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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์(หลักสูตรต่อเน่ือง) 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยสยาม 
คณะ/ภาควิชาภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยสยาม 

หมวดท่ี1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร 25481811100869  
 ภาษาไทย : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์(หลักสูตรต่อเน่ือง)  

 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Industrial Program in Automotive Technology(Continuing Program) 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย): อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยียานยนต์) 
 ชื่อย่อ  (ภาษาไทย): อส.บ. (เทคโนโลยียานยนต์) 
 ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Industrial Technology (Automotive Technology) 
 ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ): B.Ind. (Automotive Technology) 
3. วิชาเอก 
 เทคโนโลยียานยนต์  
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 รวม  72 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเน่ือง2ปี  
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.3ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาไทย  
5.4การรับเข้าศึกษา  
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย  
5.5ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยสยามที่ มีความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
ภาครัฐบาลและเอกชนรวมทั้งผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ยานยนต์โดย เอกสารความร่วมมือกับ
หน่วยงานและสถานประกอบการจากภายนอกเช่นได้รับเชิญเป็นคณะท างานของสภาวิศวกร ,ได้รับเชิญเป็น
กรรมการตัดสินการแข่งขันต่างๆของสมาคมวิศวกรรมยานยนต์แห่งประเทศไทย , เรียนเชิญวิศวกร
ผู้ช านาญการมาเป็นอาจารย์พิเศษ เป็นต้น อาทิ MOU กับ บริษัททิพยประกันภัย ณ 27 มีนาคม 2560 ในด้าน
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วิชาการ ได้แก่ การส่งนักศึกษาไปสหกิจการพัฒนาหลักสูตรประกันภัยยานยนต์ และ อบรมพนักงานของ
บริษัท(รายละเอียดในเอกสารแนน) 

 
5.6การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์เพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 256 2 ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเน่ือง) ฉบับปี พ.ศ 2560 เร่ิมใช้หลักสูตรภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาได้พิจารณาหลักสูตรอุตสาหกรรม ศาสตร
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที ่16กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  

คณะกรรมการ วิชาการอนุมัติเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภา มหาวิทยาลัยสยาม ในการ
ประชุมครั้งที่ 

สภามหาวิทยาลัยสยามอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1.เป็นพนักงานด้านการพัฒนายานยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์  
 2.เป็นพนักงานด้านการดูแล ควบคุมเคร่ืองจักรด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  
 3.เปิดกิจการส่วนตัวด้านเคร่ืองยนต์ ยานยนต์ ซ่อม ขายและบริการ  
 4.เป็นผู้ประเมินสินไหมและความปลอดภัยด้านยานยนต์  
                                                                                            
9. ชื่อต าแหน่งวิชาการและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัว
บัตรประชาชน 

วุฒิการ 
ศึกษา 

สาขา/ 
สถาบัน/ปีที่จบ 

ภาระงานสอน(ช.
ม./สัปดาห)์ 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

1. อาจารย์ นายประพัฒน์ ศรีพฤทธิ์เกียรติ 3100101067xxx วศ.ม. 
 

วศ.ม. 
 

วิศวกรรมเครื่องกล  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2539 
วิศวกรรมเครื่องกล  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2533 

9 9 

2. อาจารย์ นายชนม์วิโรจน์จิรชาคริต 3709900404xxx วศ.ม. 
 
 

อส.บ. 
 

เทคโนโลยีอุณหภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร ี2539 
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสยาม 
2534 

9 9 
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**รายละเอียดของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ในเอกสารแนบภาคผนวก 
 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยสยามอาคาร11  
38 ถนนเพชรเกษมเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร 10160 
 
 
 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

เน่ืองจากอุตสาหกรรมทางด้านการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์และที่เกี่ยวข้อง ทั่วประเทศไทยซึ่งมีจ านวน
สถานประกอบการอยู่เป็นจ านวนมากและ บุคลากรทางด้านยานยนต์ที่ออกสู่ตลาดงานนับว่ายังมีปริมาณน้อย
ไม่พอเพียงกับความต้องการโดยเฉพาะบุคคลากร ที่มีความรู้ความสามารถในเฉพา ะสาขาโดยตรงในการ
ปฏิบัติงานในแผนกต่างๆของกระบวนการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์จึงได้ปรับปรุง
หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ ให้มุ่งเน้นผลิตบุคลากรในสาขาตามที่ได้กล่าวมา 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ด้วยฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้มีการเข้ามาในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก เพื่อตอบสนองความ

ต้องการดังกล่าวนี้ ทางภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรเ ทคโนโลยียานยนต์ให้มุ่งเน้นผลิต
บุคลากรในสาขาตามที่ได้กล่าวมา 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ทางภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ ได้เล็งเห็นถึงความต้องการ ของก าลังคนด้านวิศวกรรม ยานยนต์ ที่มี
ความสามารถสูงในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จึงได้ผลิตวิศวกรยานยนต์ที่
มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการทักษะวิชาชีพและความพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศ 

 

3. อาจารย์ นายมานะ คงดีจันทร์ 3102200545xxx วศ.ม. 
 

 
คอ.บ. 

เทคโนโลยีพลังงาน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร ี2534 
วิศวกรรมเครื่องกล  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
2526 

9 9 

4. อาจารย์ นายอมรเทพ โทวราภา 3102001868xxx วศ.ม. 
 

อส.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 2551 
วิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยสยาม 2544 

9 9 

5. อาจารย์ นายพีรยุทธ ทองเต็ม 3102200766xxx วศ.ม. 
 
 

วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร ี2552 
วิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยสยาม 2547 

9 9 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยสยามเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ การมุ่งเน้นเพื่อการจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้มีทัศนคติและสมรรถภาพในการประกอบวิชาชีพให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมมีคุณธรรมและจริยธรรมมีความเข้าใจและยอมรับในความหลากหลาย
ของวัฒนธรรมมีทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองในการด าเนินการดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะ
ส่งเสริมการวิจัยการบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติโดยประสานความร่วมมือกับ
เครือข่ายชุมชนและสถานประกอบการอย่างใกล้ชิด 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัยฯ 
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดนคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้แก่กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อการกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะได้แก่กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด าเนินการสอน
โดยคณะวิทยาศาสตร์และกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์กลุ่มวิชาหลักทางวิศวกรรม ยานยนต์กลุ่มวิชา
เลือกเฉพาะแขนงวิชาด าเนินการสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรจากสถานประกอบการ รายวิชา
ในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยสยาม 

13.2 การบริหารจัดการ 
ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชาประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากภาควิชาอื่นหรือ

หลักสูตรหรือคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไป
ตามที่ระบุในหลักสูตรรวมทั้งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาเพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน  
 

หมวดท่ี 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาและความส าคัญภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์มุ่งที่จะผลิตบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต์

ให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพด้านสาขาวิศวกรรมยานยนต์เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรมจริยธรรมโดยให้นักศึกษาได้ศึกษาทั้งในห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ
และส่งนักศึกษาเข้าเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการอีกทั้งมุ่งพัฒนาให้เป็นวิศวกร
ซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

คุณลักษณะของบัณฑิตเทคโนโลยียานยนต์มีดังต่อไปนี้ 
1.มีความรู้ความเข้าใจในการท างานของอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ โดย 

มุ่งเน้นด้านการควบคุมและดูแลรักษา 
2. มีความรู้ด้านการผลิตและการบริการยานยนต์ 
3. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง 
4. มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
5. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.ปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิตสาขาเทคโนโลยียานยนตใ์ห้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่สกอ.ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 
- ติดตามการประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- เอกสารการวิพากษ์หลักสูตร 
- รายงานผลการปรับปรุงหลักสูตร 

2.ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
แนวโน้มและเทคโนโลยีส าหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์และใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพสอดคล้องกับ
ความต้องการของอุตสาหกรรม 

- ติดตามความต้องการของสถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนสู่อุตสาหกรรม 
- ท างานร่วมกับสถานประกอบการในงาน
ที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมยานยนต ์

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้บัณฑิตของสถานประกอบการ 
- ความพึงพอใจในทักษะความรู ้
ความสามารถในการท างานของบัณฑิต 
-เอกสารเสนอแนะจากสถาน
ประกอบการ 

3.พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน
และบริการวิชาการแก่สังคมให้มี
ประสบการณ์จากการน าความรู้ไป
ปฏิบัติงานจริงโดยค านึงถึงความต้องการ
ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต ์

- สนับสนุนบุคลากรด้านการ 
เรียนการสอนในการวิจัยและ 
 
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- บุคลากรด้านการเรียนการสอนมีความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีกับสถานประกอบการ
ทางด้านอุตสาหกรรมยานยนตเ์พื่อ
ให้บริการวิชาการและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับอุตสาหกรรม 

-ปริมาณงานบริการวิชาการต่ออาจารย์
ในหลักสูตร 
 
- งานวิจัยของอาจารย์ที่เกี่ยวข้องใน 
สาขาวิศวกรรมยานยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์                                                                                                                                                              มหาวิทยาลัยสยาม 
 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร  
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
 ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาคซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการศึกษา 
ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2549  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 ไม่มี   ยกเว้นในรายวิชา  157-291 สหกิจศึกษา 
1.3การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 ไม่มี  

2 .  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน- เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 วันอังคาร-เสาร์   เวลา 08.30-16.30 น. 
 ภาคการศึกษาที่ 1   ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2   ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 
2.2คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะหรือสาขาที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเห็นชอบ 
2.ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรงโรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
3.ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
2.3ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า (ถ้ามี) 
เน่ืองจากการปรับตัวจากการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)มาเป็นการเรียนใน

ระดับอุดมศึกษามีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมท าให้นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรไม่ได้มีความรู้
พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมยานยนต์มาก่อนและเจตคติของนักศึกษาต่อวิชาชีพวิศวกรยังมองไม่เห็นเป้าหมาย
ความส าคัญของศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ ท าให้นักศึกษาที่จบจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ไม่มีระดับพื้นฐานทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และเป้าหมายในอนาคตตลอดจนคะแนนเฉลี่ย
วิชาทางด้านคณิตศาสตร์ค่อนข้างต่ า ท าให้มีอุปสรรคด้านการเรียนการสอน  
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา /ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  
1. จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แนะน าการวางเป้าหมายชีวิตเทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยฯ  

และการแบ่งเวลาในการเรียนและการท ากิจกรรม 
2. มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนท าหน้าที่สอดส่องดูแลตักเตือนให้ค าปรึกษา  

แนะน าและการติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่1ที่อยู่ในความดูแลจากอาจารย์ผู้สอนเพื่อสามารถให้
นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาและแนะน าได้ 

3. ก่อนเปิดภาคการศึกษาแรกจะจัดให้มีการอบรมความรู้เบื้องต้นทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ให้กับ  
นักศึกษาทุกคนเพื่อปรับพื้นฐานก่อนเร่ิมเรียน 
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2.5แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

 2.6.1 งบประมาณรายรับ     (หน่วย :ล้านบาท) 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าหน่วยกิต 

800,000 
2,400,000 

1,600,000 
4,800,000 

1,600,000 
4,800,000 

1,600,000 
4,800,000 

1,600,000 
4,800,000 

รวมรายรับท้ังหมด 3,200,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 
  
  
 
 2.6.2  งบประมาณรายจ่าย      (หน่วย : ล้านบาท) 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
งบเงินเดือน 2,500,000 2,600,000 2,700,000 2,800,000 2,900,000 
งบพัฒนาอาจารย์ 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 
งบค่าการศึกษาภาคปฏิบัติ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 
งบพัฒนานักศึกษา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
งบบริการวิชาการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
งบพัฒนาการเรียนการสอน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
งบพัฒนางานบริหารและ
ระบบคุณภาพ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

งบท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

รวม 3,670,000 3,870,000 4,070,000 4,270,000 4,470,000 

 
 

จ านวนนักศึกษาระดับ   
ปริญญาตรีชั้นปีท่ี    (คน) 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
                     1 
                     2 

40 
- 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

รวม 40 80 80 80 80 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา - 40 40 40 40 
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 2.7 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการศึกษาไม่สูง  
กว่าระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2549 
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อนเมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและระเบียบมหาวิทยาลัยสยามว่า
ด้วยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยียานยนต์ 
 3. 1.1จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    72 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิตประกอบด้วย 

          - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
                        - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 3 หน่วยกิต 
                        - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3  หน่วยกิต 

และให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ ได้อีกไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต  
ข.  หมวดวิชาเฉพาะสาขา 51 หน่วยกิตประกอบด้วย 
  -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน   6 หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา   27 หน่วยกิต 

-  กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา   18 หน่วยกิต 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี      6 หน่วยกิต 
   รวมทั้งสิ้นต้องเรียนไม่ต่ ากว่า 72 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร 
 รายวิชาในกลุ่มต่างๆจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร72หน่วยกิตแบ่งเป็นดังนี้ 
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต  

ให้เรียนแต่ละกลุ่มวิชาตามที่ก าหนด  จ านวน  9  หน่วยกิต ดังนี้  
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 3 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3  หน่วยกิต 

และให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ ได้อีกไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต  
 

   1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน  3  หน่วยกิต  
101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 

(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 
    1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้  จ านวน  3  หน่วยกิต 

101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)  
(Daily Life English) 
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    1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน  3  หน่วยกิต 
101-301 ทักษะดิจิทัลส าหรับศตวรรษที่ 21 3(2-2-5)  

(Digital Literacy for 21ST Century) 
      และให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต ดังนี้ 
    (1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้น า  3(2-2-5) 
(Designing Your Self and Personality for Leadership) 

101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด  3(3-0-6) 
(Smart Money Management) 

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

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

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

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

101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6)  
(Human Relations and Personality Development) 

101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
(Psychology in Daily Life) 

101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่ 3(3-0-6)  
(ASEAN in the Modern World) 

101-112 อารยธรรมศึกษา 3(3-0-6)  
(Civilization Studies) 

101-113 ทักษะการศึกษา 3(2-2-5) 
(Study Skills) 

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

101-115  สังคมวิทยาเบื้องต้น  3(3-0-6) 
(Introduction to Sociology) 

101-116  หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
(Principle of Economics) 

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

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

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

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

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

(English for Proficiency Test) 
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101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ส 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 ภาษาญี่ปุ่น  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) 

 
   (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

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

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

101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่  3(3-0-6) 
(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)   

101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งส าหรับทุกคน 3(2-2-5) 
(Internet of Thing for Everyone)  

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

101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
(Information Technology) 

101-308 คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน 3(2-2-5) 
(Computer for Studies and Work) 

101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
(Life and Environment) 

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

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

 
101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 

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

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

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

(Statistics and Probability) 
 
    (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 

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

101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต 3(3-0-6) 
(Art and Music Appreciation) 
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101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม 3(3-0-6) 
(Thai Appreciation and Unseen in Siam)  

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

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

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

 
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขาจ านวน51หน่วยกิตให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี้ 
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์จ านวน6หน่วยกิตให้เรียนตามรายวิชาดังนี้ 
124-105  ฟิสิกส์ทั่วไป       3(3-0-6) 

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

(Mathematics 1) 
2.2กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา จ านวน 27หน่วยกิตให้เรียนตามรายวิชาดังนี้ 

 151-201  กลศาสตร์วิศวกรรม 1           3(3-0-6) 
   (Engineering Mechanics 1)  

151-271  วัสดุวิศวกรรม       3(3-0-6) 
  (Engineering Materials)  
155-101  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิศวกรรม   3(2-3-6) 
  (Engineering Computer Programming) 
156-203  ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 1     1(0-3-6)  
  (Automotive EngineeringLaboratory 1) 
156-204  วิศวกรรมยานยนต์      3(3-0-6) 
  (Automotive Engineering ) 
156-301  ระบบรองรับและส่งถ่ายก าลัง     3(3-0-6) 
  (Suspension and Transmission system)  
156-303  ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 2     1(0-3-6)  
  (Automotive EngineeringLaboratory 2) 
156-304  ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 3     1(0-3-6)  
  (Automotive EngineeringLaboratory 3) 
157-102  กรรมวิธีการผลิตยานยนต์      3(3-0-6) 
  (Automotive Manufacturing Process) 
157-103  สัมมนาวิชาชีพยานยนต์      3(3-0-6) 
  (Automotive Seminar) 
157-201  การวัดทางวิศวกรรมยานยนต์     3(3-0-6) 
  (Automotive EngineeringMeasurement) 

 157-475  คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตส าหรับวิศวกรรมยานยนต์ 3 (3-0-6) 
   ( Computer Aided Design and Manufacturing for Automotive Engineering) 
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2.3กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขาจ านวน 18หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในคละแขนงต่อไปนี้ 
จ านวน 12 หน่วยกิต 

ก. กลุ่มวิชาชิ้นส่วนยานยนต์ และการผลิต 
156-312  การขึ้นโครงสร้างและการประกอบ    3(3-0-6) 

   (Body Assembly) 
 15 6-315  เคร่ืองจักรปั๊มขึ้นรูป      3(3-0-6) 
   (Press Machine) 
 15 6-316  จิ๊กและฟิกเจอร์ส าหรับชิ้นงานโลหะ    3(3-0-6) 
   (Jig & Fixture for Metal Parts) 
  

156-321   พลาสติกและเรซินและกระบวนการผลิต    3(3-0-6) 
   (Plastic & Resin and Plastic Processing) 
 156-323  การออกแบบเบ้าหล่อ      3(3-0-6) 
   (Mold Design) 

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

ข. กลุ่มวิชายานยนต์ไฟฟ้า 
 15 6-351  พื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้า      3(3-0-6) 
   (Fundamental of Electric Vehicle) 
 15 6-352  ระบบพลังงานส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า     3(3-0-6) 
   (Power for Electric Vehicle) 
 156-3 53  ระบบขับเคลื่อนส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า     3(3-0-6) 
   (Transmission Systems for Electric Vehicle) 
 156-3 54  ระบบควบคุมส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า     3(3-0-6) 
   (Control Systems for Electric Vehicle) 
 ค. กลุ่มวิชายานยนต์กับความปลอดภัย 
 157-241  ความรู้พื้นฐานรถยนต์และการซ่อมแซม     3(3-0-6) 
   (Basic Automotive and Repair) 
 157-242  ประกันภัยยานยนต์      3(3-0-6) 
   (Automotive Insurance ) 

157-243  ความรู้ด้านประเมินสินไหม     3(3-0-6) 
   (Introduction ClaimAssessor)  
 157-244  ความปลอดภัยในยานยนต์     3(3-0-6) 
   ( Safety of Motor) 

เรียนวิชาวิชาสหกิจศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิต ดังนี้ 
 15 7-290  เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยียานยนต์  1(0-2-1) 
   (Pre-Cooperative Education for AE Students) 

157-291  สหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยียานยนต์   5(0-30-0) 
   (Co-operative Education for AE Students) 
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 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยสยาม 
 
3.1.4แผนการเรียน 

แผนการศึกษา 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์(หลักสูตรต่อเน่ือง) 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562 

ปีที่ ภาคที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
บรรยาย-ปฏิบัติ 

1 1 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
  124-105 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) 
  125-201 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
  151-271 

157-475 
วัสดุวิศวกรรม 
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตส าหรับ
วิศวกรรมยานยนต์ 

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

 
  101-301 ทักษะดิจิทัลส าหรับศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 

   รวม 18(16-4-34) 
 2 151-201 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
  156-203 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 1 1(0-3-6) 
  156-301 ระบบรองรับและส่งถ่ายก าลัง 3(3-0-6) 
  157-102 กรรมวิธีการผลิตยานยนต์ 3(3-0-6) 
  157-103 

157-xxx 
สัมมนาวิชาชีพยานยนต์ 
วิชาเลือกเฉพาะสาขา 1           

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

   รวม 16(15-3-36) 
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แผนการศึกษา 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์(หลักสูตรต่อเน่ือง) 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562 

 
ปีที่ ภาคที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 
หน่วยกิต 

บรรยาย-ปฏิบัติ 
2 1 156-303 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 2 1(0-3-6) 
  157-201 การวัดทางวิศวกรรมยานยนต์ 3(3-0-6) 
  101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน 
3(3-0-6) 

  101-xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
  157-xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 2 3(3-0-6) 
  xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1 3(3-0-6) 
   รวม 16(12-3-30) 
 2 156-204 วิศวกรรมยานยนต์ 3(3-0-6) 
  156-304 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 3 1(0-3-6) 
  157-290 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
  101-xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
  157-xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3 3(3-0-6) 
  157-xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 4 3(3-0-6) 
  xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3(3-0-6) 
   รวม 17(12-5-31) 
ภาคฤดูร้อน 157-291 สหกิจศึกษา 5(0-30-0) 
     
   รวม 5(0-30-0) 

 
3.1.5ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์(หลักสูตรต่อเน่ือง) 
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

 หลักการแนวคิดและความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเบื้องต้นทาง
เศรษฐศาสตร์และการรู้เท่าทันทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การด ารงชีวิตในสังคมร่วมสมัยด้วยการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือกรณีศึกษา 
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 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 และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็นปัญหาร่วม
สมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการทางความคิดที่
เป็นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม  การรู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการ
ทุจริต ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของประเทศ บทบาทและหน้าที่ของ
บุคคลในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 Political, economic, social and cultural circumstances of various groups of countries; contemporary 
issues of the global society; Thailand in the world society; cultural diversity and global mindset; social 
responsibility; civic engagement and social responsibility against corruption; relationship between 
citizenship and developmental status of a country; roles and duties of individual as a Thai and global citizen 
 
 
101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้น า 3(2-2-5) 

(Designing Your Self and Personality for Leadership) 
 การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จักตนเอง การก าหนดเป้าหมายในชีวิต การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมั่นใจในการอยู่ในสังคม การพัฒนาการพูดในที่สาธารณะ 
การแนะน าตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบต่อผู้อ่ืน การพัฒนาภาวะผู้น า ทักษะมนุษยสัมพันธ์ 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 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด 3(3-0-6)  

(Smart Money Management) 
 การเงินกับชีวิตประจ าวัน สิทธิและหน้าที่ เป้าหมายการเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล นวัตกรรม
ทางการเงิน การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การประกันภัย สินเชื่อเงินกู้ การวางแผนภาษี การเป็น
ผู้ประกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การเตรียมตัวก่อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน 

Finance and daily life; right and duty; financial goal; personal financial management; financial 
innovation; international and domestic investments; insurance; loan; tax planning; entrepreneurship; 
management of investment port;  preparation for retirement and financial independence 
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101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3(2-2-5) 
(Community Explorer and Service Learning) 

การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อค้นหาประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาโดย
ให้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริมทักษะการ
เข้าถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะด้านสังคม การสื่อสาร การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมบริการ การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาและกิจกรรมบริการชุมชน การเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอย่างยั่งยืนใน
ศตวรรษที่ 21 

Learning on community context; community analysis to identify issues and development 
approaches using collaborative community based approach among learners and community members; 
techniques and enhanced skills in approaching community engagements, community participation, social 
and life skills, communication; service learning; project development and implementation for community 
development and services; preparation for becoming community researcher and developer in variety 
dimensions of sustainable community development in the 21ST century 
101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว 3(3-0-6) 

(Politics and Law in Everyday Life) 
กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องต้น กฎหมายใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน อาทิ 

กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร และกฎหมาย
อ่ืนๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม  

Introduction to constitutional law and politics; laws in daily lives such as Civil Law, Criminal Law, 
Human Rights, Intellectual Property Law, Tax Law and other laws related to current social situations 
 

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

หลักปรัชญา ค าสอนของศาสนาต่างๆและความส าคัญของศาสนากับการด าเนินชีวิต ความหมายและ
คุณค่าของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการด ารงชีวิต ความส าคัญของศีล สมาธิ ปัญญา การพัฒนาตน
และการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักค าสอนทางศาสนาต่างๆ การประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความส าเร็จในการท างาน
และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 

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

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

 หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้ทักษะ
การคิดชนิดต่างๆในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์ การคิด
วิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดแก้ปัญหา 
การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการเข้าถึงแหล่งความรู้
เพื่อการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 
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 Principles of logics; basic concepts of thinking processes: inductive and deductive thinking; 
selection of various thinking skills to solve different problems; analytical thinking; comparative thinking; 
synthesis thinking; critical thinking; considerate thinking; applied thinking; conceptual thinking; strategic 
thinking; problem-solving thinking; integrative thinking; creative thinking; future thinking; and self-study 
learning; skills approaching to various resources for lifelong self development 

101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
(Human Relations and Personality Development) 

ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ ใน
สังคม การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพ
ของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผู้น า การฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมและ
มารยาททางสังคม การสร้างความประทับใจแรกพบ การแต่งกายการแต่งหน้าและการท าผมเพื่อส่งเสริม
บุคลิกภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ การพัฒนาทักษะการพูดด้วยการออกเสียงที่ชัดเจนและใช้ภาษาที่
ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 Meanings, background, and advantages of human relation; interpersonal relationship between 
individual and various groups in society; appropriate adjustment to circumstances in society; theories of 
personality; individual personality development for social adjustment; individual differences; leadership; 
appropriate behavioral practice and social manners; how to create first impression; outfits, make up, and 
hair styles to improve personality and fit circumstances; speech improvement through correct pronunciation 
and proper use of language to fit circumstances 

101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน  ( Psychology in Daily Life) 3(3-0-6)  
 แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พัฒนาการมนุษย์ บุคลิกภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการ
รับรู้ การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว  
 Psychological concepts and application in daily life; human development; personality and 
individual differences; understanding oneself and others; transactional analysis; learning and perception; 
motivation; EQ improvement; stress management; mental health and adjustment 

101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่  (ASEAN in the Modern World) 3(3-0-6) 
 การเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ของเอเชียที่มีแนวโน้มในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก กลุ่มประเทศ
ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจของโลก ความท้าทาย
ของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคงอยู่บนเส้นทางการเป็นศูนย์กลางของโลก พัฒนาการของอาเซียน
และประชาคมอาเซียน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและประเทศไทยใน
เวทีโลก 
 Great change of Asia to be global economic hub; countries with high economic growth, and 
potentiality to change global geo-economics; ongoing challenges of  Asian and ASEAN countries for 
adjustment and sustainability as global centralization; progression of ASEAN and ASEAN COMMUNITY 
developments: politic, economic, socio-cultural aspects, roles of ASEAN and Thailand in global stages 

101-112 อารยธรรมศึกษา  ( Civilization Studies) 3(3-0-6) 
 อารยธรรมที่ส าคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ การส่งต่อ
มรดกทางภูมิปัญญาให้กับโลกในยุคปัจจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเด่นในแต่ละยุค ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน  
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 Major civilizations: both western and eastern; ancient age; middle age; modern age; hand over 
intellectual heritages to the present world; outstanding masterworks of fine arts in each era; historical 
background and cultural heritage of Thailand and neighboring countries in ASEAN  

101-113 ทักษะการศึกษา  (Study Skills) 3(2-2-5) 
 คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม จิตสาธารณะ การบริหารเวลา 
 Value of education; learning methods for success in higher education;  necessary learning skills in 
21st century; use of library and information technology;  analytical thinking skill; critical thinking; 
creativity thinking; team work; public mind; time management 

101-114 จิตวิทยาทั่วไป  ( General Psychology) 3(3-0-6)  
 แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เป้าหมาย ของวิชา
จิตวิทยาและคุณค่าในทางปฏิบัติ การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย สติปัญญาและการวัด ความผิดปกติทางจิตและการพัฒนา
สุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง 
 Guidelines and background of psychology; behavior interpretation, objectives of the subject and 
values of the practice; sensation and perception; motivation; learning; personalities and individual 
differences; emotions; development of each step of life; intelligences and measurement; psychological 
disorders; mental health development; self understanding and development 

101-115 สังคมวิทยาเบื้องต้น  (Introduction to Sociology) 3(3-0-6)  
 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพล
ของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้น า เจตคติในการท างาน มนุษยสัมพันธ์
ที่ดี ความส าคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต่าง ๆ โดยเทียบล าดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และความ
เปลี่ยนแปลงทางประชากร 
 
 Influence of social environment to individuals, status and roles of people in society; influence of 
norms on human behavior; group construction and leadership; attitudes towards working; good human 
relationships; the importance and evolution of institutes by ranking; technology progress and population 
change 

101-116 หลักเศรษฐศาสตร์  ( Principle of Economics) 3(3-0-6) 
 หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า ราคาและการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค 
แนวความคิดเร่ืองอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้ทฤษฎีต้นทุนและปัจจัยต่าง ๆ 
ที่ก าหนดอุปทานของสินค้าและบริการของปัจจัยการผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่
สมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตและการก าหนดปัจจัยการผลิต โดยย่อในส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ 
 General principles of economics regarding values, pricing and resource management; consumer 
behavior; points of view on utilities; theory of choices; goods reduction rules under the theory of cost and 
other factors determining demand and supply of products and services of product factors in the complete 
and incomplete competitive market; production factors and determination of production factors by 
shortening in terms of comparative cost 
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2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   (Thai Language for Communication) 3(2-2-5) 

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ การฟังจับใจความ หลักการใช้ภาษาในการพูด
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับใจความ สรุปความ และวิเคราะห์สารที่อ่าน 
หลักการใช้ภาษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ 

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) 

การใช้ภาษาไทยน าเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ   อาทิ การน าเสนอข้อมูลทางวิชาการ   การ
น าเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การน าเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ   
การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการท 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 
101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน (Daily Life English) 3(2-2-5) 
 ค าศัพท์ ส านวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทักษะในการสื่อสาร โดยเน้นที่หัวข้อใน
ชีวิตประจ าวัน ความสนใจส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบัน 
 Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills with emphasis on 
everyday life; personal interest topics; current situations 
 
101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 3(2-2-5) 

(English for Academic Study)  
วิชาบังคับก่อน:   101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน (Daily Life English) 

การฝึกทักษะที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องเชิงวิชาการ การฟัง การพูด การอ่าน ไวยกรณ์ การเขียน และ
ค าศัพท์ 

Practice essential skills in relation to academic study; listening comprehension, oral presentation, 
reading, grammar, writing and vocabulary 
 
101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอแบบมืออาชีพ 3(2-2-5) 

(English for Professional Presentation)  
หลักการพูด การเลือกใช้ค า ประโยค ค าเชื่อม โวหาร การออกเสียงค า และการพูดในสถานการณ์

ต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นและการน าเสนอเชิงวิชาการ การน าเสนอทางธุรกิจ และการสัมภาษณ์งาน 
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน  3(2-2-5) 
(English for Proficiency Test)  

 บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการสอบ
ข้อสอบมาตราฐาน ฝึกให้นักศึกษาคุ้นเคยกับเน้ือหาและรูปแบบของข้อสอบ TOEFL ฝึกเทคนิคที่เป็น
ประโยชน์ส าหรับท าข้อสอบ 

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 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ส าหรับทุกคน 3(2-2-5) 

(Computer Coding for Everyone) 
 ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน  การติดตั้งไพทอน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรม การติดตั้งไลบราร่ี การประมวลผลด้วยคอมมานด์ไลน์ ชนิดของข้อมูลและตัวแปร การรับข้อมูลเข้า
และการแสดงผลลัพธ์ การใช้งานค าสั่งทางเลือก การใช้งานค าสั่งวนลูป การสร้างฟังก์ชัน ไลบราร่ีทาง
คณิตศาสตร์และกราฟฟิก และการประยุกต์ใช้กับงานด้านกราฟิก 
 Basic knowledge of programming with Python; Python installation; IDE tools;  Library 
installation; executing from command line; data type and variable; simple input and output; selection 
statement usage; looping statement usage; function definition; math and graphic library and graphic 
application 
 
101-209 ภาษาจีน 1  (Chinese 1) 3(2-2-5) 
 สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin ค าศัพท์ประมาณ 300 ค า และส านวนต่าง ๆ อย่างง่าย
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 
 Phonetic transliteration using Chinese pinyin system; 300 vocabulary and simple expressions 
used in everyday life; Chinese conversation practice, with emphasis on correct pronunciation 
101-210 ภาษาจีน 2  (Chinese 2) 3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน:  101-209 ภาษาจีน 1   
 การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาค าศัพท์จากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อ
เร่ืองที่เป็นที่สนใจ ศึกษาค าศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 ค า 
 Composing basic sentences; finding words in Chinese-Thai dictionary; Chinese conversation on 
interesting topics; 300 additional vocabulary 
 
101-211 ภาษาญี่ปุ่น  1  (Japanese 1) 3(2-2-5) 
 การฟัง พูด ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่น ระบบการออกเสียงภาษาญ่ีปุ่น 
ค าศัพท์ และ ส านวนอย่างง่าย ทักษะการอ่านประโยคอย่างง่ายและการเขียนด้วยตัวอักษรฮิราคานะและคาตะ
คานะ 
 Listening and speaking of basic Japanese; basic Japanese structures; Japanese phonology; 
vocabulary and simple expressions; simple reading comprehension at sentence level; writing using 
Hiragana and Katakana characters  
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101-212 ภาษาญี่ปุ่น  2  (Japanese 2) 3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน:   101-211  ภาษาญี่ปุ่น 1   

ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น ค าศัพท์ และ ส านวนอย่างง่าย  
ฝึกการอ่านคันจิ และเขียนอนุเฉทในระดับง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน  

Listening and speaking using more complex structures; vocabulary and simple expressions; 
reading Kanji characters; writing at short paragraph level about everyday life  
 
101-213 ภาษาเกาหลี 1  (Korean 1) 3(2-2-5) 

ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี ค าศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน   

Alphabet, phonetics and sentence patterns; basic Korean grammar structures; vocabulary for daily 
life; listening and speaking skills emphasis on simple conversations for daily communication 
 
101-214 ภาษาเกาหลี 2  (Korean 2) 3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน:  101-213 ภาษาเกาหลี 1  

ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น บทสนทนาอย่าง
ง่าย และ ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการอ่านและเขียนอนุเฉทเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันโดยใช้ส านวน
อย่างง่าย  

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 
 
3. หมวดวิชาเฉพาะสาขา 

3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
124-105ฟิสิกส์ทั่วไป        3(3-0-6) 

(General Physics ) 
 กลศาสตร์ของอนุภาคและวัสดุคงรูปคุณสมบัติของสสารกลศาสตร์ของไหลความร้อนการหมุน
โมเมนตัมเชิงมุมการแกว่งการสั่นสะเทือนและคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

Particle mechanics and stable material, properties of matter, fluid mechanic, heating, rotation, 
angular momentum, oscillation, vibration and wave and electromagnetic field 

 
 
 

125-201 คณิตศาสตร์ 1                                                    3(3-0-6)  
(Mathematics 1) 
ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพันธ์และอินทริเกรตของค่าจริง เทคนิคการอินทริเกรต การอินทรีเกรตไม่

ตรงแบบ รูปแบบยังไม่ได้ก าหนด การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เมตริกซ์ พีชคณิตเวกเตอร์ในระบบ  3 มิติ
เวกเตอร์ฟังก์ชันค่าตัวแปรจริงและการประยุกต์ใช้งานเส้นระนาบและพื้นผิวในระบบ  3 มิติจ านวนเชิงซ้อน
และรูปแบบโพล่าร ์

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 
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3.2กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา 

151-201 กลศาสตร์วิศวกรรม   1                       3(3-0-6) 
(Engineering Mechanics 1) 

วิชาบังคับก่อน : 124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร 3 ปีให้เรียนพร้อม 124-101 
หลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ระบบของแรงและผลลัพธ์ของระบบแรงการสมดุลของไหลสถิตย์

การเขียนแผนภาพวัตถุอิสระโมเมนต์ของแรงการวิเคราะห์โครงสร้างความเสียดทานแรงกระจายจลนศาสตร์
และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคกฎข้อที่สองของนิวตันและจลนศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็งงานและพลังงานแรง
ดลและโมเมนต์ตัม 

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  

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

(Engineering Materials) 
 โลหะพลาสติกแอสฟัลต์ไม้และคอนกรีตเป็นวัสดุวิศวกรรมเฟสไดอะแกรมและการแปลความหมาย
การทดสอบและความหมายสมบัติของวัสดุศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคกับมหภาคกับสมบัติ
ของวัสดุวิศวกรรมกระบวนการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุวิศวกรรม  

Basic principle of structures, properties, 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 
151-47X เทคโนโลยีซีเอ็นซี       3(3-0-6) 

(CNC Technology) 
 การท างานของเคร่ืองเอ็นซีและซีเอ็นซี ระบบควบคุมเคร่ืองจักรกลด้วยตัวเลข ระบบควบคุม
ซีเอ็นซี ระบบโคออดิเนท จุดศูนย์และจุดอ้างอิง การก าหนดขนาดเอ็นซี การสร้างโปรแกรมและการเขียน
โปรแกรม ค าสั่งในโปรแกรมซีเอ็นซี ค าสั่งชดเชยขนาดตามเส้นขอบรูป การจัดการในระบบเอ็นซี ฝึก
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ทดลองใช้โปรแกรมและฝึกปฏิบัติงานกับเคร่ืองจักรกลซีเอ็นซี  
 The operation of NC and CNC machine. Mechanical system with numerical. CNC control 
system. Co-ordinate system. Zero point and reference point. Define NC sizing.Programming, 
andwritingcommand in a CNC program. Order to offset the size of the border. Management system in NC. 
Training andtrial programs and training on CNC machines. 
 
155-101  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิศวกรรม    3(3-0-6) 

(Engineering Computer Programming)                         
แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์การติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์กับ

ซอฟต์แวร์แนวคิด EDP และการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนวิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการท าโปรแกรม
ด้วยภาษาขั้นสูงแนวคิดของการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างโมดูลาร์และแบบเชิงวัตถุชนิดของข้อมูลแบบ
ต่างๆหลักการควบคุมการท างานแบบซ้ าแบบเลือกท าและการตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆพัฒนาการของ
โปรแกรมเชิงวัตถุเอนแคปชูเลชันการถ่ายโอนและโพลีมอฟีสซึมการสร้างเชิงวัตถุการจัดการการท าลายและ
การท าให้เกิดผลการประยุกต์ด้วยโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุโดยให้มีการปฏิบัติควบคู่กับเน้ือหาที่เรียน 

Computer concepts, computer components, hardware and software interaction, electronic data 
processing concepts, program design and development methodology and high-level language programming 
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156-203  ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 1      1(0-3 -6) 
 (Automotive Engineering Laboratory 1) 
 ปฏิบัติการด้านกลศาสตร์ของแข็ง กลศาสตร์ของไหล และอุณหพลศาสตร์ของชิ้นส่วนยานยนต์  
 Solid measurement , fluid measurement and thermodynamics of automotive part 
 

156-204  วิศวกรรมยานยนต์        3(3-0-6) 
 (Automotive Engineering) 
 หลักการเบื้องต้นของระบบต่างๆของยานยนต์และชิ้นส่วน เคร่ืองยนต์ ระบบส่งก าลัง ระบบรองรับ 
ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ การค านวนแรงต้าน แรงขับเคลื่อน การค านวนแรง
ปฏิกริยาที่ล้อในสภาวะต่างๆ เทคโนโลยีของรถยนต์ ระบบควบคุมในรถยนต์ 
 Principle of automotive and part engine, transmission, suspension , steering system, brake system, 
electric system, resistance force, drive force, wheel reaction in many condition, car technology, control 
system in car 
 
156-301 ระบบรองรับและส่งถ่ายก าลัง 
 ( Suspension and Transmission Systems) 
 ระบบส่งก าลัง ระบบเฟืองส่งก าลังทั้งแบบขับเคลื่อน 2 ล้อหน้า ขับเคลื่อน 2 ล้อหลังและระบบ
ขับเคลื่อน 4 ล้อ การออแบบเฟื่องและระบบเพลาส่งก าลัง การออกแยยระบบห้ามล้อแบบต่างๆ เทคโนโลยี
ด้านความปลอดภัยของระบบขับเคลื่อน ระบบรองรับ ระบบบังตัยเลี้ยว ล้อและยาง และระบบควบคุมช่วงล่าง 
 Transmission front and rear wheels drive, four wheels drive system, gear design and driveshaft, 
brake system design, safety technology of drive system, suspension, steering system, tyreandsuspension 
control 
 
156-303  ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 2      1(0-3 -6) 

 (Automotive Engineering Laboratory 2) 
 การวิเคราะห์สมรถนะเคร่ืองยนต์ ระบบจ่ายเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบส่งก าลังแบบธรรมดา

และแบบอัตโนมัติ การต้ังศูนย์ การตั้งมุมระบบรองรับ  
 Engine performance analysis, fuel system, ignition system, manual transmission and automatic 

transmission and wheel alignment 
 

156-304  ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 3      1(0-3 -6) 
 ( Automotive Engineering Laboratory 3) 
 ปฏิบัติการวิเคราะห์การเผาไหม้ของเคร่ืองยนต์ ระบบส่งก าลังสมัยใหม่ ระบบการผสมผสาน

พลังงาน ปฏิบัติการเชสซีสไดนาโมมิเตอร์ ปฏิบัติการอุปกรณ์ลดมลพิษจากเคร่ืองยนต์ ปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ปัญหาของรถยนต์ การวัดแบบ 3 แกน 
Combustion of engine analysis laboratory, Modern transmission system, Integrated energy 

systems, Chassis dynamometer laboratory, Pollution abatement devices from the engine laboratory, Car 
problem analysis laboratory, Three-axis measurement 

 
157-102กรรมวิธีการผลิตยานยนต์      3(3-0-6) 
 ( AutomotiveManufacturing) 
 ปรัชญาการจัดการการผลิต วิศวกรรมตัวถัง วิศวกรรมสี การวัดประสิทธิผล ระบบประกันคุณภาพ 
การควบคุมคุณภาพโดยรวม ดูงาน ณ สถานประกอบการ 
             Production management philosophy, body engineering, Color Engineering, Effectiveness 
measurement, Quality assurance system, Quality control and  visit at the establishment 
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157-103 สัมมนาวิชาชีพยานยนต์       3(3-0-6) 
 (Automotive Technology Seminar) 
 สัมมนาวิชาชีพยานยนต์จัดให้มีการอภิปรายให้กับนักศึกษาเพื่อที่ได้สนทนา และน าเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ และ สาขาที่เกี่ยวข้อง 
 This course provides a forum for students to discuss and generate ideas on issues related to a 
variety of automotive technology and related fields. 
 
157-201 การวัดทางวิศวกรรมยานยนต์      3(3-0 -6) 
 ( Automotive Engineering Measurement) 
 บทบาทของเคร่ืองมือวัดในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเคร่ืองมือวิเคราะห์เคร่ืองยนต์ 
เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางไฟฟ้า เคร่ืองมือวิเคราะห์เสียง เคร่ืองมือวิเคราะห์ไอเสีย เคร่ืองมือวัดแบบ 3 แกน 
(CMM) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวัด 

Automotive engineering measurement and part engine analyzer, electronic engine 
analyzer,  sound level analyzer,    coordinate measuring machines,    measurement analysis 
 

157-475 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตส าหรับวิศวกรรมยานยนต์  3(3-0-6) 
  (Computer Aided Design And Manufacturing for Automotive Engineering) 

 พื้นฐานทางด้าน CAD/CAE/CAM ที่เกี่ยวข้องทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ พื้นฐานการขึ้นรูป
ชิ้นงานในสองมิติ แนวคิดในการออกแบบชิ้นงานในสามมิติ ที่มีลักษณะชิ้นงานแบบ Solid และ Surface การ 
Drafting ชิ้นงาน และการซ่อมแซมพื้นผิวเพื่อน าไปใช้งาน  ตลอดจนน าไฟล์ชิ้นงานที่ได้มาสร้างภาษาเพื่อใช้
กับเคร่ืองCNC และ Rapid Prototype  

 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. 
 
 

3.3กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 
กลุ่มวิชาชิ้นส่วนยานยนต์ และการผลิต 
156-312  การขึ้นโครงสร้างและการประกอบ ( Body Assembly)   3(3-0-6) 
 การประกอบโครงสร้างชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์แต่ละส่วน เคร่ืองจักรส าหรับการขึ้นโครงสร้าง
ชิ้นส่วน การประกอบชิ้นส่วน เคร่ืองจักรส าหรับการประกอบชิ้นส่วน อุปกรณ์และเคร่ืองมือ ดูงาน ณ สถาน
ประกอบการ       
 Body element assembly of car, machine for body element forming, machine for assembling, 
equipment, workshop at workplace 

156-315 เคร่ืองจักรปั๊มขึ้นรูป (Press Machine)      3(3-0-6)  
 โครงสร้างและหน้าที่ของเคร่ืองจักรในการขึ้นรูป ชนิดและโครงสร้างของเคร่ืองจักรในการขึ้นรูป
ชนิดต่างๆ อุปกรณ์ การตรวจเช็คเคร่ืองจักร ความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองจักร การบ ารุงรักษา    
 Structure and function of forming machine, type and structure of forming machine, repairing 
equipment, safety of machine usage, maintenance 

156-316  จิ๊กและฟิกเจอร์ส าหรับชิ้นงานโลหะ      3(3-0-6) 
 ( Jig & Fixture for Metal Parts) 
 ประเภทของจิ๊กและฟิกเจอร์ การออกแบบจิ๊กและฟิกเจอร์ตามวัตถุประสงค์ วัสดุจ๊ิกและฟิกเจอร์ 
ปัญหาและข้อควรระวังในการออกแบบ การคิดค านวณอายุการใช้งานและจุดคุ้มทุนของจิ๊กและฟิกเจอร์  
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 Type ofjigandfixture. Jigandfixture design for objectiveprocedure. Materials of jigand fixture. 
Problemsandprecautionsinthedesign. Calculatinglifetimeandbreak-evenofthejigand fixture. 

 
156-321  พลาสติกและเรซินและกระบวนการผลิต      3(3-0-6) 
 ( Plastic & Resin and Plastic Processing) 
 ประวัติของอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกและเรซิน ค าศัพท์ คุณสมบัติของพลาสติกชนิดต่างๆ การ
ทดสอบพลาสติก การพัฒนาชิ้นงาน การสร้างแม่พิมพ์ การผลิตแบบต่อเน่ือง กระบวนการผลิตชิ้นส่วน
พลาสติก การลงสี การพิมพ์ลาย การประกอบ การประยุกต์ใช้พลาสติกและเรซินในยานยนต์ ดูงาน ณ สถาน
ประกอบการ 

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. 
Visitattheassemblyplant. 
 
156-323  การออกแบบเบ้าหล่อ  (Mold design)     3(3-0-6) 
 ทฤษฎีและวัสดุที่ท าเบ้าหล่อพลาสติก เคร่ืองมือที่เกี่ยวข้อง ข้อควรพิจารณาเบื้องต้นของการ
ออกแบบเบ้าหล่อ การหดตัวและช่องว่าง ชนิดของเบ้าหล่อ รูระบายและทางวิ่ง การทดสอบเบ้าหล่อโฟล ฝึก
การออกแบบด้วยโปรแกรม 

 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  วัสดุยาง(Rubber Materials)       3(3-0-6) 
 ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ สารเติมแต่งของยาง วัสดุยางเมื่อผ่านการผสมและการขึ้นรูป วัสดุ
ยางเมื่อผ่านกระบวนการทางเคมีและเทคโนโลยีของการวัลคาไนซ์ ยางผสมและยางเทอร์โมพลาสติก 
คุณสมบัติเชิงกายภาพและเชิงเคมีเคร่ืองมือทดสอบเชิงเคมีและเชิงกลของชิ้นส่วนยางและผลิตภัณฑ์ยาง การ
ทดสอบเชิงเคมี การทดสอบเชิงกล การทดสอบการใช้งานของยางและผลิตภัณฑ์ยาง การวิเคราะห์ผล 
มาตรฐานการทดสอบชิ้นส่วนยาง 

 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. 
 
กลุ่มวิชายานยนต์ไฟฟ้า 
156-351พื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้า       3(3-0-6) 
 ( Fundamental of Electric Vehicle) 

พัฒนาการยานยนต์ไฟฟ้า รถไฟฟ้า รถไฮบริด ปลั๊กอินไฮบริค รถเซลเชื้อเพลิง รถพลังงาน
แสงอาทิตย์ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระบบรถไฟฟ ้า การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้า
ระบบราง 

EV and HEV developments; Electric Vehicle; Hybrid Vehicle; Plug-in Hybrid Vehicle; Fuel  Cell 
Vehicle, Solar Cell Vehicle; Electric Motorcycle; Energy Environment and Economy; Electrical train 
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156-352ระบบพลังงานส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า                      3(3-0-6) 
 ( Power for Electric Vehicle) 

พื้นฐานความเป็นมาของแหล่งพลังงานส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า  คุณสมบัติและส่วนประกอบของ
แบตเตอร่ี แบตเตอร่ีชนิดน้ ากรด-ตะกั่ว  แบตเตอร่ีชนิดนิเกิล   แบตเตอร่ีชนิดโซเด้ียม แบตเตอร่ีชนิดลิเที่ยม 
แบตเตอร่ีชนิดโลหะ-อากาศ   ซูเปอร์คาปาซิเตอร์  ระบบการชาร์จแบตเตอร่ี การเลือกแบตเตอร่ีส าหรับ
ผู้ออกแบบส่วนสนับสนุนอ่ืนๆของรถไฟฟ้า(สถานีจ่ายไฟฟ้า)  ระบบจ่ายไฟฟ้าในราง  การจ่ายพลังงานโดย
การเหนี่ยวน าส าหรับรถขณะเคลื่อนที่ การสลับเปลี่ยนแบตเตอร่ี  ต้นก าลังผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิล พลังงาน
ทางเลือกอื่นๆ พลังงานนิวเคลีย 

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 , Power Genneration Using Fossil Fuels , Alternative and Sustainable energy , Nuclear 
Energy 
 
156-353ระบบขับเคลื่อนส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า                       3(3-0-6) 
 ( Transmission Systems for Electric Vehicle) 

แนะน ามอเตอร์แบบต่างๆ  มอเตอร์กระแสตรงแบบมีแปรงถ่าน  เรกกุเรเตอร์กระแสตรงและการ
แปลงความต่างศักย์  มอเตอร์แบบไม่มีแปรงถ่าน   การระบายความร้อนมอเตอร์ ประสิทธิภาพ  ขนาดมอเตอร์
และมวลรถ ระบบไฟฟ้าส าหรับรถไฮบริด  ส่วนประกอบของรถไฮบริดและการออกแบบ  ลิเนียร์มอเตอร์  
การพิจารณาออกแบบ (แอโรไดนามิกส์ แรงต้านการหมุนของล้อ  ประสิทธิภาพระบบส่งก าลัง  มวล 
โครงสร้าง ตัวถัง) 

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 าหรับยานยนต์ไฟฟ้า     3(3-0-6) 
 ( Control Systems for Electric Vehicle) 

การควบคุมระบบรถไฟฟ้า  การจ่ายไฟ การควบคุมขับเคลื่อนมอเตอร์ และการชาร์จไฟ อุปกรณ์ การ
แสดงผลบนแผงควบคุม EV-ECU ระบบการควบคุมจัดการแบตเตอรีระบบสื่อสารกับรถไฟฟ้าและอื่นๆ  

Control System for EV ,  Electric Supply, Motor Control Systems , Charging Systems , Display on 
EV ,Battery Management Systems, Communication in EV, and others Systems 
 
กลุ่มวิชายานยนต์กับความปลอดภัย 
 
157-241 ความรู้พื้นฐานรถยนต์และการซ่อมแซม      3(3-0-6) 
 ( Basic Automotive and Repair) 

 ประเภทตัวถังรถยนต์ การซ่อมแซม การท าสี การซ่อมสี เคร่ืองยนต์ และชิ้นส่วนประกอบต่างๆ 
ระบบรองรับน้ าหนัก ระบบส่งก าลัง ระบบบังคับเลี้ยว 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.  .  
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157-242 ประกันภัยยานยนต์        3(3-0-6) 
 ( Automotive Insurance ) 
 ความรู้เบื้องต้นของการประกันภัย ภัยและความเสี่ยง สภาวะส่งเสริมให้เกิดความเสี่ยงภัย การ
จัดการความเสี่ยงภัย หลักการประกันภัย กฎหมายประกันภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประเภทของการ
ประกันภัย 
 The subject introduces  to automotive insurance and risks, to condition of important risk factors 
and risk management. Also bringingbasicknowledgeofinsurance principle, insurance law, related laws and 
types of insurance. 
157-243 ความรู้ด้านประเมินสินไหม       3(3-0-6) 
 ( Introduction Claim) 

 การจัดการสินไหมรถยนต์ การรับแจ้งเหตุ การส ารวจความเสียหาย การประเมินผลคดี การประเมิน
ความเสียหาย การเจรจา การจ่ายสินไหมทดแทน การจัดการซากทรัพย์ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
กรณีศึกษา  

The subjects describes car fines management, notification damage survey, evaluating the damage 
case assessment, negotiation, compensation, property management, claims and case studies. 

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

คุณสมบัติทางกลของยางรถยนต์ การรีดน้ า การกระจายแรงของรถยนต์ขณะเร่งและเบรค พลังงานที่
ใช้ในการเบรคและความร้อนขณะเบรค ประสิทธิภาพในการเลี้ยว การควบคุมเสถียรภาพและทิศทาง 
วิเคราะห์การชนของยานยนต์ 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. 
 

รายวิชาสหกิจศึกษา ฝึกงานและโครงงาน 
157-290  เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยียานยนต์    1(0-2-1) 
 ( Pre-Cooperative Education for AE Students) 
สถานภาพนักศึกษา : นักศึกษาปี 2 
 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และจริยธรรมที่จ าเป็นก่อนออกไปปฏิบัติงาน  
ณ สถานประกอบการจริง 
157-290 Pre-Cooperative Education for AE Students 
Requirement:  Second-year students  
 Students receive academic trainings, practice on their job skills, and regard ethics for working in 
the real life.  
 
157-291  สหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยียานยนต์     5(0-30-0) 
 ( Co-operative Education for AE Students) 
วิชาบังคับก่อน : 156-290 เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมยานยนต์ 
 การปฏิบัติงานและแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอ่ืนใด ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของภาควิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มี
ความรู้ในสาขา พร้อมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะวิชาชีพตามสาขาของ
นักศึกษา ช่วยพัฒนาความช านาญ มีจริยธรรมและคุณธรรมหรือลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานอีกทั้งมีการท าโครงงานร่วมกับสถานประกอบการ 
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157-291   Cooperative Education for AE Students 
Prerequisite: 156-290 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.   
หมวดวิชาเลือกเสรี 
 เลือกจากวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยามจ านวน   6   หน่วยกิต 
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
      3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ต าแหน่ง/ชื่อ – สกุล 
เลขประจ าตัว
บัตรประชาชน 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา/สถาบัน/ปีที่จบ 

ภาระการสอน 
ชม.ต่อสัปดาห ์

ผลงานวิชาการ 
หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1. อาจารย์ประพัฒน์    ศรีพฤทธิ์เกียรต ิ 3100101067911 วศ.ม. 
 

วศ.ม. 
 

วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2539
วิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2533 

9 9 ปัญหาข้อบกพร่อง
ในการฉีดพลาสติก
และวิธีแก้ไข
ปัญหา, วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม, 
ฉบับที่34 ,มิย2560 

2. อาจารย์ชนม์วิโรจน์    จิรชาคริต 
 

3709900404627 วศ.ม. 
อส.บ. 

 

เทคโนโลยีอุณหภาพมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2539 
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย
สยาม 2534 

9 9 เครื่องฉีดน้ า
ยางพรามเมอร์, 
วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม, 
ฉบับที่34 ,มิย2560 

3. อาจารย์มานะ        คงดีจันทร ์ 3102200545049 วศ.ม. 
 

คอ.บ. 

เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2534 
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 2526 

9 9 ปัญหาข้อบกพร่อง
ในการฉีดพลาสติก

และวิธีแก้ไข
ปัญหา, วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม, 
ฉบับที่34 ,มิย 2560 

4. อาจารย์อมรเทพ       โทวราภา 3102001868409 วศ.ม. 
 

อส.บ. 
 

วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรี
นครินทร์วิโรฒ 2551 
วิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยสยาม 
2544 

9 9 เครื่องฉีดน้ า
ยางพรามเมอร์, 
วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม, 
ฉบับที่34 ,มิย 
2560- 

5. อาจารย์พีรยุทธ ทองเต็ม 3102200766266 วศ.ม.                           
                     

วศ.บ. 
 

วิศวกรรมเครื่องกล    เทคโนโลยีพระ 
จอมเกล้าธนบุร2ี553
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย
สยาม2547 

9 9 มุมแขนบังคับเลี้ยว
ที่เหมาะสมในรถ
Student Formula, 
วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม, 
ฉบับที่34 ,มิย256 

 
 



29 
 

ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์                                                                                                                                                              มหาวิทยาลัยสยาม 
 

3.2.2 อาจารย์ประจ า 
 

ล าดับ 
 

ต าแหน่ง/ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัว
บัตรประชาชน 

 
คุณวุฒ ิ

สาขาวิชา/สถาบัน/ปีที่จบ 

ภาระการสอน 
ชม.ต่อสัปดาห์ 

 
ผลงานวิชาการ 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1. อาจารย์ดร.ทวีศักดิ์ ปิยะทัศนา
นนท์ 

 

3739900015728 Doctor of 
Engineering 

 
วศ.ม. 

 
วศ.บ. 

Yamaguchi Univercity , Japan        
ปี 2015 
Major: System Design and Engineering 
วิศวกรรมเครื่องกลสถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง2547 
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2541 

9 9 Effect of Fiber Waviness on 
Tensile Strength Using 
Spatial Analysis 

บรัสเซล เบลเยี่ยม 
 

2. อาจารย์วิษรสรรค์  โชคชัย
วิวัฒน์ 

3809700031176 วศ.ม. 
 

วศ.บ. 
 

วิศวกรรมเครื่องกลสถาบันเทคโนโลยี                                                          
 
พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง2547 
วิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีมหานคร2544 

12 12 เครื่องฉีดน้ ายางพรามเมอร์, 
วารสารวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม, ฉบับที่34 ,
มิย.2560 

3. อาจารย์อาทรไทยเจริญ 3100100455381 วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

วิศวกรรมเครื่องกล 
สถาบันเทคโยโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ2538 
วิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัย
สยาม 2532 

9 9 การทดสอบมุมเลี้ยวรถยนต์ 
สสอท 2559 
 

4. อาจารย์ชัชวาล   อ่วมทับ 3102001868xxx วศ.ม. 
 

วศ.บ. 
 

วิศวกรรม เครื่องกล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2558 
วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 

9 9 ปัญหาข้อบกพร่องในการฉีด
พลาสติกและวิธีแก้ไขปัญหา , 
วารสารวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสยาม  , ฉบับที่
34,มิย.2560 

5. อาจารย์ศุขนที คงตัน 
 

3102200766xxx วศ.ม. 
 
 

คอ.บ. 
 

วิศวกรรมอุตสาหการ  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ 
เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

9 9 ปัญหาข้อบกพร่องในการฉีด
พลาสติกและวิธีแก้ไขปัญหา , 
วารสารวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสยาม  , ฉบับที่
34,มิย.2560 
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 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
ล าดับ  

ต าแหน่ง/ชื่อ – สกุล 
เลขประจ าตัว

บัตร
ประชาชน 

คุณ 
วุฒ ิ

สาขาวิชา/สถาบัน/ปีที่จบ ภาระการสอน 
ชม.ต่อสัปดาห ์

ผลงาน
วิชาการ 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

1. นายพิชัย พื้นผา 3609700118541 คอบ. วิศวกรรมเครื่องกล/สจพ. 3 3 - 

2. นายคเณศ ใยไหม 3101202633645 วศบ. วิศวกรรมเครื่องกล/มจธ. 3 3 - 

3. น.ส.สุณี  สิริโภคาสาธุกิจ 3200700901135 บริหาร
ธุรกิจ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์/
มหาวิทยาลัยบูรพา 3 3 - 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมยานยนต์หรือการฝึกงาน) 

ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริงดังนั้นหลักสูตรได้  
ก าหนดรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาหลักทางวิศวกรรมยานยนต์ 
โดยการฝึกปฏิบัติ/ฝึกงานภาคสนาม/ปฏิบัติงานในองค์กร/หน่วยงาน/สถานประกอบการในสาขาที่เกี่ยวข้อง  
ทางด้านเทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งแขนงโลหะและแขนงพลาสติก 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาดังนี้ 

4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความ 
จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปใช้ในงานอุตสาหกรรมยานยนต์ได้อย่างเหมาะสม 
4.1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
4.1.4 มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลาเข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้  
4.1.5 มีความกล้าแสดงออกและน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
 

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่3ชั้นปีที่2 ระยะเวลารวม4เดือน 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
เป็นไปตามที่หน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกงานจะก าหนด 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน 
เมื่อนักศึกษาไปปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาร่วมท าโครงงานกับสถานประกอบการ 

ซึ่งต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ สามารถสร้างสรรค์ผลงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นให้มีการค้นคว้าพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ และเป็น
ประโยชน์กับสถานประกอบการทั้งนี้นักศึกษาต้องส่งโครงงานที่ร่วมท ากับสถานประกอบการตามรูปแบบ
และระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัดหลังจากนั้นให้นักศึกษาน าเสนอโครงงานที่ได้ร่วมท ากับ
สถานประกอบการ โดยมีคณะกรรมการสอบอย่างน้อย ๒ ท่าน 

 
 
 



31 
 

ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์                                                                                                                                                              มหาวิทยาลัยสยาม 
 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
โครงงานทางวิศวกรรมยานยนต์มีการเสนอหัวข้อที่นักศึกษาสนใจสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้

ในการคิดค้นโครงงานวัตถุประสงค์ขอบเขตการด าเนินโครงงานผลที่คาดว่าจะได้รับที่จะเป็นประโยชน์สู่เชิ ง
พาณิชย์ในอุตสาหกรรมหรือการประยุกต์เพื่อพัฒนาต่อยอดในอนาคตโดยการท าโครงงานต้องเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นักศึกษาสามารถออกแบบการทดลองโครงงานมีความเชี่ยวชาญในการใช้เคร่ืองมือและโปรแกรม
ในการท าโครงงานการใช้ภาษาเขียนและภาษาพูดมีการวางแผนมีความรับผิดชอบงานสามารถแก้ไขปัญหา
ด้านวิศวกรรมยานยนต์และใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาในอนาคต 
 
5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาที่1,2ชั้นปีที่2 
 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

6หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

มีการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ด้านการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางวิชาการแก่
นักศึกษาเช่นการเลือกหัวข้อเร่ืองการแนะน าแหล่งข้อมูลการเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือและชั่วโมงการให้  
ค าปรึกษาการจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับโครงงาน 
 
5.6 กระบวนการประเมินผล  

การประเมินความก้าวหน้าในการจัดท าโครงงานในเอกสารบันทึกให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์ที่
ปรึกษา และการประเมินคุณภาพและการน าเสนอของผลงานที่ได้ก าหนดรูปแบบโครงงาน และการ
น าเสนอต่อคณะกรรมการสอบโครงงานที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน ตามระยะเวลาที่ก าหนดสอบ
โครงงาน 
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หมวดท่ี 4. ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  

1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
                                                                                                                                                                                                                         1. มีการเปิดรายวิชาใหม่ที่เน้นการสร้างบุคลิกภาพแห่งความ 

   เป็นผู้น าในตัวผู้เรียน 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกในการ  
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 

1.2 มีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อ
ตนเอง 
     และสังคม 

1. มีรายวิชาที่เน้นกิจกรรมจิตอาสาซึ่งมอบหมายให้ผู้เรียนจัดท า  
จัดท าโครงการพัฒนาชุมชน 
2. สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติต่อเพื่อน  
   มนุษย์ด้วยกันอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมในรายวิชาต่างๆ 
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของ  
การมีจิตสาธารณะ 
 

1.3 ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 1. เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนตระหนักและเห็น  
คุณค่าของการเรียนรู้และกระตือรือร้นในการเรียน  
2. สอดแทรกตัวอย่างของบุคคลที่ประสบความส าเร็จในชีวิต 
   และหน้าที่การงานโดยอาศัยการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  
   ในรายวิชาต่างๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียน 
 

1.4 ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 1. การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
2. มีการเรียนการสอนโดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
3. ส่งเสริมนักศึกษาในการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษของ 
มหาวิทยาลัย 
 

1.5 ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ส่งเสริมนักศึกษาในการสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะ 
ทางคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
2. มีรายวิชาที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นแหล่งข้อมูล 
 

 
 
2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

หมวดศึกษาท่ัวไป 

2.1ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
2.1.1ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีคุณธรรม 
2) มีจริยธรรม 

2.1.2กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1) ก าหนดให้เป็นวัฒนธรรมในองค์กร ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรมเช่นการเข้าชั้นเรียน
ตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ 
กระตือรือร้นในการเรียนรู้รวมทั้งลักษณะอันพึงประสงค์ของคนดีการยกย่องผู้ท าความดี 

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึง
คุณธรรมที่ต้องการปลูกฝัง มีความขยันอดทน 

4 ) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องการปลูกฝังบ่ม
เพาะให้ปรากฏในตัวผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและกรณีตัวอย่าง 
เช่น พฤติกรรมด้านคุณธรรมเช่นความซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม 

6) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณค่าของศิลปะและดนตรี 
รวมทั้งคุณค่าของการมีจิตสาธารณะ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้คุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การแต่งกายตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
2) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคที่เป็นไปอย่างสุจริต 
3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่แสดงถึงความมีวินัย ความเป็นผู้น า 

และผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การมีจิตสาธารณะ 
 2.2ด้านความรู้  

2.2.1ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) สามารถอธิบายถึงความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้ 
2) สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานในรายวิชาต่างๆ ที่เรียนกับการเรียนในสาขาวิชาได้ หรือ

น าไปใช้เพื่อการด ารงชีวิตได้ 
2.2.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เน้นการเรียนการสอนที่เป็น ( Active 
Learning)     

2) จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนด้านสังคมโลก
ผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอน  

3) จัดให้มีการเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ และหรือสถานการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง เพื่อให้มีการ
เรียนรู้ทั้งองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ หลักการและทฤษฏีสู่การประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 

5) เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก โดยค านึงถึงความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี สู่การประยุกต์ในชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข 

6) จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเสนองานในรูปแบบการท ารายงาน การน าเสนองาน
ทั้งแบบกลุ่มและหรือเป็นรายบุคคล 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) ให้มีการประเมินตนเองก่อนเรียนและภายหลังการเรียน  
 2) ประเมินโดยการทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศึกษา  
 3) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมของรายวิชาทั้งในและนอกห้องเรียน 

4) ประเมินจากผลการการท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียนการท ารายงาน หรือการน าเสนอ 
งานทั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล  

2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
 2) แสดงออกถึงความใฝ่รู้ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเน่ืองในรายวิชาที่
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เรียนได ้
3) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการ ทฤษฎีและ

กระบวนการต่างๆ ในการคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนได้อย่างเหมาะสม 
2.3.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ด้วย
เหตุผลเช่นการอภิปรายกลุ่ม จัดสถานการณ์จ าลอง 

2) การถาม ตอบปัญหาแสดงความเห็นในชั้นเรียน 
3) จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ ตรง เช่นการฝึกปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ์จากผู้ 

มีประสบการณ์ แล้วน ามาสรุปเป็นสาระความรู้ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
      4) จัดการเรียนการสอนแบบ( Problem based learning)ในลักษณะการประเมินสภาพปัญหาที่
เกิด กับชีวิตประจ าวัน โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา 

2.3.3กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) ประเมินจากรายงานการเรียนรู้  

2) ประเมินจากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความเหมาะสมในการแก้ปัญหา 
 3) ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ตั้งแต่การตั้งค าถาม การสืบค้น การคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

4) ประเมินจากการจัดท าโครงการเพื่อประยุกต์องค์ความรู้ในรายวิชาทักษะที่น ามาใช้ใน
สถานการณ์จริง 

2.4  ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) แสดงออกถึงความใส่ใจทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 
   2) สามารถท างานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3) แสดงออกถึงภาวะผู้น าและผู้ตามที่เหมาะสม 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
 1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบ การยอมรับความแตกต่างของตนในสังคม 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 
3) สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ การท างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรม

ในองค์กร ในรายวิชาต่างๆ 
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยการเรียนรู้ เช่น ความส าคัญ

และความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกในการเป็นผู้น า 

และผู้ตามที่ดี เช่น การท างานเป็นกลุ่ม 
 2.4.3กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกขณะท ากิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 
2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) การประเมินความรับผิดชอบ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4) การประเมิน โดยเพื่อนในชั้นเรียน 

2.5ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขหรือใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการด ารงชีวิต 
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3) สามารถรู้เท่าทันและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและน าเสนอข้อมูลได้ 
2.5.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การอ่าน การเขียน 

และการน าเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 
2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การอ่าน การเขียน และการ

น าเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทย 
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายและ

เหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ใช้คณิตศาสตร์ เชิง

ตัวเลขสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับน าเสนอด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสารด้านภาษาไทย/
ภาษาต่างประเทศ ผ่านสื่อเทคโนโลยีแบบต่างๆ 

2) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน การน าเสนอ ผลงาน โดยใช้เทคโนโลยี 
4) ประเมินจากการทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาคและการทดสอบปลายภาค 

   
หมวดวิชาเฉพาะ 

2.2.1คุณธรรมจริยธรรม 
1.ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนกรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ 
  และซื่อสัตย์ สุจริต 
  2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ 
  องค์กรและสังคม 
  3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับ 
  ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ 
  ความเป็นมนุษย์ 
  4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร  
  สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
  รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2.กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง

เวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างาน
กลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่มมีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการ
ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่นเป็นต้นนอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชารวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี 
ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 
3.กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่  
 มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
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 2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
  3) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
  4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

2.2.2ความรู ้
1.ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1) มีความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ 
เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  

 2) มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทาวิศวกรรม  
  3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสม
เช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

 5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 
2.กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฎิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆนอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ืองตลอดจนการ
ฝึกปฏิบัติงานหรือท าสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

3.กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆคือการทดสอบย่อย 

 2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
4) ประเมินจากแผนงานหรือโครงการที่น าเสนอ 
5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน  
6) ประเมินจากรายวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 

2.2.3ทักษะทางปัญญา 
1.ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
  3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล 
   ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ 

  พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
  5) สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ

  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
2.กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2) การอภิปรายกลุ่ม 
 3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
3.กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาเช่นประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียนการ
ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์เป็นต้น 

2.2.4ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
  อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆในกลุ่ม
  ทั้งในบทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมหมู่คณะท างาน 
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  3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
  4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
  5) สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้ง 
  แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
2.กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืนข้าม
หลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบดังน้ี 
  1) สามารถท างานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
  2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  
 4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
 5) มีภาวะผู้น า 

3.กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียนและสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆและความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 

2.2.5ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ 
 ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนเลือกใช้รูปแบบของสื่อการ  
 น าเสนออย่างเหมาะสม 
 4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสมการวัดมาตรฐานน้ีอาจท าได้ในระหว่าง

การสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิด
ของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการ
ระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 

2.กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์
เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์ 

 
3.กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโล
สารสนเทศ 

  1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง 
  2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เคร่ืองมือต่างๆ
  การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน  
 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา( Curriculum 

Mapping) 
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2) 

โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่น าสู่ผลการเรียนรู้บ้างเร่ืองก็ได้ จะ
แสดงเป็นเอกสารแนบท้ายก็ได้ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

                                                                                                                       ความรับผิดชอบหลัก 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
 
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน              
101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก              
101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้น า              
101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด              
101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม              
101-106 การเมืองและกฎหมายใกล้ตัว              
101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต              
101-108 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต              
101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ              
101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน              
101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่              
101-112 อารยธรรมศึกษา              
101-113 ทักษะการศึกษา              
101-114 จิตวิทยาทั่วไป              
101-115 สังคมวิทยาเบื้องต้น              
101-116 หลักเศรษฐศาสตร์              
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
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 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร              
101-202 ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ              
101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น               
101-204   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน              
101-205   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ               
101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอแบบมืออาชีพ              
101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน              
101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ส าหรับทุกคน              
101-209 ภาษาจีน 1               
101-210 ภาษาจีน 2              
101-211 ภาษาญ่ีปุ่น 1              
101-212 ภาษาญ่ีปุ่น 2              
101-213 ภาษาเกาหลี 1              
101-214 ภาษาเกาหลี 2              

 
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 

101-301 ทักษะดิจิทัลส าหรับศตวรรษที่ 21              
101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ              
101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน              

101-304 
 

ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม 
และธุรกิจใหม่ 

 
 
  

 
 

   
 
 

   
 

101-305 อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิงเพื่อทุกคน              
101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน              
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
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 
101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ              
101-308 คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน              
101-309 ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม              
101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี               
101-311 เคมีในชีวิตประจ าวัน               
101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน              
101-313 สถิติพ้ืนฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล              
101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม              
101-315 สถิติความน่าจะเป็น              

 
4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 
 

101-401 ชีวิตสุขภาวะ และการออกก าลังกาย              
101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต              
101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม              
101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน              
101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการด ารงชึวิต              
101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์              
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 มีคุณธรรม 
1.2 มีจริยธรรม 

2.1 สามารถอธิบายถึงความรู้  
ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้ 
2.2 สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐาน 
ในรายวิชาต่างๆ ที่เรียนกับการ 
     เรียนในสาขาวิชาได้ หรือน าไปใช ้
เพื่อการด ารงชีวิตได้ 

3.1 สามารถแสดงออกถึงการคิด 
     วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและม ี
เหตุผล 
3.2 แสดงออกถึงความใฝ่รู้ สามารถ 
     ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 อย่างต่อเนื่องในรายวิชาที่เรียนได้ 
3.3 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์

และ 
ใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด 
    หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการ 
ต่างๆ ในการคิดแก้ปัญหาใน 
สถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมา 
ก่อนได้อย่างเหมาะสม 

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

5.1 สามารถใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารได้ 
     อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 
     หรือใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และ 
สถิติในการด ารงชีวิต 
5.3 สามารถรู้เท่าทันและเลือกใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
 ส่ือสารและน าเสนอข้อมูลได้ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)ของหมวดวิชาเฉพาะ 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

1.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
124-105 ฟิสิกส์ทั่วไป                        

 
125-201 คณิตศาสตร์ 1                         
2.กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา 
151-201 กลศาสตร์วิศวกรรม 1                         
151-271 วัสดุวิศวกรรม  

                       

155-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานวิศวกรรม                         

156-203 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 1                         
156-204 วิศวกรรมยานยนต์                         
156-301 ระบบรองรับและส่งถ่ายก าลัง                         
156-303 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 2                         
156-304 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 3                         
157-102 กรรมวิธีการผลิตยานยนต์                         
157-103 สัมมนาวิชาชีพยานยนต์                         
157-201 การวัดทางวิศวกรรมยานยนต ์                         
157-475 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบฯ  

          
             

จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศ 

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

ก. แขนงวิชาชิ้นส่วนยานยนต์ และการผลิต 
156-312 การขึ้นโครงสร้างและการประกอบ                                          
156-315 เครื่องจักรปั๊มขึ้นรูป                                          
156-316 จิ๊กและฟิกเจอร์ส าหรับช้ินงานโลหะ                                          
156-321 พลาสติกและเรซินและ กระบวนการผลิต                         
156-323 การออกแบบเบ้าหล่อ                         
156-331 วัสดุยาง                         
ข. แขนงวิชาวิชายานยนต์ไฟฟ้า 

156-351 พื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้า                                           
156-352 ระบบพลังงานส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า                         
156-353 ระบบขับเคลื่อนส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า                         
156-354 ระบบควบคุมส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า                         
ค. แขนงประกันภัยและประเมินสินไหม 

157-241 ความรู้พื้นฐานรถยนต์และการซ่อมแซม                         
157-242 ประกันภัยยานยนต ์                         
157-243 ความรู้ด้านประเมินสินไหม                         
157-244    ความปลอดภัยในยานยนต ์                         
157-290 เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาวิศวกรรม

ยานยนต์ 
 

  
   

    
   

  
       

  
157-291 สหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมยานยนต์                         

สรุปรวมหลักสูตร 
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หมวดท่ี 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้
ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาด าเนินการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเน่ืองและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน 
และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการ
วิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1) ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหา
งานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความ
พึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการน้ัน ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 
1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

(3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจ

ในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่
สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้ง
สาขาอื่น ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา 

(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก)จ านวนโปรแกรมส าเร็จรูปที่พัฒนาเองและวางขาย , (ข) 
จ านวนสิทธิบัตร , (ค) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ ,(ง) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและ
ประเทศชาต,ิ (จ) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1.นักศึกษาทีมีสิทธิ์ได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้  

3.1.1. เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในหลักสูตร 
3.1.2. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3.1.3. ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลา การ

ลาพักการศึกษาตามความที่ระบุไว้ในข้อ 51 แห่งมหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 

3.1.4. ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
3.1.5. มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา ตามหมวดที่ 13 แห่งระเบียบนี้ 

3.2.นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
3.2.1. เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
3.2.2. ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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3.2.3. ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นค าร้องแสดง ความจ านงขอ
ส าเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย ก าหนด มิฉะนั้นอาจ
ไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น 

หมวดท่ี 6. การพัฒนาคณาจารย์ 

1.การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน

คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเน่ืองโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นอันดับแรก การ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1.การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเน่ืองโดยผ่านการท าวิจัยสายตรง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 

2.2.การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรง 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาชีพ เป็นรอง 
(4) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดท่ี 7. การประกันคุณภาพ 

1. การก ากับมาตรฐาน 
การบริหารของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีศึกษาพ.ศ. 2558 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการด าเนินงานดังน้ี 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
การปรับปรุงหลักสูตร แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตรทุก 5 ป ี
มีการติดตาม รายงาน และ
ประเมินผลการใช้หลักสูตรทุก
ภาคการศึกษา 

ความพร้อมของสื่อการสอน 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์การเรียนการ
สอน 

มีการประชุมจัดตารางสอน การ
จัดหาจัดซื้อ และเตรียม
ห้องปฏิบัติการ 

ทุกรายวิชา มีอุปกรณ์การเรียน
การสอนพร้อม และเพียงพอกับ
จ านวนนักศึกษาที่รับ 

คุณภาพการเรียนการสอนเป็น
รายวิชา 

ทุกรายวิชาใช้เกณฑ์การก าหนด
เน้ือหารายวิชา และวิธีการ
ประเมินผลเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ประกันคุณภาพของ 
สกอ. 

มีรายงานสรุปผลที่ได้จากการ
ประเมินตรงตามหลักเกณฑ์
ประกันคุณภาพของ สกอ. 

การประเมินผลด้านคุณภาพการ
เรียนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา 

มีการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันอื่นเข้าร่วมพิจารณา
ข้อสอบ และการประเมินผลทุก
รายวิชา 

ได้ผลการประเมินแต่ละวิชาเป็น
ที่ยอมรับได้ 

2. บัณฑิต 
คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

3. นักศึกษา 
3.1 ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตสาข

เทคโนโลยียานยนต์ ไว้ดังนี้ 
 - ส าเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)สาขาช่างอุตสาหกรรมหรือเกี่ยวข้อง จาก

สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือสาขาที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ  
3.2 นักเรียนซื้อใบสมัครและท าการสมัครพร้อมทั้งรับการพิจารณาตรวจสอบวุฒิการศึกษาว่า

สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ได้หรือไม่ โดยฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
3.3 แจ้งผลการพิจารณาว่าสามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ได้หรือไม่  
 

4. อาจารย์ 
4.1 วิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ในหลักสูตร(อัตราส่วนของนักศึกษา :อาจารย์ประจ าคือ  20 : 1) 
4.2 ประชุมภาควิชาเพื่อพิจารณาก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องการรับเข้ามาใหม่ทั้งทางด้าน

คุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ต าแหน่งทางวิชาการ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของหลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยียานยนต์  และต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.3 ภาควิชาเสนอความต้องการในการรับอาจารย์ใหม่ไปยังผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติ และสั่งการ 

4.4 ฝ่ายบุคคลประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่ 
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4.5 คณบดี ประธานหลักสูตร และฝ่ายบุคคล ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และจัดสอบ
หรือสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เช่น 

5.1 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย 
5.2 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  
5.3 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย  
5.4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5.5 มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
6.1 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ทั้งความพร้อมของทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย
จะน าผลการประเมินใน มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชาที่มีการระบุถึงอุปสรรคและปัญหาในการ
สอนของวิชาเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

6.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
6.3 มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 
 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2.มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ้าม)ี 

x x x x x 

3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ 
ภาคสนาม(ถ้าม)ี ตามแบบมคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้าม)ี ตามแบบมคอ.5 และมคอ. 
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  

x x x x x 

5.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบมคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6.มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตอนมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4(ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา ท่ี

x x x x x 
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เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินด าเนินงานที่รายงาน ใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว  

- x x x x 

8.อาจารย์ใหม(่ถ้าม)ี ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9.อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

10.จ านวนบุคคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ต่อป ี

x x x x x 

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม5.0 

- x x x x 

12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า3.5 จากคะแนนเต็ม5.0 

- - x x x 

รวมตัวบ่งชี(้ข้อ)ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งชี้บังคับข้อที ่ 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม 9 10 10 10 12 

 
หมวดท่ี 8.การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 

1).การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 -การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านกลยุทธ์การสอน  
 เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน 
 -การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้สอน  
1.2การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทย์การสอน 
 -การประเมินการสอน โดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและวัดผล 
 -ประเมินโดยการสังเกต โดยหัวหน้าภาคจะดูและโดยเฉพาะในกรณีวิชาที่มีปัญหาตกที่มี จ านวน
นักศึกษาตกมาก 
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2).การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1โดยนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
 -ประเมินจากแบบสอบถาม หลังจากนักศึกษาจบแล้ว 1 ปี เพื่อให้รู้ผลการปฏิบัติงาน และทราบ
 ข้อมูลที่ขาดในการศึกษา 
2.2โดยผู้ทรงคุณวุฒิ, ที่ปรึกษา และ/หรือจากผู้ประเมิน 
 -การประเมินจากการตรวจนักศึกษาสหกิจศึกษาและสอบถามข้อมูลการใช้หลักสูตร รายวิชาที่
 มีการสอนจากผู้ประกอบการที่ใช้บัณฑิต 
2.3โดยนายจ้างหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น 
 -แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อคุณภาพของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 

3).การประเมินผลการด าเนินการตามรายละเอียดหลักสูตร 
 -การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ ประเมิน
คุณภาพภายในระดับภาควิชา ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน 
4).การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

-จากการประเมินตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อที่ 7 และการประเมินโดยนักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต,
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของภาควิชาจะรวบรวมผลการประเมิน และสรุปประเด็น และ
น าเสนอในที่ประชุมภาควิชา เพื่อท าการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการ
สอนต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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นายประพัฒน์    ศรีพฤทธิ์เกียรติ 

ประวัติการศึกษา : 
 - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พศ. 2533 

- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พศ.2539 
  

ประวัติการท างานและประสบการณ์ 
- พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยสยาม  
- พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต์  

มหาวิทยาลัยสยาม 
 

หนังสือ/ต ารา 
-  

ผลงานวิจัย / บทความวิจัย 
1.วิษรสรรค์ โชคชัยวิวัฒน์  ชนม์วิโรจน์ จิรชาคริต อมรเทพ โทวราภา ,ชัชวาลย์ อ่วมทับ           
ประพัฒน์ ศรีพฤทธิ์เกียรติ,  มานะ  คงดีจันทร์ ,ศุขนที  คงตัน ,เคร่ืองฉีดน้ ายางพรามเมอร์,         
วารสารวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม  , ฉบับที่34,มิย2560 

 
บทความวิชาการ  

- 
รายวิชาที่สอน 

-  ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 3 
-  การวัดทางวิศวกรรมยานยนต์ 
-  กรรมวิธีการผลิตยานยนต์ 
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นาย ชนม์วิโรจน์    จิรชาคริต 

ประวัติการศึกษา : 
- อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยสยาม พศ. 2534 
- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุณหภาพ  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพศ.2539  

ประวัติการท างานและประสบการณ์ 
- พ.ศ. 2533 – 2550     อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยสยาม  
- พ.ศ. 2550– ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยสยาม  
- พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน  คณะท างานออกข้อสอบทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ  
ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล สภาวิศวกร 

หนังสือ/ต ารา 
- 

ผลงานวิจัย / บทความวิจัย 
1.วิษรสรรค์ โชคชัยวิวัฒน์  ชนม์วิโรจน์ จิรชาคริต อมรเทพ โทวราภา ,ชัชวาลย์ อ่วมทับ           
ประพัฒน์ ศรีพฤทธิ์เกียรติ,  มานะ  คงดีจันทร์ ,ศุขนที  คงตัน ,เคร่ืองฉีดน้ ายางพรามเมอร์,         
วารสารวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม  , ฉบับที่34,มิย2560 

 
บทความวิชาการ  

- 
 

รายวิชาที่สอน 
- ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 1 
- อุณหพลศาสตร์ 
- เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน 
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นายมานะ  คงดีจันทร์ 
 

ประวัติการศึกษา : 
 - คอ.บสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พศ.2526 

- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีพศ.2534 

ประวัติการท างานและประสบการณ์ 
- พ.ศ. 2532 – 2552 อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยสยาม  
- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยสยาม  

หนังสือ/ต ารา 
-  
 

ผลงานวิจัย / บทความวิจัย 
1.วิษรสรรค์ โชคชัยวิวัฒน์  ชนม์วิโรจน์ จิรชาคริต อมรเทพ โทวราภา ,ชัชวาลย์ อ่วมทับ           
ประพัฒน์ ศรีพฤทธิ์เกียรติ,  มานะ  คงดีจันทร์ ,ศุขนที  คงตัน ,เคร่ืองฉีดน้ ายางพรามเมอร์,         
วารสารวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม  , ฉบับที่34,มิย2560 

บทความวิชาการ  
- 

รายวิชาที่สอน 
 - กลศาสตร์วิศวกรรม  1 
 -  กลศาสตร์ของไหล 
 - การถ่ายเทความร้อนส าหรับวิศวกรรมยานยนต์  

- ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม 
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ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยสยาม  
 

นาย อมรเทพ   โทวราภา 
 
ประวัติการศึกษา : 

- อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยสยาม พศ. 2544 
- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒพศ.2551 

ประวัติการท างานและประสบการณ์ 
- พ.ศ. 2545 – 2550 อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยสยาม  
- พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยสยาม  

หนังสือ/ต ารา 
-  
 

ผลงานวิจัย / บทความวิจัย 
1.วิษรสรรค์ โชคชัยวิวัฒน์  ชนม์วิโรจน์ จิรชาคริต อมรเทพ โทวราภา ,ชัชวาลย์ อ่วมทับ           
ประพัฒน์ ศรีพฤทธิ์เกียรติ,  มานะ  คงดีจันทร์ ,ศุขนที  คงตัน ,เคร่ืองฉีดน้ ายางพรามเมอร์,         
วารสารวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม  , ฉบับที่34,มิย2560 

บทความวิชาการ  
- 

รายวิชาที่สอน 
 - ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 1 
 - ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 2 

- ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 3 
- วิศวกรรมยานยนต์ 
- กลศาสตร์วิศวกรรม 2 
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ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยสยาม  
 

นาย พีรยุทธ   ทองเต็ม 
 

ประวัติการศึกษา : 
 - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยสยาม พศ.2547 

- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีพศ. 2552 

 
ประวัติการท างานและประสบการณ์ 

- พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยสยาม  

หนังสือ/ต ารา 
-  

ผลงานวิจัย / บทความวิจัย 

1. พีรยุทธ ทองเต็ม  อาทร ไทยเจริญ  ศุขนที คงตัน , มุมแขนบังคับเลี้ยวที่เหมาะสมในรถ  
Student Formula, วารสารวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม  , ฉบับที่34,มิย2560 

2. KanokkarnWongwatcharaphon , PeerayutTongtem&SumrerngJugjai(2014) , A Numerical 
and Experimental Investigation of Performance of a Nonsprayed Porous Burner, Heat 
Transfer Engineering, 2014 

3.K. Wongwatcharaphon, P. Tongtem, & S. Jugjai∗ , NUMERICAL AND EXPERIMENTAL 
STUDY OF A NONSPRAYED POROUS BURNER FOR LIQUID KEROSENE , Journal 
of Porous Media, 16 (3), (2013) 

บทความวิชาการ  
- 

รายวิชาที่สอน 

 -  ระบบรองรับและส่งถ่ายก าลัง 
 -   คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบส าหรับวิศวกรรมยานยนต์ 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต ์
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ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยสยาม  
 

 

1. วัตถุประสงค ์ 

หลักสูตรเดิมพ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2562 สาระการแก้ไข 

คุณลักษณะของบัณฑิตเทคโนโลยยีานยนต์ มี
ดังต่อไปนี้ 
1.มีความรู้ความเข้าใจในการท างานของอุปกรณ์ต่างๆที่
เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ โดยมุ่งเน้นด้าน
การควบคุมและดูแลรักษา 

2. มีความรู้ด้านการผลิตและการบริการยานยนต ์

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

4. มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

5. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและตระหนักในคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

 

 

 

                                      ไม่เปล่ียนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. คุณสมบัติของผู้ท่ีมีสิทธิสมัครและการคัดเลือกผู้สมัคร 

หลักสูตรเดิมพ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2562 เหตุผลประกอบ 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 

ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา
ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
1. ส าเร็จการศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การ
รับรองวิทยฐานะหรือสาขาที่มหาวิทยาลัย
เห็นชอบ 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องผ่านการสอบ
ข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

 

 

 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 



71 

ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยสยาม  
 

3.    หลักเกณฑ์การใช้รหัสในหลักสูตร 

หลักสูตรเดิมพ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2562 เหตุผลประกอบ 

รหัสรายวิชาในหลักสูตรใช้ตัวเลข 6 ตัว 
ความหมายของตัวเลข 3 ตัวแรก 

100หมายถึง สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังคมศาสตร ์

112หมายถึง สาขาวิชามนุษยศาสตร์ 
113หมายถึง สาขาวิชาภาษาตะวันออก  
114หมายถึง สาขาวิชาภาษาตะวันตก 
120หมายถึง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
121หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
123หมายถึง สาขาวิชาเคมี 
124 หมายถึง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
125 หมายถึง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
129 หมายถึง กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา 
137 หมายถึง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
151หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
152หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
154หมายถึงสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
155 หมายถึงสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
156 หมายถึงสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 
157 หมายถึงสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต ์

 

ความหมายของตัวเลข 3 ตัวหลัง 
เลขรหัสตัวที ่4 หมายถึงช้ันปีที่เรียน 
เลขรหัสตัวที ่5 และ 6หมายถึงล าดับรายวิชาตามช้ันปีที่
เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยสยาม  
 

4.   โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรเดิมพ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2562 เหตุผลประกอบ 

1.หลักสูตรหลักสูตรอุตสหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยียานยนต ์
1.1 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  73หน่วยกิต  
1.2โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน             16 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะสาขาจ านวน            51 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน              6 หน่วยกิต 

1.หลักสูตรหลักสูตรอุตสหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยียานยนต์ 
1.1 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  72หน่วยกิต  
1.2โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน             15 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะสาขาจ านวน            51 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน              6 หน่วยกิต 

ลดวิชาในหมวดเฉพาะ
สาขาลง ในส่วนวิชา
ทฤษฎี และเปลี่ยนเพิ่ม
วิชาปฏิบัติมากขึ้น และ
ปรับตามหมวดศึกษา
ทั่วไปฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 

2.รายละเอียดในหมวดวิชา 
2.1หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 16 หน่วยกิต 
รายวิชาดังนี้ 
2.1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จ านวน
ไม่น้อยกว่า6หน่วยกิตให้เรียนวิชาต่อไปนี ้

100-101หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(Principles of Economics and Philosophy of 
Sufficiency Economy)3 หน่วยกิต 

100-102 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต   
(Philosophy, Religions and Life Style)3 หน่วยกิต 

100-103หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  (Principles of Logics and Thinking 
Skill for Lifelong Learning)   3 หน่วยกิต 

100-104มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
(Human Relations and Personality Development) 
                                                               3 หน่วยกิต 
100-105จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน(Psychology in Daily 
Life)                                             3 หน่วยกิต 
100-106 อาเซียนในโลกยุคใหม่  3หน่วยกิต 
(ASEAN in the Modern World) 
100-107 อารยธรรมศึกษา   3หน่วยกิต
(Civilization Studies) 
111-101  จิตวิทยาทั่วไป  3 หน่วยกิต
(General Psychology)    

111-102  สังคมวิทยาเบื้องต้น 3  หน่วยกิต
(Introduction to Sociology)    

111-103  หลักเศรษฐศาสตร์       3 หน่วยกิต
(Principle of Economics)    
111-106  สันติภาพศึกษา  3  หน่วยกิต 
(Peace Studies) 
111-107 ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
(Introduction to Intellectual Property ) 2 หน่วยกิต 
112-101  อารยธรรม                 3 หน่วยกิต
(Civilizations) 

2.รายละเอียดในหมวดวิชา 
2.1หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 15 หน่วยกิต  
ให้เรียนแต่ละกลุ่มวิชาตามที่ก าหนด  จ านวน  9  
หน่วยกิต ดังนี้  
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์3 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร    3  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   3  หน่วยกิต 
และให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ ได้อีกไม่
น้อยกว่า         6  หน่วยกิต 
รายวิชา 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3 หน่วยกิต 
101-101  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                            3(3-0-6)  
(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable 
Development) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   3       หน่วยกิต  
101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน         3(2-2-5)
   ( Daily Life English)  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   3    หน่วยกิต 
101-301 ทักษะดิจิทัลส าหรับศตวรรษที่ 21   3(2-2-5) 
      (Digital Literacy for 21st Century) 
 
 และให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่น้อย
กว่า 6หน่วยกิต 
2.1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก 
               3(3-0-6) 
 (Civic Literacy in Thai and Global Context)   
101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพ     
               เพื่อความเป็นผู้น า            3 (2-2-5)                                       
(Designing Your Self and Personality for 
Leadership) 
101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด  3(3-0-6) 
(Smart Money Management)   
101-105  เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม   
            3(2-2-5)  

* ปรับปรุงตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2558 เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติและ
สอดคล้องกับรายวิชา
หมวดศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยสยามพ.ศ.
2562 
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112-102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาและ 
ตรรกศาสตร์(Fundamental of Philosophy and Logic)3
หน่วยกิต 
112-103  มนุษย์กับวรรณกรรม 3  หน่วยกิต
(Man and Literature) 
112-104  มนุษย์กับศิลปะ  3  หน่วยกิต
(Man and Arts) 
112-106  ไทยศึกษา  3  หน่วยกิต
(Thai Studies) 
112-107  ศาสนาเปรียบเทียบ  3  หน่วยกิต
(Comparative Religions)                    
112-108  การวางแผนชีวิตครอบครัว 2  หน่วยกิต
(Family Life Planning) 
112-109  ดนตรีปฏิบัติ  2 หน่วยกิต
(Music practice) 

(Community Explorer and Service Learning) 
101-106  กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว        3(3-0-6)  
  (Politics and Law in Everyday Life) 
101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต 
                                                                      3(3-0-6) 
 (Philosophy, Religions and Life Style)  
101-108  หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต                           3(2-2-5) 
            (Principles of Logics and Thinking Skill 
              for Lifelong Learning)   
101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ      
            3(3-0-6) 
(Human Relations and Personality Development) 
101-110  จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน         3(3-0-6)   
 (Psychology in Daily Life) 
101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่         3(3-0-6)
 (ASEAN in the Modern World)  
101-112 อารยธรรมศึกษา          3(3-0-6)
 (Civilization Studies) 
101-113 ทักษะการศึกษา         3(2-2-5)
 (Study Skills)    
101-114  จิตวิทยาทั่วไป          3(3-0-6)
 (General Psychology)   
101-115  สังคมวิทยาเบื้องต้น                       3(3-0-6) 
 (Introduction to Sociology) 
101-116  หลักเศรษฐศาสตร์                         3(3-0-6)
 (Principle of Economics) 

2.1.2กลุ่มวิชาภาษาศาสตรจ์ านวน  8 หน่วยกิต  ให้
เรียนจากรายวิชาต่อไปนี ้

114-301  ภาษาอังกฤษ5 (English 5)         2  หน่วยกิต                 
114-302  ภาษาอังกฤษ6(English 6)         2  หน่วยกิต 

2.1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

101-201 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร         3(2-2-5) 
(Thai Language for Communication) 
101-202  ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ         3(2-2-5) 
(Thai Language for Presentation) 
101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 
          3(2-2-5) 
(English for Academic Study) 
101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอแบบมืออาชีพ
           3(2-2-5) 
(English for Professional Presentation) 
101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบ
มาตรฐาน          3(2-2-5) 
(English for Proficiency Test) 
101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ส 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) 
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2.1.3กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษาจ านวนไม่
น้อยกว่า 2 หน่วยกิตให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี ้

121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกติ
(Information Technology) 
121-102คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและท างาน
(Computer for Studies and Works)       3 หน่วยกิต 

 

121-103 ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม   3  หน่วยกติ 
(Life and Environment) 
121-104 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี 3        หน่วยกิต 
(Food for Good Health) 
121-105 เคมีในชีวิตประจ าวัน 3       หน่วยกิต 
(Chemistry in Daily Life) 
121-106 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3      หน่วยกิต 
(Mathematics in Daily Life) 
121-107 สถิติพ้ืนฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
(Basic Statistics for Data Analysis)      3        หน่วยกิต 
120-101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                       3หน่วยกิต   3(3-0-6) 
(Man and Environment) 
125-101 คณิตศาสตร์ในอารยะธรรม            3 หน่วยกิต
(Mathematics in Civilization)   
126-316 สถิติและความน่าจะเป็น             3 หน่วยกิต 
(Statistics and Probability)) 

2.1.3ทดแทนกลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา
ด้วย  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร ์
101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ         3(2-2-5) 
(Data Science and Visualization) 
101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
            3(3-0-6) 
(Green Technology for Sustainable Development) 
101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้าง
นวัตกรรมและธุรกิจใหม่                          3(3-0-6) 
(Logic and Design Thinking for Innovation and 
Start Up)   
101-305 การเชื่อมต่อของสรรพส่ิงส าหรับทุกคน
            3(2-2-5) 
(Internet of Thing for Everyone)  
101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน  
            3(2-2-5) 
(Living Lab for Campus Sustainability) 
 
101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ         3(2-2-5) 
(Information Technology) 
101-308 คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการ
ท างาน            3(2-2-5) 
(Computer for Studies and Work) 
101-309 ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม               3(3-0-6) 
(Life and Environment) 
101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี       3(3-0-6)  
(Healthy Diet) 
101-311 เคมีในชีวิตประจ าวัน              3(3-0-6)  
(Chemistry in Daily Life) 
101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
(Mathematics in Daily Life) 
101-313 สถิติในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
(Statistics in Daily life) 
101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม       3(3-0-6)  
(Mathematics in Civilization)   
101-315 สถิติและความน่าจะเป็น      3(3-0-6)   
(Statistics and Probability) 
 กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร ์
101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกก าลังกาย 
           3(2-2-5) 
(Life, Well-Being and Sports) 
101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต
           3(3-0-6) 
(Art and Music Appreciation) 
101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม         3(3-0-6) 
(Thai Appreciation and Unseen in Siam)  
101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน 
             3(2-2-5) 
(Designing Your Dream) 
101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการด าเนินชีวิต 
               3(2-2-5)  
(Yoga, Meditation and Art of Living) 
101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์           3(2-2-5) 
(Creative Photography) 

เนื่องจากผู้เรียน
บางส่วนเป็นผู้ที่ท างาน
แล้ว และได้เรียนใน
ระดับช้ัน ปวช. ดังนั้น 
เห็นควรปรับให้เพิ่ม
ด้านวิชาการแทนพล
ศึกษา 
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2.2หมวดวิชาเฉพาะสาขา  จ านวน  51  หน่วยกิต 
ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี ้
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  
จ านวน 6 หน่วยกิต ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี้ 
124-105  ฟิสิกส์ทั่วไป          3 หน่วยกติ
(General Physics ) 

125-201  คณิตศาสตร์ 1                         3  หน่วยกิต
(Mathematics 1) 

 

2.2หมวดวิชาเฉพาะสาขา  จ านวน  51  หน่วยกิต 
ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี ้
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  
จ านวน 6 หน่วยกิต ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี้ 
 

                           ไม่เปล่ียนแปลง 
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151-201 กลศาสตร์วิศวกรรม 1      3  หน่วยกิต 
(Engineering Mechanics 1)  

151-271 วัสดุวิศวกรรม  3  หน่วยกิต
(Engineering Materials) 

156-203 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 1   1 หน่วยกิต
(Automotive Engineering Laboratory 1) 

156-204 วิศวกรรมยานยนต์      3  หน่วยกิต 
( Automotive Engineering )         

156-301 ระบบรองรับและส่งถ่ายก าลัง    3  หน่วยกิต
(Suspension and Transmission system)  

156-303 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต2์  1  หน่วยกิต 

(Automotive Engineering Laboratory 2) 

156-304 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 3  1  หน่วยกิต 

(Automotive Engineering Laboratory 3) 

157-102 กรรมวิธีการผลิตยานยนต์ 3  หน่วยกิต
(Automotive Manufacturing Process) 

157-103 สัมมนาวิชาชีพยานยนต์ 3  หน่วยกิต
(Automotive Seminar) 

157-201 การวัดทางวิศวกรรมยานยนต์ 3  หน่วยกิต
(Automotive Engineering Measurement) 

157-475คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต
ส าหรับวิศวกรรมยานยนต์  3  หน่วยกิต 
(Computer Aided Design and Manufacturing for 
Automotive Engineering) 

2.2.2กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขาจ านวน  27หน่วยกิต  
ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี้ 

 
 
 
 
                      ไม่เปลี่ยนแปลง 
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2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 
จ านวน 18หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
จ านวน 12 หน่วยกิต 
 
ก. กลุ่มวิชาชิ้นส่วนยานยนต์ และการผลิต 
156-312 การขึ้นโครงสร้างและการประกอบ 
(Body Assembly)                                    3  หน่วยกิต 
156-315 เครื่องจักรปั๊มขึ้นรูป    3  หน่วยกิต 
(Press Machine) 
156-316 จิ๊กและฟิกเจอร์ส าหรับช้ินงานโลหะ  
(Jig & Fixture for Metal Parts)               3  หน่วยกิต 
156-321 พลาสติกและเรซินและกระบวนการผลิต 
(Plastic & Resin and Plastic Processing)  3  หน่วยกิต 
156-323 การออกแบบเบ้าหล่อ 3  หน่วยกิต  
(Mold Design) 
156-331 วัสดุยาง                   3  หน่วยกิต 
(Rubber Materials) 
 
ข. กลุ่มวิชายานยนต์ไฟฟ้า 
156-351พื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้า 3  หน่วยกิต 
(Fundamental of Electric Vehicle) 
156-352 ระบบพลังงานส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 
(Power for Electric Vehicle)                3  หน่วยกิต 
156-353 ระบบขับเคลื่อนส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า  
(Transmission Systems for Electric Vehicle) 
                                                             3  หน่วยกิต 
156-354 ระบบควบคุมส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า  
(Control Systems for Electric Vehicle) 3  หน่วยกิต 

 ค. กลุ่มวิชายานยนต์กับความปลอดภัย 
157-241  ความรู้พ้ืนฐานรถยนต์และการซ่อมแซม 
( Basic Automotive and Repair)3  หน่วยกิต 
157-242  ประกันภัยยานยนต์  3  หน่วยกิต 
(Automotive Insurance ) 
157-243  ความรู้ด้านประเมินสินไหม 3  หน่วยกิต 
(Introduction Claim Assessor) 
157-244 ความปลอดภัยในยานยนต์ 3  หน่วยกิต 
(Safety of Motor) 

2.2.3กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 
จ านวน 18หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
จ านวน 12 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           ไม่เปล่ียนแปลง  

 

 

 

รวมวิชาช้ินส่วน
พลาสติกและโลหะ
และยางเป็นแขนง
ช้ินส่วนยานยนต์และ
การผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มแขนงยานยนต์กับ
ความปลอดภัยเพื่อ
รองรับอาชีพนัก
ประเมินสินไหม ที่มี
ความรู้ด้านยานยนต ์
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ง. กลุ่มวิชาชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
ไม่มี 

 

ง. กลุ่มวิชาชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
ไม่ม ี

 

เนื้อหาบางส่วนได้
ปรับเปลี่ยนให้เข้า
หมวดยานยนต์̀ ไฟฟ้า 

และเรียนจากกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิต 
ดังนี ้
157-290 เตรียมสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาวิศวกรรม
ยานยนต์                                   1  หน่วยกิต 

157-291 สหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมยานยนต์
                                   5  หน่วยกิต 
ทั้งสองวิชาค าอธิบายรายวิชาไม่เปลี่ยนแปลง 

และเรียนจากกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา จ านวน 6 หน่วย
กิต ดังนี ้
       
 
 
                                 ไม่เปลี่ยนแปลง 

ลดจ านวนหน่วยกิต 
ของวิชาสหกิต 

 

 

หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวน  6 หน่วยกิต  ให้เลือกเรียน
จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยสยาม  

หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวน   6      หน่วยกิต 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ภาคผนวก ค 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยสยาม  
 

 

 
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

การปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
น าเสนอต่อ........(คณะกรรมการวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย)........................... 

ในการประชุมคร้ังท่ี ...../....... เมื่อวันท่ี ....... เดือน.............. พ.ศ. 

 
๑. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 มีความรู้ความเข้าใจในการท างานของอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ โดย
มุ่งเน้นด้านการควบคุมและดูแลรักษา 
 มีความรู้ด้านการผลิตและการบริการยานยนต์ 
 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง  
 มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย  

 
๒. วัตถุประสงค์ในการปรับปรุง  

 การเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้ในทางการปฏิบัติ  
 การเรียนการสอนเน้นวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมยานยนต์  
 การเรียนการสอนปรับให้มีความสัมพันธ์กับตลาดและผู้ประกอบการ 

๓. ความแตกต่างของหลักสูตรปัจจุบันและหลักสูตรปรับปรุง (สรุปประเด็นที่ส าคัญ)  
 

ประเด็นสาระท่ีส าคัญ หลักสูตรปัจจุบัน หลักสูตรปรับปรุง 
- หน่วยกิตรวม 
- เน้นวิชาปฏิบัติการ 
- วิชาที่มีความสัมพันธ์กับตลาด

และผู้ประกอบการ 

84 หน่วยกิต 
 1 รายวิชา 
ไม่มี 

73 หน่วยกิต 
3 รายวิชา 
วิชาสัมนาวิชาชีพทางวิศวกรรมยานยนต์ 

 
๔. จุดเด่นของหลักสูตรที่ปรับปรุง  

 จ านวนหน่วยกิตน้อยลง 
 วิชาในทางปฏิบัติการทางวิศวกรรมเพิ่มขึ้น 
 ความรู้สัมพันธ์กับตลาดแรงงานและผู้ประกอบการ 

 
 
๕. Outcome ของหลักสูตรที่ปรับปรุง (บัณฑิตสามารถท าอะไรได้บ้าง) 

 เป็นวิศวกรด้านการดูแล ควบคุมและรักษาเคร่ืองจักรด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  
 เป็นพนักงานขายชิ้นส่วนยานยนต์ 
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 เปิดกิจการส่วนตัวด้านเคร่ืองยนต์ ยานยนต์ ซ่อม ขายและบริการ  
๖. ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (โอกาสตลาดแรงงาน)  

เน่ืองจากอุตสาหกรรมทางด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศไทยซึ่งมี
จ านวนสถานประกอบการอยู่เป็นจ านวนมากและบุคลากรทางด้านยานยนต์ที่ออกสู่ตลาดงานนับว่ายังมี
ปริมาณน้อยไม่พอเพียงกับความต้องการโดยเฉพาะบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเฉพาะสาขา
โดยตรงในการปฏิบัติงานในแผนกต่างๆของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ภาควิชาวิศวกรรมยาน
ยนต์จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ ให้มุ่งเน้นผลิตบุคลากรในสาขาตามที่ได้กล่าวมา  

๗. ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต (หลักสูตรเดิม)  
ปีการศึกษา  จ านวนบัณฑิต การมีงานท าภายในหนึ่งปี  
2556   6  80%  
2557   8  100% 
2558   8  75% 

๘. รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร และองค์ประกอบของคณะกรรมการผู้วิพากษ์หลักสูตร  
 (บรรยายสรุปประเด็นส าคัญ) และแนบเอกสารประกอบ  

 ที่ปรึกษาหลักสูตรได้แนะน าให้โครงสร้างต้องครบ ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
พื้นฐานทางวิศวกรรม หมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีน้อยสุด แต่ครบคลุม ศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยมองว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้ท างาน สิ่งที่เรียนควรจะเกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ  

 วิชาสัมมนาวิชาชีพทางเทคโนโลยียานยนต์ ควรให้นักศึกษาได้ฝึกค้นคว้า สรุปเนื้อหา และมีการ
น าเสนอ 
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ภาคผนวก ง 

 

หนังสือรับรองให้ความเห็นชอบหลักสูตรของ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
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ภาคผนวก จ 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม 

ว่าด้วย การศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
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ภาคผนวก ฉ 

 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยสยามและบริษัททิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
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