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 9. ช่ือต าแหน่งวชิาการและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

**รายละเอยีดของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรอยู่ในเอกสารแนบภาคผนวก 

 
10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 

ภาควชิาวศิวกรรมยานยนต ์มหาวทิยาลยัสยามอาคาร11  
38 ถนนเพชรเกษมเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร 10160 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

เน่ืองจากอุตสาหกรรมทางดา้นการผลิตช้ินส่วนยานยนต์และท่ีเก่ียวขอ้งทัว่ประเทศไทยซ่ึงมีจ านวน
สถานประกอบการอยูเ่ป็นจ านวนมากและบุคลากรทางดา้นยานยนตท่ี์ออกสู่ตลาดงานนบัวา่ยงัมีปริมาณนอ้ยไม่
พอเพียงกบัความตอ้งการโดยเฉพาะบุคคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในเฉพาะสาขาโดยตรงในการปฏิบติังาน

ล าดบัที ่
ต าแหน่ง

ทางวชิาการ 
ช่ือ-สกลุ 

เลขประจ าตวั 
บัตรประชาชน 

วุฒิการศึกษา สาขา/สถาบัน/ปีทีจ่บ 

ภาระงานสอน(ช.
ม./สัปดาห์) 

หลกัสูตร
ปรับปรุง 

หลกัสูตร
ปัจจุบัน 

1. อาจารย ์ อาทร ไทยเจริญ 3100101004xxx วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

วิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 2538 
วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัสยาม 2533 

9 9 

2. อาจารย ์ ทวีศกัด์ิ ปิยะทศันานนท ์ 3739900015xxx D.Eng. 
 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 
 

System Design and Engineering  
Yamaguchi Univercity , Japan  2558              
วิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  2548 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2542 

9 9 

3. อาจารย ์ วิษรสรรค ์โชคชยัวิวฒัน์ 3102200545xxx วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

วิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  2547 
วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
มหานคร 2544 

12 12 

4. อาจารย ์ ชชัวาลย ์อ่วมทบั 3102001868xxx วศ.ม. 
วศ.บ. 

 

วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัมหิดล  2558 
วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  2554 

9 9 

5. อาจารย ์ ศุขนที คงตนั 3102200766xxx วศ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ  สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 2546 
วิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลย ี    
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ .2539 
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 ในแผนกต่างๆของกระบวนการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์จึงได้ปรับปรุงหลักสูตร
วศิวกรรมยานยนต ์ใหมุ้่งเนน้ผลิตบุคลากรในสาขาตามท่ีไดก้ล่าวมา 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 

ดว้ยปัจจุบนัมีการใชย้านยนตใ์นชีวิตประจ าวนัเป็นจ านวนมากซ่ึงท าให้มีโอกาสเกิดอุบติัเหตุและการ
สูญเสียสูง จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีแขนงด้านความปลอดภัยข้ึนเพื่อสอดคล้องกับนโยบายและความ
ตอ้งการของรัฐบาลท่ีตอ้งการจะใหเ้กิดอุบติัเหตุและการสูญเสียลดลง 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

ทางภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ได้เล็งเห็นถึงความต้องการของก าลงัคนด้านวิศวกรรมยานยนต์ท่ีมี
ความสามารถสูงในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์จึงไดผ้ลิตวิศวกรยานยนตท่ี์มี
ความรู้ความสามารถดา้นวชิาการทกัษะวชิาชีพและความพร้อมดว้ยคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนตข์องประเทศ อีกทั้งเพิ่มแขนงยานยนตไ์ฟฟ้าเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงในอนาคตท่ีจะมีการใช้รถไฟฟ้าเพิ่มข้ึน รวมทั้งแขนงดา้นความปลอดภยัซ่ึงจะมีส่วนช่วยลดการ
สูญเสียชีวติและทรัพยสิ์น 
12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต ์มีการผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ดา้นการออกแบบยาน
ยนต์และการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ รวมทั้งรองรับความกา้วหน้าดา้นยานยนต์ไฟฟ้า อีกทั้งมีความรู้ดา้นความ
ปลอดภยัและประกนัภยั  มีการออกแบบวจิยัดา้นยานยนต ์โดยมีการพฒันารถStudent Formula เพื่อเป็นตน้แบบ
ของการพฒันาและวิจยั อีกทั้งมีการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการจดัอบรมสัมมนาความรู้ด้านยานยนต์
ให้กบัหน่วยงานภายนอก รวมทั้งมีสถานตรวจสภาพรถยนตท่ี์ให้ความรู้ดา้นยานยนตแ์ก่ผูใ้ช้รถในชุมชนและ
บุคคลทัว่ไป 
13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของมหาวทิยาลัยฯ 
13.1 กลุ่มวชิา/ รายวชิาในหลักสูตรนีเ้ปิดสอนโดนคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปไดแ้ก่กลุ่มวิชามนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษาและการ
ส่ือสาร 

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา 
รายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะไดแ้ก่กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด าเนินการสอนโดย

คณะวทิยาศาสตร์และกลุ่มวชิาพื้นฐานทางวศิวกรรมศาสตร์ 
กลุ่มวิชาหลักทางวิศวกรรมยานยนต์กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาด าเนินการสอนโดยคณะ

วศิวกรรมศาสตร์และบุคลากรจากสถานประกอบการ 
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลยั

สยาม 
 
 



5 
 

 13.2 การบริหารจัดการ 
ก าหนดอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรของภาควิชาประสานงานกบัอาจารยผ์ูแ้ทนจากภาควิชาอ่ืนหรือ

หลกัสูตรหรือคณะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อบริหารจดัการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามท่ี
ระบุในหลกัสูตรรวมทั้งก าหนดให้อาจารยผ์ูส้อนจดัท ารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการด าเนินการของ
รายวชิาเพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
 

หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.1 ปรัชญาและความส าคัญ 

ภาควชิาวิศวกรรมยานยนต์มุ่งท่ีจะผลิตบณัฑิตสาขาวิศวกรรมยานยนตใ์ห้เป็นผูมี้ความเป็นเลิศทาง
วชิาการและวชิาชีพดา้นสาขาวศิวกรรมยานยนตเ์พียบพร้อมดว้ยคุณธรรมจริยธรรมโดยให้นกัศึกษาไดศึ้กษาทั้ง
ในห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯและส่งนักศึกษาเข้าเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากสถาน
ประกอบการอีกทั้งมุ่งพฒันาใหเ้ป็นวศิวกรซ่ึงมีความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

1.2 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
เพื่อผลิตบณัฑิตวศิวกรรมยานยนตใ์หมี้คุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1.มีความสามารถในการวเิคราะห์ และออกแบบทางดา้นวิศวกรรมยานยนต์และยานยนตไ์ฟฟ้า 
2 มีความรู้ดา้นการผลิตยานยนตแ์ละยานยนตไ์ฟฟ้า 
3  มีความรู้ดา้นการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์
4  มีความรู้ทางดา้นวศิวกรรมควบคุม 
5.มีความรู้ในการประกอบอาชีพอิสระ 
6. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
7. มีทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
8. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
9. มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและตระหนกัในคุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทย 

 
2. แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1.ปรับปรุงหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตบณัฑิต
สาขาวิศวกรรมยานยนตใ์ห้มีมาตรฐานไม่ต  ่า
กวา่ท่ีสกอ.ก าหนด 

- พฒันาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 
- ติดตามการประเมินหลกัสูตรอยา่งสม ่าเสมอ 

- เอกสารการวิพากษห์ลกัสูตร 
- รายงานผลการปรับปรุงหลกัสูตร 

2.ปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกแันวโนม้
และเทคโนโลยสี าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และใชค้วามรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของอุตสาหกรรม 

- ติดตามความตอ้งการของสถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมยานยนตเ์พื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพป้อนสู่
อุตสาหกรรม 
- ท  างานร่วมกบัสถานประกอบการในงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้น
อุตสาหกรรมยานยนต ์

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ใชบ้ณัฑิตของสถานประกอบการ 
- ความพึงพอใจในทกัษะความรู้ 
ความสามารถในการท างานของบณัฑิต 
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3.พฒันาบุคลากรดา้นการเรียนการสอนและ
บริการวิชาการแก่สงัคมให้มีประสบการณ์จาก
การน าความรู้ไปปฏิบติังานจริงโดยค านึงถึง
ความตอ้งการในภาคอุตสาหกรรมยานยนต ์

- สนบัสนุนบุคลากรดา้นการเรียนการสอนในการวิจยัและ
พฒันาทางดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
- บุคลากรดา้นการเรียนการสอนมีความร่วมมือเป็นอยา่งดี
กบัสถานประกอบการทางดา้นอุตสาหกรรมยานยนตเ์พื่อ
ให้บริการวิชาการและแลกเปล่ียนประสบการณ์กบั
อุตสาหกรรม 

-ปริมาณงานบริการวิชาการต่ออาจารยใ์น
หลกัสูตร 
- งานวิจยัของอาจารยท่ี์เก่ียวขอ้งใน 
สาขาวิศวกรรมยานยนต ์

 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ 

 ระบบการจดัการศึกษาเป็นระบบทวภิาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 การศึกษาภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 8 สัปดาห์และตอ้งมีชัว่โมงเรียนของแต่ละ
รายวชิารวมกนัทั้งหมดเทียบเท่ากบัชัว่โมงของการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
 ไม่มี 

2 การด าเนินการหลกัสูตร 
2.1 วนั- เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 วนัองัคาร-ศุกร์  เวลา 8.30- 21.00 น. 
    วนัเสาร์-อาทิตย ์ เวลา 8.30- 21.00 น. 

 ภาคการศึกษาท่ี 1 เคือน สิงหาคม-ธนัวาคม 
          ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
          ภาคฤดูร้อน        เดือนมิถุนายน –สิงหาคม 
 
2.2คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 ผูมี้สิทธิสมคัรเขา้รับการคดัเลือกเพื่อเขา้ศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
  1.ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวทิยาศาสตร์ หรือประกาศนียบตัรวชิาชีพ(ปวช.) 
หรือเทียบเท่ า ห รือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ ห รือสาขาท่ี เก่ียวข้องจาก
สถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะหรือสาขาท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เห็นชอบ 
 2.ไม่เป็นผูมี้โรคติดต่อร้ายแรงโรคท่ีสังคมรังเกียจหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 3.ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสียและไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดีงาม 
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 การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตอ้งผา่นการสอบขอ้เขียนและการสอบสัมภาษณ์ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า (ถ้ามี) 
เน่ืองจากมีการรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.)และม.6 ซ่ึงมีพื้นฐาน

แตกต่างกนั อีกทั้งการเรียนในระดับอุดมศึกษามีรูปแบบท่ีแตกต่างไปจากการเรียนในโรงเรียนเดิมท าให้มี
ปัญหาดา้นการปรับตวัของนักศึกษาท่ีเขา้ใหม่ทั้งดา้นการเรียนและการใชชี้วิตท่ีเปล่ียนไป อีกทั้งยงัมีนกัศึกษา
เขา้ใหม่ท่ีทีพื้นฐานการค านวนอ่อน เป็นอุปสรรคต่อการเรียนในรายวชิาวศิวกรรมศาสตร์ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา /ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1. จดัใหมี้การปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่แนะน าการวางเป้าหมายชีวติเทคนิคการเรียนในมหาวทิยาลยัฯ 

และการแบ่งเวลาในการเรียนและการท ากิจกรรม 
2. มอบหมายหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาใหแ้ก่อาจารยทุ์กคนท าหนา้ท่ีสอดส่องดูแลตกัเตือนใหค้  าปรึกษา 

แนะน าและการติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีท่ี1ท่ีอยู่ในความดูแลจากอาจารยผ์ูส้อนเพื่อสามารถให้
นกัศึกษาเขา้พบเพื่อขอค าปรึกษาและแนะน าได ้

3. ก่อนเปิดภาคการศึกษาแรกจะจดัใหมี้การอบรมความรู้เบ้ืองตน้ทางดา้นวศิวกรรมยานยนตใ์หก้บั 
นกัศึกษาทุกคนเพื่อปรับพื้นฐานก่อนเร่ิมเรียน 

 
2.5แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ       (หน่วย : ลา้นบาท) 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าหน่วยกิต 

1,200,000 
3,600,000 

2,400,000 
7,200,000 

3,600,000 
10,800,000 

4,800,000 
14,400,000 

4,800,000 
14,400,000 

รวมรายรับทั้งหมด 4,800,000 9,600,000 14,400,000 19,200,000 19,200,000 

จ านวนนักศึกษาระดับ   
ปริญญาตรีช้ันปีที ่   (คน) 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
                     1 
                     2 

3 
4 

60 
- 
- 
- 

60 
60 
- 
- 

60 
60 
60 
- 

60 
60 
60 
60 

60 
60 
60 
60 

รวม 60 120 180 180 180 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา - - - 60 60 
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 2.6.2  งบประมาณรายจ่าย      (หน่วย : ลา้นบาท) 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
งบเงินเดือน 2,500,000 2,600,000 2,700,000 2,800,000 2,900,000 
งบพฒันาอาจารย ์ 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 
งบค่าการศึกษาภาคปฏิบติั 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
งบพฒันานกัศึกษา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
งบบริการวชิาการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
งบพฒันาการเรียนการสอน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
งบงานวจิยั 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

งบท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวม 5,550,000 5,750,000 5,950,000 6,150,000 6,350,000 

 ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 80,000 บาท 
 
  2.7  ระบบการศึกษา 

   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก  แบบชั้นเรียน   
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
   แบบทางไกลผ่านอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)  อ่ืน ๆ (ระบุ) แบบออนไลน์ 

 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการเทียบโอนความรู้และการให้โอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและเพ่ือการศึกษา
ตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ  พ.ศ. 2552  และประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 
 
3 . หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1หลกัสูตรปริญญาตรีวศิวกรรมยานยนต ์
 3.1.1จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร    134 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  จ านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่   33  หน่วยกิต      
     ใหเ้รียนแต่ละกลุ่มวชิาตามท่ีก าหนด จ านวน 18 หน่วยกิต ดงัน้ี  

                          -กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3  หน่วยกิต 
                          -กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร   9 หน่วยกิต 
                          -กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   3 หน่วยกิต 

-กลุ่มวชิาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 3  หน่วยกิต 
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 และเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มวชิาต่างๆ ไดอี้กไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต  
ข.  หมวดวชิาเฉพาะสาขา 95 หน่วยกิตประกอบดว้ย 
  -  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน   21 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวชิาวศิวกรรมศาสตร์พื้นฐาน   22 หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา   42 หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวชิาเลือกเฉพาะสาขา    10 หน่วยกิต 
ค.  หมวดวชิาเลือกเสรี      6 หน่วยกิต 
   รวมทั้งส้ินตอ้งเรียนไม่ต ่ากวา่ 134 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวชิาในโครงสร้างหลกัสูตร 
 รายวชิาในกลุ่มต่างๆจ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร134 หน่วยกิตแบ่งเป็นดงัน้ี 
 

1. โครงสร้างหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   
            

1.1 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี ้  3 หน่วยกติ 

   101-101     หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 3(3-0-6) 
   (Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร ให้เรียนรายวชิาต่อไปนี้   9 หน่วยกติ 

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

    101-203 ภาษาองักฤษเพื่อการปรับพื้น     3(2-2-5) 
(English for Remediation) 
(@ เป็นรายวชิาไม่นบัหน่วยกิตท่ีนกัศึกษาตอ้งสอบผา่น (S)  
จึงจะสามารถลงทะเบียนวชิา 101-204 ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั ได)้  

   101-204  ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั                     3(2-2-5) 
                                (Daily Life English)  

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

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ให้เรียนรายวชิาต่อไปนี ้  3 หน่วยกติ 

   101-301    ทกัษะดิจิทลัส าหรับศตวรรษท่ี 21               3(2-2-5) 
    (Digital Literacy for 21ST Century)  
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 1.4 กลุ่มวชิาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ ให้เรียนรายวชิาต่อไปนี้ 3 หน่วยกติ 

  101-401   ชีวติ สุขภาวะ และการออกก าลงักาย    3(2-2-5) 
                      (Life, Well-Being and Sports)              

และให้เลอืกเรียนรายวชิาในกลุ่มวชิาต่างๆ อกีไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกติ ดังนี ้

         กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  101-102   ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก    3(3-0-6) 

    (Civic Literacy in Thai and Global Context)    

  101-103   การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผูน้ า    3(2-2-5) 

    (Designing Your Self and Personality for Leadership)   

  101-104   การบริหารการเงินอยา่งชาญฉลาด               3(3-0-6) 

(Smart Money Management) 

  101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม                 3(2-2-5) 

(Community Explorer and Service Learning) 

    101-106 กฎหมายและการเมืองใกลต้วั               3(3-0-6) 

   (Politics and Law in Everyday Life) 

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

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

 101-109  มนุษยสัมพนัธ์และการพฒันาบุคลิกภาพ    3(3-0-6) 
  (Human Relations and Personality Development) 
101-110 จิตวทิยาในชีวิตประจ าวนั      3(3-0-6) 

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

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

(Civilization Studies) 
 101-113   ทกัษะการศึกษา       3(2-2-5) 

(Study Skills)      

101-114  จิตวทิยาทัว่ไป       3(3-0-6) 
 (General Psychology) 

 101-115  สังคมวทิยาเบ้ืองตน้   3(3-0-6) 
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    (Introduction to Sociology) 
 101-116  หลกัเศรษฐศาสตร์                      3(3-0-6) 
   (Principle of Economics)    

กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 

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

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

  101-207 ภาษาองักฤษเพื่อการสอบขอ้สอบมาตรฐาน    3(2-2-5) 
                       (English for Proficiency Test) 
  101-208 การเขียนโคด้คอมพิวเตอร์ส าหรับทุกคน    3(2-2-5) 
                       (Computer Coding for Everyone) 

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

 101-211  ภาษาญ่ีปุ่น 1 (Japanese 1)     3(2-2-5) 
 101-212  ภาษาญ่ีปุ่น 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) 

            กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

   101-302  วทิยาการขอ้มูลและจินตภาพ      3(2-2-5) 
(Data Science and Visualization)              

 101-303   เทคโนโลยสีีเขียวเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื    3(3-0-6)             
   (Green Technology for Sustainable Development) 
    101-304   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวตักรรมและธุรกิจใหม่   3(3-0-6) 

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

(Internet of Thing for Everyone)  
101-306  หอ้งทดลองท่ีมีชีวติเพื่อความย ัง่ยนื        3(2-2-5) 
  (Living Lab for Campus Sustainability)  
101-307   เทคโนโลยสีารสนเทศ      3(2-2-5) 

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

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

101-310   อาหารเพื่อสุขภาพท่ีดี      3(3-0-6)  
(Healthy Diet) 

101-311   เคมีในชีวติประจ าวนั      3(3-0-6)  
(Chemistry in Daily Life) 

101-312   คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั     3(3-0-6) 
(Mathematics in Daily Life)  

101-313   สถิติในชีวติประจ าวนั      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)           

      กลุ่มวชิาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 

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

101-403  นิยมไทยและอศัจรรยใ์นสยาม                 3(3-0-6) 

(Thai Appreciation and Unseen in Siam)  

 101-404  การตามหาและออกแบบความฝัน                3(2-2-5) 

   (Designing Your Dream) 

101-405  โยคะ สมาธิ และศิลปะการด าเนินชีวติ               3(2-2-5)  
  (Yoga, Meditation and Art of Living) 
101-406  การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค ์          3(2-2-5) 
  (Creative Photography) 
 
2. หมวดวชิาเฉพาะสาขาจ านวน 95 หน่วยกติให้เรียนตามรายวชิาต่อไปนี้ 
2.1 กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 21 หน่วยกิต ใหเ้รียนตามรายวชิาดงัน้ี 
123-101 เคมีทัว่ไป       3(3-0-6) 
 (General Chemistry ) 

 123-102 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป      1(0-3-1) 
 (General Chemistry Laboratory ) 

124-101 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1      3(3-0-6) 
 (General Physics 1) 
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 124-102 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2      3(3-0-6) 
 (General Physics 2) 

124-103 ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 1    1(0-3-1) 
 (General Physics Laboratory 1) 

124-104 ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 2    1(0-3-1) 
 (General Physics Laboratory 2) 

125-201  คณิตศาสตร์ 1      3(3-0-6) 
(Mathematics 1) 

125-202 คณิตศาสตร์ 2      3(3-0-6) 
(Mathematics 2) 

125-203 คณิตศาสตร์ 3      3(3-0-6) 
(Mathematics 3) 

 2.2กลุ่มวชิาวศิวกรรมศาสตร์พืน้ฐาน จ  านวน 22 หน่วยกิตใหเ้รียนตามรายวชิาดงัน้ี 
 156-205  กลศาสตร์วศิวกรรมยานยนต ์        3(3-0-6) 
 (Automotive Engineering Mechanics )  

156-206  ปฏิบติังานพื้นฐานวศิวกรรมยานยนต ์    1(0-3-3) 
 (Fundamental of Automotive Engineering Operations) 

156-241  อุณหพลศาสตร์และของไหล        3(3-0-6) 
 (Thermo and Fluid) 

156-207 กลศาสตร์วสัดุส าหรับวศิวกรรมยานยนต์       3(3-0-6) 
 ( Mechanics of Materials for Automotive Engineering) 

156-208  วสัดุวศิวกรรมยานยนต ์     3(3-0-6) 
 (Automotive Engineering Materials)  

152-381  วศิวกรรมไฟฟ้า 1           3(3-0-6) 
 (Electrical Engineering 1) 

156-209  ดิจิตอลและเทคโนโลยใีนยานยนต์                        3(2-3-6) 
 (Digital technology in Automotive) 

156-101 เขียนแบบวศิวกรรมส าหรับวิศวกรรมยานยนต์   3(2-3-6) 
 (Engineering Drawings for Automotive Engineering ) 
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 2.2กลุ่มวชิาบังคับเฉพาะสาขา จ  านวน 42 หน่วยกิตใหเ้รียนตามรายวชิาดงัน้ี 
156-202 การวดัทางวศิวกรรมยานยนต ์    3(3-0-6) 

 (Automotive Engineering Measurement) 

156-203 ปฏิบติัการวศิวกรรมยานยนต ์1    1(0-3-6) 
 (Automotive EngineeringLaboratory 1) 

156-204 วศิวกรรมยานยนต ์      3(3-0-6) 
 (Automotive Engineering ) 

156-301  ระบบรองรับและส่งถ่ายก าลงั    3(3-0-6) 
 (Suspension and Transmission System)  

156-303 ปฏิบติัการวศิวกรรมยานยนต ์2    1(0-3-6) 
 (Automotive EngineeringLaboratory 2) 

156-304  ปฏิบติัการวศิวกรรมยานยนต ์3    1(0-3-6) 
 (Automotive EngineeringLaboratory 3) 

156-305  การออกแบบช้ินส่วนยานยนต ์    3(3-0-6) 
 (Automotive Parts Design) 

156-355  กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกลในยานยนต ์    3(3-0-6) 
 (Mechanics of Automotive Machinary) 

             156-321       พลาสติกและเรซินและกระบวนการผลิต   3(3-0-6) 
        (Plastic & Resin and Plastic Processing) 

              156-351      พื้นฐานยานยนตไ์ฟฟ้า     3(3-0-6) 
        (Fundamental of Electric Vehicle) 

156-424  การถ่ายเทความร้อนส าหรับยานยนต ์    3(3-0-6) 
 (Heat Transfer for Automotive) 

 156-443 การท าความเยน็และปรับอากาศ    3(2-3-6) 
 (Refrigeration and Air Condition) 

            156-472 กรรมวธีิการผลิตส าหรับเคร่ืองกลและยานยนต์   3(3-0-6) 
 (Manufacturing Process for Mechanical and Automotive) 

156-475 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตฯ                             3(2-3-6) 
 (Computer Aided Design and Manufacturing) 
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  156-478      ปัญญาประดิษฐ์      3(3-0-6) 
 Internet of thing(IoT), AI and Robotics 
156-481  การควบคุมอตัโนมติัและการสั่นสะเทือนทางกล  3(3-0-6) 

 (AutomaticsControl and Mechanical Vibration) 

2.3กลุ่มวชิาเลอืกเฉพาะสาขาจ านวน 10 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวชิาในแต่ละกลุ่มวชิาต่อไปน้ี 
จ านวน 3 หน่วยกิต 

ก. กลุ่มวชิาช้ินส่วนยานยนต ์และการผลิต 
156-312 การข้ึนโครงสร้างและการประกอบ     3(3-0-6) 

  (Body Assembly) 

 156-315 เคร่ืองจกัรป๊ัมข้ึนรูป       3(3-0-6) 
  (Press Machine) 

 156-316 จ๊ิกและฟิกเจอร์ส าหรับช้ินงานโลหะ     3(3-0-6) 
  (Jig & Fixture for Metal Parts) 

 156-323 การออกแบบเบา้หล่อ       3(3-0-6) 
  (Mold Design) 

156-331 วสัดุยาง        3(3-0-6) 
  (Rubber Materials) 

 
ข. กลุ่มวชิายานยนตไ์ฟฟ้า 

 156-352ระบบพลงังานส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า     3(3-0-6) 
  (Power for Electric Vehicle) 

 156-353ระบบขบัเคล่ือนส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า     3(3-0-6) 
  (Transmission Systems for Electric Vehicle) 

 156-354 ระบบควบคุมส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า     3(3-0-6) 
  (Control Systems for Electric Vehicle) 
 
 ค. กลุ่มวชิายานยนตก์บัความปลอดภยั 
 157-241 ความรู้พื้นฐานรถยนตแ์ละการซ่อมแซม     3(3-0-6) 
  (Basic Automotive and Repair) 

157-242 ประกนัภยัยานยนต ์       3(3-0-6) 
  (Automotive Insurance ) 
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 157-243ความรู้ดา้นประเมินสินไหม      3(3-0-6) 
  (Introduction ClaimAssessor)  

 157-244 ความปลอดภยัในยานยนต ์      3(3-0-6) 
  (Safety of Motor) 

เรียนวชิาวชิาสหกิจศึกษา จ านวน 7 หน่วยกิต ดงัน้ี 
 156-490 เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวศิวกรรมยานยนต ์   1(0-2-1) 
  (Pre-Cooperative Education for AE Students) 

156-491 สหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวศิวกรรมยานยนต ์    6(0-36-0) 
  (Co-operative Education for AE Students) 

หรือเลือกเรียนวชิาโครงงานจ านวน 7 หน่วยกิต ดงัน้ี 

 156-496 โครงงานวศิวกรรมยานยนต1์                                                                     3(0-3-9) 

                   (Automotive Engineering Project 1) 

156-497 โครงงานวศิวกรรมยานยนต2์                                                                        3(0-3-9)                            

   (Automotive Engineering Project 2) 

156-498 สัมมนาวศิวกรรมยานยนต ์                                                                           1(0-2-1) 

(Seminar in Automotive Engineering) 

(3) หมวดวชิาเลอืกเสรี จ านวน 6 หน่วยกติ ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาท่ีเปิดสอนในระดบัปริญญาตรีของ
มหาวทิยาลยัสยาม 
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 3.1.4แผนการเรียน 
 

แผนการศึกษา 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต ์
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

ปีท่ี ภาคท่ี รหสัวชิา ช่ือวชิา 
 

หน่วยกิต 
บรรยาย-ปฏิบติั 

1 1 101-101 
 
101-203 
124-101 

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันาท่ี 
ย ัง่ยนื 
ภาษาองักฤษเพื่อการปรับพื้น (ไม่คิดรวมหน่วยกิต) 
ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 

3(3-0-6) 
 

- 
3(3-0-6) 

  124-103 ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 1 1(0-3-1) 
  125-201 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
  156-101 

101-xxx   
เขียนแบบวศิวกรรมส าหรับวิศวกรรมยานยนต์ 
วชิาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป  

3(2-3-6) 
3(x-x-x) 

   รวม 16(11-6-25) 
 2 101-204 

123-101 
ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 
เคมีทัว่ไป 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

  123-102 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1(0-3-1) 
  124-102 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 3(3-0-6) 

  124-104 ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 2 1(0-3-1) 
  156-205 กลศาสตร์วศิวกรรมยานยนต์      3(3-0-6) 
  156-209 ดิจิตอลและเทคโนโลยใีนยานยนต ์ 3(2-3-6) 
   รวม 17(13-11-31) 
ภาคฤดูร้อน 125-202 คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
  156-206 ปฏิบติังานพื้นฐานวศิวกรรมยานยนต ์ 1(0-3-3) 

  xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 1 3(3-0-6) 
   รวม 7(6-3-15) 
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แผนการศึกษา 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต ์
หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ.2565 

 
ปีท่ี ภาคท่ี รหสัวชิา ช่ือวชิา 

 
หน่วยกิต 
บรรยาย-
ปฏิบติั 

2 1 101-205 
101-301 
101-401 

ภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาทางวชิาการ 
ทกัษะดิจิทลัส าหรับศตวรรษท่ี 21  
ชีวติ สุขภาวะ และการออกก าลงักาย  

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

  125-203 คณิตศาสตร์  3 3(3-0-6) 
     

  156-241 อุณหพลศาสตร์และของไหล     3(3-0-6) 
   รวม 15(12-6-27) 
 2 101-201 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  3(2-2-5) 
  156-207 กลศาสตร์วสัดุส าหรับวศิวกรรมยานยนต์     3(3-0-6) 
  156-351     

156-208 
101-xxx 

พื้นฐานยานยนตไ์ฟฟ้า  

วสัดุวศิวกรรมยานยนต ์
วชิาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป  

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(x-x-x)  

   รวม 15(11-2-23) 

ภาคฤดูร้อน 156-202 การวดัทาง วศ. ยานยนต ์ 3(3-0-6) 
  156-321 

156-301 
พลาสติกและเรซินและกระบวนการผลิต 
ระบบรองรับและส่งถ่ายก าลงั 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

   รวม 9(9-0-18) 
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แผนการศึกษา 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต ์

ฉบบัปรับปรุงปีการศึกษา 2565 

 
 

 
 
 
 
 
 

ปีท่ี ภาคท่ี รหสัวชิา ช่ือวชิา 
 

หน่วยกิต 
บรรยาย-ปฏิบติั 

3 1 156-355 กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกลในยานยนต์ 3(3-0-6) 
  152-381 วศิวกรรมไฟฟ้า 1 3(2-3-6) 
  156-203 ปฏิบติัการ วศ. ยานยนต ์1 1(0-3-6) 
  156-305 

101-xxx 
การออกแบบช้ินส่วนยานยนต ์
วชิาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป 

3(3-0-6) 
3(x-x-x) 

  156-204 วศิวกรรมยานยนต ์ 3(3-0-6) 
   รวม 16(11-6-30) 
 2 101-xxx 

156-303 
156-478 

วชิาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป  
ปฏิบติัการ วศ. ยานยนต์2 
ปัญญาประดิษฐ์ 

3(x-x-x) 
1(0-3-6) 
3(3-0-6) 

  156-472 กรรมวธีิการผลิตส าหรับเคร่ืองกลและ
ยานยนต ์   

3(3-0-6) 

  156-424 
xxx-xxx 

การถ่ายเทความร้อนส าหรับยานยนต ์
วชิาเลือกเฉพาะสาขา  

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

   รวม 16 (12-3-30) 
ภาคฤดูร้อน 156-304 

xxx-xxx 
ปฏิบติัการ วศ. ยานยนต3์ 
วชิาเลือกเสรี 2 

1(0-3-6) 
3(3-0-6) 

   รวม 4(3-3-12) 
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แผนการศึกษา 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต ์
หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ.2565 

 
ปีท่ี ภาคท่ี รหสัวชิา ช่ือวชิา 

(สหกิจศึกษา) 
 

หน่วยกิต 
บรรยาย-ปฏิบติั 

4 1 156-481 การควบคุมอตัโนมติัและการสั่นสะเทือน
ทางกล  

3(3-0-6) 

     
  156-475 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและ

ผลิตส าหรับวศิวกรรมยานยนต ์  
3(2-3-6) 

  156-443 การท าความเยน็และปรับอากาศ 3(3-0-6) 
  156-490 

 
101-xxx  

เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับวศิวกรรมยาน
ยนต ์
วชิาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป  
  

1(0-2-1) 
 

3 (x-x-x) 

   รวม 13(8-5-19) 
 2 156-491 สหกิจศึกษาส าหรับวศิวกรรมยานยนต ์ 6(0-36-0) 
   รวม 6(0-36-0) 
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แผนการศึกษา 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต ์
หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ.2565 

 
ปีท่ี ภาคท่ี รหสัวชิา ช่ือวชิา 

(โครงงานวศิวกรรมยานยนต)์ 
หน่วยกิต 

บรรยาย-ปฏิบติั 
4 1 156-481 การควบคุมอตัโนมติัและการสั่นสะเทือน

ทางกล 

3(3-0-6) 

     
  156-475 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและ

ผลิตส าหรับวศิวกรรมยานยนต ์  
3(2-3-6) 

  156-443 การท าความเยน็และปรับอากาศ 3(3-0-6) 
  156-496 

101-xxx  
โครงงานวศิวกรรมยานยนต1์                                                                     
วชิาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป  
  

3(0-3-9) 
3 (x-x-x) 

   รวม 16(8-6-27) 
 2 156-497 

156-498 
โครงงานวศิวกรรมยานยนต ์2        
สัมมนาวศิวกรรมยานยนต ์                                                                                                                                       

3(0-3-9) 
1(0-2-1) 

   รวม 5(0-5-10) 
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3.1.5ค าอธิบายรายวชิา 
ค าอธิบายรายวชิา หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต ์
1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

1.1 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

101-101   หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื         3(3-0-6) 
(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 

  หลักการแนวคิดและความส าคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการเบ้ืองต้นทาง

เศรษฐศาสตร์และการรู้เท่าทนัทางการเงิน ความเช่ือมโยงระหวา่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาท่ี

ย ัง่ยืนและเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน การด ารงชีวิตในสังคมร่วมสมยัด้วยการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือกรณีศึกษา 

 Principles and significance of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP); basic principles 

of economics and financial literacy; relationship between SEP, sustainable development (SD), and sustainable 

development goals (SDGs); living in contemporary society with SEP for sustainable development from 

project-based learning or case study 

 

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

   สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็น
ปัญหาร่วมสมยัในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวฒันธรรมและกระบวนการทาง
ความคิดท่ีเป็นสากล ความรับผดิชอบต่อสังคม  การรู้หนา้ท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อตา้น
การทุจริต ความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกบัสถานะการพฒันาของประเทศ บทบาทและหน้าท่ีของ
บุคคลในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
    Political, economic, social and cultural circumstances of various groups of countries; 
contemporary issues of the global society; Thailand in the world society; cultural diversity and global 
mindset; social responsibility; civic engagement and social responsibility against corruption; relationship 
between citizenship and developmental status of a country; roles and duties of individual as a Thai and global 
citizen 

101-103  การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผูน้ า         3(2-2-5) 

   (Designing Your Self and Personality for Leadership) 
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  การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จกัตนเอง การก าหนดเป้าหมายในชีวิต การเสริมสร้างการเห็นคุณค่า

ในตนเอง การพฒันาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมัน่ใจในการอยูใ่นสังคม การพฒันาการพูดในท่ีสาธารณะ 

การแนะน าตนเองเพื่อความประทบัใจแรกพบต่อผูอ่ื้น การพฒันาภาวะผูน้ า ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ การท างาน

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 

101-104  การบริหารการเงินอยา่งชาญฉลาด                     3(3-0-6)  
          (Smart Money Management) 
  การเงินกบัชีวิตประจ าวนั สิทธิและหน้าท่ี เป้าหมายการเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล 

นวตักรรมทางการเงิน การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การประกนัภยั สินเช่ือเงินกู ้การวางแผนภาษี การ
เป็นผูป้ระกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การเตรียมตวัก่อนเกษียณ 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  เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม           3(2-2-5) 

  (Community Explorer and Service Learning) 

การเรียนรู้เก่ียวกบัวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อคน้หาประเด็นปัญหาและแนวทางการ

พฒันาโดยใหชุ้มชนเป็นฐานของการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริมทกัษะ

การเขา้ถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทกัษะการใช้ชีวิตและทกัษะดา้นสังคม การส่ือสาร การเรียนรู้ผ่าน

กิจกรรมบริการ การพฒันาและการขบัเคล่ือนโครงการเพื่อการพฒันาและกิจกรรมบริการชุมชน การเตรียม

ความพร้อมสู่การเป็นนักวิจยัและนักพฒันาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจการพฒันาชุมชนทุกมิติอย่างย ัง่ยืนใน

ศตวรรษท่ี 21  

Learning on community context; community analysis to identify issues and development 

approaches using collaborative community based approach among learners and community members; 

techniques and enhanced skills in approaching community engagements, community participation, social and 

life skills, communication; service learning; project development and implementation for community 

development and services; preparation for becoming community researcher and developer in variety 

dimensions of sustainable community development in the 21ST century  
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 101-106  กฎหมายและการเมืองใกลต้วั          3(3-0-6) 

  (Politics and Law in Everyday Life) 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบ้ืองตน้ กฎหมายใกลต้วัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนั อาทิ 

กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร และกฎหมาย

อ่ืนๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบนัของสังคม  

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  ปรัชญาและศาสนากบัการครองชีวติ         3(3-0-6) 
  (Philosophy, Religions and Life Style)   

หลักปรัชญา ค าสอนของศาสนาต่างๆและความส าคัญของศาสนากับการด าเนินชีวิต 
ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลกัศาสนา หลกัธรรมในการด ารงชีวิต ความส าคญัของศีล สมาธิ ปัญญา 
การพฒันาตนและการแกปั้ญหาชีวิตโดยใช้หลกัค าสอนทางศาสนาต่างๆ การประยุกตใ์ช้เพื่อสร้างความส าเร็จ
ในการท างานและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติ 

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   หลกัตรรกศาสตร์และทกัษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต       3(2-2-5) 
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   

  หลกัตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนยัและอุปนยั การเลือกใช้
ทกัษะการคิดชนิดต่างๆในการแกปั้ญหาท่ีแตกต่างกนั การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทศัน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิด
แกปั้ญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค ์การคิดอนาคต และการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ทกัษะการเขา้ถึงแหล่ง
ความรู้เพื่อการพฒันาตนเองตลอดชีวติ 
  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   
 



25 
 

 101-109  มนุษยสัมพนัธ์และการพฒันาบุคลิกภาพ        3(3-0-6) 
(Human Relations and Personality Development) 
ความหมาย ท่ีมา และประโยชน์ของมนุษยสัมพนัธ์ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและกลุ่มต่างๆ 

ในสังคม การปรับตวัให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พฒันาการทางบุคลิกภาพ
ของบุคคลเพื่อการปรับตวัทางสังคม ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ภาวะผูน้ า การฝึกพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและ
มารยาททางสังคม การสร้างความประทับใจแรกพบ การแต่งกายการแต่งหน้าและการท าผมเพื่อส่งเสริม
บุคลิกภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ การพฒันาทกัษะการพูดด้วยการออกเสียงท่ีชัดเจนและใช้ภาษาท่ี
ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์  
  Meanings, background, and advantages of human relation; interpersonal relationship 
between individual and various groups in society; appropriate adjustment to circumstances in society; theories 
of personality; individual personality development for social adjustment; individual differences; leadership; 
appropriate behavioral practice and social manners; how to create first impression; outfits, make up, and hair 
styles to improve personality and fit circumstances; speech improvement through correct pronunciation and 
proper use of language to fit circumstances 

101-110  จิตวทิยาในชีวติประจ าวนั  (Psychology in Daily Life)      3(3-0-6) 
  แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั พฒันาการมนุษย ์บุคลิกภาพและ
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล การเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น การวิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล การเรียนรู้และ
การรับรู้ การจูงใจ การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ การจดัการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตวั  
  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  อาเซียนในโลกยคุใหม่  (ASEAN in the Modern World)       3(3-0-6) 
  การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ของเอเชียท่ีมีแนวโนม้ในการเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจของโลก กลุ่ม
ประเทศท่ีมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดบัสูง และมีศกัยภาพท่ีจะเปล่ียนแปลงภูมิเศรษฐกิจของโลก ความ
ทา้ทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตวัและคงอยู่บนเส้นทางการเป็นศูนยก์ลางของโลก พฒันาการของ
อาเซียนและประชาคมอาเซียน ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวฒันธรรม บทบาทของอาเซียนและประเทศ
ไทยในเวทีโลก 
  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  
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 101-112  อารยธรรมศึกษา  (Civilization Studies)         3(3-0-6) 
  อารยธรรมท่ีส าคญั ทั้งอารยธรรมตะวนัตกและตะวนัออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ การส่ง
ต่อมรดกทางภูมิปัญญาให้กับโลกในยุคปัจจุบัน ผลงานศิลปกรรมท่ีโดดเด่นในแต่ละยุค ภูมิหลังทาง
ประวติัศาสตร์และมรดกทางวฒันธรรมของไทยและประเทศเพื่อนบา้นในกลุ่มอาเซียน  
 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   ทกัษะการศึกษา  (Study Skills)          3(2-2-5) 

 คุณค่าของการศึกษา วธีิการศึกษาให้สัมฤทธ์ิผลในระดบัอุดมศึกษา ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี

วจิารณญาณ ความคิดสร้างสรรค ์การท างานเป็นทีม จิตสาธารณะ การบริหารเวลา     Value 

of education; learning methods for success in higher education;  necessary learning skills in 21st century; use 

of library and information technology;  analytical thinking skill; critical thinking; creativity thinking; team 

work; public mind; time management 

101-114  จิตวทิยาทัว่ไป  (General Psychology)         3(3-0-6) 
  แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวทิยา ความหมายของพฤติกรรม เป้าหมายของวชิา
จิตวทิยาและคุณค่าในทางปฏิบติั การสัมผสัและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล อารมณ์ พฒันาการของแต่ละช่วงวยั สติปัญญาและการวดั ความผิดปกติทางจิตและการพฒันา
สุขภาพจิต การเขา้ใจและการพฒันาตนเอง 
  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  สังคมวทิยาเบ้ืองตน้  (Introduction to Sociology)      3(3-0-6) 
  อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีมีต่อบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม 
อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผูน้ า เจตคติในการท างาน มนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดี ความส าคญัและววิฒันาการของสถาบนัต่าง ๆ โดยเทียบล าดบั ความเจริญทางเทคโนโลย ีและความ
เปล่ียนแปลงทางประชากร 
  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 
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 101-116  หลกัเศรษฐศาสตร์  (Principle of Economics)       3(3-0-6) 
  หลกัทัว่ไปของเศรษฐศาสตร์ท่ีว่าด้วยมูลค่า ราคาและการจดัสรรทรัพยากร พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค แนวความคิดเร่ืองอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินคา้ ภายใตท้ฤษฎีตน้ทุนและปัจจยั
ต่าง ๆ ท่ีก าหนดอุปทานของสินคา้และบริการของปัจจยัการผลิตในตลาดท่ีมีการแข่งขนัอย่างสมบูรณ์และไม่
สมบูรณ์ ปัจจยัการผลิตและการก าหนดปัจจยัการผลิต โดยยอ่ในส่วนของตน้ทุนเชิงเปรียบเทียบ 
  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 
 

1.2กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 

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

การใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ การฟังจบัใจความ หลกัการใช้ภาษาใน

การพดูใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเหมาะสมกบักาลเทศะ การอ่านจบัใจความ สรุปความ และวเิคราะห์สารท่ีอ่าน 

หลกัการใชภ้าษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ   

Thai language for communication in various situations; listening comprehension; principles 

of effective speaking; reading comprehension, summarizing and analyzing messages; principles of writing in 

various forms 

101-202   ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ  (Thai Language for Presentation)      3(2-2-5) 
การใชภ้าษาไทยน าเสนอขอ้มูลในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การน าเสนอขอ้มูลทางวชิาการ 

การน าเสนอขอ้มูลทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วเิคราะห์และวจิารณ์ การน าเสนอขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

การเลือกใชช่้องทางการส่ือสารอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการท างาน 

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

101-203   ภาษาองักฤษเพื่อการปรับพื้น  (English for Remediation)               3(2-2-5) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

การวดัผล :  ผา่น (Satisfactory - S) และ ไม่ผา่น (Unsatisfactory - U) 

เง่ือนไข :  เป็นรายวชิาไม่นบัหน่วยกิตท่ีนกัศึกษาตอ้งสอบผา่น (S) จึงจะสามารถลงทะเบียน 

            เรียนรายวชิา 101-204 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั ได ้
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   ค าศัพท์ส านวนโครงสร้างทางไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน และทักษะการส่ือสารท่ีใช้บ่อยใน

ชีวิตประจ าวนั การอ่านและการเขียนขอ้ความสั้นๆ การตั้งค  าถามและการตอบอยา่งสั้น บทสนทนาอยา่งง่ายใน

ระดบัค า วลี และประโยคสั้นๆ 

  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills frequently used 

in everyday life; reading and writing short texts, short questions and answer and simple dialogues at word, 

phrase, and short sentence levels 

หมายเหตุ : นกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนต ่ากวา่เกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิา  

               101-203 ภาษาองักฤษเพื่อการปรับพื้น (English for Remediation) 

101-204   ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   (Daily Life English)             3(2-2-5) 

  ค าศพัท์ ส านวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทกัษะในการส่ือสาร โดยเน้นท่ีหัวขอ้ใน

ชีวติประจ าวนั ความสนใจส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบนั 

  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills with emphasis 

on everyday life; personal interest topics; current situations 

หมายเหตุ : นกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนสูงกวา่เกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด ใหย้กเวน้การลงทะเบียนเรียนรายวชิา    

               101-204  ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั (Daily Life English) และใหไ้ดเ้กรด A ในรายวชิา 

               ดงักล่าว  

101-205   ภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาทางวชิาการ         3(2-2-5) 
(English for Academic Study)  
วชิาบงัคบัก่อน : 101-204  ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั (Daily Life English) 
การฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งเชิงวชิาการ การฟัง การพดู การอ่าน ไวยกรณ์ การเขียน และ

ค าศพัท ์
  Practice essential skills in relation to academic study; listening comprehension, oral 

presentation, reading, grammar, writing and vocabulary   

101-206  ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอแบบมืออาชีพ       3(2-2-5) 
(English for Professional Presentation)  
หลักการพูด การเลือกใช้ค  า ประโยค ค าเช่ือม โวหาร การออกเสียงค า และการพูดใน

สถานการณ์ต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นและการน าเสนอเชิงวชิาการ การน าเสนอทางธุรกิจ และการสัมภาษณ์
งาน 

Principles of speaking; word choices selection of sentences, conjunctions, and expressions; 
speaking in various situations; discussion, academic presentation, business presentation, and job interview 
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 101-207  ภาษาองักฤษเพื่อการสอบขอ้สอบมาตรฐาน                  3(2-2-5) 
(English for Proficiency Test)  

 บูรณาการทกัษะการใชภ้าษาองักฤษทั้ง 4 ดา้น การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนเพื่อการ
สอบขอ้สอบมาตราฐาน ฝึกใหน้กัศึกษาคุน้เคยกบัเน้ือหาและรูปแบบของขอ้สอบ TOEFL ฝึกเทคนิคท่ีเป็น
ประโยชน์ส าหรับท าขอ้สอบ 

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  การเขียนโคด้คอมพิวเตอร์ส าหรับทุกคน                  3(2-2-5) 
(Computer Coding for Everyone) 

  ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาไพทอน การติดตั้งไพทอน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
เขียนโปรแกรม การติดตั้งไลบราร่ี การประมวลผลดว้ยคอมมานดไ์ลน์ ชนิดของขอ้มูลและตวัแปร การรับขอ้มูล
เขา้และการแสดงผลลพัธ์ การใช้งานค าสั่งทางเลือก การใช้งานค าสั่งวนลูป การสร้างฟังก์ชัน ไลบราร่ีทาง
คณิตศาสตร์และกราฟฟิก และการประยกุตใ์ชก้บังานดา้นกราฟิก  
  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) 

 สัทอกัษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin ค าศพัท์ประมาณ 300 ค า และส านวนต่าง ๆ 
อยา่งง่ายท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเนน้การออกเสียงท่ีถูกตอ้ง 

 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) 
 วชิาบงัคบัก่อน : 101-209 ภาษาจีน 1   
 การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาค าศพัท์จากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนดว้ย
หวัขอ้เร่ืองท่ีเป็นท่ีสนใจ ศึกษาค าศพัทเ์พิ่มข้ึนอีกประมาณ 300 ค า 
 Composing basic sentences; finding words in Chinese-Thai dictionary; Chinese conversation 
on interesting topics; 300 additional vocabulary 
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 101-211 ภาษาญ่ีปุ่น 1  (Japanese 1)          3(2-2-5) 
 การฟัง พูด ภาษาญ่ีปุ่นขั้นพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานของภาษาญ่ีปุ่น ระบบการออกเสียง
ภาษาญ่ีปุ่น ค าศพัท ์และ ส านวนอยา่งง่าย ทกัษะการอ่านประโยคอยา่งง่ายและการเขียนดว้ยตวัอกัษรฮิราคานะ
และคาตะคานะ 
  Listening and speaking of basic Japanese; basic Japanese structures; Japanese phonology; 
vocabulary and simple expressions; simple reading comprehension at sentence level; writing using Hiragana 
and Katakana characters  

101-212  ภาษาญ่ีปุ่น 2  (Japanese 2)          3(2-2-5) 
  วชิาบงัคบัก่อน : 101-211  ภาษาญ่ีปุ่น 1   

ทกัษะการฟังและการพดูโดยใชโ้ครงสร้างไวยากรณ์ท่ีซบัซอ้นข้ึน ค าศพัท ์และ ส านวนอยา่ง
ง่าย  ฝึกการอ่านคนัจิ และเขียนอนุเฉทในระดบัง่ายเก่ียวกบัชีวติประจ าวนั  

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) 
ตวัอกัษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี ค าศพัทท่ี์ใชใ้น

ชีวติประจ าวนั ทกัษะการฟังและการพดู เนน้ประโยคสนทนาอยา่งง่ายท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั   
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) 
  วชิาบงัคบัก่อน : 101-213 ภาษาเกาหลี 1  

ทกัษะการฟังและการพดูโดยใชโ้ครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีท่ีซบัซ้อนข้ึน บทสนทนา
อย่างง่าย และ ค าศพัท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั ทกัษะการอ่านและเขียนอนุเฉทเก่ียวกับชีวิตประจ าวนัโดยใช้
ส านวนอยา่งง่าย  

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  

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

101-301    ทกัษะดิจิทลัส าหรับศตวรรษท่ี 21          3(2-2-5) 
     (Digital Literacy for 21st Century) 

ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี การจดัการสมยัใหม่
ดว้ยเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภยัทางดิจิทลัเบ้ืองตน้ ความเส่ียงในการใชง้านทางอินเทอร์เน็ตและสังคม
ออนไลน์ กฎหมายดิจิทลัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัและความรับผิดชอบต่อการปฏิบติัตนในสังคมออนไลน์ 



31 
 

 การท าธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทลั การซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต การให้บริการของรัฐบาลผา่นอินเทอร์เน็ต 
การสร้างความสมดุลดา้นดิจิทลั การใชง้านโปรแกรมส านกังาน การสร้างอินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทลั    
  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   วทิยาการขอ้มูลและจินตภาพ                   3(2-2-5) 
    (Data Science and Visualization) 

ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาการข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง การใช้ประโยชน์และการ
ตระหนกัถึงความเหมาะสมในการให้ขอ้มูล การแสดงภาพขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ ฝึกการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยแอ
พลิเคชนั 
  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  เทคโนโลยสีีเขียวเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื                  3(3-0-6) 

             (Green Technology for Sustainable Development) 

แหล่งพลงังานทางเลือก พลงังานทดแทน การอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังาน การลดของเสีย  

ผลิตภาพสีเขียว การจดัการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว วฐัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ ์คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพร้ินท ์การ

จดัการผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

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   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวตักรรมและธุรกิจใหม่               3(3-0-6) 

(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)    

แนวคิด กระบวนการ และทกัษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบนวตักรรมและธุรกิจใหม่ การส ารวจ

ปัญหา การระดมความคิด  การวิเคราะห์เพื่อส ารวจความต้องการท่ีแท้จริงของผูใ้ช้งาน การออกแบบการ

แก้ปัญหาท่ีตรงตามความต้องการท่ีแท้จริงของผูใ้ช้งานและตรงกับความตอ้งการของตลาด หลกัการสร้าง

นวตักรรมตน้แบบ การคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 

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 
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 101-305   การเช่ือมต่อของสรรพส่ิงส าหรับทุกคน                    3(2-2-5) 

(Internet of Thing for Everyone) 
 ท าความเขา้ใจการเช่ือมต่อของสรรพส่ิง องค์ประกอบพื้นฐาน การส่ือสารขอ้มูลภายในและ

การเช่ือมต่อของสรรพส่ิง ระบบนิเวศการเช่ือมต่อของสรรพส่ิง การประยกุตใ์ชง้าน 
Understanding IoT; fundamental elements in IoTs; communication and connectivity of IoTs; 

ecosystem; application of IoTs 

101-306   หอ้งทดลองท่ีมีชีวติเพื่อความย ัง่ยนื                      3(2-2-5) 

    (Living Lab for Campus Sustainability) 
หลกัการของห้องทดลองท่ีมีชีวิต และการประยุกต์ใช้หลกัการดงักล่าวเพื่อแกไ้ขปัญหาหรือ

พฒันาอาคารและส่ิงแวดลอ้มในมหาวิทยาลยัสู่ความย ัง่ยนื การสร้างแบบจ าลองเพื่อขยายผลและประยุกตใ์ชใ้น
สถานท่ีอ่ืนๆ และในขนาดท่ีใหญ่ข้ึนได้ การบริหารโครงการ โดยเน้นด้านการออกแบบและพฒันาอาคาร
สถานท่ีเพื่อประหยดัพลงังานอยา่งย ัง่ยนื 

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) 
  แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าท่ีการ 
ท างานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส่ือประสม 
อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การสืบคน้ขอ้มูล การใช้งานโปรแกรมประมวลผลค า การสร้างเวบ็เพจ
เบ้ืองตน้ 

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

101-308  คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน         3(2-2-5) 
  (Computer for Studies and Works)       
  หลกัการจดัการขอ้มูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟ้มขอ้มูล อลักอริทึมและการแก้โจทย์
ปัญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและวุฒิบตัรดา้นคอมพิวเตอร์ 
และแนวโนม้ของ เทคโนโลยสีารสนเทศ การใชง้านโปรแกรมตารางท างาน  โปรแกรมน าเสนองาน 
  Principles of data and information management; types of data files; algorithm and problem 
solving; e-business; computer laws; computer ethics; computer careers and certification; trends of information 
technology; spreadsheet implementation; software presentation  
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 101-309  ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม  (Life and Environment)        3(3-0-6)          
  ความสัมพนัธ์ระหวา่งชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ พลงังาน การ
เปล่ียนแปลงของโลกและภูมิอากาศ การตระหนกัถึงปัญหาของส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบต่อมลภาวะและการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลงังานทดแทน 
กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม การด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  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  อาหารเพื่อสุขภาพท่ีดี  (Healthy Diet)         3(3-0-6)
  ความส าคญัและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ โภชนาการและพลงังานจากอาหาร อาหารกบั
โรค โภชนาการเพื่อการป้องกนัและการบ าบดัโรค อาหารอินทรีย ์การแปรรูปอาหาร การปนเป้ือนและการเส่ือม
เสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความมัน่คงทางดา้นอาหาร ความเช่ือ
ของการเสริมอาหารและผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร นวตักรรมอาหารและทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ 
 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  เคมีในชีวติประจ าวนั  (Chemistry in Daily Life)                 3(3-0-6) 
ความส าคญัของเคมี สสารและการจ าแนกสสาร โลหะและสารประกอบทางเคมีท่ีส าคญัใน

ชีวิตประจ าวนั สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต์และเคร่ืองส าอาง สารเคมีท่ี
ก่อใหเ้กิดมะเร็ง สารเคมีท่ีเป็นสารพิษท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั การป้องกนัและแกพ้ิษจากสารเคมี 
  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  คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั  (Mathematics in Daily Life)       3(3-0-6)
   ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้นและการให้เหตุผล เรขาคณิตกับการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั การ
ประยุกต์ใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการแปลความหมายขอ้มูลทางสถิติ การประยุกต์ใชค้วามรู้เบ้ืองตน้ทาง
คณิตศาสตร์เพื่อการแกปั้ญหาและตดัสินใจในชีวติประจ าวนั 
  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 
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 101-313  สถิติในชีวติประจ าวนั   (Statistics in Daily Life)         3(3-0-6) 
  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถิติ การเก็บรวบรวมขอัมูล การบนัทึกขอ้มูลส่วนตวั บญัชีรายรับ
รายจ่ายประจ าวนั การบนัทึกขอ้มูลทางธุรกิจ การหาค่าสถิติเบ้ืองตน้ความน่าจะเป็นอย่างง่าย การประยุกต์ใช้
ความรู้เบ้ืองตน้ทางสถิติในชีวิตประจ าวนัเพื่อการตดัสินใจในการวางแผนการใชจ่้าย การท านายผลการลงทุน 
และ การพยากรณ์อากาศ 
     Basic knowledge of statistics; data collection: demographic data, daily income and expenses 
account, business record; basic statistics and probability; application of basic statistics in daily life for 
decision making: spending planning, predictive investment, and weather forecast 

101-314  คณิตศาสตร์ในอารยธรรม   (Mathematics in Civilization)      3(3-0-6) 
  หลกัเบ้ืองตน้และพฒันาการของการเกิดข้ึนของตวัเลขและระบบการคิดโดยใชต้วัเลขเป็นฐาน 
การน าเอาตวัเลขไปประยุกตใ์ห้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ระบบการนบัจ านวนและพฒันาการของความ
เป็นไปไดท้างสถิติเบ้ืองตน้ ความรู้พื้นฐานทางตรรกเชิงตวัเลข 
  Fundamental principle and development of numbers and thinking system with numbers as 
the base; application of numbers to geometry and trigonometry; numbering system and development of basic 
statistic possibilities; fundamental knowledge of logical numbers  

101-315  สถิติและความน่าจะเป็น   (Statistics and Probability)       3(3-0-6) 
  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ลกัษณะของ
ขอ้มูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ ตวัแปรสุ่ม การแจกแจงความถ่ี การ
ประมาณค่าทางสถิติ ค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วมและค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 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 
 

1.4. กลุ่มวชิาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์   

101-401   ชีวติ สุขภาวะ และการออกก าลงักาย         3(2-2-5) 
(Life, Well-Being and Sports)           

  สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการเลือกคู่ครอง การสร้างเสริม
สุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์สุขภาพ ยา เคร่ืองส าอาง สมุนไพร และผลิตภณัฑ์เสริมอาหารท่ีใช้
ในชีวติประจ าวนัใหเ้กิดความปลอดภยั การออกก าลงักาย คุณค่าและผลของการออกก าลงักายท่ีมีต่อระบบต่างๆ
ในร่างกาย การออกก าลงักายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย และการออกก าลงักายในลกัษณะของกีฬา
เพื่อการแข่งขนั 
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  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   ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวติ           3(3-0-6) 

(Art and Music Appreciation)    

ความรู้เก่ียวกบัสุนทรียศาสตร์ ศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม  

นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ยคุสมยัต่างๆของศิลปะ แรงบนัดาลใจเบ้ืองหลงัผลงานศิลปะ ความซาบซ้ึงในศิลปะ 

การประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพนัธ์ระหวา่งศิลปะ ดนตรี กบัชีวติ ศิลปะในชีวติประจ าวนั และคุณค่า

ความงามในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็นเคร่ืองมือจรรโลงจิตใจและสร้างสุนทรียภาพต่อชีวิตของมนุษย ์    

 Aesthetic knowledge; art in the form of architecture, painting, sculpture, dances and music; 

arts in major eras; inspiration behind pieces of arts; art appreciation; aesthetic evaluation; relationship 

between arts, music and life; art in daily life; the value of arts as a tool to sustain the human mind 

101-403  นิยมไทยและอศัจรรยใ์นสยาม           3(3-0-6) 

(Thai Appreciation and Unseen in Siam) 

ภูมิหลงัของสังคมไทย ศิลปะและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลกัษณ์ความ

เป็นไทย มรดกทางภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา  คติความเช่ือและค่านิยม วิถีชีวิต 

ดนตรี นาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นบา้น  แนวทางอนุรักษ ์ 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)  

ฝึกทกัษะตั้งประเด็นหัวขอ้เร่ืองท่ีสนใจเรียนรู้จากความตอ้งการของตนเอง ตั้งสมมติฐานและ

ใหเ้หตุผลโดยใชค้วามรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ คน้ควา้แสวงหาความรู้เก่ียวกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวจ้ากแหล่งเรียนรู้

ท่ีหลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์

ความรู้ น าเสนอแนวคิดอยา่งเป็นระบบดว้ยกระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการแกปั้ญหา 

และกระบวนการกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดทกัษะเรียนรู้ตลอดชีวติ  
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 Practicing skills in formulating interested topic from your own inspiration and ideas; 

hypothesis formulation and reasoning based on related concepts and theories; reviewing of information in 

relation to formulated hypothesis from various tools; data collection and data analysis planning; practicing 

systematic process of thinking, data gathering, problem-solving, and group working for the presentation of 

ideas in order to enhance lifelong learning skills 

101-405   โยคะ สมาธิ และศิลปะการด าเนินชีวติ                 3(2-2-5)  

    (Yoga, Meditation and Art of Living) 
การฝึกโยคะเพื่อร่างกายและจิตใจท่ีดี ความหมายของโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ 

ปรัชญาโยคะ ประวติัโยคะ องคป์ระกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ การฝึก
สมาธิเพื่อโยคะ การผอ่นคลายในการฝึกโยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึกโยคะ ขอ้ควรปฏิบติั
และขอ้ควรระวงัในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกโยคะ หลกัการสุขภาพแบบองค์รวมและศิลปะการ
ด ารงชีวติ 
    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   การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค ์                3(2-2-5) 

    (Creative Photography) 
การฝึกปฏิบติัเทคนิคการถ่ายภาพอย่างง่ายโดยใช้กล้องโทรศพัท์มือถือและกล้องอ่ืนๆ เพื่อ

สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัและหรือใชเ้พื่อการคา้ เรียนรู้การส่ือสารดว้ยภาพถ่าย การจดั
องค์ประกอบศิลป์ พื้นฐานการจดัองค์ประกอบภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง ความกลมกลืน มุมกล้อง สมดุลของ
ภาพ แสงกบัการสร้างสรรคภ์าพถ่าย และมุมมองภาพกบัการส่ือความหมาย  

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 
 
2. หมวดวชิาเฉพาะสาขา 

2.1 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน 
123-101  เคมีทัว่ไป  (General Chemistry)      3(3-0-6) 
 ปริมาณสัมพนัธ์และพื้นฐานของทฤษฎีปรมาณู คุณสมบติัของแก๊ส ของเหลว ของแขง็และสาร 
ละลาย สมดุลทางเคมี สมดุลอิออน จลนศาสตร์เคมี โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม เคมีไฟฟ้า พนัธะเคมี 
คุณสมบติัตามตารางธาตุ ธาตุตวัแทน อโลหะและโลหะตวัน า สารประกอบและโพลิเมอร์ 
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 Stoichiometry and basic atoms theory, properties of gas, liquid, solid and solution, chemical 
equilibrium, Ion-equilibrium, chemical kinetics, electrochemistry model, properties of periodic table, metals 
and non-metals, compound and polymer 
 
123-102 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป (General Chemistry Laboratory)    1(0-3-6) 

วชิาบงัคบัก่อน : เรียนพร้อมกบั 123-101 เคมีทัว่ไป 
ท าการทดลองตามเน้ือหาในรายวชิา 123-101 เคมีทัว่ไป  

 Prerequisite : Study and experiment with 123-101 General Chemistry Coursework 
 
124-101  ฟิสิกส์ทัว่ไป 1      (General Physics 1)      3(3-0-6) 

วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
 กลศาสตร์ของอนุภาคและวสัดุคงรูปคุณสมบติัของสสารกลศาสตร์ของไหลความร้อนการหมุน
โมเมนตมัเชิงมุมการแกวง่การสั่นสะเทือนและคล่ืนสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

 Prerequisite : None 
Particle mechanics and stable material, properties of matter, fluid mechanic, heating, rotation, 

angular momentum, oscillation, vibration and wave and electromagnetic field 
 
124-102  ฟิสิกส์ทัว่ไป 2     (General Physics 2)      3(3-0-6) 
 วชิาบงัคบัก่อน : 124-101 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 

 วงจรไฟฟ้ากระแสสลบัอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานทศันศาสตร์สวนศาสตร์ฟิสิกส์แผนใหม่ฟิสิกส์
ควอนตมัโครงสร้างอะตอมฟิสิกส์สถานะของแขง็ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

 Prerequisite : 124-101General Physics 1 
 Alternating current circuit, basic electronic, optical physics, acoustic, modern physics, Quantum 

mechanics, atom model, solid-state physics, nuclear physics 
124-103  ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 1                        1(0-3-6) 

 (General Physics Laboratory 1) 
วชิาบงัคบัก่อน : เรียนพร้อมกบั 124-101 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 
ท าการทดลองตามเน้ือหาในรายวชิา 124-101 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 
Prerequisite : Study  with 124-101 General  Physics 1 Coursework 

 
124-104  ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 2                       1(0-3-6) 

 (General Physics Laboratory 2) 
วชิาบงัคบัก่อน : เรียนพร้อมกบั 124-102 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 
ท าการทดลองตามเน้ือหาในรายวชิา 124-102  ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 
Prerequisite : Study with 124-102 General Physics 2 Coursework 
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 125-201 คณิตศาสตร์ 1      (Mathematics 1)      3(3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพนัธ์และอินทริเกรตของค่าจริง เทคนิคการอินทริเกรต การอินทริเกรตไม่

ตรงแบบ รูปแบบยงัไม่ไดก้  าหนด การอุปนยัเชิงคณิตศาสตร์ เมตริกซ์ พีชคณิตเวกเตอร์ในระบบ 3 มิติเวกเตอร์
ฟังก์ชนัค่าตวัแปรจริงและการประยุกตใ์ชง้านเส้นระนาบและพื้นผิวในระบบ 3 มิติจ านวนเชิงซ้อนและรูปแบบ
โพล่าร์ 

Prerequisite : None 
Limit and continuity, differential and integrating factor, integrating technique, method of 

integrating factor, the method of proof by mathematical induction, matrix, algebra vector in three 
dimensional, vector, real variable function and applying, line plan and 3D plan, complex number and polar 
form 
 
125-202  คณิตศาสตร์ 2    (Mathematics 2)      3(3-0-6) 

วชิาบงัคบัก่อน : 125-201 คณิตศาสตร์ 1 
แคลคูลสัของฟังก์ชนัค่าจริงท่ีมีสองตวัแปรและหลายตวัแปรการประยุกต์ใช้งานแคลคูลสัท่ีมี 2 ตวั

แปรและหลายตวัแปรการอินทริเกรตตามเส้นการประยุกต์ใช้งานและการอินทริเกรตล าดบัและอนุกรมของ
จ านวนอนุกรมยกก าลงัอนุกรมเทเลอร์ของฟังกช์นัเบ้ืองตน้และการอินทริเกรตเชิงตวัเลข 

Prerequisite : 125-201 Mathematics 1Calculus of 2 variables and multivariable functions and their 
function whole applying with variable, line integrating, the applying and integrating, sequences and series, 
exponent series, Taylor’s series of basic function and numerical integrating 

125-203  คณิตศาสตร์ 3       (Mathematics 3)      3(3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน : 125-202 คณิตศาสตร์ 2 

 สมการเชิงอนุพนัธ์และการประยกุตก์ารแกส้มการเชิงอนุพนัธ์การแปลงลาปลาซและการประยกุตใ์ช้
งานอนุพนัธ์และการอินทรีเกรตของเวกเตอร์เกรเดียนทไ์ดเวอร์เจนทเ์คิร์ล 

Prerequisite : 125-202 Mathematics 2 
Differential equation with applying, solve equation, the Laplace transform and applying with 

differential and integrating of vectors, gradient, divergent, curl 
 

2.2 กลุ่มวชิาพืน้ฐานวศิวกรรม 
156-205 กลศาสตร์วศิวกรรมยานยนต์           3(3-0-6) 

 (Automotive Engineering Mechanics ) 
วชิาบงัคบัก่อน : 124-101 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1  

การรวมแรง  สมดุล ค านวนโครงสร้าง วิเคราะห์คาน  จุดศูนยก์ลางของพื้นท่ีและจุด CG. ความฝืด โมเมนต์
ความเฉ่ือยต าแหน่ง  ความเร็ว ความเร่ง  การเคล่ือนท่ีโคง้ กฏขอ้ 2 ของนิวตนั  หลกังานและพลงังาน การ
เคล่ือนท่ีแบบหมุนและแบบGereral Plane Motion ของวตัถุแขง็เกร็ง 
 
Prerequisite : 124-101 General  Physics 1 
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 Basic principle of engineering mechanics, force systems and resultants, equilibrium, 
fluidstatics,free body diagram, moment, structural analysis, friction, distributed forces, kinematics of 
particle,kinetics of particle, Newton’s second law, and kinematics of rigid bodies, work and energy,impulse 
and momentum  

156-206 ปฏิบติังานพื้นฐานวศิวกรรมยานยนต ์      1(0-3-3) 
 (Fundamental of Automotive Engineering Operations) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

 การใชเ้คร่ืองมือพื้นฐานเช่นเคร่ืองกลึงเคร่ืองตดัเคร่ืองไสเคร่ืองเจาะเคร่ืองเล่ือยและเคร่ืองเจียรนยั
รวมทั้งไมโครมิเตอร์เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และเคร่ืองมืออ่ืนๆท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการโรงงานเทคนิคของการเช่ือม
ความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองมือดงักล่าวการตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 
Prerequisite :  None 

Operation for basic engineering, basic hand tools, instrumentation, drafting tools, safety operation, 
machine parts, assembly, welding and ethics engineers 

 
156-241  อุณหพลศาสตร์และของไหล                                     3(3-0-6) 
 (Thermofluid) 
วชิาบงัคบัก่อน : 123-101 เคมีทัว่ไป   
 แนวคิดและค าจ ากดัความของเทอร์โมฟลูอิด การวิเคระห์ระบบปิด: กฎขอ้ท่ีหน่ึงและสองของอุณหพลศาสตร์ 
การวเิคราะห์ระบบเปิด (การควบคุมปริมาตร): ทฤษฎีการเคล่ือนยา้ยของ Reynolds (RTT) การอนุรักษม์วล
ส าหรับการควบคุมปริมาตร การอนุรักษโ์มเมนตมัเชิงเส้นส าหรับการควบคุมปริมาตร การอนุรักษพ์ลงังาน (กฎ
ขอ้ท่ีหน่ึงของอุณหพลศาสตร์) ส าหรับการควบคุมปริมาตร กฎขอ้ท่ีสองของอุณหพลศาสตร์ส าหรับการควบคุม
ปริมาตร การแปลงพลงังานตามกระบวนการ การแปลงพลงังานตามวฏัจกัร:แปลงความร้อนไปเป็นการท างาน 
Prerequisite : 123-101 General Chemistry 

Reynolds Transport Theory  (RTT)--Conservation of  Mass  for  a  Control Volume Conservation of  
Linear  Momentum  for  a  Control Volume Conservation of  Energy (The  First  Law  of  Thermodynamics)  
for  a Control VolumeThe  Second Law  of  Thermodynamics for  a  Control Volume-- Energy  Conversion 
by Processes Energy  Conversion by Cycles :  Heat  to  Work 
156-207 กลศาสตร์วสัดุส าหรับวศิวกรรมยานยนต์       3(3-0-6) 

 ( Mechanics of Materials for Automotive Engineering) 
วชิาบงัคบัก่อน : 156-205 กลศาสตร์วศิวกรรมยานยนต์ 
 แรง ความเคน้และความเครียด ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเคน้กบัความเครียด ไดอะแกรมของแรง

เฉือนและโมเมนตด์ดั การวเิคราะห์ช้ินส่วนท่ีรับแรงแนวแกน แรงบิด ความเคน้ในคาน การโก่งของคาน การ
โก่งของเสา  ภาชนะความดนั ความเคน้ผสม วงกลมโมร์  ทฤษฎีความเสียหาย 
Prerequisite : 151-203 Engineering Mechanics  

Force, stress and strain, relation of stress and strain, shear force diagram and bending moment diagram. 
Axial force analysis, torque, stress in beams. Deflection of beams and column, morh’s cycle, failure theory. 
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156-208 วสัดุวศิวกรรมยานยนต์        3(3-0-6) 
 (Automotive Engineering Materials) 

วชิาบงัคบัก่อน : 123-101 เคมีทัว่ไป 
 พื้นฐานโลหะ โพลิเมอร์ เซรามิกและคอมโพสิตของวสัดุวิศวกรรม เฟสไดอะแกรมและการแปล
ความหมายการทดสอบและความหมายสมบติัของวสัดุศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างจุลภาคกบัมหภาค
กบัสมบติัของวสัดุวิศวกรรมกระบวนการผลิตส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีใชว้สัดุวิศวกรรมเพื่อลดคาร์บอนฟุตพร้ินท ์
พื้นฐานงานพลาสติก การฉีดช้ินงานพลาสติกและการทดสอบช้ินพลาสติก 
Prerequisite : 123-101 General Chemistry 
 Production process and applications of main groups of engineering materials, metals, polymers, 
ceramics and composites, phase equilibrium diagram and their interpretation, mechanical properties and 
materials degradation, carbon footprint, principle of plastic, injection molding machine and plastic inspection  
152-381  วศิวกรรมไฟฟ้า 1                                 3(2-3-6) 

 (Electrical Engineering 1) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
 วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบัหลกัการท างานคุณลกัษณะและการใชง้านของเคร่ืองจกัรกล
ไฟฟ้ากระแสตรงเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าแบบเหน่ียวน าเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนสัวิธีการและอุปกรณ์ในการ
สตาร์ทมอเตอร์วธีิการและอุปกรณ์ในการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ 
Prerequisite : None 

Principle and properties of direct current circuit and alternating current, DC machines, induction 
electric machine, synchronize electric machine, procedure and instrument in motor starting, method and 
instrument in motor speed controlling 

 
156-209 ดิจิตอลและเทคโนโลยใีนยานยนต ์                                   3(2-3-6) 

 (Digital technology in Automotive)                         
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

 แนวคิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์การติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์กับ
ซอฟต์แวร์แนวคิด EDP และการแกปั้ญหาเป็นขั้นตอนวิธีการออกแบบและพฒันาโปรแกรมการท าโปรแกรม
ดว้ยภาษาขั้นสูงแนวคิดของการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างโมดูลาร์และแบบเชิงวตัถุชนิดของขอ้มูลแบบ
ต่างๆหลกัการควบคุมการท างานแบบซ ้ าแบบเลือกท าและการตรวจสอบเง่ือนไขต่างๆพฒันาการของโปรแกรม
เชิงวตัถุเอนแคปชูเลชันการถ่ายโอนและโพลีมอฟีสซึมการสร้างเชิงวตัถุการจดัการการท าลายและการท าให้
เกิดผลการประยุกต์ดว้ยโปรแกรมภาษาเชิงวตัถุโดยให้มีการปฏิบติัควบคู่กบัเน้ือหาท่ีเรียนพื้นฐานดิจิตอลและ
การประยกุตใ์ชใ้นยายนต ์
Prerequisite : None 
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 Computer concepts, computer components, hardware and software interaction, electronic data 
processing concepts, program design and development methodology and high-level language programming. 
The basic of digital and technology is used in automotive. 
156-101 เขียนแบบวศิวกรรมส าหรับวศิวกรรมยานยนต ์     3(2-3-6) 

 (Engineering Drawings for Automotive Engineering)  
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 

การเขียนตวัอกัษรการฉายภาพออโธกราฟฟิกการเขียนภาพออโธกราฟฟิกการเขียนภาพพิกทอเรียลการ
บอกขนาดภาพตดัการสเกตซ์ภาพเรขาคณิตบรรยายเรขาคณิตเวกเตอร์ภาพประกอบ แบบสั่งงาน งานสวม งาน
เช่ือม ผวิของช้ินงานการใชค้อมพิวเตอร์ในงานเขียนแบบและการอ่านแบบงานวศิวกรรมยานยนต ์
Prerequisite : None 

Lettering, orthographic projection, orthographic drawing and pictorial drawings, dimensioning and 
tolerancing, sections, auxiliary views and development, freehand sketches, detail and assembly drawings, 
work wear, Surface of work, welding drawing, basic computer-aided drawing and automotive engineering 
drawing 
 
 2.3 กลุ่มวชิาบังคับเฉพาะสาขา 
156-355 กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกลในยานยนต ์      3(3-0-6) 
 (Mechanics of Automotive Machinary) 
วชิาบงัคบัก่อน : 156-205 กลศาสตร์วศิวกรรมยานยนต ์  
 กลไกต่างๆ การเคล่ือนท่ีของเคร่ืองกล การกระจัด ความเร็ว ความเร่ง และแรงของช้ินส่วน
เคร่ืองจกัรกล ลูกเบ้ียวและตวัตาม ระบบกลไกและการส่งถ่ายโดยเกียร์ สมดุลของมวลท่ีมีการหมุนและเคล่ือนท่ี
กลบัไปกลบัมา 
Prerequisite : 156-205  Automotive Engineering Mechanics 

Linkage motion of linkage displacement, velocity, acceleration and force in linkage, cam and 
follower, linkage and force transmission, dynamic balance. 
 

156-481  การควบคุมอตัโนมติัและการสั่นสะเทือนทางกล                                        3(3-0-6)                                       
 (Automatic Control and Mechanical Vibration) 

วชิาบงัคบัก่อน : 156-207 กลศาสตร์วสัดุส าหรับวิศวกรรมยานยนต์  , 156-355 กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกลในยาน
ยนต ์
 ระบบควบคุมอตัโนมติัเบ้ืองตน้ส าหรับองค์ความรู้ดา้นการวิเคราะห์และการจ าลองทางคณิตศาสตร์
ของระบบควบคุม การจ าลองระบบแบบเชิงเส้นเพื่อศึกษาช้ินส่วนควบคุม ระบบควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด 
ทรานเฟอร์ฟังก์ชั่น การวิเคราะห์การควบคุมโดเมนเวลาและโดเมนความถ่ี  บล็อกไดอะแกรม ซิกแนลโฟลว์
กราฟ และการสั่นสะเทือนทางกลเบ้ืองตน้ส าหรับการเรียนรู้ท่ีมาและวิเครด าาะห์รูปแบบการสั่นสะเทือนท่ี
เกิดข้ึนในกระบวนการทางกลต่างๆท่ีเกิดข้ึน หลกัการพื้นฐานของการสั่นสะเทือน การวิเคราะห์สมการของการ
เคล่ือนท่ีและหาผลตอบสนองของระบบการสั่นสะเทือนในรูปแบบต่างๆ การออกแบบฉนวนการสั่น และการ
วดัและการจดัการสัญญาณการสั่นสะเทือนเบ้ืองตน้ 
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  Automatic control principles, mathematical models of systems, analysis and modeling of linear 
control elements, open-loop and close-loop controls, transfer functions, time-domain analysis and frequency 
domain analysis, block diagrams, signal flow graphs. Vibration principle, mechanical vibration analysis, 
mechanical vibration equation of motion analysis and solving equations, isolator design, measure and data 
handling the vibration signal. 
156-202  การวดัทางวศิวกรรมยานยนต ์       3(3-0-6) 
 (Automotive Engineering Measurement) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
 บทบาทของเคร่ืองมือวดัในอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน เคร่ืองมือวเิคราะห์เคร่ืองยนต ์เคร่ือง 
มือวเิคราะห์ทางไฟฟ้า เคร่ืองมือวเิคราะห์เสียง เคร่ืองมือวเิคราะห์ไอเสีย เคร่ืองมือวดัแบบ 3 แกน (CMM) การ
วเิคราะห์ขอ้มูลจากการวดั 
Prerequisite : None 
 Automotive engineering measurement and part    engine analyzer, electronic engine 
analyzer,  sound level analyzer, coordinate measuring machines, measurement analysis 

156-203  ปฏิบติัการวศิวกรรมยานยนต ์1       1(0-3-6) 
 (Automotive Engineering Laboratory 1) 
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  
 ปฏิบติัการดา้นกลศาสตร์ของแขง็ กลศาสตร์ของไหลและอุณหพลศาสตร์ของช้ินส่วนยานยนต ์
Prerequisite : None 

 Solid measurement,  fluid Measurement  and thermodynamics of automotive part 

156-204  วศิวกรรมยานยนต ์        3(3-0-6) 
 (Automotive Engineering) 
วชิาบงัคบัก่อน : 156-205 กลศาสตร์วศิวกรรมยานยนต ์   
 การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในดา้นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจและสังคม คาร์บอนฟูตปร้ินทแ์ละการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีเกิดจากยานยนต ์  แรงตา้นการเคล่ือนท่ี  แรงขบัเคล่ือน  แรงปฏิกริยาของลอ้ในสภาวะ
ต่างๆของรถยนต ์ เศรษฐศาสตร์ทางวศิวกรรมยานยนต ์ ความปลอดภยัเบ้ืองตน้ในการปฏิบติังานยานยนต ์  การ
ป้องกนัไฟ และไฟฟ้า สุขอนามยัในโรงงานรถยนต ์ โรงจกัรตน้ก าลงั และตน้ก าลงั เคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน 
การประเมินราคาต่างๆ   วธีิหาช้ินส่วนยานยนตเ์พื่อใชใ้นการซ่อมแซม หรือปรับปรุงระบบต่างๆของรถยนต ์ 
Prerequisite : 156-205  Automotive Engineering Mechanics 

 Sustainbility in environment, economy and social, carbon footprint and client change by automotive 
emission. Total Resistance , Drive Force , Wheel Reaction on many Condition , Automotive Economy , Safety  
for Automotive Working , Fire and Electrical Protection , Hygiene in Automotive Factory, Power plant, Prime 
mover, Internal Combustion Engine , Part for Repair or Vehicle system Improvement 

156-301 ระบบรองรับและส่งถ่ายก าลงั       3(3-0-6) 
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  (Suspension and Transmission Systems) 
วชิาบงัคบัก่อน :ไม่มี   
ระบบส่งก าลงั ระบบเฟืองส่งก าลงัทั้งแบบขบัเคล่ือน 2 ลอ้หนา้ ขบัเคล่ือน 2 ลอ้หลงัและระบบขบัเคล่ือน 4 
ลอ้ การออกแบบระบบเฟืองและระบบเพลาส่งก าลงั การออกแบบระบบหา้มลอ้แบบต่างๆ เทคโนโลยดีา้น
ความปลอดภยัของระบบขบัเคล่ือน ระบบรองรับ ระบบบงัคบัเล้ียว ลอ้และยาง และระบบควบคุมช่วงล่าง 
Prerequisite : None 

 Transmission  front and rear wheels drive,    four wheels drive system,  gear design and drive 
shaft,  brake system design,  safety technology of drive system,suspension,steeringsystem,tyre and 
suspension control 

156-303  ปฏิบติัการวศิวกรรมยานยนต ์2       1(0-3-6) 
 (Automotive Engineering Laboratory 2) 
วชิาบงัคบัก่อน : 156-203 ปฏิบติัการวศิวกรรมยานยนต1์ 
 การวเิคราะห์สมรรถนะเคร่ืองยนต ์ ระบบจ่ายเช้ือเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบส่งก าลงัแบบธรรมดา
และแบบอตัโนมติั ระบบเบรก การตั้งศูนย ์ การตั้งมุมระบบรองรับ การถอดประกอบ และการเปล่ียนช้ินส่วน
ซ่อมแซมระบบรองรับและระบบเบรก 
Prerequisite : 156-203  Automotive Engineering Laboratory 1 

 Engine performance analysis,   fuel system,  ignition system,   manual transmission and 
automatictransmission  Brake system   wheel alignment   Suspension and Brake Repare 

156-304  ปฏิบติัการวศิวกรรมยานยนต ์3       1(0-3-6) 
 (Automotive Engineering Laboratory 3) 
วชิาบงัคบัก่อน : 156-303 ปฏิบติัการวศิวกรรมยานยนต ์2   
 การผลิตช้ินส่วนยานยนตโ์ดย Rapid Prototype การจูนปรับแต่งเคร่ืองยนต ์ การวดัมลภาวะยานยนต ์
การตรวจสภาพรถยนต ์ปฏิบติังานดา้นยานยนตไ์ฟฟ้าและการเปล่ียนรถใชเ้คร่ืองยนตเ์ป็นรถใชม้อเตอร์ไฟฟ้า  
Prerequisite : 156-303  Automotive Engineering Laboratory 2 
 Automotive part manufacturing by Rapid Prototype, Engine Tune up, Automotive emission 
analyzer, vehicle inspection, Electric vehicle laboratory and EV Convertion 

 
156-305  การออกแบบช้ินส่วนยานยนต ์       3(3-0-6) 
 (Automotive Parts Design) 
วชิาบงัคบัก่อน : 156-207 กลศาสตร์วสัดุส าหรับวศิวกรรมยานยนต์    
 พื้นฐานการออกแบบ ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบช้ินส่วนยานยนตอ์ยา่งง่าย การออกแบบห้าม
ลอ้ การออกแบบคลตัช์ การต่อดว้ยการเช่ือม ล่ิมและสลกั เพลา สปริง คปัปลิง และช้ินส่วนอ่ืนๆ 
Prerequisite: 156-207 Mechanics of Materials for Automotive Engineering 
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               Fundamental design, Failure theories, Basic of automotive design, Brake design, Clutch design, 
Jointed with welding, Wedge and chisel, Shaft, Spring, Couplingand other parts 
 

156-321  พลาสติกและเรซินและกระบวนการผลิต      3(3-0-6) 
 (Plastic & Resin and Plastic Processing) 
 ประวติัของอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกและเรซิน ค าศพัท ์ คุณสมบติัของพลาสติกชนิดต่างๆ การ
ทดสอบพลาสติก การพฒันาช้ินงาน การสร้างแม่พิมพก์ารผลิตแบบต่อเน่ือง กระบวนการผลิตช้ินส่วนพลาสติก  
การลงสี การพิมพล์าย การประกอบ การประยกุตใ์ชพ้ลาสติกและเรซินในยานยนต ์ดูงาน ณ สถานประกอบการ 

History of plastics and resins industry. Vocabulary of plastics and resins. Properties of various plastics. 
Testing of plastic. The development work. The mold making. Continuous production. The production 
of plastic parts.  Painting and Assembly.  Application of plastics and resins in automobiles.  Visitat 
theassemblyplant. 
 

156-351พื้นฐานยานยนตไ์ฟฟ้า        3(3-0-6) 
 (Fundamental of Electric Vehicle) 

พฒันาการยานยนต์ไฟฟ้า รถไฟฟ้า รถไฮบริดปลัก๊อินไฮบริครถเซลเช้ือเพลิง รถพลงังานแสงอาทิตย ์
รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า ระบบรถไฟฟ้า การวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม รถไฟฟ้าระบบราง 

EV and HEV developments; Electric Vehicle; Hybrid Vehicle; Plug-in HybridVehicle; Fuel  Cell 
Vehicle, Solar Cell Vehicle; Electric Motorcycle; Energy Environment and Economy; Electrical train 

 
156-472 กรรมวธีิการผลิตส าหรับเคร่ืองกลและยานยนต์                             3(3-0-6) 
 (Manufacturing Process for Mechanical and Automotive) 
 
วชิาบงัคบัก่อน : ไม่มี  
 ทฤษฎีและหลกัการของกระบวนการผลิตงานหล่อวสัดุการข้ึนรูปช้ินงานการใชเ้คร่ืองจกัรตดัข้ึนรูป
ช้ินงานและเทคโนโลยีงานเช่ือมความสัมพนัธ์ของวสัดุและกระบวนการผลิตวสัดุท่ีใช้ท  าเคร่ืองมือตดัโลหะ
ลกัษณะของเคร่ืองมือตดัโลหะของเหลวส าหรับการตดัโลหะศึกษาส่วนประกอบหลักการท างานและการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองมือกลชนิดต่างๆท่ีใช้ในการผลิตหลักมูลฐานการคิดต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์หา
จุดคุม้ทุน มาฐานISO การข้ึนรูปโครงสร้างตวัถงัรถยนตแ์ละกระบวนการพน่สี  
Prerequisite : None 

Theory and principle of production process, forming, cutting forming, welding technology, relation 
of materials and process, metal cutting machine, cutting fluid, Information Security Management Systems, 
body structure and printing processes.   
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 156-478 ปัญญาประดิษฐ ์                                                                                                          3(3-0-6) 
                         (Artificial Intelligence) 
วชิาบงัคบัก่อน :ไม่มี 
 ความหมายของปัญญาประดิษฐ์ แนวทางในการแทนความรู้ รวมทั้งเฟรม สคริปต์ กฎและลอจิก 
และเทคนิคเชิงปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่ วิธีการค้นหาและวีคเมทอต ลอจิก และระบบท่ีใช้กฎ โครงข่าย
ประสาทเทียม เจเนอริคทาสก์และอ่ืน ๆ นอกจากน้ียงัแนะน าถึงปัญหาท่ีตรวจสอบ การเรียนรู้ของ
เคร่ืองจกัร เอเจนตท่ี์ใช้ฐานความรู้ความเขา้ใจภาษาธรรมชาติ การรับรู้ของคอมพิวเตอร์ การวางแผนและ
การเล่นเกม อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพส่ิง ววิฒันาการหุ่นยนต ์และการน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานทางวศิวกรรม 
 Meaning of Artificial Intelligence; a survey of knowledge representation issues including frames, 
scripts, rules and logic, and AI techniques including weak methods and blind search, logic, rule-based 
systems, neural networks, generic tasks and others. The course will also introduce problems of diagnosis, 
machine learning, knowledge-based agent, natural language understanding, computer perception, 
planning and game playing, internet of things, evolutionary robotics, and application in engineering. 

 
156-424  การถ่ายเทความร้อนส าหรับยานยนต ์      3(3-0-6) 
 (Heat Transfer for Automotive) 
วชิาบงัคบัก่อน : 156-241  อุณหพลศาสตร์และของไหล                                 
 การเดือดและการควบแน่น หลกัการถ่ายเทความร้อนโดยการน า การพาและแผ่รังสี สภาพการน า
ความร้อน สมการการน าความร้อนอยา่งคงตวัในหน่ึง สอง และสามมิติ การน าความร้อนท่ีสภาวะไม่คงตวั การ
พาความร้อนโดยวิธีอิสระและพาความร้อนโดยวิธีบงัคบั คุณลกัษณะการดูดกลืนและการแผ่รังสีอุปกรณ์การ
แลกเปล่ียนความร้อนและการระบายความร้อนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวศิวกรรมยานยนต ์  
Prerequisite : 156-241Thermo-fluid 

 Boiling and condensation.  Principles of heat transfer by applying. Convection and radiation. State 
thermal conductivity. Heat conduction equation in a steady one, two and three-dimensional thermal 
conductivity transient. Convective heat transfer by free and forced convection method. The absorption 
characteristics and radiation equipment, heat exchangers and thermal engineering, drug-related vehicles. 

 
156-443 การท าความเยน็และการปรับอากาศ      3(3-0-6) 
 (Refrigeration and Air Conditioning) 
วชิาบงัคบัก่อน : 156-424 การถ่ายเทความร้อนส าหรับยานยนต ์
 การประยกุตใ์ชไ้ซโครเมตริก และกระบวนการของอากาศ ค่าวกิฤตของความสบาย การค านวณภาระ
ความเยน็ การออกแบบระบบปรับอากาศ การค านวณภาระความร้อนจากดวงอาทิตย ์ท่อลมและพดัลมท่อน ้ า
และป๊ัมน ้ า การเลือกสารท าความเยน็ เคร่ืองอดัน ้ ายา เคร่ืองเป่าลมเยน็ พดัลมระบายอากาศ ระบบควบคุมใน
ระบบปรับอากาศ การออกแบบหอ้งเยน็และการปรับอากาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัวศิวกรรมยายนต ์
Prerequisite : 156-424 Heat Transfer for Automotive 
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  Psychrometric applications. and process air critical value of comfort. Cooling load calculation. The 
air conditioning system. The calculated heat load from the sun. Air duct and fan and pump water. Selection of 
refrigerant. Compressor. Air dryer. Ventilators Control system for air conditioning.Refrigeration Room 
Design and drug-related automotive engineering  

 
156-475 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตส าหรับวศิวกรรมยานยนต์  3(2-3-6) 
 (Computer Aided Design and Manufacturing for Automotive Engineering) 
วชิาบงัคบัก่อน : 156-101 เขียนแบบวศิวกรรมส าหรับวศิวกรรมยานยนต์ 
 การใชค้อมพิวเตอร์ส าหรับออกแบบและวเิคราะห์ปัญหาทางเคร่ืองกล พื้นฐานทางดา้น 
CAD/CAE/CAM ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นอุตสาหกรรมยานยนต ์พื้นฐานการข้ึนรูปช้ินงานในสองมิติ แนวคิดในการ
ออกแบบช้ินงานในสามมิติ ท่ีมีลกัษณะช้ินงานแบบ Solid และ Surface การ Drafting ช้ินงาน และการซ่อมแซม
พื้นผวิเพื่อน าไปใชง้าน ตลอดจนน าไฟลช้ิ์นงานท่ีไดม้าสร้างภาษาเพื่อใชก้บัเคร่ืองCNC และ Rapid Prototype 
Prerequisite : 156-101Engineering Drawings for Automotive Engineering 

Use of computer for design and analysis of mechanical engineering problems. Fundamentals of 
CAD / CAE / CAM related industrial vehicles. Basic relations are shaped like parts in a two-dimensional The 
concept of design in three dimensions. That resembles a part of Solid Surface and Drafting parts and repair 
the surface to be used. As well as the file of parts were constructed language for machine to use with CNC 
and Rapid Prototype. 

 
2.3 กลุ่มวชิาเลอืกเฉพาะสาขา 

กลุ่มวชิาช้ินส่วนยานยนต์ และการผลติ 
156-312  การข้ึนโครงสร้างและการประกอบ (Body Assembly)   3(3-0-6) 
 การประกอบโครงสร้างช้ินส่วนตวัถงัรถยนตแ์ต่ละส่วน เคร่ืองจกัรส าหรับการข้ึนโครงสร้างช้ินส่วน 
การประกอบช้ินส่วน เคร่ืองจกัรส าหรับการประกอบช้ินส่วน อุปกรณ์และเคร่ืองมือดูงานณ สถานประกอ 
 Body element assembly of car, machine for body element forming, machine for assembling, 
equipment, workshop at workplace 

156-315 เคร่ืองจกัรป๊ัมข้ึนรูป (Press Machine)      3(3-0-6)  
 โครงสร้างและหนา้ท่ีของเคร่ืองจกัรในการข้ึนรูป ชนิดและโครงสร้างของเคร่ืองจกัรในการข้ึนรูป
ชนิดต่างๆ อุปกรณ์ การตรวจเช็คเคร่ืองจกัร ความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองจกัร การบ ารุงรักษา   
 Structure and function of forming machine, type and structure of forming machine, repairing 
equipment, safety of machine usage, maintenance 

156-316  จ๊ิกและฟิกเจอร์ส าหรับช้ินงานโลหะ      3(3-0-6) 
 (Jig & Fixture for Metal Parts) 
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  ประเภทของจ๊ิกและฟิกเจอร์ การออกแบบจ๊ิกและฟิกเจอร์ตามวตัถุประสงค ์ วสัดุจ๊ิกและฟิกเจอร์ 
ปัญหาและขอ้ควรระวงัในการออกแบบ การคิดค านวณอายกุารใชง้านและจุดคุม้ทุนของจ๊ิกและฟิกเจอร์ 

 Type ofjigandfixture. Jigandfixture design for objectiveprocedure. Materials ofjigandfixture. 
Problemsandprecautionsinthedesign. Calculatinglifetimeandbreak-evenof thejigandfixture. 
 
156-323  การออกแบบเบา้หล่อ  (Mold design)     3(3-0-6) 
 ทฤษฎีและวสัดุท่ีท าเบา้หล่อพลาสติก เคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้ควรพิจารณาเบ้ืองตน้ของการออกแบบ
เบา้หล่อ การหดตวัและช่องวา่ง ชนิดของเบา้หล่อ รูระบายและทางวิง่ การทดสอบเบา้หล่อโฟล ฝึกการออกแบบ
ดว้ยโปรแกรม 

 Theory and socket mold making materials. Related tools. Preliminary considerations of casting 
lightweight design. Shrinkage and void. Socket type casting. Holes and runways. Flow test socket casting. 
Training program design. 

 
156-331  วสัดุยาง(Rubber Materials)       3(3-0-6) 
 ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ สารเติมแต่งของยาง วสัดุยางเม่ือผ่านการผสมและการข้ึนรูป วสัดุ
ยางเม่ือผา่นกระบวนการทางเคมีและเทคโนโลยขีองการวลัคาไนซ์ยางผสมและยางเทอร์โมพลาสติก คุณสมบติั
เชิงกายภาพและเชิงเคมีเคร่ืองมือทดสอบเชิงเคมีและเชิงกลของช้ินส่วนยางและผลิตภณัฑ์ยาง การทดสอบเชิง
เคมี การทดสอบเชิงกล การทดสอบการใช้งานของยางและผลิตภณัฑ์ยาง การวิเคราะห์ผล มาตรฐานการ
ทดสอบช้ินส่วนยาง 

 Natural rubber and synthetic rubber. Rubber additives. Once through the rubber mixing and 
forming. When the rubber through chemical processes and technology of vulcanized. Rubber mixing and 
rubber thermoplastic plastics. Physical and chemical properties. Testing tools, chemical and mechanical 
properties of rubber parts and rubber products. Chemical tests. Mechanical testing. Testing the use of rubber 
and rubber products. Analysis. Standard test piece of rubber. 
 

กลุ่มวชิายานยนต์ไฟฟ้า 
 
156-352ระบบพลงังานส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า      3(3-0-6) 
 (Power for Electric Vehicle) 

พื้นฐานความเป็นมาของแหล่งพลังงานส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า  คุณสมบัติและส่วนประกอบของ
แบตเตอร่ี แบตเตอร่ีชนิดน ้ ากรด-ตะกัว่  แบตเตอร่ีชนิดนิเกิล   แบตเตอร่ีชนิดโซเด้ียม แบตเตอร่ีชนิดลิเท่ียม 
แบตเตอร่ีชนิดโลหะ-อากาศ   ซูเปอร์คาปาซิเตอร์  ระบบการชาร์จแบตเตอร่ี การเลือกแบตเตอร่ีส าหรับ
ผูอ้อกแบบส่วนสนบัสนุนอ่ืนๆของรถไฟฟ้า(สถานีจ่ายไฟฟ้า)  ระบบจ่ายไฟฟ้าในราง  การจ่ายพลงังานโดยการ
เหน่ียวน าส าหรับรถขณะเคล่ือนท่ี การสลบัเปล่ียนแบตเตอร่ี  ตน้ก าลงัผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิล พลงังานทางเลือก
อ่ืนๆ พลงังานนิวเคลีย 
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 Introduction , Battery Parameters, Lead Acid Batteries , Nickel-based Batteries Sodium-Based 
batteries, Lithium Batteries, Metal-air Batteries ,Suppercapacitors , Battery Charging , Designer’s Choice of 
Batttery,EV Infrastructure, Electricity Supply Rails, Inductive power Transfer for Moving Vehicles, Battery 
Swapping, PowerGenneration Using Fossil Fuels, Alternative and Sustainable energy, Nuclear Energy 
 
156-353ระบบขบัเคล่ือนส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า     3(3-0-6) 
 (Transmission Systems for Electric Vehicle) 

แนะน ามอเตอร์แบบต่างๆ  มอเตอร์กระแสตรงแบบมีแปรงถ่าน  เรกกุเรเตอร์กระแสตรงและการแปลง
ความต่างศกัย ์ มอเตอร์แบบไม่มีแปรงถ่าน   การระบายความร้อนมอเตอร์ ประสิทธิภาพ  ขนาดมอเตอร์และ
มวลรถ ระบบไฟฟ้าส าหรับรถไฮบริด  ส่วนประกอบของรถไฮบริดและการออกแบบ  ลิเนียร์มอเตอร์  การ
พิจารณาออกแบบ (แอโรไดนามิกส์ แรงตา้นการหมุนของล้อ  ประสิทธิภาพระบบส่งก าลงั  มวล โครงสร้าง 
ตวัถงั) 

Introduction Motor , The Brushed DC Electric Moter, DC Regulator and Voltage Conversion, 
Brushless Electric Motors; Motor Cooling, Efficiency, Size anad Mass, Electric machines for Hybrid 
Vehicles, Linear Moters, HEV Component Sizing and Design,Linear Moters,Design Consideration 
(Aerodynamic, Rolling Resistance, Transmission Efficiency, Mass, Chassis, Body) 
 
156-354 ระบบควบคุมส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า      3(3-0-6) 
 (Control Systems for Electric Vehicle) 

การควบคุมระบบรถไฟฟ้า  การจ่ายไฟ การควบคุมขบัเคล่ือนมอเตอร์ และการชาร์จไฟ อุปกรณ์ การ
แสดงผลบนแผงควบคุม EV-ECU ระบบการควบคุมจดัการแบตเตอรีระบบส่ือสารกบัรถไฟฟ้าและอ่ืนๆ 

Control System for EV ,  Electric Supply, Motor Control Systems , Charging Systems , Display on 
EV ,Battery Management Systems, Communication in EV, and others Systems 

 
กลุ่มวชิายานยนต์กบัความปลอดภัย 
157-241 ความรู้พื้นฐานรถยนตแ์ละการซ่อมแซม      3(3-0-6) 
 (Basic Automotive and Repair) 

 ประเภทตวัถงัรถยนต์ การซ่อมแซม การท าสี การซ่อมสี เคร่ืองยนต์ และช้ินส่วนประกอบต่างๆ 
ระบบรองรับน ้ าหนัก ระบบส่งก าลงั ระบบบงัคบัเล้ียว ระบบเบรค ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ รถแก๊ส รถไฮบริด 
และรถไฟฟ้า 

Body and repair automotive body  and repair, paint process, reworks, engine and automotive parts. 
Also subjects cover the basic functions of automotive such as suspension system, transmission, steering 
system, brake system and electric system. Many types of car are gas system, hybrid car and electrical car.  .  

157-242 ประกนัภยัยานยนต ์        3(3-0-6) 
 (Automotive Insurance ) 
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  ความรู้เบ้ืองตน้ของการประกนัภยั ภยัและความเส่ียง สภาวะส่งเสริมให้เกิดความเส่ียงภยั การจดัการ
ความเส่ียงภยั หลกัการประกนัภยั กฎหมายประกนัภยัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ประเภทของการประกนัภยั 
 The subject introduces  to automotive insurance and risks, to condition of important risk factors 
and risk management.  Also bringingbasicknowledgeofinsuranceprinciple,insurance law, related laws and 
types of insurance. 
157-243 ความรู้ดา้นประเมินสินไหม       3(3-0-6) 
 (Introduction Claim) 

 การจดัการสินไหมรถยนต์ การรับแจง้เหตุ การส ารวจความเสียหาย การประเมินผลคดี การประเมิน
ความเสียหาย การเจรจา การจ่ายสินไหมทดแทน การจดัการซากทรัพย์ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
กรณีศึกษา  

The subjects describes car fines management,notification damage survey, evaluating the damage 
caseassessment,negotiation, compensation, property management,claimsandcasestudies. 
157-244 ความปลอดภยัในยานยนต ์       3(3-0-6) 
                (Safety of Motor ) 

คุณสมบติัทางกลของยางรถยนต ์การรีดน ้ า การกระจายแรงของรถยนตข์ณะเร่งและเบรค พลงังานท่ีใช้
ในการเบรคและความร้อนขณะเบรค ประสิทธิภาพในการเล้ียว การควบคุมเสถียรภาพและทิศทาง วิเคราะห์การ
ชนของยานยนต ์ระบบถ่ายแรงและลดความเสียหายในการชน 

Vehicle mechanical characteristics of pneumatic tires,Hydroplaning of pneumatic tires, Force 
distribution during acceleration and braking performance of Vehicles, Energy and thermal requirement of 
brakes, Turning performance, Directional and stability control, Vehicle collision, Crash protection and energy 
absorption. 
รายวชิาสหกจิศึกษา ฝึกงานและโครงงาน 
156-490  เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวศิวกรรมยานยนต ์    1(0-2-1) 
 (Pre-Cooperative Education for AE Students) 
สถานภาพนกัศึกษา : นกัศึกษาปี 3 หรือ 4 
 การเตรียมความพร้อมดา้นวชิาการ ทกัษะวชิาชีพ และจริยธรรมท่ีจ าเป็นก่อนออกไปปฏิบติังาน  
ณ สถานประกอบการจริง 
156-490  Pre-Cooperative Education for AE Students Requirement:  third -year or fourth-year students  
 Students receive academic trainings, practice on their job skills, and regard ethics for working in 
the real life.  
156-491  สหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวศิวกรรมยานยนต์     6(0-36-0) 
 (Co-operative Education for AE Students) 
วชิาบงัคบัก่อน : 156-490 เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับนกัศึกษาวศิวกรรมยานยนต ์
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  การปฏิบติังานและแกปั้ญหาใหก้บัสถานประกอบการเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ในโรงงานอุตสาหกรรม
หรือสถานประกอบการอ่ืนใด ซ่ึงเป็นไปตามความเห็นชอบของภาควชิา เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้ความรู้ในสาขา 
พร้อมทั้งสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานไดจ้ริง มีทกัษะวชิาชีพตามสาขาของนกัศึกษา ช่วยพฒันา
ความช านาญ มีจริยธรรมและคุณธรรมหรือลกัษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานอีกทั้งร่วมท า
โครงงานกบัสถานประกอบการ 

156-491  Cooperative Education for AE Students 
Prerequisite: 156-490 Pre-Cooperative Education for AE Students 
 Students work full time in the workplace, such as, for 16 weeks manufacturing, workplace, service 
center, and relative place which approved by their AE advisory committee. They will have a chance to apply 
their academic knowledge, to promote their working and social skills, to encourage moral and ethics as 
desirable graduates for the prospective employers.   
156-496 โครงงานวศิวกรรมยานยนต ์1                                                                                                   3(0-3-9) 
  (Automotive Engineering Project 1) 
 การศึกษาและการออกแบบโครงงานของวศิวกรรมยานยนต์ โดยมีการน าความรู้ทั้งภาคทฤษีและภาค
ปฎิบติัมาประยกุตใ์ชร้วมทั้งมีการประเมินความกา้วหนา้ของโครงงานการและน าเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการภาควชิาวศิวกรรมยานยนต์ 
  Study and design of automotive project by theoretical and practical knowledge, the progress of the 
project is presented to the committee of automotive department.  
 156-497 โครงงานวศิวกรรมยานยนต ์2                                                                                                 3(0-3-9)   
              (Automotive Engineering Project 2) 
  การวเิคราห์และการสรุปผลโครงงานของวศิวกรรมยานยนต ์ โดยมีการน าความรู้ทั้งภาคทฤษี
และภาคปฎิบติัมาประยกุตใ์ช ้ รวมทั้งมีการประเมินความกา้วหนา้ของโครงงานการและน าเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการภาควชิาวศิวกรรมยานยนต์ 
Analysis and conclusion of automotive project by theoretical and practical knowledge, the progress of the 
project is presented to the committee of automotive department. 
156-498 สัมมนาวศิวกรรมยานยนต ์                                                                                         1(0-2-1) 
(Seminar in Automotive Engineering) 
 การคน้ควา้และทบทวนเอกสารงานวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิา น าเสนอ อภิปรายและสัมมนา
เร่ืองต่างๆทางวศิวกรรมยานยนต ์
 Searching and reviewing the research literature, presentations and discussions on topics related to 
automotive engineering. 
 
2.4 หมวดวชิาเลอืกเสรี 
 เลือกจากวชิาท่ีเปิดสอนในระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยัสยามจ านวน  6  หน่วยกิต 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

 
4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (สหกจิศึกษาทางวศิวกรรมยานยนต์หรือการฝึกงาน) 

ผูใ้ชบ้ณัฑิตตอ้งการใหบ้ณัฑิตมีประสบการณ์ในวชิาชีพก่อนเขา้สู่การท างานจริงดงันั้นหลกัสูตรได ้
ก าหนดรายวชิาสหกิจศึกษาในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัซ่ึงจะจดัอยูใ่นกลุ่มวชิาหลกัทางวศิวกรรมยานยนต ์
โดยการฝึกปฏิบติั/ฝึกงานภาคสนาม/ปฏิบติังานในองคก์ร/หน่วยงาน/สถานประกอบการในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทางดา้นเทคโนโลยกีารข้ึนรูปช้ินส่วนยานยนตท์ั้งแขนงโลหะและแขนงพลาสติก 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนกัศึกษาดงัน้ี 

4.1.1 ทกัษะในการปฏิบติังานและการแกปั้ญหางานท่ีเรียนรู้จริงจากสถานประกอบการ 
4.1.2 บูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อน าไปใชใ้นงานอุตสาหกรรมยานยนตไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
4.1.3 มีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
4.1.4 มีระเบียบวนิยัตรงต่อเวลาเขา้ใจวฒันธรรมและสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานประกอบการได ้
4.1.5 มีความกลา้แสดงออกและน าความคิดสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในงานได ้

ล าดบัที ่
ต าแหน่ง

ทางวชิาการ 
ช่ือ-สกลุ 

เลขประจ าตวั 
บัตรประชาชน 

วุฒิการศึกษา สาขา/สถาบัน/ปีทีจ่บ 

ภาระงานสอน(ช.
ม./สัปดาห์) 

หลกัสูตร
ปรับปรุง 

หลกัสูตร
ปัจจุบัน 

1. อาจารย ์ อาทร ไทยเจริญ 3100101004xxx วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

วิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 2538 
วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัสยาม 2533 

9 9 

2. อาจารย ์ ทวีศกัด์ิ ปิยะทศันานนท ์ 3739900015xxx D.Eng. 
 

วศ.ม. 
 

วศ.บ. 
 

System Design and Engineering  
Yamaguchi Univercity , Japan  2558              
วิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  2548 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2542 

9 9 

3. อาจารย ์ วิษรสรรค ์โชคชยัวิวฒัน์ 3102200545xxx วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

วิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  2547 
วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
มหานคร 2544 

12 12 

4. อาจารย ์ ชชัวาลย ์อ่วมทบั 3102001868xxx วศ.ม. 
วศ.บ. 

 

วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัมหิดล  2558 
วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  2554 

9 9 

5. อาจารย ์ ศุขนที คงตนั 3102200766xxx วศ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

วิศวกรรมอุตสาหการ  สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ 2546 
วิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลย ี    
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ .2539 
 

9 9 



52 
 

 
 

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี3ชั้นปีท่ี2ระยะเวลารวม4เดือน 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
เป็นไปตามท่ีหน่วยงานท่ีนกัศึกษาเขา้ฝึกงานจะก าหนด 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงาน 
เม่ือนกัศึกษาไปปฏิบติังานในรายวิชาสหกิจศึกษา ให้นกัศึกษาร่วมท าโครงงานกบัสถานประกอบการ 

ซ่ึงตอ้งเป็นหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยุกต์ใช้ความรู้ทางดา้นยานยนต์ สามารถสร้างสรรค์ผลงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมุ่งเน้นให้มีการคน้ควา้พฒันาสร้างสรรค์ผลงานทางดา้นยานยนต์ และเป็นประโยชน์กบัสถาน
ประกอบการทั้ งน้ีนักศึกษาต้องส่งโครงงานท่ีร่วมท ากับสถานประกอบการตามรูปแบบและระยะเวลาท่ี
หลกัสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัดหลงัจากนั้นให้นกัศึกษาน าเสนอโครงงานท่ีได้ร่วมท ากบัสถานประกอบการ 
โดยมีคณะกรรมการสอบอยา่งนอ้ย 3 ท่าน 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
โครงงานทางวิศวกรรมยานยนตมี์การเสนอหวัขอ้ท่ีนกัศึกษาสนใจสามารถอธิบายทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้น

การคิดค้นโครงงานวตัถุประสงค์ขอบเขตการด าเนินโครงงานผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ีจะเป็นประโยชน์สู่เชิง
พาณิชยใ์นอุตสาหกรรมหรือการประยุกต์เพื่อพฒันาต่อยอดในอนาคตโดยการท าโครงงานตอ้งเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นกัศึกษาสามารถออกแบบการทดลองโครงงานมีความเช่ียวชาญในการใชเ้คร่ืองมือและโปรแกรมใน 

การท าโครงงานการใชภ้าษาเขียนและภาษาพดูมีการวางแผนมีความรับผิดชอบงานสามารถแกไ้ขปัญหาดา้น
วศิวกรรมยานยนตแ์ละใชเ้ป็นตน้แบบในการพฒันาในอนาคต 

5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี3 ชั้นปีท่ี3 หรือ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกติ 
6 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
มีการก าหนดอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ดา้นการใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือทางวิชาการแก่

นกัศึกษาเช่นการเลือกหวัขอ้เร่ืองการแนะน าแหล่งขอ้มูลการเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือและชัว่โมงการให้ 
ค าปรึกษาการจดัท าบนัทึกการใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัโครงงาน 
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 5.6 กระบวนการประเมินผล  
การประเมินความก้าวหน้าในการจดัท าโครงงานในเอกสารบนัทึกให้ค  าปรึกษา โดยอาจารยท่ี์

ปรึกษา และการประเมินคุณภาพและการน าเสนอของผลงานท่ีได้ก าหนดรูปแบบโครงงาน และการ
น าเสนอต่อคณะกรรมการสอบโครงงานท่ีมีอาจารยส์อบไม่ต ่ากว่า 3 คน ตามระยะเวลาท่ีก าหนดสอบ
โครงงาน 
 

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

1.การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

1) มีความสามารถในการวิเคราะห์ และออกแบบทางดา้น 

    วิศวกรรมยานยนตแ์ละยานยนตไ์ฟฟ้า 
สอนหลกัการในวิชาออกแบบช้ินส่วนยานยนต ์และพ้ืนฐาน
ยานยนตไ์ฟฟ้า และไปใชใ้นกิจกรรมออกแบบรถ Formula 

2) มีความรู้ดา้นการผลิตยานยนตแ์ละยานยนตไ์ฟฟ้า 

 

มีการเรียนหลกัการในรายวิชากรรมวิธีการผลิตด้านยาน
ยนต ์และมีการดูงานในโรงงานประกอบและผลิตยานยนต์
และยานยนตไ์ฟฟ้า 

3) มีความรู้ดา้นการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์

 

มีการเรียนวิชาดา้นCAD, CAM และแม่พิมพ์ ท ากิจกรรม 
เขียน CAD และ ใช้ Rapid Prototype และ CNC ในการ
ผลิตช้ินส่วน  

4) มีความรู้ทางดา้นวิศวกรรมควบคุม มีการเรียนวิชาด้านต่างท่ีเก่ียวกับวิศวกรรมควบคุม และ
น าไปใชใ้นกิจกรรมออกแบบรถ Formula  

5) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มีการให้ออกแบบช้ินส่วนยานยนต์โดยให้ใชค้วามคิดและ
ใช้ความรู้จากการคน้ควา้ดว้ยตนเองท าให้มีความสามารถ
ในการพฒันาตนอยา่ติอเน่ือง 

6) มีทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร มีการเรียนวิชาภาษาองักฤษหลายวิชาและมีการใชส่ื้อสาร
ตอบโตก้บัเจา้ของภาษา 

7) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ยา่งมี 

   ประสิทธิภาพ 
มีการเรียนในรายวิชา คอมพิวเตอร์สารสนเทศ และการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และใหค้น้ควา้และท ารายงาน
ต่างในรายวิชา 

8) มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและตระหนกัในคุณค่าของ 
    ศิลปวฒันธรรมไทย 

มีการท ากิจกรรมต่างๆร่วมกบัมหาวิทยาลยั เช่นการหล่อ
เทียนพรรษา และแห่เทียนพรรษา การท าบุญปล่อยปลา 
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2.การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

หมวดศึกษาทั่วไป 

2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีคุณธรรม 
2) มีจริยธรรม 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1) ก าหนดใหเ้ป็นวฒันธรรมในองคก์ร ปลกูฝังความมีคุณธรรม จริยธรรมเช่นการเขา้ชั้นเรียนตรงเวลา การ 
                                      แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 

2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนตระหนกัและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการ 
    เรียนรู้รวมทั้งลกัษณะอนัพึงประสงคข์องคนดีการยกยอ่งผูท้  าความดี 
3) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การปฏิบติัใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงถึงคุณธรรมท่ี 
    ตอ้งการปลกูฝัง มีความขยนัอดทน 
4 ) จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือเนน้ใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงคุณธรรมจริยธรรมท่ีตอ้งการปลกูฝังบ่มเพาะให ้
    ปรากฏในตวัผูเ้รียนอยา่งเป็นรูปธรรม 
5) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและกรณีตวัอยา่ง เช่น  
    พฤติกรรมดา้นคุณธรรมเช่นความซ่ือสตัย ์ประหยดั อดออม 
6) จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือเนน้ใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงคุณค่าของศิลปะและดนตรี  

                                       รวมทั้งคุณค่าของการมีจิตสาธารณะ 
2.1.3  กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้คุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเ้รียน เช่น การการเขา้ชั้นเรียนตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบของ 
    มหาวิทยาลยั การเขา้ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2) ประเมินจากการทดสอบยอ่ย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคท่ีเป็นไปอยา่งสุจริต 
3) ประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีแสดงถึงความมีวินยั ความเป็นผูน้ า 

                                       และผูต้ามท่ีดี ความรับผิดชอบ การมีจิตสาธารณะ 

 2.2  ด้านความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) สามารถอธิบายถึงความรู้ความเขา้ใจในศาสตร์ท่ีเรียนได ้
2) สามารถบูรณาการความรู้พ้ืนฐานในรายวิชาต่างๆ ท่ีเรียนกบัการเรียนในสาขาวิชาได ้หรือน าไปใชเ้พ่ือ 
     การด ารงชีวิตได ้

2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น (Active Learning)     
2) จดักิจกรรมในลกัษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผูเ้รียนดา้นสงัคมโลกผสมผสานกบั 
    ความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาท่ีสอน  
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 3) จดัใหมี้การเรียนรู้จากหอ้งปฏิบติัการ และหรือสถานการณ์จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
4) จดับรรยายพิเศษโดยวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง เพ่ือใหมี้การเรียนรู้ทั้งองค ์
    ความรู้ ทกัษะกระบวนการ หลกัการและทฤษฏีสู่การประยกุตใ์นชีวิตประจ าวนั 
5) เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายทั้งภายในและภายนอก โดยค านึงถึงความเปล่ียนแปลงทางดา้น 
    วิทยาการและเทคโนโลยี สู่การประยกุตใ์นชีวิตประจ าวนัอยา่งมีความสุข 
6) จดัใหมี้กิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเสนองานในรูปแบบการท ารายงาน การน าเสนองานทั้งแบบกลุ่ม 
    และหรือเป็นรายบุคคล 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) ใหมี้การประเมินตนเองก่อนเรียนและภายหลงัการเรียน 
 2) ประเมินโดยการทดสอบยอ่ย สอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศึกษา 
 3) ประเมินจากการปฏิบติักิจกรรมของรายวิชาทั้งในและนอกหอ้งเรียน 

4) ประเมินจากผลการการท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียนการท ารายงาน หรือการน าเสนอ 
                                       งาน ทั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล  

2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบและมีเหตุผล 
    2) แสดงออกถึงความใฝ่รู้ สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการอยา่งต่อเน่ืองในรายวิชาท่ีเรียนได ้

3) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และใชค้วามรู้ความเขา้ใจในแนวคิดหลกัการ ทฤษฎีและกระบวนการ 
    ต่างๆ ในการคิดแกปั้ญหาในสถานการณ์ท่ีไม่เคยคาดคิดมาก่อนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยกระบวนการคิดเพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนคิดวิเคราะห์ดว้ยเหตุผลเช่นการ 
     อภิปรายกลุ่ม จดัสถานการณ์จ าลอง 
2) การถาม ตอบปัญหาแสดงความเห็นในชั้นเรียน 
3) จดัการเรียนรู้จากประสบการณ์ ตรง เช่นการฝึกปฏิบติั การสงัเกต การสมัภาษณ์จากผู ้

                                       มีประสบการณ์ แลว้น ามาสรุปเป็นสาระความรู้ และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
      4) จดัการเรียนการสอนแบบ (Problem based learning) ในลกัษณะการประเมินสภาพปัญหาท่ีเกิด กบั 
                                     ชีวิตประจ าวนั โดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์เพ่ือการแกปั้ญหา 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) ประเมินจากรายงานการเรียนรู้ 

2) ประเมินจากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความเหมาะสมในการแกปั้ญหา 
 3) ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผูเ้รียน ตั้งแต่การตั้งค าถาม การสืบคน้ การคิดวิเคราะห์ 
                                    สงัเคราะห์ 

4) ประเมินจากการจดัท าโครงการเพ่ือประยกุตอ์งคค์วามรู้ในรายวิชาทกัษะท่ีน ามาใชใ้นสถานการณ์จริง 

2.4  ทักษะด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) แสดงออกถึงความใส่ใจทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น 
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      2) สามารถท างานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
   3) แสดงออกถึงภาวะผูน้ าและผูต้ามท่ีเหมาะสม 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผดิชอบ 

1) จดักิจกรรมการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงจากการท างานเป็นกลุ่มและงานท่ีตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์ 
ระหวา่งบุคคล เพ่ือฝึกทกัษะความรับผิดชอบ การยอมรับความแตกต่างของตนในสงัคม 

2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบติั 
3) สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ การท างานเป็นทีม มีมนุษยสมัพนัธ์ การเขา้ใจวฒันธรรมในองคก์ร ใน 
    รายวิชาต่างๆ 
4) จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใหโ้อกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ปฏิสมัพนัธ์ช่วยการเรียนรู้ เช่น ความส าคญัและความ 
    รับผิดชอบต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
5) จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใหโ้อกาสใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสแสดงออกในการเป็นผูน้ า 

                                       และผูต้ามท่ีดี เช่น การท างานเป็นกลุ่ม 
 2.4.3  กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) สงัเกตพฤติกรรมการแสดงออกขณะท ากิจกรรมกลุ่มของผูเ้รียน 
2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) การประเมินความรับผิดชอบ ในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4) การประเมิน โดยเพ่ือนในชั้นเรียน 

2.5  ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) สามารถใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงตวัเลขหรือใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการด ารงชีวิต 
3) สามารถรู้เท่าทนัและเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารและน าเสนอขอ้มลูได ้

2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะการส่ือสารทั้งการพดู การอ่าน การเขียน 
                                       และการน าเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 

2) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะการส่ือสารทั้งการพดู การอ่าน การเขียน และการน าเสนอใน 
       ชั้นเรียนเป็นภาษาไทย 
3) จดักิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดสื้บคน้ขอ้มลูดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
      และไดข้อ้มลูท่ีทนัสมยั ตรงกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
4) จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจดัประสบการณ์ตรงใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้ณิตศาสตร์เชิงตวัเลข 

สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยคอมพิวเตอร์ พร้อมกบัน าเสนอดว้ยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 2.5.3  กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดส้ะทอ้นความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ ทกัษะการส่ือสารดา้นภาษา 
    ไทย/ภาษาต่างประเทศ ผา่นส่ือเทคโนโลยีแบบต่างๆ 
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 2) สงัเกตพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีระหวา่งกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการร่วมกิจกรรม 
    เสริมหลกัสูตร 
3) ประเมินจากทกัษะการเขียนรายงาน การน าเสนอ ผลงาน โดยใชเ้ทคโนโลยี 
4) ประเมินจากการทดสอบยอ่ย ทดสอบกลางภาค และการทดสอบปลายภาค 

 
 

หมวดวชิาเฉพาะ 

2.1 คุณธรรมจริยธรรม 

2.1.1.ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1) เขา้ใจและซาบซ้ึงในวฒันกรรมไทย ตระหนกัในคุณค่าของระบบคุณธรรมจริยธรรม 
    เสียสละ และซ่ือสตัย ์สุจริต 
2)  มีวินยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 
3)  มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ตามล าดบัความส าคญั  
      เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใชค้วามรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องคก์ร สงัคมแลส่ิงแวดลอ้ม 
5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพ 
     รวมถึงเขา้ใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

2.1.2.กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1)  มีการตรวจสอบการเขา้เรียนของนกัศึกษา ในแต่ละรายวิชา โดยมีการใหค้ะแนน และท าโทษส าหรับผูท่ี้มาสายบ่อย 
2)  มีการใหท้ างานหรือรายงานเป็นกลุ่ม เพ่ือใหฝึ้กท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและมีความรับผิดชอบ 

2.1.3.กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียนการส่งงานตามก าหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
2)  ประเมินจากการมีวินยัและพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
3)  ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
4)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.2 ความรู้ 

2.2.1.ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความรู้ความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยกุตใ์ช้
กบังานทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง และการสร้างนวตักรรมทางเทคโนโลยี 
2) มีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาของสาขาวิชาเฉพาะดา้นทางวิศวกรรม 
3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
4) สามารถวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมเช่นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
5) สามารถใชค้วามรู้และทกัษะในสาขาวิชาของตน ในการประยกุตแ์กไ้ขปัญหาในงานจริงได ้

2.2.2.กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ใชก้ารเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเนน้หลกัการทางทฤษฎี และประยุกตท์างปฎิบติัในสภาพแวดลอ้มจริง 

โดยทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีทั้งน้ีให้เป็นไปตามลกัษณะของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชานั้นๆ
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 นอกจากน้ีควรจดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ืองตลอดจนการฝึกปฏิบติังานหรือท าสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

2.2.3.กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษาในดา้นต่างๆคือการทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานท่ีนกัศึกษาจดัท า 
4) ประเมินจากแผนงานหรือโครงการท่ีน าเสนอ 
5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
6) ประเมินจากรายวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 

2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.1.ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเดน็ปัญหาและความตอ้งการ 
3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแกไ้ขปัญหาดา้นวิศวกรรมไดอ้ย่างมีระบบ รวมถึงการใชข้อ้มลู ประกอบการตดัสินใจในการ

ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4) มีจินตนาการและความยืดหยุน่ในการปรับใชอ้งคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม ในการร่วมสร้างหรือพฒันานวตักรรม

หรือต่อยอดองคค์วามรู้จากเดิมไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
5) สามารถสืบคน้ขอ้มูลและคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติมไดด้ว้ยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทนัต่อการเปล่ียนแปลงทาง

องคค์วามรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
2.3.2.กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) กรณีศึกษาทางการประยกุตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) การอภิปรายกลุ่ม 
3) ใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติัจริง 

2.3.3.กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
          ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบติัของนกัศึกษาเช่นประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียนการ 
           ทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสมัภาษณ์เป็นตน้ 

2.4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

2.4.1.ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตวับุคคลและความรับผดิชอบ 
1)  สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถใช้
ความรู้ในสาขาวชิาชีพมาส่ือสารต่อสงัคมไดใ้นประเด็นท่ีเหมาะสม 
2)  สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ งส่วนตวัและส่วนรวมพร้อมทั้ งแสดงจุดยืนอย่าง

เหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม กลา้ต่อตา้นการกระท าในส่ิงท่ีผิด รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ
แกไ้ขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือขจดัความขดัแยง้และสร้างสนัติสุขในสงัคมไทยและประชาคมโลก 

3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในกดารพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและสอดคลอ้งกบัทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
4)  รู้จกับทบาทหนา้ท่ี และมีความรับผิดชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตวัและท างาน 
     ร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความรับผิดชอบ 
5)  มีจิตส านึกความรับผิดชอบดา้นความปลอดภยัในการท างานและการรักษาสภาพแวดลอ้มต่อสงัคม 
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 2.4.2.กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
ใชก้ารสอนท่ีมีการก าหนดกิจกรรมใหมี้การท างานเป็นกลุ่ม การท างานท่ีตอ้งประสานงานกบัผูอ่ื้นขา้มหลกัสูตร หรือตอ้งคน้ควา้หา 
ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผูมี้ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งตวั 
บุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบดงัน้ี 
1) สามารถท างานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
2) มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3) สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์รท่ีไปปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
4) มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป 
5) มีภาวะผูน้ า 

2.4.3.กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมท่ี

แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆและความครบถว้นชดัเจนตรงประเด็นของขอ้มูล 
2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1.ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัต่อการท างานท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
2) สามารถแนะน าประเดน็การแกไ้ขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยกุตต่์อปัญหาท่ี

เก่ียวขอ้งอยา่งสร้างสรรค ์
3) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนเลือกใชรู้ปแบบของส่ือการน าเสนออยา่งเหมาะสม 
4) สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอยา่งเหมาะสม 

การวดัมาตรฐานน้ีอาจท าไดใ้นระหวา่งการสอน โดยอาจใหน้กัศึกษาแกปั้ญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแกปั้ญหา 
และใหน้ าเสนอแนวคิดของการแกปั้ญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อนกัศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิง
วิชาการระหวา่งอาจารยแ์ละกลุ่มนกัศึกษา 

2.5.2.กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆใหน้กัศึกษาไดวิ้เคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอ       

การแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยกุตเ์ทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

2.5.3.กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใชท้ฤษฎี การเลือกใชเ้คร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติท่ี

เก่ียวขอ้ง 
 2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอ้จ ากดั เหตุผลในการเลือกใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆการอภิปรายกรณีศึกษา

ต่าง ๆท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
 

2.6    ความคาดหวงัของผลลพัท์การเรียนรู้เมือ่ส้ินปีการศึกษา 
      ปีท่ี1 สามารถเขา้ใจพ้ืนฐานการค านวณต่างๆ เช่นฟิสิกส์ กลศาสตร์วิศวกรรม รวมทั้งพ้ืนฐานดา้นช้ินส่วนองคป์ระกอบ 
         ของรถยนต ์ รวมทั้งสามารถเขียนแบบทางวิศวกรรมได ้
      ปีท่ี 2 สามารถอธิบาย หนา้ท่ีการท างานของช้ินส่วนต่างๆและระบบต่างๆของรถยนต ์และยานยนตไ์ฮบริด รวมทั้งยาน 
        ยนตไ์ฟฟ้า 
      ปีท่ี 3 สามารถออกแบบช้ินส่วนยานยนต ์ออกแบบระบบรองรับน ้าหนกัของรถยนต ์เขียนแบบ 3 มิติ (CAD)ของ 
        ช้ินส่วนยานยนต ์
      ปีท่ี 4 สามารถเขา้ใจกระบวนการผลิตยานยนต ์สามารถใชเ้คร่ืองมือวดัทางดา้นยานยนต ์รวมทั้งเรียนรู้และเขา้ใจ 
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         ช้ินส่วนต่างๆ ในยานยนตไ์ฟฟ้าเช่น มอเตอร์ แบตเตอร่ี ชุดควบคุม รวมทั้งเรียนรู้ทางดา้นรถไฟฟ้าระบบราง 

3.แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา(Curriculum Mapping) 

แสดงใหเ้ห็นวา่แต่ละรายวิชาในหลกัสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบา้ง (ตามท่ีระบุในหมวดท่ี 4 ขอ้ 2) โดยระบุว่าเป็นความ
รับผิดชอบหลกัหรือรับผิดชอบรอง ซ่ึงบางรายวิชาอาจไม่น าสู่ผลการเรียนรู้บา้งเร่ืองกไ็ด ้จะแสดงเป็นเอกสารแนบทา้ยกไ็ด ้
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มหาวิทยาลยัสยาม 
ส านักวิชาการ  
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

                 ความรับผิดชอบหลัก 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสมัพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

 
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน              

101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก              
101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้น า              
101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด              

101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรยีนรูผ้่านกิจกรรม              

101-106 การเมืองและกฎหมายใกลต้ัว              

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต              
101-108 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต              
101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลกิภาพ              
101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน              

101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม ่              

101-112 อารยธรรมศึกษา              

101-113 ทักษะการศึกษา              

101-114 จิตวิทยาทั่วไป              

101-115 สังคมวิทยาเบื้องต้น              

101-116 หลักเศรษฐศาสตร ์              
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มหาวิทยาลยัสยาม 
ส านักวิชาการ  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสมัพันธ ์
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. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 

101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร              
101-202 ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ              
101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพ้ืน               
101-204   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน              
101-205   ภาษาอังกฤษเพือ่การศึกษาทางวิชาการ               
101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอแบบมืออาชีพ              
101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน              
101-208 การเขียนโคด้คอมพิวเตอร์ส าหรับทุกคน              

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. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
 

101-301 ทักษะดิจิทัลส าหรับศตวรรษที่ 21              

101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ              

101-303 เทคโนโลยีสเีขียวเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน              

101-304 
 

ตรรกะและการออกแบบความคดิเพื่อสร้างนวัตกรรม 
และธุรกิจใหม่   
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มหาวิทยาลยัสยาม 
ส านักวิชาการ  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสมัพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

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

101-305 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อทุกคน              

101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยนื              
101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ              

101-308 คอมพิวเตอรส์ าหรับการศึกษาและการท างาน              

101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม              
101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี               
101-311 เคมีในชีวิตประจ าวัน               
101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน              
101-313 สถิติพื้นฐานเพื่อการวเิคราะห์ข้อมลู              
101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม              
101-315 สถิติความน่าจะเป็น              

 
4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 
 

101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกก าลังกาย              

101-402 ศิลปะและดนตรเีพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต              

101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม              
101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน              
101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการด ารงชึวิต              
101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค ์              
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มหาวิทยาลยัสยาม 
ส านักวิชาการ  
 

 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 มีคุณธรรม 
1.2 มีจริยธรรม 

2.1 สามารถอธิบายถึงความรู้  
     ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้ 
2.2 สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐาน 
     ในรายวิชาต่างๆ ท่ีเรียนกับการ 
     เรียนในสาขาวิชาได้ หรือน าไปใช้ 
     เพื่อการด ารงชีวิตได ้

3.1 สามารถแสดงออกถึงการคิด 
     วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี 
     เหตุผล 
3.2 แสดงออกถึงความใฝ่รู้ สามารถ 
     ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
     อยา่งต่อเนื่องในรายวิชาที่เรียนได้ 
3.3 สามารถวิเคราะหส์ถานการณแ์ละ 
     ใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคดิ 
     หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการ 
     ต่างๆ ในการคิดแก้ปัญหาใน 
     สถานการณ์ที่ไมเ่คยคาดคิดมา 
     ก่อนได้อย่างเหมาะสม 

4.1 แสดงออกถึงความใส่ใจท้ังต่อ 
     ตนเองและผู้อื่น 
4.2 สามารถท างานเป็นกลุ่ม มีความ 
     รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
4.3 แสดงออกถึงภาวะผู้น าและ 
     ผู้ตามที่เหมาะสม 

5.1 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได ้
     อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 สามารถวิเคราะห์ข้อมลูเชิงตัวเลข 
     หรือใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และ 
     สถิติในการด ารงชีวิต 
5.3 สามารถรูเ้ท่าทันและเลือกใช้ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
     สื่อสารและน าเสนอข้อมลูได ้
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รหัสและช่ือวชิา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 
1.กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์                                                 
125-201 คณิตศาสตร์ 1                          

125-202 คณิตศาสตร์ 2                          

125-203 คณิตศาสตร์ 3                          

124-101ฟิสิกส์ทัว่ไป 1                          

124-102ฟิสิกส์ทัว่ไป 2                          

124-103ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 1                          

124-104ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 2                          

123-101เคมีทัว่ไป                          

123-102ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป                          

2.กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรม 
 
 
                          

151-204 การปฏิบติังานพื้นฐานวิศวกรรม 
 

                       

156-205 กลศาสตร์วิศวกรรมยานยนต ์                            

156-207กลศาสตร์วสัดุส าหรับวิศวกรรมยานยนต ์                         

156-208 วสัดุวศิวกรรมยานยนต ์                         

152-381 วิศวกรรมไฟฟ้า 1                         

156-209 ดิจิตอลและเทคโนโลยีในยานยนต ์                         

156-101 เขียนแบบวิศวกรรมส าหรับวศิวกรรมยานยนต์                         

156-241  อุณหพลศาสตร์และของไหล     
                        

3.กลุ่มวชิาบังคับเฉพาะสาขา 
                         
156-355 กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกลในยานยนต ์                         
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รหัสและช่ือวชิา 

 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 
156-204 วิศวกรรมยานยนต ์                         

156-202 การวดัทางวิศวกรรมยานยนต ์                         

156-203 ปฏิบติัการวิศวกรรมฯ 1                         

156-301 ระบบรองรับและส่งถ่ายก าลงั                         

156-303 ปฏิบติัการวิศวกรรมฯ 2                          

156-304 ปฏิบติัการวิศวกรรมฯ 3                          
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รหัสและช่ือวชิา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 
156-305 การออกแบบช้ินส่วนยานยนต ์                                              
156-321 พลาสติกและเรซินและ กระบวนการผลิต                         
156-351 พื้นฐานยานยนตไ์ฟฟ้า                         
156-424 การถ่ายเทความร้อนฯ                       

 
                     

156-443 การท าความเยน็ฯ                                           

156-472 กรรมวธีิการผลิตส าหรับเคร่ืองกลและยานยนต ์                         

156-475  คอมพวิเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต 
 

 
      

 
  

  
 

 
    

 
  

 

156-478 ปัญญาประดิษฐ ์                         

156-481การควบคุมอตัโนมติัและการสัน่สะเทือนทางกล                         

4.กลุ่มวชิาเลอืกเฉพาะสาขา                                              

4.1กลุ่มวชิาช้ินส่วนยานยนต์ และการผลติ 

156-312 การข้ึนโครงสร้างและการประกอบ 
                                           

156-315 เคร่ืองจกัรป๊ัมข้ึนรูป                          
  

             

156-316 จ๊ิกและฟิกเจอร์ส าหรับช้ินงานโลหะ                                           
156-323 การออกแบบเบา้หล่อ 

 
 

    
 

  
 

  
 

 
 

     
 

   
156-331 วสัดุยาง 

 
 

    
 

       
 

      
 

  
4.2 กลุ่มวชิายานยนต์ไฟฟ้า 
 

  
 

        
 

  


    
  

  
 

          


  
  

156-352 ระบบพลงังานส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า                                            
156-353 ระบบขบัเคล่ือนส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า               


      

 
                

 
  

156-354 ระบบควบคุมส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า                 
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รหัสและช่ือวชิา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา 
ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 
4.3 กลุ่มวชิาด้านความปลอดภยัในยานยนต์และ
อาชีพอิสระ                         
157-241 ความรู้พื้นฐานรถยนตแ์ละการซ่อมแซม 

 
 

    
 

     
 

 
 

   
 

    
 

157-242 ประกนัภยัยานยนต ์
 

 
    

 
 

 
   

 
 

 
   

 
    

 

157-243 ความรู้ดา้นประเมินสินไหม              
 

 
    

 
  

 
  

 
 

 
   

 
  

 
  

157-244 ความปลอดภยัในยานยนต ์
 

 
    

 
       

 
         

กลุ่มวิชาวิชาสหกิจศึกษา  และโครงงาน     
156-490 เตรียมสหกิจศึกษา 

                                      

156-491 สหกิจศึกษา                                        
156-496 โครงงานวิศวกรรมยานยนต1์                         
156-497 โครงงานวิศวกรรมยานยนต2์ 

 

                        
156-498  สมัมนาวิศวกรรมยานยนต ์

 

                        
            สรุปรวมทั้งหลกัสูตร                         
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คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1)  เข้าใจและซาบซ้ึงในวัฒนกรรมไทย 
ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย ์สุจริต 
2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม เคารพกฎระเบียบและ ข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถ
ท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์
4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ
จากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กร สังคมแลสิ่งแวดล้อม 
5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของ
วิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 

1) มีความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์
พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการ
ประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
ที่เกี่ยวขอ้ง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 
2) มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลกัการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะ
ด้านทางวิศวกรรม 
3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ดว้ย
วิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมเช่นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชา
ของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน
จริงได้ 

1) มีความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ด้านวิศวกรรมได้อยา่งมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 
4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการ
ปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวขอ้งอย่างเหมาะสม 
ในการร่วมสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมหรอืต่อ
ยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
5) สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย
และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชพีมาสื่อสาร
ต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
2)  สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการ
แก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวมพรอ้มทั้งแสดงจุดยืนอยา่ง
เหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม กล้า
ต่อต้านการกระท าในส่ิงที่ผิด รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ เพื่อขจัดความ
ขัดแย้งและสร้างสันติสุขในสังคมไทยและ
ประชาคมโลก 
3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในกดาร
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและสอดคล้อง
กับทางวิชาชพีอย่างต่อเนื่อง 
4)  รู้จักบทบาทหนา้ที่ และมีความ
รับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้ง
งานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและ
ท างาน ร่วมกบัผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้
ตามได้อย่างมีประสิทธภิาพ สามารวางตัวได้
อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
5)  มีจิตส านึกความรับผิดชอบดา้นความ
ปลอดภัยในการท างานและการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มี
อยู่ในปัจจบุันต่อการท างานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 
2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปญัหา
โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกีย่วขอ้ง
อย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ปากเปล่าและการเขยีนเลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 
4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสารอย่างเหมาะสมการวัดมาตรฐานนี้
อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้
นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิด
ของการแกป้ัญหาผลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมี
การวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์
และกลุ่มนักศึกษา 
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4               ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (PLO Curriculum Mapping) 
 
  PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

       6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 1                    

101-101   หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื                    
124-101 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 x                   
124-103 ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 1 x                   
125-201 คณิตศาสตร์ 1 x                   
156-101 เขียนแบบวศิวกรรมส าหรับวศิวกรรมยานยนต ์     x x              
101-xxx   วชิาหมวดศึกษาทัว่ไป                    
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1                    
101-204 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั                    
123-101 เคมีทัว่ไป x                   
123-102 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป x                   
124-102 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 x                   
124-104 ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 2 x                   
156-205 กลศาสตร์วิศวกรรมยานยนต์       x   x      x    
156-209 ดิจิตอลและเทคโนโลยใีนยานยนต ์                 x   
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษาที่ 1                    
125-202 คณิตศาสตร์2 x                   
156-206 การปฏิบติังานพื้นฐานยานยนต ์     x       x        
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 1                    
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2                    
101-205 ภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาทางวชิาการ                    
101-301 ทกัษะดิจิทลัส าหรับศตวรรษท่ี 21                    
101-401 ชีวติ สุขภาวะ และการออกก าลงักาย                    
125-203 คณิตศาสตร์  3 x                   
156-241 อุณหพลศาสตร์และของไหล                   x     
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2                    
101-201 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                    
156-207 กลศาสตร์วสัดุส าหรับวิศวกรรมยานยนต ์         x             
156-351 พื้นฐานยานยนตไ์ฟฟ้า          x x x        
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  PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

       6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 

156-208      วสัดุวิศวกรรมยานยนต ์   x    x x            

101-xxx วชิาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป                    
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษาที่ 2                    
156-202 การวดัทาง วศ. ยานยนต ์           x         

156-301 ระบบรองรับและส่งถ่ายก าลงั          x x   x    x x 
156-321 พลาสติกและเรซินและกระบวนการผลิต        x            

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 3                    
156-355 กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกลในยานยนต ์                x    

152-381 วศิวกรรมไฟฟ้า 1          x x         

156-203 ปฏิบติัการ วศ. ยานยนต1์  x   x     x        x x 
156-204 วศิวกรรมยานยนต ์   x x      x   x     x x 
156-305 การออกแบบช้ินส่วนยานยนต ์       x       x      

101-xxx วชิาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป                    
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3                    
101-xxx วชิาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป                    
156-303 ปฏิบติัการ วศ. ยานยนต2์  x   x     x        x x 
156-478 ปัญญาประดิษฐ์  x               x   

156-472 กรรมวธีิการผลิตส าหรับเคร่ืองกลและยานยนต์        x   x x        

156-424 การถ่ายเทความร้อนส าหรับยานยนต ์               x     

xxx-xxx วชิาเลือกเฉพาะสาขา                    
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษาที่ 3                    
156-304 ปฏิบติัการ วศ. ยานยนต3์  x   x    x  x x      x  

xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 2                    
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4                    
156-481 การควบคุมอตัโนมติัและการสั่นสะเทือนทางกล                x    

156-475 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตส าหรับวศิวกรรมยานยนต์     x x   x           

156-443 การท าความเยน็และปรับอากาศ               x     

156-490 เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมยานยนต ์                    
156-496 โครงงานวิศวกรรมยานยนต1์                                                                                         
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  PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

       6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 

101-xxx           วชิาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป                    
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4                    
156-491 สหกิจศึกษาส าหรับวศิวกรรมยานยนต ์                    
156-497 โครงงานวิศวกรรมยานยนต ์2                           
156-498 สัมมนาวศิวกรรมยานยนต ์                                                                                                                                                          
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PLO1: ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ พืน้ฐานทางด้านวศิวกรรมศาสตร์ เพือ่แก้ไขปัญหาทางวศิวกรรม 
            ได้อย่างเป็นระบบ   
PLO2: ออกแบบ พฒันาและด าเนินการทดสอบงานทางด้านวศิวกรรม โดยเลอืกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีส่ าคญั เช่น AI,  IoT,    
            Data Analytic, Robotics หรือเคร่ืองมอืทางวศิวกรรมทีเ่หมาะสม เพือ่ด าเนินการทดสอบ วเิคราะห์และแปลผลข้อมูล 
           เพือ่ให้ได้ผลสรุปทีถู่กต้อง โดยยดึมัน่ในจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม   
PLO3: เข้าใจการพฒันาอย่างยัง่ยนื  คาร์บอนฟูตปริ้นท์ การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ โดยประยุกต์กบังานทางวศิวกรรม 
            ทีรั่บผดิชอบได้ รวมถึงเข้าใจระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม  
PLO4: แสดงออกถึงความเป็นผู้ประกอบการ ครอบคลุมถึงด้านเศรษฐศาสตร์ การเงนิ การลงทุน การตลาด การบริหารงาน 
          วศิวกรรม การบริหารโครงการ และการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ โดยค านึงถึงส่ิงแวดล้อม ความยัง่ยนื ความเส่ียงและ   
           การเปลีย่นแปลง เพือ่ปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไปได้ 
PLO5: ท างานเป็นทมีได้อย่างมปีระสิทธิผลในฐานะสมาชิกของทีมและผู้น าของทมี สร้างสภาพแวดล้อมการท างานให้เกดิ 
          ความร่วมมอืในการท างานร่วมกนั ส่ือสารอย่างมปีระสิทธิผลต่อผู้รับทีห่ลากหลาย ด้วยวาจา ด้วยการเขียนรายงาน  
          การเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวศิวกรรม ตลอดจนสามารถออกค าส่ัง และรับค าส่ังงานได้อย่างชัดเจน 
PLO6: มีความสามารถในการออกแบบ สร้างตน้แบบ และผลิตช้ินส่วนยานยนตไ์ดต้ามมาตรฐานวชิาชีพ 

PLO6A: สามารถเขียนแบบช้ินส่วนยานยนต ์2 มิติ และ 3 มิติได ้
PLO6B: สามารถค านวนออกแบบช้ินส่วนยานยนตไ์ด ้
PLO6C: สามารถออกแบบและใชง้านแม่พิมพพ์ลาสติกและโลหะได ้
PLO6D: สามารถผลิตช้ินส่วนยานยนตไ์ด ้

 
PLO7: มคีวามรู้ความเข้าใจ และสามารถออกแบบดดัแปลงยานยนต์ ยานยนต์Hybrid ยานยนต์ไฟฟ้า และปฏิบัตงิานใน 
            โรงงานผลติยานยนต์  ยานยนต์Hybrid และยานยนต์ไฟฟ้าได้ตามมาตรฐาน โดยมคีวามปลอดภัยและมสุีขลกัษณะทีด่ ี
 
              PLO7A: สามารถอธิบายช้ินส่วน ระบบต่างๆ และการท างานในยานยนต ์ยานยนตH์YBRID และยานยนตไ์ฟฟ้า 
                             และจกัรยานยนตไ์ฟฟ้ารวมทั้ง สถานีชาร์จไฟฟ้า 
              PLO7B: สามารถออกแบบและท างานเก่ียวกบัระบบต่างๆของยานยนต ์ยานยนต ์HYBRID  ยานยนตไ์ฟฟ้า 
                             และจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าได ้
              PLO7C: สามารถดดัแปลงยานยนตเ์ป็น  ยานยนตไ์ฟฟ้า  ท างานดา้นการผลิต  ประกอบยานยนต ์ยานยนตH์YBRID  
                            ยานยนตไ์ฟฟ้าและจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าได ้
              PLO7D : สามารถดูแลกระบวนการผลิตยานยนตใ์หมี้ความปลอดภยัและมีสุขลกัษณะท่ีดี 
 
PLO8: สามารถท างานด้านวศิวกรรมเคร่ืองกลควบคุม ได้โดยมกีารออกแบบค านวณทีถู่กต้องตามหลกัวศิวกรรมโดยม ีAI  
            และ IOT ช่วยเสริมในการปฏบิัตงิาน 
              PLO8A:   สามารถออกแบบรถยนตแ์ละอุปกรณ์ต่อพว่ง  งานเปล่ียนแปลงและเสริมเพ่ิมเติมปรับปรุง เช่นการค านวน 
                              ออกแบบเสริมแหนบรถยนต ์
              PLO8B:  สามารถออกแบบระบบปรับอากาศและระบบถ่ายเทความร้อน และการไหลของของไหลในระบบ   
                             ทั้งระบบในงานเคร่ืองกลและในยานยนต ์ 
              PLO8C: สามารถออกแบบค านวนกลไก และวเิคราะห์ควบคุมเบ้ืองตน้ ช้ินส่วนท่ีมีการเคล่ือนไหว ทั้งระบบในงาน 
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                             เคร่ืองกลและในยานยนต ์
              PLO8D : สามารถเขา้ใจการใช ้AI และ IOT  เขา้มาช่วยในงานดา้นยานยนตด์า้นต่างๆเช่นระบบ การส่งสญัญานเตือน 
                            เม่ือ รถออกนอกเลน หรือระบบเตือนดา้นความปลอดภยัต่างๆ  รถยนตข์บัเคล่ือนไร้คนขบั หรือระบบรีโมรท 
                            ท่ีสามารถปรับระบบต่างๆในรถโดยผูใ้ชอ้ยูน่อกรถ 
 
PLO9: สามารถเข้าใจและปฏิบัตใินการปรับแต่งเคร่ืองยนต์ระบบรองรับน า้หนักและระบบอืน่ๆรวมทั้งการออกแบบจดัหาและ 
            ประกอบช้ินส่วนยานยนต์และประเมนิราคา 

PLO9A: สามารถปรับแต่งช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์และจูนอพัเคร่ืองยนต ์ ปรับปรุงระบบรองรับน ้ าหนกั ระบบเบรกและ 
               ระบบบงัคบัเล้ียว 

               PLO9B: สามารถประเมินราคาต่างๆ รวมทั้งวธีิหาช้ินส่วนยานยนตเ์พ่ือใชใ้นการซ่อมแซม หรือปรับปรุงระบบต่างๆ 
                               ของรถยนต ์
             

 

หมวดท่ี 5. หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนกัศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสยาม 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 

ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกนัคุณภาพภายในของ
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจตรงกนัทั้งสถาบนั และน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงผูป้ระเมินภายนอกจะตอ้ง
สามารถตรวจสอบได ้

การทวนสอบในระดบัรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดบัรายวิชา มีคณะกรรมการพิ จารณาความ
เหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอ้สอบโดยผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

การทวนสอบในระดบัหลกัสูตรสามารถท าไดโ้ดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเนน้การท าวิจยัสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพ
ของบณัฑิต ท่ีท าอยา่งต่อเน่ืองและน าผลวิจยัท่ีไดย้อ้นกลบัมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลกัสูตรแบบครบวงจร 
รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลกัสูตรและหน่วยงานโดยองคก์รระดบัสากล โดยการวจิยัอาจจะท าด าเนินการดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

(1) ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า 
ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจของบณัฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจใน
บณัฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา้ท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีท่ี 1 ปีท่ี 5 เป็นตน้ 

(3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความกา้วหนา้ในสายงานของบณัฑิต 
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดบัความพึงพอใจในดา้นความรู้ 

ความพร้อม และสมบติัดา้นอ่ืน ๆ ของบณัฑิตจะจบการศึกษาและเขา้ศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 
(5) การประเมินจากบณัฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาท่ีเรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ท่ี

ก าหนดในหลกัสูตร ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ งเปิดโอกาสให้เสนอขอ้คิดเห็นในการปรับ
หลกัสูตรใหดี้ยิง่ข้ึนดว้ย 

(6) ความเห็นจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ท่ีมาประเมินหลกัสูตร หรือ เป็นอาจารยพิ์เศษ ต่อความพร้อมของนกัศึกษาในการเรียน 
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และสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ และการพฒันาองคค์วามรู้ของนกัศึกษา 
(7) ผลงานของนักศึกษาท่ีวดัเป็นรูปธรรมได้ซ่ึง อาทิ (ก)จ านวนโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีพฒันาเองและวางขาย , (ข) จ านวน

สิทธิบัตร, (ค) จ านวนรางวลัทางสังคมและวิชาชีพ ,(ง) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ, (จ) จ านวน
กิจกรรมอาสาสมคัรในองคก์รท่ีท าประโยชน์ต่อสงัคม 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
3.1.นกัศึกษาทีมีสิทธ์ิไดรั้บปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบตัร ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น ดงัต่อไปน้ี 

3.1.1. เรียนครบหน่วยกิต และรายวชิาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
3.1.2. มีแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร ไม่ต ่ากวา่ 2.00 
3.1.3. ใชเ้วลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร ทั้งน้ีไม่นบัระยะเวลา การลาพกัการศึกษา

ตามความท่ีระบุไวใ้นขอ้ 51 แห่งมหาวทิยาลยัสยามวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
3.1.4. ไม่มีพนัธะดา้นหน้ีสินใด ๆ กบัมหาวทิยาลยั 
3.1.5. มีเกียรติและศกัด์ิของนกัศึกษา ตามหมวดท่ี 13 แห่งระเบียบน้ี 

3.2.นกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี 
3.2.1. เป็นนกัศึกษาภาคการศึกษาสุดทา้ยท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลกัสูตร 
3.2.2. ผา่นกิจกรรมภาคบงัคบั ตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด 
3.2.3.ใหน้กัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีระบุ ไวใ้นขอ้ 3.2.1 และ 3.2.2 ยืน่ค  าร้องแสดง ความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อ
ส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยั ก าหนด มิฉะนั้นอาจไม่ไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือต่อสภา
มหาวทิยาลยัเพ่ืออนุมติัใหป้ริญญา ในภาคการศึกษานั้น 

หมวดที ่6. การพฒันาคณาจารย์ 

1.การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเขา้ใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบันคณะ

ตลอดจนในหลกัสูตรท่ีสอน 
(2) ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจยัอยา่งต่อเน่ืองโดยผ่าน

การท าวิจยัสายตรงในสาขาวิชาท่ีไม่ใช่วิจยัในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นอนัดบัแรก การสนับสนุนดา้นการศึกษาต่อ 
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวชิาชีพในองคก์รต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ
การลาเพ่ือเพ่ิมพนูประสบการณ์ 

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1.การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอนการวดัและการประเมนิผล 
(1) ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจยัอยา่งต่อเน่ืองโดยผ่าน

การท าวิจยัสายตรง การสนบัสนุนดา้นการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวชิาการและวชิาชีพในองคก์รต่าง ๆ การประชุม
ทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพนูประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพนูทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้นัสมยั 
 

2.2.การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอืน่ ๆ 
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวชิาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุน้อาจารยท์ าผลงานทางวชิาการสายตรง 
(3) ส่งเสริมการท าวิจยัสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลกัและเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

เป็นรอง 



    76 
 

ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต ์                                                                                                                                                                 มหาวิทยาลยัสยาม 
 

(4) จดัสรรงบประมาณส าหรับการท าวจิยั 
(5) จดัใหอ้าจารยทุ์กคนเขา้ร่วมกลุ่มวจิยัต่าง ๆ ของคณะ 
(6) จดัใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมกิจกรรมบริการวชิาการต่าง ๆ ของคณะ 

 

 
หมวดที ่7. การประกนัคุณภาพ 

1. การก ากบัมาตรฐาน 
การบริหารของหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีศึกษาพ.ศ. 2558 และกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการด าเนินงานดงัน้ี 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
การปรับปรุงหลกัสูตร แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง

หลกัสูตรทุก 5 ปี 
มีการติดตาม รายงาน และประเมินผล
การใชห้ลกัสูตรทุกภาคการศึกษา 

ความพร้อมของส่ือการสอน
เคร่ืองมือ อุปกรณ์การเรียนการ
สอน 

มีการประชุมจดัตารางสอน การ
จดัหาจดัซ้ือ และเตรียม
หอ้งปฏิบติัการ 

ทุกรายวชิา มีอุปกรณ์การเรียนการสอน
พร้อม และเพียงพอกบัจ านวนนกัศึกษา
ท่ีรับ 

คุณภาพการเรียนการสอนเป็น
รายวชิา 

ทุกรายวชิาใชเ้กณฑก์ารก าหนด
เน้ือหารายวชิาและวธีิการ
ประเมินผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ประกนัคุณภาพของ สกอ. 

มีรายงานสรุปผลท่ีไดจ้ากการประเมิน
ตรงตามหลกัเกณฑป์ระกนัคุณภาพของ 
สกอ. 

การประเมินผลดา้นคุณภาพการ
เรียนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา 

มีการแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุจาก
สถาบนัอ่ืนเขา้ร่วมพิจารณา
ขอ้สอบ และการประเมินผลทุก
รายวชิา 

ไดผ้ลการประเมินแต่ละวชิาเป็นท่ี
ยอมรับได ้

 
2. บัณฑิต 

คุณภาพบณัฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลพัธ ์
3. นักศึกษา 

3.1 ก าหนดคุณสมบติัของผูท่ี้สามารถเขา้ศึกษาในหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวศิวกรรมยานยนต ์ไวด้งัน้ี 
- ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) 

หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้งจาก
สถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการใหก้ารรับรองวทิยฐานะหรือสาขาท่ีคณะ 

กรรมการบริหารหลกัสูตรเห็นชอบ 
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3.2 นกัเรียนซ้ือใบสมคัรและท าการสมคัรพร้อมทั้งรับการพิจารณาตรวจสอบวฒิุการศึกษาวา่สามารถ
เขา้ศึกษาในหลกัสูตรน้ีไดห้รือไม่ โดยฝ่ายรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ 

3.3 แจง้ผลการพิจารณาวา่สามารถเขา้ศึกษาในหลกัสูตรน้ีไดห้รือไม่ 
 
 

4. อาจารย์ 
4.1 วเิคราะห์อตัราก าลงัของอาจารยใ์นหลกัสูตร(อตัราส่วนของนกัศึกษา :อาจารยป์ระจ าคือ 20 : 1) 
4.2 ประชุมภาควิชาเพื่อพิจารณาก าหนดคุณสมบติัของอาจารยท่ี์ตอ้งการรับเขา้มาใหม่ทั้งทางด้าน

คุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ต าแหน่งทางวิชาการ ให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตสาขาวิศวกรรมยานยนต์ และตอ้งเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีพ.ศ. 2558 และ
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.3 ภาควิชาเสนอความตอ้งการในการรับอาจารยใ์หม่ไปยงัผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมติั 
และสั่งการ 

4.4 ฝ่ายบุคคลประกาศรับสมคัรอาจารยใ์หม่ 
4.5 คณบดี ประธานหลกัสูตร และฝ่ายบุคคล ร่วมกนัพิจารณาคุณสมบติัของผูส้มคัร และจดัสอบหรือ

สัมภาษณ์เพื่อคดัเลือก 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง เช่น 
5.1 มีการออกแบบหลกัสูตร ควบคุม ก ากบัการจดัท ารายวชิาต่างๆ ใหมี้เน้ือหาท่ีทนัสมยั 
5.2 มีการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอนในแต่ละรายวชิา 
5.3 มีการประเมินผูเ้รียน ก ากบัใหมี้การประเมินตามสภาพจริง มีวธีิการประเมินท่ีหลากหลาย 
5.4 มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
5.5 มีผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  
6.1 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบนั เพื่อความพร้อมของส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ทั้ง

ความพร้อมของทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและส่ิงอ านวยความสะดวก
หรือทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร โดยจะน าผล
การประเมินใน มคอ.5 ของแต่ละรายวิชาท่ีมีการระบุถึงอุปสรรคและปัญหาในการสอนของวิชา
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัอุปกรณ์เทคโนโลยีและส่ิงอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

6.2 มีจ  านวนส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 
6.3 มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิง

สนบัสนุนการเรียนรู้ 
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7.ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
1.อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ80มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

x x x x x 

2.มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถา้มี) 

x x x x x 

3.มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถา้มี) ตาม
แบบมคอ.3 และมคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

x x x x x 

4.จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถา้มี) ตามแบบมคอ.5 และมคอ. ภายใน 30 วนัหลงัส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  

x x x x x 

5.จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงั
ส้ินสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6.มีการทบทวนผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตอนมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดในมคอ.3 
และมคอ.4(ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชา ท่ีเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

x x x x x 

7.มีการพฒันา/ปรับปรุง การจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์ การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินด าเนินงานท่ีรายงาน ในมคอ.7 ปีท่ีแลว้  

- x x x x 

8.อาจารยใ์หม่(ถา้มี) ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการจดัการเรียนการ
สอน 

x x x x x 

9.อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยา่งนอ้ยปีละ
หน่ึงคร้ัง 

x x x x x 

10.จ านวนบุคคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ50 ต่อปี 

x x x x x 

11.ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตรเฉล่ียไม่
นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็5.0 

- - - x x 

12.ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต ท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกว่า3.5 จาก
คะแนนเตม็5.0 

- - - - x 

รวมตวับ่งช้ี(ขอ้)ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตวับ่งช้ีบงัคบัขอ้ท่ี 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม 9 10 10 11 12 
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หมวดที ่8.การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินงานของหลกัสูตร 
1).การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1การประเมินกลยทุธ์การสอน 
-การประชุมร่วมของอาจารยใ์นภาควชิา เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นดา้นกลยทุธ์การสอนเพื่อแกปั้ญหาการ

เรียนการสอน 
-การสอบถามจากนกัศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนการสอนโดยอาจารยผ์ูส้อน 
1.2การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุยก์ารสอน 
-การประเมินการสอน โดยนกัศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านกัทะเบียนและวดัผล 

-ประเมินโดยการสังเกต โดยหวัหนา้ภาคจะดูและโดยเฉพาะในกรณีวชิาท่ีมีปัญหาตกท่ีมีจ านวนนกัศึกษาตกมาก 

2).การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
2.1โดยนกัศึกษาปัจจุบนั และบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตร 

-ประเมินจากแบบสอบถาม หลงัจากนกัศึกษาจบแลว้ 1 ปี เพื่อให้รู้ผลการปฏิบติังาน และทราบขอ้มูลท่ีขาด
ในการศึกษา 

 2.2โดยผูท้รงคุณวฒิุ, ท่ีปรึกษา และ/หรือจากผูป้ระเมิน 
-การประเมินจากการตรวจนกัศึกษาสหกิจศึกษาและสอบถามขอ้มูลการใชห้ลกัสูตร รายวิชาท่ีมีการสอนจากผูป้ระกอบการท่ีใชบ้ณัฑิต 

2.3โดยนายจา้งหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืน 
-แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อคุณภาพของบณัฑิตโดยผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 

3).การประเมินผลการด าเนินการตามรายละเอียดหลกัสูตร 
-การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตวับ่งช้ีในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดบัภาควชิา ประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน 

4). การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
-จากการประเมินตัวบ่ งช้ีในหมวดท่ี  7 ข้อท่ี  7 และการประเมินโดยนักศึกษา และผู ้ใช้บัณฑิต ,
คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรของภาควิชาจะรวบรวมผลการประเมิน และสรุปประเด็น และน าเสนอในท่ี
ประชุมภาควชิา เพื่อท าการวางแผนการปรับปรุงหลกัสูตรเพื่อแกปั้ญหาการเรียนการสอนต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
ตารางเปรียบเทียบ 
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ตารางเปรียบเทียบเกณฑม์าตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมยานยนต ์ปี พ.ศ.2553 
และหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต ์(ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

หลกัสูตร สาขาวศิวกรรมยานยนต์ (มคอ.1) หลกัสูตร วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

โครงสร้างหลักสูตรมีองค์ประกอบและหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต ดังนี้ 
(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
 
 
 
 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกวา่  84 หน่วยกิต 
2.1 วิชาพื้นฐาน                          
-วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์          
-วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม              
 
 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน                        
-วิชาบังคับทางวิศวกรรม  
-วิชาเลือกทางวิศวกรรม  
 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกวา่                   6               หนว่ยกิต 
 
 
 
องค์ความรู้สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ ประกอบไปด้วยองค์ความรู ้
(Body of Knowledge) ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 กลุ่มความรู้ด้านโครงสร้างและช้ินส่วนหลกัของยานยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลกัสูตรมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 134 หน่วยกิต ดงัน้ี 
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                         33 หน่วยกิต 
ให้เรียนแต่ละกลุ่มวิชาตามท่ีก าหนด จ านวน 18 หน่วยกิต ดงัน้ี  
       -กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  3  หน่วยกิต 
       -กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร  9 หน่วยกิต 
        -กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   3 หน่วยกิต 
        -กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 3  หน่วยกิต 
และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ ไดอี้กไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต  
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ                                          95          หน่วยกิต 
2.1 วิชาพ้ืนฐาน                                                    43 หน่วยกิต 
- วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์                             21  หน่วยกิต 
- วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                                 22  หน่วยกิต 
 
2.2 วิชาเฉพาะสาขา                                               52  หน่วยกิต 
- วิชาบงัคบัเฉพาะสาขา                                        42 หน่วยกิต 
-วิชาเลือกเฉพาะสาขา                                          10 หน่วยกิต 
(วิชาเลือกเฉพาะสาขา 9 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต) 
 
 
2.3 วิชาเลือก 
(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  6หน่วยกิตให้เลือกเรียนวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสยาม
จ านวน 6 หน่วยกิต ยกเวน้รายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไป 
 
องคค์วามรู้สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์
หลกัสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์ประกอบไปดว้ยองคค์วามรู้  
(Body of Knowledge) ดงัน้ี 
 
1 กลุ่มความรู้ด้านโครงสร้างและช้ินส่วนหลกัของยานยนต์ 
 
156-208 วสัดุวิศวกรรมยานยนต ์   3(3-0-6) 
 (Automotive Engineering Materials) 
วิชาบงัคบัก่อน : 123-101 เคมีทัว่ไป 
 พ้ืนฐานโลหะ โพลิเมอร์ เซรามิกและคอมโพสิตของวสัดุวิศวกรรม 
เฟสไดอะแกรมและการแปลความหมายการทดสอบและความหมายสมบติัของ
วสัดุศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างจุลภาคกบัมหภาคกบัสมบติัของวสัดุ
วิศวกรรมกระบวนการผลิตส าหรับผลิตภณัฑท่ี์ใชว้สัดุวิศวกรรมเพื่อลดคาร์บอน
ฟตุพร้ินท ์พ้ืนฐานงานพลาสติก การฉีดช้ินงานพลาสติกและการทดสอบช้ิน
พลาสติก 
Prerequisite : 123-101 General Chemistry 
 Production process and applications of main groups of engineering 
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หลกัสูตร สาขาวศิวกรรมยานยนต์ (มคอ.1) หลกัสูตร วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 กลุ่มความรู้ด้านระบบเสริมของยานยนต์ 

 

 

 

 

 

 

 
                 
 
 
 
 

materials, metals, polymers, ceramics and composites, phase equilibrium 
diagram and their interpretation, mechanical properties and materials 
degradation, carbon footprint, principle of plastic, injection molding machine 
and plastic inspection  
 
156-301 ระบบรองรับและส่งถ่ายก าลงั 
(Suspension andTransmission system)                                        3(3-0-6)           
วิชาบงัคบัก่อน :ไม่มี   
ระบบส่งก าลงั ระบบเฟืองส่งก าลงัทั้งแบบขบัเคล่ือน 2 ลอ้หนา้ ขบั เคล่ือน  2 ลอ้
หลงัและระบบขบัเคล่ือน 4 ลอ้ การออกแบบระบบเฟืองและระบบเพลาส่งก า ลงั 
การออกแบบระบบห้ามลอ้แบบต่างๆ เทคโนโลยดีา้นความปลอดภยัของระบบ
ขบัเคล่ือน ระบบรองรับ ระบบบงัคบัเล้ียว ลอ้และยาง และระบบควบคุมช่วงล่าง 
              Prerequisite : None 
            Transmission  front and rear wheels drive,    four wheels drive 
system,  gear design anddrive shaft,  brake system design,  safety technology of 
drive system,suspension,steeringsystem,tyre and suspension control 
 
156-305 การออกแบบช้ินส่วนยานยนต ์(Automotive Parts Design)    3(3-0-6) 
             วิชาบงัคบัก่อน : 151-232 กลศาสตร์วสัดุ 1 
             พ้ืนฐานการออกแบบ ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบช้ินส่วนยานยนต์
อยา่งง่าย การออกแบบห้ามลอ้ การออกแบบคลตัช์ การต่อดว้ยการเช่ือม ล่ิมและ
สลกั เพลา สปริง คปัปลิง และช้ินส่วนอ่ืนๆ 
            Prerequisite: 151-232 Mechanics of Materials 1 
        Fundamental design, Failure theories, Basic of automotive design, Brake 
design, Clutch design, Jointed with welding, Wedge and chisel, Shaft, Spring, 
Couplingand other parts 
 
  2 กลุ่มความรู้ด้านระบบเสริมของยานยนต์ 
 
156-205 กลศาสตร์วิศวกรรมยานยนต ์       3(3-0-6) 
 (Automotive Engineering Mechanics ) 
วิชาบงัคบัก่อน : 124-101 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1  
การรวมแรง  สมดุล ค  านวนโครงสร้าง วิเคราะห์คาน  จุดศูนยก์ลางของพ้ืนท่ีและ
จุด CG. ความฝืด โมเมนตค์วามเฉ่ือยต าแหน่ง  ความเร็ว ความเร่ง  การเคล่ือนท่ี
โคง้ กฏขอ้ 2 ของนิวตนั  หลกังานและพลงังาน การเคล่ือนท่ีแบบหมุนและแบบ
Gereral Plane Motion ของวตัถุแขง็เกร็ง 
 
Prerequisite : 124-101 General  Physics 1 
Basic principle of engineering mechanics, force systems and resultants, 
equilibrium, fluidstatics,free body diagram, moment, structural analysis, 
friction, distributed forces, kinematics of particle,kinetics of particle, Newton’s 
second law, and kinematics of rigid bodies, work and energy,impulse and 
momentum  
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หลกัสูตร สาขาวศิวกรรมยานยนต์ (มคอ.1) หลกัสูตร วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
3 กลุ่มความรู้ด้านพลศาสตร์ยานยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
152-381 วิศวกรรมไฟฟ้า 1 (Electrical Engineering 1)                   3(2-3-6) 
             วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
             วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบัหลกัการท างานคุณลกัษณะและ
การใชง้านของเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้ากระแสตรงเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าแบบเหน่ียวน า
เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนสัวิธีการและอุปกรณ์ในการสตาร์ทมอเตอร์
วิธีการและอุปกรณ์ในการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ 
             Prerequisite : None 
             Principle and properties of direct current circuit and alternating current, 
DC machines, induction electric machine, synchronize electric machine, 
procedure and instrument in motor starting, method and instrument in motor 
speed controlling 
 
156-443 การท าความเยน็และปรับอากาศ 
            (Refrigeration and Air Condition)                            3(3-0-6) 
            วิชาบงัคบัก่อน : 156-424 การถ่ายเทความร้อนส าหรับยานยนต ์
            การประยกุตใ์ชไ้ซโครเมตริก และกระบวนการของอากาศ ค่าวิกฤตของ
ความสบาย การค านวณภาระความเยน็ การออกแบบระบบปรับอากาศ การ
ค านวณภาระความร้อนจากดวงอาทิตย ์ท่อลมและพดัลมท่อน ้าและป๊ัมน ้า การ
เลือกสารท าความเยน็ เคร่ืองอดัน ้ายา เคร่ืองเป่าลมเยน็ พดัลมระบายอากาศ ระบบ
ควบคุมในระบบปรับอากาศ การออกแบบห้องเยน็และการปรับอากาศท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวิศวกรรมยานยนต ์
             Prerequisite : 156-424Heat Transfer for Automotive 
             Psychrometric applications. and process air critical value of comfort. 
Cooling load calculation. The air conditioning system. The calculated heat load 
from the sun. Air duct and fan and pump water. Selection of refrigerant. 
Compressor.Air dryer.Ventilators Control system for air conditioning. 
Refrigeration  Room Design and drug-related automotive engineering  
 
3 กลุ่มความรู้ด้านพลศาสตร์ยานยนต์ 

 
156-241  อุณหพลศาสตร์และของไหล                                 3(3-0-6) 
 (Thermofluid) 
วิชาบงัคบัก่อน : 123-101 เคมีทัว่ไป   
 แนวคิดและค าจ  ากดัความของเทอร์โมฟลูอิด การวิเคระห์ระบบปิด: กฎขอ้ท่ีหน่ึง
และสองของอุณหพลศาสตร์ 
การวิเคราะห์ระบบเปิด (การควบคุมปริมาตร): ทฤษฎีการเคล่ือนยา้ยของ 
Reynolds (RTT) การอนุรักษม์วลส าหรับการควบคุมปริมาตร การอนุรักษ์
โมเมนตมัเชิงเส้นส าหรับการควบคุมปริมาตร การอนุรักษพ์ลงังาน (กฎขอ้ท่ีหน่ึง
ของอุณหพลศาสตร์) ส าหรับการควบคุมปริมาตร กฎขอ้ท่ีสองของอุณหพล
ศาสตร์ส าหรับการควบคุมปริมาตร การแปลงพลงังานตามกระบวนการ การแปลง
พลงังานตามวฏัจกัร:แปลงความร้อนไปเป็นการท างาน 
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หลกัสูตร สาขาวศิวกรรมยานยนต์ (มคอ.1) หลกัสูตร วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prerequisite : 123-101 General Chemistry 
Reynolds Transport Theory  (RTT)--Conservation of  Mass  for  a  Control 
Volume Conservation of  Linear  Momentum  for  a  Control Volume 
Conservation of  Energy (The  First  Law  of  Thermodynamics)  for  a Control 
VolumeThe  Second Law  of  Thermodynamics for  a  Control Volume-- Energy  
Conversion by Processes Energy  Conversion by Cycles :  Heat  to  Work 
                                                                                                                                                                                          
156-481  การควบคุมอตัโนมติัและการสัน่สะเทือนทางกล     3(3-0-6)                           
 (Automatic Control and Mechanical Vibration) 
วิชาบงัคบัก่อน : 156-207 กลศาสตร์วสัดุส าหรับวิศวกรรมยานยนต ์ , 
156-355 กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกลในยานยนต ์
 ระบบควบคุมอตัโนมติัเบ้ืองตน้ส าหรับองคค์วามรู้ดา้นการวิเคราะห์
และการจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบควบคุม การจ าลองระบบแบบเชิงเส้น
เพ่ือศึกษาช้ินส่วนควบคุม ระบบควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด ทรานเฟอร์ฟังกช์ัน่ 
การวิเคราะห์การควบคุมโดเมนเวลาและโดเมนความถ่ี บล็อกไดอะแกรม ซิกแนล
โฟลวก์ราฟ และการสัน่สะเทือนทางกลเบ้ืองตน้ส าหรับการเรียนรู้ท่ีมาและวิ
เครด าาะห์รูปแบบการสัน่สะเทือนท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทางกลต่างๆท่ีเกิดข้ึน 
หลกัการพ้ืนฐานของการสัน่สะเทือน การวิเคราะห์สมการของการเคล่ือนท่ีและ
หาผลตอบสนองของระบบการสัน่สะเทือนในรูปแบบต่างๆ การออกแบบฉนวน
การสัน่ และการวดัและการจดัการสญัญาณการสัน่สะเทือนเบ้ืองตน้ 
 Automatic control principles, mathematical models of systems, 
analysis and modeling of linear control elements, open-loop and close-loop 
controls, transfer functions, time-domain analysis and frequency domain 
analysis, block diagrams, signal flow graphs. Vibration principle, mechanical 
vibration analysis, mechanical vibration equation of motion analysis and solving 
equations, isolator design, measure and data handling the vibration signal. 
 
156-204  วิศวกรรมยานยนต ์    3(3-0-6) 
 (Automotive Engineering) 
วิชาบงัคบัก่อน : 156-205 กลศาสตร์วิศวกรรมยานยนต ์   
 การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในดา้นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจและสงัคม 
คาร์บอนฟตูปร้ินทแ์ละการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีเกิดจากยานยนต ์  แรงตา้น
การเคล่ือนท่ี  แรงขบัเคล่ือน  แรงปฏิกริยาของลอ้ในสภาวะต่างๆของรถยนต ์
เศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรมยานยนต ์ความปลอดภยัเบ้ืองตน้ในการปฏิบติังาน
ยานยนต ์ การป้องกนัไฟ และไฟฟ้า สุขอนามยัในโรงงานรถยนต ์โรงจกัรตน้
ก าลงั และตน้ก าลงั เคร่ืองยนตส์นัดาปภายใน การประเมินราคาต่างๆ   วิธีหา
ช้ินส่วนยานยนตเ์พ่ือใชใ้นการซ่อมแซม หรือปรับปรุงระบบต่างๆของรถยนต ์ 
Prerequisite : 156-205  Automotive Engineering Mechanics 
 Sustainbility in environment, economy and social, carbon footprint 
and client change by automotive emission. Total Resistance , Drive Force , 
Wheel Reaction on many Condition , Automotive Economy , Safety  for 
Automotive Working , Fire and Electrical Protection , Hygiene in Automotive 
Factory, Power plant, Prime mover, Internal Combustion Engine , Part for 
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หลกัสูตร สาขาวศิวกรรมยานยนต์ (มคอ.1) หลกัสูตร วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repair or Vehicle system Improvement 
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ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรเดมิกบัหลกัสูตรทีป่รับปรุง 
หลกัสูตรเดมิพ.ศ.2562 หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ.2565 เหตุผลประกอบ 

1.หลกัสูตร 
1.1 จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร 147 หน่วยกติ  
1.2โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป จ านวน               33 หน่วยกติ 
หมวดวชิาเฉพาะสาขาจ านวน            108  หน่วยกติ 
หมวดวชิาเลือกเสรี    จ านวน                  6 หน่วยกติ 

1.หลกัสูตร 
1.1 จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร  134 หน่วยกติ  
1.2โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป จ านวน               33 หน่วยกิต 
หมวดวชิาเฉพาะสาขาจ านวน               95  หน่วยกิต 
หมวดวชิาเลือกเสรี    จ านวน                  6 หน่วยกิต 

 

 
2.รายละเอยีดในหมวดวชิาและค าอธิบายรายวชิา 
2.1หมวดวชิาศึกษาทั่วไป จ านวน 33 หน่วยกิต  
ให้เรียนแต่ละกลุ่มวิชาตามท่ีก าหนด จ านวน 18 หน่วยกิต ดงัน้ี  
   -กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
   -กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 9 หน่วยกิต 
   -กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
   -กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์      3 หน่วยกิต 
และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ ไดอี้กไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วย
กิต  
 
รายวชิาดังนี ้                                                                    
2.1.1กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 
101-101     หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื

(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable 
Development)                             3(3-0-6) 
 
101-107   ปรัชญาและศาสนากบัการครองชีวิต  
(Philosophy, Religions and Life Style)         3(3-0-6) 
101-108   หลกัตรรกศาสตร์และทกัษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(Principles of Logics and Thinking  Skill for Lifelong 
Learning)          3(2-2-5) 
101-109 มนุษยสมัพนัธ์และการพฒันาบุคลิกภาพ  
(Human Relations and Personality Development)  3(3-0-6) 
101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวนั 
(Psychology in Daily Life)                                        3(3-0-6) 
101-111 อาเซียนในโลกยคุใหม ่
(ASEAN in the Modern World)       3(3-0-6) 
101-112 อารยธรรมศึกษา  

 
2.รายละเอยีดในหมวดวชิาและค าอธิบายรายวชิา 
2.1หมวดวชิาศึกษาทั่วไป จ านวน  33  หน่วยกิต  
 
 
 
                               ไม่มีแกไ้ข 
 
 
 
 
 
 
รายวชิาดังนี ้                                                                    

2.1.1กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

 

                               ไม่มีแกไ้ข 
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 (Civilization Studies)                                               3(3-0-6) 
101-113   ทกัษะการศึกษา  
(Study Skills)                                    3(2-2-5) 
101-114  จิตวิทยาทัว่ไป    
(General Psychology)                                             3(3-0-6) 
101-115  สงัคมวิทยาเบ้ืองตน้   
(Introduction to Sociology)                                    3(3-0-6) 
101-116  หลกัเศรษฐศาสตร์                     

(Principle of Economics)                                 3(3-0-6)  
101-102   ความเป็นพลเมืองในสงัคมไทยและสงัคมโลก (Civic 
Literacy in Thai and Global Context)       3(3-0-6)   
 101-103  การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผูน้ า    
(Designing Your Self and Personality for Leadership)                       
3(2-2-5)         
101-104   การบริหารการเงินอยา่งชาญฉลาด   
(Smart Money Management)                         3(3-0-6) 
 101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม    
(Community Explorer and Service Learning) 
 
101-106 กฎหมายและการเมืองใกลต้วั   
(Politics and Law in Everyday Life)         3(3-0-6) 
 
2.1.2กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 
101-201   ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร (Thai Language for 
Communication)                                  3(2-2-5) 
101-202  ภาษาไทยเพ่ือการน าเสนอ   
(Thai Language for Presentation)              3(2-2-5) 
 
101-203 ภาษาองักฤษเพ่ือการปรับพ้ืน (English for 
Remediation)(@ เป็นรายวิชาไม่นบัหน่วยกิตท่ีนกัศึกษาตอ้งสอบ

ผา่น (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาองักฤษใน
ชีวิตประจ าวนั ได)้                      3(2-2-5) 
101-204  ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั  
(Daily Life English)                               3(2-2-5) 
101-205   ภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษาทางวิชาการ  
 (English for Academic Study)                    3(2-2-5) 
101-206 ภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอแบบมืออาชีพ 
(English for Professional Presentation)      3(2-2-5) 
101-207 ภาษาองักฤษเพ่ือการสอบขอ้สอบมาตรฐาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ไม่มีแกไ้ข 
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(English for Proficiency Test)                     3(2-2-5) 
101-208 การเขียนโคด้คอมพิวเตอร์ส าหรับทุกคน 
 (Computer Coding for Everyone)              3(2-2-5) 
101-209   ภาษาจีน 1 (Chinese 1)       3(2-2-5) 
101-210   ภาษาจีน 2 (Chinese 2)       3(2-2-5) 
101-211  ภาษาญ่ีปุ่ น 1 (Japanese 1)       3(2-2-5) 
101-212 ภาษาญ่ีปุ่ น 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) 
 
 
 
2.1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์  
 
101-307   เทคโนโลยสีารสนเทศ   
(Information Technology)      3(2-2-5) 
101-308   คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน 

(Computer for Studies and Work)             3(2-2-5) 
101-309   ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม    
(Life and Environment)                              3(2-2-5) 
101-310   อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดี    
(Healthy Diet)                                            3(3-0-6) 
101-311   เคมีในชีวิตประจ าวนั    
(Chemistry in Daily Life)                          3(3-0-6) 
101-312   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั  (Mathematics in 
Daily Life)                     3(3-0-6) 
101-313   สถิติในชีวิตประจ าวนั    
(Statistics in Daily life)                              3(3-0-6) 
101-314  คณิตศาสตร์ในอารยธรรม    
(Mathematics in Civilization)                   3(3-0-6) 
101-315  สถิติและความน่าจะเป็น        
(Statistics and Probability)                        3(3-0-6) 
101-301   ทกัษะดิจิทลัส าหรับศตวรรษท่ี 21 
 (Digital Literacy for 21ST Century)         3(2-2-5)  
101-302 วิทยาการขอ้มูลและจินตภาพ  
(Data Science and Visualization)            3(2-2-5)          
101-303   เทคโนโลยสีีเขียวเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Green 
Technology for Sustainable Development)      3(3-0-6) 
101-304   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวตักรรมและ

ธุรกิจใหม่  (Logic and Design Thinking for Innovation and 

 

 

 

2.1.2กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           ไม่มีแกไ้ข 
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Start Up)      3(3-0-6) 
101-305การเช่ือมต่อของสรรพส่ิงส าหรับทุกคน   
(Internet of Thing for Everyone)             3(2-2-5) 
101-306 ห้องทดลองท่ีมีชีวิตเพ่ือความย ัง่ยนื  (Living Lab for 
Campus Sustainability)   3(2-2-5) 
 
 
 
 
2.1.4 กลุ่มวชิาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์  
 
101-401   ชีวิต สุขภาวะ และการออกก าลงักาย 
(Life, Well-Being and Sports)                     3(2-2-5)        
101-402   ศิลปะและดนตรีเพ่ือสุนทรียภาพแห่งชีวิต    

 3(3-0-6) 
(Art and Music Appreciation)                3(3-0-6)   
101-403 นิยมไทยและอศัจรรยใ์นสยาม   
(Thai Appreciation and Unseen in Siam)3(3-0-6) 
101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน    
(Designing Your Dream)                        3(2-2-5) 
101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการด าเนินชีวิต   
(Yoga, Meditation and Art of Living)    3(2-2-5) 
101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค ์   
(Creative Photography)                          3(2-2-5) 
 

2.1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            ไม่มีแกไ้ข   
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2.1.4 กลุ่มวชิาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
                             ไม่มีแกไ้ข 

 
2.2หมวดวชิาเฉพาะสาขา  จ  านวน  108  หน่วยกิต 
ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปน้ี 
2.2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  
จ านวน 21 หน่วยกิต ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปน้ี 
123-101 เคมีทัว่ไป                       3  หน่วยกิต   
(General Chemistry )                            
123-102ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป                      1  หน่วยกิต  
(General Chemistry Laboratory ) 
124-101ฟิสิกส์ทัว่ไป 1      3  หน่วยกิต   
(General Physics 1) 
124-102 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2       3  หน่วยกิต   
(General Physics 2) 
124-103 ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป1      1  หน่วยกิต  
(General Physics Laboratory 1) 
124-104 ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป2      1  หน่วยกิต   
(General Physics Laboratory 2 ) 
125-201 คณิตศาสตร์ 1                      3  หน่วยกิต  
(Mathematics 1) 
125-202 คณิตศาสตร์ 2       3  หน่วยกิต  
(Mathematics 2) 
125-203 คณิตศาสตร์ 3       3  หน่วยกิต  
(Mathematics 3)  
2.2.2กลุ่มวชิาวศิวกรรมศาสตร์พืน้ฐานจ านวน                         32 
หน่วยกติ ให้เรียนตามรายวชิาดังนี้ 
151-201 กลศาสตร์วิศวกรรม 1           3  หน่วยกิต (Engineering 
Mechanics 1)  
151-202 ปฏิบติังานพ้ืนฐานวิศวกรรม        2  หน่วยกิต  

(Fundamental of Engineering Operations) 
 

 
2.2หมวดวชิาเฉพาะสาขา  จ านวน  95  หน่วยกิต 
ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปน้ี 
2.2.1 กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์  
จ านวน 21 หน่วยกิต ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีแกไ้ข 
 
                                                                                                                 
 
                                                                                                                  
 
 
                                                                                                                    

2.2.2กลุ่มวชิาวศิวกรรมศาสตร์พืน้ฐานจ านวน                         
22 หน่วยกติ ให้เรียนตามรายวชิาดงันี ้
156-205 กลศาสตร์วิศวกรรมยานยนต ์      3  หน่วยกิต 
(Automotive Engineering Mechanics )  
156-206 ปฏิบติังานพ้ืนฐานวิศวกรรมยานยนต ์  

 1 หน่วยกิต                                     
(Fundamental of Automotive Engineering Operations) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมรายวิชา 151-201 และ 
151-211 เป็นรายวิชา
เดียวกนั เพื่อลดหน่วย
กิตรวม 
 
เปล่ียนรหสัใหม่เพื่อลด
หน่วยกิต 
 
รวมรายวิชา 
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151-211 กลศาสตร์วิศวกรรม 2      3  หน่วยกิต 
Engineering Mechanics 2)                                       
151-221 อุณหพลศาสตร์1            3  หน่วยกิต  

(Thermodynamics 1) 
151-232กลศาสตร์วสัดุ 1                          3  หน่วยกิต   
( Mechanics of materials 1) 
 
151-241 กลศาสตร์ของไหล                     3  หน่วยกิต  (Fluid 
Mechanics ) 
151-271 วสัดุวิศวกรรม       3  หน่วยกิต  

(Engineering Materials)  
151-472กรรมวิธีการผลิต       3  หน่วยกิต 
 (Manufacturing Process) 
 
 
152-381 วิศวกรรมไฟฟ้า 1                        3  หน่วยกิต  (Electrical 
Engineering 1) 
155-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิศวกรรม

(Engineering Computer Programming)                                                    
3  หน่วยกิต  
151-101 เขียนแบบวิศวกรรมส าหรับวิศวกรรมยานยนต์

(Engineering Drawings for Automotive Engineering )                                                      
3  หน่วยกิต   

 
 
156-241  อุณหพลศาสตร์และของไหล    3 หน่วยกิต 

(Thermo and Fluid) 
156-207 กลศาสตร์วสัดุส าหรับวิศวกรรมยานยนต ์                                                    
3  หน่วยกิต  
( Mechanics of Materials for Automotive Engineering) 

 
 
156-208 วสัดุวิศวกรรมยานยนต ์             3  หน่วยกิต  
(Automotive Engineering Materials)  
 
 
 
 
152-381 วิศวกรรมไฟฟ้า 1                        3  หน่วยกิต  
(Electrical Engineering 1) 
156-209 ดิจิตอลและเทคโนโลยใีนยานยนต ์
 (Digital technology in Automotive)                                                    
3  หน่วยกิต  
156-101 เขียนแบบวศิวกรรมส าหรับวศิวกรรมยานยนต์
(Engineering Drawings for Automotive 
Engineering ) 
                                                                   3  หน่วยกิต   
 
 

 
**รวมวิชา151-221 และ 
151-241 เขา้ดว้ยกนั 
 
เปล่ียนรหสัและช่ือวิชา 
 
 
รวมรายวิชา 
 
เปล่ียนรหสัและช่ือวิชา 
 
 
รวมรายวิชา 
 
 
 
 
 
แกร้หสัและค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 
 
 

2.2.3 กลุ่มวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา จ านวน 39 หน่วยกิตให้
เรียนตามรายวชิาดงัน้ี 
151-312 กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกล      3  หน่วยกติ  
(Mechanics of Machinary) 
 
151-481 การส่ันสะเทอืนทางกล      3  หน่วยกติ   
(Mechanical Vibration) 
 
151-482 การควบคุมอตัโนมตั ิ      3  หน่วยกติ  
(Automatics Control) 
 
 

2.2.3 กลุ่มวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา จ านวน 42 หน่วยกิต
ใหเ้รียนตามรายวชิาดงัน้ี 
156-355 กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกลในยานยนต์ 
                                                  3  หน่วยกติ   
(Mechanics of Automotive Machinary) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เปล่ียนรหสัใหม่ 
 
รวมรายวิชา 
 
รวมรายวิชา 
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156-202 การวดัทางวศิวกรรมยานยนต์      3  หน่วยกติ  
(Automotive Engineering Measurement) 
 
156-203 ปฏิบตักิารวศิวกรรมยานยนต์ 1   1  หน่วยกติ  
(Automotive Engineering Laboratory 1) 
 
156-204 วศิวกรรมยานยนต์      3  หน่วยกติ
(Automotive Engineering ) 
 
156-301 ระบบรองรับและส่งถ่ายก าลงั     3  หน่วยกติ  
(Suspension and Transmission system)  
 
156-303 ปฏิบตักิารวศิวกรรมยานยนต์ 2   1  หน่วยกติ  
(Automotive Engineering Laboratory 2) 
 
156-304 ปฏิบตักิารวศิวกรรมยานยนต์ 3    1 หน่วยกติ  
(Automotive Engineering Laboratory 3) 
 
156-305 การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์     3  หน่วยกติ  
(Automotive Parts Design) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
156-306 เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน     3  หน่วยกติ  
(Internal Combustion Engines) 
 
156-307 กรรมวธีิการผลติยานยนต์      3  หน่วยกติ  
(Automotive Manufacturing Process) 
 
156-424 การถ่ายเทความร้อนส าหรับยานยนต์ 3  หน่วยกติ  
(Heat Transfer for Automotive) 

156-202 การวดัทางวศิวกรรมยานยนต์      3  หน่วยกติ  
(Automotive Engineering Measurement) 
 
156-203 ปฏิบตักิารวศิวกรรมยานยนต์ 1   1  หน่วย
กติ  (Automotive Engineering Laboratory 1) 
 
156-204 วิศวกรรมยานยนต ์      3  หน่วยกิต  
(Automotive Engineering ) 
156-301 ระบบรองรับและส่งถ่ายก าลงั     3  หน่วยกิต  
(Suspension and Transmission system)  
156-303 ปฏิบตักิารวศิวกรรมยานยนต์ 2   1  หน่วย
กติ  (Automotive Engineering Laboratory 2) 
 
156-304 ปฏิบตักิารวศิวกรรมยานยนต์ 3    1 หน่วย
กติ  (Automotive Engineering Laboratory 3) 
 
156-305 การออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์     3  หน่วยกติ  
(Automotive Parts Design) 
 
 
156-321 พลาสตกิและเรซินและกระบวนการผลติ 
(Plastic & Resin and Plastic Processing)  3  หน่วย
กติ 
 
156-351 พืน้ฐานยานยนต์ไฟฟ้า     3  หน่วยกติ 
(Fundamental of Electric Vehicle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
156-424 การถ่ายเทความร้อนส าหรับยานยนต์ 3  หน่วย
กติ  (Heat Transfer for Automotive) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ยา้ยกลุ่มมาจากวิชาเลือก
เฉพาะสาขา 
 
 
 
ตดัรายวิชาน้ี 
 
 
รวมรายวิชา 
 
 
 
 
 
รวมวิชา151-472 กบั 156-
307 เป็นรายวิชาเดียวกนั 
เพื่อลดหน่วยกิตรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพิ่มรายวิชา 156-478 เพื่อ
รองรับเน้ือหารับรองกว 
 
รวมวิชา151-481 กบั 
151-482 เป็นรายวิชา
เดียวกนั เพื่อลดหน่วย
กิตรวม 
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156-443 การท าความเยน็และปรับอากาศ   3  หน่วยกติ  
(Refrigeration and Air Condition) 
 
 
 
 
 
 
156-475 คอมพวิเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลติส าหรับ
วศิวกรรมยานยนต์                     3  หน่วยกติ 
(Computer Aided Design and Manufacturing for 
Automotive Engineering) 

156-443 การท าความเยน็และปรับอากาศ   3  หน่วย
กติ  (Refrigeration and Air Condition) 
 
156-472กรรมวิธีการผลิตส าหรับเคร่ืองกลและยานยนต ์

                     3  หน่วยกิต 
(Manufacturing Process for Mechanical and 
Automotive) 
 
156-475 คอมพวิเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลติ
ส าหรับวศิวกรรมยานยนต์                     3  หน่วยกติ 
(Computer Aided Design and Manufacturing for 
Automotive Engineering) 
 
156-478 ปัญญาประดษิฐ์       3 หน่วยกติ 
Internet of thing(IoT), AI and Robotics 
 
156-481 การควบคุมอตัโนมตัแิละการส่ันสะเทอืนทาง
กล                                                   3  หน่วยกติ   
(AutomaticsControl and Mechanical Vibration) 
 

2.2.4กลุ่มวชิาเลือกเฉพาะสาขา 
จ านวน 16 หน่วยกติ ให้เลอืกเรียนจากรายวชิาต่อไปนี ้
จ านวน 9 หน่วยกติ 
ก. แขนงวชิาช้ินส่วนยานยนต ์และการผลิต 
 
156-312 การขึน้โครงสร้างและการประกอบ 
(Body Assembly)                                      3  หน่วยกติ 
 
156-315 เคร่ืองจกัรป๊ัมขึน้รูป      3  หน่วยกติ 
(Press Machine) 
 
156-316 จิก๊และฟิกเจอร์ส าหรับชิน้งานโลหะ  
(Jig & Fixture for Metal Parts)                 3  หน่วยกติ 
 
156-321 พลาสตกิและเรซินและกระบวนการผลติ 
(Plastic & Resin and Plastic Processing)  3  หน่วยกติ 
 
156-323 การออกแบบเบ้าหล่อ     3  หน่วยกติ 

2.2.4กลุ่มวชิาเลือกเฉพาะสาขา 
จ านวน 10 หน่วยกติ ให้เลอืกเรียนจากรายวชิาต่อไปนี ้
จ านวน 3 หน่วยกติ 
ก. แขนงวชิาช้ินส่วนยานยนต ์และการผลิต 
 
156-312 การขึน้โครงสร้างและการประกอบ 
(Body Assembly)                                      3  หน่วยกติ 
 
156-315 เคร่ืองจกัรป๊ัมขึน้รูป      3  หน่วยกติ 
(Press Machine) 
 
156-316 จิก๊และฟิกเจอร์ส าหรับชิน้งานโลหะ  
(Jig & Fixture for Metal Parts)                 3  หน่วย
กติ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ยา้ยวิชา(156-321)ไปอยู่
กลุ่มวิชาบงัคบัเฉพาะ
สาขา 
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(Mold Design) 
 
156-331 วสัดุยาง                     3  หน่ว ยกติ 
(Rubber Materials) 

156-323 การออกแบบเบ้าหล่อ     3  หน่วยกติ 
(Mold Design) 
 
156-331 วสัดุยาง                     3  หน่ว ยกติ 
(Rubber Materials) 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 

ข. แขนงวชิายานยนตไ์ฟฟ้า 
156-351 พืน้ฐานยานยนต์ไฟฟ้า     3  หน่วยกติ 
(Fundamental of Electric Vehicle) 
 
156-352 ระบบพลงังานส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 
(Power for Electric Vehicle)                     3  หน่วยกติ 
 
156-353 ระบบขับเคลือ่นส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า  
(Transmission Systems for Electric Vehicle) 
                                                                   3  หน่วยกติ 
156-354 ระบบควบคุมส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า  
(Control Systems for Electric Vehicle)     3  หน่วยกิต 

ข. แขนงวชิายานยนตไ์ฟฟ้า 
 
                                    
 
156-352 ระบบพลงังานส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 
(Power for Electric Vehicle)                     3  หน่วย
กติ 
 
156-353 ระบบขับเคลือ่นส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า  
(Transmission Systems for Electric Vehicle) 
                                                                   3  หน่วยกติ 
156-354 ระบบควบคุมส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า  
(Control Systems for Electric Vehicle)     3  หน่วย
กติ 
 
 

 
**ยา้ยไปกลุ่มวิชาบงัคบั
เฉพาะสาขา 
 
 
 

ค. แขนงวชิายานยนตก์บัความปลอดภยั 
157-241ความรู้พืน้ฐานรถยนต์และการซ่อมแซม      
 ( Basic Automotive and Repair)               3  หน่วยกติ 
 
157-242  ประกนัภัยยานยนต์       3  หน่วยกติ 
(Automotive Insurance ) 
 

ค. แขนงวชิายานยนตก์บัความปลอดภยั 
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157-243  ความรู้ด้านประเมนิสินไหม     3  หน่วยกติ 
(Introduction Claim Assessor) 
 
157-244  ความปลอดภัยในยานยนต์     3  หน่วยกติ 
(Safety of Motor) 
 
 

                              ไม่มีการแกไ้ข 

และเรียนจากกลุ่มวชิาสหกิจศึกษา จ านวน 7 หน่วยกิต ดงัน้ี 
156-490 เตรียมสหกจิศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาวศิวกรรมยานยนต์ 1  หน่วยกติ 
 
156-491 สหกจิศึกษา 
ส าหรับนกัศึกษาวิศวกรรมยานยนต ์ 6  หน่วยกิต                                        

และเรียนวชิาวชิาสหกิจศึกษา จ านวน 7หน่วยกิต ดงัน้ี 
156-490 เตรียมสหกจิศึกษาส าหรับนักศึกษาวศิวกรรม
ยานยนต์                 1 หน่วยกติ 
(Pre-Cooperative Education for AE Students) 
156-491 สหกจิศึกษาส าหรับนักศึกษาวศิวกรรมยาน
ยนต์    6 หน่วยกติ 
(Co-operative Education for AE Students) 
หรือเลอืกเรียนวชิาโครงงานจ านวน 7 หน่วยกติ ดงันี ้
156-496 โครงงานวศิวกรรมยานยนต์1                                                                                            
                                                              3 หน่วยกติ
(Automotive Engineering Project 1) 
 
156-497 โครงงานวศิวกรรมยานยนต์2                                                                                  
                                                               3 หน่วยกติ                   
(Automotive Engineering Project 2) 
156-498 สัมมนาวศิวกรรมยานยนต์                                                                            
                                                                1 หน่วยกติ 
(Seminar in Automotive Engineering) 

 
 
 
 
 
เพิ่มรายวิชาท่ีเลือกใหมี้
วิชาโครงงาน 

2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  จ  านวน   6     หน่วยกิตให้เลือกเรียนจาก
รายวิชาท่ีเปิดสอนในระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัสยาม 

                          
                               ไม่มีการแกไ้ข 
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ภาคผนวก ข 

ประวตัิและผลงานของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
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นายอาทร     ไทยเจริญ 

 
ประวตัิการศึกษา : 

- วศ.ม. (วศิวกรรมเคร่ืองกล)  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ    2538 
- วศ.บ. (วศิวกรรมเคร่ืองกล)  มหาวทิยาลยัสยาม  2533 

 
ประวตัิการท างานและประสบการณ์ 

- พ.ศ. 2534 – 2550 อาจารยป์ระจ าภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาลยัสยาม 
- พ.ศ. 2550 – ปัจจุบนั หวัหนา้ภาควชิาวศิวกรรมยานยนต ์และประธานหลกัสูตรวศิวกรรมยานยนต์ 

หนังสือ/ต ารา 
-  

ผลงานวจัิย / บทความวจัิย 
พีรยทุธ ทองเตม็, อาทร ไทยเจริญ, อมรเทพ โทวราภา, ประพฒัน์ ศรีพฤทธ์ิเกียรติ (2563). การศึกษามุม

แขนบังคบัเล้ียวท่ีเหมาะสมในรถ Student Formula, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเคร่ืองกลแห่ง
ประเทศไทยคร้ังท่ี34, วนัท่ี 14-17 กรกฏาคม 2563 
บทความวชิาการ  

- 
รายวชิาทีส่อน 

-ปฏิบติัการวศิวกรรมยานยนต ์1 
-การออกแบบช้ินส่วนยานยนต ์
-ระบบรองรับและส่งถ่ายก าลงั 
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ดร.ทวีศักดิ์      ปิยะทัศนานนท์ 
 
ประวตัิการศึกษา : 
           - D.Eng. (Doctor of Engineering) ,Yamaguchi University , Japan 2558  
            - วศ.ม. (วศิวกรรมเคร่ืองกล)  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  2548 
            - วศ.บ. (วศิวกรรมเคร่ืองกล)  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   2542 
ประวตัิการท างานและประสบการณ์ 
 - พ.ศ. 2545 – 2547 Supervisor QA บริษทั Endo Group 
 - พ.ศ. 2549– ปัจจุบนั อาจารยป์ระจ าภาควชิาวศิวกรรมยานยนต ์มหาวทิยาลยัสยาม 
หนังสือ/ต ารา 

- 
ผลงานวจัิย / บทความวจัิย 

ทวศีกัด์ิ ปิยะทศันานนท ์(2564). การออกแบบตวักรองฝุ่ นละอองขนาดเล็กของเคร่ืองยนตดี์เซล. การ
ประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 35, วนัท่ี 20-22 กรกฏาคม 2564 

 
บทความวชิาการ  

- 
รายวชิาทีส่อน 
 - พลาสติกเรซินและกระบวนการผลิต 
 - การตรวจสอบช้ินงานพลาสติก 
 - คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 
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ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต ์                                                                                                                                                                 มหาวิทยาลยัสยาม 
 

นายวษิรสรรค์       โชคชัยววิฒัน์ 
 

ประวตัิการศึกษา : 
              - วศ.ม. (วศิวกรรมเคร่ืองกล)  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  2547 

- วศ.บ. (วศิวกรรมเคร่ืองกล)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหา 2544 
               

ประวตัิการท างานและประสบการณ์ 
- พ.ศ. 2547 – 2548  วศิวกรอาคาร บริษทั ซีพี พลาซ่าจ ากดั 
- พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั   อาจารยป์ระจ าภาควชิาวศิวกรรมยานยนต ์มหาวทิยาลยัสยาม 
 

หนังสือ/ต ารา 
 - 

 
ผลงานวจัิย / บทความวจัิย 

     วษิรสรรค ์โชคชยัววิฒัน์,  ชนมว์โิรจน์ จิรชาคริต, ชชัวาลย ์อ่วมทบั,  พีรยทุธ ทองเตม็ (2564). การศึกษาเพื่อ
จดัสร้างเคร่ืองฉีดน ้ายางพรามเมอร์ส าหรับงานซ่อมพื้นผิวยางมะตอย.   การประชุมวชิาการเครือข่าย
วศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี35, วนัท่ี 20-22 กรกฏาคม 2564 

 
บทความวชิาการ  

- 
รายวชิาทีส่อน 
 - ปฏิบติัการวศิวกรรมยานยนต ์3 
 -พลาสติกเรซินและกระบวนการผลิต 
 -การออกแบบเบา้หล่อ 

-เขียนแบบวศิวกรรม 
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ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต ์                                                                                                                                                                 มหาวิทยาลยัสยาม 
 

 
นาย ชัชวาลย์       อ่วมทบั 

 
ประวตัิการศึกษา : 
 - วศ.ม. (วศิวกรรมเคร่ืองกล)  มหาวทิยาลยัมหิดล 2558 

- วศ.บ. (วศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ)  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2554 
  
                                                                                                                                                                                                 
ประวตัิการท างานและประสบการณ์ 

- พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั อาจารยป์ระจ าภาควชิาวศิวกรรมยานยนต ์มหาวทิยาลยัสยาม 
 
หนังสือ/ต ารา 

-  
 

ผลงานวจัิย / บทความวจัิย 
วิษรสรรค์ โชคชยัวิวฒัน์,  ชนม์วิโรจน์ จิรชาคริต, ชัชวาลย ์อ่วมทบั,  พีรยุทธ ทองเต็ม (2564). การศึกษาเพื่อ
จัดสร้างเคร่ืองฉีดน ้ ายางพรามเมอร์ส าหรับงานซ่อมพื้นผิวยางมะตอย.   การประชุมวิชาการเครือข่าย
วศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี35, วนัท่ี 20-22 กรกฏาคม 2564 
บทความวชิาการ  

- 
รายวชิาทีส่อน 
 - ปฏิบติัการวศิวกรรมยานยนต ์1 

- ปฏิบติัการวศิวกรรมยานยนต ์2 
 - กลศาสตร์วศิวกรรม 1 

- การสั่นสะเทือนทางกล 
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ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต ์                                                                                                                                                                 มหาวิทยาลยัสยาม 
 

 
 

นาย ศุขนท ี     คงตัน 
 

ประวตัิการศึกษา : 
 - วศ.ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ)  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 2546 

-  ค.อ.บ. (วศิวกรรมเคร่ืองกล ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 2539 
  
 
ประวตัิการท างานและประสบการณ์ 
 - พศ. 2536- 2554อาจารยป์ระจ าภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาลยัสยาม 

- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั  อาจารยป์ระจ าภาควชิาวศิวกรรมยานยนต ์มหาวทิยาลยัสยาม 
 
หนังสือ/ต ารา 

-  
 

ผลงานวจัิย / บทความวจัิย 
           - 
บทความวชิาการ  
          - 
รายวชิาทีส่อน 
 -  กรรมวธีิการผลิต 
 - ปฏิบติังานพื้นฐานทางวศิวกรรม 
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ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต ์                                                                                                                                                                 มหาวิทยาลยัสยาม 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

 

หนังสือรบัรองให้ความเหน็ชอบหลกัสตูรของ 
คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรและมาตรฐานการศึกษา 
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ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต ์                                                                                                                                                                 มหาวิทยาลยัสยาม 
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ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต ์                                                                                                                                                                 มหาวิทยาลยัสยาม 
 

 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

 

ระเบียบมหาวิทยาลยัสยาม 
ว่าด้วย การศึกษาไมส่งูกว่าระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
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ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต ์                                                                                                                                                                 มหาวิทยาลยัสยาม 
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ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต ์                                                                                                                                                                 มหาวิทยาลยัสยาม 
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ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต ์                                                                                                                                                                 มหาวิทยาลยัสยาม 
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ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต ์                                                                                                                                                                 มหาวิทยาลยัสยาม 
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ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต ์                                                                                                                                                                 มหาวิทยาลยัสยาม 
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ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต ์                                                                                                                                                                 มหาวิทยาลยัสยาม 
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ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต ์                                                                                                                                                                 มหาวิทยาลยัสยาม 
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ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต ์                                                                                                                                                                 มหาวิทยาลยัสยาม 
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ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต ์                                                                                                                                                                 มหาวิทยาลยัสยาม 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 

 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ 

ระหว่าง 
มหาวทิยาลยัสยามและบริษทัทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
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