณคําของระบบคุณธรรม  
จริยธรรม เสียสละ และ ซ่ือสัตย์สุจริต 

1.2 มีวินัย ตรงตํอเวลา  รับผิดชอบตํอตนเอง
และสังคม  เคารพกฎระเบียบและ

2.1 มีความรู๎และความเข๎าใจทางคณิตศาสตร์
พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  วิศวกรรม
พื้นฐานและเศรษฐศาสตร์  เพื่อการประ  
ยุกต์ใช๎กับงานทางด๎านวิศวกรรมศาสตร์ที่
เกี่ยวข๎อง  และการสร๎างนวัตกรรมทาง

3.1 มีความคิดอยํางมีวิจารณญาณที่ดี 
3.2 สามารถรวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์  

และ สรุปประเด็นปัญหาและความ
ต๎องการ 

3.3 สามารถคิด  วิเคราะห์  และแก๎ไข

4.1 สามารถสื่อสารกับกลุํมคนท่ีหลากหลาย และสามารถ
สนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตํางประเทศได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  สามารถใช๎ความรู๎ในสาขาวิชาชีพมา
สื่อสารตํอสังคมได๎ในประเด็นที่เหมาะสม 

4.2 สามารถเป็นผู๎ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก๎ไข

5.1 มีทักษะในการใช๎คอมพิวเตอร์  
ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข๎องกับ
วิชาชีพได๎เป็นอยํางดี 

5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข๎อมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
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ข๎อบังคับตํางๆ ขององค์กรและสังคม 
1.3 มีภาวะความเป็นผู๎น าและผู๎ตาม  สามารถ

ท างานเป็นหมูํคณะ  สามารถแก๎ไขข๎อ
ขัดแย๎งตามล าดับความส าคัญ  เคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น  รวมทั้ง
เคารพในคุณคําและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 

1.4  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ
จากการใช๎ความรู๎ทางวิศวกรรมตํอบุคคล  
องค์กรสังคมและสิ่งแวดล๎อม 

1.5  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
และมีความรับผิดชอบในฐานะผู๎ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข๎าใจถึงบริบททางสังคม
ของวิชาชีพวิศวกรรมในแตํละสาขาตั้งแตํ
อดีตจนถึงปัจจุบัน 

เทคโนโลยี 
2.2 มีความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการ

ที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ  ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด๎านทาง
วิศวกรรม 

2.3 สามารถบูรณาการความรู๎ในสาขาวิชาที่
ศึกษากับความรู๎ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

2.4 สามารถวิเคราะห์และแก๎ไขปัญหา  ด๎วย
วิธีการที่เหมาะสม  รวมถึงการประยุกต์ใช๎
เครื่องมือที่เหมาะสม  เชํน  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต๎น 

2.5 สามารถใช๎ความรู๎และทักษะในสาขาวิชา
ของตน ในการประยุกต์แก๎ไขปัญหาในงาน
จริงได ๎

ปัญหาด๎านวิศวกรรมได๎อยํางมีระบบ  
รวมถึงการใช๎ข๎อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการท างานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุํนใน
การปรับใช๎องค์ความรู๎ที่เกี่ยวข๎อง
อยํางเหมาะสม  ในการรํวมสร๎างหรือ
พัฒนานวัตกรรมหรือตํอยอดองค์
ความรู๎จากเดิมได๎อยํางสร๎างสรรค์ 

3.5 สามารถศึกษาค๎นคว๎าแสวงหาความรู๎
เพิ่มเติมได๎ด๎วยตนเอง เพื่อการเรียนรู๎
ตลอดชีวิตและทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู๎และ
เทคโนโลยีใหมํๆ 

สถานการณ์เชิงสร๎างสรรค์ทั้งสํวนตัวและสํวนรวม  
พร๎อมทั้งแสดงจุดยืนอยํางพอเหมาะท้ังของตนเอง
และของกลุํม  กล๎าตํอต๎านในการกระท าในสิ่งท่ีผิด  
รวมทั้งให๎ความชํวยเหลือและอ านวยความสะดวกใน
การแก๎ไขปัญหาสถานการณ์ตํางๆ 

4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการ
เรียนรู๎ท้ังของตนเอง  และสอดคล๎องกับทางวิชาชีพ
อยํางตํอเน่ือง 

4.4 รู๎จักบทบาท  หน๎าที่ และมีความรับผิดชอบในการ
ท างานตามที่มอบหมาย  ทั้งงานบุคคลและงานกลุํม  
สามารถปรับตัวและท างานรํวมกับผู๎อื่นท้ังในฐานะ
ผู๎น าและผู๎ตามได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  สามารถ
วางตัวได๎อยํางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบด๎านความปลอดภัยในการ
ท างานและการรักษาสภาพแวดล๎อมตํอสังคม 

การแสดงสถิติประยุกต์ตํอการ
แก๎ปัญหาที่เกี่ยวข๎องได๎อยําง
สร๎างสรรค์ 

5.3 สามารถประยุกต์ใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารที่
ทันสมัยได๎อยํางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

5.4 มีทักษะในการส่ือสารข๎อมูลทั้ง
ทางการพูด การเขียน และการส่ือ
ความหมายโดยใช๎สัญลักษณ์ 

5.5 สามารถใช๎เครื่องมือการค านวณ
และเครื่องมือทางวิศวกรรม  เพื่อ
ประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรม
ที่เกี่ยวข๎องได๎ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1.   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม วําด๎วยการศึกษาไมํสูง
กวําระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ค.) 

1.1   นักศึกษามีสิทธิ์เข๎าสอบในรายวิชาใดจะต๎องมีเวลาเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 
ของชั่วโมงท่ีมีการสอนในวิชานั้น 
1.2   สัญลักษณ์ของการวัดผล 

 ผลการสอบของแตํละรายวิชา จะวัดออกมาเป็นล าดับขั้น(Grade) โดยมีแต๎มประจ า  
(Grade Point) ดังนี้ 

         ล าดับข้ัน           ความหมาย   แต้ม  
  A   ดีเยี่ยม    4.00 
  B+    ดีมาก    3.50  
  B    ดี    3.00  
  C+    คํอนข๎างดี   2.50  
  C   พอใช๎     2.00 
  D+    อํอน    1.50  
  D   ผําน     1.00 

  F   ตก       0 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ให๎ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู๎ของนักศึกษาเป็นสํวนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะต๎องท าความเข๎าใจตรงกันทั้งสถาบัน  และน าไปด าเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู๎ประเมินภายนอกจะต๎องสามารถตรวจสอบได๎ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให๎นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามี
คณะกรรมการ พิจารณาความเหมาะสมของข๎อสอบให๎เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข๎อสอบ
โดยผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได๎โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎และรายงานผล 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎ของนักศึกษา ควรเน๎นการท าวิจัยสัมฤทธิผล

ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอยํางตํอเนื่องและน าผลวิจัยที่ได๎ย๎อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนํวยงานโดยองค์กร
ระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอยํางตํอไปนี้ 

1. ภาวะการณ์ได๎งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตํละรุํนที่จบการศึกษา ในด๎านของระยะเวลาใน
การหางานท า ความเห็นตํอความรู๎ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ 
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2. การตรวจสอบจากผู๎ประกอบการ โดยการขอเข๎าสัมภาษณ์ หรือ การแบบสํงแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข๎าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาตํางๆ เชํน ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต๎น 

3. การประเมินต าแหนํง และหรือความก๎าวหน๎าในสายงานของบัณฑิต 

4. การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสํงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึง
พอใจในด๎านความรู๎ ความพร๎อม และสมบัติด๎านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข๎าศึกษาเพ่ือ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

5. การประเมินจากนักศึกษาเกํา ที่ไปประกอบอาชีพ ในแงํของความพร๎อมและความรู๎จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง
เปิดโอกาสให๎เสนอข๎อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให๎ดียิ่งขึ้นด๎วย 

6. ความเห็นจากผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ตํอความพร๎อม
ของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการเรียนรู๎ และการพัฒนาองค์
ความรู๎ของนักศึกษา 

7. ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได๎ซึ่งได๎แกํ  

(1) จ านวนนวัตกรรมที่พัฒนาเอง  
(2) จ านวนสิทธิบัตร  
(3) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 

(4) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ  
(5) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ตํอสังคม 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
      3.1  นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 

3.1.1 เรียนครบหนํวยกิต และรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว๎ในหลักสูตร 

3.1.2 มีแต๎มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมํต่ ากวํา 2.00 

3.1.3 ใช๎เวลาการศึกษาไมํเกิน 2 เทําของระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตร  
3.1.4 ไมํมีพันธะด๎านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย 

3.1.5 มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา  

      3.2  นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้  
             3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท๎ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร  

             3.2.2 ผํานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

             3.2.3 ให๎นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามท่ีระบุ ไว๎ในข๎อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นค าร๎องแสดง 
ความจ านงขอส าเร็จการศึกษาตํอสํวนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย ก าหนด 
มิฉะนั้นอาจไมํได๎รับการพิจารณาเสนอชื่อตํอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให๎ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1.   การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่                              

1.1  อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศ ประกอบด้วย 
1.1.1  บทบาทหน๎าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ตามพันธกิจ 
1.1.2  สิทธิประโยชน์ของอาจารย์และกฏระเบียบตําง ๆ 
1.1.3  หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมตํางๆ ของมหาวิทยาลัย  
1.1.4  มีการจัดท าเอกสารเป็นคูํมือส าหรับอาจารย์ใหมํ 

 1.2 มอบหมายอาจารย์ผู้อาวุโสงานเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
1.2.1  ให๎ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู๎และปรับตนเองเข๎าสูํการเป็นอาจารย์ 
1.2.2  ให๎ค าแนะน าและให๎เข๎ารับการอบรมการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
1.2.3  ประเมินและติดตามความก๎าวหน๎าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหมํ 

1.3  การด าเนินการพัฒนาอาจารย์ 
อาจารย์ทุกคนได๎รับการพัฒนาในด๎านการเรียนการสอน ความรู๎ที่ทันสมัย ทักษะที่พึงมี

ส าหรับการเป็นอาจารย์ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตลอดจนถึงการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ 
สํงเสริมให๎เข๎ารํวมการประชุม สัมมนา และอบรมในสถาบันอื่น ๆ ดังนี้ 

1.3.1  สนับสนุนให๎เข๎ารํวมการอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 
1.3.2  สนับสนุนให๎เข๎ารํวมการอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.3.3  สนับสนุนให๎ศึกษาดูงาน อบรมตํางประเทศ 
1.3.4  สนับสนุนให๎ท างานวิจัย 
1.3.5  แนะน าทุนวิจัยตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.3.6  รํวมงานวิจัยกับอาจารย์ในคณะตํางๆ รวมทั้งภายนอกมหาวิทยาลัย และตีพิมพ์ผลงาน 
1.3.7  สนับสนุนการเข๎ารํวมประชุม เสนอผลงานวิจัยทั้งในและตํางประเทศ 
1.3.8  จัดตั้งหัวหน๎าผู๎ประสานงานวิจัยของคณะเพ่ือชํวยอาจารย์ในการท าวิจัย 

 
 2.   การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1  จัดระบบการประเมินผลด๎านการสอนและการประเมินผลอยํางมีสํวนรํวมระหวํางผู๎สอน 

ผู๎บริหารและผู๎เรียน 
2.1.2  จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อทบทวนการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

ประจ าปี โดยเน๎นที่ต๎นแบบมาตรฐานคุณวุฒิตามรายละเอียดหลักสูตรและค าอธิบายรายวิชา ( course 
description)  

2.1.3  สนับสนุนให๎เข๎ารับการอบรมเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ 
ทันสมัยทั้งในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน ที่สอดคล๎องกับสิ่งที่ควรเรียนรู๎ในแตํละด๎าน 

2.1.4  จัดการอบรมเกี่ยวกับการออกข๎อสอบให๎ได๎มาตรฐาน การท า blue print การออก 
ข๎อสอบ การประเมินผล (ตัดเกรด) อิงเกณฑ์ และอิงกลุํม 
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2.1.5  สนับสนุนอาจารย์เข๎ารํวมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ 
สอนและการประเมินผล 

2.1.6  พัฒนาระบบการประเมินโดยผู๎รํวมงาน 
2.1.7  สนับสนุนให๎ท าวิจัยในชั้นเรียน 

     2.1.8  พัฒนาทักษะการใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

          2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1  สนับสนุนให๎อาจารย์เข๎ารับการอบรมทักษะปฏิบัติ 
2.2.2  สํงเสริมให๎อาจารย์เพ่ิมคุณวุฒิทั้งด๎านวิชาการ (ศึกษาตํอ) และการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหนํง 

วิชาการ (ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) 
2.2.3  ก าหนดเป็นนโยบายที่อาจารย์ทุกคนควรปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง 
2.2.4  สนับสนุนให๎อาจารย์ทุกคนต๎องมีจริยธรรม คุณธรรมวิชาชีพในการฝึกปฏิบัติ 
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หมวดที่ 7  ประกันคุณภาพการหลักสูตร 

ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใช๎เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และ
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 โดยก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร ตามองค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 6 ด๎าน คือ     (1) การก ากับมาตรฐาน 

  (2) บัณฑิต 
  (3) บัณฑิต  
  (4) คณาจารย์ 
  (5) หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู๎เรียน 
  (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ 

1. การก ากับมาตรฐาน 
1.1 มีคณะกรรมการประจ าคณะฯ คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯก ากับ

มาตรฐานหลักสูตรให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
1.2 มีอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรฯ จ านวน 5 คน ท าหน๎าที่ประธานหลักสูตร 1 คน และกรรมการ

หลักสูตร 4 คน ซึ่งต๎องได๎รับการแตํงตั้งจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ และน าเสนอรับรองจากมหาวิทยาลัย
และมีคุณวุฒิตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาวิศวกร 

1.3 อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรฯ ท าหน๎าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร
ให๎ทันสมัยอยํางตํอเนื่อง อยํางน๎อยทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้ หลักสูตรจะต๎องมีกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์อยูํประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

1.4 อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรฯ เสนอแผนการด าเนินงาน การควบคุมและการติดตามผล  
การด าเนินงานตํอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุกภาคการศึกษาเพ่ือชํวย
ก ากับให๎การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน 

1.5 อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรฯ พิจารณาเสนอแตํงตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยง อาจารย์พิเศษ ซึ่งต๎องก ากับ
ให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาวิศวกร 

2.   บัณฑิต 
2.1 ผู๎ส าเร็จการศึกษา ร๎อยละ 70 สามารถจบการศึกษาภายในก าหนดเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
2.2 ผู๎ส าเร็จการศึกษา ร๎อยละ 50 สามารถสอบผํานใบประกอบวิชาชีพภายใน 2 ปี 
2.3 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตทุกปีเพื่อน าข๎อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 

3.   นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 

 3.1.1 ก าหนดคุณสมบัติผู๎เรียนตามเกณฑ์ของหลักสูตรโดยมีการรับหลายชํองทาง ทั้งโดยคณะ
ด าเนินการเองและโดยมหาวิทยาลัย 

 3.1.2 มีกรรมการคัดเลือกนักศึกษาซึ่งแตํงตั้งจากคณะกรรมการประชาสัมพันธ์นักศึกษาและ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
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3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 3.2.1 คณะฯ จัดโครงการเตรียมความพร๎อมผู๎เรียนกํอนเริ่มเข๎าเรียนปี 1 โดยแนะน าหลักสูตรวิชา
ที่เรียนกฎระเบียบตํางๆ และวิธีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และปฐมนิเทศผู๎เรียนและผู๎ปกครอง  
เพ่ือให๎เข๎าใจวิธีการจัดการเรียนการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีคณะฯ จัดให๎ และอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ เตรียมความพร๎อมของผู๎เรียนเมื่อได๎รับการจัดสรรเข๎าแตํละสาขาในชั้นปีที่ 2 โดยการปฐมนิเทศและ
แนะแนววิชาที่เรียน และการเตรียมความพร๎อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ 

3.2.2 สนับสนุนให๎นักศึกษารํวมกิจกรรมที่ก าหนดไว๎ในระบบการท ากิจกรรมของมหาวิทยาลัยเป็น
จ านวน 100 ชั่วโมง  

3.2.3 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด๎านคุณธรรม จริยธรรม ด๎านภาษาอังกฤษ และด๎าน
คอมพิวเตอร์ 

3.2.4 ก าหนดให๎อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาทุกชั้นปี อยํางน๎อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
3.3.1 หนํวยทะเบียนคณะฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการติดตามและรายงานผล

การคงอยูํของนักศึกษา ผลการส าเร็จการศึกษา ให๎แกํประธานหลักสูตรฯ กรรมการวิชาการฯ และ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุกภาคการศึกษา 

3.3.2 หนํวยพัฒนานักศึกษาคณะฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการส ารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาตํอการบริหารหลักสูตร หลังส าเร็จการศึกษา 

3.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประเมินส ารวจความพึงพอใจตํอการจัดการเรียน
การสอนกํอนจบการศึกษา 

4. คณาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์ 

4.1.1 ระบบการรับและแตํงตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ประธานหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรฯ เสนอแตํงตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรตํอ

คณะกรรมการวิชาการฯ คณะกรรมการประจ าคณะฯ และสภามหาวิทยาลัย 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 

 คณะมีแผนอัตราก าลังระยะเวลา 4 ปี ของจ านวนอาจารย์ที่คงอยูํ จ านวนอาจารย์ที่เกษียณ  
จ านวนอาจารย์ ที่ศึกษาตํอในแตํละปี เพ่ือใช๎วางแผนด าเนินการสรรหาอัตราก าลังของอาจารย์ในแตํละปี  
และก าหนดจ านวนอาจารย์ที่ลาเพิ่มพูนความรู๎ 

4.1.3 ระบบการสํงเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
(1) คณะก าหนดให๎อาจารย์แตํละทํานท าแผนการพัฒนาตนเองเก่ียวกับการศึกษาตํอ การท าต าแหนํง

ทางวิชาการ การศึกษาดูงานทั้งในและตํางประเทศ และการลาเพิ่มพูนความรู๎ เพ่ือชํวยตรวจสอบและกระตุ๎นให๎
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(2) คณะสนับสนุนเงินในการพัฒนาตนเองในการประชุมวิชาการ และการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งใน
และตํางประเทศ 

(3) คณะกรรมการวิชาการฯ รํวมกับคณะกรรมการบริหารงาบุคคล วางแผนและด าเนินการพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู๎สอน 
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4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 4.2.1 อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรฯ ติดตามการเผยแพรํผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เพ่ือให๎มีผลงานที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ของคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการรายงานการคงอยูํของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ

ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตํอการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในระหลักสูตร 
(1) คณบดีแตํงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
(2) คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทบทวน มคอ.2 โครงสร๎างรายวิชา 

และ Curriculum mapping ของแตํละรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพื่อปรับปรุงแก๎ไข 
(3) อาจารย์ผู๎สอน ผู๎เรียน ผู๎ใช๎บัณฑิต แสดงความคิดเห็นตํอหลักสูตรที่ปรับปรุง 
(4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ พิจารณาปรับปรุงแก๎ไขหลังตามความคิดเห็น 
(5) สํงรํางหลักสูตรที่ปรับแก๎ตามความคิดเห็น ให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิให๎ข๎อเสนอแนะ 
(6) สํงรํางหลักสูตรที่ปรับแก๎หลังจากผู๎ทรงคุณวุฒิแนะน าให๎คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ พิจารณา 
(7) สํงรํางหลักสูตรจากที่ปรับแก๎จากที่คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

แนะน าตํอคณะกรรมการวิชาการ 
(8) เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแก๎ไขเพ่ือขอความเห็นชอบตํอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย สภาวิศวกร 

และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(9) อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรฯ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดยจัดท ารายงานประกัน

คุณภาพภายในตามเกณฑ์ 

 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 5.2.1 การก าหนดผู้สอน 

(1) หัวหน๎าสาขาวิชาก าหนดผู๎สอน โดยพิจารณาถึงความช านาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย หรือ
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข๎องกับวิชานั้นๆ และภาระงานของอาจารย์ 

(2) อาจารย์ผู๎สอนต๎องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีมี
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว๎ 

5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 การจัดท า มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5 และ มคอ.6 

(1) อาจารย์ผู๎สอน หรือผู๎ประสานงานรายวิชาซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท า มคอ.3 , มคอ.4 , 
มคอ.5 และ มคอ.6  ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอยํางมี
คุณภาพ 
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(2) อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรฯ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ.3 , มคอ.4, มคอ.5 และ 
มคอ.6 จากนั้นน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาและ
รับรอง 

(3) อาจารย์ผู๎สอน และผู๎ประสานงานรายวิชา สํง มคอ.3 , มคอ.4 กํอนวันเปิดภาคการศึกษา มคอ.5 , 
มคอ.6 สํงภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 

(4) ก าหนดให๎มีการชี้แจง แนะน าผู๎เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแตํละรายวิชาในชํวงต๎น  
ของการเรียน 

5.2.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
(1)  มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ตํอเนื่องตั้งแตํเข๎าสาขาจนจบหลักสูตร เพ่ือดูแลด๎านการเรียน การท า

กิจกรรมตํางๆ 
5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

(1)  นักศึกษาสามารยื่นค าร๎องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข๎อสงสัยเกี่ยวกับการสอบผลคะแนนและ
วิธีการประเมินผล ได๎ที่ส านักงานคณะ เพื่อให๎อาจารย์ผู๎สอนตรวจสอบ และแจ๎งผลให๎คณะกรรมการวิชาการ
และคณะกรรมการประจ าคณะ รับทราบ 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(1)  ผู๎ประสานงานรายวิชาและผู๎สอนจัดการประเมินผลการเรียนรู๎ตามวิธีการประเมินที่ระบุไว๎ใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 และพิจารณาให๎เกรด โดยผํานการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
จากนั้นจัดสํงเกรดภายในเวลาที่ส านักทะเบียนของมหาวิทยาลัยก าหนด 

(2)  มีการประเมินผลผู๎สอน และรายวิชาโดยผู๎เรียน ในชํวงปลายภาคเรียน 
(3)  อาจารย์ผู๎สอนและผู๎ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด

การเรียนการสอน 
(4)  ก าหนดให๎มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ที่ก าหนดใน  

มคอ.3 และ มคอ.4 ภายใน 30 น หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการวิชาการ จัดหากรรมการเพื่อ
ทวนสอบอยํางน๎อยร๎อยละ 25 ของจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในแตํละภาคการศึกษา และรายงานผลตํอที่
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ 

 คณะ/หลักสูตร ท าเรื่องเสนองบประมาณเพ่ือจัดซื้อต าราการเรียนการสอน เครื่องมือ/อุปกรณ์ และ
วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อยํางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ในชั้นเรียนและสร๎างสภาพแวดล๎อมให๎
เหมาะสมกับการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 (1) หนังสือ/ต ารา 
 (2) วารสาร 
          (3) สื่อการเรียนรู๎ 

(4) ครุภัณฑ ์
(5) ฐานข๎อมูลอิเลคทรอนิกส์ 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
(1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใช๎ทรัพยากรการเรียนการสอน 
(2) อาจารย์ผู๎สอนและผู๎เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังคณะกรรมการ 
(3) จัดสรรงบประมาณ 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
(1) ประเมินความเพียงพอจากผู๎สอน ผู๎เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง 
(2) จัดระบบติดตามการใช๎ทรัพยากร เพื่อเป็นข๎อมูลประกอบการประเมิน 
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7.    ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Index) 
ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน   การด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

     

3. รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7  ปีท่ีแล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10.จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนน 5.0 

  
   

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
  

13.อ่ืนๆ ระบุ.....      
รวมตัวบ่งช้ี(ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 12 12 12 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที)่ 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 9 9 9 9 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน      
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน (กระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การน าไปใช้ การประเมินการ

สอน และน ามาแก้ไขปรับปรุง การหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่ม) 
กระบวนการที่จะใช๎ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว๎เพื่อพัฒนาการเรียน  การสอน

นั้น พิจารณาจากตัวผู๎เรียนโดยอาจารย์ผู๎สอนจะต๎องประเมินผู๎เรียนในทุก ๆ หัวข๎อวํามีความ 
เข๎าใจหรือไมํ โดยอาจประเมินจากการทดสอบยํอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย 

โต๎ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข๎อมูลจากที่กลําวข๎างต๎นแล๎ว ก็
ควรจะสามารถประเมินเบื้องต๎นได๎วํา ผู๎เรียนมีความเข๎าใจหรือไมํ หากวิธีการที่ใช๎ไมํสามารถท าให๎ผู๎เรียนเข๎าใจ
ได๎ ก็จะต๎องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได๎วําผู๎เรียนมี
ความเข๎าใจหรือไมํ ในเนื้อหาที่ได๎สอนไป หากพบวํามีปัญหาก็จะต๎องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนในโอกาสตํอไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให๎นักศึกษาได๎มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด๎าน ทั้งด๎านทักษะกลยุทธ์  การสอน 

การตรงตํอเวลา การชี้แจงเปูาหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช๎สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคการศึกษาท่ี 2 กํอนส าเร็จการศึกษา 

หรือบัณฑิตใหมํ ในรูปแบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา/บัณฑิตใหมํกับตัวแทนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
มีการประชุมประเมินหลักสูตรโดยผู๎ทรงคุณวุฒิ ตามท่ีคณะแตํงตั้ง ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตามความเหมาะสม 

2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ 
มหาวิทยาลัยด าเนินการด๎วยแบบประเมินความพึงพอใจตํอคุณภาพของบัณฑิตโดยผู๎ใช๎บัณฑิต 

2.3.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการประเมินหลักสูตรอยํางเป็นระบบ และ
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.3.2   คณะกรรมการด าเนินการส ารวจข๎อมูลการประเมินหลักสูตรจากผู๎เรียนปัจจุบัน บัณฑิตที่จบ
การศึกษาซึ่งศึกษาโดยใช๎หลักสูตรที่ต๎องการประเมิน ผู๎ใช๎บัณฑิต  อาจารย์ภายในหมวดวิชา และผู๎ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

2.3.3  ประมวลผลการส ารวจ 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบํงชี้ในหมวด 7 ข๎อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยํางน๎อย  

3 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
น าข๎อมูลการส ารวจการประเมินหลักสูตรทั้งหมดท าการวิเคราะห์ เพ่ือพิจารณาผลการส ารวจ และ

น ามาปรับปรุงหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและน าเสนอแกํคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก๎ไขตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษาตํอไป  
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ภาคผนวก ก 
 

 
 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเครื่องกล  พ.ศ. 2560 

 
และ 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเครื่องกลปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ก-1 เอกสารเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 

หมวดวิชา เกณฑ์ขั่นต่ า
ของ สกอ. 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง
ใหม่ 2560  
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
2562  

(หน่วยกิต) 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1 กลุํมวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
1.2 กลุํมวิชาภาษาศาสตร์และการสื่อสาร 
1.3 กลุํมวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
1.4 กลุํมวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา 
1.5 เลือกเรียนรายวิชาในกลุํมวิชาตํางๆ 
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา 
2.1 กลุํมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  
2.2 กลุํมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์         
2.3 กลุํมวิชาหลักเฉพาะสาขา   
2.4 กลุํมวิชาเลือกเฉพาะสาขา  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                 
             

 30 
 
 
 
 
 

 72 
 
 
 
 

 6 

34 
9 
17 
6 
2 
 

107 
21 
26 
42 
18 
6 

33 
3 
9 
3 
3 
15 
107 
21 
26 
42 
18 
6 

รวม  147 146 
 
 

ภาคผนวก ก-2 เอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระการแก้ไข 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        147 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                      34 หน่วยกิต 
1.1 กลุํมวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หนํวยกิต 
1.2 กลุํมวิชาภาษาและการส่ือสาร              17 หนํวยกิต 
1.3 กลุํมวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์      6 หนํวยกิต 
1.4 กลุํมวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา       2 หนํวยกิต 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา                    107 หน่วยกิต 
2.1 กลุํมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์           21 หนํวยกิต 
2.2 กลุํมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์      26 หนํวยกิต 
2.3 กลุํมวิชาหลักเฉพาะสาขา                    42 หนํวยกิต 
2.4 กลุํมวิชาเลือกเฉพาะสาขา                   18 หนํวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี                          6 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        146 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                      33 หน่วยกิต 
1.1 กลุํมวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หนํวยกิต 
1.2 กลุํมวิชาภาษาและการส่ือสาร              17 หนํวยกิต 
1.3 กลุํมวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์      6 หนํวยกิต 
1.4 กลุํมวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา       2 หนํวยกิต 
1.5 เลือกเรียนรายวิชาในกลุํมวิชาตํางๆ       15 หนํวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา                    107 หน่วยกิต 
2.1 กลุํมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์           21 หนํวยกิต 
2.2 กลุํมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์      26 หนํวยกิต 
2.3 กลุํมวิชาหลักเฉพาะสาขา                    42 หนํวยกิต 
2.4 กลุํมวิชาเลือกเฉพาะสาขา                   18 หนํวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี                          6 หน่วยกิต 

-ปรับปรุงรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปให๎มีความ
ทันสมัยและสอดคล๎องกับ
นโยบายพัฒนาประเทศของ
รัฐบาล 
 

 
 
ภาคผนวก ก-3 ตารางสรุปรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 กับหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562   
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการ 
ปรับปรุง 

โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คณะวิชาสังกัดด๎านสายสังคมศาสตร์  37    หนํวยกิต 
คณะวิชาสังกัดด๎านสายวิทยาศาสตร์            34    หนํวยกิต 
คณะวิชาสังกัดด๎านสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ    32    หนํวยกิต 
  

โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หนํวยกิตรวม              ไมํน๎อยกวํา  33       หนํวยกิต  
 
 
 

จ านวนหนํวยกิตรวม
เทํากันทุกคณะวิชา 

และสาขาวิชาแตํเปิด
โอกาสให๎นักศึกษามี
โอกาสเลือกเรียนตาม
ความสนใจมากขึ้น 

 
ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังนี้ 
1. กลุํมวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9     หนํวยกิต 
2. กลุํมวิชาภาษาและการส่ือสาร         15-17    หนํวยกิต 
3. กลุํมวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
- ส าหรับนักศึกษาสังกัดคณะสายสังคมศาสตร์  9    หนํวยกิต 
- ส าหรับนักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตร์  6    หนํวยกิต 
- ส าหรับนักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ  6  
  หนํวยกิต 
4. กลุํมวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา   2    หนํวยกิต 

ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังนี้ 
1) ให๎เรียนแตํละกลุํมวิชาตามที่ก าหนด จ านวน 18 หนํวยกิต ดังนี้  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์       3        หน่วยกิต 
*101-101  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
               เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                3(3-0-6) 
  (Sufficiency Economy Philosophy for 
               Sustainable Development) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   9        หน่วยกิต 
*101-201  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร             3(2-2-5) 
              (Thai Language for Communication)   
**101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน            3(2-2-5)
   (Daily Life English)  
**101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ      3(2-2-5)  
  (English for Academic Study)  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     3        หน่วยกิต 
**101-301 ทักษะดิจิทัลส าหรับศตวรรษที่ 21             3(2-2-5) 
               (Digital Literacy for 21st Century) 
กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร ์  3   หน่วยกิต 
**101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกก าลังกาย   3(2-2-5)
   (Life, Well-Being and Sports)   
         
2) และให๎เลือกเรียนรายวิชาในกลุํมวิชาตํางๆ อีกไมํน๎อยกวํา 15 
หนํวยกิต 

 
- มีวิชาบังคับ 6 รายวิชา 
  18 หนํวยกิต 
- นักศึกษาทุกคณะวิชา 
  เรียนวิชาบังคับเหมือน 
  กันทุกวิชา 
- เปลี่ยนชื่อกลุํมวิชาที่ 3  
  และ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เปิดโอกาสให๎นักศึกษา 
  ได๎เลือกเรียนตาม 
  ความสนใจ 15 หนํวย 
  กิต 

 
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9   หนํวยกิต 
   ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
100-101  หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                                                      3(3-0-6) 
             (Principles of Economics and Philosophy  
             of Sufficiency Economy) 
100-106  อาเซียนในโลกยุคใหมํ                         3(3-0-6) 
             (ASEAN in the Modern World)  
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
100-102  ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต         3(3-0-6) 
              (Philosophy, Religions and Life Style)  
100-103   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู๎ 
             ตลอดชีวิต                            3(2-2-5) 
              (Principles of Logics and Thinking Skill  
              for Lifelong Learning )   
100-104 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ      3(3-0-6) 

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
**101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6)
  (Civic Literacy in Thai and Global Context)   
**101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพ           
               เพื่อความเป็นผู๎น า                3(2-2-5)                                       
               (Designing Your Self and Personality   
               for Leadership)   
**101-104 การบริหารการเงินอยํางชาญฉลาด            3(3-0-6)
  (Smart Money Management)   
**101-105  เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู๎ผํานกิจกรรม   3(2-2-5)  
               (Community Explorer and Service Learning) 
**101-106  กฎหมายและการเมืองใกล๎ตัว             3(3-0-6)  
  (Politics and Law in Everyday Life) 
101-107  ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต            3(3-0-6)
 (Philosophy, Religions and Life Style)  
101-108  หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู ๎

- นักศึกษาสามารถเลือก 
  เรียนรายวิชาใด ๆ ก็ได ๎
  ใน 4 กลุํมวิชาจ านวน 
  ไมํน๎อยกวํา 15 หนํวย 
  กิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการ 
ปรับปรุง 

 (Human Relations and Personality 
              Development) 
100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน                 3(3-0-6) 
              (Psychology in Daily Life) 
100-108 ทักษะการศึกษา                3(2-2-5) 
 (Study Skills) 
100-107 อารยธรรมศึกษา              3(3-0-6) 
             (Civilization Studies) 
111-101  จิตวิทยาทั่วไป              3(3-0-6) 
 (General Psychology)   
111-102  สังคมวิทยาเบื้องต๎น              3(3-0-6) 
 (Introduction to Sociology)   
111-103  หลักเศรษฐศาสตร์                                3(3-0-6) 
 (Principle of Economics)   
111-106  สันติภาพศึกษา              2(2-0-4) 
 (Peace Studies) 
111-107 ความรู๎เบื้องต๎นด๎านทรัพย์สินทางปัญญา      2(2-0-4)
 (Introduction to Intellectual Property )  
112-101  อารยธรรม               3(3-0-6)
 (Civilizations) 
112-102 ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับปรัชญาและตรรกศาสตร์
                             3(3-0-6)
 ( Fundamental of Philosophy and Logic) 
112-103  มนุษย์กับวรรณกรรม              3(3-0-6) 
 (Man and Literature) 
112-104  มนุษย์กับศิลปะ              3(3-0-6)
 (Man and Arts) 
112-106  ไทยศึกษา               3(3-0-6) 
 (Thai Studies) 
112-107  ศาสนาเปรียบเทียบ              3(3-0-6) 
              (Comparative Religions)                    
112-108  การวางแผนชีวิตครอบครัว             2(2-0-4)
 ( Family Life Planning) 
112-109  ดนตรีปฏิบัติ             2(1-2-3) 
 (Music Practice)     
 

              ตลอดชีวิต                             3(2-2-5) 
              (Principles of Logics and Thinking Skill 
              for Lifelong Learning)   
*101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ      3(3-0-6)
 (Human Relations and Personality 
              Development) 
*101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน             3(3-0-6)
 (Psychology in Daily Life) 
*101-111 อาเซียนในโลกยุคใหมํ              3(3-0-6)
 (ASEAN in the Modern World)   
*101-112 อารยธรรมศึกษา              3(3-0-6)
 (Civilization Studies) 
*101-113 ทักษะการศึกษา              3(2-2-5)
 (Study Skills)    
101-114  จิตวิทยาทั่วไป              3(3-0-6)
 (General Psychology)   
101-115  สังคมวิทยาเบื้องต๎น              3(3-0-6) 
 (Introduction to Sociology) 
101-116  หลักเศรษฐศาสตร์                                3(3-0-6)
 (Principle of Economics)   
    

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จ านวนไม่น้อยกว่า 17  
   หน่วยกิต 
   (ส าหรับนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 15 
   หนํวยกิต) 
   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  
2.1 รายวิชาภาษาไทย ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  
     จ านวน 3 หน่วยกิต 
113-108  การใช๎ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร             3(2-2-5) 
             (Thai Usage for Communication) 
113-109  การใช๎ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ             3(2-2-5)  
             (Thai Usage for Presentation) 
2.2 รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 12 หน่วยกิต 
     ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้  

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
101-202  ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ             3(2-2-5)
 (Thai Language for Presentation) 
**@101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น             3(2-2-5)
     (English for Remediation) 
  (@ เป็นรายวิชาไมํนับหนํวยกิตที่นักศึกษาต๎องสอบผําน (S) 
  จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษใน 
  ชีวิตประจ าวัน ได๎)  
**101-206  ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอแบบมืออาชีพ 3(2-2-5)
  (English for Professional Presentation) 
**101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข๎อสอบมาตรฐาน  3(2-2-5) 
               (English for Proficiency Test) 
**101-208  การเขียนโค๎ดคอมพิวเตอร์ส าหรับทุกคน      3(2-2-5) 

- นักศึกษาสามารถเลือก 
  เรียนรายวิชาใด ๆ ก็ได ๎
  ใน 4 กลุํมวิชาจ านวน 
  ไมํน๎อยกวํา 15 หนํวย 
  กิต 
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114-101   ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)             2(1-2-3) 
114-102   ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)             2(1-2-3) 
114-201   ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)             2(1-2-3) 
114-202   ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)             2(1-2-3) 
ทั้งน้ีเมื่อนักศึกษาเรียนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 
แล้ว ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย หากนักศึกษาสอบได้คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ต้องเรียนรายวิชา 
114-301   ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)             2(1-2-3) 
และ/หรือ114-302  ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)         2(1-2-3) 
หากนักศึกษาเรียนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 และ
สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยแล้ว ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้แทน 
114-303 การใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ             2(1-2-3) 
              (English Usage for Profession) 
114-304   เทคนิคการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอทางวิชาชีพ
                                          2(1-2-3) 
 (English Presentation Techniques for  
              Profession) 
2.3  รายวิชาภาษาต่างประเทศที่  2 
       ใหเ๎ลือกเรียนรายวิชาภาษาตํางประเทศท่ี  2  จ านวน  2  
       หนํวยกิต จากรายวิชาตํอไปนี ้
2.3.1  กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก 
113-103   ภาษาจีน 1  (Chinese 1)              2(1-2-3) 
113-104   ภาษาจีน 2  (Chinese 2)             2(1-2-3) 
113-201   ภาษาจีน 3  (Chinese 3)              2(1-2-3) 
113-202   ภาษาจีน 4  (Chinese 4)              2(1-2-3) 
113-105  ภาษาญี่ปุุน 1  (Japanese 1)             2(1-2-3) 
113-106   ภาษาญี่ปุุน 2  (Japanese 2)             2(1-2-3) 
113-203   ภาษาญี่ปุุน 3  (Japanese 3)             2(1-2-3) 
113-204   ภาษาญี่ปุุน 4  (Japanese 4)             2(1-2-3)  
113-111  ภาษาเกาหลี 1  (Korean 1)             2(1-2-3) 
113-112  ภาษาเกาหลี 2  (Korean 2)             2(1-2-3) 
113-113  ภาษาเกาหลี 3  (Korean 3)             2(1-2-3) 
113-114  ภาษาเกาหลี 4  (Korean 4)             2(1-2-3) 
2.3.2  กลุ่มวิชาภาษาอาเซียน 
102-101  ภาษาพมํา 1  (Burmese 1)             2(1-2-3) 
102-102  ภาษาพมํา 2  (Burmese 2)             2(1-2-3) 
102-103  ภาษาพมํา 3  (Burmese 3)             2(1-2-3) 
102-104  ภาษาพมํา 4  (Burmese 4)             2(1-2-3) 
102-111  ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1                     2(1-2-3)
 (Bahasa Indonesia 1)   
102-112 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2                     2(1-2-3) 
              (Bahasa Indonesia 2)     
102-113 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3                     2(1-2-3) 
              (Bahasa Indonesia 3)   
102-114 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 4                     2(1-2-3) 
              (Bahasa Indonesia 4)   
102-121  ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1                      2(1-2-3) 

               (Computer Coding for Everyone) 
101-209   ภาษาจีน 1 (Chinese 1)             3(2-2-5) 
101-210   ภาษาจีน 2 (Chinese 2)             3(2-2-5) 
101-211  ภาษาญี่ปุุน 1 (Japanese 1)             3(2-2-5) 
101-212 ภาษาญี่ปุุน 2 (Japanese 2)             3(2-2-5) 
101-213  ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)             3(2-2-5) 
101-214  ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)             3(2-2-5) 
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             (Bahasa Malasia 1)    
102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2                        2(1-2-3) 
              (Bahasa Malasia 2)    
102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3                     2(1-2-3) 
              (Bahasa Malasia 3)    
102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4                        2(1-2-3) 
              (Bahasa Malasia 4)    
 
3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์จ านวนไม่น้อยกว่า 6  
หรือ 9 หน่วยกิต ดังนี้ 
- นักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเรียนไม ่ 
  น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
- นักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรียนไม่น้อยกว่า 
  6 หน่วยกิต 
- นักศึกษาสังกัดคณะสายสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 9  
  หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้ 
121-101  เทคโนโลยีสารสนเทศ                           3(2-2-5) 
              (Information Technology) 
121-102  คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน 3(2-2-5)  
              (Computer for Studies and Work) 
- นักศึกษาสังกัดคณะสายสังคมศาสตร์ เรียนเพิ่มอีก จ านวน 3   
  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้
121-103  ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม                           3(3-0-6)
 (Life and Environment) 
121-104  อาหารเพื่อสุขภาพที่ด ี              3(3-0-6)  
              (Food for Good Health) 
121-105  เคมีในชีวิตประจ าวัน              3(3-0-6) 
             (Chemistry in Daily Life) 
121-106  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน             3(3-0-6) 
              (Mathematics in Daily Life)  
121-107  สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข๎อมูล             3(3-0-6) 
              (Basic Statistics for Data Analysis)  
120-101  มนุษย์กับสิ่งแวดล๎อม              3(3-0-6) 
              (Man and Environment) 
125-101  คณิตศาสตร์ในอารยธรรม                        3(3-0-6)   
              (Mathematics in Civilization)   
126-316  สถิติและความนําจะเป็น                 3(3-0-6) 
              (Statistics and Probability)           
  

3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
**101-302 วิทยาการข๎อมูลและจินตภาพ              3(2-2-5)
  (Data Science and Visualization)              
**101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน       3(3-0-6)
  (Green Technology for Sustainable 
               Development) 
**101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร๎าง    
               นวัตกรรมและธุรกิจใหมํ                        3(3-0-6) 
               (Logic and Design Thinking for Innovation  
               and Start Up)   
**101-305  การเชื่อมตํอของสรรพสิ่งส าหรับทุกคน       3(2-2-5)  
               (Internet of Thing for Everyone)  
**101-306 ห๎องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน            3(2-2-5) 
  (Living Lab for Campus Sustainability)  
*101-307  เทคโนโลยีสารสนเทศ              3(2-2-5)
  (Information Technology)    
*101-308  คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน 3(2-2-5)
  (Computer for Studies and Work) 
*101-309  ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม                           3(3-0-6)
  (Life and Environment) 
*101-310  อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี              3(3-0-6)
  (Healthy Diet) 
*101-311  เคมีในชีวิตประจ าวัน              3(3-0-6)
  (Chemistry in Daily Life) 
*101-312  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน             3(3-0-6)
  (Mathematics in Daily Life)  
*101-313  สถิติในชีวิตประจ าวัน                            3(3-0-6)              
  (Statistics in Daily life) 
101-314  คณิตศาสตร์ในอารยธรรม             3(3-0-6)
 (Mathematics in Civilization)   
101-315  สถิติและความนําจะเป็น                 3(3-0-6)  
 (Statistics and Probability)            
 

- นักศึกษาสามารถเลือก 
  เรียนรายวิชาใด ๆ ก็ได ๎
  ใน 4 กลุํมวิชาจ านวน 
  ไมํน๎อยกวํา 15 หนํวย 
  กิต 

4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 2  
   หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  
129-101   พลศึกษาและนันทนาการ             2(1-2-3)
 ( Physical Education and Recreation) 
129-102   ศิลปะและสังคีตนิยม              2(1-2-3)
 (Art and Music Appreciation)  

4.  กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร ์
**101-402  ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแหํงชีวิต   3(3-0-6)
   (Art and Music Appreciation)     
**101-403  นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม               3(3-0-6)
  (Thai Appreciation and Unseen in Siam) 
**101-404  การตามหาและออกแบบความฝัน             3(2-2-5)
  (Designing Your Dream) 
**101-405  โยคะ สมาธิ และศิลปะการด าเนินชีวิต       3(2-2-5)

- นักศึกษาสามารถเลือก 
  เรียนรายวิชาใด ๆ ก็ได ๎
  ใน 4 กลุํมวิชาจ านวน 
  ไมํน๎อยกวํา 15 หนํวย 
  กิต 
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  (Yoga, Meditation and Art of Living) 
**101-406  การถํายภาพเชิงสร๎างสรรค์             3(2-2-5)
  (Creative Photography) 

 
ภาคผนวก ก-3 ตารางสรุปรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรเดิม พ.ศ. 25 60 กับหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562   (ต่อ) 
หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระการแก้ไข 

หมวดวิชาเฉพาะสาขา 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
123-101  เคมีทั่วไป            
123-102  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
124-101  ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
124-102  ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
124-103  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
124-104  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2  
125-201  คณิตศาสตร์ 1 
125-202  คณิตศาสตร์ 2 
125-203  คณิตศาสตร์ 3  

หมวดวิชาเฉพาะสาขา 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
123-101  เคมีทั่วไป            
123-102  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
124-101  ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
124-102  ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
124-103  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
124-104  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2  
125-201  คณิตศาสตร์ 1 
125-202  คณิตศาสตร์ 2  
125-203  คณิตศาสตร์ 3  
 

 
-ไมํมีการแก๎ไขในกลุํม
พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร ์

กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน  

151-101 การเขียนแบบวิศวกรรม 
151-111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานวิศวกรรมเครื่องกล 
151-203  กลศาสตร์วิศวกรรม  
151-202  การปฎิบัติงานพ้ืนฐานวิศวกรรม 
151-223  อุณหพลศาสตร์   
151-233  กลศาสตร์วัสดุ 
151-241  กลศาสตร์ของไหล 
151-271  วัสดุวิศวกรรม 
151-472  กรรมวิธีการผลิต 

151-101  การเขียนแบบวิศวกรรม 
151-111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานวิศวกรรมเครื่องกล 
151-203  กลศาสตร์วิศวกรรม  
151-202  การปฎิบัติงานพ้ืนฐานวิศวกรรม 
151-223  อุณหพลศาสตร์   
151-233  กลศาสตร์วัสดุ 
151-241  กลศาสตร์ของไหล 
151-271  วัสดุวิศวกรรม 
151-472  กรรมวิธีการผลิต 

เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 

กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา 
 

กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา 
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151-311  การใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยออกแบบในงาน
วิศวกรรมเครื่องกล 

151-312  กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
151-324  การถํายเทความร๎อน 
151-325  การออกแบบระบบทางความร๎อน 
151-337  การออกแบบเครื่องจักรกล 
151-351  ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 

151-311  การใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยออกแบบในงาน
วิศวกรรมเครื่องกล 

151-312  กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
151-324  การถํายเทความร๎อน 
151-325  การออกแบบระบบทางความร๎อน 
151-337  การออกแบบเครื่องจักรกล 
151-351  ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 

เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 

ภาคผนวก ก-3 ตารางสรุปรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรเดิม พ.ศ. 25 60 กับหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562   (ต่อ) 

หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระการแก้ไข 
กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา (ต่อ) กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา (ต่อ)  

151-425  วิศวกรรมโรงจักรต๎นก าลัง 
151-441  การท าความเย็นและการปรับอากาศ 
151-452  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
151-453  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 
151-481  การสั่นสะเทือนทางกล  
151-482  การควบคุมอัตโนมัติ 
151-313  วิศวกรรมไฟฟูาและอิเล็คทรอนิกส ์
152-475  วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟูาเบื้องต๎น 
153-487  วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน 

151-425  วิศวกรรมโรงจักรต๎นก าลัง 
151-441  การท าความเย็นและการปรับอากาศ 
151-452  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
151-453  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 
151-481  การสั่นสะเทือนทางกล  
151-482  การควบคุมอัตโนมัต ิ
151-313  วิศวกรรมไฟฟูาและอิเล็คทรอนิกส ์
152-475  วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟูาเบื้องต๎น 
153-487  วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน 

เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา  
151-231 เขียนแบบเครื่องกล   
151-422 การออกแบบระบบทํอในอาคาร 
151-428  พลังงานหมุนเวียน 
151-429  การจัดการพลังงาน 
151-474  เทคโนโลยีซีเอ็นซ ี
151-478  ระบบวิศวกรรมเครื่องกลในอาคารขนาด
ใหญํ 
151-483  การวัดทางวิศวกรรม 
151-484  ไฮโดรลิกส์และนิวเมตริกส ์
151-493  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 
151-479  อุปกรณ์ในกระบวนการ
วิศวกรรมเครื่องกล 
151-486  ระบบแมคคาทรอนิกส ์
151-487  นวัตกรรมในงานวิศวกรรมเครื่องกล 
152-476  วิศวกรรมระบบรางเบื้องต๎น 
151-339 วิศวกรรมข๎อมูลขนาดใหญํเบื้องต๎น 
151-491  โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
151-492  โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
151-494  เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับ

151-231 เขียนแบบเครื่องกล   
151-422 การออกแบบระบบทํอในอาคาร 
151-428  พลังงานหมุนเวียน 
151-429  การจัดการพลังงาน 
151-474  เทคโนโลยีซีเอ็นซ ี
151-478  ระบบวิศวกรรมเครื่องกลในอาคารขนาด
ใหญํ 
151-483  การวัดทางวิศวกรรม 
151-484  ไฮโดรลิกส์และนิวเมตริกส ์
151-493  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 
151-479  อุปกรณ์ในกระบวนการวิศวกรรมเครื่องกล 
 
151-486  ระบบแมคคาทรอนิกส ์
151-487  นวัตกรรมในงานวิศวกรรมเครื่องกล 
152-476  วิศวกรรมระบบรางเบื้องต๎น 
151-339 วิศวกรรมข๎อมูลขนาดใหญํเบื้องต๎น 
151-491  โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 
151-492  โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
151-494  เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับ

เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
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วิศวกรรมเครื่องกล 
151-495  สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
151-496  สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 2 

วิศวกรรมเครื่องกล 
151-495  สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 
151-496  สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมเครื่องกล 2 

 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาไมํเปลี่ยนแปลง 

 
หลักสูตร พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระการแก้ไข 

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต) 
ให๎เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม ยกเว๎นรายวิชา
ศึกษาทั่วไป  
 

หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต) 
ให๎เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม ยกเว๎นรายวิชา
ศึกษาทั่วไป 
 
 

ไมํมีการปรับเปลี่ยน
เงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ก-4 ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาวิชาตามข้อบังคับของสภาวิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลัยสยาม รับรองตั้งแตํผู๎เข๎าเรียนในปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2565 
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กลุ่มที่ 1 เนื้อหาของสภาวิศวกร เนื้อหารายวิชาที่ขอเทียบ 
1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  
Vector algebra in three dimensions; limit, 
continuity, differentiation and integration of real-
valued and vector-valued functions of a real 
variable and their applications; techniques of 
integration; introduction to line integrals; 
improper integrals. Applications of derivative; 
indeterminate forms; introduction to differential 
equations and their applications; mathematical 
induction; sequences and series of numbers; 
Taylor series expansions of elementary functions; 
numerical integration; polar coordinates; calculus 
of real-valued functions of two variables. Lines; 
planes; and surfaces in three-dimensional space; 
calculus of real-valued functions of several 
variables and its applications. 

  
 
 

125-201 คณิตศาสตร์ 1   
ลิมิตและความตํอเนื่อง อนุพันธ์และอินทรีเกรดของ 
คําจริง เทคนิคการอินทรีเกรต การอินทรีเกรตไมํตรงแบบ  
รูปแบบยังไมํได๎ก าหนด การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เมตริกซ์  
พีชคณิตเวกเตอร์ในระบบ 3 มิติ เวกเตอร์ ฟังก์ชันคําตัวแปร 
จริงและการประยุกต์ใช๎งาน  เส๎นระนาบและพื้นผิวในระบบ 
 3 มิติจ านวนเชิงซ๎อนและรูปแบบโพลําร์ 

125-202 คณิตศาสตร์  2 
แคลคูลัสของฟังก์ชันคําจริงท่ีมีสองตัวแปรและหลายตัวแปร การ
ประยุกต์ใช๎งานแคลคูลัสที่มี 2 ตัวแปร และหลายตัวแปร การอินทรี
เกรตตามเส๎น การประยุกต์ใช๎งานและการอินทรีเกรต ล าดับและ
อนุกรมของจ านวนอนุกรมยกก าลังอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชัน
เบื้องต๎นและการอินทรีเกรตเชิงตัวเลข 

125-203  คณิตศาสตร์  3 
สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์  การแก๎สมการเชิง 
อนุพันธ์การแปลงลาปาซและการประยุกต์ใช๎งานอนุพันธ์และการ
อินทรีเกรตของเวกเตอร์เกรเดียนท์ ไดเวอร์เจนท์ เคิร์ล 
 

กลุ่มที่ 1 เนื้อหาของสภาวิศวกร เนื้อหารายวิชาที่ขอเทียบ 
1.2 
 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางฟิสิกส์  
Mechanics of particles and rigid bodies; properties 
of matter; fluid mechanics; heat; vibrations and 

124-101   ฟิสิกส์ทั่วไป  1 
กลศาสตร์ของอนุภาคและวัสดุคงรูปคุณสมบัติของสสาร                 
กลศาสตร์ของไหล ความร๎อน การหมุนโมเมนตัมเชิงมุม การแกวํง 
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กลุ่มที่ 2 เนื้อหาของสภาวิศวกร เนื้อหารายวิชาที่ขอเทียบ 
2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  

Engineering Drawing 
151-101  การเขียนแบบวิศวกรรม 
(Engineering  Drawings) 

waves; elements of electromagnetism. A. C. circuits; 
fundamental electronics; optics; modern physics. 

การสั่นสะเทือนและคลื่น สนามแมํเหล็กไฟฟูา 
124-103   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1      
ท าการทดลองตามเนื้อหาในรายวิชา 124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
124-102   ฟิสิกส์ทั่วไป 2  
วงจรไฟฟูากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ทัศนศาสตร์  สวนศาสตร์ 
ฟิสิกส์แผนใหมํ ฟิสิกส์ควอนตัม โครงสร๎างอะตอม ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
124-104  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2                  
ท าการทดลองตามเนื้อหาในรายวิชา 124-102  ฟิสิกส์ทั่วไป 2 

1.3 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเคม ี 
Stoichiometry and basis of the atomic theory; 
properties of gas, liquid, solid and solution; 
chemical equilibrium; ionic equilibrium; chemical 
kinetic; electronic structures of atoms; chemical 
bonds; periodic properties; representative 
elements; nonmetal and transition . 

123-101  เคมีทั่วไป 
ปริมาณสัมพันธ์และพื้นฐานของทฤษฎีปรมาณู คุณสมบัติ 
ของแก๏ส ของเหลว ของแข็งและสารละลายสมดุลทางเคมี  
สมดุลอิออน จลศาสตร์เคมี โครงสร๎างอิเล็กตรอนของ 
อะตอม เคมีไฟฟูา พันธะเคมี คุณสมบัติตามตารางธาตุ 
ธาตุตัวแทน อโลหะและโลหะตัวน า สารประกอบและ 
พอลีเมอร์ 
 
123-102   เคมีทั่วไป 
ท าการทดลองตามเนื้อหาในรายวิชา  
123-101 เคมีทั่วไป 
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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. 

การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิก การ
เขียนภาพออโธกราฟฟิก การเขียนภาพพิกทอเรียล 
การบอกขนาด ภาพตัด การสเกตซ์ภาพ เรขาคณิต
บรรยาย เรขาคณิตเวกเตอร์ การใช๎คอมพิวเตอร์
งานเขียนแบบ 

2.2 Engineering Mechanics 
Force systems; resultant; equilibrium; fluid statics; kinematics and 
kinetics of particles and rigid bodies; Newton’s second law of 
motion; work and energy, impulse and momentum. 
หรือ Statics : Force systems; resultant; equilibrium; friction; 
principle of virtual work, and stability. 
หรือ Dynamics : kinematics and kinetics of 
particles and rigid bodies; Newton’s second law of motion; work 
and energy, impulse and momentum 

151-203  กลศาสตร์วิศวกรรม  (Engineering 
Mechanics) 
ระบบแรง  แรงลัพธ์ สมดุล ของไหลสถิตย์ ความ
เสียดทาน งานเสมือน โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ 
จลนศาสตร์ของอนุภาคและจลนพลศาสตร์ของ
อนุภาคและวัตถุคงรูป กฎการเคลื่อนที่ข๎อท่ีสองของ
นิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม 
 
 

2.3 Engineering Materials 
Study of relationship between structures, properties, production 
processes and applications of main groups of engineering 
materials i.e. metals, polymers, ceramics and composites; phase 
equilibrium diagrams and their interpretation; mechanical 
properties and materials degradation. 

151-271 วัสดุวิศวกรรม 
 (Engineering Materials)    
โลหะ พลาสติก แอสฟัลต์ ไม๎และคอนกรีตเป็นวัสดุ
วิศวกรรม เฟสไดอะแกรมและการแปลความหมาย 
การทดสอบและความหมาย สมบัติของวัสดุศึกษา
ความสัมพันธ์ระหวํางโครงสร๎างจุลภาคและมหภาค
กับคุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิต
ส าหรับผลิตภัณ์ที่ใช๎วัสดุวิศวกรรม 
 

2.4 Computer Programming 
Computer concepts; computer components; hardware and 
software interaction; EDP concepts; program design and 
development methodology; high-level language programming. 

151-111   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 
(Computer Programming for Mechanical 
engineering)   
    แนวความคิดของคอมพิวเตอร์ สํวนประกอบ
ของคอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ระหวํางฮาร์ดแวร์ 
และซอฟแวร์ โครงสร๎างการเขียนโปรแกรม การ
ประกาศตัวแปร ประเภทของตัวแปร ค าสั่งพื้นฐาน
ตํางๆ  การเขียนโปรแกรมแบบมีเง่ือนไข การเขียน
โปรแกรมแบบวนรอบ การเขียนฟังก์ชัน อะเรย์ 
การอําน-เขียนข๎อมูลกับไฟล์ การเขียนโปรแกรม
ยํอย การดึงข๎อมูลจากฐานข๎อมูล การจัดการ
ข๎อผิดพลาดตํางๆ การใช๎แฟูมข๎อมูลส าหรับ
แก๎ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล 

 
 

กลุ่มที่ 2 เนื้อหาของสภาวิศวกร เนื้อหารายวิชาที่ขอเทียบ 
2.5 Thermodynamics 

First law of thermodynamics; second law of thermodynamics and 
Carnot cycle; energy; entropy; basic heat transfer and energy 

151-223  อุณหพลศาสตร์  
(Thermodynamics) 
ค าจ ากัดความและแนวคิดเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์  
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conversion. คุณสมบัติของสารบริสุทธ์ แก๏สอุดมคติ งาน ความ
ร๎อนและความสัมพันธ์  กฎข๎อหนึ่งและข๎อสองของ
อุณหพลศาสตร์  วัฏจักรคาร์โน เอนโทรปี การ
ถํายเทความร๎อนเบื้องต๎น และการเปลี่ยนแปลงรูป
พลังงาน วัฎจักรทางอุณหพลศาสตร์เบื้องต๎น 

2.6 Fluid Mechanics 
Properties of fluid, fluid static; momentum and energy equations; 
equation of continuity and motion; similitude and dimensional 
analysis; steady incompressible flow. 

151-241  กลศาสตร์ของไหล (Fluid 
Mechanics)        
แนวคิดพื้นฐานของของไหล ของไหลสถิต คิเนแม
ติกส์ ของการไหลสมการอนุรักษ์มวลสมการ
โมเมนตัม ทั้งในรูปแบบอินทิกรัล และดิฟเฟอเรน
เชียล และสมการพลังงานของการไหลคงตัว การ
วิเคราะห์ มิติและความคล๎ายคลึงกัน การไหลของ
ไหลแบบอัดตัวไมํได๎ในทํอ แรงยกและแรงต๎านของ
วัตถุเมื่อเคลื่อนที่ในของไหล การวัดของไหล บทน า
เกี่ยวกับเครื่องจักรกลของไหล : ปั๊ม  กังหัน
แบบอิมพัลส์ และกังหันแบบรีแอคช่ัน 
 

2.7 Mechanics of Materials 
Forces and stresses; stresses and strains relationship; stresses in 
beams, shear force and bending moment diagrams; deflection of 
beams, torsion; buckling of columns; Mohr’s circle and combined 
stresses; failure criterion. 

151-233  กลศาสตร์วัสดุ (Mechanics of 
Materials)       
แรง ความเค๎นและความเครียด ความสัมพันธ์
ระหวํางความเค๎นและความเครียด ไดอะแกรมของ
แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การวิเคราะห์ชิ้นสํวนท่ีรับ
แรงแนวแกน แรงบิด ความเค๎นในคาน การโกํงของ
คาน การโกํงของเสา ภาชนะความดัน ความเค๎น
ผสม วงกลมโมร์ ทฤษฎีความเสียหาย 

2.8 Manufacturing Processes 
Theory and concept of manufacturing processes such as casting, 
forming, machining and welding; material and manufacturing 
processes relationships; fundamental of manufacturing cost. 

151-472  กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing 
Process) 
ทฤษฎีและหลักการของกระบวนการผลิต งานหลํอ
วัสดุ การขึ้นรูปชิ้นงาน การใช๎เครื่องจักรตัดขึ้นรูป 
ช้ินงานและเทคโนโลยีงานเชื่อม ความสัมพันธ์ของ
วัสดุและกระบวนการผลิตวัสดุที่ใช๎ท าเครื่องมือตัด
โลหะ  ของเหลวส าหรับการตัดโลหะ ศึกษา
สํวนประกอบ หลักการท างานและการบ ารุงรักษา
เครื่องมือกลชนิดตํางๆ ที่ใช๎ในการผลิตหลักมูลฐาน 
การคิดต๎นทุนการผลิตและการวิเคราะห์หา
จุดคุ๎มทุน 
 
 
 

กลุ่มที่ 3 เนื้อหาของสภาวิศวกร เนื้อหารายวิชาท่ีขอเทียบ 
3.1 กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

Mechanics of Machinery 
Velocity and acceleration analysis; kinematics and dynamics force 

151-312   กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล 
(Mechanics of Machinery)  
กลไกตํางๆการเคลื่อนที่ของเครื่องกล การกระจัด 
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analysis of mechanical devices, linkages, gear trains and 
mechanical systems; balancing of rotating and reciprocating mass. 

ความเร็ว ความเรํง และแรงของช้ินสํวน
เครื่องจักรกล ลูกเบี้ยวและตัวตาม ระบบกลไกและ
การสํงถํายโดยเกี่ยร์ สมดุลของมวลที่มีการหมุน
และเคลื่อนที่กลับไปมา 

3.2 Machine Design  
Fundamental of mechanical design, properties of materials, 
theories of failure, design of simple machine elements, rivets, 
welding, screw fasteners, keys and pins, shafts, springs, gears, 
power screws, couplings, bearings, brakes, clutches, belts, chains, 
design project. 

151-337  การออกแบบเคร่ืองจักรกล 
(Machine Design)  
พื้นฐานการออกแบบเครื่องกล คุณสมบัติของวัสดุ 
ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบช้ินสํวนอยําง
งําย รอยตํอด๎วยหมุดย้ า การตํอด๎วยการเช่ือม สลัก
เกลียว ลิ่มและสลัก เพลา สปริง เฟือง สกรูสํงก าลัง 
คัปปลิง แบริ่ง เบรก คราซ์ สายพาน โซํ การ
ออกแบบโครงงาน 
 

3.3 Automatic Control 
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. 

151-482  การควบคุมอัตโนมัติ (Automatic 
Control)  
ระบบควบคุมอัตโนมัติเบื้องต๎น การวิเคราะห์และ
การจ าลองแบบเชิงเส๎นของช้ินสํวนควบคุม ระบบ
ควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของระบบควบคุม ทรานสเฟอร์ฟังก์ชัน 
บล็อกไดอะแกรม ซิกแนลโฟลว์กราฟ การ
วิเคราะห์การควบคุมโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ 
การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบปูอนกลับแบบ
เชิงเส๎น การวิเคราะห์ด๎วยรูทโลกัส เทคนิคการ
ชดเชยอยํางงําย 

3.4 Mechanical Vibration 
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. 

151-481   การสั่นสะเทือนทางกล 
(Mechanical Vibration)       
ระบบท่ีมีอันดับความอิสระ 1 อันดับ การเคลื่อนที่
แบบฮาร์โมนิคธรรมดา การสั่นสะเทือนโดยการบิด 
วิธีการเทียบเทําระบบ วิธีของระบบเสมือน วิธี
พลังงาน วิธีของเรย์เลย์ การสั่นสะเทือนพร๎อมการ
หนํวง การหนํวงแบบหนืด การหนํวงของคูลอมบ์ 
การสั่นสะเทือนโดยแรงระบบท่ีมีอันดับความอิสระ
หลายอันดับ เครื่องดูดกลืนพลศาสตร์ การ
สั่นสะเทือนของระบบท่ีมีมวลตํอเนื่อง วิธีการและ
เทคนิคการลดการสั่นสะเทือน และการควบคุมการ
สั่นสะเทือน  
 
 
 

กลุ่มที่ 3 
(ต่อ) 

เนื้อหาของสภาวิศวกร เนื้อหารายวิชาท่ีขอเทียบ 

3.5 Heat Transfer 
Modes of heat transfer, conduction, convection, radiation and 

151-324   การถ่ายเทความร้อน (Heat 
Transfer) 
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applications of heat transfer, heat exchangers and heat transfer 
enhancement, boiling and condensation. 

หลักการถํายเทความร๎อนโดยการน า การพาและ
การแผํรังสี สภาพการน าความร๎อน สมการการน า
ความร๎อนแบบคงตัวในหนึ่ง สองและสามมิติ การ
น าความร๎อนท่ีสภาวะไมํคงตัว การพาความร๎อน
แบบอิสระและพาความร๎อนแบบบังคับ 
คุณลักษณะการดูดกลืนและการแผํรังสี อุปกรณ์
การแลกเปลี่ยนความร๎อน และอุปกรณ์เพิ่มการ
ถํายเทความร๎อน การเดือด และการควบแนํน 

3.6 Computer Aided Mechanical Engineering Design 
Use of computer for design and analysis of mechanical 
engineering problems. Physical modeling and simulations of 
mechanical engineering problems and related applications. 

151-311 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบใน
งานวิศวกรรมเคร่ืองกล (Computer Aided in 
Mechanical Engineering Design)     
พื้นฐานระบบท าความเย็น วัฏจักรการท าความเย็น 
และสมรรถนะระบบท าความเย็น การวิเคราะห์การ
สมดุลของอุปกรณ์ตํางๆ ในระบบท าความเย็น 
คุณสมบัติของน้ ายาท าความเย็น การท าความเย็น
แบบไอระเหย และหอระบายความร๎อน การท า
ความเย็น 

3.7 
 

Thermal System Design 
Engineering design, design of workable systems, economic analysis 
on thermal systems, equation fitting, model of thermal 
equipment, system simulation, optimization 
 
 

151-325  การออกแบบระบบทางความร้อน 
(Thermal System Design)      
การออกแบบทางวิศวกรรม การออกแบบระบบท่ี
ท างานได๎และเหมาะสมที่สุด การวิเคราะห์
เศรษฐศาสตร์ การสร๎างสมการสมรรถนะของ
อุปกรณ์จากข๎อมูลดิบ การจ าลองของอุปกรณ์
ระบบความร๎อน การประเมินสภาพการท างานของ
ระบบ การท างานท่ีเหมาะสมที่สุด วิธีตัวคูณลาก
รานจ์ วิธีการสืบ  ก าหนดการเชิงพลศาสตร์ 
ก าหนดการเชิงเลขาคณิต ก าหนดการเชิงเส๎น และ
การประยุกต์ใช๎ในการออกแบบระบบความร๎อน 
โครงงานออกแบบระบบทางความร๎อน 

 Power Plant Engineering 
Energy conversion principles and availability concept, fuels and 
combustion analysis and component study of steam, gas turbine 
and internal combustion engine power plants, combined cycle 
and cogeneration, hydro power plant, nuclear power plant, 
control and instrumentation, power plant economics and 
environmental impacts. 
 

151-425  วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง  
(Power Plant Engineering ) 
หลักการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และแนวคิดการใช๎
ประโยชน์ของพลังงานสูงท่ีสุด การวิเคราะห์
เชื้อเพลิง และการเผาไหม๎ การศึกษาอุปกรณ์ตํางๆ 
ในระบบ โรงจักรกังหันก๏าซ และโรงจักรเครื่องยนต์
สันดาปภายใน โรงจักรไอน้ า วัฎจักรผสมและวัฎ
จักรผลิตรํวม โรงจักรพลังน้ า โรงจักรพลังงาน
นิวเคลียร์ เครื่องมือตรวจวัดและการควบคุม 
เศรษฐศาสตร์โรงไฟฟูา ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม  

กลุ่มที่ 3 
(ต่อ) 

เนื้อหาของสภาวิศวกร เนื้อหารายวิชาท่ีขอเทียบ 

 Refrigeration and Air Conditioning 
Basic knowledge of refrigeration and coefficient of performance, 

151-441 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 
(Refrigeration and Air Conditioning)    
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modified vapor compression, refrigeration cycles, system 
components analysis, refrigerant and their properties, evaporative 
cooling and cooling towers, absorption refrigeration, calculation of 
cooling load of refrigeration systems, freezing of foods, air 
condition, cooling load estimation of air conditioning systems, air 
distribution and duct system design. 
 

ทบทวนอุณหพลศาสตร์ คุณสมบัติของอากาศช้ืน 
พื้นฐานระบบท าความเย็น วัฏจักรการท าความเย็น
ในทางทฤษฎีและวัฏจักรจริง วัฏจักรการท าความ
เย็นแบบความดันหลายขั้น สารท าความเย็น และ
น้ ามันหลํอลื่น การค านวนภาระการท าความเย็น 
เครื่องอัด เครื่องควบแนํน เครื่องระเหย อุปกรณ์
ลดความดัน การควบคุมสารท าความเย็น 
องค์ประกอบของวาล์วประเภทตํางๆ การวิเคราะห์
การสมดุลของอุปกรณ์ตํางๆ ในระบบท าความเย็น 
การควบคุมและการตรวจระบบไฟฟูา การ
ออกแบบทํอสารท าความเย็น การออกแบบภาชนะ 
และความปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก-4 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง 
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ภาคผนวก ก -5 ตารางเปรียบเทียบ มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ์ 

 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
1. กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 
1.1 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering drawing) 151-101 เขียนแบบวิศวกรรม 
1.2 ภาระแบบสถิตย์ (Static loadings) 151-203 กลศาสตร์วิศวกรรม 
1.3 ภาระแบบพลศาสตร์หรือแบบแปรผัน 

 (Dynamic or variable loadings) 
1.4 วัสดุวิศวกรรม (Engineering materials) 151-271 วัสดุวิศวกรรม 
1.5 กลศาสตร์วัสดุ (Mechanics of materials) 151-233 กลศาสตร์วัสด ุ
1.6 กระบวนการผลิต (Manufacturing process) 151-472 กรรมวิธีการผลิต 
1.7 การวิเคราะห์และออกแบบช้ินสํวนยานยนต์หรือเครื่องจักรกล 
(Analysis and design of vehicles or machine components) 

151-312 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
151-377 การออกแบบเครื่องจักรกล 

2. กลุ่มความรู้ด้านอุณหศาสตร์และของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 
2.1 กลศาสตร์ของไหล (Fluids mechanics) 151-241 กลศาสตร์ของไหล 
2.2 อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) 151-223 อุณหพลศาสตร์   
2.3 การถํายเทความร๎อน (Heat transfer) 151-324 การถํายเทความร๎อน 
2.4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบและอุปกรณ์เชิงความร๎อน 
(Analysis and design of thermal systems and their equipments) 

151-325 การออกแบบระบบทางความร๎อน 

2.5 พลังงานและการเปลี่ยนรูปของพลังงาน 
(Energy and Energy Conversion) 

151-425 วิศวกรรมโรงจักรต๎นก าลัง 
151-428 พลังงานหมุนเวียน 
151-429 การจัดการพลังงาน 

3. กลุ่มความรู้ด้านระบบพลศาสตร์และการควบคุม (Dynamic Systems and Control) 
3.1 ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics) 151-313 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเล็คทรอนิกส์ 
3.2 ระบบพลศาสตร์ (Dynamic System) 151-481 การสั่นสะเทือนทางกล 
3.3 การควบคุมระบบ (System Control) 151-482 การควบคุมอัตโนมัต ิ

151-483 การวัดทางวิศวกรรม 
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1. องค์ความรู๎ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง ( Applied Mathematics, Computer and 
Simulations) 
2. องค์ความรู๎ที่เกี่ยวเนื่องในด๎านกลศาสตร์ (Mechanics) 
3. องค์ความรู๎ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล (Thermal Sciences and Fluid Mechanics) 
4. องค์ความรู๎ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) 
5. องค์ความรู๎ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy) 
6. องค์ความรู๎ที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics) 
7. องค์ความรู๎ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) 
8. องค์ความรู๎ที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา และสิ่งแวดล๎อม (Biology and Environment) 
 

เนื้อหาความรู้ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

องค์ความรู้ 

1. กลุ่มความรู้ด้านการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 1 2 3 4 5 6 7 8 
151-101 เขียนแบบวิศวกรรม         
151-203 กลศาสตร์วิศวกรรม         
151-271 วัสดุวิศวกรรม         
151-233 กลศาสตร์วัสด ุ         
151-311 การใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยออกแบบในงานวิศวกรรมเครื่องกล         
151-312 กลศาสตร์เครื่องจักรกล         
151-472 กรรมวิธีการผลิต         
151-377 การออกแบบเครื่องจักรกล         
2. กลุ่มความรู้ด้านอุณหศาสตร์และของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 
151-241 กลศาสตร์ของไหล         
151-223 อุณหพลศาสตร์           
151-324 การถํายเทความร๎อน         
151-325 การออกแบบระบบทางความร๎อน         
151-425 วิศวกรรมโรงจักรต๎นก าลัง         
151-428 พลังงานหมุนเวียน         
151-429 การจัดการพลังงาน         
151-441 การท าความเย็นและการปรับอากาศ         
 
 
 
 
 
 

เนื้อหาความรู้ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

องค์ความรู้ 
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3. กลุ่มความรู้ด้านระบบพลศาสตร์และการควบคุม ( Dynamic Systems and 
Control) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

151-313 วิศวกรรมไฟฟูาและอิเล็คทรอนิกส์         
151-481 การสั่นสะเทือนทางกล         
151-482 การควบคุมอัตโนมัติ         
151-483 การวัดทางวิศวกรรม         
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ภาคผนวก ข 
 

หนังสือรับรองให้ความเห็นชอบหลักสูตรของ 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
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ภาคผนวก ค. 
 

ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ. สราวุฏฐ์ วรสุมันต ์
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ประวัติการศึกษา : 

ประวัติการท างานและประสบการณ์ 
- หัวหน๎าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 - คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

หนังสือ/ต ารา 
-  

ผลงานวิจัย 
-  

บทความวิจัย/บทความวิชาการ  
Saravdh Varasumanta, Sombut Herunwanapong, and Pitagpong Booprasom.  (2561).  Design  

and construction of measuring instruments by using standard gauges. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งวที่ 4: บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 (หน๎า 
616-626). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. 

รายวิชาที่สอน 
- 151-203 กลศาสตร์วิศวกรรม 
- 151-241 กลศาสตร์ของไหล  
- 151-324 การถํายเทความร๎อน  
- 151-441 การท าความเย็นและการปรับอากาศ 
- 151-443 การปรับอากาศ  
- 159-122 วิศวกรรมเครื่องกลทั่วไป  
- 159-124 กลศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีการพิมพ์  
- 151-453 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 (Mechanical Engineering  Laboratory. 3) 

 
 
 
 
 

ดร. นพรัตน์  ค าพร 
 

-วศ.บ.    (วิศวกรรมเครื่องกล) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2514 
-ป.บัณฑิต  (วิศวกรรมเครื่องกล) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2517 
-M.Sc.  (Mechanical  Engineering), Dundee University, Scotland,2521 
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ประวัติการศึกษา : 

ประวัติการท างานและประสบการณ์ 
- ได๎รับแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํง  อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อ

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน (15 ปี) 
   
หนังสือ/ต ารา 

-  
บทความวิจัย/บทความวิชาการ  
Somsak Chaiyapinunt, Rangsarid Patthanapanich, Benjamin Tenbuuren, Chayakorn Sitsumeth, 

and Nopparat Khamporn. (2016). An experimental study on the thermal condition for 
a person sitting near a glass window with a vertical venetian blind installed. In TSME-
ICoME 2016, the 7th Thai Society of Mechanical Engineers-International Conference 
on Mechanical Engineering. Chiang Mai: TSME ICOME. 

Somsak Chaiyapinunt and Nopparat Khamporn. (2018). Analysis on Thermal condition for a 
person sitting near a glass window. In Proceedings of TSME-ICoME 2017 The 8th Thai 
Society of Mechanical Engineers, International Conference on Mechanical Engineering. 
Bangkok: Department of Mechanical and Aerospace Engineering Faculty of Engineering 
King Mongkut's University of Technology North Bangkok. 

รายวิชาที่สอน 
- 151-325 การออกแบบระบบทางความร๎อน ( Thermal system design ) 
- 125-301 คณิตศาสตร์วิศวกรรม ( Engineering Mathematics ) 
- 151-333 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ( Numerical Methods ) 
- 151-425     วิศวกรรมโรงจักรต๎นก าลัง (Power Plant Engineering) 
- 151-478     ระบบวิศวกรรมเครื่องกลในอาคารขนาดใหญํ (Mechanical systems in Large  

Building) 
 

 

 

อาจารย์ปิยะนุช   มีธรรม 

ประวัติการศึกษา :  

  วศ. ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ,  มหาวิทยาลัยขอนแกํน, 2540 
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วศ.ม (วิศวกรรมเครื่องกล),มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 

 
ประวัติการท างานและประสบการณ์ : 
  พ.ศ.2558-ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยสยาม 
 
หนังสือ/ต ารา :  - 
 
ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ : 
Piyanut Meethum and Chakrit Suvanjumrat. (2016). Evaluation of chill vent performance for 

high pressure die-casting production and simulation of motorcycle fuel caps. In 2016 
5th International Conference on Material Science and Engineering Technology 
(ICMSET 2016),2016 3rd International Conference on Mechatronics, Automation and 
Manufacturing (ICMAM 2016). Tokyo, Japan: n.p. 

รายวิชาที่สอน : 
 
151-203 กลศาสตร์วิศวกรรม  
151-241 กลศาสตร์ของไหล  
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อาจารย์ประมวล  หวังเกษม 
 

ประวัติการศึกษา :  

ประวัติการท างานและประสบการณ์ : 
2544-2548  Lecturer (Lab session), Sripratum University 
2553-2554  Researcher (Dental material), Chulalongkorn University  
2555-2556  Scientist, Division Physic,  Science Faculty, Thammasat University 
2556-ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

หนังสือ/ต ารา :   
- 

ผลงานวิจัย 
 - 
บทความวิจัย/บทความวิชาการ : 
Pramual Wangkasem.  (2016).  Test to compare the performance of resin-based ion trap in  

soft water system during manufacture producing guide with detecting hardness. In 
International Conference on Material and Chemical Engineering (MACE-307) (pp. 316-
321). Tokyo, Japan: n.p. 

 
รายวิชาที่สอน : 

 151-271 วัสดุวิศวกรรม 
   151-453 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วศ.ม. สาขาเทคโนโลยีวัสดุ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี, 2554 
วท.บ. สาขาวิชาวัสดุศาสตร,์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  2545  
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อาจารย์สมบัติ   หิรัญวรรณพงษ์  
 

ประวัติการศึกษา :  

ประวัติการท างานและประสบการณ์ : 
 
หนังสือ/ต ารา :  - 
 
ผลงานวิจัย 

- 
บทความวิจัย/บทความวิชาการ : 
Saravdh Varasumanta, Sombut Herunwanapong, and Pitagpong Booprasom.  (2561).  Design  

and construction of measuring instruments by using standard gauges.  ใน การประชุม 
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งวที่ 4: บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 (หน๎า  
616-626). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. 

 
รายวิชาที่สอน : 
 

151-101  เขียนแบบวิศวกรรม 
151-232  กลศาสตร์วัสดุ 1 
151-271 วัสดุวิศวกรรม 
151-351  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 

  151-453         ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ, 2533 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์, 2528  
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อาจารย์ชูตระกูล ศิริไพบูลย์ 
 

ประวัติการศึกษา :   วศ.บ. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี,2553 
 วศ.ม. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาลัยเกษตรศาสตร์, 2557 

 
ประวัติการท างานและประสบการณ์ :  
  
- 2553-2558 ต าแหนํงวิศวกรออกแบบ บริษัท โปสิตรอน เอ็นจิเนียริ่ง ปี ต าแหนํง วิศกรออกแบบ 
- 2558 เป็นอาจารย์พิเศษ สังกัด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- 2558  จนถึงปัจจุบัน ต าแหนํง อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสยาม 

 
หนังสือ/ต ารา : 
- อาจารย์ชูตระกูล ศิริไพบูลย์ และ อาจารย์ภูมิ เจือศิริภักดี., หนํวยที่ 6 “กรณีศึกษาการใช๎คอมพิวเตอร์

ชํวยในการออกแบบ”, สาขาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- อาจารย์ชูตระกูล ศิริไพบูลย์., หนํวยที่ 12 “กรณีศึกษาการใช๎คอมพิวเตอร์ชํวยในการผลิต”, สาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
ผลงานวิจัย : 
- ชูตระกูล ศิริไพบูลย์.2559 , “การผลิตปุ๋ยจากกากหม๎อกรองโดยใช๎เครื่องอัดแบบหัวอัดแนวราบโดยใช๎

น้ าเป็นตัวประสาน ”,วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหํงประเทศไทย ปีที่ 22 ฉบับที่  2 หน๎า 1-6 ประจ าปี 
2559 
 
รายวิชาที่สอน : 

-  151-312 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 
-  151-426 การเผาไหม๎ 
-  151-453 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล3 
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อาจารย์ธนพจน์ วิเวก  
 

ประวัติการศึกษา :  -วศ.บ. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ, 2554 
วศ.ม. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ, 2557 

 
ประวัติการท างานและประสบการณ์ : 
   2557- 2558  Project Engineer งานระบบปรับอากาศขนาดใหญํ 
   2558- ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
หนังสือ/ต ารา : - 
 
ผลงานวิจัย : 

- T. Wiwek, P. Terdtoon., 2013., Effect of partial tube flattening on 
thermal characteristics of miniature heat pipe., The Fifth 
International Conference on Science Technology and Innovation 
for Sustainable Well-Being (STISWB V)., 4-6 September, Luang 
Prabang., Lao PDR. 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ : 
- W.Thanapote and J.Wuttikon, 2017, Development of Increase 

Energy Efficiency in an Animal Food Processing.,วารสารก๎าวทันโลก
วิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 

- W.Thanapote and J.Wuttikon, 2017, Potential Development of 
Food Process Plants For Increased Energy Efficiency.,วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

รายวิชาที่สอน : 
- 151-221 อุณหพลศาสตร์  
- 151-103 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 
- 151-228 ระบบทางความร๎อนและของไหล 
- 151-422 ระบบทํอภายในอาคาร 
- 151-351 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
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ดร.ชาญชัย  วิรุณฤทธิชัย 
 

ประวัติการศึกษา : 

ประวัติการท างานและประสบการณ์ 
- บริษัท REMA ENGINEERING จ ากัด  
- บริษัท HANDY DECON จ ากัด 
- บริษัท HEAT AND COOL จ ากัด 
- บริษัท ME ENGINEERING จ ากัด 
- บริษัท อ.ีซี.ที. โปรเฟสชั่นแนล จ ากัด 
- อาจารย์ประจ าภาคเครื่องกล ม. สยาม 

  
หนังสือ/ต ารา 

-  
  
ผลงานวิจัย (จัดท ำแบบบรรณำนุกรมตำมตัวอย่ำง) 

-  ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย. ,2558,“การออกแบบสร๎างและวิเคราะห์แมํแรงแบบเอ็กซ์ลิฟท์โดยใช๎สลัก
เกลียวเมตริก ”วารสารวิจัย ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกระหวํางเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 
บทความวิจัย/บทความวิชาการ (จัดท ำแบบบรรณำนุกรมตำมตัวอย่ำง) 
 -  
 
รายวิชาที่สอน 

-151-336  การออกแบบเครื่องจักรกล   
-151-481  การสั่นสะเทือนทางกล  
-151-482  การควบคุมอัตโนมัติ 
-151-211  กลศาสตร์วิศวกรรม 2 

 

-วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557 
-วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549 
-วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)   มหาวิทยาลัยสยาม, 2539 
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อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์ 
 

ประวัติการศึกษา : - คอ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี,2539 
- วศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม   
เกล๎าธนบุรี,2541 

  
ประวัติการท างานและประสบการณ์ : 
(1) ชื่อหนํวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่เริ่มท างาน 2558  ปีที่สิ้นสุดการท างาน.......-......... 
ต าแหนํง อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(2) ชื่อหนํวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่เริ่มท างาน 2549   ปีที่สิ้นสุดการท างาน 2558 
ต าแหนํง อาจารย์และเลขานุการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(3) ชื่อหนํวยงาน ..โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา ปีที่เริ่มท างาน 2543 ปีที่สิ้นสุดการท างาน 2549 
ต าแหนํง อาจารย์พิเศษ 
(4) ชื่อหนํวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยรัชต์ภาคย์                 
ปีที่เริ่มท างาน 2541 ปีที่สิ้นสุดการท างาน 2548 
ต าแหนํง อาจารย์และอาจารย์พิเศษ 
(5)     ชื่อหนํวยงาน บริษัทไรซ์เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  ปีที่เริ่มท างาน 2539  ปีที่สิ้นสุดการท างาน2541  ต าแหนํง 
วิศวกรฝุายวิจัยและพัฒนา 
(6)     ประสบการณ์และผลงานการเป็นที่ปรึกษาให๎แกํบริษัทหรือองค์กรตํางๆ ( Consulting Experience) 
ตั้งแตํปี 2539 ถึง 2559 มากกวํา 20 ปี 
(7)     อาจารย์ และที่ปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต๎องการสถานประกอบกิจการ กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
(8)     อบรมพัฒนาศักยภาพด๎านมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO50001 พพ., กระทรวงพลังงาน 
(9)     วิทยากรผู๎รับผิดชอบด๎านพลังงานอาวุโสด๎านทฤษฎีไฟฟูาและความร๎อน พพ., กระทรวงพลังงาน 
(10)     โครงการการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการใช๎พลังงานส าหรับ
อุตสาหกรรม กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม 
(11)     โครงการขยายผลมาตรฐานการจัดการพลังงาน , พพ.กระทรวงพลังงาน  ขึ้นทะเบียนต าแหนํง
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านพลังงาน 
(12)     วิทยากรอบรม โครงการอบรมหลักสูตร  “ผู๎ควบคุมประจ าหม๎อน้ าหรือหม๎อต๎มที่ใช๎ของเหลวเป็นสื่อน า
ความร๎อน” ฝุายฝึกอบรม  ส านักพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระ
นครเหนือ ณ มจพ, ประจ ากรม โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
(13)   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยํางยั่งยืนด๎วยระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ( ISO 
50001) 
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(14)     โครงการพัฒนาบุคลากรด๎านระบบการใช๎พลังงานตามประเภทโรงงานและอาคารธุรกิจ ส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด๎านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระ
เกียรต ิ
 
หนังสือ/ต ารา 
(1)     วีระ ศรีอริยะกุล และ วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์. , “การเขียนแบบวิศวกรรม” , พิมพ์ครั้งที่ 1-3 ประจ าปี 
2551-2553 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
(2)     วีระ ศรีอริยะกุล และ วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์., “กลศาสตร์วิศวกรรม”, พิมพ์ครั้งที่ 1  
ประจ าปี 2553 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
(3)     วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์., “ปฎิบัติการฝึกฝีมือชําง” , พิมพ์ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2554 ภาควิชาวิศวกรรมอุต
สาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
บทความวิจัย/บทความวิชาการ  
 (1) บทความวิจัยจากการประชุมวิชาการ  
ดร.พรชัย มงคลวนิช และ วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์. ,ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559., “การอนุรักษ์พลังงานเพื่อความ
ยั่งยืนตามมาตรฐาน ISO 50001:2011 : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม” ,  การประชุมวิชาการเครือขําย
มหาวิทยาลัยยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
 
รายวิชาที่สอน 
(1) 151-429 การจัดการพลังงาน 
(2) 151-104 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2 
(3) 151-453 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล3 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

มหาวิทยาลัยสยาม 
ส านักวิชาการ                                                                                                                                            127 

 

อาจารย์ชานิดา  พิทยานนท์ 

 
ประวัติการศึกษา :   
 บธ.ม.  สาขาวิชาการเงิน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน.2555 
 วศ.ม.  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2548      
 วศ.บ.  สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม,มหาวิทยาลัยศิลปากร,2547   

 
ประวัติการท างานและประสบการณ์ : 

2561 - ปัจจุบัน  - หัวหน๎าศูนย์เพื่อความยั่งยืนมหาวิทยาลัยสยาม  
2556 - 2560  - อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
                       มหาวิทยาลัยสยาม  
2555 - 2556  - อาจารย์ประจ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ     

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา   
- ผู๎รํวมเขียนต าราวิชาการเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) 
- คณะกรรมการวารสารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา  

2553 - 2555 - เจ๎าหน๎าที่พัฒนาธุรกิจ (BD&PR) สายงานพัฒนาการตลาดและผลิตภัณฑ์  
  และ เจ๎าหน๎าที่ฝุายการลงทุน  สายงานการลงทุน ; บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุ น
รวม       
  ทองค า แอทแซท จ ากัด  (บริษัทในตลาดหลักทรัพย์) 

2552 - 2553 - รองกรรมการผู๎จัดการบริษัทเดอะแคปพิทอลโกลด์ จ ากัด  (ธุรกิจสํวนตัวของ             
                                  ครอบครัว) 

2550 - 2552 - เจ๎าหน๎าที่อาวุโส ฝุายก ากับการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน   บริษัท ทีซี ออส
สิริส                       
                                  ฟิวเจอร์ จ ากัด (บริษัทในตลาดหลักทรัพย์) 

2548 - 2550 - เจ๎าของธุรกิจสํวนตัว(เชิงธุรกิจค๎าปลีก) 
 
หนังสือ/ต ารา : 

ผู๎รํวมเขียนต าราวิชาการเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) 
  
บทความวิจัย/บทความวิชาการ  

- ชานิดา  พิทยานนท์,ธัชณณท์ แดนเขต.,2556, “ชุดโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม 
(IBPG) ส านักงานกองทุนวิจัย (สกว.)”, IE network conference 2018   

- ชานิดา  พิทยานนท์.2561 , “การจัดสมดุลสายการผลิตเพ่ือลดความสูญเปลําในกระบวนการผลิต
กรณีศึกษาโรงงานผลิตปลาแซลมอนแชํแข็ง”,การประชุม IE network conference 2018)  
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- Pornchai Mongkhonvanit, Chanita Rukspollmuangb, Nattiga Silalaic, Chanida 
Phitthayanond, “Case study in Siam University: Water Conservation and 
Management”, การประชุม  The 4th International Workshop on UI GreenMetric 
Semarang, Indonesia, 8-10 April 2018  

- ชานิดา  พิทยานนท์ ,ณัฏฐิกา ศิลาลาย .,2560“นวัตกรรรมทางการศึกษากับการอนุรักษ์พลังงาน
เพ่ือการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล๎อม อยํางยั่งยืน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม 
(Academic Innovation in Energy Conservation for Sustainable Environmental and 
Energy Management : Case Study of Siam ) , Sustainable University Network of 
Thailand” 
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ภาคผนวก ง. 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม 

ว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม วําด๎วยการศึกษาไมํสูงกวําระดับปริญญาตรี 
ให๎เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความหมายในมาตรา 34(2) แหํงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัย จึงตราระเบียบไว๎ ดังตํอไปนี้ 

ข้อ.1  ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2549” 

ข้อ.2  ให๎ใช๎ระเบียบนี้แกํนักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรที่ไมํสูงกวําระดับปริญญาตรี 
ตั้งแตํปี พ.ศ. 2549 เป็นต๎นไป 
 ข้อ.3  ภายใต๎ระเบียบนี้ให๎ยกเลิกระเบียบ ข๎อบังคับ ประกาศ และค าสั่งตํางๆ ของมหาวิทยาลัยสยาม
วําด๎วยการศึกษาไมํสูงกวําระดับปริญญาตรี ในสํวนที่มีบัญญัติไว๎แล๎วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดแย๎งกับระเบียบนี้ 
ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ.4  ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวํา มหาวิทยาลัยสยาม  
 “อธิการบดี”  หมายความวํา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม  
 “คณะ”   หมายความวํา คณะที่นักศึกษาสังกัดอยูํ  
 “คณบดี”  หมายความวํา คณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัดอยูํ  
 “ภาควิชา”  หมายความวํา ภาควิชาที่นักศึกษาสังกัดอยูํ  

“หัวหน๎าภาควิชา” หมายความวํา หัวหน๎าแหํงภาควิชาที่นักศึกษาสังกัดอยูํ  
“สาขาวิชา”  หมายความวํา สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยูํ  
“หัวหน๎าสาขาวิชา” หมายความวํา หัวหน๎าแหํงสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยูํ  
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความวํา อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแตํงตั้งให๎เป็นที่ปรึกษาของ   
                                                นักศึกษาผู๎นั้น 
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความวํา นักศึกษาท่ีสมัครเรียนภาคปกติ  
“นักศึกษาภาคค่ า” หมายความวํา นักศึกษาท่ีสมัครเรียนภาคค่ า  
 
ข้อ.5  ระบบการศึกษา 
5.1  มหาวิทยาลัยสยามจัดการศึกษาส าหรับปริญญาตรีเป็นระบบทวิภาค โดยแบํงเวลาการศึกษาใน

หนึ่งปีออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติคือ ภาคการศึกษาท่ีหนึ่งและภาคการศึกษาท่ีสอง และหากเห็นสมควร
มหาวิทยาลัยอาจจัดให๎มีการศึกษาภาคฤดูร๎อนก็ได๎ 

 ภาคการศึกษาปกติ แตํละภาคจะมีระยะเวลาการศึกษาไมํน๎อยกวํา 15 สัปดาห์ สํวนภาค
การศึกษาฤดูร๎อนมีระยะเวลาการศึกษาไมํน๎อยกวํา 6 สัปดาห์ และต๎องมีชั่วโมงเรียนของแตํละรายวิชารวมกัน
ทั้งหมดเทียบเทํากับชั่วโมงของการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ 

5.2  การก าหนดปริมาณการศึกษาของแตํละรายวิชา ให๎ก าหนดเป็นหนํวยกิต โดยมีเกณฑ์ตํอไปนี้ 
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      5.2.1  การศึกษาภาคทฤษฎี การบรรยาย สัมมนา หรือการเรียนการสอนลักษณะที่เทียบเทํา ให๎
คิด 1 ชั่วโมงตํอสัปดาห์ หรือไมํน๎อยกวํา 15 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติเป็นปริมาณการศึกษา 1 
หนํวยกิต 

      5.2.2  การศึกษาภาคปฏิบัติ การทดลอง การฝึก หรือการศึกษาท่ีเทียบเทําให๎คิด 2 ถึง 3 ชั่วโมง 
ตํอสัปดาห์หรือตั้งแตํ 30 ถึง 45 ชั่วโมงตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ เป็นปริมาณการศึกษา 1 หนํวยกิต 

      5.2.3  การศึกษาที่เป็นการฝึกงาน การฝึกภาคสนาม การฝึกอาชีพ หรือการฝึกอ่ืนใดให๎คิดถึง 3 
ถึง 6 ชั่วโมงตํอสัปดาห์หรือตั้งแตํ 45 ถึง 90 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติเป็นปริมาณการศึกษา 1 
หนํวยกิต 

    5.2.4  การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะพิเศษไปจากรายวิชาปกติ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดหนํวย
กิตโดยใช๎หลักเกณฑ์อ่ืนใดก็ได๎ตามความเหมาะสม 

 
ข้อ 6. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
    6.1  ผู๎สมัครเข๎าศึกษาต๎องมีคุณสมบัติดังตํอไปนี้  
          6.1.1  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือส าเร็จ
การศึกษาอ่ืนที่เทียบเทํา ทั้งนี้ให๎เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว๎ในแตํละหลักสูตร 

          6.1.2  ไมํเป็นผู๎มีโรคติดตํอร๎ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคตํอการศึกษา 
          6.1.3  ไมํเป็นผู๎มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไมํบกพรํองในศีลธรรมอันดีงาม 
   6.2  ผู๎ประสงค์จะเข๎าศึกษาตํอในมหาวิทยาลัยสยาม ต๎องผํานการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
 
ข้อ 7. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 
   7.1  ผู๎ที่ได๎รับการคัดเลือกเข๎าเป็นนักศึกษา ต๎องข้ึนทะเบียนนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
   7.2  นักศึกษาต๎องลงทะเบียนเรียนด๎วยตนเอง ตามก าหนดวัน เวลา สถานที่ และรายวิชาที่เปิดสอน

ในแตํละภาคการศึกษาตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย 
   7.3  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งภาคปกติและภาคค่ า ต๎องลงทะเบียนเรียนครบตามจ านวนหนํวยกิตใน

หลักสูตรชั้นปีที่ 1 ของแตํละภาคการศึกษา (ส าหรับภาคการศึกษาท่ี 2 ให๎อยูํในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 
และต๎องได๎รับอนุมัติจากคณบดี) 

   7.4  ในแตํละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาสภาพปกติลงทะเบียนเรียนได๎ไมํต่ ากวํา 15 หนํวยกิต 
และไมํเกิน 21 หนํวยกิต และในภาคการศึกษาฤดูร๎อน ลงทะเบียนได๎ไมํเกิน 9 หนํวยกิต 

   สํวนนักศึกษาสภาพรอพินิจ ลงทะเบียนได๎ไมํต่ ากวํา 9 หนํวยกิตและไมํเกิน 15 หนํวยกิตและในภาค
การศึกษาฤดูร๎อน ลงทะเบียนได๎ไมํเกิน 6 หนํวยกิต 

  7.5  ในการลงทะเบียนเรียน หากรายวิชาใดมีข๎อก าหนดไว๎ในหลักสูตรวําต๎องเคยศึกษาหรือต๎องผําน
วิชาพ้ืนฐาน หรือวิชาบังคับกํอน (Prerequisite) นักศึกษาต๎องสอบไลํได๎วิชาพ้ืนฐานหรือวิชาบังคับกํอนแล๎วจึงมี
สิทธิ์ลงทะเบียนวิชานั้นได๎ 

  7.6  การลงทะเบียนเรียนจะกระท าได๎ตํอเมื่อได๎รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์
ที่ปรึกษาลงลายมือชื่อไว๎เป็นหลักฐานในการลงทะเบียนเรียน 
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  7.7  การลงทะเบียนเรียนลําช๎า จะกระท าได๎ภายใน 7 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ และ
ภายใน 3 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร๎อน แตํนักศึกษาจะต๎องเสียคําธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

         เม่ือพ๎นเวลาตามวรรคหนึ่ง หากนกัศึกษายังไมํไดล๎งทะเบียนเรียนจะหมดสทิธิ์ลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษานั้นเว๎นแตํมีเหตุผลจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย และคณบดีเห็นวําควรได๎รับการผํอนผันให๎นักศึกษา
ผู๎นั้นลงทะเบียนเรียนได๎ โดยน าความเห็นเสนออธิการบดีหรือผู๎ที่อธิการบดีมอบหมาย เพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็น
กรณีพิเศษ 

 7.8  การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได๎ในรายวิชาที่เปิดสอนตาม
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ให๎เป็นไปตามที่ก าหนดไว๎ในแตํละหลักสูตร 

 7.9 การลงทะเบียนในจ านวนหนํวยกิตท่ีต่ ากวําเกณฑ์ข้ันต่ าที่ก าหนดไว๎ในข๎อ 7.4 ไมํใช๎บังคับในภาค
การศึกษาที่คาดวําจะเป็นภาคการศึกษาสุดท๎ายที่นักศึกษาจะศึกษาครบหลักสูตร 

7.10 การลงทะเบียนในจ านวนหนํวยกิตท่ีมากกวําเกณฑ์ข้ันสูงที่ก าหนดไว๎ในข๎อ 7.4 ไมํใช๎บังคับใน
ภาคการศึกษาท่ีคาดวําจะเป็นภาคการศึกษาสุดท๎ายที่นักศึกษาจะศึกษาครบหลักสูตร โดยนักศึกษาจะต๎อง
เขียนค าร๎องและได๎รับความเห็นชอบและอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี และอธิการบดี หรือผู๎ที่อธิการบดี
มอบหมายตามล าดับ แตํทั้งนี้ จะลงทะเบียนมากกวําเกณฑ์ท่ีก าหนดไว๎ได๎ไมํเกิน 3 หนํวยกิต 

 
ข้อ 8  การขอเพิ่มรายวิชา การขอลดรายวิชา และ การขอเพิกถอนรายวิชา 
นักศึกษาจะกระท าการขอเพ่ิม ขอลด หรือ ขอเพิกถอนรายวิชาได๎ตํอเมื่อได๎รับความเห็นชอบจาก

อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู๎สอนรายวิชานั้นๆ และต๎องได๎รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู๎ที่คณบดีมอบหมาย 
โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ ดังตํอไปนี้ 

8.1  การขอเพ่ิมรายวิชา จะต๎องกระท าภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร๎อน 

8.2  การขอลดรายวิชา จะต๎องกระท าภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร๎อน รายวิชาที่ขอลดนั้นจะไมํบันทึกในใบแสดงผลการศึกษา 

8.3  การขอเพิกถอนรายวิชา จะกระท าได๎ภายหลัง 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ และ
ภายหลังหนึ่งสัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร๎อน จนถึงสองสัปดาห์กํอนสอบปลายภาค รายวิชาที่ขอ
เพิกถอนนั้นจะบันทึก W ในใบแสดงผลการศึกษา 

8.4  การขอเพิกถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาที่ก าหนดตามข๎อ 8.3 สามารถกระท าได๎จนถึง
ระยะเวลากํอนสอบปลายภาคโดยนักศึกษาจะต๎องท าค าร๎องขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีที่นักศึกษา
สังกัด ถ๎าได๎รับอนุมัติให๎เพิกถอนได๎ รายวิชาที่ขอเพิกถอนจะบันทึก W ในใบแสดงผลการศึกษา ถ๎าไมํได๎รับ
อนุมัติให๎เพิกถอนนักศึกษาจะต๎องศึกษารายวิชานั้นตํอไป  

อนึ่งในกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค เพราะเหตุสุดวิสัย นักศึกษาสามารถขออนุมัติเพิกถอนกรณี
พิเศษจากอธิการบดีหรือ ผู๎ที่ได๎รับมอบหมายได๎ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่ขาดสอบ 
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ข้อ 9. การขอเงินค่าหน่วยกิตคืน 
9.1  นักศึกษามีสิทธิ์ขอเงินคําหนํวยกิตคืนได๎เต็มจ านวนในรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศปิดวิชา 
9.2  นักศึกษามีสิทธิ์ขอเงินคําหนํวยกิตคืนได๎เต็มจ านวนส าหรับผู๎ที่มหาวิทยาลัยประกาศให๎ทราบ

ภายหลังการลงทะเบียนเรียนวําพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษา 
9.3  นักศึกษาที่ขอลดรายวิชาภายในสองสัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน

สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร๎อน มีสิทธิ์ที่จะขอคืนเงินคําหนํวยกิตรายวิชานั้นได๎ร๎อยละ 50 
9.4  นักศึกษาที่ได๎รับอนุมัติให๎ลาพักการศึกษาภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ 

หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร๎อน มีสิทธิ์ที่จะขอคืนเงินคําหนํวยกิตทุกรายวิชาได๎ร๎อยละ 50 
9.5  นักศึกษาที่ขอเพิกถอนรายวิชา หรือลาพักการศึกษาเกิน 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา

ปกติหรือ 1 สัปดาห์ของภาคการศึกษาฤดูร๎อน ไมํมีสิทธิ์ขอเงินคําหนํวยกิตคืนไมํวํากรณีใดๆ 
 
ข้อ 10 ฐานะช้ันปีของนักศึกษา 
เพ่ือประโยชน์ในการลงทะเบียนเรียนและการบริการอ่ืนๆ มหาวิทยาลัยได๎แบํงนักศึกษาออกเป็นชั้นปี 

โดยถือเกณฑ์ตามหนํวยกิตสะสมท่ีสอบไลํได๎แล๎ว ดังตํอไปนี้ 
นักศึกษาฐานะปีที่ 1 ได๎แกํ นักศึกษาที่สอบไลํได๎ยังไมํถึง 36 หนํวยกิต 
นักศึกษาฐานะปีที่ 2 ได๎แกํ นักศึกษาที่สอบไลํได๎แล๎วตั้งแตํ 36-74 หนํวยกิต 
นักศึกษาฐานะปีที่ 3 ได๎แกํ นักศึกษาที่สอบไลํได๎แล๎วตั้งแตํ 75-107 หนํวยกิต 
นักศึกษาฐานะปีที่ 4 ได๎แกํ นักศึกษาที่สอบไลํได๎แล๎วตั้งแตํ 108 หนํวยกิตข้ึนไป 
 
ข้อ 11. เวลาเรียน 
การศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาต๎องมีเวลาศึกษาในแตํละวิชาไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของเวลาเรียน

ทั้งหมดในรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์ เข๎าสอบไลํในรายวิชานั้น 
 
ข้อ 12. การวัดประเมินผลการศึกษา 
12.1  การวัดและการประเมินผลกการศึกษา ให๎กระท าเม่ือสิ้นสุดการศึกษาแตํละภาคโดยคิดจากผล

การสอบหรืองานอื่นๆ ที่ผุ๎สอนมอบหมายให๎ปฏิบัติในระหวํางภาคการศึกษา 
12.2  การสอบไลํ นอกจากต๎องเป็นไปตามนัยแหํงข๎อ 11 ยังต๎องถือปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศ

วําด๎วยการสอบไลํของมหาวิทยาลัย ทั้งจะต๎องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังตํอไปนี้ 
12.2.1  นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบต๎องเป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน และเข๎าสอบได๎เฉพาะ

รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว๎แล๎วเทํานั้น 
12.2.2  นักศึกษาที่ขาดสอบในรายวิชาใด ให๎ถือวําสอบตกในรายวิชานั้น 

 12.3  การนับจ านวนหนํวยกิต  
  12.3.1  การนับจ านวนหนํวยกิตสะสมของนักศึกษาเพ่ือให๎ครบหลักสูตร ให๎นับเฉพาะจ านวน
หนํวยกิตท่ีก าหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่สอบได๎เทํานั้น  
  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวําหนึ่งครั้ง ให๎นับเฉพาะจ านวนหนํวยกิต
ครั้งสุดท๎ายที่ประเมินผลวําสอบผํานไปคิดเป็นหนํวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว 
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  12.3.2  การรวมจ านวนหนํวยกิตเพ่ือใช๎ในการค านวณแต๎มเฉลี่ย ให๎นับจากหนํวยกิตของทุก
รายวิชาที่ผลการศึกษามีแต๎มประจ า ในกรณีท่ีนักศึกษาได๎ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวําหนึ่งครั้งให๎นับ
เฉพาะจ านวนหนํวยกิตท่ีลงทะเบียนรายวิชานั้นๆ ครั้งสุดท๎ายไปใช๎ในการค านวณแต๎มเฉลี่ย 
 12.4  การศึกษาของแตํละรายวิชาจะประเมินด๎วยสัญลักษณ์ตํางๆ ที่มีแต๎มประจ าดังนี้  
  12.4.1  สัญลักษณ์ท่ีมีแต๎มประจ า  
  สัญลักษณ์   แต้มประจ า   ความหมาย  
       A       4.00      ดีเยี่ยม 
       B+       3.50      ดีมาก 
       B       3.00      ดี 
       C+       2.50      คํอนข๎างด ี
       C       2.00      พอใช๎ 
       D+       1.50      อํอน 
       D       1.00      ผําน 
       F       0.00      ตก 
 

12.4.2  สัญลักษณ์ท่ีไมํมีแต๎มประจ า 
  สัญลักษณ์  ความหมาย  
  AU   การรํวมฟังการบรรยาย (Audit) 
  I   รอการประเมินผล (Incomplete) 
  S   ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
  U   ผลการประเมินไมํเป็นที่พอใจ ( Unsatisfactory) 
  W   ถอนการศึกษา (Withdrawal) 
  P   การศึกษายังไมํสิ้นสุด (In progress) 
 
 12.5  การให๎ I จะกระท าได๎ในกรณีดังตํอไปนี้ 
  12.5.1  นักศึกษาไมํได๎สอบ และ/หรือ ไมํสํงผลงาน เพราะปุวยโดยมีใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาล ทั้งนี้ให๎อยูํในดุลยพินิจของผู๎รับผิดชอบรายวิชา 
  12.5.2  นักศึกษาไมํได๎รับอนุญาตให๎เข๎าสอบตามข๎อ 11 เนื่องจากปุวยโดยมีใบรับรองแพทย์
จากโรงพยาบาล ทั้งนี้ให๎อยูํในดุลยพินิจของผู๎รับผิดชอบรายวิชา 
  12.5.3  นักศึกษาไมํได๎เข๎าสอบ และ/หรือ ไมํได๎สํงผลงานตามก าหนดด๎วยเหตุสุดวิสัย ให๎อยูํ
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ หรือผู๎ที่คณะกรรมการประจ าคณะมอบหมาย 
  สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ F ถ๎านักศึกษาไมํสอบ และ/หรือไมํสํงผลการปฏิบัติงาน
ภายใน 1 ภาคการศึกษาปกติ ยกเว๎นในกรณีท่ีนักศึกษาได๎รับอนุญาตให๎ลาพักการศึกษา 
 12.6  การให๎สัญลักษณ์ “P” ในรายวิชา  Project ในกรณีโครงงานไมํเสร็จสิ้นในภาคการศึกษาท่ี
ลงทะเบียน(ไมํนับภาคฤดูร๎อน) นักศึกษาจะต๎องยื่นค าร๎องเพ่ือขอรักษาสถานภาพวิชาโครงงานตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย 
 12.7  การคิดแต๎มเฉลี่ย แต๎มเฉลี่ยมี 2 ประเภท คือ แต๎มเฉลี่ยประจ าภาคและแต๎มเฉลี่ยสะสม การ
ค านวณแต๎มเฉลี่ย ให๎ท าดังนี้ 
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  12.7.1  แต๎มเฉลี่ยประจ าภาค ให๎ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น
โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนํวยกิตกับแต๎มประจ าของผลการศึกษาแตํละรายวิชาเป็นตัวตั้ง หารด๎วยจ านวน
หนํวยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีแต๎มประจ าที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ให๎มีทศนิยมสองต าแหนํง 
โดยปัดเศษของต าแหนํงที่สาม 
  12.7.2  แต๎มเฉลี่ยสะสม ให๎ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตํเริ่มเข๎าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยจนถึงการประเมินผลครั้งสุดท๎าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนํวยกิตกับแต๎มประจ าของผล
การศึกษาแตํละรายวิชาเป็นตัวตั้ง หารด๎วยจ านวนหนํวยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดท่ีศึกษาและผลการศึกษามี
แต๎มประจ า ตามข๎อ 12.3.2 ให๎มีทศนิยมสองต าแหนํงโดยปัดเศษจากต าแหนํงที่สาม 
  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนซ้ า ให๎น าแต๎มประจ าของสัญลักษณ์ท่ีได๎รับการประเมินครั้ง
สุดท๎ายเทํานั้นมาค านวณแต๎มเฉลี่ย 
 
 ข้อ 13  การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
 13.1  รายวิชาที่ได๎สัญลักษณ์ F หรือรายวิชาที่ได๎สัญลักษณ์ U นักศึกษาต๎องลงทะเบียนเรียนซ้ า 
 13.2  รายวิชาเลือกที่ได๎สัญลักษณ์ F นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาเดิมอีกหรือเลือก
รายวิชาอ่ืนแทนก็ได๎ 
 13.3  นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาที่เรียนแล๎ว เพื่อให๎แต๎มเฉลี่ยสะสมสูงขึ้น ทั้งนี้
ต๎องได๎รับความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และได๎รับอนุมัติจากคณบดี 
 
 ข้อ 14  การจ าแนกสภาพนักศึกษา 
 14.1  การจ าแนกสภาพนักศึกษา จะกระท าเม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติแตํละภาค ทั้งนี้ยกเว๎นนักศึกษา
ที่เข๎าศึกษาเป็นปีแรกซึ่งการจ าแนกสภาพนักศึกษาจะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ี 2 ส าหรับผลการศึกษา
ภาคการศึกษาฤดูร๎อนไมํมีการจ าแนกสภาพนักศึกษา 
 14.2  นักศึกษาสภาพปกติ ได๎แกํ นักศึกษาที่สอบได๎แต๎มเฉลี่ยสะสมไมํต่ ากวํา 2.00  
 14.3  นักศึกษาสภาพรอพินิจ ได๎แกํ นักศึกษาที่สอบได๎แต๎มเฉลี่ยสะสมต่ ากวํา 2.00 แตํยังไมํพ๎นสภาพ
นักศึกษา 
 ข้อ 15  ระยะเวลาในการศึกษา 
 15.1  ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี ให๎ศึกษาได๎ไมํเกิน 12 ปี  
 15.2  ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ให๎ศึกษาได๎ไมํเกิน 8 ปี  
 15.3  ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี ให๎ศึกษาได๎ไมํเกิน 4 ปี  
 
 ข้อ 16  การพ้นสภาพนักศึกษา 
 16.1  ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 16.2  ได๎รับอนุมัติจากอธิการบดีให๎ลาออก  
 16.3  อธิการบดีสั่งให๎พ๎นจากสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังตํอไปนี้  
  16.3.1  เมื่อมีการจ าแนกสภาพนักศึกษาและมีแต๎มเฉลี่ยสะสมต่ ากวํา 1.50  
  16.3.2  นักศึกษาสภาพรอพินิจที่มีแต๎มเฉลี่ยสะสมต่ ากวํา 1.75 สองภาคการศึกษาติดตํอกัน

ที่มีการจ าแนกสภาพนักศึกษา 
 16.4  มีระยะเวลาเรียนเกินที่ก าหนดไว๎ในข๎อ 15  
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 16.5  มหาวิทยาลัยสั่งให๎พ๎นสภาพนักศึกษาด๎วยสาเหตุกระท าผิดวินัยร๎ายแรง  
 16.6  ตาย  
 
 ข้อ 17  การย้ายคณะหรือสาขาวิชาหรือย้ายรอบเวลาเรียน 
  17.1  การย๎ายคณะหรือสาขาวิชา หรือย๎ายรอบเวลาเรียนให๎กระท าได๎กํอนการเปิดภาค
การศึกษาปกติ โดยนักศึกษาจะต๎องยื่นค าร๎องกํอนก าหนดการลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติไมํน๎อยกวํา 3 
สัปดาห์ และมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู๎มีสิทธิ์ย๎ายกํอนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 1 
สัปดาห์ 
  17.2  การขอย๎ายคณะ หรือสาขาวิชา จะต๎องได๎รับอนุมัติจากคณะ หรือสาขาวิชาเดิม และ
คณะหรือสาขาวิชาที่ขอย๎ายเข๎า 
  17.3  การขอย๎ายรอบเวลาเรียนจะต๎องได๎รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได๎รับ
อนุมัติจากคณบด ี
 
 ข้อ 18  การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต 
 นักศึกษาที่ขอย๎ายคณะหรือสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัยสยาม หรือ ที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่มีความประสงค์จะขอเทียบวิชาเรียนและโอนหนํวยกิตเพ่ือให๎ครบหนํวยกิตตามหลักสูตรได๎โดยไมํต๎อง
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ปรากฎในหลักสูตรนั้น ให๎ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่องการขอเทียบ
วิชาเรียนและโอนหนํวยกิต 
 
 ข้อ 19  การลาพักการศึกษา 
 19.1  นักศึกษาจะขอลาพักการศึกษาจะต๎องศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล๎วอยํางน๎อยหนึ่งภาค
การศึกษา และการขอลาพักนี้จะกระท าได๎ไมํเกินสองภาคการศึกษาติดตํอกัน เว๎นแตํมีเหตุสุดวิสัยที่คณบดี
เห็นชอบและได๎รับอนุมัติจากอธิการบดี ทั้งนี้ไมํนับภาคฤดูร๎อน 
 19.2  ในการลาพักนี้ นักศึกษาจะต๎องเสียคําธรรมเนียมเพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษาตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 19.3  นักศึกษาที่จะขอลาพักการศึกษาต๎องยื่นค าร๎อง ผํานอาจารย์ที่ปรึกษา ได๎รับความเห็นชอบจาก
หัวหน๎าภาควิชา และได๎รับอนุมัติจากคณบดี 
 19.4  ในการศึกษาภาคปกติ หากนักศึกษาไมํได๎ลงทะเบียนเรียนเนื่องจากมีความจ าเป็นหรือเหตุอัน
สมควรจะขอลาพักส าหรับภาคการศึกษานั้น ต๎องยื่นค าร๎องตํอส านักทะเบียนและวัดผลภายใน 30 วัน นับแตํ
วันเปิดภาคการศึกษาหากไมํปฏิบัติตามนี้มหาวิทยาลัยจะจ าหนํายชื่อนักศึกษาผู๎นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา 
 19.5  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแล๎ว หากมีความจ าเป็นหรือเหตุอันสมควรจะขอลาพักส าหรับภาค
การศึกษานั้น ต๎องยื่นค าร๎องตํอส านักทะเบียนและวัดผลภายใน 2 สัปดาห์ นับแตํวันเปิดภาคการศึกษา ในกรณี
เชํนนี้ รายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมดจะไมํบันทึกในใบแสดงผลการศึกษา แตํถ๎าลาพักหลังจากก าหนดดังกลําว
นักศึกษาจะได๎สัญลักษณ์ W 
 19.6  นักศึกษาที่ได๎รับอนุมัติให๎ลาพักการศึกษาได๎ ให๎นับระยะเวลาที่ลาพักอยูํในระยะการศึกษาด๎วย 
ยกเว๎นนักศึกษาที่ลาพักเนื่องจากถูกเกณฑ์เข๎ารับราชการ 
 19.7  นักศึกษาที่ได๎รับอนุมัติให๎ลาพักการศึกษา ประสงค์จะกลับเข๎าเรียนตํอต๎องรายงานตัวตํอส านัก
ทะเบียนและวัดผล กํอนที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาตํอไปอยํางน๎อย 1 สัปดาห์ 
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 ข้อ 20  การลาออก 
 นักศึกษาผู๎ประสงค์จะลาออกในกรณีพ๎นสภาพตามระเบียบการวัดผล หรือศึกษาจบหลักสูตรให๎ยื่นค า
ร๎องตํอส านักทะเบียนและวัดผล อาจารย์ที่ปรึกษาคณบดีหรือผู๎ที่ อธิการบดีมอบหมาย ส าหรับการลาออก
ระหวํางการศึกษาให๎อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดี ท าความเห็นเสนออธิการบดีหรือผู๎ที่อธิการบดีมอบหมายเพื่อ
พิจารณา  
 นักศึกษาผู๎ที่จะได๎รับอนุมัติให๎ลาออกได๎จะต๎องไมํมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย และมีสิทธิ์รับเงินประกัน
ของเสียหายคืนเต็มจ านวน ถ๎าไมํได๎ท าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียหายหรือสูญหาย 
 กรณีการลาออกของนักศึกษาใหมํที่ได๎ขึ้นทะเบียน เป็นนักศึกษาและช าระคําเลําเรียนเรียบร๎อยแล๎ว ให๎
ยื่นค าร๎องลาออกพร๎อมหลักฐานโดยผํานส านักทะเบียนและวัดผลเพ่ือพิจารณา และน าเสนอผู๎ชํวยอธิการบดี
ฝุายการเงินและทรัพย์สินเพื่อพิจารณาคืนเงินให๎ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาต๎องยื่นค าร๎อง
ลาออกภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม หากพ๎นก าหนดดังกลําว มหาวิทยาลัยจะคืนเงินให๎เฉพาะคําประกันขอ
เสียหายเทํานั้น 
  
 ข้อ 21  การให้อนุปริญญาหรือปริญญา 
 การพิจารณาให๎ได๎ปริญญา นักศึกษาจะต๎องมีคุณสมบัติดังตํอไปนี้  
 21.1  ศึกษาครบรายวิชาและเกณฑ์อ่ืนๆ ที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตร 
 21.2  ได๎แต๎มเฉลี่ยสะสมไมํต่ ากวํา 2.00  
 21.3  มีความประพฤติดี เหมาะสมแกํศักดิ์ศรีแหํงปริญญานั้น  
 ส าหรับการให๎อนุปริญญา ออกให๎แกํผู๎ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งวิชาใดกํอนถึงข้ัน
ได๎รับปริญญาตรี หรือผู๎ที่สอบได๎ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี และได๎แต๎มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ า
กวําเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แตํไมํต่ ากวําเกณฑ์ท่ีก าหนดในกระทรวง 
  
 ข้อ 22. การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
 นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะได๎รับการพิจารณาให๎ได๎รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 เมื่อสอบได๎แต๎ม
เฉลี่ยสะสมไมํต่ ากวํา 3.50 และให๎ได๎รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 เมื่อสอบได๎แต๎มเฉลี่ยสะสมไมํต่ ากวํา 3.25 
และต๎องมีคุณสมบัติดังตํอไปนี้ 
 22.1  มีระยะเวลาเรียนไมํเกินที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตร นับแตํวันที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาในกรณีท่ี
ได๎รับอนุมัติให๎พักการเรียน ด๎วยเหตุจ าเป็น และได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการไมํเกิน 1 ปี
การศึกษาจะไมํนับเป็นระยะเวลาการศึกษา 
 22.2  มีคุณสมบัติสอบได๎ปริญญาตรีตามข๎อ 21  
 22.3  ไมํเคยสอบได๎สัญลักษณ์ F ในรายวิชาใด 
 22.4  มีรายวิชาที่เทียบโอนไมํมากกวํา 1 ใน 4 ของจ านวนหนํวยกิตท่ีต๎องศึกษาตามหลักสูตร  
 22.5  ไมํเป็นนักศึกษาในหลักสูตรตํอเนื่อง  

ข๎อ 23 ให๎อธิการบดีเป็นผู๎รักษาการให๎เป็นไปตามระเบียบนี้ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ให๎อธิการบดีมีอ านาจสั่ง และปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 
 ข๎อ 24 ให๎ใช๎ระเบียบนี้บังคับตั้งแตํปีการศึกษา 2549 เป็นต๎นไป  
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       ประกาศ ณ วันท่ี  29 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 
 
  
        
           (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อ านวย วีรวรรณ)  
                   นายกสภามหาวทิยาลัยสยาม 
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ภาคผนวก จ 
 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วําด๎วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ท่ีสภาวิศวกรจะให๎การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร 
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 
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