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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรต่อเนื่อง) 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
 
ชื่อสถาบันอดุมศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม 
คณะ/ภาควชิา :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 
หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1.รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร  :    25441811100538 
ภาษาไทย      :    หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรต่อเนื่อง) 
ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Industrial Technology  Program in Mechanical Engineering 
    (Continuing Program) 
 

2.ชื่อปรญิญา 
 ช่ือเต็ม (ไทย)      :  อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 ช่ือย่อ (ไทย)       :  อส.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 ช่ือเต็ม (อังกฤษ)  :  Bachelor of Industrial Technology  (Mechanical Engineering) 
 ช่ือย่อ (อังกฤษ)   :  B.Ind (Mechanical Engineering) 

 
3.วิชาเอก 

วิศวกรรมเครื่องกล เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ด้านทฤษฏี และทักษะทางปฏิบัติในการ   
พัฒนา การใช้งาน และการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล ให้มีประสิทธิภาพตามความต้องการของอุตสาหกรรม 
 
4.  จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  74 หน่วยกิต 
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ 
                      หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)            หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

              หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี                  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี 
                   อ่ืนๆ (ระบุ) 

5.2 ประเภทของหลักฐาน  
       หลักสตูรปริญญาตรปีฏิบัติการ 
 
5.3 ภาษาที่ใช ้
            หลักสตูรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
            หลักสตูรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).................................... 
                หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 

  5.4 การรับผู้เข้าศึกษา 
          รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
   รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ 
                 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้ดี 

 
  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

- 
  5.6 การใหป้รญิญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 

         ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
   ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (ทวิปริญญา) 
                     ปริญญาร่วมกับสถาบัน............................................................................................. 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตร  และการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 
 - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ซึ่งปรับปรุงมาจากหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยเริ่มใช้หลักสูตรภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 
 - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล  พิจารณา
กลั่นกรองในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่  18 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560 
 - คณะกรรมการวิชาการ  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่  
 - สภามหาวิทยาลยัอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  
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 7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา 

• วิศวกรหรือผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล  
• หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือเอกชน 
• นักวิเคราะห์ระบบหรือนักปฎิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกล  
• ธุรกิจส่วนตัว 
• นักปฎิบัติการทางวิศวกรรมสาขาอื่นๆที่เกีย่วข้อง เช่น พลังงาน ยานยนต์ เป็นต้น 
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9.  ชื่อ  นามสกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนง่ และคณุวฒุิการศกึษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร/ อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลําดับ ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ
(เรียง
จาก

สูงสุดไป
ต่ําสดุ) 

สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ ภาระงานสอน 
 (ชม./สัปดาห)์  

ผลงานทางวิชาการ อาทิ 
ตํารา,งานวิจัย, บทความ

วิชาการ 
(เรียงตามหลกับรรณานกุรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลกัสูตร
ปรับปรุง 

 

1. 
 

อาจารย ์ นายชูตระกูล       ศิริไพบูลย์ 1 5299 0024 xxxx วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์2557 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 2553 

12 
 

12 
 - 

2. อาจารย ์ นายธนพจน์        วิเวก 1 6299 0013 xxxx วศ.ม. 
 

วศ .บ  

(วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  255(
วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554 

12 
 

12 
 - 

3. อาจารย ์
 

นายชาญชัย    วิรุณฤทธิชัย     3 1005 0293 xxxx วศ.ด. 
 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 
 

(วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557 
(วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2549 
(วิศวกรรมเครื่องกล)               
มหาวิทยาลัยสยาม 2539  

12 
 

12 
 

- 

4. 
 

อาจารย ์ นายวุฒิกรณ์      จริยตันติเวทย์ 3 7099 0013 xxxx วศ.ม. 
 

 
 

คอ.บ. 
 
 

(เทคโนโลยีเทคโนโลยีการจัด
การพลังงาน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 2541 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2539 

12 
 

12 
 

- 
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ลําดับ ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ
(เรียง
จาก

สูงสุดไป
ต่ําสดุ) 

สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ ภาระงานสอน 
 (ชม./สัปดาห)์  

ผลงานทางวิชาการ อาทิ 
ตํารา,งานวิจัย, บทความ

วิชาการ 
(เรียงตามหลกับรรณานกุรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลกัสูตร
ปรับปรุง 

 

5. อาจารย ์ นางสาวชาณิดา   พิทยานนท์  
 

 

3 7399 0034 xxxx MBA 
 

 
วศ.ม. 

 
วศ.บ. 

 

(ผู้บริหารการเงิน) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
2555 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2548 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2547 

 
 

12 

 
 

12 
- 
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10.  สถานที่จดัการเรียนการสอน 
        มหาวิทยาลัยสยาม 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปน็ต้องนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
       11.1  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ที่ใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
กระแสโลกาภิวัตน์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อวัฒนธรรม วิถีชีวิตของมนุษย์ และสังคมโลกได้ปรับเปลี่ยนเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้และเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งทําให้เกิดการแข่งขันระหว่างประเทศต่างๆ ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
ประเทศต่างๆ จึงต้องปรับตัวและสร้างความเข้มแข็งของปัจจัยต่างๆ ให้สามารถแข่งขันได้ การจัดการ
ปัญหาเหล่านี้ ต้องอาศัยการพัฒนาหลักสูตร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ 
จําเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าวในอนาคต โดยจะต้องมีการ
บริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือการสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม จึงเน้นการพัฒนาบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมและบุคลากรให้มี
คุณภาพ อันสอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ต้องการตลาดแรงงาน 

 
        11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 

 ปัจจุบันประเทศไทย และประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นทั้ง
โอกาสและภัยคุกคามต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาดสินค้า
เพื่อสุขภาพ จึงนับเป็นโอกาสในการนําเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ มาสนับสนุนการพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของไทยและนํามาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ได้ แต่ในอีกด้านจะเป็นภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและทักษะไปสู่ประเทศที่มี
ผลตอบแทนสูงกว่า ขณะเดียวกัน การแพร่ขยายของเทคโนโลยีทําให้การดูแลและป้องกันเด็กและวัยรุ่น
จากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์เป็นไปอย่างลําบากมากขึ้น ตลอดจนปัญหาการก่อการร้าย การระบาด ของ
โรคพันธุกรรมใหม่ๆ และการค้ายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ จึงจําเป็นต้องให้ความรู้ ทักษะและ
จริยธรรมที่ถูกต้องแก่กลุ่มวัยกําลังศึกษา วิศวกรรมเครื่องกลเป็นกลไกด้านหนึ่งของการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน ที่ต้องใช้  “ความรอบรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ และ
เป็นไปตามลําดับขั้นตอน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยรวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและสํานึกใน 
“คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และดําเนินชีวิตด้วยความเพียรอันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้
พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
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12.  ผลกระทบจาก  ข้อ 11.1  และ ข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของ
สถาบนั 
       12.1  การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของสถาบัน 

 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก 
ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ 
โดยอุตสาหกรรมในประเทศต้องปรับเปลี่ยนจากการรับจ้างผลิตตามแบบ มามุ่งเน้นเรื่องการออกแบบและ
สร้างตราสินค้าของตนเอง รวมทั้งต้องมุ่งสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือพัฒนาอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพ เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยในการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมเครื่องกล จําเป็นต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้
และสามารถปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 
       13.1  กลุ่มวิชา/รายวชิาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอืน่ 

 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเป็นหลักสูตรที่ต้องอาศัยหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมและหลักการ 
คํานวณเชิงตัวเลข จึงต้องมีความสัมพันธ์และคณะวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนการสอนวิชาพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ และวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน รวมท้ังต้องสัมพันธ์กับภาควิชาวิศวกรรมอื่นๆ ที่ช่วย
สนับสนุนการสอนวิชาพื้นฐานทางด้านการผลิต คอมพิวเตอร์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ โดยอาจแบ่งเป็น
กลุ่มได้ดังนี้ 

       - กลุ่มวิชาภาษาและสังคม รับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตร์ 
       - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน รับผดิชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

             - กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์พ้ืนฐาน รับผิดชอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร ์
 

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดิสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นที่ต้องมาเรยีน 
  รายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล เช่น การเขียนแบบวิศวกรรมและกลศาสตร์ เป็น
พ้ืนฐานที่จําเป็นของสาขาวิชาวิศวกรรมอื่นๆ ซึ่งต้องเปิดสอนให้บริการกับภาควิชาวิศวกรรมอื่นๆ ด้วย 

 
        13.3  การบริหารจัดการ 

 บริการจัดการหลักสูตร โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยคํานึงถึงกรอบมาตรฐาน 
สกอ. 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความสาํคญั  และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันกับประเทศต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความล้าหลัง และมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เพิ่มเพิ่มศักยภาพในการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนากําลังคนให้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้เพียงพอต่อ
การรองรับการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต นอกจากในการพัฒนากําลังคนแล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มี
การพัฒนาด้านต่างๆที่พึงมีต่อประเทศชาติ จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ขึ้นเพื่อให้เป็น
ทิศทางในการบริหารจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  1.1  ปรัชญา/ความสําคัญ 
ประเทศไทยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี

ในยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ไม่ให้เกิดความ
ล้าหลัง ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงให้ความสําคัญและอาศัยยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ การปรับกล
ยุทธ์ และกําหนดแนวทางหรือวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง ในการดําเนินการและขับเคลื่อนนโยนบายต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ สําหรับการ
ผลิตบัณฑิตวิศวกรเครื่องกล 

  1.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
• เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล และเรียนรู้ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้น 

• เพื่อให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถนําความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

• เพื่อการเผยแพร่ พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และประเทศชาติ 
 

2. แผนพัฒนาปรบัปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้(ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน

การประเมินในหมวด ๗ ) 
พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดย
อาจารย์และนักศึกษา สามารถก้าว
ทันหรือเป็นผู้นาํในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล 
 

-ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมี
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 
5 ปี 
- ส่งเสริมให้อาจารย์ใฝ่หาความ
เชี่ยวชาญ และความก้าวหน้า ใน
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรอืสาขา
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให ้

จํานวนรายชื่อ อาจารย์ พร้อมประวัติ 
ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ การ
พัฒนาและฝึกอบรม 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้(ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน
การประเมินในหมวด ๗ ) 

การกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่
รู้ มีแนวทางการเรียนที่สร้างทัง้องค์
ความรู้ทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพที่ทันสมัย  

-จัดการเรียนการสอนให้มีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเน้น
การเรียนรู้ที่มผีู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
หรือผู้เรียนเป็นแกน เพื่อให้
นักศึกษามีทักษะ รู้จัก คิด 
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง 
-จัดให้มผีู้สนับสนุนการเรียนรู้ 
และ/ หรือผู้ช่วยสอน เพื่อกระตุ้น
ให้นักศึกษาเกดิความใฝ่รู้
ตลอดเวลา 
 

-จํานวนวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรอืมีผู้เรียน
เป็นแกน 
- จํานวนบุคลากรผู้สนับสนุนการเรียนรู้ 
และบันทึกกิจกรรมในการสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
- ผลการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์และการสนับสนุนการเรียนรู้โดย
นักศึกษา 

ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ของ สกอ. และสภาวิศวกร 

-จั ดหลั กสู ต รให้ สอดคล้ อ งกั บ 
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีของ
สกอ. และมาตรฐานวิชาชีพ วิศวกร
ตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร 
-ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมี
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 
5 ปี 
 

หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของสกอ.
และเกณฑ์ของสภาวิศวกร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ    
 มหาวิทยาลัยสยามจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีออกเป็นสองภาค

การศึกษาปกติ แต่ละภาคจะมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  และหากเห็นสมควรมหาวิทยาลัย
อาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนก็ได้    

 การกําหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้กําหนดเป็นหน่วยกิตโดยมีเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 -  การศึกษาภาคทฤษฏี  การบรรยาย  สัมมนา  หรือการเรียนการสอนลักษณะอื่นที่เทียบเท่า  ใหค้ิด 

๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือไมน่้อยกว่า 15 ช่ัวโมง  ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 -  การศึกษาภาคปฏิบัติ  การทดลอง  การฝึก  หรือการศึกษาที่เทยีบเท่าให้คิด 2 ถึง 3 ช่ัวโมงต่อ

สัปดาห์  หรือต้ังแต่ 30 ถึง  45  ช่ัวโมง  ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

การศึกษาฤดูร้อน  มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์  และตอ้งมีช่ัวโมงเรียนของแตล่ะ
รายวิชารวมกันทั้งหมดเทียบเท่ากับช่ัวโมงของการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวภิาค 
    ไม่ม ี
 
2.  การดําเนนิการหลักสูตร 

2.1 วัน- เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 
 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. 
 - ภาคการศึกษาที่ 1  ต้ังแต่เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
 - ภาคการศึกษาที่ 2   ต้ังแต่เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
 - ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ต้ังแต่เดือนมิถุนายน -เดือนสิงหาคม 
2.2  คุณสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 
  2.2.1 คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
   2.2.2  รับผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ ตามที่

มหาวิทยาลัยสยามและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นว่ามีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อได้ จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือสาขาที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 นักศึกษาใหม่ประกอบด้วยนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนมัธยมปลาย และระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยที่นักศึกษาเหล่านี้มีพ้ืนฐานความรู้ที่แตกต่าง ทั้งพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ และ
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วิทยาศาสตร์ และมีบางรายวิชาที่เป็นวิชาใหม่ ทําให้นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรไม่ได้มีความรู้พ้ืนฐาน
ทางเครื่องกลเบื้องต้นมาก่อนและเจตคติของนักศึกษาต่อวิชาชีพ ยังมองไม่เห็นเป้าหมายความสําคัญ ของ
ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล  

2.4  กลยุทธ์ในการดําเนนิการเพื่อแก้ไขปญัหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
• จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบันฯ และการ

แบ่งเวลา 
• มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทําหน้าที่ดูแล ตักเตือน ให้คําแนะนําแก่

นักศึกษา 
• จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษา เช่น วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับ

อาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ ผู้สอน และจัดกิจกรรม
สอนเสริมถ้าจําเป็น เป็นต้น 

 
2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

  2662   2663   2664   2665   2666 
             ชั้นปีที่ 1  30  30  30  30  30 

ชั้นปีที่ 2 -  30  30  30  30 
รวม  30  60  60  60  60 

คาดว่าจะจบการศึกษา - -  30  30  30 
 
2.6  งบประมาณตามแผน หน่วย : .......... บาท 

ประมาณการ 
รายรับ 

ปีงบประมาณ 
  2662   2663   2664   2665   2666 

บํารุงการศึกษา 630,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 
ค่าหน่วยกิต 2,070,000 3,825,000 3,825,000 3,825,000 3,825,000 
รวมรายรับ 2,700,000 5,085,000 5,085,000 5,085,000 5,085,000 

 
 

ประมาณการ 
รายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
  2662   2663   2664   2665   2666 

งบเงินเดือน 1,000,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 
งบพัฒนาอาจารย์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
งบค่าการศึกษาภาคปฏิบัติ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
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ประมาณการ 
รายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
  2662   2663   2664   2665   2666 

งบพัฒนานักศึกษา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
งบบริการวิชาการและ
จัดทําวารสาร 

1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

งบพัฒนาการเรียนการสอน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
งบพัฒนางานบริหารและ
ระบบคุณภาพ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

งบทํานุบํารุงวัฒนธรรม 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
รวมรายจ่าย 7,500,000 7,500,000 10,000,000 11,500,000 13,000,000 

 
2.7  ระบบการศึกษา   

    แบบช้ันเรียน 
  แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่หลัก 
  แบบทางไกลผา่นอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
  อ่ืนๆ (ระบุ) 

 
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยเป็นไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการเทียบโอนความรู้และการให้โอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและเพื่อ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ  พ.ศ. 2552  และประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร 

 3.1.1  จํานวนหน่วยกิตรวม     74 หน่วยกิต 
 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
จํานวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร    74  หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   15  หน่วยกิต 
ให้เรียนแต่ละกลุ่มวิชาตามที่กําหนด จํานวน  9  หน่วยกิต ดังนี ้ 
  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   3 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    3 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต 
และใหเ้ลือกเรยีนรายวชิาในกลุ่มวิชาต่างๆ  
  ได้อีกไม่น้อยกว่า     6      หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะสาขา   53  หน่วยกิต ดังนี ้

   -   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร ์   18 หน่วยกิต 
   -   กลุ่มวิชาหลักเฉพาะสาขา      23 หน่วยกิต 

-   กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา      12 หน่วยกิต 
 

   หมวดวิชาเลือกเสร ี      6  หน่วยกิต 
    รวมทั้งสิน้ต้องเรียนไมน่้อยกว่า 74  หน่วยกิต 

 
3.2   รายวิชา   

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 15 หน่วยกิต ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี ้
1. รายวิชา 

(1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์   ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จํานวน  3  หน่วยกิต 
101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 

(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 
(2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ให้เรยีนรายวิชาต่อไปนี้  จํานวน  3  หน่วยกิต 

101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 
(Daily Life English) 

(3) กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จํานวน  3  หน่วยกิต 
101-301 ทักษะดิจิทัลสาํหรับศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 

(Digital Literacy for 21ST Century) 
และใหเ้ลือกเรยีนรายวชิาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต ดังนี้ 
(1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

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

101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นํา 3(2-2-5) 
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(Designing Your Self and Personality for Leadership) 
101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด 3(3-0-6) 

(Smart Money Management) 
101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรูผ้่านกิจกรรม 3(2-2-5) 

(Community Explorer and Service Learning) 
101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว 3(3-0-6) 

(Politics and Law in Everyday Life) 
101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต 3(3-0-6) 

(Philosophy, Religions and Life Style) 
101-108 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  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 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

(Psychology in Daily Life) 
101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม ่ 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  สังคมวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 

(Introduction to Sociology) 
101-116  หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

(Principle of Economics) 
 

(2) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

(Thai Language for Communication) 
101-202  ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ 3(2-2-5) 

(Thai Language for Presentation) 
101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 3(2-2-5) 

(English for Academic Study) 
101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ 3(2-2-5) 

(English for Professional Presentation) 
101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน  3(2-2-5) 

(English for Proficiency Test) 
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101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน 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 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese 1) 3(2-2-5) 
101-212 ภาษาญี่ปุ่น 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) 

 

(3) กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ  3(2-2-5) 

(Data Science and Visualization) 
101-303 เทคโนโลยีสีเขยีวเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 

(Green Technology for Sustainable Development) 
101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่  3(3-0-6) 

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

(Internet of Thing for Everyone)  
101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความย่ังยืน 3(2-2-5) 

(Living Lab for Campus Sustainability) 
101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

(Information Technology) 
101-308 คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน 3(2-2-5) 

(Computer for Studies and Work) 
101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

(Life and Environment) 
101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี 3(3-0-6)  

(Healthy Diet) 
101-311 เคมีในชีวิตประจาํวัน 3(3-0-6)  

(Chemistry in Daily Life) 
101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

(Mathematics in Daily Life) 
101-313 สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

(Statistics in Daily life) 
101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม 3(3-0-6)  

(Mathematics in Civilization)   
101-315 สถิติและความน่าจะเป็น 3(3-0-6)   

(Statistics and Probability) 
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(4) กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 
101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย 3(2-2-5) 

(Life, Well-Being and Sports) 
101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต 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 และศิลปะการดําเนินชีวิต 3(2-2-5)  

(Yoga, Meditation and Art of Living) 
101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

(Creative Photography) 
 
หมวดวิชาเฉพาะสาขา จํานวน 53 หน่วยกิต ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี้ 

1. กลุ่มวิชาวศิวกรรมศาสตร์พื้นฐาน จํานวน 18 หน่วยกิต ให้เรียนตามรายวิชาดังนี้ 
124-105   ฟิสิกส์ทั่วไป         3(3-0-6) 

   (General Physics) 
125-201  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 

 (Fundamental Mathematics 1) 
151-101   เขียนแบบวิศวกรรม      3(3-0-6) 

   (Engineering Drawings) 
151-203   กลศาสตร์วิศวกรรม      3(3-0-6) 

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

   (Engineering Materials) 
155-101   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับงานวิศวกรรม  3(2-3-6) 

   (Engineering Computer Programming) 
 

2 กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา จํานวน 23 หน่วยกิต ให้เรยีนตามรายวิชาดังนี้ 
151-221  อุณหพลศาสตร์ 1      3(3-0-6) 

   (Thermodymamics 1 ) 
151-232  กลศาสตร์วัสดุ                 3(3-0-6) 
  (Mechanics of Materials)  
151-241  กลศาสตร์ของไหล      3(3-0-6) 

   (Fluid Mechanics) 
151-351  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1     1(0-3-1) 
    (Mechanical Engineering Laboratory 1) 
151-441  การทําความเย็นและการปรับอากาศ    3(3-0-6) 
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    (Refrigeration and Air Conditioning) 
151-452  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2     1(0-3-1) 

(Mechanical Engineering Laboratory ) 
151-472 กรรมวิธีการผลิต       3(3-0-6) 

(Manufacturing Process)  
151-490  เตรียมสหกิจศกึษาสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล   1(1-0-2) 

    (Pre Co-operative Education for ME Students)  
151-491  สหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล    5(1-30-0) 

    (Co-operative Education for ME) 
 
3. กลุ่มวิชาเลอืกเฉพาะสาขาจํานวน 12 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  

 151-231 เขียนแบบเครือ่งกล      3(2-3-6)
   (Mechanical Drawing) 

 151-323  เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน      3(3-0-6) 
  (Internal combustion engines) 

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

 151-431 การตรวจสอบพลังงาน      3(3-0-6) 
(Energy Audits) 

 151-422 เทคโนโลยีระบบท่อในอาคาร      3(3-0-6) 
(Technology of Building Piping System) 

151-427  วิศวกรรมไอน้ํา       3(3-0-6) 
  (Steam Power Engineering) 

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

151-444  เครื่องจักรกลของไหล      3(3-0-6) 
(Fluid machinery) 

151-465  กังหันแก๊ส       3(3-0-6) 
(Gas Turbine) 

151-493  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล     3(2-3-6) 
(Selected Topics in Mechanical Engineering) 

 151-496 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล    3(2-3-6) 
   (Special Problems in Mechanical Engineering) 
 151-301  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม      3(3-0-6) 
   (Engineering Economics) 
151-436  กลศาสตร์วัสดุ 2       3(3-0-6) 

 (Mechanics of materials 2) 
 151-437 ระเบียบวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์              3(3-0-6) 
   (Finite Element Method) 
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 151-438 การออกแบบทางวิศวกรรมและการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว  3(3-0-6) 
                               (Engineering Design and Rapid Prototyping) 

151-473  การควบคุมคุณภาพ               3(3-0-6) 
  (Quality Control) 

151-474  เทคโนโลยีซีเอน็ซ ี      3(3-2-6) 
(CNC TECHNOLOGY) 

151-475  คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต   3(2-3-5) 
  (Computer Aided Design & Manufacturing) 

151-476   วิศวกรรมการซ่อมบํารุง      3(3-0-6) 
  (Maintenance Engineering) 

151-477  การบริหารงานทางวิศวกรรม     3(3-0-6) 
 (Engineering Management) 

 151-483  การวัดทางวิศวกรรม      3(3-0-6) 
    (Engineering Measurement) 
151-484  ไฮโดรลิกส์และนิวแมติกส ์     3(3-0-6) 

(Hydraulics and Pneumatics) 
151-493  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล     3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Mechanical Engineering) 
 151-496 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล    3(2-3-5) 
   (Special Problems in Mechanical Engineering) 

 
4.หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม 

3.1.4.  แผนการศึกษา 
 ให้เป็นไปตามที่คณะวิชาต่างๆกําหนดให้นักศึกษาลงทะเบียน 
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โปรแกรมการศึกษา  
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
124-105 ฟิสิกส์ทั่วไป  3 (3-0-6) 
125-201 คณิตศาสตร์ 1 3 (3-0-6) 
151-101 เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-2-5) 
101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 3 (3-0-6) 
xxx-xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 (3-0-6) 

รวม 5 วิชา 15 
 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
151-203 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6) 
151-271 วัสดุวิศวกรรม  3 (3-0-6) 
155-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับงานวิศวกรรม 3 (2-2-5) 
101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3 (2-2-5) 
101-301 ทักษะดิจิทัลสาํหรับศตวรรษที่ 21 3 (3-0-6) 

รวม 5 วิชา 15 
 
 

ปีที่ 1  ภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
151-223 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6) 
151-xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา (1) 3 (3-0-6) 

รวม 2 วิชา 6 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
151-233 กลศาสตร์วัสดุ 3 (3-0-6) 
151-241 กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6) 
151-441 การทําความเย็นและปรับอากาศ 3 (3-0-6) 
151-472 กรรมวิธีการผลิต  3 (3-0-6) 
151-351 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 1 (0-3-6) 
151-xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา (2) 3 (3-0-6) 

รวม 6 วิชา 16 
 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
151-452 ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 1 (0-3-6) 
151-xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา (3) 3 (3-0-6) 
151-xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา (4) 3 (3-0-6) 
xxx-xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 (3-0-6) 
151-494 เตรียมสหกิจศกึษาสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1 (1-0-0) 

รวม 5 วิชา 11 
 
 

ปีที่ 2 ภาคฤดรู้อน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 xxx-xxx เลือกเสร ี(1) 3 (2-3-6) 
xxx-xxx เลือกเสร ี(2) 3 (3-0-6) 
151-495 สหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล 5 (0-40-0) 

รวม 3 วิชา 11 
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3.1.5  คําอธบิายรายวิชา 
               3.1.5.1.  หมวดศึกษาทั่วไป 
  

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
101-101 หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยนื 3(3-0-6) 
(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 
 หลักการแนวคดิและความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเบื้องต้นทาง
เศรษฐศาสตรแ์ละการรู้เท่าทันทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ที่ย่ังยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน การดํารงชีวิตในสังคมร่วมสมัยด้วยการน้อมนาํปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือกรณีศึกษา 
 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 ความเป็นพลเมืองในสงัคมไทยและสังคมโลก  3(3-0-6) 
(Civic Literacy in Thai and Global Context)    
 สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็นปัญหาร่วม
สมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการทางความคิดที่
เป็นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม  การรูห้น้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของประเทศ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 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 การออกแบบตนเองและบคุลิกภาพเพื่อความเปน็ผูน้ํา 3(2-2-5) 
(Designing Your Self and Personality for Leadership) 
 การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จักตนเอง การกําหนดเป้าหมายในชีวิต การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสรา้งความมั่นใจในการอยู่ในสังคม การพัฒนาการพูดในที่สาธารณะ 
การแนะนําตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบต่อผู้อ่ืน การพัฒนาภาวะผู้นํา ทักษะมนุษยสัมพันธ์ การทํางาน
เป็นทีม   
 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 
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101-104 การบริหารการเงนิอย่างชาญฉลาด 3(3-0-6)  
(Smart Money Management) 
 การเงินกับชีวิตประจําวัน สิทธิและหน้าที่ เป้าหมายการเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล นวัตกรรม
ทางการเงิน การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การประกันภัย สินเชื่อเงินกู้ การวางแผนภาษี การเป็น
ผู้ประกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การเตรียมตัวก่อนเกษียณ 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) 
 การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อค้นหาประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาโดย
ให้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริมทักษะการเข้าถึง
ชุมชน การสรา้งการมีส่วนร่วม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะด้านสังคม การสื่อสาร การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
บริการ การพัฒนาและการขบัเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาและกิจกรรมบริการชุมชน การเตรียมความพร้อม
สู่การเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 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 กฎหมายและการเมืองใกลตั้ว 3(3-0-6) 
(Politics and Law in Everyday Life) 
 กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องต้น กฎหมายใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน อาทิ 
กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรพัย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร และกฎหมาย
อ่ืนๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม  
 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 คาํสอนของศาสนาต่างๆและความสําคัญของศาสนากับการดําเนินชีวิต ความหมายและ
คุณค่าของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการดํารงชีวิต ความสําคัญของศีล สมาธิ ปัญญา การพัฒนาตน



มหาวิทยาลัยสยาม                                                                                                                                      23 

สํานักวิชาการ 

และการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนาต่างๆ การประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสําเร็จในการทํางาน
และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 
 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 ความรู้พ้ืนฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้ทักษะ
การคิดชนิดต่างๆในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน การคิดวิเคราะห์ การคดิเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์ การ
คิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคดิ
แก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการเข้าถึง
แหล่งความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 
 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 มนุษยสัมพนัธแ์ละการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
(Human Relations and Personality Development) 
 ความหมาย ทีม่า และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุม่ต่างๆ ใน
สังคม การปรบัตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎทีางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพของ
บุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผู้นาํ การฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมและ
มารยาททางสังคม การสร้างความประทับใจแรกพบ การแต่งกายการแต่งหน้าและการทําผมเพื่อส่งเสริม
บุคลิกภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ การพัฒนาทักษะการพูดด้วยการออกเสียงที่ชัดเจนและใช้ภาษาที่
ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 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 
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101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจําวนั  (Psychology in Daily Life) 3(3-0-6) 
 แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน พัฒนาการมนุษย์ บุคลิกภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรูแ้ละการ
รับรู้ 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) 
 การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชียที่มีแนวโน้มในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก กลุ่มประเทศที่
มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกจิของโลก ความท้าทาย
ของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคงอยู่บนเส้นทางการเป็นศูนย์กลางของโลก พัฒนาการของอาเซียน
และประชาคมอาเซียน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและประเทศไทยใน
เวทีโลก 
 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) 
 อารยธรรมที่สาํคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม ่การส่งต่อ
มรดกทางภูมิปัญญาให้กับโลกในยุคปัจจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเด่นในแต่ละยุค ภูมหิลังทางประวัติศาสตร์
และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน  
 Major civilizations: both western and eastern; ancient age; middle age; modern age; 
hand over intellectual heritages to the present world; outstanding masterworks 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) 
 คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาให้สัมฤทธ์ิผลในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม 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 
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101-114 จิตวิทยาทั่วไป  (General Psychology) 3(3-0-6) 
 แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เป้าหมายของวิชา
จิตวิทยาและคณุค่าในทางปฏิบัติ การสัมผสัและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย สติปัญญาและการวัด ความผิดปกติทางจิตและการพัฒนา
สุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง 
 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 สังคมวิทยาเบือ้งต้น  (Introduction to Sociology) 3(3-0-6) 
 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสงัคมที่มีต่อบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพล
ของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้นํา เจตคติในการทํางาน มนุษยสัมพันธ์ที่
ดี ความสําคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต่าง ๆ โดยเทียบลําดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และความ
เปลี่ยนแปลงทางประชากร 
 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) 
 หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรท์ี่ว่าด้วยมูลค่า ราคาและการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค 
แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้ทฤษฎีต้นทุนและปัจจยัต่าง ๆ 
ที่กําหนดอุปทานของสินค้าและบริการของปัจจัยการผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไมส่มบูรณ์ 
ปัจจัยการผลิตและการกําหนดปัจจัยการผลติ โดยย่อในส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ 
 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) 
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ การฟังจับใจความ หลักการใช้ภาษาในการพูดให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับใจความ สรุปความ และวิเคราะห์สารที่อ่าน 
หลักการใช้ภาษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ 
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 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 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ  (Thai Language for Presentation) 3(2-2-5) 
 การใช้ภาษาไทยนําเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การนําเสนอข้อมูลทางวิชาการ  การ
นําเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การนําเสนอข้อมูลที่มคีวามน่าเชื่อถือ  
การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทาํงาน 
 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 
 
101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily Life English) 3(2-2-5) 
 คําศัพท์ สํานวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทักษะในการสื่อสาร โดยเน้นที่หัวข้อใน
ชีวิตประจําวัน ความสนใจส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบัน 
 Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills with 
emphasis on everyday life; personal interest topics; current situations 
 
101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 3(2-2-5) 
(English for Academic Study)  
วิชาบังคับก่อน:   101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily Life English) 
 การฝึกทักษะทีจ่ําเป็นที่เกี่ยวข้องเชิงวิชาการ การฟัง การพูด การอ่าน ไวยกรณ์ การเขยีน และ
คําศัพท์ 
 Practice essential skills in relation to academic study; listening comprehension, oral 
presentation, reading, grammar, writing and vocabulary 
 
101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาํเสนอแบบมืออาชพี 3(2-2-5) 
(English for Professional Presentation)  
 หลักการพูด การเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม โวหาร การออกเสียงคํา และการพูดในสถานการณ์ต่าง 
ๆ การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอเชิงวิชาการ การนําเสนอทางธุรกิจ และการสมัภาษณ์งาน 
 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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบขอ้สอบมาตรฐาน  3(2-2-5) 
(English for Proficiency Test)  
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 บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการสอบ
ข้อสอบมาตราฐาน ฝึกให้นักศึกษาคุ้นเคยกบัเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบ TOEFL ฝึกเทคนิคที่เป็นประโยชน์
สําหรับทําข้อสอบ 
 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 
 
101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอรส์าํหรับทุกคน 3(2-2-5) 
(Computer Coding for Everyone) 
 ความรู้พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การติดต้ังไพทอน เครื่องมือที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรม การติดต้ังไลบรารี่ การประมวลผลด้วยคอมมานด์ไลน์ ชนิดของข้อมูลและตัวแปร การรับขอ้มูลเข้า
และการแสดงผลลัพธ์ การใช้งานคําสั่งทางเลือก การใช้งานคําสั่งวนลูป การสร้างฟังก์ชัน ไลบรารี่ทาง
คณิตศาสตร์และกราฟฟิก และการประยุกต์ใช้กับงานด้านกราฟิก 
 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 คําศัพท์ประมาณ 300 คาํ และสํานวนต่าง ๆ อย่าง
ง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 
 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) 
วิชาบังคับก่อน:  101-209 ภาษาจีน 1   
 การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคําศัพท์จากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อ
เรื่องที่เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คํา 
 Composing basic sentences; finding words in Chinese-Thai dictionary; Chinese 
conversation on interesting topics; 300 additional vocabulary 
 
101-211 ภาษาญี่ปุน่ 1  (Japanese 1) 3(2-2-5) 
 การฟัง พูด ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่น ระบบการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น 
คําศัพท์ และ สํานวนอย่างง่าย ทักษะการอ่านประโยคอย่างงา่ยและการเขียนด้วยตัวอักษรฮิราคานะและคาตะ
คานะ 
 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  
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101-212 ภาษาญี่ปุน่ 2  (Japanese 2) 3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน:   101-211  ภาษาญี่ปุน่ 1   
 ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซอ้นขึ้น คําศัพท ์และ สํานวนอย่างง่าย  ฝึก
การอ่านคันจิ และเขียนอนุเฉทในระดับง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน  
 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 โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี คําศัพทท์ี่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน   
 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) 
วิชาบังคับก่อน:  101-213 ภาษาเกาหลี 1  
 ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น บทสนทนาอย่างง่าย 
และ คําศัพทท์ีใ่ช้ในชีวิตประจําวัน ทักษะการอ่านและเขียนอนุเฉทเกี่ยวกับชีวิตประจําวันโดยใช้สํานวนอย่าง
ง่าย  
 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 
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
101-301 ทักษะดิจิทัลสาํหรับศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
(Digital Literacy for 21st Century) 
 ความรู้พ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การจัดการสมยัใหม่ด้วย
เทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลเบ้ืองต้น ความเสี่ยงในการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตและสังคม
ออนไลน์ กฎหมายดิจิทัลที่เกีย่วข้องกับชีวิตประจําวันและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตนในสังคมออนไลน์ 
การทําธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซือ้สินค้าทางอินเทอร์เน็ต การให้บริการของรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต 
การสร้างความสมดุลด้านดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมสํานกังาน การสร้างอินโฟกราฟิก 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 transactions; 
online purchase through e-commerce services; e-government services; digital society 
balancing; office application usage; info graphic creation; digital marketing 
 
101-302 วิทยาการข้อมลูและจนิตภาพ 3(2-2-5) 
(Data Science and Visualization) 
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 ความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาการข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การใช้ประโยชน์และการตระหนักถึง
ความเหมาะสมในการใหข้้อมูล การแสดงภาพข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝกึการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแอพลิเคชัน 
 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 เทคโนโลยสีีเขยีวเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 
(Green Technology for Sustainable Development) 
 แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การลดของเสีย  ผลิต
ภาพสีเขียว การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลติภัณฑ์ คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพริ้นท์ การ
จัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม ่
 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 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม ่ 3(3-0-6) 
(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up) 
 แนวคิด กระบวนการ และทกัษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบนวัตกรรมและธุรกิจใหม ่การสาํรวจปัญหา 
การระดมความคิด การวิเคราะห์เพื่อสํารวจความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน การออกแบบการแกปั้ญหาที่
ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานและตรงกับความต้องการของตลาด หลักการสร้างนวัตกรรม
ต้นแบบ การคุม้ครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
 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 การเชื่อมต่อของสรรพสิง่สาํหรับทุกคน 3(2-2-5) 
(Internet of Thing for Everyone) 
 ทําความเข้าใจการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง องค์ประกอบพื้นฐาน การสื่อสารข้อมูลภายในและการ
เชื่อมต่อของสรรพสิ่ง ระบบนิเวศการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้งาน 
 Understanding IoT; fundamental elements in IoTs; communication and connectivity 
of IoTs; ecosystem; application of IoTs 
 
101-306 ห้องทดลองทีมี่ชีวิตเพื่อความยั่งยืน 3(2-2-5) 
(Living Lab for Campus Sustainability) 
 หลักการของห้องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาหรอืพัฒนา
อาคารและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสู่ความย่ังยืน การสร้างแบบจําลองเพื่อขยายผลและประยุกต์ใช้ใน
สถานที่อ่ืนๆ และในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ การบริหารโครงการ โดยเน้นด้านการออกแบบและพัฒนาอาคาร
สถานที่เพื่อประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน 
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 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 เทคโนโลยสีารสนเทศ  (Information Technology) 3(2-2-5) 
 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่การ ทํางานของ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม อินเทอร์เน็ต
และการประยุกต์ใช้งาน การสืบค้นข้อมูล การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคํา การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น 
 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 คอมพิวเตอรส์าํหรับการศึกษาและการทํางาน  3(2-2-5) 
(Computer for Studies and Works) 
 หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟ้มข้อมูล อัลกอรทิมึและการแก้โจทย์ปัญหา 
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ จรยิธรรม อาชีพและวุฒิบัตรด้านคอมพิวเตอร์ และ
แนวโน้มของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมตารางทํางาน  โปรแกรมนําเสนองาน 
 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  
 
101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  (Life and Environment) 3(3-0-6) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ การตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อมลภาวะและการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 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) 
 ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ โภชนาการและพลังงานจากอาหาร อาหารกับโรค 
โภชนาการเพื่อการป้องกันและการบําบัดโรค อาหารอินทรีย์ การแปรรปูอาหาร การปนเปื้อนและการเสื่อม
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เสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความมั่นคงทางด้านอาหาร ความเชื่อ
ของการเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นวัตกรรมอาหารและทศิทางตลาดของอาหารสุขภาพ 
 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 เคมีในชีวิตประจําวัน  (Chemistry in Daily Life) 3(3-0-6) 
 ความสําคัญของเคมี สสารและการจําแนกสสาร โลหะและสารประกอบทางเคมีที่สําคัญใน
ชีวิตประจําวัน สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต์และเครื่องสําอาง สารเคมีที่
ก่อให้เกิดมะเร็ง สารเคมีที่เปน็สารพิษที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การป้องกันและแก้พิษจากสารเคม ี
 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 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  (Mathematics in Daily Life) 3(3-0-6) 
 ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล เรขาคณิตกับการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน การประยุกต์ใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ การประยุกต์ใช้ความรู้เบ้ืองต้นทางคณิตศาสตร์
เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
 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 สถิติในชีวิตประจําวัน   (Statistics in Daily Life) 3(3-0-6) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขัอมูล การบันทึกข้อมูลสว่นตัว บัญชีรายรับรายจ่าย
ประจําวัน การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ การหาค่าสถิติเบ้ืองต้นความน่าจะเป็นอย่างง่าย การประยุกต์ใช้ความรู้
เบื้องต้นทางสถิติในชีวิตประจําวันเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการใช้จ่าย การทํานายผลการลงทุน 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) 
 หลักเบ้ืองต้นและพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลขและระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน การ
นําเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมติิ ระบบการนับจํานวนและพัฒนาการของความ
เป็นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น ความรู้พ้ืนฐานทางตรรกเชิงตัวเลข 
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 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 สถิติและความน่าจะเปน็   (Statistics and Probability) 3(3-0-6) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของข้อมูล
ทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความถี่ การ
ประมาณค่าทางสถิติ ค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วมและค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 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 
 

กลุ่มวิชาพลศกึษา สุขศึกษา และสนุทรียศาสตร ์
101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย 3(2-2-5) 
(Life, Well-Being and Sports) 
 สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการเลือกคู่ครอง การสร้างเสริมสุขภาพ 
อาหารการกิน การเลือกใช้ผลติภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องสําอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวันให้เกิดความปลอดภัย การออกกําลังกาย คุณค่าและผลของการออกกําลังกายที่มีต่อระบบต่างๆ
ในร่างกาย การออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย และการออกกําลังกายในลักษณะของกีฬา
เพื่อการแข่งขัน 
 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) 
 ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม  
นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ยุคสมัยต่างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ ความซาบซึ้งใน
ศิลปะ การประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจําวัน 
และคุณค่าความงามในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเปน็เครื่องมือจรรโลงจิตใจและสร้างสุนทรียภาพต่อชีวิต
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 
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101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม  3(3-0-6) 
(Thai Appreciation and Unseen in Siam) 
 ภูมิหลังของสังคมไทย ศลิปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลักษณ์ความเป็นไทย 
มรดกทางภูมิปัญญาทีม่ีคุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา  คติความเชื่อและค่านิยม วิถีชีวิต ดนตรี 
นาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นบ้าน  แนวทางอนุรักษ์  สืบทอดและเผยแพร่ความเป็นไทย   
 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) 
 ฝึกทักษะตั้งประเด็นหัวข้อเรื่องที่สนใจเรียนรูจ้ากความต้องการของตนเอง ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผล
โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ต้ังไว้จากแหล่งเรียนรูท้ี่
หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์
ความรู้ นําเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา 
และกระบวนการกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 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 และศลิปะการดาํเนนิชีวิต 3(2-2-5)  
(Yoga, Meditation and Art of Living) 
 การฝึกโยคะเพื่อร่างกายและจิตใจที่ดี ความหมายของโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ ปรัชญาโยคะ 
ประวัติโยคะ องค์ประกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ การฝึกสมาธิเพื่อ
โยคะ การผ่อนคลายในการฝกึโยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึกโยคะ ข้อควรปฏิบัติและข้อ
ควรระวังในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกโยคะ หลกัการสุขภาพแบบองค์รวมและศิลปะการดํารงชีวิต 
 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 การถ่ายภาพเชิงสรา้งสรรค ์ 3(2-2-5) 
(Creative Photography) 
 การฝึกปฏิบัติเทคนิคการถ่ายภาพอย่างง่ายโดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือและกล้องอื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์
ผลงานภาพถ่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวันและหรือใช้เพื่อการค้า เรียนรู้การสือ่สารด้วยภาพถ่าย การจัด
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องค์ประกอบศิลป์ พ้ืนฐานการจัดองค์ประกอบภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง ความกลมกลืน มุมกล้อง สมดุลของ
ภาพ แสงกับการสร้างสรรค์ภาพถ่าย และมมุมองภาพกับการสื่อความหมาย  
 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 
 
3.1.5.2  หมวดวิชาเฉพาะสาขา 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
124-105  ฟสิกิส์ทั่วไป (General Physics)     3(3-0-6) 

       วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี 
    กลศาสตร์ของอนุภาคและวัสดุคงรูป คุณสมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การหมุน 
โมเมนตัมเชิงมุม การแกว่ง การสั่นสะเทือนและคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 
อิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐาน 

Particle mechanics and stable material, properties of matter, fluid mechanic, heating, 
rotation, angular momentum, oscillation, vibration and wave and electromagnetic field. Basic 
alternating current electric city and electric circuit. 
 
125-201 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (Mathematics 1)         3(3-0-6)  
           วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
           ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และอินทริเกรตของค่าจริง เทคนิคการอินทริเกรต การอินทรีเกรตไม่
ตรงแบบ รูปแบบยังไม่ได้กําหนด การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เมตริกซ์ พีชคณิตเวกเตอร์ในระบบ 3 มิติเวกเตอร์
ฟังก์ชันค่าตัวแปรจริงและการประยุกต์ใช้งานเส้นระนาบและพื้นผิวในระบบ 3 มิติจํานวนเชิงซ้อนและรูปแบบ
โพล่าร์ 
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 
 
151-101  การเขียนแบบวศิวกรรม (Engineering  Drawing )    3(3-0-6) 

    วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
    การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิก การเขียนภาพออโธกราฟฟิก การเขียนภาพพิกทอ

เรียล การบอกขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วย การเขียนแบบแผ่นคลี ่การสเกตซ์ภาพ การเขียน
แบบภาพแยกชิ้นและแบบภาพประกอบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ 

Lettering; orthographic projection ; orthographic drawing ; pictorial drawing 
;dimensioning  and  tolerance ;  section ;auxiliary views  and  development; freehand  
sketches , detail and  assembly  drawing ; basic  computer-aided  drawing. 
 
151-203  กลศาสตร์วิศวกรรม  (Engineering Mechanics )    3(3-0-6) 
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    วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
    ระบบแรง  แรงลัพธ์ สมดุล ของไหลสถติ คิเนมาติกสข์องอนุภาคและวัสดุคงรูป กฎการเคลื่อนที่

ของนิวตัน 
               Force systems; resultant; equilibrium; fluid static; kinematics of particles and rigid 
body;Newton’s law of motion. 
 
151-271 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)      3(3-0-6) 
    วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

   โลหะ พลาสติก แอสฟัลต์ ไม้และคอนกรีตเป็นวัสดุวิศวกรรม เฟสไดอะแกรมและการแปล
ความหมาย การทดสอบและความหมาย สมบัติของวัสดุศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคและมห
ภาคกับคุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิตสําหรับผลิตภัณ์ที่ใช้วัสดุวิศวกรรม 

   Metal, plastic, wood, asphalt and concrete materials engineering. Phase diagrams 
and interpretation. Testing and meaning Properties of materials to study the relationship 
between microstructure and macroscopic properties of materials engineering. The 
manufacturing process for the product on the materials engineering. 
 
155-101   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับงานวิศวกรรม                         3(2-3-6)                     
              (Engineering Computer  Programming)   
              วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
     การแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนวิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบ
โครงสร้าง โมดูลาร์และแบบเชิงวัตถุ ชนิดของข้อมูลแบบต่างๆ หลักการควบคุมการทํางานแบบซ้ํา แบบเลือก
ทําและการตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ พัฒนาการของโปรแกรมเชิงวัตถุ เอนแคปชูเลชัน การถ่ายโอนและโพลี
มอฟีสซึม การสร้างเชิงวัตถุ การจัดการ การทําลายและการทําให้เกิดผล การประยุกต์ด้วยโปรแกรมภาษาเชิง
วัตถุ โดยให้มีการปฏิบัติควบคู่กับเนื้อหาที่เรียน 

A practical introduction to computer programming for solving engineering 
problems including the design and development of engineering programs with procedural-, 
modular-, and object-oriented paradigms, the explanation of data structures, looping 
statements, conditional expressions, object-oriented programming  with encapsulation, 
inheritance, polymorphism, object construction and destruction and the application of 
object-oriented programming. 

 
กลุ่มวิชาบังคบัเฉพาะสาขา 

151-221 อุณหพลศาสตร์ 1 (Thermodymamics 1)     3(3-0-6)  
             วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี                                                 
    คําจํากัดความและแนวคิดเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ สมบัติของสารบริสุทธ์ิ งาน ความร้อนและ
ความสัมพันธ์กฎข้อ1 และ ข้อ 2 ของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี แก๊สอุดมคติ การเปลี่ยนรูปพลังงานและการ
ถา่ยเทความร้อนเบื้องต้น  

  Describes the definition and principles of thermodynamics ,properties of pure 
substances, heat and work and their relation, the first and second law of thermodynamics, 
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entropy , ideal gases, the basic of energy conversion and heat transfer ,basic thermodynamic 
cycles,  

 
151-241  กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)                           3(3-0-6) 

   วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ สมการโมเมนตัม และพลังงานสําหรับปริมาตรควบคุมจํากัด 
สมการของความต่อเนื่องและการเคลื่อนที่การวิเคราะห์มิติและความคล้ายทางพลศาสตร์ การไหลอัดตัวได้
อย่างคงตัว 

  Property of fluid static, fluid momentum equation and energy for control volume. 
Equation of continuous and dimension analysis, compress liquid flow 
 
151-231   เขียนแบบเครื่องกล (Mechanical Drawing)     3(3-0-6) 

    การเขียนแบบสลัก สลักเกลียว ลิ่ม หมุดยํ้า สปริง เฟืองและ เพลาลูกเบ้ียว การกําหนดความ
ละเอียดผิวงานและพิกัด ความเผื่อระบบงานสวม สัญลักษณ์งานเชื่อม การเขียนแบบท่อ การร่างและการเขียน
แบบ ภาพแยกชิ้นประกอบอุปกรณ์ทางเครื่องกลและใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ 

              Describes the drawing of mechanical bolts, screws, wedge, pins, springs, gears and 
cams, the definition of surface smoothness in mechanical engineering,  fitting tolerance, 
welding symbols, piping, sketching and drawing, machine assembly drawing and computer-
aided design 
 
151-232  กลศาสตร์วัสดุ 1 (Mechanics of Materials 1)    3(3-0-6) 
    วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

   แรง ความเค้นและความเครียด ความสมัพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ความเค้นในคาน 
ไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การวิเคราะห์การโก่งตัวของคาน การบิดของเพลา การวิเคราะห์การ
โก่งเดาะของเสา ภาชนะความดัน วงกลมมอร์ การวิเคราะห์ความเค้นผสม เงื่อนไขของความเสียหาย 

  Force and stresses; stresses and strains relationship; stresses in beams, shear force 
and bending moment diagrams; deflection of beams, torsion; buckling  of columns ;Thin-
walled Pressure Vessels; Mohr,s  circle and combined stresses; failure criterion. 

 
151-472  กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Process)     3(3-0-6) 

   วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

   ทฤษฏีและหลักการของกระบวนการผลิต งานหล่อวัสดุ การขึ้นรูปช้ินงาน การใช้เครื่องจักรตัดขึ้น
รูปช้ินงานและเทคโนโลยีงานเชื่อม ความสัมพันธ์ของวัสดุ และกระบวนการผลิตวัสดุ ที่ใช้เครื่องมือตัดโลหะ 
ลักษณะของเครื่องมือตัดโลหะ 

ของเหลวสําหรับการตัดโลหะ ศึกษาส่วนประกอบ หลักการทํางานและการบํารุงรักษาเครื่องมือกล
ชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต หลักมูลฐานการคิดต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน 
   Theory and principle of production process, forming, cutting forming, welding technology, 
relation of materials and process, metal cutting machine, cutting fluid. 
 



มหาวิทยาลัยสยาม                                                                                                                                      37 

สํานักวิชาการ 

151-441 การทําความเย็นและการปรับอากาศ (Refrigeration and Air Conditioning) 3(3-0-6) 
   วิชาบังคับก่อน : 151-221  ไม่มี 
   พ้ืนฐานระบบทําความเย็น วัฏจักรการทําความเย็น และสมรรถนะระบบทําความเย็น การวิเคราะห์

การสมดุลของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบทําความเย็น คุณสมบัติของน้ํายาทําความเย็น การทําความเย็นแบบไอ
ระเหย และหอระบายความร้อน การทําความเย็นแบบดูดกลืน การคํานวนภาระ การทําความเย็นของห้องเย็น 
การแช่แข็งอาหาร ระบบปรับอากาศ การคํานวณภาระในระบบปรับอากาศ ระบบกระจายลมเย็น การ
ออกแบบท่อลม การออกแบบระบบท่อน้ําเย็น 
   Basic knowledge of refrigeration cycles and coefficient of performance, modified vapor 
compression, refrigeration cycles, system components analysis, refrigerant and their properties, 
evaporative cooling and cooling towers, absorption refrigeration, calculation of cooling load of 
refrigeration systems, freezing of foods, air condition, cooling loadestimation of air conditioning 
systems, air distribution and duct system design , cooling water piping design system.  
 
151-351 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 (Mechanical Engineering Laboratory 1)    1(0-3-1) 
              วิชาบังคับก่อน :  ไม่ม ี
    การทดลองเกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ การทดสอบทางด้านโลหะวิทยา  การทดสอบ
ทางด้าน อุณหพลศาสตร์  

   Includes the laboratories about properties of materials, material test specimens 
and thermodynamic tests. 
 
151-452  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 (Mechanical Engineering Laboratory 2)       1(0-3-1) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     การทดลองทางด้านกลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทความร้อน และระบบควบคุมอัตโนมัติ 

    Includes the laboratories about fluid dynamics, heat transfers and automatic 
controls. 
 
 
151-490   เตรียมสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล    1(0-36-0) 
       (Pre Co-operative Education for ME Students)  
              วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

     ฝึกอบรมงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 

        A practical training in mechanical engineering. 
 
151-491   สหกิจศึกษาสาํหรับนักศึกษาวิศวกรรมเครือ่งกล    5(0-36-0) 
       (Co-operative Education for ME Students)  
              วิชาบังคับก่อน : เตรียมสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล 

     การปฏิบัติงานในสถานประกอบ ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของภาควิชา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
16 สัปดาห์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ และมีประสบการณ์ในการทํางาน และช่วยแก้ปัญหาให้แก่ 
สถานประกอบการ โดยได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อศึกษา
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กลับจากการปฏิบัติงานและส่งรายงานการแก้ปัญหาของสถานประกอบการและนําเสนอการแก้ปัญหาแก่
กรรมการวิชาของภาควิชา 

       An internship in business enterprises selected by the mechanical engineering 
department of Siam University for at least 16 weeks .Students will have a chance to learn 
new technology and to experience the working atmosphere and also to solve technical 
problems for the enterprises within the supervision of the experts in the enterprise in 
cooperation with the advisers from Siam University .Students will reports their progress back 
to the department. 
 

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 
    กลุ่มวิชาการจัดการพลังงานและความร้อนของไหลประยุกต์ 

151-429  การจัดการพลังงาน (Energy Management)      3(3-0-6) 
   วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
    การแยกประเภทพลังงาน แหล่งกําเนิดพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้

พลังงานเบื้องต้น แนะนําการประหยัดพลังงาน พ้ืนฐานเกี่ยวกับความร้อน งานและพลังงาน ความหมายของ
ระบบ การวิเคราะห์กฎข้อที่ 2 ของพลศาสตร์ความร้อน วิธีการประหยัดพลังงานในระบบต่างๆ เช่น อาคาร 
ระบบทําความร้อน ระบบทําความเย็น ระบบปรับอากาศ เครื่องต้นกําลังชนิดต่างๆ ระบบสุขาภิบาล และ
ระบบแสงสว่าง กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน การประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม 
การจัดทําเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงาน พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการพลังงาน 

  the categories of energy, energy resources, the basic inspection and analysis of 
energy,   Describes 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. 
 
151-431  การตรวจสอบพลังงาน (Energy Audits)               3(3-0-6) 
    วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    การวิเคราะห์และการวัดสมรรถนะในระบบปรับอากาศ ระบบทําความเย็น ระบบแสงสว่างและ
ระบบทําน้ําร้อน ในอาคารพาณิชย์และโรงงาน เทคนิคการวัดสําหรับการตรวจสอบพลังงาน การอนุรักษ์
พลังงาน 
    Analysis and measurement of performance for heating ventilating and air 
conditioning (HVAC) systems, refrigeration systems, lighting and hot water systems in 
commercial and industrial buildings, measurement techniques for energy audits, energy 
conservation. 
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151-323  เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน (Internal Combustion Engines)    3(3-0-6)
     วิชาบังคับก่อน : 151-221 อุณหพลศาสตร์ 1  
      ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเคร่ืองยนต์ วงจรต่างๆ ทฤษฎีการเผาไหม้ การเผาไหม้ในเครื่องยนต์ชนิดจุด
ระเบิดการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ชนิดอัดระเบิด เชื้อเพลิงและคุณสมบัติ ระบบน้ํามันเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์จุด
ระเบิดและในเครื่องยนต์อัดระเบิด การวิเคราะห์และการควบคุมแก๊สไอเสียการวัดและการทดสอบเครื่องยนต์ 

    the fundamental knowledge of engines, thermal cycle and combustion theory, 
the spark-ignition engine and compress-ignition engine, fuels and their properties, fuel 
system in spark-ignition engine and compress-ignition engine, the analysis and control 
exhausted gas, engine tests. 
151-422  เทคโนโลยีระบบท่อในอาคาร (Technology of Buliding Piping System)  3(3-0-6) 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    การจ่ายน้ําร้อนและน้ําเย็นในอาคาร การกําหนดขนาดท่อจ่ายน้ําร้อนและน้ําเย็น การคํานวณและ
การควบคุมสําหรับเครื่องสูบแบบทรานสเฟอร์ แบบบูสเตอร์ ถังเก็บความดัน การออกแบบและการคํานวณ
ระบบหมุนเวียนน้ําร้อนในบ้านพักอาศัย อุปกรณ์หมุนเวียนและอุปกรณ์ทําน้ําร้อน การออกแบบและกําหนด
ขนาดระบบท่อระบายน้ําและอากาศ การออกแบบระบบป้องกันไฟ หัวจ่ายน้ําแบบเปียกภายในอาคารและ
ระบบหัวดับเพลิง การออกแบบและกําหนดขนาดระบบท่ออัดอากาศ การอนุรักษ์พลังงานในระบบท่ออาคาร 
การหาขนาดของหม้อไอน้ําและท่อไอน้ําสําหรับระบบผลิตน้ําร้อน อุปกรณ์ประกอบในระบบท่อน้ําอาคาร การ
คํานวณและหาขนาดท่อก๊าซ โครงงานออกแบบระบบท่อ 

   Cold and hot water supply for building , sizing of cold and hot water supply pipes, 
transfer pumps,bootster pumps,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. 
 

151-427  วิศวกรรมไอน้ํา (Steam Power Engineering)     3(3-0-6) 
   วิชาบังคับก่อน : 151-221 อุณหพลศาสตร์ 1 

          คุณสมบัติของน้ํา หม้อน้ําและอุปกรณ์การผลิตไอน้ําชนิดต่างๆ เครื่องจักรไอน้ํา การนําไปใช้งาน
และข้อควรระวัง การตรวจสอบและการบํารุงรักษาหม้อน้ําและเครื่องจักรไอน้ํา 

   the properties of water, water boilers, steam machines,  the applications,  the 
cautions, the inspection and the maintenance of boilers. 
 

151-428  พลังงานหมุนเวียน ( Renewable Energy)      3(3-0-6) 
    วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    ชนิดพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ (พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ  
พลังงานคลื่นในทะเล พลังงานถ่านหิน ฯลฯ ) เครื่องมือและกระบวนการในการจัดเก็บพลังงานชนิดต่างๆ การ
นําไปใช้และประโยชน์ที่จะได้รับ 
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   the various types of natural energy resources such as solar energy, wind energy, 
geothermal, tidal wave and coal, energy storage procedures and devices, the applications 
and benefits. 
 
151-444  เครื่องจักรกลของไหล (Fluid Machinery)      3(3-0-6) 
    วิชาบังคับก่อน : 151-241 กลศาสตร์ของไหล  

คุณสมบัติของเครื่องจักรกลของไหลชนิดต่างๆ ทฤษฎีของการไหลแบบแรงเหวี่ยงและการไหลตาม
แนวแกน การออกแบบเครื่องจักรกลของไหลแบบแรงเหวี่ยงและแบบไหลตามแนวแกน การไหลตามแนวแกน 
การไหลของพลังงานและการควบคุม การออกแบบและการเลือกป๊ัม พัดลม เครื่องอัดอากาศ กังหัน ระบบท่อ  

  the properties of various types of fluid machinery, theory of centrifugal and axial 
flows, energy flow  and control, pump-, fan-, compressor-, turbine- and piping design and 
selection. 
 
151-465  กังหันแก๊ส (Gas Turbine)         3(3-0-6) 
    วิชาบังคับก่อน :  151-221 อุณหพลศาสตร์ 1 

    อุณหพลศาสตร์ของวัฎจักรกังหันแก๊ส ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและกําลังที่ได้ของวัฎจักรที่มี
อินเตอร์    คูลลิ่ง รีฮีทและรีเจนเนอเรทีฟ ทั้งแบบแยกและแบบใช้ร่วมกัน เครื่องยนต์เทอร์โบพร้อพ 
เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ท เครื่องยนต์บายพาสเจ็ท เครื่องยนต์ความเร็วเหนือเสียงวัฎจักรจริง  
  
       thermodynamic cycles of gas turbine, the effect of inter-cooling to the 
performance and the power output of thermal cycles,  reheat and regenerative heat cycle, 
turboprop engine, turbojet engine, bypass jet engine, supersonic jet engine. 
 
151-493 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล       3(3-0-6) 
            (Selected Topics in Mechanical Engineering)     
      วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

            ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมเครื่องกล 

   A study of interesting mechanical subjects. 
 
151-496  ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล      3(3-0-6) 
    (Special Problems in Mechanical Engineering) 
             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้า
สาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้องสําเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงาน เพื่อเก็บรักษาไว้ที่
สาขาวิชาและต้องมีการสอบปากเปล่า 

  Students will have a chance for organizing their own paper research with a designated 
topic from the course responsible person under the agreement of the dean of mechanical 
engineering department.The research must be done within one semester period and 
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students must submit a report to the department. Finally, students will be qualified with an 
oral examination. 

 
 
กลุ่มวิชาการผลิตและกลศาสตร์ของแขง็ประยุกต์ 

151-301 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  (Engineering Economics)                                 3(3-0-6) 
             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

   แนวคิดพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์  แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน มูลค่าเงินที่เปลี่ยน
ตามเวลา  การวัดเพื่อเปรียบเทียบโครงการเชิงเศรษฐศาสตร์  ค่าเสื่อมราคาและภาษีรายได้  การวิเคราะห์ 
การทดแทนทรัพย์สิ น การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน  

   Basic concepts in engineering economic. Cost concepts based on activity and 
quality. Time value of money. Measuring the worth of investment comparison of 
alternatives. Depreciation and income tax consideration. Replacement analysis. Decision 
making under risk and uncertainty. Break-even point analysis.  
 
151-436   กลศาสตร์วัสดุ 2 (Mechanics of Materials 2)    3(3-0-6) 

    วิชาบังคับก่อน :  151-232  กลศาสตร์วัสดุ 1 
     ทฤษฎีของเสา ความเค้นและความเครียด 3 มิติ ภาชนะผิวหนา จานหมุน แผ่นและเปลือกบาง 
การวิเคราะห์การเปลี่ยนรูปแบบถาวร ความเค้นความเครียดด้วยระเบียบวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์เบ้ืองต้น 

    Describes the theory of columns, strains and  stresses in three dimensions, thick 
containers, disc, plates and shells, the analysis of plastic deformation, the basic finite 
element methods for strain and stress analysis. 

 
151-437  ระเบียบวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method)    3(3-0-6) 
    วิชาบังคับก่อน : 151-333 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
    แนวคิดพ้ืนฐานของระเบียบวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์กับการประยุกต์ใช้งานทางด้านกลศาสตร์
ของแข็งและกลศาสตร์ของไหล พลศาสตร์ การถ่ายเทความร้อน 
    Describes the principles of finite element methods with the application for solid 
mechanics fluid mechancis dynamics and heat transfer. 

 
151-438  การออกแบบทางวิศวกรรมและการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว   3(3-0-6) 
    (Engineering Design and Rapid Prototyping) 
    วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

   บรรยายเกี่ยวกับภาพรวมของวงจรการออกแบบงานทางวิศวกรรม ต้ังแต่การออกแบบทาง
วิศวกรรมเบื้องต้น เช่น ปรัชญาการออกแบบงานทางด้านวิศวกรรม การทํางานเป็นกลุ่ม การสร้างแนวคิด เป็น
ต้น ไปจนถึงการผลิตช้ินส่วน ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ ซีเอ็นซี และ เครื่องจักรสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ การผลิต และการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม การทดสอบชิ้นส่วน การออกแบบ
เพื่อหาจุดที่ดีที่สุด และการรีไซร์เคิลช้ินส่วน 
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   Describes the holistic view of engineering design process from the initial 
competency in engineering design such as the design philosophy, teamwork, practical idea 
initiation to the manufacturing with automatic machines, CNC and rapid prototyping 
machines, computer aided design (CAD), computer aided manufacturing (CAM) and computer 
aided engineering (CAE), component testing process,  optimum design and component 
recycle process. 

 
151-472 กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Process) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ทฤษฎีและหลักการของกระบวนการผลิต งานหล่อวัสดุ การขึ้นรูปช้ินงาน การใช้เครื่องจักรตัดขึ้นรูป
ช้ินงานและเทคโนโลยีงานเชื่อม ความสัมพันธ์ของวัสดุและกระบวนการผลิตวัสดุที่ใช้ทําเครื่องมือตัดโลหะ 
ลักษณะของเครื่องมืดตัดโลหะ ของเหลวสําหรับการตัดโลหะ ศึกษาส่วนประกอบ หลักการทํางานและการ
บํารุงรักษาเครื่องมือกลชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตหลักมูลฐาน การคิดต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์หา
จุดคุ้มทุน 
 A theoretical introduction to the principles of manufacturing process including work 
piece forming by casting process, machining process and welding process, the relation 
between materials and the manufacturing process with cutting tools, metal cutting by 
plasma , the principles of machine maintenance, the calculation and analysis of costs and 
breakeven point for fundamental manufacturing processes. 
 
151-473  การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)     3(3-0-6) 
    วิชาบังคับก่อน :  126-316  สถิติและความน่าจะเป็น 
   ศึกษากระบวนการผลิตและหาวิธีควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด กําหนดแผนการผลิตเพื่อ
คุณภาพ การแก้ปัญหาเมื่อมีเหตุขัดข้อง กําหนดนโยบายการผลิตและทํานายความต้องการของตลาด 

  Describes the study of manufacturing processes and the methodology of quality 
control, the quality control plans, the solution procedures in technical difficulties, the 
definition of manufacturing policies and the market prediction. 
 
151-474  เทคโนโลยีซีเอ็นซี       3(3-0-6) 

 (CNC Technology) 
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลซีเอ็นซีขั้นสูง เครื่องเจียรไนซีเอ็นซี เครื่องจักรกลซีเอ็นซีความเร็วสูง 
เครื่องกัดซีเอ็นซี เครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องตัดโลหะด้วยลวดไฟฟ้าซีเอ็นซี เครื่องเจาะกระแทกเทอเรทซีเอ็นซี 
เครื่องตัดเลเซอร์ และเครื่องตัดแผ่นโลหะ ระบบควบคุมความปลอดภัย ความเที่ยงตรงของเครื่องจักรกล 
อุปกรณ์คีมหนีบระบบไฮดรอลิกส์และระบบนิวเมติก ระบบควบคุมเครื่องจักรด้วยตัวเลข ระบบควบคุมซีเอ็นซี 
ระบบพิกัด การกําหนดจุดศูนย์และจุดอ้างอิงของชิ้นงาน   การเขียนโปรแกรมคําสั่งควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซี  
การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลซีเอ็นซี  

Advanced CNC machine technology; CNC grinding; high speed machining; CNC 
milling machining center; CNC turning machine; CNC wire EDM; CNC turret punching; CNC 
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laser cutting, and CNC sheet metal machines; safety precaution; precision machining; 
hydraulic and pneumatic clamping devices; numerical control; CNC control system; 
coordinate system; zero point positions of workpiece; programming control CNC-milling 
machine; CNC machine maintenance. 
151-475  คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต      3(2-3-6) 
             (Computer Aided Design and Manufacturing)   
             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
     หลักการพื้นฐานของเส้นโค้งเรียบไม่มีมุมหัก หลักการพื้นฐานของพื้นผิว การใช้ระบบโคออดิเนต
และมุมมอง การสร้างเส้นขอบของพื้นผิว การสร้างพื้นผิวที่มีรูปร่างพื้นฐานและไม่จํากัดรูปร่าง การสร้างและ
แก้ไขรูปร่างโดยการตัดพ้ืนผิว การสร้างเส้นช่วยบนการสร้างพื้นผิว การสร้างเส้นและแสดงข้อมูลจากพ้ืนผิว ฝึก
ปฏิบัติใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต เขียนรูปสามมิติเป็นวัตถุทรงตันและเขียนรูป
สามมิติเป็นพื้นผิว นําไฟล์รูปที่เขียนไปสร้างรหัสตัวเลขและรหัสตัวอักษรส่งเข้าเครื่องจักรที่ควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์ผลิตช้ินงานตามที่ออกแบบไว ้

Describes the fundamental of smooth curves, fundamental of surface, 
the application coordinate systems and view, the creation of surface edges, the creation of 
basic geometry and polygons, the creation and edition of cut surfaces, auxilliary lines on 
surfaces, the creation of lines from surfaces, the practical training of computer-aided design 
and manufacturing, drawing of three dimensional of volume geometries and three 
dimensional closed surface geometries, the conversion of drawings to numerical and ASCII 
codes and the application with CNC for work piece manufacturing.  
 
151-476  วิศวกรรมซ่อมบํารุง (Maintenance Engineering)     3(2-3-6) 
             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    หลักการและแนวคิดในการซ่อมบํารุงรักษา สาเหตุของการเสื่อมสภาพ การตรวจสภาพเครื่องจักร 
การวางแผนการตรวจซ่อมแซม การควบคุมและการประเมินผล การบํารุงรักษา การซ่อมบํารุงเชิงป้องกัน การ
หล่อลื่น การซ่อมบํารุงเครื่องจักร และอุปกรณ์พ้ืนฐานของโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการอะไหล่ งาน
บํารุงรักษาอย่างมีประสิทธิผล 

   Describes the fundamental and the concept of maintenance, the cause of failure, 
machine inspections, the definition of machine repairing, control and assessment, protective 
maintenance, lubrication, maintenance of standard industrial machines and devices, spare 
part management, effective maintenance. 
 
151-477  การบริหารงานทางวิศวกรรม (Engineering Management)             3(3-0-6) 
             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    ศึกษาหลักของการบริหารแบบใหม่ เทคนิควิธีการเพิ่มผลผลิต ระบบการผลิต มนุษยสัมพันธ์ ความ
ปลอดภัยในการทํางาน มลภาวะกฎหมายอุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การเงิน การตลาด และการ
บริหารโครงการ 
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  Describes the principles of neo management, incremental production techniques, 
production systems, human relations and safety in work places, engineering pollution 
regulations, engineering economic, financial, marketing and project management. 

 
 
 
 

151-483  การวัดทางวิศวกรรม (Engineering Measurement)     3(3-0-6)          
    วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
    ความคลาดเคลื่อนในการวัด การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนในการวัด พฤติกรรมของระบบ เครื่องมือ
วัดแบบอนาล็อก และ ดิจิตอล การวัดปริมาณทางกลด้วยอุปกรณ์ทางไฟฟ้า ระยะ ความเครียด การวัด
อุณหภูมิ การวัดแรง ความเร็ว แรงบิด การใช้สเตรนเกจ การวัดระดับของเหลวในภาชนะปิด การวัดอัตราการ
ไหลของของเหลว และก๊าซ การวัดความดัน การวัดการเคลื่อนที่เชิงมุมและในแนวเส้นตรง 
    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. 
 
151-484  ไฮโดรลิกส์และนิวเมติกส์ (Hydraulics and Pneumatics)     3(3-0-6) 
    วิชาบังคับก่อน :  151-241 กลศาสตร์ของไหล 
    ทฤษฎีและหลักการทํางานของระบบไฮโดรลิกส์และนิวเมติกส์ อุปกรณ์และวาล์วต่างๆ ในระบบ 
สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ การออกแบบวงจรขั้นพื้นฐาน การออกแบบวงจรควบคุมด้วยไฟฟ้า การเขียนโปรแกรม
พีแอลซี การทํางานร่วมกันของระบบไฮโดรลิกส์และนิวเมติกส์การบํารุงรักษา 

   Describes the 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. 
 
151-493  เรือ่งเฉพาะทางวิศวกรรมเครือ่งกล                              3(2-3-6) 
             (Selected Topics in Mechanical Engineering)  
              วิชาบังคับก่อน : ไม่มี        
     ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมเครื่องกล 

    A study of interesting mechanical subjects. 
 

151-496  ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล      3(3-0-6) 
    (Special Problems in Mechanical Engineering) 
             วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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    การศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหน้า
สาขาวิชา งานดังกล่าวจะต้องสําเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงาน เพื่อเก็บรักษาไว้ที่
สาขาวิชาและต้องมีการสอบปากเปล่า 

  Students will have a chance for organizing their own paper research with 
a designated topic from the course responsible person under the agreement of the dean of 
mechanical engineering department. The research must be done within one semester period 
and students must submit a report to the department. Finally, students will be qualified 
with an oral examination. 

3.1.5.3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   จํานวน 6 หน่วยกิต 
                       ให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม 
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          3.2  ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ
(เรียง
จาก

สูงสุดไป
ต่ําสุด) 

สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)์  ผลงานทางวิชาการ อาทิ 
ตํารา,งานวิจัย, บทความ

วิชาการ 
(เรียงตามหลักบรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

 

1. 
 

อาจารย์ นายชูตระกูล       ศิริไพบูลย์ 1 5299 0024 xxxx วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี  2553 

12 
 

12 
 - 

2. อาจารย์ นายธนพจน์        วิเวก 1 6299 0013 xxxx วศ.ม 
 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554 

12 
 

12 
 - 

3. 
 

อาจารย์ นายชาญชัย    วิรุณฤทธิชัย     3 1005 0293 xxxx วศ.ด. 
 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 
 

(วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557 
(วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 
(วิศวกรรมเครื่องกล)               
มหาวิทยาลัยสยาม  2539  

12 12 - 

4. 
 

อาจารย์ นายวุฒิกรณ์      จริยตันติเวทย์ 3 7099 0013 xxxx วศ.ม. 
 

 
 

คอ.บ. 
 
 

(เทคโนโลยีเทคโนโลยีการจัด
การพลังงาน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 2541 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
,2539 

12 
 

12 
 

- 
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 3.2  ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ
(เรียง
จาก

สูงสุดไป
ต่ําสุด) 

สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)์  ผลงานทางวิชาการ อาทิ 
ตํารา,งานวิจัย, บทความ

วิชาการ 
(เรียงตามหลักบรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

 

5. อาจารย์ นางสาวชาณิดา   พิทยานนท์  
 

 

3 7399 0034 xxxx MBA 
 

 
วศ.ม. 

 
วศ.บ. 

 

(ผู้บริหารการเงิน) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
2555 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2548 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2547 

 
 

12 

 
 

12 
- 
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3.2.2  อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ลําดับ ตําแหน่ง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ
(เรียง
จาก

สูงสุดไป
ต่ําสุด) 

สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ ภาระงานสอน 
 (ชม./สัปดาห)์  

ผลงานทางวิชาการ อาทิ 
ตํารา,งานวิจัย, บทความ

วิชาการ 
(เรียงตามหลักบรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

 

1. 
 

อาจารย์ นายชูตระกูล       ศิริไพบูลย์ 1 5299 0024 xxxx วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 2553 

12 
 

12 
 

- 

2. อาจารย์ นายธนพจน์        วิเวก 1 6299 0013 xxxx วศ.ม 
 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554 

12 
 

12 
 - 

3. 
 

อาจารย์ 
 

นายชาญชัย    วิรุณฤทธิชัย     3 1005 0293 xxxx วศ.ด. 
 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 
 

(วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557 
(วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 
(วิศวกรรมเครื่องกล)               
มหาวิทยาลัยสยาม 2539  

12 
 

12 
 

- 

4. 
 

อาจารย์ นายวุฒิกรณ์      จริยตันติเวทย์ 3 7099 0013 xxxx วศ.ม. 
 
 
 

คอ.บ. 
 
 

(เทคโนโลยีเทคโนโลยีการจัด
การพลังงาน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี  2541 
(วิศวกรรมเครื่องกล) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
2539 

12 
 

12 
 

- 
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ลําดับ ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ
(เรียง
จาก

สูงสุดไป
ต่ําสุด) 

สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ ภาระงานสอน 
 (ชม./สัปดาห)์  

ผลงานทางวิชาการ อาทิ 
ตํารา,งานวิจัย, บทความ

วิชาการ 
(เรียงตามหลักบรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

 

5. อาจารย์ นางสาวชาณิดา   พิทยานนท์  
 

 

3 7399 0034 xxxx MBA 
 

 
วศ.ม. 

 
วศ.บ. 

 

(ผู้บริหารการเงิน) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
2555 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2548 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2547 

 
 

12 

 
 

12 
- 
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 3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
  - 

 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกลหรือการฝึกงาน) 
ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทํางานจริง ดังนั้น

หลักสูตรได้กําหนดรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาหลัก
ทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยการฝึกปฏิบัติ/ฝึกงานภาคสนาม/ปฏิบัติงานในองค์กร/หน่วยงาน/
สถานประกอบการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยี 

     4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา ดังนี้ 
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ

จําเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากย่ิงขึ้น 
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนําไปใช้ในงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม 
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถาน

ประกอบการได้ 
4.1.5 มีความกล้าแสดงออกและนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 3 ของชั้นปีที่ 2  ระยะเวลารวม 4 เดือน (16 สัปดาห์) 

 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

เป็นไปตามที่หน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกงานจะกําหนด 
 
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน 

ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลสามารถออกแบบและ
สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้มีการค้นคว้าพัฒนา เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล  และต้องผ่านการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยและวิชาเตรียมการจัดทําโครงงานแล้ว และเมื่อ
ได้หัวข้อโครงงาน ต้องมาสอบหัวข้อต่อคณะกรรมการโครงงานและทํารูปเล่มเพื่อสอบโครงงานทาง
วิศวกรรมเครื่องกลต่อคณะกรรมการสอบโครงงานจากภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ต้องส่ง
โครงงานตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดอย่างเคร่งครัด 
 
5.1 คําอธิบายโดยย่อ 

โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกลมีการเสนอหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาใช้ใน
การคิดค้นโครงงาน วัตถุประสงค์ขอบเขตการดําเนินโครงงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับที่จะเป็นประโยชน์สู่เชิง
พาณิชย์ในอุตสาหกรรมหรือการประยุกต์เพื่อพัฒนาต่อยอดในอนาคต โดยการทําโครงงานต้องเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
นักศึกษาสามารถออกแบบการทดลองโครงงาน มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและโปรแกรมใน 

      การทําโครงงาน การใช้ภาษาเขียนและภาษาพูด มีการวางแผน มีความรับผิดชอบงาน สามารถแก้ไข
ปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกลและใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาในอนาคต 
 
5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาที่ 3 ของชั้นปีที่ 2  
 
5.4 จํานวนหน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 
 
5.5 การเตรียมการ 
 มีการกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ด้านการให้คําแนะนําและช่วยเหลือทางวิชาการแก่
นักศึกษา เช่น การเลือกหัวข้อเรื่อง การแนะนําแหล่งข้อมูล การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ และชั่วโมงการให้
คําปรึกษา การจัดทําบันทึกการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับโครงงาน       
 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

การประเมินความก้าวหน้าในการจัดทําโครงงานในเอกสารบันทึกให้คําปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
และการประเมินคุณภาพและการนําเสนอของผลงานที่ได้กําหนดรูปแบบโครงงาน และการนําเสนอต่อ
คณะกรรมการสอบโครงงานที่มีอาจารย์สอบไม่ตํ่ากว่า 3 คนตามระยะเวลาที่กําหนดสอบโครงงาน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม มสีมัมาคารวะ รู้จกั
กาลเทศะ และทําหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม 

ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล  

2) มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฎิบัติ สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้กับวิชาชีพของตน และการศึกษา
ต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ 

เรียนรู้ในภาคทฤษฎี และปฎิบัติ 

3) มีความใฝรู่้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยทีี่
มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้น
ไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนา
สังคมและประเทศชาติ 

มอบหมายงานที่มีลักษณะ การค้นคว้าเพื่อสามารถสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง และรายวิชาเลือกมีลักษณะที่ต่อยอดความรู้
พ้ืนฐานในภาคบังคับ 

4) คิดเป็น ทําเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และสามารถเลอืกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

มอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบวงจร การทํา
กิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน คนและเวลา 

5) คิดเป็น ทําเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และสามารถเลอืกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

มอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบวงจร การทํา
กิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน คนและเวลา 

6) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และ
ใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์
ทางเทคนิค ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่นักศึกษา หรือ
บุคคลภายนอกที่ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย 
เผยแพร่ การถามตอบ และแลกเปลี่ยนความรู ้

  
2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีคุณธรรม 
2) มีจริยธรรม 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1) กําหนดให้เป็นวัฒนธรรมในองค์กร ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรมเช่นการเข้าช้ัน
เรียนตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 



มหาวิทยาลัยสยาม                                                                                                                                      53 

สํานักวิชาการ 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ 
กระตือรือร้นในการเรียนรู้รวมทั้งลักษณะอันพึงประสงค์ของคนดีการยกย่องผู้ทําความดี 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึง
คุณธรรมที่ต้องการปลูกฝัง มีความขยันอดทน 

4 ) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องการปลูกฝัง
บ่มเพาะให้ปรากฏในตัวผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและกรณี
ตัวอย่าง เช่น พฤติกรรมด้านคุณธรรมเช่นความซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม 

6) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณค่าของศิลปะและดนตรี  
รวมทั้งคุณค่าของการมีจิตสาธารณะ 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้คุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การการเข้าช้ันเรียนตรงเวลา การแต่งกายตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
2) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคที่เป็นไปอย่าง

สุจริต 
3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่แสดงถึงความมีวินัย ความเป็นผู้นํา 

และผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การมีจิตสาธารณะ 

 2.2  ด้านความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) สามารถอธิบายถึงความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้ 
2) สามารถบูรณาการความรู้พ้ืนฐานในรายวิชาต่างๆ ที่เรียนกับการเรียนในสาขาวิชาได้ 

หรือนําไปใช้เพื่อการดํารงชีวิตได้ 
2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  เน้นการเรียนการสอนที่เป็น (Active 
Learning)     

2) จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนด้านสังคมโลก
ผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอน  

3) จัดให้มีการเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ และหรือสถานการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง เพื่อให้มีการ
เรียนรู้ทั้งองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ หลักการและทฤษฏีสู่การประยุกต์ในชีวิตประจําวัน 

5) เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก โดยคํานึงถึงความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี สู่การประยุกต์ในชีวิตประจําวันอย่างมีความสุข 

6) จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนําเสนองานในรูปแบบการทํารายงาน การนําเสนอ
งานทั้งแบบกลุ่มและหรือเป็นรายบุคคล 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) ให้มีการประเมินตนเองก่อนเรียนและภายหลังการเรียน 
 2) ประเมินโดยการทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศึกษา 
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 3) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมของรายวิชาทั้งในและนอกห้องเรียน 
4) ประเมินจากผลการการทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนการทํารายงาน หรือการนําเสนอ 

งาน ทั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล  

2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
    2) แสดงออกถึงความใฝ่รู้ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่องใน

รายวิชาที่เรียนได้ 
3) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการ ทฤษฎีและ

กระบวนการต่างๆ ในการคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนได้อย่างเหมาะสม 
2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์
ด้วยเหตุผลเช่นการอภิปรายกลุ่ม จัดสถานการณ์จําลอง 

2) การถาม ตอบปัญหาแสดงความเห็นในชั้นเรียน 
3) จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ ตรง เช่นการฝึกปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ์จากผู้ 

มีประสบการณ์ แล้วนํามาสรุปเป็นสาระความรู้ และนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
      4) จัดการเรียนการสอนแบบ (Problem based learning) ในลักษณะการประเมินสภาพ
ปัญหาที่เกิด กับชีวิตประจําวัน โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) ประเมินจากรายงานการเรียนรู้ 

2) ประเมินจากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความเหมาะสมในการแก้ปัญหา 
 3) ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ต้ังแต่การต้ังคําถาม การสืบค้น การคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

4) ประเมินจากการจัดทําโครงการเพื่อประยุกต์องค์ความรู้ในรายวิชาทักษะที่นํามาใช้ใน
สถานการณ์จริง 

2.4  ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) แสดงออกถึงความใส่ใจทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
   2) สามารถทํางานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
   3) แสดงออกถึงภาวะผู้นําและผู้ตามที่เหมาะสม 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
 1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทํางานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบ การยอมรับความแตกต่างของตนในสังคม 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การทํางานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจ

วัฒนธรรมในองค์กร ในรายวิชาต่างๆ 
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4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ให้โอกาสให้ผู้ เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยการเรียนรู้ เช่น 
ความสําคัญและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกในการเป็นผู้นํา 
และผู้ตามท่ีดี เช่น การทํางานเป็นกลุ่ม 
 2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกขณะทํากิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 
2) การนําเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) การประเมินความรับผิดชอบ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4) การประเมิน โดยเพื่อนในชั้นเรียน 

2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขหรือใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการ

ดํารงชีวิต 
3) สามารถรู้เท่าทันและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและนําเสนอข้อมูลได้ 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การอ่าน การเขียน 
และการนําเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 

2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การอ่าน การเขียน และ
การนําเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทย 

3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย
และเหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ใช้คณิตศาสตร์เชิง
ตัวเลขสถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับนําเสนอด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสารด้าน
ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ ผ่านสื่อเทคโนโลยีแบบต่างๆ 

2) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน การนําเสนอ ผลงาน โดยใช้เทคโนโลยี 
4) ประเมินจากการทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาค และการทดสอบปลายภาค 
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• หมวดวิชาเฉพาะ 
3.1 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม งานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลนอกจากเป็นตัวช้ีวัดความเจริญรุ่งเรืองทาง
เทคโนโลยีของประเทศแล้ว ยังต้องคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของผู้อ่ืนด้วย ดังนั้นวิศวกร
เครื่องกลจําเป็นที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ อาจารย์
ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 7 ข้อ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนา
คุณธรรม และจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม 
และจริยธรรมอย่างน้อย 7 ข้อตามที่ระบุไว้ 

1)  ตระหนักในคุณค่าและคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต   
2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3)  มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ

ความสําคัญ 
4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็น

มนุษย ์
5)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
6)  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการทํางานที่จะเกิดกับบุคคล องค์กรและสังคม 
7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

นอกจากนั้น หลักสูตรอุตสากรรมศาสตรบัณฑิตต้องมีวิชาเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม เป็นวิชาบังคับ 
ซึ่งอาจารย์ผู้สอนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรมทกุภาคการศึกษา ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็น
ข้อสอบ อาจใช้การสังเกตพฤติกรรมระหว่างทํากิจกรรมที่กําหนด มีการกําหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมให้เปน็ส่วนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไม่ผ่าน
เกณฑ์ อาจต้องทํากิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มก่อนจบการศึกษา 
 
3.1.2 กลยุทธก์ารสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียน
ให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยใน
การทํางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่
กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การ
ยกย่องนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 
 
3.1.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

• ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

• ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสตูร 

• ประเมินการกระทําทุจริตในการสอบ 
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• ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย 
 

3.2  การพัฒนาความรู ้       
3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีคณุธรรม จริยธรรม และ
ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม 
ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา 
2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายความต้องการของงานทางวิศวกรรมเครื่องกล รวมทั้ง

ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกบัการแก้ไขปัญหา 
3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ

ระบบงานทางวิศวกรรมเครื่องกลให้ตรงตามข้อกําหนด 
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเครื่องกล 

รวมทั้งการนําไปประยุกต์ 
5) ติดตาม ใส่ใจพฒันาความรู้ ความชํานาญทางด้านงานวิศวกรรมเครื่องกลอย่างต่อเนื่อง 
6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ

ของเทคโนโลยีใหม่ๆ  
7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ความรู้ที่ใช้งานได้จริง  
8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่
นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร     

 
3.2.2 กลยุทธก์ารสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู ้

ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฎิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  ทั้งนี้ใหเ้ป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 

     นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 
3.2.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 
1) บททดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
4) ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ 
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

 
3.3  ทักษะทางปัญญา   
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3.3.1 ผลการเรียนรู้ด้ารทักษะทางปญัา 
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว 

ดังนั้นนักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จรยิธรรม และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและ
สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจาํ นักศึกษาต้องมี
คุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรปุประเด็นปัญหาและความต้องการ  
4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างเหมาะสม 

3.2.3 กลยุทธ์การสอนที่ใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฏีและเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาของงานทางด้าน    

         วิศวกรรมเครื่องกล และการทํางานเป็นทีม 
2) การอภิปรายกลุ่ม 
3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
 

 
3.3.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นี้สามารถทําได้โดยการออกข้อสอบที่ให้
นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา 
หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุ่มคําตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคําถามเกี่ยวกับ
นิยามต่าง ๆ และการให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานในโครงงานวิศวกรรมเครื่องกลด้วยตนเอง และทําการ
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เป็นต้น 
3.4  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 
3.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจาก
สถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให้
เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ  
ต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
คุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้ 

1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งใน
บทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 

3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน

อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
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6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 

3.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  

ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน 
ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวัง
ในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) สามารถทํางานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
5) มีภาวะผู้นํา 

3.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

คุณสมบัติต่าง ๆ นี้สามารถวัดร่วมกับคุณสมบัติในข้อ 5.1, 5.2, และ 5.3 ได้ในระหว่างการทํากิจกรรม
ร่วมกัน เช่น การประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของ
ข้อมูลที่ได้ 

 

3.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตํ่าดังนี ้
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์    

ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนอ

อย่างเหมาะสม  
    4)  สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
 
 3.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร   
         และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจทําได้ใน
ระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นําเสนอ
แนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในช้ันเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิง
วิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้
วิเคราะห์สถานการณ์จําลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และนําเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิค
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ ์
 

3.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สํานักวิชาการ 

  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร เช่น 

1) การประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง 

2) การประเมินจากความสามารถในการอธิบายข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ  การ
อภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

                 ความรับผิดชอบหลัก 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
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 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน              

101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก           
101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นํา         
101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด              

101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม              

101-106 การเมืองและกฎหมายใกล้ตัว              

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชวีิต           
101-108 หลักตรรกศาสตรแ์ละทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต            
101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ          
101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน           
101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่           
101-112 อารยธรรมศึกษา          
101-113 ทักษะการศึกษา          

101-114 จิตวิทยาทั่วไป          
101-115 สังคมวิทยาเบื้องต้น           
101-116 หลักเศรษฐศาสตร์             
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
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 

 
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 
 

101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร              
101-202 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ         
101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น          
101-204   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน        
101-205   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ         
101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ        
101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน        
101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน            

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

 
3. กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
 

101-301 ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21            

101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ           

101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน              

101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
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 

 และธุรกิจใหม่    

101-305 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อทุกคน         
101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน              
101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ         
101-308 คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน         
101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม          
101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี           
101-311 เคมีในชีวิตประจําวัน           
101-312 คณิตศาสตร์ในชวีิตประจําวัน         
101-313 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล         
101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม         
101-315 สถิติความน่าจะเป็น         

 
4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสนุทรยีศาสตร ์
 

101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย          
101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต          

101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม           
101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน              
101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดํารงชวึิต              
101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค ์              
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 มีคุณธรรม 
1.2 มีจริยธรรม 

2.1 สามารถอธิบายถึงความรู้  
     ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้ 
2.2 สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐาน 
     ในรายวิชาต่างๆ ที่เรียนกับการ 
     เรียนในสาขาวิชาได้ หรือนําไปใช้ 
     เพื่อการดํารงชีวิตได้ 

3.1 สามารถแสดงออกถึงการคิด 
     วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี 
     เหตุผล 
3.2 แสดงออกถึงความใฝ่รู้ สามารถ 
     ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
     อย่างต่อเนื่องในรายวิชาที่เรียนได้ 
3.3 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และ 
     ใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด 
     หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการ 
     ต่างๆ ในการคิดแก้ปัญหาใน 
     สถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมา 
     ก่อนได้อย่างเหมาะสม 

4.1 แสดงออกถึงความใส่ใจทั้งต่อ 
     ตนเองและผู้อื่น 
4.2 สามารถทํางานเป็นกลุ่ม มีความ 
     รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
4.3 แสดงออกถึงภาวะผู้นําและ 
     ผู้ตามที่เหมาะสม 

5.1 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ 
     อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงตัวเลข 
     หรือใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และ 
     สถิติในการดํารงชีวิต 
5.3 สามารถรู้เท่าทันและเลือกใช้ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
     สื่อสารและนําเสนอข้อมูลได้ 

 
 
 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

ความรับผิดชอบหลกั  O ความรับผิดชอบรอง 
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จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน                              
124-105 ฟิสิกส์ทั่วไป O O      O O                 O   
125-201 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1  O                O      O O   
151-101 เขียนแบบวิศวกรรม  O       O          O O     O    
151-203 กลศาสตร์วิศวกรรม O O       O             O   O   O 
151-271 วัสดุวิศวกรรม   O O               O      O   O  
155-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                O   O O          
 สําหรับงานวิศวกรรม                              
กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา                              
151-221 อุณหพลศาสตร์ 1 O O                   O        
151-241 กลศาสตร์ของไหล O O  O                  O   O    
151-232 กลศาสตร์วัสดุ O O                O   O      O   
151-472 กรรมวิธีการผลิต   O             O O           O  
151-441 การทําความเย็นและการปรับ

อากาศ 
    O                   O    O 

151-351 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1      O                O     O 
151-452 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2      O                O     O 
151-490 เตรียมสหกิจศึกษาสําหรับ

วิศวกรรมเครื่องกล 
  O   O                O      

151-491 สหกิจศึกษาสําหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล 

     O                   O 

จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 
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กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา                              
กลุ่มวิชาการจัดการพลังงาน  
และความร้อนของไหลประยุกต์ 

                             

151-429 การจัดการพลังงาน O          O        O     O O    
151-431 การตรวจสอบพลังงาน   O               O  O   O      O 
151-323 เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน       O      O  O      O      O   
151-422 เทคโนโลยีระบบท่อในอาคาร             O    O   O     O   O  
151-427 วิศวกรรมไอน้ํา      O       O      O          
151-428 พลังงานหมุนเวียน             O         O      O  
151-444 เครื่องจักรกลของไหล             O      O         O  
151-465 กังหันแก๊ส O            O   O            O  
151-493 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล       O         O    O       O   
151-496 ปัญหาพิเศษทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 
          O       O          O  

กลุ่มวิชาการผลิตและกลศาสตร์ของแข็งประยุกต์                              
151-301 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม        O        O     O      O   
151-436 กลศาสตร์วัสดุ 2   O O            O              
151-437 ระเบียบวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์                   O O      O    
151-438 การออกแบบทางวิศวกรรม    O     O                    
151-473 การควบคุมคุณภาพ   O                       O    

151-474 เทคโนโลยีซีเอ็นซี      O        O     O O      O    
151-475 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

และการผลิต 
             O    O O       O O   

151-476 วิศวกรรมการซ่อมบํารุง     O                    O    
151-477 การบริหารงานทางวิศวกรรม     O                     O    
151-483 การวัดทางวิศวกรรม  O                      O     

จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน                              
151-231 เขียนแบบเครื่องกล                O          O    
151-484 ไฮโดรลิกส์และนิวแมติกส์   O O              O   O      O   
151-493 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล  O               O       O  O    
151-496 ปัญหาพิเศษทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 1 
O    O      O O       O  O       O  

สรุปรวมหลักสูตร                              
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ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.คุณธรรม จริยธรรม 
1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต   
2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม 
3)  มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถ

ทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลําดับความสําคัญ 

4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ 

5)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 

6)  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 

7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

 

2. ความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี
ที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความ
ต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา 
3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด 
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิวัฒนาการ 
5) รู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทาง
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อให้
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  
7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์
ซอฟแวร์ที่ใช้งานได้จริง 
8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

3. ทักษะทางปัญญา 
1)  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น
ระบบ 
2)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 
3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
4)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับ
การแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและ
สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความ
สะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ใน
กลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของ
ผู้ร่วมทีมทํางาน 

3)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มา  
     ชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
4)  มีความรับผิดชอบในการกระทําของ   
     ตนเองและรับผิดชอบในงานกลุ่ม 
5)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน  
      การแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว  
      และส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืน 
      อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ  
      ของกลุ่ม 
6)   มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ   
      เรียนรูท้ั้งของตนเองและทาง  
      วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ต่อการทํางานที่เกีย่วกับคอมพิวเตอร์ 
2)  สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค ์
3)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า
และการเขียนเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่าง
เหมาะสม  
4)  สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
เหมาะสม 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
   การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี (ภาคผนวก ง.) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 

ให้กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธ์ิ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได ้

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทําวิจัยสัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอย่างต่อเนื่องและนําผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน
การสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับ
สากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1. ภาวะการณ์ได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาใน
การหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2. การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ 
เช่น ปีที่ 2 ปีที่ 3 เป็นต้น 

3. การประเมินตําแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4. การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึง

พอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

5. การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน 
รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้นด้วย 

6. ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา 

7. ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่งได้แก่  
(1) จํานวนนวัตกรรมที่พัฒนาเอง  
(2) จํานวนสิทธิบัตร  
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(3) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 
(4) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ 
(5) จํานวนกิจกรรมอาสาสมคัรในองค์กรทีท่ําประโยชน์ต่อสังคม 
 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 

           3.1  นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รบัปรญิญา ต้องมีคณุสมบัติครบถว้น ดังต่อไปนี ้
3.1.1 เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในหลักสูตร 
3.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ตํ่ากว่า 2.00 
3.1.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  
3.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย 
3.1.5 มีเกียรติและศักด์ิของนักศึกษา 
 

           3.2  นักศึกษาที่มีสทิธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา  ต้องมีคุณสมบติัครบถ้วนดงันี ้
                     3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทา้ยที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
                     3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
                     3.2.3 ให้นกัศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ย่ืนคําร้องแสดง 
ความจํานงขอสําเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมนิผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กําหนด มิฉะนั้น
อาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่  
1. มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/

สถาบัน  คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

2. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นอันดับแรก การ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล  
1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นอันดับแรก การ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

2. การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

2. มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
3. ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาชีพเป็นรอง 
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หมวดที่ 7  ประกันคุณภาพการหลักสูตร 

ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และแนวทาง
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา พ .ศ .2558 ซึ่ งประกาศในราชกิจจานุ เบกษา 
 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 โดยกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร ตามองค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 6 ด้าน คือ     (1) การกํากับมาตรฐาน 

  (2) บัณฑิต 
  (3) บัณฑิต  
  (4) คณาจารย์ 
  (5) หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. การกํากับมาตรฐาน 
1.1 มีคณะกรรมการประจําคณะฯ คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯกํากับ

มาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ จํานวน 5 คน ทําหน้าที่ประธานหลักสูตร 1 คน และกรรมการ

หลักสูตร 4 คน ซึ่งต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการประจําคณะฯ และนําเสนอรับรองจากมหาวิทยาลัยและ
มีคุณวุฒิตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาวิศวกร 

1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทําหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้ หลักสูตรจะต้องมีกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์อยู่ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เสนอแผนการดําเนินงาน การควบคุมและการติดตามผล 
การดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจําคณะฯ ทุกภาคการศึกษาเพื่อช่วย
กํากับให้การดําเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน 

1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ พิจารณาเสนอแต่งต้ังอาจารย์พ่ีเลี้ยง อาจารย์พิเศษ ซึ่งต้องกํากับให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาวิศวกร 

2.   บัณฑิต 
2.1 ผู้สําเร็จการศึกษา ร้อยละ 70 สามารถจบการศึกษาภายในกําหนดเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
2.2 ผู้สําเร็จการศึกษา ร้อยละ 50 สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพภายใน 2 ปี 
2.3 มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
 

3.   นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 

 3.1.1 กําหนดคุณสมบัติผู้เรียนตามเกณฑ์ของหลักสูตรโดยมีการรับหลายช่องทาง ทั้งโดยคณะ
ดําเนินการเองและโดยมหาวิทยาลัย 

 3.1.2 มีกรรมการคัดเลือกนักศึกษาซึ่งแต่งต้ังจากคณะกรรมการประชาสัมพันธ์นักศึกษาและ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
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3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 3.2.1 คณะฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเริ่มเข้าเรียนปี 1 โดยแนะนําหลักสูตรวิชาที่
เรียนกฎระเบียบต่างๆ และวิธีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และปฐมนิเทศผู้ เรียนและผู้ปกครอง 
เพื่อให้เข้าใจวิธีการจัดการเรียนการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกที่คณะฯ จัดให้ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ เตรียมความพร้อมของผู้เรียนเมื่อได้รับการจัดสรรเข้าแต่ละสาขาในชั้นปีที่ 2 โดยการปฐมนิเทศและ
แนะแนววิชาที่เรียน และการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ 

3.2.2 สนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมที่กําหนดไว้ในระบบการทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัยเป็น
จํานวน 100 ช่ัวโมง  

3.2.3 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านภาษาอังกฤษ และด้าน
คอมพิวเตอร์ 

3.2.4 กําหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาทุกช้ันปี อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
3.3.1 หน่วยทะเบียนคณะฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการติดตามและรายงานผลการ

คงอยู่ของนักศึกษา ผลการสําเร็จการศึกษา ให้แก่ประธานหลักสูตรฯ กรรมการวิชาการฯ และคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ทุกภาคการศึกษา 

3.3.2 หน่วยพัฒนานักศึกษาคณะฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการสํารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตร หลังสําเร็จการศึกษา 

3.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประเมินสํารวจความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนก่อนจบการศึกษา 

4. คณาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์ 

4.1.1 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร  
ประธานหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เสนอแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อ

คณะกรรมการวิชาการฯ คณะกรรมการประจําคณะฯ และสภามหาวิทยาลัย 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 

 คณะมีแผนอัตรากําลังระยะเวลา 4 ปี  ของจํานวนอาจารย์ที่ คงอยู่ จํานวนอาจารย์ที่ เกษียณ  
จํานวนอาจารย์ ที่ศึกษาต่อในแต่ละปี เพื่อใช้วางแผนดําเนินการสรรหาอัตรากําลังของอาจารย์ในแต่ละปี  
และกําหนดจํานวนอาจารย์ที่ลาเพิ่มพูนความรู้ 

4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
(1) คณะกําหนดให้อาจารย์แต่ละท่านทําแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การทําตําแหน่งทาง

วิชาการ การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และการลาเพิ่มพูนความรู้ เพื่อช่วยตรวจสอบและกระตุ้นให้เป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(2) คณะสนับสนุนเงินในการพัฒนาตนเองในการประชุมวิชาการ และการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ 

(3) คณะกรรมการวิชาการฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงาบุคคล วางแผนและดําเนินการพัฒนา
อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
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4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 4.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

เพื่อให้มีผลงานที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ของคุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร และสํารวจ

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในระหลักสูตร 
(1) คณบดีแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
(2) คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทบทวน มคอ.2 โครงสร้างรายวิชา และ 

Curriculum mapping ของแต่ละรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
(3) อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต แสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
(4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลังตามความคิดเห็น 
(5) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้ตามความคิดเห็น ให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 
(6) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิแนะนําให้คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ พิจารณา 
(7) ส่งร่างหลักสูตรจากท่ีปรับแก้จากท่ีคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจําคณะฯ แนะนํา

ต่อคณะกรรมการวิชาการ 
(8) เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย สภาวิศวกร 

และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรโดยจัดทํารายงานประกัน

คุณภาพภายในตามเกณฑ์ 

 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 5.2.1 การกําหนดผู้สอน 

(1) หัวหน้าสาขาวิชากําหนดผู้สอน โดยพิจารณาถึงความชํานาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย หรือ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ และภาระงานของอาจารย์ 

(2) อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว้ 

5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 การจัดทํา มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5 และ มคอ.6 

(1) อาจารย์ผู้สอน หรือผู้ประสานงานรายวิชาซึ่งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรจัดทํา มคอ.3, มคอ.4, มคอ.
5 และ มคอ.6  ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
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(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการทํา มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5 และ 
มคอ.6 จากนั้นนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาและ
รับรอง 

(3) อาจารย์ผู้สอน และผู้ประสานงานรายวิชา ส่ง มคอ.3, มคอ.4 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา มคอ.5, 
มคอ.6 ส่งภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 

(4) กําหนดให้มีการชี้แจง แนะนําผู้ เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาในช่วงต้น 
ของการเรียน 

5.2.3 การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
(1)  มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ต่อเนื่องตั้งแต่เข้าสาขาจนจบหลักสูตร เพื่อดูแลด้านการเรียน การทํา

กิจกรรมต่างๆ 
5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

(1)  นักศึกษาสามารยื่นคําร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบผลคะแนนและวิธีการ
ประเมินผล ได้ที่สํานักงานคณะ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบ และแจ้งผลให้คณะกรรมการวิชาการและ
คณะกรรมการประจําคณะ รับทราบ 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(1)  ผู้ประสานงานรายวิชาและผู้สอนจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินที่ระบุไว้ใน มคอ.3 
และ มคอ .4 และพิจารณาให้ เกรด  โดยผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
จากนั้นจัดส่งเกรดภายในเวลาที่สํานักทะเบียนของมหาวิทยาลัยกําหนด 

(2)  มีการประเมินผลผู้สอน และรายวิชาโดยผู้เรียน ในช่วงปลายภาคเรียน 
(3)  อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการ

เรียนการสอน 
(4)  กําหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้ เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ กําหนดใน  

มคอ.3 และ มคอ.4 ภายใน 30 น หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการวิชาการ จัดหากรรมการเพื่อทวน
สอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจํานวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และรายงานผลต่อที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ 

 คณะ/หลักสูตร ทําเรื่องเสนองบประมาณเพื่อจัดซื้อตําราการเรียนการสอน เครื่องมือ/อุปกรณ์ และวัสดุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 (1) หนังสือ/ตํารา 
 (2) วารสาร 
          (3) สื่อการเรียนรู้ 

(4) ครุภัณฑ์ 
(5) ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
(1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
(2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตํารา ไปยังคณะกรรมการ 
(3) จัดสรรงบประมาณ 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
(1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
(2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
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7.    ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Index) 
ตัวบ่งชี้และเปา้หมาย ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
1.อาจารยป์ระจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนรว่มในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน   การดาํเนนิงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอยีดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. รายละเอียดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลงัสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กําหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวชิาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรบัปรงุการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาํเนนิงานที่รายงานใน 
มคอ.7  ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารยป์ระจําทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/ หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10.จํานวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชพีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บณัฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนน 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตทีมี่ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

13.อ่ืนๆ ระบุ..... - - - - - 
รวมตัวบ่งชี้(ขอ้) ในแต่ละป ี 8 12 12 12 12 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 8 8 8 
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หมวดที่ 8.   กระบวนการการประเมนิและปรับปรุงหลกัสูตร 
 

ควรคํานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในหมวด 1 – 7 และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนใน
ประเด็นสําคัญ ๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูกนํามาใช้ในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อรับรองมาตรฐาน 

   8.1  การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
8.1.1 กระบวนการประเมินกลยุทธ์การสอน 

การเรียนการสอนควรเป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละ
วิชาและแนะนําให้ผู้เรียนทําการค้นคว้า หรือทําความเข้าใจประเด็นปลีกย่อยด้วยตนเอง นอกจากนี้ การสอนควร
เน้นการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงวิเคราะห์ และชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับ
ปรากฎการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติ ให้ผู้เรียนได้ทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเอง ใน
กระบวนการเรียนการสอน มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รู้จักวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพื่อสร้างทักษะในการอภิปรายและนําเสนอ  

นอกจากนั้น ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการสอน
ต่าง ๆ เหล่านี้ จะทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการทดลองวิจัยและการแก้ปัญหา มีความรู้ในเรื่อง
ที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อ่ืน ทักษะการใช้ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ 

 

ในการประเมินกลยุทธ์การสอนเพื่อให้มีการพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 
จะมีการนํากระบวนการดังต่อไปนี้มาใช้ 

- มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และนําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและ
จุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

- มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน เช่น การสอบ หรือการปฏิบัติงานกลุ่ม     
เป็นต้น และนําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับ
กลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

- มีการประชุมคณาจารย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างอาจารย์เพื่อถ่ายทอดความ
เข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี และแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ในการสอน 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการใช้สื่อ
ในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม (ปรับปรุงอีกครั้งภายหลังจากดูภาพรวมทุกขั้นตอนแล้ว...) 

การวัดและประเมินผลนักศึกษา อย่างน้อยให้เป็นไปตามประกาศดังนี้  
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 12  

ว่าด้วยเกณฑ์การวัดผลและการการสําเร็จการศึกษา 

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วยมาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต  
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การมีกลยุทธ์การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานจริง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
จะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า และระบุรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารรายละเอียดหลักสูตร รายละเอียด 

รายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม การประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การให้คะแนนโดย
ผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของผู้เรียน ส่วนการประเมินผลหลักสูตรเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร เช่น การประเมินข้อสอบ การเทียบเคียงข้อสอบกับ
สถานศึกษาอื่น การสอบด้วยข้อสอบกลางของสาขาวิชา การประเมินของผู้จ้างงาน การประเมินของสมาคม
วิชาชีพ (ถ้ามี) เป็นต้น  

นอกจากนี้การประเมินผลความรู้ สามารถพิจารณาได้จากมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต บัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถ
ประยุกต์ความรู้เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสํานึกและความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก ดังนั้นจึงมีการกําหนด “ตัวบ่งชี้” ไว้ดังนี้  

- บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนา
ตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

- บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 

- บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

การประเมินตัวบ่งชี้ด้านบนนี้จะทําได้เฉพาะเมื่อนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา และระหว่างเวลานี้ การหมั่น
ให้นักศึกษาตระหนักถึงตัวบ่งชี้ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งเดียวที่ทําได้ การฝึกนักศึกษาซ้ําๆในเรื่องที่อยู่ในตัวบ่งชี้จะทํา
ให้แนวคิดนี้ฝังอยู่ในตัวนักศึกษาโดยอัตโนมัติ การจําลองสถานะการณ์ต่าง ๆ เพื่อสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาว่า
มีคุณสมบัติที่ต้องการหรือยัง น่าจะเป็นแนวทางที่ใช้เพื่อประเมินความสําเร็จของแนวคิดของตัวบ่งชี้ทั้งหมดนี้ 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินผลการดําเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยจะถือว่าประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินงานเมื่อได้รับผลการประเมินดังต่อไปนี้ 

1. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 จํานวนนักศึกษา
ที่คงอยู่ในชั้นปีที่ 2 

2. จํานวนนักศึกษาที่ตกออกไม่เกินร้อยละ 5  ของจํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ในชั้นปีที่ 2 

3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาด้านคุณภาพการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกเฉลี่ย ไม่ตํ่ากว่า 4 ใน
มาตรประเมินค่า 5 ระดับ 

4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเฉลี่ย ไม่ตํ่ากว่า 3.5 ในมาตรประเมินค่า 5 ระดับ 

5. ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่ได้งานทําภายใน 6 เดือนหลังสําเร็จการศึกษา 

6. ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 ของอาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการสอนและการประเมินผล 

7. ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของอาจารย์ใหม่ที่มีความพึงพอใจในหลักสูตรปฐมนิเทศเกี่ยวกับเทคนิคการสอนและ
วัดผล 

8. บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนผ่านการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อยคนละ 6 
ช่ัวโมงต่อปี 
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4. กระบวนการทบทวนผลการประเมนิวางแผนปรับปรงุหลักสูตร และแผนกลยุทธก์ารสอน 

 จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2.2 จะทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่
ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการ
ปรับปรุงย่อยที่สามารถดําเนินการได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทําทุก ๆ 4 ปี 
ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
 

 
 

ตารางเปรียบเทียบรายวชิา 
 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปัจจุบัน 

 
และ 

 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาเครื่องกล (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560
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เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล(ต่อเนื่อง)  

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 และหลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระการแก้ไข 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ต่อเน่ือง) 

 
คงเดิม 

• โครงสร้างหลกัสูตร 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     72 หน่วยกิต    
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              16 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร              4 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    6 หน่วยกิต 
 
 
หมวดวิชาเฉพาะสาขา                50 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์   18  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาหลักเฉพาะสาขา                 23  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา       9  หน่วยกิต 
 
หมวดวิชาเลือกเสร ี               6  หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้นต้องเรียนไม่น้อยกว่า          72  หน่วยกิต 

 

• โครงสร้างหลักสูตร 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     74 หน่วยกิต    
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร              3 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต 
  วิชาอื่นๆในกลุ่ม                              6 หน่วยกิต 
 
หมวดวิชาเฉพาะสาขา                53 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์   18  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาหลักเฉพาะสาขา                 23  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา      12  หน่วยกิต 
 
หมวดวิชาเลือกเสร ี               6  หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้นต้องเรียนไม่น้อยกว่า          74  หน่วยกิต 

 

 
- เพิ่มหน่วยกิตรวมจาก 72 เป็น 
74 หน่วยกิต 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 สาระการแก้ไข 

กลุ่มวิชามนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชามนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
100-101 หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจ      
            พอเพียง                                     3(3-0-6) 
100-101 (Principles of Economics and Philosophy   
            of Sufficiency Economy)   
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจํากัด เพื่อให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย
ด้านมหภาควา่ด้วยรายได้ประชาชาติพฤติกรรมโดยรวมของ
การบริโภค การออม การลงทนุ ระดับรายได้ระดับราคา 
งบประมาณของรฐับาล การเงินการธนาคาร และเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ และด้านจุลภาควา่ด้วยพฤติกรรมของผู้
ดําเนนิกิจกรรมต่างๆทฤษฎีการเลือกของผู้บริโภค ทฤษฎี
ต้นทนุและโครงสร้างของตลาด ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า
ด้วยการดําเนนิการตามสายกลาง โดยมิให้มีการใช้จ่ายเกินตัว
ทั้งในระดับบุคคล ระดับธุรกิจและระดับประเทศ เพื่อปอ้งกัน
ภาวะหลอมละลายทางเศรษฐกิจ และเพื่อให้เกิดความ
เจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างยั่งยนื 

*101-101  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ 
               การพัฒนาท่ีย่ังยืน                           3(3-0-6)
   (Sufficiency Economy Philosophy for 
               Sustainable Development) 
หลักการแนวคิดและความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการเบ้ืองต้นทางเศรษฐศาสตร์และการรู้เท่าทันทางการเงิน ความ
เชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท่ียั่งยืน
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การดํารงชีวิตในสังคมร่วมสมัยด้วย
การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมี
การเรียนรู้จากโครงงานหรือกรณีศึกษา 

เปล่ียนรหัสและชื่อวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวชิา 

100-102 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต  3(3-0-6)      
100-102 (Philosophy, Religions and Life Style) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักปรัชญา คําสอนของศาสนาต่างๆ และความสําคัญของ
ศาสนากับการดําเนนิชีวิต ความหมายและคุณค่าของชีวิตตาม
หลักศาสนา หลักธรรมในการดํารงชีวิต ความสําคัญของศีล 
สมาธิปัญญาการพฒันาตนและการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคํา
สอนทางศาสนาตา่งๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อสร้าง
ความสําเร็จในการทํางานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันต ิ

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต        3(3-0-6)
 (Philosophy, Religions and Life Style)  
หลักปรัชญา คําสอนของศาสนาต่างๆ และความสําคัญของศาสนากับ
การดําเนินชีวิต ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลักศาสนา 
หลักธรรมในการดํารงชีวิต ความสําคัญของศีล สมาธิ ปัญญา การ
พัฒนาตนและการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนาต่างๆ 
รวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสําเร็จในการทํางานและการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 

เปล่ียนรหัสวิชา 

100-103 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ 
            ตลอดชีวิต                                3(3-0-6)      
100-103 (Principles of Logics and Thinking Skill for 
Lifelong  Learning)     
            วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักตรรกศาสตร์ความรู้พ้ืนฐานของกระบวนการคิด  
การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้ทักษะการคิดชนิด 
ต่างๆ ในการแก้ปัญหาทีแ่ตกต่างกัน เช่น การคิดวิเคราะห ์
การคิดเปรียบเทียบการคิดสังเคราะห์การคิดวิพากษ์การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์การคิดเชิงมโนทศัน์การ
คิดเชิงกลยุทธ์การคิดแก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิด
สร้างสรรค์การคิดอนาคตและการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึง
ทักษะการเข้าถึงแหล่งความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองอยา่ง
ต่อเนื่อง 

101-108   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพือ่ 
             การเรียนรู้ตลอดชีวิต                         3(2-2-5) 
             (Principles of Logics and Thinking Skill for  
             Lifelong Learning)   
หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิร
นัยและอุปนัย การเลือกใช้ทักษะการคิดชนิดต่างๆในการแก้ปัญหาที่
แตกต่างกัน เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิด
สังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมี วิจารณญาณ  การคิด
ประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดแก้ปัญหา 
การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการเรียนรู้
ด้วยตนเอง รวมถึงทักษะการเข้าถึงแหล่งความรู้เพิ่อการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

เปล่ียนรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 สาระการแก้ไข 
100-104 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
100-104 Human Relations and Personality  
             Development 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆในสังคม 
 การปรับตวัให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎี
ทางบุคลิกภาพของบุคคล เพื่อการปรับตัวทางสังคม ความ
แตกต่างระหว่างบคุคล ภาวะผู้นํา และการฝึกพฤติกรรมที่
เหมาะสมตลอดจนมารยาททางสังคม 

*101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพฒันาบุคลิกภาพ   3(3-0-6)
  (Human Relations and Personality 
              Development) 
ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ ในสังคม การปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทาง
บุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ภาวะผู้นํา การฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมและมารยาททางสังคม 
การสร้างความประทับใจแรกพบ การแต่งกายการแต่งหน้าและการทํา
ผมเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ การพัฒนา
ทักษะการพูดด้วยการออกเสียงที่ชัดเจนและใช้ภาษาท่ีถูกต้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์  

เปล่ียนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวชิา 

100-105  จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน              3(3-0-6) 
100-105  Psychology in Daily Life 
             วิชาบงัคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะทางจิตและสังคมความเข้าใจ
ตนเองและผู้อื่น การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ 
รับรู้การอธิบายสาเหตุแห่งพฤติกรรม และการจูงใจให้เกิด
พฤติกรรมต่างๆ บุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์การจัดการ 

*101-110  จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน                   3(3-0-6) 
               (Psychology in Daily Life)   
แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน พัฒนาการ
มนุษย์ บุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจตนเอง
และผู้อ่ืน การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการ
รับรู้ การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  การจัดการ
ความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว 

เปล่ียนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวชิา 

100-106 อาเซียนในโลกยุคใหม่                  3(3-0-6) 
100-106 ASEAN in the Modern World 
            วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
การเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบัน การจัดระเบียบใหม่
ความสําคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อโลกปัจจุบัน ความ
เป็นมาของประชาคมอาเซียน ปัจจัยที่มีผลต่ออาเซียน อาทิ
ปัจจัยทางประวติัศาสตร์การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม สภาพการณ์และปัญหาของอาเซียนในปัจจุบัน 
ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มประเทศอาเซียน บทบาทของอาเซียน
ต่อไทยและประชาคมโลกบทบาทของชาติมหาอํานาจต่อ
อาเซียน ความสัมพันธร์ะหวา่งไทยกับอาเซียน 

*101-111  อาเซียนในโลกยุคใหม่            3(3-0-6)
   (ASEAN in the Modern World)  
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชียท่ีมีแนวโน้มในการเป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของโลก กลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ระดับสูง และมีศักยภาพที่จะเปล่ียนแปลงภูมิเศรษฐกิจของโลก ความ
ท้าทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคงอยู่บนเส้นทางการ
เป็นศูนย์กลางของโลก พัฒนาการของอาเซียนและประชาคมอาเซียน 
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม บทบาทของอาเซียน
และประเทศไทยในเวทีโลก 

เปล่ียนรหัสวิชา  
ปรับคําอธิบายรายวชิา 

100-107 อารยธรรมศึกษา                          3(3-0-6)     
100-107 Civilization Studies 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
อารยธรรมและวิวฒันาการของอารยธรรมโลก อารยธรรมไทย 
ปัจจัยที่กําหนดลักษณะสังคมและวัฒนธรรมไทย ความรู้เรื่อง
ธรรมชาติและประยุกต์วิทยาในสังคมไทย สังคม เศรษฐกิจ  
การปกครอง ศาสนา พิธีกรรม การละเล่นพื้นบ้าน 
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม นาฏศิลป์ ดุรยิางค
ศิลป์ค่านิยมของไทย รวมทั้งแนวโนม้ของสังคมและวัฒนธรรม 
 
 

*101-112  อารยธรรมศึกษา                              3(3-0-6) 
              (Civilization Studies)  
อารยธรรมที่สําคัญ ท้ังอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุคโบราณ 
ยุคกลาง ยุคใหม่ การส่งต่อมรดกทางภูมิปัญญาให้กับโลกในยุค
ปัจจุ บัน  ผลงานศิลปกรรมที่ โดดเด่นในแต่ละยุค  ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพื่อน
บ้านในกลุ่มอาเซียน 

เปล่ียนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวชิา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 สาระการแก้ไข 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 4 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 3 หน่วยกิต 
 

 

114-301 ภาษาอังกฤษ 5                       2(1-2-3)          
114-301  English  5 
วิชาบังคับก่อน : 114-202 ภาษาอังกฤษ 4 

ศึกษาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ตลอดจน
ทบทวนและฝึกฝนทักษะทั้งส่ีทักษะ เพื่อให้เป็นไปตามแนว
ทางการทดสอบตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

**101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน            3(2-2-5) 
      (Daily Life English)         
คําศัพท์ สํานวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทักษะในการ
ส่ือสาร โดยเน้นที่หัวข้อในชีวิตประจําวัน ความสนใจส่วนบุคคล และ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
หมายเหตุ : นักศึกษาท่ีได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ให้ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน (Daily Life English) และให้ได้เกรด A ในรายวิชา
ดังกล่าว 

เปิดใหม่ 

114-302 ภาษาอังกฤษ 6                       2(1-2-3)          
114-302  English  6 

วิชาบังคับก่อน : 114-301 ภาษาอังกฤษ 5 
ศึกษาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษ ตลอดจน
ทบทวนและฝึกฝนทักษะทั้งส่ีทักษะ เพื่อให้เป็นไปตามแนว
ทางการทดสอบตามมาตรฐานของมหาวทิยาลัย 
 

 

ยกเลิก 

กลุ่มวิชาคณติศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาคณติศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์3 หน่วยกิต 
 

ลดหน่วยกิต 

- วิชาอื่นๆ ในกลุม่วิชา 6 หน่วยกิต 
 

เพิ่มหน่วยกิต 
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หมวดวิชาเฉพาะสาขา 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 สาระการแก้ไข 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์   18   หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์   18   หน่วยกิต ยกเลิกกระบวนวิชา 
124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1                            3(6-0-3) 
124-101   General Physics 1          
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                
ศึกษากลศาสตร์ของอนภุาคและวัสดุคงรูป คุณสมบัตขิอง 
สสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การหมุน โมเมนตัม 
เชิงมุม การแกว่ง การส่ันสะเทือนและคล่ืน สนามแม่เหล็ก 
ไฟฟ้า 

124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1                            3(6-0-3) 
124-101   General Physics 1          
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                
ศึกษากลศาสตร์ของอนภุาคและวัสดุคงรูป คุณสมบัตขิอง 
สสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การหมุน โมเมนตัม 
เชิงมุม การแกว่ง การส่ันสะเทือนและคล่ืน สนามแม่เหล็ก 
ไฟฟ้า 

คงเดิม 

151-103  คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1             3(3-0-
6) 
151-103  Industrial Mathematics 1 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                 
ทบทวนระบบจํานวนจริง เศษส่วน ทศนิยม และเปอร์เซ็นต์  
เลขยกกําลังและการหาราก การแทนค่าตัวเลขในสูตร 
คํานวณทางวิศวกรรม ค่าความผิดพลาดจากการปัดเศษ 
พีชคณิตพ้ืนฐาน ประกอบด้วย  ฟังก์ชันและคุณสมบัติของ
ฟังก์ชัน การหาตัวคูณร่วมและการแยกแฟกเตอร์การหาร 
ผลหารของฟังก์ชันโพลิโนเมียล การหาแฟกเตอร์ของฟังก์ชัน
กําลังมากกว่าหนึ่ง ฟังก์ชันขอเศษส่วนย่อย สมการ 
ประกอบด้วย การแก้สมการหนึง่ตวัแปรอย่างง่าย การแทน 
ค่าเพื่อหาผลลัพธ์ของสมการ ระบบสมการและการแก้ 
สมการสองตัวแปรฟังก์ชันอดิสัย ประกอบด้วย ฟังก์ชันกําลัง 
สอง การแก้สมการกําลังสอง โพลิโนเมียลฟังก์ชันอสมการ  
 

151-103  คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1             3(3-0-6) 
151-103  Industrial Mathematics 1 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                 
ทบทวนระบบจํานวนจริง เศษส่วน ทศนิยม และเปอร์เซน็ต์  
เลขยกกําลังและการหาราก การแทนค่าตัวเลขในสูตร 
คํานวณทางวิศวกรรม ค่าความผิดพลาดจากการปัดเศษ 
พีชคณิตพ้ืนฐาน ประกอบด้วย  ฟังก์ชันและคุณสมบัติของ
ฟังก์ชัน การหาตัวคูณร่วมและการแยกแฟกเตอร์การหาร 
ผลหารของฟังก์ชันโพลิโนเมียล การหาแฟกเตอร์ของฟังก์ชัน
กําลังมากกว่าหนึ่ง ฟังก์ชันขอเศษส่วนย่อย สมการ 
ประกอบด้วย การแก้สมการหนึง่ตวัแปรอย่างง่าย การแทน 
ค่าเพื่อหาผลลัพธ์ของสมการ ระบบสมการและการแก้ 
สมการสองตัวแปรฟังก์ชันอดิสัย ประกอบด้วย ฟังก์ชันกําลัง 
สอง การแก้สมการกําลังสอง โพลิโนเมียลฟังก์ชันอสมการ  
 

คงเดิม 

151-101 การเขียนแบบวิศวกรรม       3(2-3-5) 
151-101 Engineering  Drawings 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาการเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิก การ
เขียนภาพออโธกราฟฟิก การเขียนภาพพิกทอเรียล การบอก
ขนาด  ภาพตัด  การสเกตซ์ภาพ  เรขาคณิ ตบรรยาย 
เรขาคณิตเวกเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์งานเขียนแบบ 

151-101 การเขียนแบบวิศวกรรม          3(3-0-6) 
151-101 Engineering  Drawings 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิก การ
เขียนภาพออโธกราฟฟิก การเขียนภาพพิกทอเรียล การบอก
ขนาดและพิกัดความเผ่ือ ภาพตัด ภาพช่วย การเขียนแบบแผ่น
คล่ี การสเกตซ์ภาพ  การเขียนแบบภาพแยกช้ินและแบบ
ภาพประกอบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียน
แบบ 

คงเดิม 

151-203  กลศาสตร์วิศวกรรม           3(3-0-6) 
151-203  Engineering Mechanics   
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ระบบแรง  แรงลัพธ์ สมดุล ของไหลสถิต คิเนมาติกส์ของ
อนุภาคและวัสดุคงรูป กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

151-203  กลศาสตร์วิศวกรรม               3(3-0-6) 
151-203  Engineering Mechanics   
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ระบบแรง  แรงลัพธ์ สมดุล ของไหลสถิต คิเนมาติกส์ของ
อนุภาคและวัสดุคงรูป กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

คงเดิม 

151-271  วัสดุวิศวกรรม                 3(3-0-6) 
151-271   Engineering Materials 
วิชาบังคับก่อน : 123-101 เคมีท่ัวไป 

151-271  วัสดุวิศวกรรม                    3(3-0-6) 
151-271   Engineering Materials 
วิชาบังคับก่อน : 123-101 เคมีท่ัวไป 

คงเดิม 
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โลหะ พลาสติก แอสฟัลต์ ไม้และคอนกรีตเป็นวัสดุวศิวกรรม 
เฟสไดอะแกรมและการแปลความหมาย การทดสอบและ
ความหมาย สมบัติของวัสดุศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่ง
โครงสร้างจุลภาคและมหภาคกับคุณสมบัติของวัสดุ
วิศวกรรม กระบวนการผลิตสําหรับผลิตภัณ์ที่ใช้วัสดุ
วิศวกรรม 

โลหะ พลาสติก แอสฟัลต์ ไม้และคอนกรีตเป็นวัสดุวศิวกรรม 
เฟสไดอะแกรมและการแปลความหมาย การทดสอบและ
ความหมาย สมบัติของวัสดุศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่ง
โครงสร้างจุลภาคและมหภาคกับคุณสมบัตขิองวัสดุ 
วิศวกรรม กระบวนการผลิตสําหรับผลิตภัณ์ที่ใช้วัสด ุ
วิศวกรรม 

155-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
วิศวกรรม                                    3(2-3-5) 
155-101 Engineering Computer Programming 
การแก้ปัญหาเปน็ขั้นตอนวธิีการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง โมดูลาร์ 

155-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
วิศวกรรม                                      3(2-3-5) 
155-101 Engineering Computer Programming 
การแก้ปัญหาเปน็ขั้นตอนวธิีการออกแบบและพัฒนา 
โปรแกรมแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง โมดูลาร์ 

 

 
 
 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 สาระการแก้ไข 
กลุ่มวิชาหลักเฉพาะสาขา 23 หน่วยกิต กลุ่มวิชาหลักเฉพาะสาขา 23 หน่วยกิต คงเดิม 

151-221 อุณหพลศาสตร์ 1                          3(3-
0-6) 
(Thermodymamics 1)   
วิชาบังคับก่อน  : คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม1 
คําจํากัดความและแนวคิดเก่ียวกับอุณหพลศาสตร์ สมบัติ
ของสารบริสุทธิ์ งาน ความร้อนและความสัมพันธ์กฎข้อ1 
และ ข้อ 2 ของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี แก๊สอุดมคติ การ
เปล่ียนรูปพลังงานและการถ่ายเทความร้อนเบื้องตน้  
 

151-223 อุณหพลศาสตร์                           3(3-0-6) 
(Thermodymamics 1)   
วิชาบังคับก่อน  : คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม1 
คําจํากัดความและแนวคิดเก่ียวกับอุณหพลศาสตร์ สมบัติของ
สารบริสุทธิ ์งาน ความร้อนและความสัมพันธ์กฎข้อ1 และ ข้อ 2 
ของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี แก๊สอุดมคติ การเปล่ียนรูป
พลังงานและการถ่ายเทความร้อนเบือ้งต้น  
 

เปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวิศวกร 
 

151-232  กลศาสตร์วัสดุ 1                        3(3-0-6) 
151-232  Mechanics of Materials 1  
วิชาบังคับก่อน : 151-201 กลศาสตร์วิศวกรรม 1  
   แรง ความเค้นและความเครียด ความสัมพันธ์ระหวา่ง
ความเค้นและความเครียด ไดอะแกรมของแรงเฉือนและ
โมเมนต์ดัด การวิเคราะห์ชิ้นส่วนที่รบัแรงแนวแกน แรงบิด 
ความเค้นในคาน การโก่งของคาน การโก่งของเสา ภาชนะ
ความดัน ความเค้นผสม วงกลมโมร์ ทฤษฎีความเสียหาย 

151-232  กลศาสตร์วัสดุ 1                            3(3-0-6) 
151-232  Mechanics of Materials 1  
วิชาบังคับก่อน : 151-201 กลศาสตร์วิศวกรรม 1  
   แรง ความเค้นและความเครียด ความสัมพันธ์ระหวา่งความ
เค้นและความเครียด ไดอะแกรมของแรงเฉือนและ 
โมเมนต์ดัด การวิเคราะห์ชิ้นส่วนที่รบัแรงแนวแกน แรงบิด 
ความเค้นในคาน การโก่งของคาน การโก่งของเสา ภาชนะ 
ความดัน ความเค้นผสม วงกลมโมร์ ทฤษฎีความเสียหาย 

คงเดิม 

151-351 ปฏบิัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1       1(0-3-1) 
151-351 Mechanical Engineering Laboratory 1    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
การทดลองเก่ียวกับการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ 
การทดสอบทางดา้นโลหะวทิยา  การทดสอบทางด้าน  
อุณหพลศาสตร์ 

151-351 ปฏบิัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1           1(0-3-1) 
151-351 Mechanical Engineering Laboratory 1    
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
การทดลองเก่ียวกับการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ  
การทดสอบทางดา้นโลหะวทิยา  การทดสอบทางด้าน  
อุณหพลศาสตร์ 

คงเดิม 

151-452 ปฏบิัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2       1(0-3-6)   
151-452  Mechanical Engineering Laboratory 2 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
การทดลองทางด้านกลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทความร้อน 
และระบบควบคุมอัตโนมัติ 
 

151-452 ปฏบิัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2            1(0-3-6)   
151-452  Mechanical Engineering Laboratory 2 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
การทดลองทางด้านกลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทความร้อน  
และระบบควบคุมอัตโนมัติ 

คงเดิม 

151-490   เตรียมสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษา  
              วิศวกรรมเครื่องกล                 1(0-36-0) 
151-490  Pre Co-operative Education for ME  
             Students  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ฝึกอบรมงานทางวศิวกรรมเครื่องกล 

151-490   เตรียมสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษา 
             วิศวกรรมเครื่องกล                     1(0-36-0) 
151-490  Pre Co-operative Education for ME      
             Students  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ฝึกอบรมงานทางวศิวกรรมเครื่องกล 

คงเดิม 

151-491   สหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษา 
              วิศวกรรมเครื่องกล                5(0-36-0) 
151-491Co-operative Education for ME Students 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การปฏิบัติงานในสถานประกอบ ซ่ึงเป็นไปตามความ
เห็นชอบของภาควิชา เปน็เวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 

151-491   สหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษา 
              วิศวกรรมเครื่องกล                    5(0-36-0) 
151-491   Co-operative Education for ME Students 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การปฏิบัติงานในสถานประกอบ ซ่ึงเป็นไปตามความ 
เห็นชอบของภาควิชา เปน็เวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  

คงเดิม 
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เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ และมีประสบการณ์
ในการทาํงาน และช่วยแก้ปัญหาใหแ้ก่ สถานประกอบการ
โดยได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาน 
ประกอบการและอาจารย์ทีป่รึกษา เม่ือศึกษากลับจากการ
ปฏิบติังานและส่งรายงานการแก้ปัญหาของสถาน
ประกอบการและนําเสนอการแก้ปัญหาแก่กรรมการวิชา 
ของภาควิชา 

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ และมีประสบการณ์ 
ในการทาํงาน และช่วยแก้ปัญหาใหแ้ก่ สถานประกอบการ 
โดยได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาน 
ประกอบการและอาจารย์ทีป่รึกษา เม่ือศึกษากลับจากการ
ปฏิบติังานและส่งรายงานการแก้ปัญหาของสถาน 
ประกอบการและนําเสนอการแก้ปัญหาแก่กรรมการวิชา 
ของภาควิชา 

 
หมวดวิชาเฉพาะสาขา 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 สาระการแก้ไข 
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 9 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 12 หนว่ยกิต 
 

เพิ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 
ข้ึน 1 รายวิชา 

151-429  การจัดการพลังงาน                  3(3-0-6) 
151-429  Energy Management 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การแยกประเภทพลังงาน แหล่งกําเนิดพลังงาน 
การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องตน้ แนะนํา
การประหยัดพลังงาน พืน้ฐานเก่ียวกับความร้อน งานและ
พลังงาน ความหมายของระบบ การวิเคราะห์กฎข้อที่ 2 ของ
พลศาสตร์ความร้อน วธิีการประหยัดพลังงานในระบบต่างๆ 
เช่น อาคาร ระบบทําความร้อน ระบบทาํความเย็น ระบบ
ปรับอากาศ เครื่องต้นกําลังชนดิต่างๆ ระบบสุขาภิบาล และ
ระบบแสงสว่าง กฎหมายเก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงาน การ
ประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม  การจัดทาํเปา้หมายและ
แผนการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงาน 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงาน การอนุรักษ์
พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การใช้คอมพิวเตอร์ใน
การจัดการพลังงาน 

151-429  การจัดการพลังงาน                  3(3-0-6) 
151-429  Energy Management 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การแยกประเภทพลังงาน แหล่งกําเนิดพลังงาน  
การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องตน้ แนะนํา 
การประหยัดพลังงาน พืน้ฐานเก่ียวกับความร้อน งานและ
พลังงาน ความหมายของระบบ การวิเคราะห์กฎข้อที่ 2 ของ
พลศาสตร์ความร้อน วธิีการประหยัดพลังงานในระบบต่างๆ 
 เช่น อาคาร ระบบทาํความร้อน ระบบทาํความเย็น ระบบ 
ปรับอากาศ เครื่องต้นกําลังชนดิต่างๆ ระบบสุขาภิบาล และ
ระบบแสงสว่าง กฎหมายเก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงาน การ
ประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม การจัดทําเปา้หมายและ
แผนการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงาน 
 พระราชบญัญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์
พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การใช้คอมพิวเตอร์ใน 
การจัดการพลังงาน 

คงเดิม 

151-431 การตรวจสอบพลังงาน                3(3-0-6) 
151-431 Energy Audits 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   การวิเคราะห์และการวัดสมรรถนะในระบบปรับอากาศ 
ระบบทาํความเย็น ระบบแสงสว่างและระบบทําน้าํรอ้น  
ในอาคารพาณิชย์และโรงงาน เทคนคิการวัดสําหรับการ
ตรวจสอบพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานv 

151-431 การตรวจสอบพลังงาน                3(3-0-6) 
151-431 Energy Audits 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   การวิเคราะห์และการวัดสมรรถนะในระบบปรับอากาศ 
 ระบบทาํความเย็น ระบบแสงสว่างและระบบทําน้าํรอ้น  
ในอาคารพาณิชย์และโรงงานเทคนคิการวัดสําหรับการ
ตรวจสอบพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน 

คงเดิม 

151-222  อุณหพลศาสตร์ 2                     3(3-0-6) 
151-222 Thermodynamics  2 
วิชาบังคับก่อน :151-221 อุณหพลศาสตร์ 1 
งานรีเวอร์ซีเบิล เออร์รีเวอร์ซิบิลิตี้ และอะเวเลบิลิต้ี และเอก
เซอร์จี วงจรเครื่องยนต์ วงจรเครื่องทําความร้อนและ 
ความเย็น วงจรโรงจักรพลังงานไอน้าํ และวงจรเครื่องอัด
อากาศ ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ 
สารผสม ปฏิกิริยาเคมี สมดุลเฟสเบื้องต้น 

151-222  อุณหพลศาสตร์ 2                     3(3-0-6) 
151-222 Thermodynamics  2 
วิชาบังคับก่อน :151-221 อุณหพลศาสตร์ 1 
งานรีเวอร์ซีเบิล เออร์รีเวอร์ซิบิลิตี้ และอะเวเลบิลิต้ี และเอก
เซอร์จี วงจรเครื่องยนต์ วงจรเครื่องทําความร้อนและ 
ความเย็น วงจรโรงจักรพลังงานไอน้าํ และวงจรเครื่องอัด 
อากาศ ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์  
สารผสม ปฏิกิริยาเคมี สมดุลเฟสเบื้องต้น 

คงเดิม 
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151-422  การออกแบบระบบท่อในอาคาร     3(3-0-6) 
151-422 Design of Buliding Piping System 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การจ่ายน้ําร้อนและน้ําเย็นในอาคาร การกําหนดขนาดท่อ
จ่ายน้ําร้อนและน้าํเย็น การคํานวณและการควบคุมสําหรับ
เครื่องสูบแบบทรานสเฟอร์ แบบบูสเตอร์ ถังเก็บความดัน 
การออกแบบและการคํานวณระบบหมุนเวียนน้าํร้อน 
ในบ้านพักอาศัย อุปกรณ์หมุนเวียนและอุปกรณ์ทําน้ําร้อน 

151-422  เทคโนโลยีระบบท่อในอาคาร     3(3-0-6) 
151-422 Technology of Buliding Piping System 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การจ่ายน้ําร้อนและน้ําเย็นในอาคาร การกําหนดขนาดท่อ 
จ่ายน้ําร้อนและน้าํเย็น การคํานวณและการควบคุมสําหรบั
เครื่องสูบแบบทรานสเฟอร์ แบบบูสเตอร์ ถังเก็บความดัน 
 การออกแบบและการคํานวณระบบหมุนเวียนน้าํร้อน 
ในบ้านพักอาศัย อุปกรณ์หมุนเวียนและอุปกรณ์ทําน้ําร้อน  

 

 
 
 

คงเดิม 
 
 
 

151-427  วิศวกรรมไอน้ํา                       3(3-0-6) 
151-427 Steam Power Engineering 
วิชาบังคับก่อน : 151-221 อุณหพลศาสตร์ 1 
คุณสมบัติของน้ํา หม้อน้ําและอุปกรณ์การผลิตไอน้ํา 
ชนิดตา่งๆ เครื่องจักรไอน้ํา การนาํไปใช้งานและข้อควรระวัง  
การตรวจสอบและการบํารุงรักษาหม้อน้ําและเครื่องจักร 
ไอน้ํา 
 

151-427  วิศวกรรมไอน้ํา                       3(3-0-6) 
151-427 Steam Power Engineering 
วิชาบังคับก่อน : 151-221 อุณหพลศาสตร์ 1 
คุณสมบัติของน้ํา หม้อน้ําและอุปกรณ์การผลิตไอน้ํา 
ชนิดตา่งๆ เครื่องจักรไอน้ํา การนาํไปใช้งานและข้อควรระวัง 
การตรวจสอบและการบํารุงรักษาหม้อน้ําและเครื่องจัก 
รไอน้ํา 

คงเดิม 

151-428  พลังงานหมุนเวียน                 3(3-0-6) 
151-428 Renewable Energy 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ชนิดพลังงานที่ไดจ้ากธรรมชาติ (พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ  พลังงานคลื่นใน
ทะเล พลังงานถ่านหนิ ฯลฯ ) เครื่องมือและกระบวนการใน
การจัดเก็บพลังงานชนดิต่างๆ การนาํไปใช้และประโยชน์ 
ที่จะได้รับ 
 

151-428  พลังงานหมุนเวียน                 3(3-0-6) 
151-428 Renewable Energy 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ชนิดพลังงานที่ไดจ้ากธรรมชาติ (พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ  พลังงานคลื่นในทะเล 
พลังงานถ่านหนิ ฯลฯ ) เครื่องมือและกระบวนการใน 
การจัดเก็บพลังงานชนดิต่างๆ การนาํไปใช้และประโยชน์ 
ที่จะได้รับ 

คงเดิม 

151-444 เครื่องจักรกลของไหล                3(3-0-6) 
151-444 Fluid Machinery 
วิชาบังคับก่อน : 151-241 กลศาสตร์ของไหล 
คุณสมบัติของเครื่องจักรกลของไหลชนิดต่างๆ ทฤษฎขีอง
การไหลแบบแรงเหวี่ยงและการไหลตามแนวแกน การ
ออกแบบเครื่องจักรกลของไหลแบบแรงเหวี่ยงและแบบไหล
ตามแนวแกน การไหลตามแนวแกน การไหลของพลังงาน
และการควบคุม การออกแบบและการเลือกปั๊ม พัดลม 
เครื่องอัดอากาศ กังหัน ระบบท่อ 
 

151-444 เครื่องจักรกลของไหล                3(3-0-6) 
151-444 Fluid Machinery 
วิชาบังคับก่อน : 151-241 กลศาสตร์ของไหล 
คุณสมบัติของเครื่องจักรกลของไหลชนิดต่างๆ ทฤษฎขีองการ
ไหลแบบแรงเหวี่ยงและการไหลตามแนวแกน การออกแบบ
เครื่องจักรกลของไหลแบบแรงเหวี่ยงและแบบไหลตามแนวแกน 
การไหลตามแนวแกน การไหลของพลังงานและการควบคุม การ
ออกแบบและการเลือกปั๊ม พัดลม เครื่องอัดอากาศ กังหนั ระบบ
ท่อ 

คงเดิม 

151-493 เร่ืองเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล  3(3-0-6) 
151-493  Selected Topics in Mechanical 
Engineering 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาหัวข้อทีน่า่สนใจทางวิศวกรรมเครื่องกล 

151-493 เร่ืองเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล  3(3-0-6) 
151-493  Selected Topics in Mechanical 
Engineering 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาหัวข้อทีน่า่สนใจทางวิศวกรรมเครื่องกล 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 สาระการแก้ไข 
151-496 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 1  
                                                    3(3-0-6) 
151-496  special problems in Mechanical     
             Engineering 1                     
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การศึกษาหรือค้นคว้าปญัหาเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหนา้สาขาวิชา งานดังกล่าว
จะต้องสําเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสาร 
รายงาน เพื่อเก็บรกัษาไว้ที่สาขาวิชาและต้องมีการสอบ 
ปากเปล่า 

151-496 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 1  
                                                     3(3-0-6) 
151-496  special problems in Mechanical  
             Engineering 1                      
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การศึกษาหรือค้นคว้าปญัหาเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจาก 
ผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหนา้สาขาวิชา งานดังกล่าว
จะต้องสําเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่งเอกสาร  
รายงาน เพื่อเก็บรกัษาไว้ที่สาขาวิชาและต้องมีการสอบ 
ปากเปล่า 

คงเดิม 

151-436 กลศาสตร์วัสดุ 2                    3(3-0-6) 
151-436  Mechanics of Materials 2 
วิชาบังคับก่อน :  151-232  กลศาสตร์วัสดุ 1 
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ หลักการทํางาน 
คุณลักษณะและการใช้งานของเครื่องจักรกลไฟฟ้า
กระแสตรง เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนาํ เครื่องจักรกล
ไฟฟ้าแบบซิงโครนัส วิธีการและอุปกรณ์ในการสตารท์
มอเตอร์ วิธีการและอุปกรณ์ในการควบคุมความเร็วของ
มอเตอร์ 

151-436 กลศาสตร์วัสดุ 2                      3(3-0-6) 
151-436  Mechanics of Materials 2 
วิชาบังคับก่อน :  151-232  กลศาสตร์วัสดุ 1 
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ หลักการทํางาน 
คุณลักษณะและการใช้งานของเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
กระแสตรง เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนาํ เครื่องจักรกล
ไฟฟ้าแบบซิงโครนัส วิธีการและอุปกรณ์ในการสตารท์ 
มอเตอร์ วิธีการและอุปกรณ์ในการควบคุมความเร็วของ 
มอเตอร์ 

คงเดิม 

151-473  การควบคุมคุณภาพ                 3(3-0-6) 
151-473  Quality Control 
วิชาบังคับก่อน :  126-316  สถิติและความน่าจะเป็น 
ศึกษากระบวนการผลิตและหาวิธีควบคุมการผลิตให้ได้
คุณภาพทีด่ทีี่สุด กําหนดแผนการผลิตเพื่อคุณภาพ การ
แก้ปัญหาเมื่อมีเหตุขัดข้อง กําหนดนโยบายการผลิตและ
ทํานายความต้องการของตลาด 
 
 

151-473  การควบคุมคุณภาพ                 3(3-0-6) 
151-473  Quality Control 
วิชาบังคับก่อน :  126-316  สถิติและความน่าจะเป็น 
ศึกษากระบวนการผลิตและหาวิธีควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพที่
ดีที่สุด กําหนดแผนการผลิตเพื่อคุณภาพ การแก้ปัญหาเม่ือมี
เหตุขัดข้อง กําหนดนโยบายการผลิตและทํานายความต้องการ
ของตลาด 

คงเดิม 

151-474  เทคโนโลยีซีเอ็นซี                    3(2-3-6) 
151-474 CNC Technology 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลซีเอ็นซีขั้นสูง เครื่องเจียรไนซีเอ็นซี 
เครื่องจักรกลซีเอ็นซีความเร็วสูง เครื่องกัดซีเอ็นซี 
เครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องตัดโลหะด้วยลวดไฟฟ้าซีเอ็นซี 
เครื่องเจาะกระแทกเทอเรทซีเอ็นซี เครื่องตัดเลเซอร์ และ
เครื่องตัดแผ่นโลหะ ระบบควบคุมความปลอดภัย ความ
เที่ยงตรงของเครื่องจักรกล อุปกรณ์คีมหนีบระบบไฮดรอ
ลิกส์และระบบนิวเมติก ระบบควบคุมเครื่องจักรด้วยตัวเลข 
ระบบควบคุมซีเอ็นซี ระบบพิกัด การกําหนดจุดศูนย์และ
จุดอ้างอิงของชิน้งาน   การเขียนโปรแกรมคําส่ังควบคุม
เครื่องกัดซีเอ็นซี  การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลซีเอ็นซี 

151-474  เทคโนโลยีซีเอ็นซี                    3(2-3-6) 
151-474 CNC Technology 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลซีเอ็นซีขั้นสูง เครื่องเจียรไนซีเอ็นซี 
เครื่องจักรกลซีเอ็นซีความเร็วสูง เครื่องกัดซีเอ็นซี เครื่องกลึง
ซีเอ็นซี เครื่องตัดโลหะด้วยลวดไฟฟ้าซีเอ็น ซี เครื่องเจาะ
กระแทกเทอเรทซีเอ็นซี เครื่องตัดเลเซอร์ และเครื่องตัดแผ่น
โลหะ ระบบควบคุมความปลอดภัย  ความเที่ ยงตรงของ
เครื่องจักรกล อุปกรณ์คีมหนีบระบบไฮดรอลิกส์และระบบนิวเม
ติก ระบบควบคุมเครื่องจักรด้วยตัวเลข ระบบควบคุมซีเอ็นซี 
ระบบพิกัด การกําหนดจุดศูนย์และจุดอ้างอิงของช้ินงาน   การ
เขียนโปรแกรมคําส่ังควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซี  การบํารุงรักษา
เครื่องจักรกลซีเอ็นซี  

คงเดิม 
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151-475 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต     
                                                     3(2-3-6)       
151-475 Computer Aided Design and  
            Manufacturing 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักการพื้นฐานของเส้นโค้งเรียบไม่มีมุมหัก หลักการ 
พื้นฐานของพืน้ผิว การใช้ระบบโคออดิเนตและมุมมอง 
การสร้างเส้นขอบของพื้นผิว การสรา้งพืน้ผิวที่มีรูปร่าง
พื้นฐานและไม่จํากัดรูปร่าง การสร้างและแก้ไขรูปร่างโดย
การตัดพ้ืนผิว การสร้างเส้นช่วยบนการสร้างพืน้ผิว การสร้าง
เส้นและแสดงข้อมูลจากพื้นผิว ฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต เขียนรปูสาม
มิติเป็นวัตถทุรงตนัและเขียนรูปสามมิติเป็นพื้นผิว นาํไฟล์รูป
ที่เขียนไปสร้างรหสัตัวเลขและรหัสตัวอักษรส่งเข้าเครื่องจักร
ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ผลิตชิ้นงานตามที่ออกแบบไว้ 

151-475 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต         
                                                      3(2-3-6)          
151-475 Computer Aided Design and  
            Manufacturing 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักการพื้นฐานของเส้นโค้งเรียบไม่มีมุมหัก หลักการ 
พื้นฐานของพืน้ผิว การใช้ระบบโคออดิเนตและมุมมอง  
การสร้างเส้นขอบของพื้นผิว การสรา้งพืน้ผิวที่มีรูปร่า 
งพื้นฐานและไม่จํากัดรูปร่าง การสร้างและแก้ไขรูปร่างโดย 
การตัดพ้ืนผิว การสร้างเส้นช่วยบนการสร้างพืน้ผิว การสร้าง 
เส้นและแสดงข้อมูลจากพื้นผิว ฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต เขียนรปูสา 
มมิติเป็นวัตถุทรงตันและเขียนรูปสามมิติเป็นพื้นผิว นําไฟล์รูป 
ที่เขียนไปสร้างรหสัตัวเลขและรหัสตัวอักษรส่งเข้าเครื่องจักร 
ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ผลิตชิ้นงานตามที่ออกแบบไว้ 

คงเดิม 

151-476  วิศวกรรมซ่อมบํารุง                 3(3-0-6)      
151-476 Maintenance Engineering 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักการและแนวคิดในการซ่อมบํารุงรักษา สาเหตุของการ
เส่ือมสภาพ การตรวจสภาพเครื่องจักร การวางแผนการ
ตรวจซ่อมแซม การควบคุมและการประเมินผล การ
บํารุงรักษา การซ่อมบํารุงเชิงป้องกัน การหล่อล่ืน การซ่อม
บํารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์พื้นฐานของโรงงานอุตสาหกรรม 
การจัดการอะไหล่ งานบาํรุงรักษาสมัยใหม่ และการ
บริหารงานซ่อมบาํรุงรักษาอย่างมีประสิทธิผล 

151-476  วิศวกรรมซ่อมบํารุง                 3(3-0-6)          
151-476 Maintenance Engineering 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักการและแนวคิดในการซ่อมบํารุงรักษา สาเหตุของการ
เส่ือมสภาพ การตรวจสภาพเครื่องจักร การวางแผนการตรวจ
ซ่อมแซม การควบคุมและการประเมินผล การบํารงุรกัษา การ
ซ่อมบํารุงเชิงป้องกัน การหล่อล่ืน การซ่อมบํารุงเครื่องจักรและ
อุปกรณ์พ้ืนฐานของโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการอะไหล่ งาน
บํารุงรักษาสมัยใหม่ และการบริหารงานซ่อมบํารุงรักษาอย่างมี
ประสิทธิผล 

คงเดิม 

151-477 การบริหารงานทางวิศวกรรม      3(3-0-6) 
151-477 Engineering Managements 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาหลักของการบริหารแบบใหม่ เทคนิควิธีการเพิ่ม
ผลผลิต ระบบการผลิต มนุษยสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการ
ทํางาน มลภาวะกฎหมายอุตสาหกรรม  เศรษฐศาสตร์ 
วิศวกรรม การเงิน การตลาด และการบรหิารโครงการ 

151-477 การบริหารงานทางวิศวกรรม      3(3-0-6) 
151-477 Engineering Managements 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาหลักของการบริหารแบบใหม่ เทคนิควิธีการเพิ่มผลผลิต 
ระบบการผลิต มนุษยสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการทํางาน 
มลภาวะกฎหมายอุตสาหกรรม  เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม 
การเงิน การตลาด และการบริหารโครงการ 

คงเดิม 

151-483  การวัดทางวิศวกรรม               3(3-0-6) 
ความคลาดเคล่ือนในการวัด การวิเคราะห์ความไม่แน่นอน
ในการวัด พฤติกรรมของระบบเครื่องมือแบบอนาล็อก  
และดิจิติล การวัดปริมาณทางกลด้วยอุปกรณ์ทางไฟฟา้ 
ระยะความเครียด การวัดอุณหภูมิ การวัดแรง ความเร็ว 
แรงบิด การใช้สเตรนเกจ การวัดระดับของเหลวในภาชนะ
ปิด การวัดอัตราการไหลของของเหลว และก๊าซ การวัด
ความดัน การวัดการเคล่ือนที่เชิงมุมในแนวเส้นตรง 

151-483  การวัดทางวิศวกรรม               3(3-0-6) 
ความคลาดเคล่ือนในการวัด การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนใน
การวัด พฤติกรรมของระบบเครื่องมือแบบอนาล็อก และดิจิติล  
การวัดปริมาณทางกลด้วยอุปกรณ์ทางไฟฟ้า ระยะความเครียด 
การวัดอุณหภูมิ การวัดแรง ความเรว็ แรงบิด การใช้สเตรนเกจ 
การวัดระดับของเหลวในภาชนะปดิ การวัดอัตราการไหลของ
ของเหลว และก๊าซ การวัดความดนั การวัดการเคลื่อนที่เชิงมุม
ในแนวเส้นตรง 

คงเดิม 

151-484 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์          3(3-0-6) 
151-484 Hydraulics and Pneumatics 
วิชาบังคับก่อน : 151-241 กลศาสตร์ของไหล 
ทฤษฎีและหลักการทาํงานของระบบไฮดรอลิกส์และ 

151-484 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์             3(3-0-6) 
151-484 Hydraulics and Pneumatics 
วิชาบังคับก่อน : 151-241 กลศาสตร์ของไหล 
ทฤษฎีและหลักการทาํงานของระบบไฮดรอลิกส์และ 

คงเดิม 
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นิวเมติกส์ อุปกรณ์และวาล์วต่างๆ ในระบบ สัญลักษณ์ของ
อุปกรณ์ การออกแบบวงจรขั้นพืน้ฐาน การออกแบบวงจร
ควบคุมด้วยไฟฟ้าการ การเขียนโปรแกรมพีแอลซี 
 การทาํงานรว่มกันของระบบไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ 
การบํารุงรักษา 

นิวเมติกส์ อุปกรณ์และวาล์วต่างๆ ในระบบ สัญลักษณ์ของ
อุปกรณ์ การออกแบบวงจรขั้นพืน้ฐาน การออกแบบวงจร
ควบคุมด้วยไฟฟ้าการ การเขียนโปรแกรมพีแอลซี  
การทํางานรว่มกันของระบบไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ 
การบํารุงรักษา 

151-493 เร่ืองเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล  3(3-0-6) 
151-493 Selected Topics in Mechanical   
            Engineering 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาหัวข้อทีน่า่สนใจทางวิศวกรรมเครื่องกล 

151-493 เร่ืองเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล  3(3-0-6) 
151-493 Selected Topics in Mechanical   
            Engineering 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ศึกษาหัวข้อทีน่า่สนใจทางวิศวกรรมเครื่องกล 

คงเดิม 

151-496  ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 1             
                                                       3(3-0-6) 
151-496  Special problems in Mechanical  
             Engineering 1 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การศึกษาหรือค้นคว้าปญัหาเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหนา้สาขาวิชา งานดังกล่าว
จะต้องสําเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่ง
เอกสารรายงาน เพื่อเก็บรักษาไว้ที่สาขาวิชาและต้องมีการ
สอบปากเปล่า 

151-496  ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 1    
                                                       3(3-0-6) 
151-496  Special problems in Mechanical  
             Engineering 1 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การศึกษาหรือค้นคว้าปญัหาเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจาก 
ผู้สอน ด้วยความเห็นชอบของหัวหนา้สาขาวิชา งานดังกล่าว
จะต้องสําเร็จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยต้องส่ง 
เอกสารรายงาน เพื่อเก็บรักษาไว้ที่สาขาวิชาและต้องมีการ 
สอบปากเปล่า 
 
 
 

คงเดิม 

151-484  ไฮโดรลิกส์และนิวเมติกส์            3(3-0-6)      
151-484  (Hydraulics and Pneumatics) 
วิชาบังคับก่อน :  151-241 กลศาสตร์ของไหล 
 ทฤษฎีและหลักการทํางานของระบบไฮโดรลิกส์และ 
นิวเมติกส์ อุปกรณ์และวาล์วต่างๆ ในระบบ สัญลักษณ์ของ
อุปกรณ์ การออกแบบวงจรขั้นพืน้ฐาน การออกแบบวงจร
ควบคุมด้วยไฟฟ้า การเขียนโปรแกรมพีแอลซี การทํางาน
ร่วมกันของระบบไฮโดรลิกส์และนิวเมติกส์การบํารงุรักษา 

151-484  ไฮโดรลิกส์และนิวเมติกส์          3(3-0-6)            
151-484  (Hydraulics and Pneumatics) 
วิชาบังคับก่อน :  151-241 กลศาสตร์ของไหล 
ทฤษฎีและหลักการทาํงานของระบบไฮโดรลิกส์และ 
นิวเมติกส์ อุปกรณ์และวาล์วต่างๆ ในระบบ สัญลักษณ์ของ
อุปกรณ์ การออกแบบวงจรขั้นพืน้ฐาน การออกแบบวงจร
ควบคุมด้วยไฟฟ้า การเขียนโปรแกรมพีแอลซี การทํางานร่วมกัน
ของระบบไฮโดรลิกส์และนิวเมติกส์การบํารุงรักษา 

คงเดิม 

 
หมวดวิชาเลือกเสรี  

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 สาระการแก้ไข 
6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต คงเดิม 
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ภาคผนวก ข 

 
หนังสือรับรองให้ความเห็นชอบหลักสูตรของ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศกึษา 
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 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล   ได้พิจารณา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร(ใหม่/ปรับปรุง) พ.ศ. 2560 ในการ
ประชุมคร้ังที่ 1/2560   เมื่อวันท่ี  18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560   ณ   ห้องประชุมวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  แล้วมีมติว่าหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  
๒๕๕๘  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  และมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.๑)  ระดับ  
ปริญญาตรี   สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล  จึงเห็นควรให้นําเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป 
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ภาคผนวก ค. 
 

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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อาจารย์ ชูตระกูล ศิริไพบูลย์ 
 

ประวัติการศึกษา :  - วศ.บ. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี2553 
- วศ.ม. สาขาวิศวกรรมเครือ่งกล มหาลัยเกษตรศาสตร,์ 2557 

 
ประวัติการทํางานและประสบการณ์ :  
  

- ชื่อหน่วยงาน บริษัท โปสิตรอน เอ็นจิเนียริ่ง ปีท่ีเริ่มทํางาน 2553  ปีที่สิ้นสุดการทํางาน 2558 
ตําแหน่ง วิศกรออกแบบ 

- ชื่อหน่วยงาน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีท่ีเริ่มทํางาน 2558 
ปีที่สิ้นสดุการทํางาน 2558 ตําแหน่ง อาจารย์พิเศษ 

- ชื่ อห น่ วยงาน  ภาควิช าวิศ วกรรม เค รื่ อ งกล  คณ ะวิศ วกรรมศาสตร์   มหา วิท ยาลั ยสยาม 
ปีที่เริ่มทํางาน 2558  จนถึงปัจจุบัน ตําแหน่ง อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 
หนังสือ/ตํารา : 

- ชูตระกูล ศิริไพบูลย์ และ อาจารย์ภูมิ เจือศิริภักดี., หน่วยที่ 6 “กรณีศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบ”, สาขาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- ชูตระกลู ศิริไพบูลย์., หน่วยที่ 12 “กรณีศึกษาการใช้คอมพิวเตอรช์่วยในการผลติ”, สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
ผลงานวิจัย : 

- ชูตระกูล ศิริไพบูลย์., 2559, “การผลิตปุ๋ยจากกากหม้อกรองโดยใช้เคร่ืองอัดแบบหัวอัดแนวราบโดยใช้น้ํา
เป็นตัวประสาน”, วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีที่ 22 
 
รายวิชาที่สอน : 

-  151-312 กลศาสตร์เคร่ืองจักรกล 
-  151-426 การเผาไหม้ 
-  151-453 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครือ่งกล3 
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อาจารย์ ธนพจน์ วเิวก  
 

ประวัติการศึกษา :  -วศ.บ. สาขาวิศวกรรมเครือ่งกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2554 
วศ.ม. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2557 

 
ประวัติการทํางานและประสบการณ์ : 
   2557- 2558  Project Engineer งานระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ 
   2558- ปัจจุบัน อาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
หนังสือ/ตํารา : - 
 
บทความวิจัย/บทความวิชาการ : 

- 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. 

- W.Thanapote and J.Wuttikon., 2017, “Development of Increase Energy 
Efficiency in an Animal Food Processing” วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

- T. Wiwek., 2017“Correlations to predice thermal characteristics 
affected by partial tube flattenned of mimiature heat pipe”, The 
5th Seoul International Conference on Applied Science and 
Engineering, December 05-07, Seoul, South Korea. 

รายวิชาที่สอน : 
- 151-221 อุณหพลศาสตร์  
- 151-103 คณติศาสตร์อตุสาหกรรม 
- 151-228 ระบบทางความร้อนและของไหล 
- 151-422 ระบบท่อภายในอาคาร 
- 151-351 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครือ่งกล 1 
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อาจารย์ ชาญชัย  วิรุณฤทธิชัย 
 

ประวัติการศึกษา : 

ประวัติการทํางานและประสบการณ์ 
- บริษัท REMA ENGINEERING จํากัด  
- บริษัทHANDY DECON จํากัด 
- บริษัท HEAT AND COOL จํากัด 
- บริษัท ME ENGINEERING จํากัด 
- บริษัท อี.ซี.ท.ี โปรเฟสชั่นแนล จํากัด 
- อาจารย์ประจําภาคเครื่องกล ม. สยาม 

  
หนังสือ/ตํารา 

-  
  
ผลงานวิจัย (จัดทําแบบบรรณานุกรมตามตัวอย่าง) 

-  ชาญชัย วิรณุฤทธิชัย., 2558 “การออกแบบสร้างและวิเคราะห์แมแ่รงแบบเอ็กซล์ิฟท์โดยใช้สลักเกลียว     
   เมตริก”. ตพีิมพ์ลงในวารสารวิจัย ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกระหว่าง 
   เดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม  

 
บทความวิจัย/บทความวิชาการ  
 -  
 
รายวิชาที่สอน 

-151-336  การออกแบบเครือ่งจักรกล   
-151-481  การส่ันสะเทอืนทางกล  
-151-482  การควบคุมอตัโนมัต ิ
-151-211  กลศาสตร์วิศวกรรม 2 

 

-วศ.ด. (วิศวกรรมเครือ่งกล)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2557 
-วศ.ม. (วิศวกรรมเครือ่งกล)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2549 
-วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่งกล)   มหาวิทยาลัยสยาม, 2539 
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อาจารย์ วุฒกิรณ์ จริยตันติเวทย ์
 

ประวัติการศึกษา : - คอ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,2539 
- วศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

             ธนบุรี,2541 
  
ประวัติการทํางานและประสบการณ์ : 
(1) ชื่อหน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่เริ่มทํางาน 2558  ปีที่สิ้นสุดการทํางาน.......-......... 
ตําแหน่ง อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(2) ชื่อหน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่เร่ิมทํางาน 2549   ปีที่สิ้นสุดการทํางาน 2558 
ตําแหน่ง อาจารย์และเลขานุการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(3) ชื่อหนว่ยงาน ..โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่เริ่มทํางาน 2543 ปีที่สิ้นสุดการทํางาน 2549 
ตําแหน่ง อาจารย์พิเศษ 
(4) ชื่อหน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยรัชต์ภาคย์                 
ปีที่เริ่มทํางาน 2541 ปีที่สิ้นสุดการทํางาน 2548 
ตําแหน่ง อาจารย์และอาจารย์พิเศษ 
(5)     ชื่อหน่วยงาน บริษัทไรซ์เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ปีที่เริ่มทํางาน 2539 ปีท่ีสิ้นสุดการทํางาน2541 ตําแหน่ง 
วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
(6)     ประสบการณ์และผลงานการเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทหรือองค์กรต่างๆ (Consulting Experience) ตั้งแต่
ปี 2539 ถึง 2559 มากกว่า 20 ปี 
(7)     อาจารย์ และที่ปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
(8)     อบรมพัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO50001 พพ., กระทรวงพลังงาน 
(9)     วิทยากรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสด้านทฤษฎีไฟฟ้าและความร้อน พพ., กระทรวงพลังงาน 
(10)     โครงการการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสําหรับอุตสาหกรรม 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม 
(11)     โครงการขยายผลมาตรฐานการจัดการพลังงาน, พพ.กระทรวงพลังงาน  ขึ้นทะเบียนตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพลังงาน 
(12)     วิทยากรอบรม โครงการอบรมหลักสูตร  “ผู้ควบคุมประจําหม้อน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนํา
ความร้อน” ฝ่ายฝึกอบรม  สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ ณ มจพ, ประจํากรม โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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(13)   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืนด้วยระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (ISO 
50001) 
(14)     โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบการใช้พลังงานตามประเภทโรงงานและอาคารธุรกิจ สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระ
เกียรติ 
 
หนังสือ/ตํารา 
(1)     วีระ ศรีอริยะกุล และ วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์., “การเขียนแบบวิศวกรรม”, พิมพ์ครั้งที่ 1-3 ประจําปี 
2551-2553 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
(2)     วีระ ศรีอริยะกุล และ วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์., “กลศาสตร์วิศวกรรม”, พิมพ์ครั้งที่ 1  
ประจําปี 2553 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
(3)     วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์., “ปฎิบัติการฝึกฝีมือช่าง”, พิมพ์ครั้งที่ 1 ประจําปี 2554 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
บทความวิจัย/บทความวิชาการ  
 (1) พรชัย มงคลวนิช, วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์., 2559 “การอนุรักษ์พลังงานเพื่อความย่ังยืนตามมาตรฐาน ISO 
50001:2011:กรณี ศึ กษา  มหาวิทยาลั ยสยาม”, การประชุ ม วิชาการเครือข่ ายมหาวิท ยาลั ย ย่ั งยืน , 
มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม  
 
รายวิชาที่สอน 
(1) 151-429 การจัดการพลงังาน 
(2) 151-104 คณิตศาสตรอ์ตุสาหกรรม2 
(3) 151-453 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครือ่งกล3 
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อาจารย์ ชาณิดา    พิทยานนท ์

 
ประวัติการศึกษา :   
 MBA   สาขาผู้บริหารการเงิน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน.2555 
 วศ.ม.  สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2548      
 วศ.บ.  สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ,มหาวิทยาลัยศิลปากร,2547   
 
 
ประวัติการทํางานและประสบการณ ์: 

2561 - ปัจจุบัน  - หัวหน้าศูนย์เพ่ือความย่ังยืนมหาวิทยาลัยสยาม  
2556 - 2560  - อาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 
                       มหาวิทยาลัยสยาม  
2555 - 2556  - อาจารย์ประจํา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรรีาชา สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ     

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขต ศรีราชา   
- ผู้ร่วมเขียนตําราวิชาการเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) 
- คณะกรรมการวารสารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา  

2553 - 2555 - เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (BD&PR) สายงานพัฒนาการตลาดและผลิตภัณฑ์  
  และ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการลงทุน  สายงานการลงทุน; บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม       
  ทองคํา แอทแซท จํากัด  (บริษัทในตลาดหลักทรัพย์) 

2552 - 2553 - รองกรรมการผู้จัดการบรษัิทเดอะแคปพทิอลโกลด์ จํากัด  (ธุรกิจส่วนตัวของ             
                                  ครอบครัว) 

2550 - 2552 - เจ้าหน้าทีอ่าวุโส ฝ่ายกํากับการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน   บริษทั ทีซี ออสสิริส                      
                                  ฟิวเจอร์ จํากดั (บริษัทในตลาดหลักทรัพย์) 

2548 - 2550 - เจ้าของธุรกิจส่วนตัว(เชิงธุรกิจค้าปลีก) 
 
หนังสือ/ตํารา : 

ผู้ร่วมเขียนตําราวิชาการเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) 
  
บทความวิจัย/บทความวิชาการ  

- ชาณิดา  พิทยานนท์,ธัชณณท์ แดนเขต.,2556, “ชุดโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (IBPG) 
สํานักงานกองทุนวิจัย (สกว.)”, IE network conference 2018   

- ชาณิดา  พิทยานนท์.2561, “การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต
กรณีศึกษาโรงงานผลิตปลาแซลมอนแช่แข็ง”,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”,  ก า ร ป ร ะ ชุ ม  The 4th International Workshop on UI GreenMetric 
Semarang, Indonesia, 8-10 April 2018  

- ชาณิดา  พิทยานนท์,ณัฏฐิกา ศิลาลาย.,2560“นวัตกรรรมทางการศึกษากับการอนุรักษ์พลังงานเพื่อ
การบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม อย่างย่ังยืน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม (Academic 
Innovation in Energy Conservation for Sustainable Environmental and Energy 
Management : Case Study of Siam ) , Sustainable University Network of Thailand” 

- ชาณิดา  พิทยานนท์,ปริญญา พัฒนวสันต์พร., “การลดเวลาการเปลี่ยนลูกกลิ้งและปรับตั้งเครื่องรีด
พลาสติกแผ่นด้วยเทคนิค  SMED”, การประชุม วิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
มทร .พระนคร ครั้ งที่  2 Proceedings o f the 2 RMUTP Conference o f Engineering and 
Technology, 19 พฤษภาคม 2017, 

- ชาณิดา  พิทยานนท์,ธิดารัตน์  เตวัง.,2560, “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา: 
บริษัท พี.เค.บอยเลอร์ จํากัด, IE network conference 2017 

- ชาณิดา  พิทยานนท์,เกศกนก วรานุชินกุล.,2560, “การศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิตกระดาษ
ในขั้นตอนการคัดเลือกกระดาษ กรณีศึกษา  บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้งจํากัด (มหาชน)”,IE network 
conference 2017)  

- ชาณิดา  พิทยานนท์.,2555,“การออกแบบอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานในกระบวนการพ่นสี กรณีศึกษา 
บริษัทคาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จํากัด”,IE network conference 2013  

 
รายวิชาที่สอน 

- 158-127 การศึกษาปัญหาทางอุตสาหการ 
- 158-202 กระบวนการผลิตสําหรับวิศวกรรมอตุสาหการ 
- 158-316 การวางแผนเพื่อการควบคุมการผลิต 
- 158-321 ปฏิบัติการวิศวกรรมอตุสาหกรรม 1 
- 158-332 การบริหารโครงการทางวิศวกรรม 
- 158-341 หลักการบริหารเพื่อเพิ่มผลติภาพ 
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ภาคผนวก ง. 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม 
ว่าด้วยการศกึษาไม่สูงกวา่ระดับปรญิญาตรี พ.ศ.2549 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม 

ว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2549 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความหมายในมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
2546 สภามหาวิทยาลัย จึงตราระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

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

ข้อ.2  ให้ใช้ระเบียบนี้แก่นักศึกษาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรที่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นตน้ไป 
 ข้อ.3  ภายใต้ระเบียบนี้ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสยามว่า
ด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบน้ีแทน 
 ข้อ.4  ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยสยาม 
 “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม 
 “คณะ”   หมายความว่า คณะท่ีนักศึกษาสังกัดอยู่ 
 “คณบดี”  หมายความว่า คณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
 “ภาควิชา”  หมายความว่า ภาควิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 

“หัวหน้าภาควิชา” หมายความว่า หัวหน้าแห่งภาควิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
“สาขาวิชา”  หมายความว่า สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
“หัวหน้าสาขาวิชา” หมายความว่า หัวหน้าแห่งสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นท่ีปรึกษาของ 
                                                    นักศึกษาผู้นั้น 
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาที่สมัครเรียนภาคปกติ 
“นักศึกษาภาคค่ํา” หมายความว่า นักศึกษาที่สมัครเรียนภาคค่ํา 
ข้อ.5  ระบบการศึกษา 
5.1  มหาวิทยาลัยสยามจัดการศึกษาสําหรับปริญญาตรีเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปี

ออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติคือ ภาคการศึกษาที่หนึ่งและภาคการศึกษาท่ีสอง และหากเห็นสมควร
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนก็ได้ 

 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคจะมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาค
การศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ และต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชารวมกัน
ทั้งหมดเทียบเท่ากับชั่วโมงของการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ 

5.2  การกําหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้กําหนดเป็นหน่วยกิต โดยมีเกณฑ์ต่อไปนี้ 
      5.2.1  การศึกษาภาคทฤษฎี การบรรยาย สัมมนา หรือการเรียนการสอนลักษณะที่เทียบเท่า ให้คิด 

1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต 
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      5.2.2  การศึกษาภาคปฏิบัติ การทดลอง การฝึก หรือการศึกษาท่ีเทียบเท่าให้คิด 2 ถึง 3 ชั่วโมง ต่อ
สัปดาห์หรือตั้งแต่ 30 ถึง 45 ชั่วโมงตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ เป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต 

      5.2.3  การศึกษาท่ีเป็นการฝึกงาน การฝึกภาคสนาม การฝึกอาชีพ หรือการฝึกอื่นใดให้คิดถึง 3 ถึง 6 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือตั้งแต่ 45 ถึง 90 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต 

      5.2.4  การศึกษาบางรายวิชาท่ีมีลักษณะพิเศษไปจากรายวิชาปกติ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดหน่วย
กิตโดยใช้หลักเกณฑ์อื่นใดก็ได้ตามความเหมาะสม 

 
ข้อ 6. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
  6.1  ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
          6.1.1  สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือสําเร็จการศึกษา
อื่นที่เทียบเท่า ทั้งน้ีให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร 

          6.1.2  ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
          6.1.3  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม 
   6.2  ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสยาม ต้องผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
 
ข้อ 7. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 
   7.1  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  7.2  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ตามกําหนดวัน เวลา สถานที่ และรายวิชาที่เปิดสอนใน

แต่ละภาคการศึกษาตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย 
 7.3  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งภาคปกติและภาคค่ํา ต้องลงทะเบียนเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตใน

หลักสูตรชั้นปีที่ 1 ของแต่ละภาคการศึกษา (สําหรับภาคการศึกษาท่ี 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 
และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี) 

 7.4  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาสภาพปกติลงทะเบียนเรียนได้ไม่ต่ํากว่า 15 หน่วยกิต และไม่
เกิน 21 หน่วยกิต และในภาคการศึกษาฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

   ส่วนนักศึกษาสภาพรอพินิจ ลงทะเบียนได้ไม่ต่ํากว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 15 หน่วยกิตและในภาค
การศึกษาฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

 7.5  ในการลงทะเบียนเรียน หากรายวิชาใดมีข้อกําหนดไว้ในหลักสูตรว่าต้องเคยศึกษาหรือต้องผ่านวิชา
พื้นฐาน หรือวิชาบังคับก่อน (Prerequisite) นักศึกษาต้องสอบไล่ได้วิชาพื้นฐานหรือวิชาบังคับก่อนแล้วจึงมีสิทธิ์
ลงทะเบียนวิชานั้นได้ 

 7.6  การลงทะเบียนเรียนจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในการลงทะเบียนเรียน 

 7.7  การลงทะเบียนเรียนล่าช้า จะกระทําได้ภายใน 7 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ และภายใน 
3 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน แต่นักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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         เมื่อพ้นเวลาตามวรรคหนึ่ง หากนักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนจะหมดสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษานั้นเว้นแต่มีเหตุผลจําเป็นหรือเหตุสุดวิสัย และคณบดีเห็นว่าควรได้รับการผ่อนผันให้นักศึกษาผู้นั้น
ลงทะเบียนเรียนได้ โดยนําความเห็นเสนออธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมาย เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นกรณี
พิเศษ 

7.8  การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ในรายวิชาที่เปิดสอนตาม
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร 

7.9 การลงทะเบียนในจํานวนหน่วยกิตที่ต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําท่ีกําหนดไว้ในข้อ 7.4 ไม่ใช้บังคับในภาค
การศึกษาที่คาดว่าจะเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะศึกษาครบหลักสูตร 

7.10 การลงทะเบียนในจํานวนหน่วยกิตที่มากกว่าเกณฑ์ขั้นสูงที่กําหนดไว้ในข้อ 7.4 ไม่ใช้บังคับในภาค
การศึกษาที่คาดว่าจะเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีนักศึกษาจะศึกษาครบหลักสูตร โดยนักศึกษาจะต้องเขียนคําร้อง
และได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากอาจารย์ท่ีปรึกษา คณบดี และอธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
ตามลําดับ แต่ทั้งนี้ จะลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต 

ข้อ 8  การขอเพิ่มรายวิชา การขอลดรายวิชา และ การขอเพิกถอนรายวิชา 
นักศึกษาจะกระทําการขอเพิ่ม ขอลด หรือ ขอเพิกถอนรายวิชาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์

ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นๆ และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย โดยถือเกณฑ์
การพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปน้ี 

8.1  การขอเพิ่มรายวิชา จะต้องกระทําภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูรอ้น 

8.2  การขอลดรายวิชา จะต้องกระทําภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่ขอลดนั้นจะไม่บันทึกในใบแสดงผลการศึกษา 

8.3  การขอเพิกถอนรายวิชา จะกระทําได้ภายหลัง 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ และ
ภายหลังหนึ่งสัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน จนถึงสองสัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค รายวิชาที่ขอเพิก
ถอนนั้นจะบันทึก W ในใบแสดงผลการศึกษา 

8.4  การขอเพิกถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ 8.3 สามารถกระทําได้จนถึงระยะเวลา
ก่อนสอบปลายภาคโดยนักศึกษาจะต้องทําคําร้องขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีที่นักศึกษาสังกัด ถ้าได้รับ
อนุมัติให้เพิกถอนได้ รายวิชาที่ขอเพิกถอนจะบันทึก W ในใบแสดงผลการศึกษา ถ้าไม่ได้รับอนุมัติให้เพิกถอน
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชานั้นต่อไป  

อน่ึงในกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค เพราะเหตุสุดวิสัย นักศึกษาสามารถขออนุมัติเพิกถอนกรณี
พิเศษจากอธิการบดีหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่ขาดสอบ 

ข้อ 9. การขอเงินค่าหน่วยกิตคืน 
9.1  นักศึกษามีสิทธ์ิขอเงินค่าหน่วยกิตคืนได้เต็มจํานวนในรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศปิดวิชา 
9.2  นักศึกษามีสิทธ์ิขอเงินค่าหน่วยกิตคืนได้เต็มจํานวนสําหรับผู้ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบภายหลัง

การลงทะเบียนเรียนว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
9.3  นักศึกษาที่ขอลดรายวิชาภายในสองสัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์

แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน มีสิทธ์ิที่จะขอคืนเงินค่าหน่วยกิตรายวิชานั้นได้ร้อยละ 50 
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9.4  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน มีสิทธิ์ที่จะขอคืนเงินค่าหน่วยกิตทุกรายวิชาได้ร้อยละ 50 

9.5  นักศึกษาท่ีขอเพิกถอนรายวิชา หรือลาพักการศึกษาเกิน 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
หรือ 1 สัปดาห์ของภาคการศึกษาฤดูรอ้น ไม่มีสิทธิ์ขอเงินค่าหน่วยกิตคืนไม่ว่ากรณีใดๆ 

 
ข้อ 10 ฐานะชั้นปีของนักศึกษา 
เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนเรียนและการบริการอื่นๆ มหาวิทยาลัยได้แบ่งนักศึกษาออกเป็นชั้นปี โดย

ถือเกณฑ์ตามหน่วยกิตสะสมที่สอบไล่ได้แล้ว ดังต่อไปนี้ 
นักศึกษาฐานะปีที่ 1 ได้แก่ นักศึกษาท่ีสอบไล่ได้ยังไม่ถึง 36 หน่วยกิต 
นักศึกษาฐานะปีที่ 2 ได้แก่ นักศึกษาท่ีสอบไล่ได้แลว้ตั้งแต่ 36-74 หน่วยกิต 
นักศึกษาฐานะปีที่ 3 ได้แก่ นักศึกษาท่ีสอบไล่ได้แล้วตั้งแต่ 75-107 หน่วยกิต 
นักศึกษาฐานะปีที่ 4 ได้แก่ นักศึกษาท่ีสอบไล่ได้แล้วตั้งแต่ 108 หน่วยกิตขึ้นไป 
 
ข้อ 11. เวลาเรียน 
การศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาในแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน

ทั้งหมดในรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธ์ิ เขา้สอบไล่ในรายวิชานั้น 
 
ข้อ 12. การวัดประเมินผลการศึกษา 
12.1  การวัดและการประเมินผลกการศึกษา ให้กระทําเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคโดยคิดจากผลการ

สอบหรืองานอื่นๆ ที่ผุ้สอนมอบหมายให้ปฏิบัติในระหว่างภาคการศึกษา 
12.2  การสอบไล่ นอกจากต้องเป็นไปตามนัยแห่งข้อ 11 ยังต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศว่า

ด้วยการสอบไล่ของมหาวิทยาลัย ทั้งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
12.2.1  นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์สอบต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และเข้าสอบได้เฉพาะรายวิชา

ที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วเท่านั้น 
12.2.2  นักศึกษาท่ีขาดสอบในรายวิชาใด ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้น 

 12.3  การนับจํานวนหน่วยกิต 
  12.3.1  การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพื่อให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะจํานวน
หน่วยกิตที่กําหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่สอบไดเ้ท่านั้น  
  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับเฉพาะจํานวนหน่วยกิตครั้ง
สุดท้ายที่ประเมินผลว่าสอบผ่านไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว 
  12.3.2  การรวมจํานวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการคํานวณแต้มเฉลี่ย ให้นับจากหน่วยกิตของทุก
รายวิชาที่ผลการศึกษามีแต้มประจํา ในกรณีที่นกัศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งคร้ังให้นับเฉพาะ
จํานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนรายวิชานั้นๆ ครั้งสุดท้ายไปใช้ในการคํานวณแต้มเฉลี่ย 
 12.4  การศึกษาของแต่ละรายวิชาจะประเมินด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีแต้มประจําดังนี้  
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12.4.1  สัญลักษณ์ที่มีแต้มประจํา 
  สัญลักษณ์   แต้มประจํา   ความหมาย 
  A       4.00      ดีเยี่ยม 
  B+       3.50      ดีมาก 
  B       3.00      ดี 
  C+       2.50      ค่อนข้างดี 
  C       2.00      พอใช้ 
  D+       1.50      อ่อน 
  D       1.00      ผ่าน 
  F       0.00      ตก 
12.4.2  สัญลักษณ์ท่ีไม่มีแต้มประจํา 
  สัญลักษณ์   ความหมาย 
  AU   การร่วมฟังการบรรยาย (Audit) 
  I   รอการประเมินผล (Incomplete) 
  S   ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
  U   ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ ( Unsatisfactory) 
  W   ถอนการศึกษา (Withdrawal) 
  P   การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In progress) 

12.5  การให้ I จะกระทําได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  12.5.1  นักศึกษาไม่ได้สอบ และ/หรือ ไม่ส่งผลงาน เพราะป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาล ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  12.5.2  นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ 11 เน่ืองจากป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาล ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  12.5.3  นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบ และ/หรือ ไม่ได้ส่งผลงานตามกําหนดด้วยเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ หรือผู้ที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย 
  สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ F ถ้านักศึกษาไม่สอบ และ/หรือไม่ส่งผลการปฏิบัติงาน
ภายใน 1 ภาคการศึกษาปกติ ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา 
 12.6  การให้สัญลักษณ์  “P” ในรายวืชา Project ในกรณีโครงงานไม่เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาที่
ลงทะเบียน(ไม่นับภาคฤดูร้อน) นักศึกษาจะต้องยื่นคําร้องเพื่อขอรักษาสถานภาพวิชาโครงงานตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย 
 12.7  การคิดแต้มเฉลี่ย แต้มเฉลี่ยมี 2 ประเภท คือ แต้มเฉลี่ยประจําภาคและแต้มเฉลี่ยสะสม การ
คํานวณแต้มเฉลี่ย ให้ทําดังนี้ 
  12.7.1  แต้มเฉล่ียประจําภาค ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นโดย
เอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มประจําของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง หารด้วย 
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จํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาท่ีผลการศึกษามีแต้มประจําที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ให้มีทศนิยมสอง
ตําแหน่ง โดยปัดเศษของตําแหน่งที่สาม 
  12.7.2  แต้มเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยจนถึงการประเมินผลครั้งสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มประจําของผล
การศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง หารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษาและผลการศึกษามีแต้ม
ประจํา ตามข้อ 12.3.2 ให้มีทศนิยมสองตําแหน่งโดยปัดเศษจากตําแหน่งที่สาม 
  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนซ้ํา ให้นําแต้มประจําของสัญลักษณ์ที่ได้รับการประเมินครั้งสุดท้าย
เท่านั้นมาคํานวณแต้มเฉลี่ย 
 ข้อ 13  การลงทะเบียนเรียนซํ้า 
 13.1  รายวืชาที่ได้สัญลักษณ์ F หรือรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ U นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนซ้ํา 
 13.2  รายวิชาเลือกท่ีได้สัญลักษณ์ F นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาเดิมอีกหรือเลือกรายวิชา
อื่นแทนก็ได้ 
 13.3  นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาท่ีเรียนแล้ว เพื่อให้แต้มเฉลี่ยสะสมสูงขึ้น ท้ังนี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุมัติจากคณบดี 
 ข้อ 14  การจําแนกสภาพนักศึกษา 
 14.1  การจําแนกสภาพนักศึกษา จะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค ท้ังนี้ยกเว้นนักศึกษาที่
เข้าศึกษาเป็นปีแรกซึ่งการจําแนกสภาพนักศึกษาจะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 สําหรับผลการศึกษาภาค
การศึกษาฤดูร้อนไม่มีการจําแนกสภาพนักศึกษา 
 14.2  นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 
 14.3  นักศึกษาสภาพรอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 2.00 แต่ยังไม่พ้นสภาพ
นักศึกษา 
 ข้อ 15  ระยะเวลาในการศึกษา 
 15.1  ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 12 ปี 
 15.2  ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปี 
 15.3  ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 4 ปี 
 ข้อ 16  การพ้นสภาพนักศึกษา 
 16.1  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 16.2  ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ลาออก 
 16.3  อธิการบดีสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้ 
  16.3.1  เมื่อมีการจําแนกสภาพนักศึกษาและมีแต้มเฉล่ียสะสมต่ํากว่า 1.50 
  16.3.2  นักศึกษาสภาพรอพินิจที่มีแต้มเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.75 สองภาคการศึกษาติดต่อกันที่มี

การจําแนกสภาพนักศึกษา 
 16.4  มีระยะเวลาเรียนเกินที่กําหนดไว้ในข้อ 15 
 16.5  มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาด้วยสาเหตุกระทําผิดวินัยร้ายแรง 
 16.6  ตาย 
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 ข้อ 17  การย้ายคณะหรือสาขาวิชาหรือย้ายรอบเวลาเรียน 
 17.1  การย้ายคณะหรือสาขาวิชา หรือย้ายรอบเวลาเรียนให้กระทําได้ก่อนการเปิดภาคการศึกษาปกติ 
โดยนักศึกษาจะต้องยื่นคําร้องก่อนกําหนดการลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ และ
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ย้ายก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 1 สัปดาห์ 
 17.2  การขอย้ายคณะ หรือสาขาวิชา จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะ หรือสาขาวิชาเดิม และคณะหรือ
สาขาวิชาที่ขอย้ายเข้า 
 17.3  การขอย้ายรอบเวลาเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุมัติจาก
คณบดี 
 ข้อ 18  การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต 
 นักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรือสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัยสยาม หรือ ที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
มีความประสงค์จะขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตเพื่อให้ครบหน่วยกิตตามหลักสูตรได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาที่ปรากฎในหลักสูตรนั้น ให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่องการขอเทียบวิชาเรียนและ
โอนหน่วยกิต 
  

ข้อ 19  การลาพักการศึกษา 
 19.1  นักศึกษาจะขอลาพักการศึกษาจะต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา 
และการขอลาพักนี้จะกระทําได้ไม่เกินสองภาคการศึกษาติดต่อกัน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยที่คณบดีเห็นชอบและได้รับ
อนุมัติจากอธิการบดี ทั้งนี้ไม่นับภาคฤดูร้อน 
 19.2  ในการลาพักนี้ นักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
 19.3  นักศึกษาที่จะขอลาพักการศึกษาต้องยื่นคําร้อง ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าภาควิชา และได้รับอนุมัติจากคณบดี 
 19.4  ในการศึกษาภาคปกติ หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนเน่ืองจากมีความจําเป็นหรือเหตุอัน
สมควรจะขอลาพักสําหรับภาคการศึกษานั้น ต้องยื่นคําร้องต่อสํานักทะเบียนและวัดผลภายใน 30 วัน นับแต่วัน
เปิดภาคการศึกษาหากไม่ปฏิบัติตามนี้มหาวิทยาลัยจะจําหน่ายชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา 
 19.5  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว หากมีความจําเป็นหรือเหตุอันสมควรจะขอลาพักสําหรับภาค
การศึกษานั้น ต้องยื่นคําร้องต่อสํานักทะเบียนและวัดผลภายใน 2 สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา ในกรณี
เช่นนี้ รายวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมดจะไม่บันทึกในใบแสดงผลการศึกษา แต่ถ้าลาพักหลังจากกําหนดดังกล่าว
นักศึกษาจะได้สัญลักษณ์ W 
 19.6  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ ให้นับระยะเวลาที่ลาพักอยู่ในระยะการศึกษาด้วย 
ยกเว้นนักศึกษาที่ลาพักเนื่องจากถูกเกณฑ์เข้ารับราชการ 
 19.7  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ประสงค์จะกลับเข้าเรียนต่อต้องรายงานตัวต่อสํานัก
ทะเบียนและวัดผล ก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไปอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
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ข้อ 20  การลาออก 
 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกในกรณีพ้นสภาพตามระเบียบการวัดผล หรือศึกษาจบหลักสูตรให้ย่ืนคําร้อง
ต่อสํานักทะเบียนและวัดผล อาจารย์ที่ปรึกษาคณบดีหรือผู้ที่ อธิการบดีมอบหมาย สําหรับการลาออกระหว่าง
การศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดี ทําความเห็นเสนออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเพื่อพิจารณา  
 นักศึกษาผู้ที่จะได้รับอนุมัติให้ลาออกได้จะต้องไม่มีหนิ้สินกับมหาวิทยาลัย และมีสิทธิ์รับเงินประกันของ
เสียหายคืนเต็มจํานวน ถ้าไม่ได้ทําทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียหายหรือสูญหาย 
 กรณีการลาออกของนักศึกษาใหม่ที่ได้ขึ้นทะเบียนปํนนักศึกษาและชําระค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้ยื่น
คําร้องลาออกพร้อมหลักฐานโดยผ่านสํานักทะเบียนและวัดผลเพื่อพิจารณา และนําเสนอผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
การเงินและทรัพย์สินเพ่ือพิจารณาคืนเงินให้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาต้องยื่นคําร้องลาออก
ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม หากพ้นกําหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะคืนเงินให้เฉพาะค่าประกันขอเสียหายเท่านั้น 
 ข้อ 21  การให้อนุปริญญาหรือปริญญา 
 การพิจารณาให้ได้ปริญญา นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 21.1  ศึกษาครบรายวิชาและเกณฑ์อื่นๆ ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
 21.2  ได้แต้มเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 
 21.3  มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญานั้น 
 สําหรับการให้อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งวิชาใดก่อนถึงขั้น
ได้รับปริญญาตรี หรือผู้ที่สอบได้ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสตูรปริญญาตรี และได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดในกระทรวง 
 ข้อ 22. การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
 นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 เมื่อสอบได้แต้มเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ํากว่า 3.50 และให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 เมื่อสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.25 และ
ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 22.1  มีระยะเวลาเรียนไม่เกินท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร นับแต่วันท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในกรณีที่ได้รับ
อนุมัติให้พักการเรียน ด้วยเหตุจําเป็น และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการไม่เกิน 1 ปีการศึกษาจะ
ไม่นับเป็นระบะเวลาการศึกษา 
 22.2  มีคุณสมบัติสอบได้ปริญญาตรีตามข้อ 21 
 22.3  ไม่เคยสอบได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาใด 
 22.4  มีรายวิชาที่เทียบโอนไม่มากกว่า 1 ใน 4 ของจํานวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตามหลักสูตร 
 22.5  ไม่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง 

ข้อ 23 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ให้อธิการบดีมีอํานาจสั่ง และปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 

 ข้อ 24 ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
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ประกาศ ณ วันท่ี  29 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 
 
  
        
           (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อํานวย วีรวรรณ) 
                   นายกสภามหาวิทยาลัยสยาม  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 
 

มหาวิทยาลัยสยาม                                                                                                                                            105�
สํานักวิชาการ 
 

 

 
บทสรุปผู้บรหิาร (Executive Summary) 

การปรบัปรงุหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวศิวกรรมเครือ่งกล 
นําเสนอต่อ........(คณะกรรมการวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย)........................... 

ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 

๑. คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์  
 บัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ มีความรู้ มีประสบการณ ์และทักษะจากการปฏิบัติร่วมกับ
ทฤษฎีทางวิชาการ สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเพื่อการพัฒนาตัวบัณฑิตเอง 
และมีจิตสํานึกในวิชาการและวิชาชีพในศาสตร์ของวิศวกร 

๒. วัตถุประสงค์ในการปรับปรุง  
 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 2. ตอบสนองความต้องการใหเ้หมาะสมกับนกัศึกษาภาคค่ํา หรือนกัศึกษาที่ทํางานระหวา่งเรียน 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการหลักสตูรให้มปีระสทิธิภาพ 

๓. ความแตกต่างของหลักสูตรปัจจุบันและหลักสูตรปรับปรุง (สรุปประเด็นที่สําคัญ) 
 

ประเดน็สาระที่สําคัญ หลักสูตรปัจจบัุน หลักสูตรปรับปรุง 
1. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
-กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ     
 สังคมศาสตร์ 
-กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
-กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
รายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ  
- กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะสาขา   
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์     
- กลุ่มวิชาหลักเฉพาะสาขา  
 
- กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา   
 
หมวดวิชาเลือกเสรี  
 
รวมทั้งส้ินต้องเรียนไม่น้อยกว่า           

72 หน่วยกิต              
 
16 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 
 

4 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

- 
 
50 หน่วยกิต 

21 หน่วยกิต 
20 หน่วยกิต 

 
9 หน่วยกิต 

 
6 หน่วยกิต 
 

72 หน่วยกิต 

74 หน่วยกิต              
 
15 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 
 

3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

 
53 หน่วยกิต 

21 หน่วยกิต 
20 หน่วยกิต 

 
12 หน่วยกิต 

 
6 หน่วยกิต 
 

74 หน่วยกิต 



มคอ.2 
 

มหาวิทยาลัยสยาม                                                                                                                                            106�
สํานักวิชาการ 
 

 
๔. จุดเด่นของหลกัสูตรที่ปรบัปรุง 
  - ปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ให้มีความชัดเจนขึ้น ลดความซ้ําซ้อนของรายวิชา ลดจํานวนหน่วยกิตรวม 
ตลดหลักสูตร ส่งผลเวลาเรียนรวมตลอดหลักสูตรให้สั้นลง ตอบสนองความต้องการให้เหมาะสมกับนักศึกษา 
ภาคคํ่า หรือนักศึกษาที่ทํางานระหว่างเรียนมากขึ้น 

๕. Outcome ของหลักสูตรทีป่รับปรุง (บัณฑิตสามารถทําอะไรได้บ้าง) 
 - มีความเข้าใจในสาระความรู ้และเนือ้หากระบวนวิชา 

- มีทักษะหรอืความสามารถในการนําความรู้ไปใช้ 
- มีพฤติกรรม ทัศนคต ิแนวคดิ ความเชื่อ ทีเ่หมาะสมการประกอบกับอาชีพวิศวกร 

๖. ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใชบ้ณัฑิต (โอกาสตลาดแรงงาน) 
 - ผู้ประกอบการหรือตลาดแรงงานของบัณฑิต มีแนวโน้มต้องการตลาดแรงงานในหลักสูตรนี้มากขึ้น 
เน่ืองจากบัณฑิตมีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานจริงได้ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ให้เข้ากับ
ความเหมาะสมขององค์กรที่แตกต่างกัน 

๗. ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต (หลักสูตรเดิม) 
 - บัณฑติที่จบศึกษาในหลักสตูรนี้ ส่วนใหญเ่ป็นผู้ที่ทํางานระหว่างเรียนอยู่แล้ว จึงไม่มีปัญหาในเรือ่ง
ภาวะการมีงานทํา 

๘. รายงานผลการวิพากษห์ลักสูตร และองคป์ระกอบของคณะกรรมการผู้วิพากษ์หลกัสูตร  
 (บรรยายสรุปประเด็นสําคัญ) และแนบเอกสารประกอบ 
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


