
แผนการศึกษา แบบสหกจิศึกษา สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล หลกัสูตร 2560   (ส าหรับนักศึกษารหัสนักศึกษา ขึน้ต้นด้วยรหัส 61-64 เท่าน้ัน) 

1st 
semester 

         
19  Cr 

2nd 
semester 

         
21  Cr 

3rd 
semester 

                                                                                                                                                                       
21  Cr 

4rd 
semester 

          
21  Cr 

 5th 
semester 

         
21  Cr 

6th 
semester 

         
19  Cr 

7th 
semester 

         
6  Cr 

8th 
semester 

         
18  Cr 

 

000 101 (3) 
English I 

000 102 (3) 
English II 

000 156 (3) 
Multiculturalism 

. 

EN001100 (3) 
Learning Skill 

 
 

EN001201 (1) 
Workshop 

EN001202 (3) 
Drawing 

SC401206 (3) 
Cal I 

 

EN001203 (3) 
Com Pro. 

SC201005 (3) 
Chem I  

 

SC201006 (1) 
Lab Chem I  
 

EN001200 (3) 
Statics 

SC401207 (3) 
Cal II 

 

EN512300 (3) 
Thermo I 

EN512200 (3) 
Dynamics 

EN002204 (3) 
En Materials 

SC402202 (3) 
Cal III 

 

EN512201 (3) 
ME Materials 
 

EN512202 (3) 
ME Machinery 

 

EN512302 (3) 
Fluid Mech 

. 

SC402302 (3) 
Diff 

EN414106 (3) 
DOE 

 

EN512301 (3) 
Thermo II 

 

EN412500 (3) 
Manu Proc. 
 

EN513603 (3) 

Machine Design I 

EN003102 (3) 
Work Prepa. 

000 145 (3) 
Leadership 

EN513100 (3) 
ICE 

EN513303 (3) 
Heat 

 

EN513400 (3) 
Auto Control 

EN513800 (3) 
Com. Aided 
 

EN513203 (3) 
Vibration 

EN513604 (3) 

Machine Design II 

 

EN513304 (3) 
Refrig. & Air 
 

Xxx xxx (3) 
Free Elective 

 

EN514500 (3) 
Power Plant 

Xxx xxx (3) 
Free Elective 

         

ENxxxxxx (3) 
Elective 

ENxxxxxx (3) 
Elective 

 

SC501005 (3) 
Physics I 

SC501003 (1) 
Lab Physics I 
 

 SC501004 (1) 
Lab Physics II 
 

 SC501006 (3) 
Physics II 

 

EN002101 (3) 
Entrepreneurial 

EN513600 (1) 
ME Exp. I 

TOTAL  146 credits 

000 175 (3) 
Creative Think 

000 103 (3) 
English III 

000 104 (3) 
English IV 

EN211001 (3) 
Funda. EE 

EN513602 (2) 
Design Process 

EN513601 (1) 
ME Exp. II 

ENxxxxxx (3) 
Elective 

EN514785 (6) 
Cooperative ME 

แผนใหม ่



แผนการศึกษา แบบฝึกงาน สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล หลกัสูตร 2560   (ส าหรับนักศึกษารหัสนักศึกษา ขึน้ต้นด้วยรหัส 61-64 เท่าน้ัน) 

1st 
semester 

         
19  Cr 

2nd 
semester 

         
21  Cr 

3rd 
semester 

                                                                                                                                                                       
21  Cr 

4rd 
semester 

          
21  Cr 

 5th 
semester 

         
18  Cr 

6th 
semester 

         
19  Cr 

Summer 
 EN513796 (1) 

Practical Training 

       1  Cr 
ไม่นับหน่วยกติ 

7th 
semester 

         
13  Cr 

8th 
semester 

         
14  Cr 

 

000 101 (3) 
English I 

000 102 (3) 
English II 

000 156 (3) 
Multiculturalism 

 

EN001100 (3) 
Learning Skill 

 
 

EN001201 (1) 
Workshop 

EN001202 (3) 
Drawing 

SC401206 (3) 
Cal I 

 

EN001203 (3) 
Com Pro. 

SC201005 (3) 
Chem I  

 

SC201006 (1) 
Lab Chem I  
 

EN001200 (3) 
Statics 

SC401207 (3) 
Cal II 

 

EN512300 (3) 
Thermo I 

EN512200 (3) 
Dynamics 

EN002204 (3) 
En Materials 

SC402202 (3) 
Cal III 

 

EN512201 (3) 
ME Materials 
 

EN512202 (3) 
ME Machinery 

 

EN512302 (3) 
Fluid Mech 

. 

SC402302 (3) 
Diff 

EN414106 (3) 
DOE 

 

EN512301 (3) 
Thermo II 

 

EN412500 (3) 
Manu Proc. 
 

EN513603 (3) 

Machine Design I 

EN003102 (3) 
Work Prepa. 

000 145 (3) 
Leadership 

EN513100 (3) 
ICE 

EN513303 (3) 
Heat 

 

EN513400 (3) 
Auto Control 

EN513800 (3) 
Com. Aided 
 

EN513203 (3) 
Vibration 

EN513604 (3) 

Machine Design II 

 

EN513304 (3) 
Refrig. & Air 
 

EN514998 (1) 
ME Pre-Project 

Xxx xxx (3) 
Free Elective 

 

EN514500 (3) 
Power Plant 

Xxx xxx (3) 
Free Elective 

         

ENxxxxxx (3) 
Elective 

ENxxxxxx (3) 
Elective 

 

SC501005 (3) 
Physics I 

SC501003 (1) 
Lab Physics I 
 

 SC501004 (1) 
Lab Physics II 
 

 SC501006 (3) 
Physics II 

 

EN002101 (3) 
Entrepreneurial 

EN513600 (1) 
ME Exp. I 

TOTAL  146 credits 

000 175 (3) 
Creative Think. 

 

000 103 (3) 
English III 

000 104 (3) 
English IV 

EN211001 (3) 
Funda. EE 

EN513602 (2) 
Design Process 

EN513601 (1) 
ME Exp. II 

ENxxxxxx (3) 
Elective 

ENxxxxxx (3) 
Elective 

EN514999 (2) 
ME Project 

แผนใหม ่
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

หมวดที่ 1.  ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย:        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย):      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

 ช่ือยอ (ภาษาไทย):       วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

 ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 

 ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ):   B.Eng. (Mechanical Engineering) 

3. วิชาเอก 

  วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 ไมนอยกวา 146 หนวยกิต      

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 

5.2  ประเภทของหลักสูตร 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

5.3  ภาษาที่ใช 

 ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 

5.4  การรับเขาศึกษา 

 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยเปนอยางดี 

5.5  ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

 ไมมี 
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5.6  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนมุัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสตูร พ.ศ. 2556 

  คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 2/2560  

เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2560 

 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 

  สภาวิศวกร มีมติรบัรองปริญญา ในการประชุม ครั้งท่ี 61-4/2562 วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562 

  เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2560 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิในปการศึกษา 2562 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

- วิศวกรเครื่องกล โดยสามารถออกแบบ ควบคุม และซอมบํารุงเครื่องจักรกล ควบคมุการผลิต

และกระบวนการตาง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบและควบคุมงานระบบตาง ๆ ของอาคารหรือ

โรงงาน เชน ระบบปรับอากาศ ระบบทอในอาคารและโรงงาน รวมทั้งการวิเคราะหและปรับปรุงการผลิต

และการใชพลงังานในโรงงาน อาคาร และหนวยงานตาง ๆ ได 

- วิศวกรเครื่องกล ในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟา ตั้งแตการพัฒนาโครงการ การควบคุม 

การผลติ การบํารุงรกัษา และการทดสอบวิเคราะหประสิทธิภาพได 

- นักวิจัยในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน พลังงาน อากาศยาน 

หุนยนต เปนตน 

-  ครู อาจารยในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน  

 

9. ช่ือ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-สกุล เลขที่บัตรประชาชน ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ 

1 นางจุฬาภรณ เบญจปยะพร 3-3407- 00771-19-2 ผูชวยศาสตราจารย - Ph.D. (Mechanical 

Engineering)      

- M.Eng.Sc. (Mechanical 

Engineering)     

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
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ท่ี ช่ือ-สกุล เลขที่บัตรประชาชน ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒ ิ

2 นายชนกนันท สุขกําเนิด 3-1201-01716-66-8 ผูชวยศาสตราจารย - Ph.D.  (Bioresources 

Utilization and 

Exploration) 

 - วศ.ม. (เครื่องจักรกลเกษตร

และการจัดการ) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)    

3 นายณัญธิวัฒน พลดี 1-3313-00031-79-0 ผูชวยศาสตราจารย - ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

4 นางสุภัทรา ปลื้มกมล 3-1005-00427-70-8 ผูชวยศาสตราจารย - วศ.ด. (วิศวกรรมระบบการ

ผลิต)   

- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

5 นายจารพุล สุริยวนากุล 3-4699-00031-44-1 อาจารย - ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

หมายเหตุ รายละเอียดเก่ียวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ใหดูในเอกสารแนบ

หมายเลข 2 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปจจุบันการพัฒนาประเทศไดมีการมุงเนนในการพัฒนาดานอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยมุงเนน 

การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสรางสรรค ใชนวัตกรรมและองคความรูในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

ตามนโยบายไทยแลนด 4.0 โดยรัฐบาลไดมุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย 10 ดาน ที่เปนกลไก

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ซ่ึงการพัฒนาดังกลาวมีความจําเปนตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 

ความเขาใจในการออกแบบ และสรางองคความรูหรือนวัตกรรมใหมในภาคการผลิตและบริการ เพ่ือใหมี

การสรางมูลคาเพ่ิมท่ีสูงข้ึน และทําใหประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศไดดีย่ิงข้ึน 

รวมถึงการรู วิกฤติ สรางโอกาสการพัฒนาเพื่อปองกัน เตือนภัย และบรรเทาภัยตอผลกระทบ 

ดานสิ่งแวดลอมที่จะเกิดข้ึน เชน การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ และการเพ่ิมข้ึนของการใชพลังงาน

เพ่ือตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เปนตน เพ่ือเนนการเปนปจจัยที่สนับสนุนตอการพัฒนาและ

การขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม 

อยางตอเนื่อง และการใชคอมพิวเตอรชวยในการทํางานดานวิศวกรรมที่ซับซอนมากข้ึน รวมถึงการใช
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ภาษาอังกฤษในการทํางานดานวิศวกรรมที่มากข้ึน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล โดยเพิ่มรายวิชาที่ใชงานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

และภาษาอังกฤษในหลักสูตรใหมากข้ึน 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จําเปนตอง        

การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลข้ึน เพ่ือรองรับนโยบาย  

ไทยแลนด 4.0 ของประเทศ โดยมีการบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ ท้ังการพัฒนาและ 

สรางองคความรู รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาผสมผสานรวมกับจุดแข็งในสังคมไทย 

กับเปาหมายยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ และแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยที่เนนการพัฒนาอุตสาหกรรม

ซึ่งตองใชบุคลากรทางวิศวกรรมเครื่องกลท่ีมีคุณภาพเปนจํานวนมาก อันสอดคลองกับพันธกิจของ 

คณะวิศวกรรมศาสตร เพ่ือใหบัณฑิตท่ีจะสําเร็จการศึกษาออกไปในอนาคตมีความรู ความสามารถ 

ท่ีทันสมยัสอดรับกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งน้ีจะเนนการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาสอดแทรกในเน้ือหา 

การเรียน เ พ่ือให บัณฑิต ท่ีสํ าเร็ จการศึกษามี ความรู พ้ืนฐานทางด าน วิศวกรรมเค ร่ืองกล ท่ี ดี 

พรอมที่จะนําไปใชงานกับสภาวการณปจจุบัน นอกจากจะมุงเนนในทางทฤษฎีอันเปนเลิศแลว ยังมุงเนน 

ให บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษามีความสามารถในทางปฏิบั ติที่ดี  และสามารถประยุกต ใชความรู 

ทางดานวิศวกรรมเคร่ืองกลในการแกไขปญหาตาง ๆ ไดดีอีกดวย อีกจุดมุงหมายหนึ่ง คือ การจัดกิจกรรม

ในช้ันเรียนเพื่อสงเสริมบุคลิกภาพของบัณฑิตที่จะสําเร็จการศึกษา นอกจากวิชาการท่ีเปนเลิศแลว 

ผูปฏิบัติงานท่ีดีควรมีคุณสมบัติในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดีดวยเชนกัน ซ่ึงจะสงผลใหบัณฑิต 

ท่ีสําเร็จการศึกษาเปนผูมีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

มีความเปนผูนําและเปนบัณฑิตท่ีมีคณุธรรมและจริยธรรมตามแนวทางจรรยาบรรณของวิศวกร  

11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ท่ีจําเปนในการวางแผนหลักสูตร             

ไดคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคม และเตรียมความพรอมในการปรับตัวใหเขากับเศรษฐกิจยุคใหม       

ซึ่งปจจุบันประเทศไทยตองเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน Asean Community ซึ่งหนึ่ง

ในเสาหลักคือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ที่มีจุดมุงหมายเพ่ือใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต อยูรวมกันในสังคมที่เอ้ืออาทร ประชากรมีความเปนอยูที่ดี ไดรับการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและมี

ความมั่นคงทางสังคม ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาคน เพ่ือเตรียมความพรอมที่จะกาวเขาสูประชาคมอาเซียน   

ปจจุบันประเทศท่ีพัฒนาแลวหลายประเทศกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งเปนทั้งโอกาส และ     

ภัยคกุคามตอประเทศไทย โดยดานหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาดสินคาเพ่ือสุขภาพ 

และการใหบริการดานอาหารสุขภาพ ภูมิปญญาทองถ่ินและแพทยพ้ืนบาน สถานท่ีทองเท่ียว และ          

การพักผอนระยะยาวของผูสูงอายุ จึงนับเปนโอกาสในการนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญา

ทองถ่ินของไทยและนํามาสรางมูลคาเพ่ิม ซ่ึงจะเปนสินทรัพยทางปญญาท่ีสรางมูลคาทางเศรษฐกิจได       

แตในอีกดานก็จะเปนภัยคุกคามในเรื่องการเคล่ือนยายแรงงานที่มีฝมือและทักษะไปสูประเทศ 
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ท่ีมีผลตอบแทนสูงกวา ขณะเดียวกัน การแพรขยายของเทคโนโลยีทําใหการดูแลและปองกันเด็กและวัยรุน

จากคานิยมที่ไมพึงประสงคเปนไปอยางลําบากมากข้ึน ตลอดจนปญหาการกอการราย การระบาด         

ของโรคพันธุกรรมใหม ๆ และการคายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ จึงจําเปนตองใหความรู ทักษะและ

จริยธรรมที่ถูกตองแกกลุมวัยกําลังศึกษาวิศวกรรมเคร่ืองกลเปนกลไกดานหน่ึงของการขับเคลื่อน

กระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอน ท่ีตองใช “ความรอบรู” ในการพัฒนาดานตาง ๆ ดวยความรอบคอบ และ

เปนไปตามลําดับข้ันตอนสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมท้ังการเสริมสรางศีลธรรมและสํานึก         

ใน “คุณธรรม“ จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่และดําเนินชีวิตดวยความเพียร อันจะเปนภูมิคุมกันในตัวที่ดี   

ใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

จากผลกระทบของนโยบายไทยแลนด 4.0 ท่ีตองการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

บนฐานความรูและนวัตกรรมสมัยใหม ประกอบกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขา

วิศวกรรมศาสตร และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ท่ีตองการใหมีมาตรฐานเทียบเคียงกันได  

ท้ังระดับชาติและระดับสากล จึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพสามารถปรับเปลี่ยน 

ไดตามวิ วัฒนาการของเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกลและมาตรฐานคุณวุฒิทางดานสาขา

วิศวกรรมศาสตร การรองรับการแขงขันของตลาดแรงงานในปจจุบันและอนาคตได รวมท้ังการเตรียม

ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ท่ีจะตองยกระดับบัณฑิตใหมีคุณภาพสูงข้ึนเพ่ือเขาไปเปนสวนสําคัญ

ในการพัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันไดในประชาคมโลก โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 

ท่ีมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานทันที มีความรูคูคุณธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีศักยภาพสูง 

ในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงมีความเปนผูนํารอบรูและ

รูเทาทันเทคโนโลยีวิชาชีพ สามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษได มีความเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และมีการบูรณาการกิจกรรมนอกหลักสูตรและชีวิตจริงเขากับหลักสูตรเพ่ือเรียนรูการทํางาน

ในภาคการผลิตและภาคสังคม ซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย คือ มุงสูความเปน

เลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

12.2  ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 การพัฒนาหลักสูตรไดสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่เนนการเปนสถาบันการเรียนรู     

พลวัตรระดับแนวหนาในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา           

และการสรางความเปนเลิศในการประยุกตเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมอีกทั้งยังเปนภาระหน่ึง 

ของพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีไวดังน้ีผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร 

 ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรูและนวัตกรรม 

 บริการวิชาการแกสังคม 

 พัฒนาองคการธรรมาภิบาล 
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 เพ่ิมขีดความสามารถของระบบและกลไกการประกันคณุภาพและการจัดการความรู 

 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ประยุกตเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและพัฒนานวัตกรรม 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่น ที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 การบริหารหลักสูตร 

 ไมมี 

13.2  การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย 

รวมดวยหรือไม อยางไร 

 ไมมี 

13.3   รายวิชาในหลักสูตรน้ีมีผูเรียนในสาขาอื่นเรียนดวยหรือไม อยางไร 

 ไมม ี

 

หมวดที่ 2.  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)  

มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในดานวิศวกรรมเคร่ืองกล มีทักษะและประสบการณการเรียนรู

และการฝกปฏิบัติ พรอมสําหรับการทํางาน การแกปญหาและการพัฒนาความรู ในสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมเครื่องกล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ เขาใจในสถานการณ 

ของโลกและสังคมที่มีความแตกตางหลากหลายและเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา เปนบัณฑิตที่พึงประสงค

ของสังคมและตลาดงานปจจุบัน รวมถึงมีความสามารถในการส่ือสารและเรียนรูตลอดชีวิต 

1.2 วัตถุประสงค 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)   

มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคณุสมบัติดังนี้ 

1.2.1 มีความรูความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

สามารถประยุกตใชความรูไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอใน

ระดับที่สูงข้ึน 

1.2.2  มีความรูพื้นฐานและทักษะในการเปนผูประกอบการ 

1.2.3 มีความสามารถในการใชความรู  ทักษะทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และ

วิศวกรรมศาสตร ในการคิดวิเคราะห ริเริ่มสรางสรรคงาน และแกไขปญหาทาง

วิศวกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
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1.2.4  มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพทเทคนิคทางวิชาชีพ  

ในการติดตอส่ือสาร การเรียนรู และการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการใชเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและสารสนเทศไดอยางมปีระสิทธิภาพ  

 1.2.5  มีความสนใจใฝรู สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ใหทันตอความกาวหนาและ 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ 

1.2.6 มีวุฒิภาวะ ความเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ และทักษะในการทํางานเปนหมูคณะและ

เครือขาย สามารถบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

1.2.7  มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพ่ือสังคม ถือเอาประโยชนของสวนรวมเปนท่ีต้ัง 

ภาคภูมิใจในทองถ่ิน สถาบัน และประเทศชาติ 

1.2.8  มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางานและใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 

1.2.9  มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม และ

ประเทศชาติ ประกอบวิชาชีพดวยความซ่ือสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

การพัฒนาการเรียนการ

สอน 

สงเสริมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนศูนยกลาง 

มีจํานวนช่ัวโมงหรือหัวขอการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

และแบบทดสอบความสามารถจริง 

การพัฒนานักศึกษา 

 

1. สงเสริมใหนักศึกษามีความเปนผูนํา

และผูรวมงานที่ดีมีมนุษยสัมพันธ 

2. ส ง เสริ ม ให นั ก ศึกษามี คุณ ธร รม 

จรรยาบรรณ และจริยธรรม  

3. สงเสริมการเตรียมความพรอมให

นั กศึ ก ษ า  สํ า ห รั บก า ร ส อ บ ใ บ

ประกอบวิชาชีพ 

4. ส งเสริมการใช ภาษาอั งกฤษ การ

วิเคราะหบทความ และการนําเสนอหนา

ช้ันเรียน 

5. พัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมใน

การปฏิบั ติงานจริงก อนไปสหกิจ

ศึกษา 

1. จํ า น ว น กิ จ ก ร ร ม ท่ี ส ง เ ส ริ ม

นักศึกษาใหมีความเปนผูนําและ

ผูรวมงานท่ีดีมีมนุษยสัมพันธ 

2. จํานวนกิจกรรมท่ีสง เสริม ให

นักศึกษามีคุณธรรมจรรยาบรรณ 

และจริยธรรม 

3. จํานวนกิจกรรม ท่ีสง เสริมให

นักศึกษามีความพรอมสําหรับ

การสอบใบประกอบวิชาชีพ 

4. มี จํานวนรายวิชาสัมมนาทาง

วิศวกรรมเครื่องกลเปนภาษา 

อังกฤษ 
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แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

การเปลี่ยนแปลงจุดเนน

ของหลักสูตร 

เพ่ิมทักษะในการทํางานของนักศึกษา 1. อัตราสวนการได งานทําของ

ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร

สงูข้ึน 

2. เ งิน เ ดือนเฉ ล่ียของผู สํ า เ ร็ จ

การศึกษาสูงข้ึน 

การเพ่ิมเนื้อหาใหม ๆ 

ท่ีสําคัญ 

ทํ าการทบทวนเ น้ือหาราย วิ ชา ใน

หลักสูตร 

ปรับปรุงเน้ือหาในรายวิชาในสวน

สาระใหมหรือเพ่ิมเติมเน้ือหา 

 

หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 

 ระบบการจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ซ่ึงเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดท่ี 1 ขอ 6 (เอกสารแนบหมายเลข 4) หรือระเบียบ 

ท่ีจะปรบัปรุงใหม  

1.2  การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ 

 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา

พิเศษ ระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2557 

1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

 ไมมี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาตน     เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 

 ภาคการศึกษาปลาย  เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 

 ภาคการศึกษาพิเศษ เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม  (ถามี) 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

             ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ 2555   

หมวดที่ 2 ขอ 9 (เอกสารแนบหมายเลข 4) หรือเปนไปตามระเบียบที่จะปรับปรุงใหม 
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

 ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเปนการเรียนที่มีรูปแบบแตกตาง            

ไปจากเดิมท่ีคุนเคย มีสังคมกวางข้ึน ตองดูแลตนเองมากข้ึน มีกิจกรรมทั้งการเรียนในหองและกิจกรรม

เสริมหลักสูตรท่ีนักศึกษาตองสามารถจัดแบงเวลาใหเหมาะสม 

 

 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

 2.4.1.  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมแนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

สถาบันฯ และการแบงเวลา 

 2.4.2 มอบหมายหนาที่อาจารยที่ปรึกษาใหแกอาจารยทุกคน ทําหนาที่สอดสองดูแล ตักเตือน         

ใหคาํแนะนําแกนักศึกษา 

 2.4.3 จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการสรางความสัมพันธของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา 

เชน วันแรกพบระหวางนักศึกษากับอาจารยวันพบผูปกครอง การติดตามการเรียนของ

นักศกึษาช้ันปที่ 1 จากอาจารยผูสอน และจัดกิจกรรมสอนเสรมิถาจําเปน เปนตน 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

ระดับการศึกษา จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปท่ี 1 80 80 80 80 80 

ชั้นปท่ี 2 - 80 80 80 80 

ชั้นปท่ี 3 - - 80 80 80 

ชั้นปท่ี 4 - - -  80  80 

รวม 80 160 240 320 320 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 80 80 

 2.6  งบประมาณตามแผน 

ประมาณการรายรับ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

คาธรรมเนียมการศึกษา 2,400,000 4,800,000 7,200,000 9,600,000 9,600,000 

งบประมาณแผนดิน (ใชสอย 

ตอบแทน วัสดุ ครุภัณฑ) 

1,426,883 1,498,227 1,573,138 1,651,795 1,734,385 

รวมรายรับ 3,826,883 6,298,227 8,773,138 11,251,795 11,334,385 

ประมาณการรายจาย ปงบประมาณ 
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2560 2561 2562 2563 2564 

งบใชสอย ตอบแทน 1,148,065 1,889,468 2,631,941 3,375,539 3,400,315 

งบวัสดุ 861,049 1,417,101 1,973,956 2,531,654 2,550,237 

งบครุภัณฑ 861,049 1,417,101 1,973,956 2,531,654 2,550,237 

  

  

ประมาณการรายจาย 
ปงบประมาณ 

2560 2560 2560 2560 2560 

งบดําเนินการ (การพัฒนา 

การเรียนการสอน พัฒนา

นักศึกษา ทุน ฯลฯ) 

956,721 1,574,557 2,193,285 2,812,949 

 

2,833,596 

รวมรายจาย 3,826,883 6,298,227 8,773,138 11,251,795 11,334,385 

ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร =   141,164 บาท   
 

2.7 ระบบการศึกษา 

     ระบบการศึกษาเปนแบบช้ันเรียน   

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

 ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 766/2549) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา

และคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี จากการศึกษาในระบบ (เอกสารแนบหมายเลข 5) และ

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 (เอกสารแนบ

หมายเลข 6) 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1  จํานวนหนวยกิต    รวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  146  หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิต 

ตามแผนการศึกษา 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร              146 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 

 1.1 กลุมวิชาภาษา 12 

 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร - สังคมศาสตร 12 

 1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร - วิทยาศาสตร 6 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                             110 
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ฝกงาน สหกิจศึกษา 

 2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐาน 34 34 

 2.2 กลุมวิชาบังคับ 64 67 

  2.2.1 วิชาพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล 31 31 

    2.2.2 วิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 33 30 

   2.2.3 วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา   

 ฝกงาน สหกิจศึกษา 

              - วิชาฝกงาน                 (ไมนับหนวยกิต) 1 - 

              - วิชาสหกิจศึกษา - 6 

 2.3 กลุมวิชาเลือก                12 9 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6-9 
 

3.1.3 รายวิชา 

  3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานในรายวิชาท่ีกําหนดไวในกลุมตาง ๆ ดังรายละเอียด    

แยกตามกลุมวิชา ดังตอไปนี้   

(1) กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 

  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานทุกรายวิชาในกลุมวิชาภาษา โดยมีรายวิชาดังตอไปนี้ 

**000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I  

**000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II  

**000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

 English III  

*000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV  

  

(2) กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร 12 หนวยกิต 

   นักศึกษาตองเรียนและสอบผานทุกรายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร - สังคมศาสตร 

โดยมีรายวิชาดังตอไปนี้ 

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Leadership and Management  

**000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
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 Multiculturalism  

000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน 3 

 Basic Computer and Information Technology                      (ไมนับหนวยกิต) 

**EN001100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) 

 Learning Skill Development  

   

**EN003102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-Development  

หมายเหตุ: รายวิชา 000 160 เปนรายวิชาที่ นักศึกษาจะตองศึกษาเรียนรูดวยตนเองในระบบ                 

e-Learning ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเขารับการอบรมในหัวขอตางๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไมมีการ

เรียนการสอนในช้ันเรียนและไมนับหนวยกิต (Audit) นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชา 000 160          

ในระบบ e-Testing ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  

(3) กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 6 หนวยกิต 

   นักศึกษาตองเรียนและสอบผานทุกรายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตร - วิทยาศาสตร 

โดยมีรายวิชาดังตอไปนี้ 

**000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา  3(3-0-6) 

 Creative Thinking and Problem Solving  

**EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ 3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Spirit Incubation  

   

  3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ                                                ไมนอยกวา 110 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานในรายวิชาท่ีกําหนดไวในกลุมตาง ๆ ดังรายละเอียด 

แยกตามกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

  (1) กลุมวิชาพื้นฐาน 34 หนวยกิต 

  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานในทุกวิชาตอไปน้ี  

**EN001200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

 Statics  

**EN001201 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Workshop Practice  

**EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 Engineering Drawing   
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**EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Programming  

**SC201005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

**SC201006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-2-1) 

 General Chemistry Laboratory  

**SC401206 แคลคูลสัสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  

**SC401207 แคลคูลสัสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering II  

**SC402202 แคลคูลสัสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering III  

**SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineering  

**SC501003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory I  

**SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory II  

**SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

**SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  

  

   (2) กลุมวิชาบังคับ 64 หรือ 67  หนวยกิต 

    (2.1) วิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมเคร่ืองกล 

    นักศึกษาตองเรียนและสอบผานในทุกวิชาตอไปน้ี 

31  หนวยกิต 

**EN002204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials  

**EN211001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Electrical Engineering  

**EN412500 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

 
Manufacturing Processes 
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**EN414106 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Design of Engineering Experiments  

**EN512200 พลศาสตร 3(3-0-6) 

 Dynamics  

**EN512201 กลศาสตรของวัสดุ 3(3-0-6) 

 Mechanics of Materials  

**EN512300 อุณหพลศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Thermodynamics I  

**EN512301 อุณหพลศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Thermodynamics II  

**EN512302 หลักมูลกลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Fluid Mechanics  

**EN513600 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-2) 

 Mechanical Engineering Experiment I  

**EN513601 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-2) 

 Mechanical Engineering Experiment II  

**EN513602 กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 2(1-3-4) 

 Engineering Design Process  

   

   (2.2) วิชาชีพวิศวกรรมเคร่ืองกล 30 หรือ 33 หนวยกิต 

   นักศึกษาตองเรียนและสอบผานจากทุกรายวิชาตอไปน้ี และตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ไมตํ่ากวา 2.00 หรือตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไมตํ่ากวา C จึงมีสทิธ์ิสําเร็จการศึกษา สําหรับนักศึกษา

ที่เลือกเรียนวิชา EN514785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล จะไดรับการยกเวนไมตองเรียนวิชา      

EN514998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเคร่ืองกล และ EN514999 โครงการวิศวกรรมเครื่องกล 

**EN512202 กลศาสตรเคร่ืองจักรกล 3(3-0-6) 

 Mechanics of Machinery  

**EN513100 เคร่ืองยนตเผาไหมภายใน 3(3-0-6) 

 Internal Combustion Engine  

**EN513203 การส่ันสะเทือนทางกล                                                           3(3-0-6) 

 Mechanical Vibration  

**EN513303 การถายโอนความรอน 3(3-0-6) 

 

Heat Transfer 
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**EN513304 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 3(3-0-6) 

 Refrigeration and Air Conditioning  

**EN513400 การควบคมุอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

 Automatic Control   

**EN513603 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 3(3-0-6) 

 Machine Design I  

**EN513604 การออกแบบเครื่องจักรกล 2 3(3-0-6) 

 Machine Design II  

*EN513800 การใชคอมพิวเตอรชวยทางระบบเชิงกล 3(2-3-6) 

 Computer Aided Design of Mechanical System  

**EN514500 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 3(3-0-6) 

 Power Plant Engineering  

**EN514998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเคร่ืองกล 1(0-3-2) 

 Mechanical Engineering Pre-Project  

**EN514999 โครงการวิศวกรรมเครื่องกล                                                     2(0-6-3) 

 Mechanical Engineering Project  

   

  (2.3) วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา     1 หรือ 6 หนวยกิต 

  นักศึกษาที่มีหนวยกิตสะสมจากรายวิชาในหลักสูตรไมนอยกวาสามในสี่ของหนวยกิต

ทั้งหมด หรือมีสถานะเปนนักศึกษาช้ันปที่ 3 หรือสูงกวา ตองเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหน่ึงจากรายวิชา 

ตอไปนี ้

**EN513796 การฝกงาน 1(0-3-1) 

 Practical Training ไมนับหนวยกิต 

**EN514785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Mechanical Engineering  

 

  (3) กลุมวิชาเลือก ไมนอยกวา 9 หรือ 12 หนวยกิต 

   นักศึ กษาต อง เลื อก เ รียนและสอบผ านจากราย วิชาต อไปนี้  หรือราย วิชาที่ 

คณะจะเปดเพ่ิมเติมภายหลังโดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชา EN514785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล อยางนอย 9 หนวยกิต 

หรือ สําหรับนกัศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN513796 การฝกงาน อยางนอย 12 หนวยกิต  

**EN514000 การจัดการความปลอดภัย                                    3(3-0-6) 

 Safety Management  
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**EN514001 การวิเคราะหความเสียหายทางวิศวกรรมข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Engineering Failure Analysis  

**EN514002 การออกแบบระบบทอในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Piping System Design  

**EN514003 หลักมูลของวิศวกรรมการปองกันอัคคีภัย  3(3-0-6) 

 Fundamentals of Fire Protection Engineering  

**EN514101 วิศวกรรมยานยนต 3(2-3-6) 

 Automotive Engineering  

**EN514204 กลศาสตรการแตกหักและการลา 3(3-0-6) 

 Fracture Mechanics and Fatigue  

**EN514305 การเผาไหม 3(3-0-6) 

 Combustion  

**EN514306 ระบบกําลังของของไหล 3(3-0-6) 

 Fluid Power System  

**EN514307 เคร่ืองจักรกลของไหล 3(3-0-6) 

 Fluid Machinery  

**EN514401 วิศวกรรมหุนยนต 3(2-3-6) 

 Robotic Engineering  

**EN514402 ระบบโครงขายประสาทเทียมข้ันแนะนํา 3(2-3-6) 

 Introduction to Artificial Neural Network Systems  

**EN514403 การวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(2-3-6) 

 Mechanical Engineering Measurement  

**EN514501 หลักของการอนุรักษพลังงาน 3(3-0-6) 

 Principles of Energy Conservation  

*EN514502 หมอไอน้ําและกังหันกาซ 3(3-0-6) 

 Boiler and Gas Turbine  

**EN514503 แหลงพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 

 Alternative and Renewable Energy Resources  

**EN514504 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย 3(3-0-6) 

 Solar Energy Engineering  

**EN514801 ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตทางวิศวกรเคร่ืองกล 3(3-0-6) 

 
Finite Element Method in Mechanical Engineering 
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**EN514802 การเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวยทางวิศวกรเครื่องกล        3(2-3-6) 

 Computer-Aided Drafting in Mechanical Engineers  

**EN514803 แคด/แคม/แค ขั้นแนะนํา 3(2-3-6) 

 Introduction to CAD/CAM/CAE  

**EN514804 การหาคาเหมาะสมท่ีสุดทางวิศวกรรมข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Engineering Optimization  

**EN003300 วิศวกรรมระบบรางข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway System Engineering  

*EN003301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 

 Tribology in Railway System Engineering  

*EN003302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  

*EN003303 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Signaling and Control  

*EN003304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3(3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  

*EN003305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3(3-0-6) 

 Railway Project Management  

*EN003306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Track Design  

*EN003307 การบํารุงรักษาระบบรางข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway Maintenance  

*EN003308 ระบบจายไฟฟาสําหรับรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Electrification  

*EN003309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Traction Systems  

*EN004310 ระบบขับเคล่ือนรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Propulsion System  

*EN004311 การควบคมุและการปฏิบัติการเดนิรถ 3(3-0-6) 

 Train Operation and Control  

**EN413102 วิศวกรรมการซอมบํารุง 3(3-0-6) 

 

Maintenance Engineering 
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**EN614203 การควบคมุมลพิษเสียงและการสั่น 3(3-0-6) 

 Noise Pollution and Vibration Control  

   

  3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                                          6 - 9 หนวยกิต 

   ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีและสอบผานรายวิชาใดๆ ที่เปดสอน                     

ในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยประกาศเพ่ิมเติมภายหลัง หรอืจากสถาบันการศึกษา

อ่ืน โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต แตไมเกิน 

9 หนวยกิต หากนักศึกษาลงทะเบียนเกินจากที่กําหนดไวใหถือวาเปนการลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน 

 

หมายเหตุ   :     *  หมายถึง  รายวิชาใหม 

    ** หมายถึง  รายวิชาเปลี่ยนแปลง  
คําอธิบายระบบรหัสวิชา 

 รหัสวิชาในหลักสูตร กําหนดไวดังน้ี 

000 xxx ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง วิชาของสํานักวิชาศึกษาทั่วไป 

EN หมายถึง อักษรยอคณะวิศวกรรมศาสตร 

ตัวเลขหลักที่ 1 และ 2  ลําดับท่ีสาขาวิชาที่เปดสอนกอนหลัง 

 เลข 00 หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร 

 เลข 11 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 เลข 21 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 เลข 31 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

 เลข 41 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 เลข 51 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 เลข 61 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

 เลข 71 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

 เลข 81 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

ตัวเลขหลักที่ 3      หมายถึง ระดับของวิชา (ช้ันปที่นักศึกษาเรียนตามแผนการศึกษา) 

 เลข 1 หมายถึง ช้ันปที่ 1 

 เลข 2 หมายถึง ช้ันปที่ 2 

 เลข 3 หมายถึง ช้ันปที่ 3 

 เลข 4 หมายถึง ช้ันปที่ 4 

ตัวเลขหลักที่ 4      หมายถึง กลุมวิชาในสาขา  

 เลข 0   หมายถึง กลุมวิชาดานระบบวิศวกรรม 

 เลข 1 หมายถึง กลุมวิชาดานยานยนต 
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 เลข 2 หมายถึง กลุมวิชาดานกลศาสตร 

 เลข 3 หมายถึง กลุมวิชาดานอุณหพลศาสตรและของไหล 

 เลข 4 หมายถึง กลุมวิชาดานการวัดและการควบคุมอัตโนมัติ  
 เลข 5 หมายถึง กลุมวิชาดานพลังงาน 

 เลข 6 หมายถึง กลุมวิชาดานการทดลอง และออกแบบ 

 เลข 7 หมายถึง กลุมวิชาสัมมนา ปญหาพิเศษ สหกิจศึกษา และ ฝกงาน 

   EN513796 ฝกงาน 

   EN514785 สหกิจศึกษา 

เลข 8 หมายถึง กลุมวิชาดานการใชคอมพิวเตอรชวยในงานวิศวกรรม 

เลข 9 หมายถึง กลุมวิชาโครงการ 

  EN514998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเครื่องกล 

   EN514999 โครงการวิศวกรรมเครื่องกล 

ตัวเลขตัวท่ี 5-6      หมายถึง ลําดับท่ีของรายวิชาในกลุมวิชาตาง ๆ ของสาขาวิชา              

SC หมายถึง วิชาของคณะวิทยาศาสตร 

           ตัวเลขตัวที่ 1 หมายถึง สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร 

 เลข 2 หมายถึง สาขาวิชาเคมี 

 เลข 4 หมายถึง สาขาวิชาคณิตศาสตร 

 เลข 5 หมายถึง สาขาวิชาฟสิกส 

 
 

3.1.4  แผนการศึกษา 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I  

000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 3(3-0-6) 

 Creative Thinking and Problem Solving  

EN001100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) 

 Learning Skill Development  

EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 Engineering Drawing   

SC401206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  

SC501003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory I  
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SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 19 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 19 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II  

EN001200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

 Statics  

EN001201 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Workshop Practice  

EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Programming  

SC201005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

SC201006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-2-1) 

 General Chemistry Laboratory  

SC401207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering II  

SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory II  

SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 21 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 40 

 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

 English III  

EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ 3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Spirit Incubation  

EN002204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials  
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EN512200 พลศาสตร 3(3-0-6) 

 Dynamics  

EN512201 กลศาสตรของวัสดุ 3(3-0-6) 

 Mechanics of Materials  

EN512300 อุณหพลศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Thermodynamics I  

SC402202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering III  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 21 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 61 

 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV  

EN412500 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

 Manufacturing Processes  

EN414106 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Design of Engineering Experiments  

EN512202 กลศาสตรเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 

 Mechanics of Machinery  

EN512301 อุณหพลศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Thermodynamics II  

EN512302 หลักมูลกลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Fluid Mechanics  

SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineering  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 21 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 82 

 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  (สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝกงาน) หนวยกิต 

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Leadership and Management    
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EN211001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Electrical Engineering  

EN513100 เครื่องยนตเผาไหมภายใน 3(3-0-6) 

 Internal Combustion Engine  

EN513303 การถายโอนความรอน 3(3-0-6) 

 Heat Transfer  

EN513600 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-2) 

 Mechanical Engineering Experiment I  

EN513602 กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม  2(1-3-4) 

 Engineering Design Process   

EN513603 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 1 3(3-0-6) 

 Machine Design I  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 18 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 100 

 

 

   

ปที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  (สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา)   หนวยกิต 

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Leadership and Management     

EN211001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Electrical Engineering  

EN513100 เครื่องยนตเผาไหมภายใน 3(3-0-6) 

 Internal Combustion Engine  

EN513303 การถายโอนความรอน 3(3-0-6) 

 Heat Transfer  

EN513600 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-2) 

 Mechanical Engineering Experiment I  

EN513602 กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม  2(1-3-4) 

 Engineering Design Process   

EN513603 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 1 3(3-0-6) 

 

Machine Design I 
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ENxxxxxx วิชาเลือก 3 

 Elective Course  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 21 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 103 

 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  (สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝกงาน) หนวยกิต 

EN003102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-Development  

EN513203 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 

 Mechanical Vibration  

EN513304 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 3(3-0-6) 

 Refrigeration and Air Conditioning  

EN513400 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

 Automatic Control  

EN513604 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 2                    3(3-0-6) 

 Machine Design II  

EN513601 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-2) 

 Mechanical Engineering Experiment II  

EN513800 การใชคอมพิวเตอรชวยทางระบบเชิงกล 3(2-3-6) 

 Computer Aided Design of Mechanical System  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 19 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 119 

 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  (สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา) หนวยกิต 

EN003102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-Development  

EN513203 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 

 Mechanical Vibration  

EN513304 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 3(3-0-6) 

 

Refrigeration and Air Conditioning 
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EN513400 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

 Automatic Control  

EN513604 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 2                    3(3-0-6) 

 Machine Design II  

EN513601 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-2) 

 Mechanical Engineering Experiment II  

EN513800 การใชคอมพิวเตอรชวยทางระบบเชิงกล 3(2-3-6) 

 Computer Aided Design of Mechanical System  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 19 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 122 

 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ  (สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาฝกงาน) หนวยกิต 

EN513796 การฝกงาน 1(0-3-1) 

 Practical Training ไมนับหนวยกิต 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 1 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 119 

   

ปที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  (สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝกงาน) หนวยกิต 

EN514998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-2) 

 Mechanical Engineering Pre-Project  

ENxxxxxx วิชาเลือก 9 

 Elective Course  

xxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 

 Free Elective  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 13 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 132 

    

ปที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  (สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา)    หนวยกิต     

EN514785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 6 

 Cooperative Education in Mechanical Engineering  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 6 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 128 
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  (สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝกงาน) หนวยกิต 

000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism  

EN514500 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 3(3-0-6) 

 Power Plant Engineering  

EN514999 โครงการวิศวกรรมเคร่ืองกล              2(0-6-3) 

 Mechanical Engineering Project  

ENxxxxxx วิชาเลือก 3 

 Elective Course  

xxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 

 Free Elective  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 14 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 146 

 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  (สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา)         หนวยกิต 

000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism  

EN514500 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 3(3-0-6) 

 Power Plant Engineering  

ENxxxxxx วิชาเลือก 6 

 Elective Course  

xxx xxx วิชาเลือกเสรี 6 

 Free Elective  

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 18 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 146 

    
 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

**000 101 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 

 English I  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี  

 
 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง เพื่อสามารถส่ือสารไดใน

ชีวิตประจําวันและในการเรียน  
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 Development of reading, writing, speaking and listening 

skills for use in every-day life and learning 

 

   

**000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 000 101   

 

 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง เพื่อสามารถสื่อสารไดใน

ชีวิตประจําวันและในการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนจากท่ีเรียนในวิชา 000 

101 

 

 

 Development of reading, writing, speaking and listening 

skills for use in every- day life and learning at a higher level 

than the course 000 101 

 

    

**000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

 English III  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 000 102   

 
 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง นําเสนอ อภิปราย ไดใน

ชีวิตประจําวัน การเรียน และอาชีพ  

 

 

 Development of reading, writing, speaking, listening, 

presenting and discussing in every- day life, learning and 

occupation 

 

   

*000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV  

 เงื่อนไขของรายวิชา : 000 103  

 

 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง นําเสนอ อภิปราย ไดใน

ชีวิตประจําวัน การเรียน และอาชีพ ในระดับที่สูงขึ้นจากที่เรียนในวิชา 

000 103 

 

 

 Development of reading, writing, speaking, listening, 

presenting and discussing in every- day life, learning and 

occupation at a higher level than the course 000 103 
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000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Leadership and Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี  

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนํา บุคลิกภาพ ลักษณะและ

บทบาทผูนํา การสรางทีมงานและการทํางานเปนทีม หลักการและ

ทฤษฎีการจัดการ การจัดการตัวเอง การจัดการกับภาวะวิกฤต การ

จัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการกับความขัดแยง การจัดการเชิงกล

ยุทธ แนวทางในการพัฒนาทักษะการเปนผูนําและการจัดการ 

 

 

   Concepts and theories of leadership, personalities, 

characteristics and roles of leadership, team building and 

team working, principle and theories of management, self 

management, crisis management,  change management, 

conflict management, strategic management, development of 

leadership and management 

 

   

**000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี  

  วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก 

วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม

อีสาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัฒนกับผลกระทบ

ทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถีชีวิต 

 

  Culture and cultural diversity, western culture, eastern 

culture, ASEAN culture, Thai culture and Isan culture, social 

changes and globalization and their impact on culture and 

culture in way of life 

 

   

000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน                        3 หนวยกิต 

 Basic Computer and Information Technology               ไมนับหนวยกิต 

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี  

  ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตนและการจัดการแฟมขอมูล สารสนเทศและการ

สื่อสาร การประมวลผลคํา ตารางคํานวณ การนําเสนอผลงาน ฐานขอมูล 
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  Basic concepts of computer and information technology, 

using the computer and managing files, information and 

communications, word processing, spreadsheets, 

presentations, databases 

 

   

**000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 3(3-0-6) 

 Creative Thinking and Problem Solving  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี  

 

 หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสรางสรรค การแสวงหา

ขอมูลและความรู  การใหเหตุผล การตัดสินใจ เทคนิคการคิดเ ชิง

สรางสรรค การประยุกตการคิดทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ

สงัคมศาสตรสําหรับการแกปญหา 

 

 

 Principle, concept and process of creative 

thinking, information and knowledge seeking, reasoning, 

thinking and decision making, develop and techniques of 

creative thinking, application of mathematic scientific and 

social thinking for problem solving 

 

   

**EN001100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู  

Learning Skill Development  

เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 ลักษณะพ้ืนฐานของการทํางาน ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

ทักษะการเรี ยนรูดวยตนเอง การประยุกตใชงานคอมพิว เตอร 

เพ่ือการเรียนรู การจัดการคณุภาพในองคกร หลกัพ้ืนฐานความปลอดภัย 

ทักษะการตั้งคําถาม และจดบันทึก ทักษะความคิดสรางสรรค ไคเซน 

ในการศึกษา ทักษะการทํางานเปนทีม เทคนิคการนําเสนอผลงาน 

ทักษะการแกไขปญหา  

 

 Basic description of work, 21st century learning skill, self-

paced learning, introduction to application of computer for 

learning, quality management system in organization, 

principles of safety, inquiry skill, noting skill, creative thinking 

skill, Kaizen in education, team work skill, presentation 

technique, problem solving skill 
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**EN001200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

 Statics  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

ระบบแรง แรงลัพธ  แรงในสภาวะสภาวะสมดุล  แรงเสียดทาน 

เสถียรภาพของโครงสราง จุดศูนยถวงกลางเรขาคณิต หลักการงาน

สมมติ  และพลศาสตรเบื้องตน 

 

 

Force systems, resultant, equilibrium, friction, stability of 

structure, centroid, principle of virtual work and introduction 

to dynamics 

 

   

**EN001201 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Workshop Practice  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

ความปลอดภัยในการฝกปฏิบัติการในโรงงาน หลักการพ้ืนฐานและ

ปฏิบัติการใชเครื่องมือและเครื่องจักรชนิดตางๆ การดําเนินงานการ 

ตัด เ ฉือนด วยมื อและ อัตโนมั ติ  การ เ ช่ือมไฟฟ า  การเ ช่ือมแก ส  

การปรับแตง การดําเนินงานทางไฟฟาพ้ืนฐานและระบบไฟฟาโรงงาน

ข้ันแนะนาํ 

 

 

Safety in workshop practice, basic principles and practice 

of various tools and machines, manual and automatic 

machining operation, arc welding, gas welding, bench work, 

basic electrical operation and introduction to electrical 

system in industry 

 

   

**EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 Engineering Drawing  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพราง หลักการฉายภาพ แบบภาพฉาย  

การใหขนาดและระยะคลาดเคลื่อนยินยอม ภาพตัด ภาพรูปทรง  

ภาพชวยและแผนคลี่ แบบรายละเอียดและแบบประกอบใชคอมพิวเตอร

ชวยเขียนแบบข้ันพ้ืนฐาน 

 

 
Standard lettering, freehand sketches, orthographic 

projection, orthographic drawing, dimensioning and 
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tolerancing, sections, pictorial drawing, auxiliary view and 

development, detail and assembly drawing, basic computer-

aided drawing 

 

**EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Programming  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 แนวคิดของคอมพิวเตอร วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร ระบบ

คอมพิวเตอร องคประกอบของฮารดแวร องคประกอบของซอฟตแวร 

และปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร แนวคิดการประมวลผล

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส การแปลงขอมูลเปนสารสนเทศ การประมวลผล

ขอมูลคอมพิวเตอร การออกแบบและระเบียบวิธีการพัฒนาโปรแกรม 

การออกแบบจากบนลงลาง ผังงานโปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษา

ระดับสูงที่เปนปจจุบัน  หลักมูลการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง  

ชนิดขอมูลหลักมูล การนําเขาและการสงออกขอมูล โครงสรางควบคุม 

ฟงกชัน แถวลําดับ และสายอักขระและแฟมขอมูล การฝกปฏิบัติ 

การเขียนโปรแกรม    

 

 

Computer concepts, evolution of computer, computer 

system concepts, hardware components, software 

components and hardware and software interaction, 

electronic data processing concepts, data into information 

transforming, computer data processes, program design and 

development methodology, top- down design approach, 

program flowchart, current high level language programming: 

high level language programming fundamental, fundamental 

data types, data input and output, control structures, 

functions, arrays and strings and files, programming practices 

 

   

**EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ 3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Spirit Incubation  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 
 กระบวนการบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ การประเมิน

ศักยภาพของตนเอง คุณลักษณะและจิตวิญญาณของผูประกอบการที่ดี 
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หลักการพัฒนาสรางเสริมคานิยมท่ีดีในการทํางานและการเปน

ผูประกอบการที่ ดี หลักการสรางแรงจูงใจภายในและความเช่ือมั่น 

ในศักยภาพของตนเอง หลักการเสริมสรางทัศนคติและการคิดเชิงบวก

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน หลักมนุษยสัมพันธและการทํางาน

เปนทีม การสรางเสริมภาวะผู นํ า หลักคุณธรรมและจริยธรรม 

ในการประกอบการ หลักพุทธธรรมกับการทํางาน หลักในการ

ประกอบการท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม การพัฒนาทักษะการคิด 

เชิงสรางสรรคและนวัตกรรม การสรางแนวคิดและโอกาสทางธุรกิจ

ใหมๆ และเคล็ดลับสูความสําเร็จของผูประกอบการ องคความรู 

ในการประกอบธุรกิจเบื้ องตนและหลักการใหบริการท่ี เปน เลิศ  

องคความรูเบื้องตนในการเขียนแผนธุรกิจ การวางแผนกลยุทธธุรกิจ 

การวางแผนด านการตลาด การฝกปฏิบัติพัฒนาทักษะการเปน

ผูประกอบการท่ีดีในแตละดาน   

 

Process of entrepreneurial spirit incubation, evaluation of 

one’ s own potential, characteristics and spirit of good 

entrepreneurs, principles for the development and 

enhancement of good value in working and being good 

entrepreneurs, internal self-motivation and self- confidence, 

principle for reinforcing attitudes and positive thinking to 

improve work performance, principles of human relation and 

teamwork, enhancement of leadership, Buddhism related to 

work, ethics and morals of entrepreneurs, corporate social 

responsibility ( CSR) , development of creative and innovation 

skills, creation of new business ideas and opportunities and 

tips for entrepreneurial success, basic knowledge in business 

operations and principles of service excellence, basics in 

business plan writing, business strategy plan, marketing 
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**EN002204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

ความสัมพันธระหวางโครงสราง กระบวนการผลิต และการใชงาน

วัสดุวิศวกรรมกลุมหลัก แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย 

สมบัตทิางกลและการเส่ือมสภาพของวัสดุ   

 

 

 Relationship among structures production processes 

applications of main groups of engineering materials, phase 

equilibrium diagrams and their interpretations, mechanical 

properties and materials degradation 

 

   

**EN003102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง  

3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-Development  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับการพัฒนาประเทศ จริยธรรม

และจรรยาบรรณ องคการและการจัดการ การบริหารการเปล่ียนแปลง

เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน การปรับปรุงอยางตอเนื่อง อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยในการทํางาน การสรางแรงจูงใจ การคิดเชิงวิพากษและ

การคิดเชิงสรางสรรค การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารสมัยใหม การเขียนประวัติและจดหมายสมัครงาน การเขียน

รายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพสูความเปนผูนํา 

 

 Human resource development for country development, 

code of ethics and conduct, organization and management, 

change management for sustainable development, 

continuous improvement, occupational health and safety, 

creating motivation, critical and creative thinking, innovation 

development, modern information and communication 

technology, writing of curriculum vitae and application letter, 

report writing and presentation, personality development for 

leadership 

 

  

 

 



มคอ. 2 

~ 33 ~ 

**EN003300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway  System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ประวัติและวิวัฒนาการของระบบขนสงทางราง การวางแผน

นโยบายการพัฒนาโครงการ การคาดการณปรมิาณการเดินทางและการ

ใชการขนสงทางราง การจัดการโครงการในระบบขนสงทางราง 

โครงสรางทางรถไฟ ขบวนรถไฟและการขับเคลื่อน สถานีรถไฟ ระบบ

การจายไฟฟาแกทางรถไฟ ระบบไฟฟาภายในตัวรถ ระบบอาณัติ

สัญญาณและการสื่อสาร การกอสรางงานโยธา การเดินรถ การจัดการ

การซอมบํารุง การดําเนินธุรกิจในระบบขนสงทางราง และรถไฟ

ความเร็วสงู 

 

 

 History and evolution of rail transport system, policy 

planning, project development, forecast of travel demand 

and using rail transport, project management in rail transport 

system, railway track structure, bogies and motive power, 

railway station, railway electrification system, electrical 

system in rolling stock, signaling system and communication, 

civil construction, railway operation, maintenance 

management, business operation in rail transport system and 

high speed train 

 

   

*EN003301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 

 Tribology in Rail Way System Engineering  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ความเสียดทานและการสึกหรอในระบบรางขั้นแนะนํา กลไกการ

สมัผัส ความเสียดทานของพ้ืนผิวสัมผัสระหวางลอกับรางรถไฟ การหลอ

ลื่นระหวางลอและราง กลไกการเสียหายของผิวลอและราง ระบบแพน

โทกราฟ ระบบลูกปน ระบบตัวลดการสั่นสะเทือน ระบบเกียรและการ

สงกําลัง องคประกอบของเครื่องยนตดีเซล และการเฝาตรวจสภาวะของ

เครื่องจักร 

 

 

 Introduction to tribology in railway system, contact 

mechanics, friction in wheel- rail contact, lubrication in rail 

wheel, surface damage mechanism in rail wheel, pantograph 
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system, brake system, damper suspension system, gear and 

transmission system,  components of diesel engine and 

machine condition monitoring 

   

*EN003302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 วิศวกรรมลอเล่ือนข้ันแนะนํา สวนประกอบท่ีสําคัญ ภาพรวมหลัก

พลศาสตรของตัวรถ พลศาสตรของตัวรถตามแนวยาว (รางและเบรค) 

ลอและผิวสัมผัส การขับข่ีสบาย ตูรถไฟ ระบบรับนํ้าหนัก ระบบเบรค

และรูปแบบตูโดยสารในขบวนรถไฟ แนวคิดการออกแบบพ้ืนฐาน การ

บํารุงรักษาและการติดตาม ระบบลอเล่ือน 

 

 

 Introduction to railway rolling stock and major 

components, rail vehicle dynamics, longitudinal rail vehicle 

dynamics (traction and brake), wheel and rail contact, comfort 

ride, bogie, suspension, brake system and rail coach body, 

rolling stock monitoring, maintenance and basic design 

concept are introduced 

 

   

*EN003303 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Signaling and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ระบบการขนสงข้ันแนะนํา ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมสําหรับ

รถไฟ ระบบปองกันการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุม

รถไฟ มาตรฐานที่เก่ียวของตางๆ กับระบบอาณัติสัญญาณและการ

ควบคมุการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณท่ีใชกับรถไฟเมโทรหรือรถไฟ

ในเมืองกับรถไฟทางไกล  รถสินคาและรถไฟความเร็วสูงจุดสับราง 

ประแจกล ไฟสัญญาณ ระบบการควบโยง ระบบการควบคุมรถไฟ ระบบ

อาณัติสัญญาณบนรถไฟและนอกรถไฟ ผังระบบอาณัติสัญญาณ การ

วางแผน การออกแบบและการเลือกเทคโนโลยี และระบบอาณัติ

สญัญาณท่ีเหมาะสม 

 

 
 Introduction to transport system, overview of signaling 

system and controlling for train, automatic train protection, 
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standard related to signaling system and traffic control, 

signaling system for mass rapid transit, urban train, inter- city 

train and high speed train, the shunt, mechanical railroad 

switch, light signal, interlocking system, train control system, 

signaling system inside and outside the train, signaling system 

diagram, planning, design and technology selecting and 

suitable signaling system  

   

*EN003304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3(3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ความเปนมาของระบบรางทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ระบบ

รางกับการพัฒนาเมืองและการใชประโยชนที่ ดิน คุณลักษณะเชิง

เศรษฐศาสตรและพาณิชยของระบบราง นโยบาย กฎหมาย การจัดการ

และบริหารองคกรรถไฟ การพยากรณปริมาณผูโดยสารและสินคา การ

กําหนดโครงสรางอัตราคาโดยสาร การวิเคราะหและศึกษาความ

เหมาะสมโครงการระบบราง การรวมทุนและผลจากการดําเนินธุรกิจ

ระบบราง 

 

 

 History of rail transport system in Thailand and foreign 

countries, railway system with urban development and land 

utilization, commerce and economic characteristics of railway 

system, policy, law, railway organization management and 

administration, forecast of passenger and merchandise 

demand,  determination of train fares structure, feasibility 

study and analysis in railway system project, joint venture and 

impact of railway business operation 

 

   

*EN003305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3(3-0-6) 

 Railway Project Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 
 การวางแผนการจัดการโครงการ การประเมินแบบบูรณาการ การ

จัดการกําหนดการตาง ๆ ระบบการจัดการทรัพยากร การจัดการขอมูล
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และเอกสาร การจัดการความเสี่ยง การวิเคราะหการตัดสินใจเก่ียวกับ

การวางแผนและการจัดการโครงการระบบราง 

 

 Planning and project management, integration 

assessment, schedule management, resources management 

system, document and information management, risk 

management, decision analysis related to railway project 

management 

 

   

*EN003306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Track Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ระบบขนสงทางรางและการบริหารกิจการรถไฟข้ันแนะนํา ลอเลื่อน

ข้ันแนะนํา การเคลื่อนที่และการหยุดขบวนรถที่มีผลตอทางรถไฟ การ

ออกแบบวางแนวเสนทาง รถไฟระหวางเมือง รถไฟชานเมือง รถไฟใน

เมือง โครงสรางทางรถไฟและองคประกอบ ความเสถียรของทางท่ีใชราง

เช่ือมยาว ระบบอาณัติสัญญาณ และส่ิงอํานวยความสะดวกในการเดิน

รถท่ีเก่ียวกับงานโยธา  

 

 

   Introduction to rail transport system and railway business 

administration, rolling stock, train moving, stop effected to rail 

track, rail track design, inter-city rail, sub-urban rail, urban rail, 

rail track structure and composition, stability of rail track in 

long rail link, signaling system facilities in railway operating 

related to civil work 

 

 

*EN003307 การบํารุงรักษาระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway Maintenance  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 แนวคิดพื้นฐานการบํารุงรักษา หลกัการบํารุงรักษา การวางแผนการ

บํารุง โรงซอมบํารุง เครื่องมือและอุปกรณ คุณภาพและความปลอดภัย

ในการบํารุงรักษา กรณีศึกษาอุปกรณระบบตัวรถไฟ ระบบตัวรถไฟ 

ระบบรางสถานี การเปล่ียนแปลงระบบราง ระบบอาณัติสัญญาณและ

การส่ือสารระบบไฟฟา ส่ิงอํานวยความสะดวกและรถไฟความเร็วสูง 

 



มคอ. 2 

~ 37 ~ 

 

 Basic concept of maintenance, principle of maintenance, 

maintenance planning, maintenance plants, tools and 

equipments, quality and safety in maintenance, case study in 

auxiliary systems on rolling stock, rolling stockpower systems, 

rail track system and station, railroad switching, signaling and 

communication system in electrical system, facilities  

 

   

*EN003308 ระบบจายไฟฟาสําหรับรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Electrification  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ระบบการขนสงทางรางข้ันแนะนํา ภาพรวมของระบบจายไฟฟา

สําหรับรถไฟ ระบบจายไฟฟากระแสไฟตรง ระบบไฟฟาลากจูงรถไฟ

มอเตอรกระแสไฟสลับ หลักการและการออกแบบ คารีเลยปองกันและ

ระบบกราวด การจําลองทางคอมพิวเตอรสําหรับระบบไฟฟาสําหรับ

รถไฟ คุณภาพกําลังไฟฟา ระบบควบคุมประมวลผลและการจัดเก็บ

ขอมูล ระบบกําลังไฟฟาเสริมและการบํารุงรักษา 

 Introduction to rail transport system, overview of railway 

electrification, DC railway power supply system, AC traction 

power system, principle and design of protective relay and 

grounding system, computer simulation of railway 

electrification, power quality, supervisory control and data 

acquisition ( SCADA) , auxiliary power supply system and 

maintenance 

 

 

*EN003309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Traction Systems  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 โครงสรางพ้ืนฐานของระบบรางข้ันแนะนํา ระบบจายไฟฟาสําหรับ

รถไฟ ภาพรวมของระบบไฟฟาลากจูงรถไฟ ฟสิกสพ้ืนฐานของมอเตอร

ลากจูง กระแสตรงและมอเตอรกระแสสลับ ระบบการขับเคล่ือนควบคุม

ความเร็วมอเตอรกระแสไฟตรงและมอเตอรกระแสไฟสลับ ระบบการ

เบรกทางกล ระบบการเบรกทางพลศาสตรและรี เยนเนอเรทีฟ 

เทคโนโลยีรถไฟท่ีใชพลังงานจากแรงแมเหล็กในการเคลื่อนท่ี  
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 Introduction to infrastructure, railway electrification, 

overview of railway traction systems, basic physics of DC 

traction motor and AD traction motor, velocity control for DC 

motor and AC motor drive system, mechanical brake system, 

dynamic and regenerative braking system, magnetically 

levitating technology 

 

   

*EN004310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Propulsion System  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 พลศาสตรของยานพาหนะท่ีใชราง ระบบการขับเคล่ือนรถไฟและ

ระบบหยุดรถราง  ระบบการขับเคลื่อนเครื่องยนตดีเซล รถจักรดีเซลไฮ

ดรอลิค รถจักรดีเซลทางกล รถจักรดีเซลไฟฟา ระบบมอเตอรลากจูง

ไฟฟาท่ีใชกระแสสลับและตรง ระบบแบบมอเตอรเชิงเสนและระบบ

ลอยตัวดวยสนามแมเหล็ก ระบบเบรคแบบรีเจนเนอรเรทีฟ 

 

 

 Dynamics of rail vehicles, rail propulsion and tram stop 

system, diesel engine propulsion system, diesel- hydraulics 

locomotive, diesel mechanical locomotive, diesel electrical 

locomotive, DC and AC direct and alternating current, linear 

motor system and electromagnetic suspension, transmission 

system and regenerative brake system 

 

   

*EN004311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) 

 Train Operation and Control  

 เง่ือนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 การเคล่ือนที่ของขบวนรถไฟ โปรไฟลความเร็วของขบวนรถ การ

คํานวณตาราง ระยะทาง เวลา หลักการของความปลอดภัยและความ

เช่ือถือได การจัดระยะหางระหวางขบวนรถไฟในการจัดการเดินรถ 

อาณัติสัญญาณประเภทตางๆ ผลตอการจัดระยะหางระหวางขบวนรถ 

หลักการของสหสัมพันธ การวิเคราะหความจุของการเดินรถ การ

ออกแบบผังทางและสวนประกอบเพ่ือรองรับการเดินรถ การจัดการและ

ควบคมุการเดินรถของผูใหบริการขนสงระบบราง 
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 Motion of train, velocity profile of rolling stock, calculation 

of schedule, distance, time, principle of safety and reliability, 

distance arrangement between rolling stock in train operation, 

type railway signaling, effect of distance arrangement 

between rolling stock in train, principle of correlation, 

capacity analysis of train operation, flow design and the 

components for train operation, train  operation  and  control  

for  service  providers  in railway transport system 

 

 

**EN211001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Electrical Engineering    

 เง่ือนไขของรายวิชา :  SC501006  

 

 การวิเคราะหแรงดัน กระแสและกําลัง ไฟฟาในวงจรไฟฟ า

กระแสตรงและกระแสสลับ หมอแปลงไฟฟา เครื่องจักรกลไฟฟาขั้น

แนะนํา เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา แนวคิดของระบบไฟฟา 

สามเฟส วิธีการสงกําลังไฟฟา เครื่องมือวัดไฟฟาข้ันพื้นฐาน อุปกรณ 

สารก่ึงตัวนําข้ันแนะนํา 

 

 

 Analysis of voltage, current and power in direct current 

and alternating current circuits, transformers, introduction to 

electric machinery, generators, motors, concepts of three-

phase systems, methods of  power transmission, basic 

electrical measuring instruments, introduction to 

semiconductor devices  

 

   

**EN412500 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

 Manufacturing Processes  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

กระบวนการผลิตข้ันแนะนํา ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการ

ผลิต การหลอ การ ข้ึนรูป การตัดเฉือน และการเ ช่ือมประสาน  

ความสัมพันธของวัสดุและกระบวนการผลิต หลักมูลของตนทุนการผลิต  

เทคโนโลยีสมัยใหมในกระบวนการผลิต 

 

 
Introduction to manufacturing processes, theory and 

concept of manufacturing processes such as casting, forming, 
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machining and welding, material and manufacturing processes 

relationships, fundamentals of manufacturing cost, modern 

technology in manufacturing processes 

   

**EN413102 วิศวกรรมการซอมบํารุง 3(3-0-6) 

 Maintenance Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN412500   

 

 การบํารุงรักษาสําหรับอุตสาหกรรมและแนวคิดการบํารุงรักษาทวี

ผลแบบทุกคนมีสวนรวม สถิติการขัดของ ความเช่ือมั่น การวิเคราะห

ความสามารถในการดูแลรักษาและสภาพพรอมใชงาน การหลอลื่น 

ระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกันและเทคนิคการตรวจสอบสภาพ ระบบ

การควบคุมการบํารุงรักษาและการส่ังซอม การจัดการการบํารุงรักษา

อยางเปนระบบ บุคคลและทรัพยากร ระบบควบคุมการจัดการการ

บํารุงรักษาเชิงตัวเลขดวยคอมพิวเตอร การจัดการขอมูลตามชวงอายุ 

รายงานการบํารุงรักษาและดัชนีช้ีวัดสมรรถนะหลัก การพัฒนาระบบ

การบํารุงรักษา 

 Industrial maintenance and Total Productive Maintenance 

(TPM) concepts, failure statistics, reliability, maintainability and 

availability analysis, lubrication, preventive maintenance 

systems and condition monitoring technologies, Maintenance 

control and work order systems, maintenance organization, 

personnel and resources, computerized maintenance 

management systems ( CMMS) , life cycle management, 

maintenance reports and key performance indexes, 

maintenance system development 

 

   

**EN414106 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Design of Engineering Experiments  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC401207  

 

 สถิติข้ันแนะนํา การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมขั้นแนะนํา 

การทดลองท่ีมี ป จ จัยเ ชิ งเ ด่ียว การออกแบบบล็อกสุมสมบูรณ   

จัตุรัสละตินและการออกแบบที่เก่ียวของ การทดลองแบบแฟคตอเรียล 
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การทดลองแบบแฟคตอเรียล การออกแบบเศษสวนแฟคตอเรียล  

การถดถอยเชิงเสนและระเบียบวิธีพ้ืนผิวผลตอบสนองข้ันแนะนํา 

 

 Introduction to statistics, introduction to design of 

engineering experiments, experiments with a single factor, 

randomized complete block designs, latin squares and 

related designs, factorial designs, fractional factorial designs, 

introduction to regression and response surface methodology 

 

   

**EN512200 พลศาสตร 3(3-0-6) 

 Dynamics  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN001200  

 

จลนศาสตรและจลนคณิตศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กฎการ

เคล่ือนท่ีขอที่สอง ของนิวตัน ความเสียดทาน งานเสมือน โมเมนต 

ความเฉ่ือยของมวล จลนคณิตศาสตรในระนาบของวัตถุเกรง็ จลนศาสตร 

ในระนาบของวัตถุเกร็ง การสั่นข้ันแนะนํา   

 

 

Kinetics and kinematics of particles and rigid bodies, 

Newton’ s second law of motion, friction, virtual work, mass 

moment of inertia, plane kinematics of rigid bodies, plane 

kinetics of rigid bodies, introduction to vibration 

 

   

**EN512201 กลศาสตรของวัสดุ 3(3-0-6) 

 Mechanics of Materials  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN001200  

 

แรงและความเคน ความเคนของภาชนะความดันผนังบาง 

ความสัมพันธของความเคนและความเครียด สมบัติเชิงกลของวัสดุ 

ช้ินสวนท่ีรับภาระในแนวแกน การบิดตัวของเพลากลม แผนภาพ 

แรงเฉือนและโมเมนตดัด ความเคนในคาน การโก งตัวของคาน  

ความเคนผสมและวงกลมโมห เกณฑการวิบัติ การโกงงอของเสา 

 

 

Forces and stresses, stresses in thin- walled pressure 

vessel, stresses and strain relationship, mechanical properties 

of materials, axially loaded member, torsion of circular shaft, 

shear force and bending moment diagrams, stresses in beams, 
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deflection of beams, combined stresses and Mohr’ s circle, 

failure criteria, buckling of columns 

   

**EN512202 กลศาสตรเคร่ืองจักรกล 3(3-0-6) 

 Mechanics of Machinery  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN512200   

 

 กลไกและช้ินตอโยงข้ันแนะนํา การวิเคราะหความเร็วและความเรง 

การวิเคราะหแรงเชิงสถิต จลนคณิตศาสตรและพลวัตในเคร่ืองจักรกล 

เฟองและขบวนเฟอง การสมดุลของมวลหมุนและมวลเคล่ือนที่ไปกลับ 

 

 

Introduction to mechanisms and linkages, velocity and 

acceleration analysis, static kinematic and dynamic forces 

analysis in machines, gear and gear trains, balancing of rotating 

and reciprocating masses 

 

   

**EN512300 อุณหพลศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Thermodynamics I  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC501005   

 

 

แนวคิดและนิยามทางอุณหพลศาสตร สมบัติและกระบวนการของ

แกสอุดมคติ ไอน้ํา และสสาร งานและพลังงาน กฎขอท่ีหนึ่งของอุณ

หพลศาสตร กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร เอนโทรป วัฏจักรคารโน 

พ้ืนฐานการถายโอนความรอนและการเปลี่ยนรูปพลังงาน วัฏจักรกําลัง 

วัฏจักรการทําความเย็น 

 

 

Thermodynamic concepts and definitions, properties and 

processes of ideal gas, steam and some other substances, 

work and energy, the first law of thermodynamics, the second 

law of thermodynamics, entropy, Carnot cycle, basic heat 

transfer and energy conversion, power cycles, refrigeration 

cycles 
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**EN512301 อุณหพลศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Thermodynamics II  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN512300   

 

การวิเคราะหตามกฏขอท่ีสองของอุณหพลศาสตร สารผสมของแกส

อุดมคติ สารผสมระหวางแกสและไอและไซโครเมตรี ปฏิกิริยาทางเคมี

และการเผาไหม การไหลแบบอัดตัวได กังหันไอนํ้า กังหันแรงดลและ

กังหันปฏิกิริยา  

 

 

Second-law analysis of thermodynamics, mixture of ideal 

gases, gas- vapor mixtures and psychrometry, chemical 

reactions and combustion, compressible flow, steam turbine, 

impulse turbine and reaction turbine 

 

   

**EN512302 หลักมูลกลศาสตรของไหล   3(3-0-6) 

 Fundamentals of Fluid Mechanics  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN512200   

 

แนวความคิดพื้นฐาน สมบัติของของไหล ความดันและสถิตยศาสตร

ของของไหลสถิต จลนคณติศาสตรของของไหล สมการมวล สมการเบอร

นูลล่ีและสมการพลังงาน การวิเคราะหโมเมนตัมของระบบการไหล การ

วิเคราะหเชิงมิติ ความคลายคลึงและแบบจําลอง การไหลแบบคงที่ท่ีกด

อัดไมได  การออกแบบการเลือกเคร่ืองจักรกลของไหล พ้ืนฐานการไหล

ของของไหลท่ีกดอัดได 

 

 

Basic concepts properties of fluids, pressure and statics of 

fluid statics, kinematics of fluid, mass, Bernoulli and energy 

equations, momentum analysis of flow systems, dimensional 

analysis, similitude and modeling, steady incompressible flow, 

selection design of fluid machinery, basic compressible fluid 

flow 

 

   

**EN513100 เคร่ืองยนตเผาไหมภายใน 3(3-0-6) 

 Internal Combustion Engine  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN512300   

 
หลักมูลของเครื่องยนตสันดาปภายในและการทํางาน วัฏจักร

มาตรฐานอากาศ วัฏจักรเช้ือเพลิง-อากาศ วัฏจักรจริง การเผาไหมใน
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เคร่ืองยนตท่ีจุดระเบิดดวยประกายไฟและท่ีจุดระเบิดดวยการอัด 

เช้ือเพลิงและการเผาไหม ระบบจุดระเบิด อุปกรณผสมเช้ือเพลิงใน

เคร่ืองยนตท่ีจุดระเบิดดวยประกายไฟและท่ีจุดระเบิดดวยการอัด 

ซุปเปอรชารจจิ้งและสกาเวนจ้ิง ระบบการหลอลื่น สมรรถนะของ

เครื่องยนตและการทดสอบ การควบคมุมลพิษ 

 

Internal combustion engine fundamentals, air standard 

cycle, fuel-air cycle, actual cycle, combustion in spark-ignition 

and compression- ignition, fuels and combustion,  ignition 

system, fuel metering in spark- ignition and compression-

ignition, supercharging and scavenging, lubrication system, 

engine performance and testing, emission control 

 

 

**EN513203 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 

 Mechanical Vibration  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN512200   

 

การสั่นสะเทือนของระบบหน่ึงระดับความอิสระ การสั่นสะเทือน

แบบบิดตัว การสั่นสะเทือนแบบอิสระและบังคับวิธีระบบสมมูล การ

สั่นสะเทือนของระบบหลายระดับความอิสระ การหาคาความถ่ีธรรมชาติ

และรูปรางของการส่ัน การลดและควบคุมการส่ันสะเทือน การวัดการ

สั่นสะเทอืนและการประยุกตใชงาน 

 

 

  Vibration of one degree of freedom systems, torsional 

vibration, free and forced vibration, method of equivalent 

systems, vibration of multi degree of freedom systems, 

vibration reduction and control, vibration measurement and 

applications 

 

   

**EN513303 การถายโอนความรอน 3(3-0-6) 

 Heat Transfer  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :   EN512302 และ SC402302   

 

 หลักพื้นฐานของการถายโอนความรอน การนํา การพา และการแผ

รังสี อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนและการสงเสริมการถายโอนความ

รอน การนําความรอนแบบสถานะคงท่ีใน 1 มิติ และ 2 มิติ เทคนิคการ

หาผลเฉลยเชิงตัวเลขและเชิงแผนภูมิ การพาความรอนแบบธรรมชาติ 
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การพาความรอนแบบบังคับ การถายโอนความรอนโดยการแผรังสี การ

เดือดและการควบแนน หลักเทียบของการถายโอนมวลกับความรอน 

และอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน 

 

Basic principles of heat transfer, conduction, convection 

and radiation, heat exchangers and heat transfer 

enhancement, one and two dimensional steady- state heat 

conduction, one and two dimensional unsteady state heat 

conduction, numerical and graphical solution techniques, 

natural convection, forced convection, thermal radiation, 

boiling and condensation, the laws of mass transfer and 

analogy with heat transfer and heat exchanger 

 

   

**EN513304 การทําความเย็นและการปรับอากาศ 3(3-0-6) 

 Refrigeration and Air Conditioning   

 เงื่อนไขของรายวิชา  :   EN512301 และ EN513303   

 

ความรูพ้ืนฐานในการทําความเย็นและคาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ        

วัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอดัดแปลง การวิเคราะหสวนประกอบ     

ในระบบ สารทําความเย็นและสมบัติของสารทําความเย็น การทําความ

เย็นดวยการระเหยและหอผึ่งน้ํา การทําความเย็นแบบดูดซึม การ

คํานวณภาระการทําความเย็นของระบบทําความเย็น การแชแข็งของ

อาหาร การปรับอากาศ การประมาณภาระการทําความเย็นของระบบ

ปรับอากาศ การกระจายอากาศและการออกแบบระบบทอลม 

 

 

Basic knowledge of refrigeration and coefficient of 

performance, modified vapor compression refrigeration 

cycles, system components analysis, refrigerant and their 

properties, evaporative cooling and cooling towers, 

absorption refrigeration, calculation of cooling load of 

refrigeration system, freezing of foods, air conditioning, cooling 

load estimation of air conditioning system, air distribution and 

duct system design 
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**EN513400 การควบคุมอัตโนมัติ      3(3-0-6) 

 Automatic Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :   EN211001 และ SC402302   

 

 การควบคุมอัตโนมัติสําหรับอุตสาหกรรมข้ันแนะนํา ทบทวนการ

แปลงลาปลาซ แบบจําลองทางคณิตศาสตรของช้ินสวนควบคุมเชิงเสน 

ความเสถียร ความฉับไว และความคลาดเคล่ือนที่ สภาวะคงท่ีของระบบ

ควบคมุปอนกลับของระบบปอนกลับเชิงเสนในโดเมนเวลา การออกแบบ

และวิเคราะหโดเมนเวลา วิธีการทางเดินราก และการออกแบบ วิธี

ตอบสนองความถ่ีและการออกแบบ แบบจําลองคณิตศาสตรของระบบ

ควบคมุสมัยใหม 

 

 

Introduction to automatic control for industry, review 

Laplace transform, mathematical modeling of linear control 

elements, stability, speed and steady state error of linear 

feedback systems, time domain analysis and design,  root 

locus methods and design, compensation of control systems 

design, frequency response methods and design, 

mathematical modeling of modern control 

 

   

**EN513600 การทดลองทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 1(0-3-2) 

 Mechanical Engineering Experiment I  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN512300  

 

การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกลดานการวัดแรง การวัดการขจัด 

การวัดอุณหภูมิ การวัดอัตราการไหลของของไหล การวัดสมบัติเชิงกล

ของวัสดุ การถอด การประกอบและการปรับแตงเคร่ืองยนตเผาไหม

ภายในความเร็วรอบสูง การวิเคราะหขอมูล การรายงานผลการทดลอง 

 

 

Experiments in mechanical engineering in force 

measurement, displacement measurement, temperature 

measurement, fluid flow measurement, mechanical 

measurement of material properties, disassembly, assembly 

and tuning of high speed internal combustion engine, data 

analysis, reporting of experimental results 
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**EN513601 การทดลองทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 2 1(0-3-2) 

 Mechanical Engineering Experiment II  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN513600   

 

การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกลดาน พลศาสตร การถายโอน

ความรอนและการควบคุมกระบวนการ การประเมินสมรรถนะของ

เคร่ืองจักรกลของไหล เครื่องปรับอากาศ เครื่องยนตเผาไหมภายใน

ความเร็วรอบสูง 

 

 

Experiments in mechanical engineering in dynamics, heat 

transfer and process control, performance evaluation of fluid 

machinery, air conditioning, high speed internal combustion 

engine 

 

   

**EN513602 กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม  2(1-3-4) 

 Engineering Design Process   

 เงื่อนไขของรายวิชา  :   EN512201 และ EN512300   

 

 กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลข้ันแนะนํา การ

วางแผนและพัฒนาขอกําหนดของการออกแบบ การออกแบบเชิง

แนวคิด การประเมินหนาที่และสมรรถนะ การออกแบบสําหรับการผลิต

และประกอบ การออกแบบผลิตภัณฑในข้ันสุดทาย กรณีศึกษาเก่ียวกับ

กระบวนการออกแบบของสวนประกอบตางๆ และระบบทางวิศวกรรม 

โครงงานการออกแบบ  

 

 

Introduction to mechanical engineering design processes, 

planning and development of specification design, 

conceptual segign, evaluation of function and performance, 

design for manufacture and assembly, finalizing the product 

design, case studies of the design processes of various 

engineering components and systems, design projects 

 

   

**EN513603 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 1 3(3-0-6) 

 Machine Design I  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN512201   

 
หลักมูลของการออกแบบเครื่องจักรกล สมบัติของวัสดุ ความเคน

และการเปลี่ยนรูปในช้ินสวนเครื่องจักรกล ทฤษฎีความเสียหาย การ
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ออกแบบช้ินสวนเคร่ืองจักรกล การออกแบบเพลาและสวนประกอบ ลิ่ม

และสลัก การออกแบบสกรูกําลังและสลักเกลียวยึด การออกแบบสปริง

ขดและสปริงรูปแบบอ่ืนๆ การออกแบบลูกปนกลิ้งและลูกปนกล้ิงเลื่อน

สมัผัส 

 

Fundamentals of machine design, properties of materials, 

stresses and deformations in machine elements, theories of 

failures, design of machine elements, shafts and its 

accessories design, keys and pins,  power screws and fastening 

screws design, coil springs and other springs design, ball and 

roller bearings design 

 

   

**EN513604 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 2                                                                              3(3-0-6) 

 Machine Design II  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN513603   

 

การออกแบบหมุดยํ้า การออกแบบขอตอเช่ือม การออกแบบ เฟอง

ตรง เฟองเฉียงและเฟองตัวหนอน การออกแบบระบบหามลอและคลัตช 

ชุดตอประกบ การออกแบบระบบตัวขับเคลื่อนแบบยืดหยุน สายพาน โซ 

และลวดสลิง  

 

 

Rivets design, design of welding joint, design of spur gear, 

helical and worm gear, design of brake and clutches, coupling,  

design of flexible drives, chains and slings 

 

   

**EN513796 การฝกงาน 1(0-3-1) 

 Practical Training                                                      ไมนับหนวยกิต 

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 
ฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหนวยงานที่มีความสัมพันธและ

เก่ียวของกับสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 

 
Practical training at industrial plants or working units 

relating to mechanical engineering field 
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*EN513800 การใชคอมพิวเตอรชวยทางระบบเชิงกล 3(2-3-6) 

 Computer Adided Design of Mechanical System  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN513602   

 

การใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและวิเคราะหปญหาทาง

วิศวกรรมเคร่ืองกล การจําลองระบบทางความรอน การวิเคราะหทาง

เศรษฐศาสตร การกําหนดปญหาสําหรับการหาคาที่เหมาะสมท่ีสุดของ

ปญหา การจําลองปญหาทางกลศาสตร โปรแกรมแบบเชิงเสน โปรแกรม

แบบพลวัต การวิเคราะหทางไฟไนทเอลิเมนต แบบจําลองเซอโรเกท 

โปรแกรมเชิงเสนแบบเปนลําดับ 

 

 

Use of computer for design and analysis of mechanical 

engineering problems, modeling of thermal systems, 

economics analysis, problem formulation for optimization, 

modeling of mechanics problem, linear programming, 

dynamic programming, finite element analysis, surrogate 

models, sequential linear programming 

 

   

**EN514000 การจัดการความปลอดภัย 3(3-0-6) 

 Safety  Management 

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารความปลอดภัย แนวคิดของการเกิด

อุบัติเหตุ ลักษณะและมูลเหตุของอันตรายจาก ภาชนะความดัน 

เครื่องจักรกล ไฟฟาและอัคคีภัย เทคนิคในการตรวจสอบและควบคุม

ปองกันอันตราย ระบบการทํางานท่ีอันตราย การปองกันอัคคีภัย  

การออกแบบระบบปองกันอัคคีภัย การวิเคราะหอันตรายจากอัคคีภัย  

การออกแบบระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง  ระบบแจงเหตุเพลิงไหม  

และอุปกรณตรวจจับไฟและควันไฟ 

 

 

General knowledge of safety management, concept of 

accidents causes of accidents, characteristics and causes of 

hazards from pressure vessels, machines, electricity and fire, 

techniques for the inspection and control of hazards, systems 

for potentially dangerous work, fire protection, firefighting 

system design, fire hazard analysis, sprinkler system design, 

fire alarm system and smoke/fire detectors 
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**EN514001 การวิเคราะหความเสียหายทางวิศวกรรมเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Engineering Failure Analysis  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN002204   

 

บทนําของการวิเคราะหความเสียหายทางวิศวกรรมเบ้ืองตนและขอ

ควรพิจารณา วัสดุและแหลงความเคน ความเสียหายแบบรับภาระเกิน 

ความเสียหายเน่ืองจากการลา การกัดกรอน การหลอลื่นและการสึกหรอ 

ความเสียหายท่ีอุณหภูมิสูง กรณีศึกษา การทดสอบแบบไมทําลาย การ

บํารุงรักษา และวิศวกรรมยอนรอยเบ้ืองตน 

 

 

 Introduction to engineering failure analysis and some 

general considerations, materials and sources of stresses, 

overload failures, fatigue failures, corrosion failures, 

lubrication and wear failure, elevated temperature failure, 

case studies, introduction to non- destructive testing, 

maintenance and reverse engineering 

 

   

**EN514002 การออกแบบระบบทอในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Piping System Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN512302   

 

วัสดุทอข้ันแนะนํา ฉนวนหุมทอ รหัสและมาตรฐานสําหรับการ

ออกแบบทอ การเช่ือม การตรวจสอบแบบไมทําลายของแนวเช่ือม การ

ตอทอ แบบของระบบทอ อุปกรณประกอบทอและอุปกรณที่ใชกับระบบ

ทอ การออกแบบระบบสูบ การออกแบบระบบทอน้ําทําความเย็น การ

ออกแบบระบบทอแกสเช้ือเพลิง การออกแบบระบบทอลมอัด การออก

ระบบทอไอน้ํา ระบบการคํ้าจุนทอ 

 

 

Introduction to piping materials, piping insulation, piping 

design code and standard, welding, nondestructive testing of 

well-meant, pipe jointing, piping drawing system,  pipe fitting 

and piping instrument, design of pumping system, chilled 

water piping system design, fuel gas piping system design, 

compressed air piping system design, steam piping system 

design, pipe support system 
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**EN514003 หลักมูลของวิศวกรรมการปองกันอัคคีภัย 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Fire Protection Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN512302   

 

ทบทวนหลักการถายโอนความรอน กลศาสตรของไหล และเคมีที่

เก่ียวของ พลวัตของเปลวไฟ การเกิดและสมบัติของควัน การคํานวณหา

ภัยอันตราย การออกแบบการคํานวณการปองกันอัคคีภัย การวิเคราะห

ความเส่ียงของอัคคีภัย 

 

 

Review of heat transfer, fluid mechanics and related 

chemistry, fire dynamics, smoke production and properties, 

hazard calculation, design calculation in fire protection, fire 

risk analysis 

 

 

**EN514101 วิศวกรรมยานยนต 3(2-3-6) 

 Automotive Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

อุตสาหกรรมยานยนต อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สมรรถนะ

ของระบบเครื่องยนต ระบบสงกําลังและเพลา ระบบรองรับการ

สั่นสะเทือน บังคับเลี้ยว และหามลอ ความสุขสบายของผูโดยสาร การ

ออกแบบรถยนต การบํารุงรักษาและการซอมแซม 

 

 

Automotive industry, electrical and electronic devices, 

engine system performance, transmission and transaxles, 

suspension and steering and brakes systems, passenger 

comfort, vehicle design, maintenance and services 

 

   

**EN514204 กลศาสตรการแตกหักและการลา 3(3-0-6) 

 Fracture Mechanics and Fatigue   

 เงื่อนไขของรายวิชา  :   EN513603 หรือ EN314403   

 

 ปญหาพ้ืนฐานและมโนทัศนของกลศาสตรการแตกหักและการลา 

การแตกหักของช้ินสวนท่ีมีรอยราว การใชคาตัวประกอบความเขมของ

ความเคนในการออกแบบและวิเคราะห คาความตานทานการแตกหัก

และแนวโนม การลาของวัสดุประเภทตาง ๆ แหลงภาระกระทําซ้ํา

เปนวัฏจักร การทดสอบการลา แนวโนมของเสนกราฟระหวางความเคน

สลับและจํานวนรอบ ภาระกระทําซํ้าท่ีมีคาความเคนสลับแปรผัน  
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อิทธิพลและความไวเน่ืองจากความไมตอเนื่องของเนื้อวัสดุ การออกแบบ

เพื่อปองกันความเสียหายเนื่องจากการลา การเติบโตของรอยราว การ

ทดสอบเพ่ือหาอัตราการเจริญเติบโตของรอยราว อิทธิพลของอัตราสวน

ความเคนตอการเติบโตของรอยราว การประมาณอายุจากภาระกระทํา

ซ้ําที่คาความเคนสลับคงท่ีและแปรผัน การเติบโตของรอยราวเนื่องจาก

สภาวะแวดลอม ขอควรพิจารณาในการออกแบบ กรณีศึกษา 

 

 Basic problems and concepts in fracture mechanics and 

fatigue, fracture of cracked members, application of stress 

intensity factor to design and analysis, fracture toughness 

values and trends, fatigue of materials, sources of cyclic 

loading, fatigue testing, trends in S- N curves, variable 

amplitude loading, notch effects and notch sensitivity, 

combined effects of notches and mean stress, design to avoid 

fatigue failure, fatigue crack growth, fatigue crack growth rate 

testing, effects of stress ratio on fatigue crack growth, life 

estimation for constant and variable  amplitude loading, 

environmental crack growth,  design consideration, case 

studies 

 

   

**EN514305 การเผาไหม 3(3-0-6) 

 Combustion  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN512300   

 

 ปฏิกริยาเคมีของการเผาไหม การวิเคราะหอุณหภูมิการเผาไหม 

คุณสมบัตทิางกายภาพของเช้ือเพลิง หัวเผาเช้ือเพลิงเหลวและกาซ เปลว

เพลิงลามินารและเทอรบูเลนซ เสถียรภาพของเปลวเพลิง อุปกรณการ

เผาไหมเช้ือเพลิงแข็ง การควบคุมมลพิษจากการเผาไหม พ้ืนท่ีถายเท

ความรอน โครงสรางหมอไอนํ้า วัสดุหมอไอน้ํา อุปกรณเสริมของหมอไอ

น้ํา อุปกรณสําหรับตรวจวัดหมอไอน้ําและการควบคุม การใชงานและ

การบํารุงรักษาหมอไอน้ํา ประสิทธิภาพหมอไอน้ําและสมดุลความรอน 

การปรับสภาพนํ้า 

 

 

 Combustion stoichiometric analysis, energy- temperature 

analysis, physical properties of fuels, gas and oil burners, 

laminar and turbulent flames, turbulent flame structure, 
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diffusion and premixed flames, flame stability, solid fuel 

combustion equipment, control of pollution from 

combustion, heating surface, boiler structure, boiler material, 

boiler auxiliary, boiler instrumentation and control, boiler 

operation and maintenance, boiler efficiency and heat 

balance, water conditioning 

 

**EN514306 ระบบกําลังของของไหล 3(3-0-6) 

 Fluid Power System  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :   EN512302 หรือ EN712102  

 

 หลักมูลของระบบไฮดรอลิก นํ้ามันไฮดรอลิก ทอทางและซีล เคร่ือง

สูบไฮดรอลิก อุปกรณทํางานในระบบไฮดรอลิก วาวลควบคุมระบบไฮ

ดรอลิก วงจรไฮดรอลิกในอุตสาหกรรม พ้ืนฐานของระบบนิวแมติก การ

ปรับปรุงคุณภาพอากาศ ทอและขอตอในระบบนิวแมติก อุปกรณทํางาน

ในระบบนิวแมติก วาวลควบคุมระบบนิวแมติก และวงจรนิวแมติกใน

อุตสาหกรรม 

 

 

 Fundamentals of hydraulic system, hydraulic oil, tubes 

and seals, hydraulic pumps, hydraulic actuators, hydraulic 

control valves, hydraulic circuits in industries, fundamentals 

of pneumatic systems, air treatment, tubes and fittings, 

pneumatic actuators, pneumatic control valves and 

pneumatic circuits in industries 

 

   

**EN514307 เคร่ืองจักรกลของไหล 3(3-0-6) 

 Fluid Machinery  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :   EN512301 และ EN512302   

 

การจําแนกประเภทและลักษณะท่ัวไปของเครื่องจักรกลของไหล 

การวิเคราะหมิติ เคร่ืองสูบแรงเหว่ียง คาวิเตชันในเคร่ืองสูบ การไถลบน

ใบพัดและการสูญเสียกําลังของเครื่องสูบ เครื่องสูบแนวแกน ทฤษฎีครีบ

ใบพัด การทํางานของเครื่องสูบกับระบบทอ การทํางานของเครื่องสูบ

รวมกัน กังหันเพลตัน กังหันแบบไหลตามแนวแกน กังหันแบบไหลตาม

แนวรัศมี การเปรียบเทียบคุณลักษณะของกังหัน การควบคุมการ

เปล่ียนแปลงภาระของกังหัน คาวิเตชันในกังหัน เคร่ืองอัดแบบเหว่ียง
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เครื่องอัดแบบตามแนวแกน เชิรจ สทอล โชค ทฤษฎีแคสเคดของใบพัด 

การอัดหลายตอน กราฟคุณลักษณะของเครื่องจักรกลของไหลแตละ

ชนิด 

 

Classification and generation features of fluid machinery, 

dimension analysis, centrifugal pumps, cavitations in pumps, 

slip on impellers and power losses in pump, axial flow pumps, 

blade element theory, pump and system matching, multiple 

pumps operation, Pelton wheel turbines, axial flow turbines, 

radial flow turbines, comparison of turbine characteristic, 

control of load changes, cavitations in turbines, centrifugal 

compressor, axial flow compressor, surging, stall, choking, 

blade cascades theory, multi-stage compressor, characteristic 

curve of each type of fluid machinery 

 

   

**EN514401 วิศวกรรมหุนยนต 3(2-3-6) 

 Robotic Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :   EN211001 และ SC402302   

 

หุนยนต ข้ันแนะนํา การเคลื่อนท่ีของวัตถุเกร็งและการผนวก

ความสัมพันธ จลนคณิตศาสตรแบบปอนไปขางหนาและแบบยอนกลับ   

จลนคณิตศาสตรความเร็ว (จาโคเบียน) การวางแผนทางโคจรและ

เสนทาง  การควบคุมขอตออิสระ พลวัต การควบคุมแรง คอมพิวเตอรวิ

ทัศน ตัวรับรูและเครื่องตรวจวัด การประยุกตใชหุนยนตวิทัศนในระบบ

อุตสาหกรรมการผลิต 

 

 

Introduction to robotics, rigid motions and homogeneous 

transformation, forward and inverse kinematics, velocity 

kinematics ( Jacobian) , path and trajectory planning, 

independent joint control, dynamics, force control, computer 

vision,  sensor and instrument, robot vision application in 

manufacturing industry systems 
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**EN514402 ระบบโครงขายประสาทเทียมขั้นแนะนํา 3(2-3-6) 

 Introduction to Artificial Neural Network Systems    

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

แนวคิดหลักมูลและแบบจําลองของระบบโครงขายประสาทเทียม 

การจําแนกประเภทเพอเซบตรอนแบบชั้นเดียว โครงขายแบบปอนไป

ขางหนาหลายช้ัน โครงขายแบบปอนกลับช้ันเดียว โครงขายเขาคูและ

การจัดการตนเอง การออกแบบระบบโครงขายประสาทเทียมในงาน

สําหรับการประยุกตในงานวิศวกรรม การเกษตร การแพทยและหัวขอที่

เปนปจจุบัน 

 

 

Fundamental concepts and models of artificial neural 

network system, single layer perceptron classifiers, multi-layer 

feed- forward networks, single- layer feedback networks, 

matching and self- organizing networks, neural network 

systems design for engineering, agricultural medical 

application and recent topic 

 

   

**EN514403 การวัดทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 3(2-3-6) 

 Mechanical Engineering Measurement  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

แนวความคิดพ้ืนฐานของระบบการวัด คุณลักษณะทางสถิตของ

ระบบการวัด สัญญาณทดสอบ คุณลักษณะทางพลวัตของระบบการวัด 

การวัดผลการไหล การวัดผลอุณหภูมิ การวัดผลการขจัด แรง ทอรกและ

อัตราเร็ว การวัดระดับ การวัดผลความดัน การวัดผลมิติ การวัดผลเสียง 

เครื่องมือวัดและการวัดที่มีการพัฒนารวมสมัย 

 

 

Basic concept of measurement system, static 

characteristics of measurement systems, test signal, dynamic 

characteristics of measurement systems, flow measurement, 

temperature measurement, measurement of displacement, 

force, torque and speed, level measurement, measurement 

of pressure, measurement of dimension, acoustical 

measurement, recent developments in instrumentation and 

measurement 
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**EN514500 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 3(3-0-6) 

 Power Plant Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :   EN512301 และ EN513303   

 

หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน และแนวความคิดอะเวียละบิลิตี้  

เช้ือเพลิงและการวิเคราะหการเผาไหม การศึกษาสวนประกอบของ

ระบบไอน้ํา วัฏจักรกังหันแกส วัฏจักรผสม ระบบผลิตพลังงานรวม โรง

จักรสันดาปภายใน โรงจักรพลังน้ํา โรงจักรพลังงานนิวเคลียร การ

ควบคุมและเคร่ืองมือวัด เศรษฐศาสตรของโรงจักร และแหลงพลังงาน

ทางเลือกอ่ืนๆ  และผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 

 

 

Energy conversion principles and availability concept, 

fuels and combustion analysis and component study of 

steam, gas turbine cycle, combined cycle, cogeneration 

system, internal combustion engine power plants, hydro 

power plant, nuclear power plant, control and 

instrumentation, power plant economics and alternative 

energy resources and environmental impacts 

 

   

**EN514501 หลักของการอนุรักษพลังงาน 3(3-0-6) 

 Principles of Energy Conservation   

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN512300   

 

การใชพลังงานและการตรวจวิเคราะหพลังงาน เศรษฐศาสตรของ

มาตรการประหยัดพลังงาน การอนุรักษพลังงานในระบบไฟฟากําลัง 

การอนุรักษพลังงานในระบบไฟฟาแสงสวาง การอนุรักษพลังงานใน

ระบบปรับอากาศ การอนุรักษพลังงานในระบบทางความรอน หลักมูล

การตรวจวัดและพิสูจนทราบผลการอนุรักษพลังงาน กฎหมายที่

เก่ียวของกับการอนรุักษพลังงาน 

 

 

Energy use and energy audit, economics of energy saving 

schemes, energy conservation for electrical power systems, 

energy conservation for lighting system, energy conservation 

for air conditioning systems, energy conservation for thermal 

systems, fundamentals of measurement & verification, laws 

related to energy conservation 
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*EN514502 หมอไอนํ้าและกังหันกาซ 3(3-0-6) 

 Boiler and Gas Turbine  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN512300   

 

ชนิดของหมอไอน้ํา หลักการของหมอไอน้ําและกังหันกาซ คุณสมบัติ

ของไอน้ํา ระบบควบคุมไอน้ําและการเตือน การใชงานกังหันไอน้ํา ทะเล 

วัฏจักรกาซ วัฏจักรเบรตัน วัฏจักรแรงคิน การทดลองและปรับปรุง

คุณภาพน้ําของเครื่องกําเนิดไอน้ํา การตรวจสอบหมอไอน้ํา การปรับปรุง

และการบํารุงรักษากังหันกาซ 

 

 

Type of boiler, principle of boiler and gas turbine, 

properties of steam control systems and alarms, the use of 

steam turbines in the sea, gas cycle, Brayton cycle, Ranking 

cycles, test and improve the water quality of the steam 

generator, inspection of steam boiling, maintenance and 

modification of gas turbines  

 

   

**EN514503 แหลงพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 

 Alternative and Renewable Energy Resources  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

หลักมูลของแหลงพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พลังงาน

แสงอาทิตย พลังงานชีวมวล พลังงานจากกาซชีวภาพ พลังงานลม 

พลังงานความรอนใตภิภพ พลังงานน้ํา และการใชพลังงานทดแทนใน

ชีวิตประจําวัน 

 

 

Fundamental of alternative energy and renewable energy 

resources, solar energy, biomass energy, biogas energy, wind 

energy, geothermal, hydro energy and the use of renewable 

energy in daily life 

 

   

**EN514504 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย 3(3-0-6) 

 Solar Energy Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN512300   

 

 รังสีแสงอาทิตยและปริมาณท่ีใชได ทฤษฎีของตัวเก็บรังสีแบบแผน

ราบ  สมรรถนะของตัวเก็บรังสีแบบแผนราบ ตัวเก็บรังสีแบบรวมรังสี 

ระบบทําน้ํารอนดวยแสงอาทิตย การออกแบบระบบทําความรอนดวย
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แสงอาทิตย การทําความเย็นดวยแสงอาทิตย เศรษฐศาสตรของ

กระบวนการแสงอาทิตย 

 

 Solar radiation and its availability, theory of flat plate 

collector, performance of flat- plate collectors, concentrating 

collector, solar water heating system, design of solar heating 

systems, solar cooling, solar process economics 

 

   

**EN514785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเคร่ืองกล                                           6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Mechanical Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

นักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวยความรับผิดชอบในงานสาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการทํางานที่

ชัดเจนตามท่ีได รับมอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษาอยางนอย 16 

สัปดาห โดยท่ีลักษณะงานตองแตกตางไปจากการไปทัศนศึกษาหรือ

ฝกงานท่ัวไป นักศึกษาตองเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดย

คณะกรรมการประเมินผล 

 

 

Each student is required to work responsibly in a 

workplace in the area of mechanical engineering, fulltime 

work plan must be established and carried out under the 

supervision of his/her advisors for at least 16 weeks, nature of 

the work must be different from that of normal practical 

training or study terms, the student is required to write a 

technical report and assessed by the subject committee 

 

   

**EN514801 ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตทางวิศวกรเครื่องกล 3(3-0-6) 

 
Finite Element Method in Mechanical Engineer 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  
 

 

วิธีการไฟไนตเอลิเมนต การสรางสมการไฟไนตเอลิเมนตจากวิธี

โดยตรง การสรางสมการไฟไนตเอลิเมนตโดยวิธีแปรผัน การสรางสมการ

ไฟไนตเอลิเมนตโดยวิธีถวงนํ้าหนักเศษตกคาง ฟงกช่ันการประมาณ

ภายในเอลิเมนต วิธีการไฟไนตเอลิเมนตกับปญหาความยืดหยุน วิธีการ

ไฟไนตเอลิเมนตกับปญหาการถายโอนความรอน 

 



มคอ. 2 

~ 59 ~ 

 

Introduction to finite element method, the direct 

approach, the variational approach, the method of weighted 

residuals, the finite element interpolation functions, finite 

element method for elasticity problem, finite element 

method for heat transfer problem 

 

   

**EN514802 การเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวยทางวิศวกรเคร่ืองกล 3(2-3-6) 

 Computer-Aided Drafting in Mechanical Engineers  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN001203   

 

 วิธีการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร สวนประกอบของระบบเขียน

แบบดวยคอมพิวเตอร ความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับเมนูและการใชถอยคํา

ทั่วไป การเขียนภาพสองมิติ การเขียนตัวอักษร มิติ การควบคุมช้ันและ

การทําตนแบบ เทคนิคการลงจุดและการพิมพ การเขียนแบบระบบ 

HVAC ระบบทอ และระบบทางกล 

 

 

 Computer- aided drafting method, the components of a 

computer- aided drafting system, understanding computer 

software and general terminology, two dimensional drawing, 

lettering, dimensioning, layers control and prototype drawing, 

plotting/printing techniques, HVAC and piping and mechanical 

systems drafting 

 

 

**EN514803 แคด/แคม/แค ขั้นแนะนํา 3(2-3-6) 

 Introduction to CAD/CAM/CAE  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :   EN412500 และ EN001203   

 

ทบทวนฮารดแวรและซอฟตแวรที่เก่ียวกับระบบ แคด/แคม/แค 

รูปแบบทางคณิตศาสตรของการสรางเสนโคง พื้นผิว และ ปริมาตร การ

แลกเปลี่ยนขอมูลในระบบ แคด/แคม/แค แนวคิดสําหรับการสราง

แบบจําลองแบบ 2 และ 3 มิติ การสรางแบบจําลองและการวิเคราะห

โดยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต แคด/แคม/แค กับวิศวกรรมยอนรอย 

โครงงานออกแบบดวยโปรแกรม แคด/แคม/แค 

 

 

CAD/ CAM/ CAE hardware and software review, type of 

mathematical representations of curves, surfaces and solids, 

CAD/ CAM/ CAE data exchange ( IGES format) , 2D and 3D 
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graphical concept, finite element method modeling and 

analysis, reverse engineering and CAD/ CAM/ CAE, design 

projects with CAD/CAM/CAE program 

   

**EN514804 การหาคาเหมาะท่ีสุดทางวิศวกรรมข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Engineering Optimization  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC402202  

 

  การออกแบบเชิงสหวิชาการดวยการหาคาเหมาะที่สุดข้ันแนะนํา 

ภาพรวมของการหาคาเหมาะที่สุด ระเบียบวิธีการพ้ืนฐานเชิงเกรเดียนต

ชนิดไมมีเงื่อนไขบังคับและการหาคาเหมาะท่ีสุดชนิดมีเงื่อนไขบังคับ 

ข้ันตอนการหาคาเหมาะที่สุดหลายเปาหมาย การประยุกตใชงานและ 

พัฒนาการของการหาคาเหมาะสมท่ีสุด 

 

 

 Introduction to multidisciplinary design optimization, 

overview of optimization, gradient-based unconstrained and 

constrained optimization methods, evolutionary algorithms, 

multi objective optimization ,applications and up- to- date 

development of optimization 

 

   

**EN514998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเคร่ืองกล 1(0-3-2) 

 Mechanical Engineering Pre-project  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN513602   

 

พัฒนาขอเสนอโครงการสําหรับโครงการท่ีมีความนาสนใจหรือ

ปญหาในสาขาตาง ๆ ทางดานวิศวกรรมเครื่องกลที่ไดรับการมอบหมาย

จากอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ จัดทําขอเสนอโครงการ ประกอบไปดวย 

ความเปนมา การระบุปญหา วัตถุประสงค ทบทวนวรรณกรรม แผนงาน 

และทรัพยากรท่ีตองใช 

 

 

Development of project proposals in various field of 

mechanical engineering assigned by the project supervisor. A 

proposal must be composed of background, problem 

identification, objectives, literature review, methodology, 

project planning and required resources 
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**EN514999 โครงการวิศวกรรมเคร่ืองกล 2(0-6-3) 

 Mechanical Engineering Project  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN514998   

 

ดําเนินงานโครงการท่ีไดเสนอขอเสนอโครงการไวในรายวิชา EN514 

998 ใหเสร็จสมบูรณภายในหนึ่งภาคการศึกษา เขียนรายงานฉบับ

สมบูรณ นําเสนอผลงานและสอบปากเปลา 

 

 

Completing the project proposed in the course EN514998 

in one semester, writing a final report, presentation and oral 

examination 

 

   

**EN614203 การควบคุมมลพิษเสียงและการสั่น 3(3-0-6) 

 Noise Pollution and Vibration Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

เสี ย งและเ สียงรบกวน ผลของ เ สียงรบกวน ท่ีมีต อมนุ ษย   

การวิเคราะหเสียงและการวัดเสียง การควบคุมเสียงรบกวน การควบคุม

การสั่น เสียงรบกวนในอุตสาหกรรมและการกอสราง เสียงรบกวนจาก

อากาศยานและทาอากาศยาน เสียงรบกวนจากการจราจรบนทางหลวง

และทางรถไฟ  การควบคุมเสียงรบกวนทางกฎหมาย 

 

 

 Sound and noise, effects of noise on human, analysis of 

sound and measurement, noise control, vibration control, 

industrial and construction noise, aircraft and airport noise, 

highway and rail traffic noise, regulatory control of noise 

 

   

**SC201005 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี  แกส ของแข็ง 

ของเหลวและสารละลาย อุณหพลศาสตรเคมี ระบบการถายโอน

อิเล็กตรอน จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุ 

และธาตุเรพรีเซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียร มลพิษและสาร

มลพิษ 

 

 
Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, gas, 

solid, liquid and solution, chemical thermodynamics, electron 
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transferring system, chemical kinetics, chemical and ionic 

equilibria, periodic table and representative elements, 

transition metals, nuclear chemistry, pollution and pollutant 

 

**SC201006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-2-1) 

 General Chemistry Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชารวม SC201005 หรือ SC201007 

หรือ SC201008 

 

 

ปฏิบัติการ เ ก่ียวกับ เนื้ อหา ใน วิชา SC201005 SC201007 

SC201008 ไดแก เทคนิคพ้ืนฐานสําหรับปฏิบัติการเคมี ปริมาณสัมพันธ 

การหาสูตรโมเลกุลของเกลือ   ไฮเดรต การประยุกตใชกฎของแกสเพ่ือ

หานํ้าหนักโมเลกุล โครงสรางภายในของของแข็ง การหาน้ําหนักโมเลกุล

ของสารที่ไมระเหยและไมแตกตัวในตัวทําละลายโดยวิธีหาจุดเยือกแข็ง 

อุณหเคมี เซลลกัลวานิก การหาอันดับของปฏิกิริยาการสลายตัวของ

ไฮโดรเจนเพอรอกไซด การไทเทรตกรด/เบส และการเตรียมสารละลาย

เบสมาตรฐาน การวิเคราะหเชิงคุณภาพสําหรับแอนไอออน และการ

วิเคราะหเชิงคุณภาพสําหรับแคตไอออน 

 

 

The laboratory experiments related to contents in 

SC201005, SC201007, SC201008, Basic technique for 

chemistry laboratory, chemical stoichiometry, determination 

of chemical formula of hydrate salt, application of gas theory 

for molecular weight determination, internal structure of 

solid, determination of molecular weight of non- volatile and 

nondissociated compound in solvent byfreezing point 

technique, chemical thermodynamics, galvanic cell, 

determination of reaction order of hydrogen peroxide 

decomposition reaction, acid- base titration, preparation of 

standard base solution, analitative analysis for anions, 

analitative analysis for  captions 
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**SC401206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

พีชคณิตเวกเตอรสําหรับหาผลเฉลยของระบบสมการ พีชคณิต

เวกเตอรใน 2 มิติและ 3 มิติ เราขาคณิตวิเคราะห ลิมิตและความ

ตอเน่ืองของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดียว อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว

และการประยุกตพิกัดเชิงขั้ว จํานวนเชิงซอน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร

ปริพันธข้ันแนะนํา การหาปริพันธเชิงตัวเลข 

 

 

Matrix algebra for solving system equations, vector algebra 

in 2-D and 3-D, analytic geometry, limits and continuity of 

valued functions of one variable, derivatives and their 

applications, polar coordinates, complex number, math 

induction, introduction to integral, numerical integration 

 

  

**SC401207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering II 

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  SC401206  

 

เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธของฟงกชันตัว

แปรเดียว ฟงกชันหลายตัวแปร ลมิิตและความตอเนื่องของฟงกชันหลาย

ตัวแปรเดียว อนุพันธยอย ลําดับและอนุกรมอนันตของจํานวนจริง 

อนุกรมกําลัง 

 

 

Techniques of integration, application of integration of real 

value functions of one variable, functions of several variable, 

limits and continuity of functions of several variable, partial 

derivation, sequence and series of real numbers, power series 

 

 

**SC402202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering III  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  SC401207  

 

 พีชคณิตเวกเตอรใน 3 มิติ เสนตรง ระนาบและพ้ืนผิวใน 3 มิติ 

ปริภูมิยูคลิด ฟงกชันหลายตัวแปร จาโคเบียน การหาอนุพันธของฟงกชัน

หลายตัวแปร อนุพันธระบุทิศทาง การประยุกตของอนุพันธของฟงกชัน
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หลายตัวแปร  ปริพันธหลายช้ัน  ระบบพิกัดและการหาปริพันธในระบบ

ตาง ๆ ปริพันธตามเสน ปริพันธตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ 

 

Vector algebra in three dimensions, line, plane and surface 

in 3D, Euclidean space, function of several variables, Jacobian, 

derivatives of function of several variables, directional 

derivations, applications of derivatives of functions of several 

variables, multiple integrals, coordinate systems and 

integration in various systems, line integrals, surface integrals, 

integral theorems 

 

 

**SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineering 

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  SC401207  

 

สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง สมการ

เชิงอนุพันธอันดับสูงและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนท่ีมี

สัมประสิทธ์ิเปนตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน ผลการแปลง

ลาปราซ และการประยุกต อนุกรมฟูเรียร ขอปญหาคาขอบ สมการเชิง

อนุพันธยอยเบ้ืองตน 

 

 

First order differential equations, second order differential 

equations, higher order differential equations and 

applications, linear differential equations with variable 

coefficients, system of differential  equations,  laplace  

transforms  and  applications, fourier series, boundary value 

problem, elementary partial differential equations 

 

  

**SC501003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

 General of Physics Laboratory I  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสระดับพื้นฐาน การวัดและ

วิเคราะหขอมูล การรวมแรงยอย โมดูลัสแบบของยัง ลูกตุมนาฬิกาอยาง

งาย เครื่องช่ังความถวงจําเพาะ การวัดความหนืดของของเหลวโดยใชกฎ

ของสโตกส พลศาสตรการหมุน สัมประสิทธิ์ของการขยายตัวตามเสน 

การส่ันพองในทออากาศ การทดลองของเมลด 

 



มคอ. 2 

~ 65 ~ 

 

Laboratory on basic physics, component of force, vernier 

micrometer and spherometer, Young’ s modulus, simple 

pendulum, Westphal specific gravity balance, viscosity 

measurement using Stoke’ s law, rotational dynamics, 

coefficient of linear expansion, resonance in air columns and 

Meld’s experiment 

 

 

**SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General of Physics Laboratory II  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสระดับพื้นฐาน วีทสโตนบริดจ 

แทนเจนตแกลวานอมิเตอร วงจร RC มัลติมิเตอร ออสซิลโลสโคป การ

หาความยาวโฟกัสของกระจก การหาความยาวโฟกัสของเลนส การหา

คาดัชนหีักเหของของเหลว สเปกโตรมิเตอร วงแหวนของนิวตัน 

 

 

Laboratory on basic Physics, Wheatstone bridge, tangent  

galvanometer, RC-circuit, multimeter, oscilloscope, determine 

the focal lengths of the concave and convex spherical mirrors, 

determine the focal lengths of the concave and convex 

lenses, determine of the refractive  index of liquid by using a 

convex lens and a plane mirror, spectrometer and Newton’ s 

rings 

 

   

**SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ทฤษฎี และการประยุกตของเวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ การคง

ตัวของโมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต การ

เคลื่อนท่ีของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตรของของไหล ความรอนและเทอรโม

ไดนามิกส อันตรกิริยาความโนมถวง 

 

 

Vectors, force and motion, conservation of momentum 

and energy, oscillation  motion, rigid bodies motion, fluids 

dynamics, heat and thermodynamics and  gravitational 

interaction 
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**SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ทฤษฎี และการประยุกตของอันตรกิริยาทางไฟฟา อันตรกิริยาทาง

แมเหล็ก สนามไฟฟาสถิตและสนามแมเหล็กสถิต สนามแมเหล็กไฟฟาท่ี

ข้ึนตอเวลา กระแสไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การเคลื่อนท่ีแบบคล่ืน คลื่น

แมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ทฤษฎีควอนตัมเบ้ืองตน โครงสรางอะตอม 

นิวเคลียสและรังสฟีสิกสเบื้องตน 

 

 

Electric interaction, magnetic interaction, electrostatic and 

static magnetic field, electromagnetic induction, electric 

current and electronics, wave motion, electromagnetic wave, 

optics, introduction to quantum theory, atomic structure 

nucleus and introduction to radiation Physics 

 

 

 

3.2 ช่ือ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1  นายสุจินต บุรีรัตน 3-4601-01049-93-6 ศาสตราจารย - Ph.D. (Mechanical 

Engineering) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

2  นายธนากร วงศวัฒนาเสถียร 3-3110-00006-83-4 รองศาสตราจารย - Ph.D. (Mechanical 

Engineering) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

3  นายรัชพล สันติวรากร 3-4299-00202-63-6 รองศาสตราจารย - Ph.D. (Mechanical 

Engineering) 

- M.Eng. (Mechanical 

Engineering) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

4  นายสุรสิทธ์ิ ปยะศิลป 3-4099-01099-42-1 รองศาสตราจารย - Ph.D. (Mechanical 

Engineering) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

5  นายอนุสรณ ชินสุวรรณ 3-7206-00324-23-9 รองศาสตราจารย - วศ.ด. (วิศวกรรมพลังงาน)     

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

ท่ี ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

6  นายอินทรชิต หอวิจิตร 3-4099-00542-22-4 รองศาสตราจารย - M.Eng. (Mechanical 

Engineering) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

7  นายเกียรติฟา ตั้งใจจิต 3-6599-00448-71-4 ผูชวยศาสตราจารย - Ph.D. (Mechanical 

Engineering) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

8  นายเขมจิต เสนา 3-1021-01268-61-6 ผูชวยศาสตราจารย - ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

- Dipl.-Ing. (Mechanical 

Engineering) 

9  นางจุฬาภรณ เบญจปยะพร 3-3407-00771-19-2 ผูชวยศาสตราจารย - Ph.D. (Mechanical 

Engineering)      

- M.Eng.Sc. (Mechanical 

Engineering)     

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

10  นายฉัตรชัย เบญจปยะพร 3-4005-00462-59-4 ผูชวยศาสตราจารย - Ph.D. (Mechanical 

Engineering)      

- M.Eng.Sc. (Mechanical 

Engineering)     

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  

11  นายชนกนันท สุขกําเนิด 3-1201-01716-66-8 ผูชวยศาสตราจารย - Ph.D.  (Bioresources 

Utilization and 

Exploration)  

- วศ.ม. (เคร่ืองจักรกลเกษตร

และการจัดการ) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  

12  นายณัญธิวัฒน พลดี 1-3313-00031-79-0 ผูชวยศาสตราจารย - ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

13  นายเดนพงษ สุดภักดี 3-8604-00340-98-1 ผูชวยศาสตราจารย - Ph.D. (Mechanical 

Engineering)      

- M.Eng.Sc. (Mechanical 

Engineering)     

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
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ท่ี ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

14  นายนําพล มหายศนันท 3-5006-00235-85-8 ผูชวยศาสตราจารย - Ph.D. (Mechanical 

Engineering) 

- M.S. (Mechanical 

Engineering) 

- B.S. (Mechanical 

Engineering) 

15  นายปโยรส จิระวัฒนา 3-3101-00731-04-1 ผูชวยศาสตราจารย - Ph.D. (Mechanical 

Engineering)      

- M.Eng. (Mechanical 

Engineering)     

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

16  นางสภุัทรา  ปล้ืมกมล 3-1005-00427-70-8 ผูชวยศาสตราจารย - วศ.ด. (วิศวกรรมระบบการ

ผลิต)   

- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

17  นายอัครพล  จันทรออน 3-4106-00473-48-2 ผูชวยศาสตราจารย - Ph.D. (Mechanical 

Engineering) 

- B.Eng. (Mechanical 

Engineering) 

18  นายคมสัน  วิชชวุต 3-4099-00349-04-1 อาจารย - M.Eng. (Mechanical 

Engineering) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

19  นายจารพุล สุริยวนากุล 3-4699-00031-44-1 อาจารย - ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

20  นายจิตติน  ตรีพุทธรัตน 3-4099-00534-54-0 อาจารย - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

21  นายทรงศักดิ์  สวุรรณศรี 3-4099-00360-85-1 อาจารย - วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

22  นางสาวอัญชลี  แสงซาย 3-4599-00220-12-0 อาจารย - D.Eng.  (Material Science) 

- M.Eng. (Mechanical 

Design and Production) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 
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3.2.2 อาจารยพิเศษ  

               อาจารยพิเศษ (อาจารยภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน) สาขาวิชาฯ จะทําการเชิญอาจารย

พิเศษมาสอนตามความจําเปน 

4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)  

 การฝกปฏิบัติงานดานวิศวกรรมเคร่ืองกล ในหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐหรือสถานประกอบการ

เอกชน โดยการฝกงานนั้นตองทําการฝกงานอยางนอย 30 วันทําการติดตอกัน กับหนวยงานท่ีภาควิชาฯ

เห็นชอบ และตองนําเสนอรายงานการฝกงาน สวนสหกิจศึกษาน้ันนักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงทางดาน

วิศวกรรมเครื่องกล โดยตองปฎิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการทํางานท่ีชัดเจนตามที่ไดรับมอบหมายจาก

พนักงาที่ปรึกษาอยางนอย 16 สัปดาห โดยท่ีลักษณะงานตองแตกตางจากการดูงานหรือฝกงานท่ัวไป 

นักศกึษาตองเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

4.1.1  มีความรูและทักษะดานการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมเครื่องกล ในหนวยงานของรัฐบาล

และ/หรอืเอกชน 

4.1.2  มีทักษะการทํางานดานการวางแผน การจัดการ และการติดตอสื่อสาร 

4.1.3  มีการพัฒนาดานมนุษยสัมพันธ คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง องคกร 

และสังคม ฝกปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ รวมทั้งการทํางาน

เปนทีม 

4.2 ชวงเวลา 

4.2.1  สาํหรบันักศึกษาท่ีเลือกวิชาฝกงาน 

 ฝกปฏิบัติการในหนวยงานของรัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉลี่ย 8 ชั่วโมงตอวัน 

 ภาคการศึกษาพิเศษ ช้ันปที่ 3 ระยะเวลารวม 30 วันทําการ ระยะเวลารวม 240 ช่ัวโมง 

4.2.2  สําหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา 

 ฝกปฏิบัติการในหนวยงานของรัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉลี่ย 8 ชั่วโมงตอวัน 

 ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปท่ี 4 ระยะเวลารวม 4 เดือน 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

วันจันทร-ศุกร เวลา 08.00 น. - 17.00 น. (หรือเปนไปตามท่ีหนวยงานที่นักศึกษาเขาฝกงาน 

จะกําหนด) 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

การคัดเลือกหัวขอโครงการโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา การวางแผนโครงการ

วัตถุประสงค ขอบขายและแผนงาน ศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ โดยนักศึกษาจะตองสง

รายงานและนําเสนอรายงานดวยปากเปลา หลังจากนั้นดําเนินการใหเสร็จสมบูรณภายในภาคการศึกษา

น้ัน ซ่ึงนักศึกษาตองเขียนรายงานท่ีสมบูรณและสอบปากเปลา เก่ียวกับโครงการน้ัน 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

5.2.1 มีความรูและทักษะในการทําโครงการดานวิศวกรรมเครื่องกล ในหนวยงานของรัฐบาล

และ/หรอืเอกชน 

5.2.2   มีทักษะการทํางานดานการวางแผน การจัดการ และการติดตอสื่อสาร 

5.2.3   มีการพัฒนาดานมนุษยสัมพันธ คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง องคกร 

และสังคม ฝกปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ รวมทั้งการทํางาน

เปนทีม 

5.3 ชวงเวลา 

 5.3.1  การเตรียมโครงการวิศวกรรมเครื่องกล 

   ภาคการศึกษาที่ 1  ช้ันปท่ี 4  (สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกวิชาฝกงาน) 

 5.3.2  โครงการวิศวกรรมเคร่ืองกล 

   ภาคการศึกษาที่ 2  ช้ันปท่ี 4  (สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกวิชาฝกงาน) 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

รวมท้ังส้ิน 3 หนวยกิต โดยแบงเปน 

5.4.1  การเตรียมโครงการวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-2) 

 5.4.2  โครงการวิศวกรรมเครื่องกล     2(0-6-3) 

5.5 การเตรียมการ : 

มีกระบวนการเตรียมการใหคําแนะนําและชวยเหลือทางวิชาการแกนักศึกษา เชน การเลือก

หัวขอเรื่อง การแนะนําแหลงขอมูล การจัดตารางเวลาเขาพบ/ใหคําปรึกษา การเตรียมอุปกรณเคร่ืองมือ 

เปนตน 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

มีคณะกรรมการกลางประเมินผลโครงการ ประเมินความกาวหนา ประเมินการนําเสนอโครงการ  

รวมถึงประเมินคุณภาพของผลงานโครงการ 

 

หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการ 

 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ใหความรูถึงผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับการกระทําความผิดเก่ียวกับวิศวกรรม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการ 

ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ 

 ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปน

กลุมและมีการกําหนดหัวหนากลุมในการทํา

รายงานตลอดจนกําหนดใหทุกคนมีสวนรวมใน

การทําส่ือการนําเสนอและนําเสนอรายงาน เพ่ือ

เปนการฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและ

การเปนสมาชิกกลุมท่ีดี 

- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายใหนักศึกษา

หมุนเวียนกันเปนหัวหนาในการดําเนินกิจกรรม 

เพ่ือฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ 

- มีกติกาท่ีจะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียน

ตรงเวลา เขาเรียนอยางสม่ําเสมอ มีสวนรวมใน

ช้ันเรียน เสริมความกลาในการแสดงความ

คิดเห็น 

ดานบุคลิกภาพ สอดแทรกเร่ือง การแตงกาย การเขาสังคม เทคนิค

การเจรจาส่ือสาร การมีมนุษยสัมพันธ ท่ีดี การ

บรรยายตอสาธารณะ และการวางตัวในการ 

ทํางานในบางรายวิชาที่เก่ียวของ 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 คุณธรรม และจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 

และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของ

วิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

(2) มีวินัย ซื่อสัตย และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ

ตางๆ ขององคกรและสังคม 

(3) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสยีสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

(4) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง

ตามลําดบัความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคา

และศกัด์ิศรีของความเปนมนุษย 

(5) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล 

องคกร สังคมและส่ิงแวดลอม 
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2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) การสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

(2) สอดแทรกในเน้ือหาวิชาเรียน 

(3) การเรียนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรียนหรือในวิชาเรียน 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน 

(3) ประเมนิคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.2 ความรู 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร

พ้ืนฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดาน

วิศวกรรมศาสตรที่เก่ียวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา

สาขาวิชาเฉพาะดานวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรราการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูศาสตรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

ตลอดจนมีความรูความเขาใจในการพัฒนาใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ี

เก่ียวของกับการแกไขปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา 

(4) สามารถใชความรู ทักษะในสาขาวิชาของตน และประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม 

เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือวิเคราะหและแกไขปญหาในงานจริงดวยวิธีการที่

เหมาะสมได 

(5) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ของบังคับในสาขาวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลง

ตามสถานการณ 

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย การจัด

กิจกรรมการเรียนรู การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง 

(2) การฝกปฏิบัติ การฝกงาน การไดฝกการทํางาน 

(3) การศกึษาดูงาน การเขารวมประชุมสัมมนา 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ 

การทําแบบฝกหัด การทํารายงาน 

(2) ประเมินคณุลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 
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2.3 ทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหตามหลักเหตุและผล และสรุปประเด็นปญหาและ

ความตองการได 

(2) สามารถคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณที่ดีและริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและ

ประสบการณของตนในการแกปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช

ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) มีจิตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม ใน

การพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

(4) สามารถแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอ

การเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

(5) สามารถออกแบบ ตรวจสอบ และประเมินทางวิศวกรรมได 

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 

(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทําโครงงาน การทําวิจัย 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา  

(2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การโครงงาน การทําวิจัย 

(3) ประเมินคณุลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของ

ตนเองและของกลุมพรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุม 

รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาในสถานการณ

ตางๆ 

(2) สามารถส่ือสารกับกลุมคนที่หลากหลายโดยตระหนักถึงความแตกตางทางสังคมพหุ

วัฒนธรรม สามารถสนทนาทั้งภาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นท่ีเหมาะสม 

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี

(3) มีความรับผิดชอบและสามารถวางแผนในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและสาขา

วิชาชีพอยางตอเนื่อง 
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(4) รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงาน

บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตาม

ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรบัผิดชอบ 

(5) มี จิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา

สภาพแวดลอมตอสังคม 

2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

(1) การสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

(2) การสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสตูร โดยเนนการทํางานเปนกลุม  

(3) การจัดใหมีรายวิชาฝกงาน ฝกภาคสนาม ฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา  

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

(2) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชาตางๆ ที่มีการสงเสรมิใหทํางานกลุม 

(3) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝกงาน ฝกประสบการณวิชาชีพ หรอืสหกิจศึกษา 

(4) ประเมินคณุลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัย

หรือการแสดงสถิติประยุกตในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและใน

การปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพไดอยางสรางสรรค 

(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการส่ือสาร การ

แสวงหาความรูดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูล

สารสนเทศ เพื่อปะโยชนในการศึกษาในสาขาวิชาการและวิชาชีพได 

(3) มีทักษะในหารสื่อสารขอมูลท้ังการพูด การเขียน และการส่ือความหมายโดยใช

สญัลักษณ มีความชํานาญในการใชงานเอกสารทางวิศวกรรม 

(4) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิศวกรรมท่ีเกี่ยวของได 

2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ หรือรายวิชาศึกษาทั่วไป (หรือรายวิชาพ้ืนฐาน

วิชาชีพ (ถามี) 
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(2) การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ e-Learning และการทดสอบความรูพ้ืนฐานดาน

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ 

การทําแบบฝกหัด การทํารายงาน 

(2) ประเมินผลการเรียนรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ

มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping)  

(เอกสารแนบหมายเลข 1) 

 

หมวดที่ 5.  หลักเกณฑในการประเมินผลนกัศกึษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 

7 ขอ 23 และ 24 (เอกสารแนบหมายเลข 4) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

 อาจารยผูสอนแตละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาโดย 

2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา ซ่ึงอาจเปน ตางกลุม ตางช้ันป ตางคณะ 

แลวแตกรณ ีเพื่อนําผลมาใชในการปรับปรุงรายวิชา 

2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปการศึกษา โดยอาจพิจารณารวมกับอาจารยผูสอนรายวิชาอ่ืนท่ีมี

เนื้อหาใกลเคียงกัน เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอน หรือใหเกิดความสัมพันธและตอเน่ือง แลวแตกรณี และ

ทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทางวิชาการ

หรือผลการวิจัย เพ่ือใหเกิดการพัฒนาเน้ือหาใหทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

2.3 เทียบเคียงกับขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ และวิเคราะหผลการสอบวัดความรูตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2.4 ทบทวนและเพ่ิมทักษะทางดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยมีการเทียบเคียงการเรียนรูของ

นักศึกษา ท่ีไดเรียนในรายวิชาที่สอนเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือนํามาพัฒนาความรูดานภาษาอังกฤษ 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558 และ 

3.2 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 

8 ขอ 29 (เอกสารแนบหมายเลข 4) หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม  
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3.3 สอบผานเกณฑการสอบวัดความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐาน 

สาํหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

3.4 เขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการครบตามเกณฑ ท่ีกําหนด ตามประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

3.5 มีผลการสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยขอนแกนยอมรับ 

3.6 การใหอนุปริญญา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ท่ีสมควรไดรับอนุปริญญาตามหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จะตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

3.6.1 ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงดการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาหรือ

อนุปริญญา 

3.6.2  ไมเปนผูคางหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 

3.6.3  ศึกษาและสอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรแลวและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไมถึง 2.00 แตไมตํ่ากวา 1.75 

 

หมวดที่ 6.  การพฒันาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 การใหเขารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารยใหม” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปน

หลักเกณฑใหอาจารยใหมทุกคนตองขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและ 

การบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และ 

ใหมีทักษะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและ

จริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายใหมีอาจารยพ่ีเล้ียงทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาในดานการจัดการเรียน

การสอน  

1.3 การช้ีแจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 

1.4 การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการสอน ในหัวขอหนึ่ง

หรือหลายหัวขอท่ีอาจารยใหมมีความรูและถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารย 

พ่ีเล้ียง หรือประธานหลักสูตร 

1.5 การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสงัเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน  

การวัดและการประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
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ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียน

การสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เปนประจําทุกป 

(2) การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซ่ึงจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอน

รวมกับคนอ่ืน รวมถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน 

(3) การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียน

การสอนระหวางอาจารยในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปเผยแพรในการประชุม

วิชาการท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

(1) การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ี

จัดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

(2) การสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอผลงาน 

ในการประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอ 

ปละ 1 เรื่อง 

 

หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกาํกับมาตรฐาน 

การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ซึ่งตองทําหนาที่ดังน้ี 

1.1 มีอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรฯ ท่ีมีจํานวนและคุณสมบัติตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ปริญญาตรี พ.ศ.2558 เพ่ือทําหนาท่ีบริหารและดําเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  

การประเมินผล การปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตร โดยมีการประชุมภาคการศึกษาละ 2 ครั้งหรือ

มากกวา 

1.2 มีคณะกรรมการขับเคล่ือนฝายวิชาการ ระดับคณะ เพ่ือควบคุมและดูแลคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนของหลักสูตรฯ 

1.3 มีอาจารยผูประสานงานรายวิชาตางๆ เพ่ือทําหนาท่ีจัดทํา มคอ.3 มคอ.5 และมคอ.7 เพื่อวาง

แผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการปรับปรุงรายวิชาท่ีรับผิดชอบใหเปนไปตาม

มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2558 

2. บัณฑติ 

2.1 มีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจากผูใช

บัณฑิตทุกปการศึกษา เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังถัดไป 

2.2 มีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตทุกปการศึกษา 
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2.3 ติดตามและวิเคราะหความตองการของตลาดแรงงาน ความกาวหนาของเทคโนโลยี เพ่ือเปนขอมูล

ในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนใหทันสมัย   

3.  นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 

3.1.1 มีกระบวนการรับนักศึกษาเพ่ือใหไดนักศึกษาตามเปาหมายของการรับทั้งดานปริมาณและ

คุณภาพ  

3.1.2 มีการเตรยีมความพรอมของนักศึกษาในปแรกของการเรียน เพื่อใหมีทักษะพื้นฐานท่ีจําเปน

สาํหรับการเรียนในหลักสูตรฯ 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

3.2.1 หลักสูตรมีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมีปญหาในการ

เรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาได โดยตองกําหนดช่ัวโมงใหคําปรึกษา (Office hours) เพ่ือให

นักศกึษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้ยังมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน ซึ่งจะคอยช้ีแนะกระบวนการในการ

พัฒนาศักยภาพการเรียนรู และการทําโครงงาน และมีระบบใหขอมูลยอนกลับจากผลการศึกษาและการ

ประเมินดานตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดมีการพัฒนาตนเอง 

3.2.2 หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมวิชาการหรือทางวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะและศักยภาพ

ใหกับนักศึกษา โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูกําหนดรูปแบบกิจกรรม ดาํเนินการและประเมินผลกิจกรรม 

เพ่ือปรับปรุงกิจกรรมใหมีประโยชนตรงตามผลการเรียนรูของผูเรียน 

3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา 

3.3.1 ผูรับผดิชอบหลักสูตรรายงานอัตราการคงอยูของนักศึกษา  

3.3.2 ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนหาแนวทางในการลดอัตราการตกออกของ

นักศกึษา โดยดําเนินการประชุมหารือหลังส้ินสุดปการศึกษา 

3.3.3 ผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรในทุกป

การศึกษา และใหนําผลการประเมินไปปรับปรุงคณุภาพของการบริหารหลักสูตร 

3.3.4 กรณีที่นักศึกษาสงสัยผลการประเมินในรายวิชาใดๆ สามารถย่ืนคํารองตรวจสอบระดับ

คะแนนในแตละรายวิชาได ตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย 

4. อาจารย 

4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 

4.1.1 มีระบบและกระบวนการรับอาจารยใหมของหลักสูตรโดยผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนด

คุณสมบัติเบ้ืองตนและหารือกับอาจารยผูสอนในสาขาวิชา จากนั้นจึงนําเสนอคณบดีเพ่ือขออนุมัติ ละสง

เรื่องเพ่ือดําเนินการตอไปยังสวนการเจาหนาที่เพ่ือดําเนินการรับสมัครและสอบสัมภาษณตามเกณฑของ

คณะและมหาวิทยาลัย 

4.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูดําเนินการจัดผูสอนในแตละรายวิชาท่ีเปดสอน โดย

ประเมินจากความเชี่ยวชาญ ผลประเมินการสอนในที่ผานมาและภาระงานโดยรวม 
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4.1.3 มีงบพัฒนาวิชาการของอาจารยเพ่ือสงเสริมใหอาจารยไดพัฒนาตนเองตลอดเวลา  

4.2  คุณภาพอาจารย 

  มีการติดตามและกระตุนใหอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึนผานระบบประเมินผลการ

ปฏิบัตงิานในแตละป  

4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการติดตามการบริหารจํานวนอาจารยท่ีเหมาะสมตอจํานวน

นักศกึษา อัตราการคงอยูของอาจารย และความพึงพอใจของอาจารยผูสอนตอการบริหารงานของหลักสูตร 

และรายงานใหอาจารยผูสอนในสาขาวิชาทราบทุกปการศึกษา เพ่ือนําขอมูลไปพัฒนาคุณภาพของอาจารย 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

มีระบบ กลไก ในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรผานการวิพากษการเรียน

การสอนเมื่อสิ้นสุดแตละภาคการศึกษา เพ่ือสรุปปญหาและแนวทางการพัฒนา 

5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน ประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เพื่อเตรียมขอมูลไว

สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย

ตามหลกัสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

5.2.2  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดผูสอนในแตละรายวิชาโดยพิจารณาจากความ

เช่ียวชาญ ผลการประเมินการสอนที่ผานมา และภาระงานสอนโดยรวม 

5.2.3  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาท่ีติดตามการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 ในแตละ

ภาคการศึกษา แลวนําผลที่ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ืองการเรียนการสอนผานการประชุม

อาจารยผูสอนเมื่อสิ้นสุดแตละภาคการศึกษา  

5.2.4  มีระบบการรับการอุทธรณของนักศึกษาผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และนําเขาที่

ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 

5.3  การประเมินผูเรียน 

มีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เชน  

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา การประเมินการจัดการเรียนการสอน การทบทวน

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา โดยการประชุมรวมกันของผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน เมื่อส้ินสุดภาค

การศึกษา 
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6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

 คณะจัดสรรงบประมาณประจําป เพ่ือจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุและ

ครุภัณฑอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับ

การเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

 6.2.1 สํานักวิทยบริการมีทรัพยากรสารนิเทศท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

(1) หนังสือ  

-  ภาษาอังกฤษ จํานวน 1,107 รายการ 

-  ภาษาไทย จํานวน 3,835 รายการ 

- E-books  จํานวน  194 รายการ 

(2) วารสาร  

-  ภาษาอังกฤษ  จํานวน  31  รายการ 

-  ภาษาไทย  จํานวน  57  รายการ 

 

 

 (3) ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 

 หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-books) จํานวน 4 รายการ 

-  Science Direct eBook 

- Knovel 

- eBook Academic Collection (EBSCOhost) 

- SpringerLink eBooks 

วารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journals) จํานวน 13 รายการ 

- IEEE Explore   

- ProQuest Dissertation 

- ASME/Technical Journals   

- H.W. Wilson 

- ACM Digital Library 

- ASTM International Standards 

- Springer Link  

- Taylor & Fransis 

 - Engineering Fracture Mechanics 

 - Engineering Geology 
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 - Environment and Planning, Part B: Planning and Design 

 -  Technometrics 

 - Journal of the American Statistical Association 

ฐานขอมูลสําหรับการอางอิง จํานวน 5 รายการ 

- Scopus   

- ISI Web of Knowledge 

- SciVal   

- Web of Science 

- Journal Citation Report 

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนกิสท่ีสกอ. บอกรับ จํานวน 7 รายการ 

- ScienceDirect 

- ProQuest Dissertations & Theses Fulltext 

 - SpringerLink eJournal 

 - Web of Science 

 - Emerald Management 175 

 - Wilson Databases (12 Subjects) 

 - Academic Search Complete 

 E-Theses จํานวน 4 รายการ 

- KKU-E-Theses 

- TDC (Thai Digital Collection) 

- STKS (Thai Theses Online)  

- CHE PDF (Dissertation Full Tex) 

 เคร่ืองมืออ่ืนๆ จํานวน 4 รายการ 

- โปรแกรม Turnitin สําหรับการตรวจสอบการคัดลอก 

- โปรแกรม Zotero สาํหรบัการจัดการบรรณานุกรม 

- Impact Factor (SCIMAGO Journal Rank, Journal Citation Impact 

Factor, คา Thai-Journal Impact Factors) 

  6.2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนในภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

 (1) สถานที่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีพ้ืนท่ีสําหรับการเรียนการสอน และ พ้ืนที่ใช

สอยของนักศึกษาดังน้ี 

 หองสํานักงานภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 หอง 

 หองบรรยาย 7 หอง 

- หอง EN 7211 ไมเกิน  30  ท่ีน่ัง ขนาด 64 ตารางเมตร 
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- หอง EN 7213 ไมเกิน  50  ท่ีน่ัง ขนาด 80 ตารางเมตร 

- หอง EN 7108 ไมเกิน  80  ท่ีน่ัง ขนาด 96 ตารางเมตร 

- หอง EN 10201 ไมเกิน 100 ที่นั่ง ขนาด 162 ตารางเมตร 

- หอง EN 10203 ไมเกิน  50  ท่ีนั่ง ขนาด 81 ตารางเมตร 

- หอง EN 10204 ไมเกิน  10  ท่ีนั่ง ขนาด 35 ตารางเมตร 

- หอง EN 10205 ไมเกิน  70  ท่ีนั่ง ขนาด 90 ตารางเมตร 
 

หองประชุม-สัมมนา 3 หอง 

หองพักนักศึกษา 6 หอง 

หองปฏิบัติการทางกลศาสตรของไหล 1 หอง 

หองปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 4 หอง 

หองปฏิบัติการทางอุณหพลศาสตร และการถายโอนความรอน 3 หอง 

หองปฏิบัติการทางพลศาสตร   4 หอง 

หองปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม 3 หอง 

หองปฏิบัติการทางดาน Process Control     3 หอง 

หองปฎิบัติการทางดาน Calibration Test Set 1 หอง 

หองปฏิบัติการทางดานอ่ืนๆ 4 หอง 

  (2) อุปกรณการสอน 

Fluid Mechanics Lab  

-  Centrifugal Pump Test Set 1 เครื่อง 

- Friction Loss in Pipe 1 เครื่อง 

- Air Compressor Test Set 1 เครื่อง 

- Pump performance Test Set 1 เครื่อง 

- Fan performance Test Set 1 เครื่อง 

- Viscometer Test Set 2 เครื่อง 

  Automotive Lab  

- Engine Test  Bed  

Gasoline Engine Test Bed 1 เครื่อง 

Diesel Engine Test  Bed 1 เครื่อง 

  - Exhaust Gas Analyzer & Smoke Detector 1 เครื่อง 

 - Sectioned Engine  

Sectioned Working Ignition 1 เคร่ือง 

Sectioned Turbo Charger 1 เครื่อง 
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Sectioned Disc Brake 1 เคร่ือง 

Sectioned Drum Brake 1 เคร่ือง 

Sectioned Overdrive 1 เคร่ือง 

Sectioned Automatic Gearbox  

Sectioned Manual Gearbox 

1 เคร่ือง 

1 เคร่ือง 

Sectioned Working Ignition  

Sectioned steering Mechanism  

1 เคร่ือง 

1 เคร่ือง 

Working Hydraulic Disc/Drum Brake 1 เคร่ือง 

Sectioned Voltage Regulator 1 เครื่อง 

Sectioned Hybrid Engine  1 เคร่ือง 

Thermodynamics & Heat Transfer Lab  

 - Heat Conduction Set  1 เคร่ือง 

 - Heat Radiation Set                                                           1 เคร่ือง 

 - Refrigeration Unit 1 เคร่ือง 

 - Air Condition Unit   

 Window Type 1 เคร่ือง 

 Chiller Air Condition Test Set  

 Air & Heat  Pump  Test  Set  

 Bomb calorimeter  

1 เคร่ือง 

1 เคร่ือง 

1 เคร่ือง 

 - Bomb calorimeter 1 เครื่อง 

 - Heat Exchanger Test Set 1 เครื่อง 

 - Two Phase Heat Transfer Test Set 1 เคร่ือง 

 - Vortex Tube Test Set 1 เคร่ือง 

 - Solar Hot Water Heater 1 เคร่ือง 

 - Seta Flash Tester 1 เคร่ือง 

Dynamics Lab  

 - Balancing Machine  1 เคร่ือง 

 - Vibration Test Set 1 เครื่อง 

 - Cam Analysis Test Set 1 เคร่ือง 

 - Warm Gear Test Set 1 เคร่ือง 

Materials Testing Lab 

 - Tensile Test Set 1 เคร่ือง 
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 - Hardness Tester   

Rock Well Hardness Tester  

Brinell Hardness Tester 

1 เคร่ือง 

1 เคร่ือง 

Vickers Hardness Tester 1 เครื่อง 

 - Torsion Test Set  1 เคร่ือง 

 - Fatigue Test Set  

 Fatigue Test Set(by weight) 1 เคร่ือง 

 Fatigue Test Set(by spring) 1 เครื่อง 

 - Impact Test Set 1 เครื่อง 

 - Spectrometer Test Set 1 เคร่ือง 

 - Micro Structure Test Set 1 เครื่อง 

 - Screw Test Set 1 เคร่ือง 

 - Hardening Oven United 1 เครื่อง 

Process Control Lab 

 - Flow Control by Pneumatic System 1 เครื่อง 

 - Pressure Control Test Set 1 เครื่อง 

 - Temperature Control Test Set 1 เครื่อง 

 - Pendulum Control System 1 เคร่ือง 

 - Level Control Test Set 1 เครื่อง 

 - Pressure & Forcing Sensor Test Set 1 เครื่อง 

 - Hygraulic Test Set 1 เคร่ือง 

 - Manufacturing Process Demonstration Set 1 เครื่อง 

 - Pneumatic Test Set 1 เคร่ือง 

 - KUKA Robot  

 KUKA Robot (KR-16) 

 KUKA Control Panel (KCP) 

1 เคร่ือง 

1 เคร่ือง 

Calibration Test Set 

 - Gas Dead Weight Tester 1 เคร่ือง 

 - Hydraulic Dead Weight Tester 1 เครื่อง 

 - Temperature Humidity & Dew Point Recorder 1 เคร่ือง 

 - Relative Humidity Generator 1 เคร่ือง 

 - Temperature Calibration Bath 1 เครื่อง 

 - Dry Well Calibrator 1 เครื่อง 
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 - Dry-Block Calibrator 1 เครื่อง 

Lab อื่นๆ 

 - Polishing Machine Set                                    1 เครื่อง 

 - Manufacturing Process Set  

 Milling CNC Machine 1 เครื่อง 

 Lathe CNC Machine 1 เคร่ือง 

 Manual Lathe 1 เคร่ือง 

 Rapid Prototype Set 1 เคร่ือง 

6.3 การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สํารวจความตองการของผูสอน และวางแผนงบประมาณ         

เพ่ือจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม ตามปงบประมาณ 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สํารวจความตองการของผูสอน และ ผูเรียน เพ่ือดําเนินการจัดหา 

ตามปงบประมาณ 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตรเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด (เอกสารแนบ

หมายเลข 8) 

 

หมวดที่ 8.  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

 (1) การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนักศึกษา 

(2) การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชาฯ เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา 

ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีมีความรูและประสบการณ หรือเพ่ือนรวมงาน 

(3) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวง 

ของการเรียนแตละรายวิชา 

(4) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือ 

ความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนจากการใชกลยุทธการสอนท่ีแตกตางกัน 

(5) การทําวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา

หรือกลุมรายวิชา 
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ทุกส้ินภาคการศึกษา ตามระบบ

ของมหาวิทยาลัย 

(2) การประเมินการสอนของตนเองโดยหัวหนาสาขา หรือประธานหลักสูตร หรือเพ่ือนรวมงาน 

ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย/พนักงานสายผูสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพ่ือนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุง   

การจัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอนและเนื้อหารายวิชาท่ีอาจซ้ําซอน ไมทนัสมัย ยาก/งาย 

เปนตน 

2.2 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย 

2.3 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพ่ือติดตามผลการนําความรูและประสบการณท่ีไดรับจาก

การศึกษาในหลักสูตรไปใชในการทํางาน 

2.4 การประเมินหลักสูตร โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 

2.5 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก

ผูใชบัณฑิต เก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรน้ี 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด (ตามท่ีกําหนดไว

ในหลักสูตรนี้ หมวดที่ 7 ขอ 7) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารยประจําวิชา อาจารยผูสอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดย

นักศึกษา ผูบังคับบัญชา และหรือเพื่อรวมงาน แลวแตกรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

ดําเนินการทุกสิ้นปการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห พรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดท่ีมี

ขอบกพรอง สําหรับปการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบัน

และอาจารย โดยศิษยเกา และโดยผูใชบัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไขปรับปรุง

หลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่กําหนดในระบบประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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เอกสารแนบหมายเลข 1 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

  ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม 

จริยธรรม 

ความรู ทักษะ 

ทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 

การวิเคราะห

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 

และการใช 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 

000 101  ภาษาอังกฤษ 1                 

000 102  ภาษาอังกฤษ 2                 

000 103  ภาษาอังกฤษ 3                 

000 104  ภาษาอังกฤษ 4                 

กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร 12 หนวยกิต 

000 145  ภาวะผูนําและการ

จัดการ 
                

000 156  พหุวัฒนธรรม                 

EN001100 การพัฒนาทักษะการ

เรียนรู 
                

EN003102 การเตรียมความพรอม

ในการทํางานและการ

พัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง 

                

กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 6 หนวยกิต 

000 175  การคิดเชิงสรางสรรค

และการแกปญหา 
                

EN002101 การบมเพาะจิต

วิญญาณผูประกอบการ 
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม (Moral) 

1.1 หมายถึง  มีวินัย ตรงตอเวลา 

1.2 หมายถึง  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

1.3 หมายถึง มีความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม 

2. ผลการเรียนรูดานความรู (Knowledge) 

2.1 หมายถึง  มีความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2.2 หมายถึง  มีความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

3. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา (Cognitive skills) 

3.1 หมายถึง  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแยกแยะประเด็นตาง ๆ ในการแกปญหาและการ

ดําเนินชีวิต 

3.2 หมายถึง  สามารถสังเคราะหความรูท่ีหลากหลายในการสรางสรรคผลงาน 

3.3 หมายถึง  สามารถแกปญหาในการดําเนินชีวิตและการทํางานได 

4. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills & 

responsibility) 

4.1 หมายถึง  มีภาวะการเปนผูนํา 

4.2 หมายถึง  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม (ยอมรับ

ความแตกตาง) 

4.3 หมายถึง  มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (รับผิดชอบ) 

4.4 หมายถึง  มีความรัก/เอ้ืออาทรตอสังคมและสถาบัน 

4.5 หมายถึง  มีจิตอาสาและเสียสละ 

5. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Numerical analysis, communication & information technology skills) 

5.1 หมายถึง  สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารภาษาอังกฤษประจําวัน 

5.2 หมายถึง  สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร/วิจัยในการวิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

5.3 หมายถึง  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู การประมวลความรูและการ

สื่อสาร 
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 

 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

1.1 มีวินัย ตรงตอ

เวลา 

มีวินัย ตรงตอเวลาในการ

เขาเรียน 

- การทําขอตกลง/กฏ กติกา

ดานวินัยในการ เขาเรียน 

- สรางความตระหนักการ

ปฏิบัติตามกฏ กติกา หรือ

ขอตกลง โดยใช การสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

ประเมินพฤติกรรม

การเขาเรียน โดยใช

แบบบันทึก

พฤติกรรมการเขา

เรียน 

มีวินัย ตรงตอเวลาในการ

สงงานตรงเวลา 

ประเมินพฤติกรรม

การสงงาน โดยใช

แบบบันทึก

พฤติกรรมการสง

งาน 

1.2 มีความ

รบัผิดชอบตอตนเอง

และสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีความรับผิดชอบตอตนเอง 

ไดแก รับผิดชอบทํางานที่

ไดรับมอบหมาย  

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับการรับผิดชอบโดย

ใชการสอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานใหทําใน

รปูแบบของโครงงาน 

รายงาน 

ประเมินคุณภาพของ

งานท่ีมอบหมายที่

สะทอนถึงความ

ทุมเทเอาใจใส 

 

มีความรับผิดชอบตอสังคม 

ไดแก การใหบริการและรบั

ใชชุมชน/สังคม ในฐานะ

สมาชิกของชุมชน/สังคม 

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับการรับผิดชอบโดย

ใชการสอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานใหทําใน

รปูแบบของโครงงาน งาน

บริการ/การรบัใชสังคม 

ประเมินคุณภาพของ

โครงงาน งาน

บริการ/การรับใช

สงัคม ที่สะทอนถึง

ความทุมเทเอาใจใส 

 

1.3 มีความซื่อสัตย

ตอตนเองและสังคม 

ความซื่อสัตยตอตนเอง 

ไดแก การทําตามขอตกลง

หรือสัญญาท่ีใหไวตอตนเอง 

- การทําขอตกลง 

- สรางความตระหนักความ

ซื่อสัตยตอตนเองไดแก การ

ทําตามขอตกลงหรือสัญญาท่ี

ประเมินพฤติกรรม

การทําตามขอตกลง

หรือสัญญาที่ใหไวตอ

ตนเอง 
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

ใหไวตอตนเอง โดยใชการ

สอนสอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

ความซื่อสัตยตอสังคม 

ไดแก การทําตามขอตกลง

หรือสัญญาท่ีใหไวตอสังคม/

ชุมชน/ เพ่ือนรวมงาน  

- การทําขอตกลง 

- สรางความตระหนักความ

ซื่อสัตยตอสังคม/ชุมชน/

เพ่ือนรวมงาน ไดแก การทํา

ตามขอตกลงหรือสัญญาที่ให

ไวตอสังคม/ชุมชน/ เพ่ือน

รวมงาน โดยใชการสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

ประเมินพฤติกรรม

การทําตามขอตกลง

หรือสัญญาที่ใหไวตอ

สงัคม/ชุมชน/เพ่ือน

รวมงาน 

 

2. ดานความรู 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

2.1 สามารถ 

แสดงออกถึง 

ความรูและความ

เช่ือมโยงสัมพันธกัน

เก่ียวกับความเปน

พลเมืองใน สังคม

ประชาธิปไตยกับวิถี

ชีวิต ชุมชนและภูมิ 

ปญญาทองถ่ิน 

รวมท้ังมีความรูใน 

หลักการเปนผูนําท่ี

ดีในการบริหาร

จัดการ สถานการณ

ท่ี เกิดข้ึนในสังคมที่ 

เปนพหุวัฒนธรรม 

- สามารถอธิบาย/

อภิปราย/คาดการณ 

สถานการณที่เก่ียวของกับ

ความรู ทางดาน

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร อาทิ ภาวะ

ผูนําและการจัดการ 

ศาสตร ของความสุข ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน พหุ

วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน

และการ เรียนรูชุมชน 

และความเปนพลเมืองใน 

สังคมประชาธิปไตย เปน

ตน 

 

- กําหนดสถานการณ

ปญหาที่สอดคลองกับ

เนื้อหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรยีน 

- ใหผูเรียนชวยกัน

อธิบาย/อภิปราย/

คาดการณสถานการณที่

เก่ียวของกับความรู

ทางดานมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ท่ี

กําหนดใหและทําการ

บันทึกเปนแนวคิดของ

ตนเองและกลุม 

- แตละกลุมนําเสนอ

แนวคิดที่ได 

- ประเมินจากรายงาน 

- ประเมินการนาํเสนอ

รายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 
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ไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

- สามารถประยุกตความรู

ทางดาน มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร อาทิ 

ภาวะผูนํา และการจัดการ 

ศาสตรของ ความสุข ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน พหุ

วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน

และการ เรียนรูชุมชน 

และความเปนพลเมืองใน 

สังคมประชาธิปไตย เปน

ตน มาใชใน 

ชีวิตประจําวันได  

- แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนชวยกันศึกษาและ

กําหนดประเด็นปญหาท่ี

ตองจัดทําโครงงาน 

- ผูเรียนจัดทําโครงงาน 

- แตละกลุมนําเสนอผล

การจัดทําโครงงาน 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

- ประเมินจากรายงาน 

- ประเมินการนาํเสนอ

รายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 

2.2 มีความรูใน 

หลักการทฤษฎี 

ของศาสตร 

เก่ียวกับพลังงาน 

สิ่งแวดลอม การ 

เปนผูประกอบการ 

ตลอดจนเรียนรู 

หลักการพัฒนา 

แนวคิดเชิง 

สรางสรรค อยาง

เปนระบบ เพ่ือการ

แกไข ปญหาหรือ 

ใชในชีวิต ประจําวัน

ได 

 

 

- สามารถอธิบาย/

อภิปราย/คาดการณ 

สถานการณที่เก่ียวของกับ

ความรู ทางดาน

วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร อาทิ 

พลังงานและสิ่งแวดลอม 

ทักษะการ เรียนรู การคิด

เชิงสรางสรรคและการ 

แกปญหา และ

ผูประกอบการสรางสรรค 

เปนตน 

- กําหนดสถานการณ

ปญหาที่สอดคลองกับ

เนื้อหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรยีน 

- ใหผูเรียนชวยกัน

อธิบาย/อภิปราย/

คาดการณสถานการณที่

เก่ียวของกับความรู

ทางดานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร ที่กําหนดให

และทําการบันทึกเปน

แนวคิดของตนเองและ

กลุม 

- แตละกลุมนําเสนอ

แนวคิดที่ได 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

- ประเมินจากรายงาน 

- ประเมินการนาํเสนอ

รายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 
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- สามารถประยุกตความรู

ทางดาน วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร อาทิ 

พลังงานและสิ่งแวดลอม 

ทักษะการ เรียนรู การคิด

เชิงสรางสรรคและการ 

แกปญหา และ

ผูประกอบการสรางสรรค 

เปนตน มาใชใน

ชีวิตประจําวันได 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนชวยกันศึกษาและ

กําหนดประเด็นปญหาท่ี

ตองจัดทําโครงงาน 

- ผูเรียนจัดทําโครงงาน 

- แตละกลุมนําเสนอผล

การจัดทําโครงงาน 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

- ประเมินจากรายงาน 

- ประเมินการนาํเสนอ

รายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 

 

3. ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

3.1 มีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห 

แยกแยะประเด็น 

ตาง ๆ ในการ

แกปญหาและการ

ดําเนินชีวิต 

สามารถใชกระบวนการ

คิดวิเคราะห แยกแยะ

ประเด็น/สถานการณตาง 

ๆ ได 

- กําหนดสถานการณ

ปญหาที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนชวยกัน

วิเคราะห/แยกแยะ

ประเด็นของสถานการณ

ปญหาที่กําหนดใหและทํา

การบันทึกเปนแนวคิดของ

ตนเองและกลุม 

- แตละกลุมนําเสนอ

แนวคิดท่ีได 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

ประเมินการคิด

วิเคราะห/แยกแยะ

ประเด็นของผูเรียน 

สามารถประเมิน/

วางแผน/ออกแบบการ

ดําเนินงาน/การแกปญหา

ในสถานการณตาง ๆ ได 

- กําหนดสถานการณ

ปญหาที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

ประเมินการประเมิน/

วางแผน/ออกแบบ

การดําเนินงาน/การ
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- ใหผูเรียนชวยกัน

ประเมิน/วางแผน/

ออกแบบการดําเนินงาน/

การแกปญหาสถานการณ

ปญหาที่กําหนดใหและทํา

การบันทึกเปนแนวคิดของ

ตนเองและกลุม 

- แตละกลุมนําเสนอ

แนวคิดท่ีได 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

แกปญหาสถานการณ

ของผูเรียน 

3.2 สามารถ

สงัเคราะหความรูที่

หลากหลายในการ

สรางสรรคผลงาน 

สามารถวิพากษ/ตัดสิน/

สงัเคราะหความรูเพ่ือ

สรางสรรคผลงานได 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนกําหนดประเด็น

ปญหาที่จะนําไปสูการ

สรางสรรคผลงาน 

- ใหผูเรียนชวยกัน

วิพากษ/ตัดสิน/สังเคราะห

ความรูตามประเดน็ที่

กําหนด 

- แตละกลุมสรางสรรค

ผลงาน 

- นําเสนอผลงานที่

สรางสรรคท่ีสะทอนถึง

องคความรูในการ

สรางสรรคผลงาน 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

ประเมินผลงานที่

สรางสรรค 

3.3 สามารถ

แกปญหาในการ

ดําเนินชีวิตและการ

ทํางานได 

สามารถแกปญหาในการ

ดําเนินชีวิตและการทํางาน

ได 

- กําหนดสถานการณ

ปญหาที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

ประเมินการแกปญหา

ของผูเรียน 
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- ใหผูเรียนแกปญหา

สถานการณปญหาที่

กําหนดให 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

    

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

4.1 มีภาวการณ

เปนผูนํา 

มีภาวการณเปนผูนํา 

ไดแก การแสดงออกซึ่ง

การเปนผูนําในหองเรียน/

ในกลุมยอย/ในชุมชน 

- กําหนดสถานการณ

ปญหาที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนแกปญหา

สถานการณปญหาที่

กําหนดให 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

ประเมินพฤติกรรม

การเปนผูนํา 

4.2 สามารถทาํงาน

รวมกับผูอ่ืนได 

ภายใตความ

หลากหลายทาง

สงัคมและ

วัฒนธรรม 

(ยอมรับความ

แตกตาง) 

 สามารถทํางานรวมกับ

ผูอื่นในหองเรียน /ในกลุม

ยอย/ในชุมชน/ในสังคม ที่

มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมได 

 

 

 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนกําหนด

สถานการณปญหาที่พบใน

ชุมชน 

- ใหผูเรียนวางแผนการ

แกปญหา 

- ดําเนินการแกปญหา

และประเมินผล 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

ประเมินพฤติกรรม

การทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน 

4.3 มีการพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง 

(รับผิดชอบ) 

มีการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง เชน มีการเรียนรู

และพัฒนาตนเองในดาน

- ผูเรียนกําหนดประเด็นที่

ตองพัฒนาตนเองและเก็บ

ในแฟมสะสมงาน 

ประเมินการพัฒนา

ตนเองในแตละดาน

ของผูเรียน 
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การทํางาน ดานวิชาการ 

การปรับตัว 

ใหทันตอสถานการณ/

เทคโนโลยี/ส่ิงแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลงไป 

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับการพัฒนาตนเอง

ของผูเรียน โดยใชการ

สอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา  

4.4 มีความรัก/ 

เอ้ืออาทรตอสังคม

และสถาบัน 

 

 

มีความรัก/เอ้ืออาทรตอ

สงัคม/ชุมชน เชน ใน

หองเรียน ไดแก การ

แสดงออกซึ่งความ       

เอ้ืออาทรตออาจารยและ

เพ่ือน ในชุมชน/สังคม

ไดแก การแสดงออกซึ่ง

ความเอ้ืออาทรตอคนอ่ืน  

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับความรัก/ 

เอ้ืออาทรตอสังคม/ชุมชน

ของผูเรียน โดยใชการ

สอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา  

- มอบหมายงานใหทําใน

หองเรียนและในชุมชน/

สงัคม  

ประเมินความรัก/เอ้ือ

อาทรตอสังคมและ

สถาบันของผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

มีความรัก/เอ้ืออาทรตอ

สถาบัน ไดแก การทํา

ความดีเพื่อสถาบัน การ 

ยกยองและปกปองสถาบัน  

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับความรัก/ 

เอ้ืออาทรตอสถาบันของ

ผูเรียน โดยใชการสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

- มอบหมายงานใหทํา 

และใหนักศึกษานําเสนอ 

ประเมินความรัก/เอ้ือ

อาทรตอสังคมและ

สถาบันของผูเรียน 

 

4.5 มีจิตอาสาและ

เสียสละ 

มีจิตอาสาและเสียสละ  

ซึ่งแสดงออกใหเห็นได ใน

หองเรียน ในกลุมเพ่ือน

และในชุมชน/สังคม 

- สรางความตระหนัก

เก่ียวกับจิตอาสาและ

เสียสละของผูเรียน  

โดยใชการสอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา  

- มอบหมายงานใหทํา 

และใหนักศึกษานําเสนอ 

 

 

ประเมินความมีจิต

อาสาและเสียสละ 
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5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

5.1 สามารถใช

ภาษาอังกฤษในการ

สื่อสาร

ภาษาอังกฤษ

ประจําวัน  

สามารถเขียน อาน พูด 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารในชีวิตประจําวันได 

กําหนดกิจกรรมใหผูเรียน

เขียน อาน พูด 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารในชีวิตประจําวัน 

ประเมินความสามารถ

เขียน อาน พูด 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน 

5.2 สามารถใช

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร/

คณิตศาสตร/วิจัยใน

การวิเคราะหหรือ

แกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

สามารถใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรในการ

วิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

 

 

 

- กําหนดประเด็นปญหา

ชวีิตประจําวันใหกับ

ผูเรียน 

- ใหผูเรียนแกปญหาโดย

ใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

- นําเสนอและสรุปการ

แกปญหารวมกัน 

ประเมินการใช

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในการ

วิเคราะหหรือ

แกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

สามารถใชกระบวนการ

ทางคณิตศาสตรในการ

วิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

- กําหนดประเด็นปญหา

ชวีิตประจําวันใหกับ

ผูเรียน 

- ใหผูเรียนแกปญหาโดย

ใชกระบวนการทาง

คณิตศาสตร 

- นําเสนอและสรุปการ

แกปญหารวมกัน 

ประเมินการใช

กระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการ

วิเคราะหหรือ

แกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

สามารถใชกระบวนการ

ทางสถิติ/วิจัยในการ

วิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

- กําหนดประเด็นปญหา

ชวีิตประจําวันใหกับ

ผูเรียน 

- ใหผูเรียนแกปญหาโดย

ใชกระบวนการทางสถิติ/

วิจัย 

- การนําเสนอและสรุป

การแกปญหารวมกัน 

ประเมินการใช

กระบวนการทาง

สถิติ/วิจัยในการ

วิเคราะหหรือ

แกปญหา

ชีวิตประจําวัน 
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

5.3 สามารถใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

แสวงหาความรู การ

ประมวลความรูและ

การสื่อสาร 

สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเสาะ

แสวงหา/สืบคนความรู  

- กําหนดประเด็นปญหา

ใหกับผูเรียน 

- ใหผูเรียนใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเสาะ

แสวงหา/สืบคนความรู ใน

การแกปญหา 

- ใหผูเรียนใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบันทึก/

วิเคราะห/ประมวลความรู

ในการแกปญหา 

- ใหผูเรียนใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

นําเสนอ/สื่อสาร การ

แกปญหา 

- สรุปการแกปญหา

รวมกัน 

ประเมินการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการเสาะแสวงหา/

สบืคนความรู 

สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบันทึก/

วิเคราะห/ประมวลความรู 

ประเมินการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการบันทึก/

วิเคราะห/ประมวล

ความรู 

สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

นําเสนอ/สื่อสารโดยวิธี

ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

ประเมินการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการนําเสนอ/

สื่อสาร 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  

สําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

   ความรับผิดชอบหลัก                   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

1.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 110 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาพื้นฐาน 34 หนวยกิต 

EN001200  สถิตยศาสตร                         

EN001201  การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม                         

EN001202  การเขียนแบบวิศวกรรม                         

EN001203  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร                         

SC201005  เคมีทั่วไป                         

SC201006  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                         

SC401206  แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1                         

SC401207  แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2                         

SC402202  แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3                         

SC402302  สมการเชิงอนุพนัธสําหรับวิศวกรรมศาสตร                         
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รายวิชา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

SC501003  ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1                         

SC501004  ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2                         

SC501005  ฟสิกสมูลฐาน 1                         

SC501006  ฟสิกสมูลฐาน 2                         

1.2  กลุมวิชาบงัคับ (ฝกงาน 64 หนวยกิต/สหกิจศึกษา 67 หนวยกิต) 

1.2.1 วิชาพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล  31 หนวยกิต 

EN002204  วัสดุวิศวกรรม                         

EN211001  หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา                         

EN412500  กระบวนการผลิต                         

EN414106  การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม                         

EN512200  พลศาสตร                         

EN512201  กลศาสตรของวสัดุ                         

EN512300  อุณหพลศาสตร 1                         

EN512301  อุณหพลศาสตร 2                         

EN512302  หลักมูลกลศาสตรของไหล                         
EN513600  การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1                         

EN513601  การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2                         
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รายวิชา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

EN513602  กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม                         

1.2.2 วิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล (ฝกงาน 33 หนวยกิต/สหกิจศึกษา  30 หนวยกิต) 

EN512202  กลศาสตรเครื่องจักรกล                         

EN513100  เครื่องยนตเผาไหมภายใน                         
EN513203  การส่ันสะเทือนทางกล                         
EN513303  การถายโอนความรอน                         

EN513304  การทําความเย็นและการปรับอากาศ                         

EN513400  การควบคุมอัตโนมัติ                         

EN513603  การออกแบบเครื่องจักรกล 1                         
EN513604  การออกแบบเครื่องจักรกล 2                         
EN513800  การใชคอมพิวเตอรชวยทางระบบเชิงกล                         

EN514500  วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง                         
EN514998  การเตรียมโครงการวิศวกรรมเครื่องกล                         

EN514999  โครงการวิศวกรรมเครื่องกล                         

1.2.3 วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา (ฝกงาน 1 หนวยกิต/สหกิจศึกษา  6 หนวยกิต) 

EN513796  การฝกงาน                         
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รายวิชา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

EN514785  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล                         

1.3 กลุมวิชาเลือก (ฝกงาน ไมนอยกวา 12 หนวยกิต/สหกิจศึกษา ไมนอยกวา 9 หนวยกิต) 

EN514000  การจัดการความปลอดภัย                         
EN514001  การวิเคราะหความเสียหายทางวิศวกรรมขั้น

แนะนํา 
                        

EN514002  การออกแบบระบบทอในอุตสาหกรรม                         
EN514003  หลักมูลของวิศวกรรมการปองกันอัคคีภยั                         
EN514101  วิศวกรรมยานยนต                         

EN514204  กลศาสตรการแตกหักและการลา                         

EN514305  การเผาไหม                         
EN514306  ระบบกําลังของของไหล                         
EN514307  เครื่องจักรกลของไหล                         
EN514401  วิศวกรรมหุนยนต                         

EN514402  ระบบโครงขายประสาทเทียมข้ันแนะนํา                         

EN514403  การวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล                         

EN514501  หลักของการอนุรักษพลังงาน                         
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รายวิชา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

EN514502  หมอไอน้ําและกังหันกาซ                         
EN514503  แหลงพลังงานทางเลือกและพลังานทดแทน                         
EN514504  วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย                         
EN514801  ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตทางวิศวกร

เคร่ืองกล 
                        

EN514802  การเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวยทางวิศวกร

เคร่ืองกล 
                        

EN514803  แคด/แคม/แค ขั้นแนะนํา                         

EN514804  การหาคาเหมาะสมท่ีสุดทางวิศวกรรมข้ัน

แนะนํา 
                        

EN003300  วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะนํา                         

EN003301  ความเสียดทานและการสึกหรอในงาน

วิศวกรรมระบบราง 
                        

EN003302  วิศวกรรมลอเลื่อน                         

EN003303 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ                         

EN003304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง                         

EN003305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง                         
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รายวิชา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

EN003306  การออกแบบทางรถไฟ                         

EN003307  การบํารุงรักษาระบบรางขั้นแนะนํา                         

EN003308  ระบบจายไฟฟาสําหรับรถไฟ                         

EN003309  ระบบลากจูงรถไฟ                         

EN004310  ระบบขับเคลื่อนรถไฟ                         

EN004311  การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ                         

EN413102  วิศวกรรมการซอมบํารุง                         

EN614203  การควบคุมมลพิษเสียงและการสั่น                         

2. หมวดวิชาเลือกเสรี    (6 – 9 หนวยกิต) 

 ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีและสอบผานรายวิชาใดๆ ท่ีเปดสอน ในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศเพ่ิมเติมภายหลังหรือจากสถาบันการศึกษาอ่ืน โดยไดรับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต แตไมเกิน 9 หนวยกิต หากนักศึกษาลงทะเบียนเกินจากที่กําหนดไวใหถือวาเปนการลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน 
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1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics & Moral) 

1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ

รับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมใน 

แตละสาขา ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ  

ขององคกรและสังคม 

1.3 เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ

ซื่อสัตยสุจริต 

1.4 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ

ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของ

ความเปนมนุษย 

1.5 สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคม

และสิ่งแวดลอม 

2. ดานความรู (Knowledge) 

2.1 มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน 

วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใช กับงานทางดานวิศวกรรมศาสตร 

ท่ีเก่ียวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2.2 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญท้ังในเชิงทฤษฎีและและปฏิบัติ ในเน้ือหาของ

สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

2.3 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจน 

มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวของกับการแกไขปญหา

และการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา 

2.4 สามารถใชความรู ทักษะในสาขาวิชาของตน และประยุกตใชเครื่องมือท่ีเหมาะสม เชน โปรแกรม

คอมพิวเตอร เพ่ือวิเคราะหและแกไขปญหาในงานจริงดวยวิธีการที่เหมาะสมได  

2.5 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive skills) 

3.1 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหตามหลักเหตุและผล และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ

ได 

3.2 สามารถคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณที่ดีและริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและประสบการณ

ของตนในการแกปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจใน 
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 การทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.3 มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

3.4 สามารถแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลง

ทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 

3.5 สามารถออกแบบ ตรวจสอบ และประเมินงานทางวิศวกรรมได 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills & 

responsibility) 

4.1 มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและ 

ของกลุมพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือ

และอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆ 

4.2 สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลายโดยตระหนักถึงความแตกตางทางสังคมพหุวัฒนธรรม 

สามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรู 

ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นท่ีเหมาะสม สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

4.3 มีความรับผิดชอบและสามารถวางแผนในการเรียนรู เพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชาชีพ 

อยางตอเนื่อง 

4.4 รู จักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ 

งานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.5 มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 

analysis, communication & information technology skills) 

5.1 มีทักษะในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัยหรือ 

การแสดงสถิติประยุกตในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานใน

สาขาวิชาชีพไดอยางสรางสรรค 

5.2 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการส่ือสาร การแสวงหาความรู

ดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชน 

ในการศึกษาในสาขาวิชาการและวิชาชีพได 

5.3 มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการส่ือความหมายโดยใชสัญลักษณ  

มีความชํานาญในการใชงานเอกสารทางวิศวกรรม 
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5.4 สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรม

ท่ีเก่ียวของได 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

นางจุฬาภรณ  เบญจปยะพร 

  

1. ตําแหนงทางวิชาการ   

ผูชวยศาสตราจารย   

    

2. ประวัติการศึกษา   

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ป พ.ศ.ท่ีจบ 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2537 

ปริญญาโท M.Eng.Sc. (Mechanical 

Engineering) 

University of New South 

Wales, Australia 

2541 

ปริญญาเอก Ph.D. (Mechanical Engineering) University of New South 

Wales, Australia 

2545 

    

3. ผลงานทางวิชาการ   

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

- 

 

3.2 งานวิจัย  (ยอนหลัง 5 ป)   

จุฬาภรณ เบญจปยะพร. การศึกษาการกระจายตัวของอุณหภูมิในชวงการแข็งตัวของน้ําแข็งหลอดใน 1 

มิติ โดยวิธีการพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเครือขาย

วิศวกรรมเคร่ืองกลแหงประเทศไทยครั้งท่ี 28, วันท่ี 15-17 ตุลาคม 2557 จังหวัดขอนแกน 

จุฬาภรณ เบญจปยะพร. การออกแบบผนังของบานเพ่ือการระบายอากาศโดยธรรมชาติ สําหรับบานใน

เขตภูมิอากาศรอนช้ืน. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหง

ประเทศไทยครั้งท่ี 28, วันท่ี 15-17 ตุลาคม 2557 จังหวัดขอนแกน 

 

3.3 บทความทางวิชาการ  (ยอนหลัง 5 ป)  

Pannucharoenwong, N, Benjapiyaporn, J and Benjapiyaporn, C.  An Industrial Utilization 

of Tubular Ice Production Facility towards Energy Optimization Using the Study of 

Initial Parameters in Production. Journal of Scientific and Industrial Research. Vol. 

76 (2017), pp 433-437 
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Pannucharoenwong, N, Benjapiyaporn, C, Theerakulpisut, S, Saeng- Uthai, S, 

Benjapiyaporn, J and Promteerawong, P.  50 Ton tubular ice factory production 

optimization. KKU Engineering Journal. Vol. 43 (2016), pp 180-182 

Pannucharoenwong, N, Rakngam, A, Theerakulpisut, S, Benjapiyaporn, C, Benjapiyaporn, 

J and Promteerawong, P.  High output water cooled thermoelectric refrigerator. 

KKU Engineering Journal. Vol. 43 (2016), pp 170-172 

Benjapiyaporn, J.  Effects of an Injection Angle of Water Pipes in an Ultrasonic Cleaning 

on Particle Disposal Capabilidy. Advanced Materials Research. Vol. 931-932 (2014), 

pp 1134-1138 

 

4. ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา  23 ป 

 

 

5. ภาระงานสอน  

5.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้)  

 EN001203 Engineering Drawing 

 EN513303 Heat Transfer 

 EN513304 Refrigeration and Air Conditioning 

 EN513600 Mechanical Engineering Experiment I 

 EN513601 Mechanical Engineering Experiment II 

 EN513796 Practical Training 

 EN514785 Cooperative Education in Mechanical Engineering 

 EN514998 Mechanical Engineering Pre-Project 

 EN514999 Mechanical Engineering Project 

 

5.2 ระดับปริญญาโท  

 EN527200 Computational Fluid Dynamic 

 EN527898 

EN527899 

Thesis 

Thesis 

 EN547897 Independent Study 

 EN547898 

EN547899 

Thesis 

Thesis 
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 5.3 ระดับปริญญาเอก   

 EN539996     Dissertation 

  EN539997 Dissertation 

  EN539998 Dissertation 

  EN539999 Dissertation 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

นายชนกนันท  สุขกําเนิด 

  

1. ตําแหนงทางวิชาการ   

ผูชวยศาสตราจารย   

    

2. ประวัติการศึกษา   

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ป พ.ศ.ท่ีจบ 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  

เกียรตินิยมอันดบั 2 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ไทย 2536 

ปริญญาโท วศ.ม. (เครื่องจักรกลเกษตร และ

การจัดการ) 

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT), 

ไทย 

2543 

ปริญญาเอก Ph.D. (Bioresources 

Utilization and Exploration) 

Mie University, Japan 2548 

    

3. ผลงานทางวิชาการ   

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

- 

 

3.2 งานวิจัย  (ยอนหลัง 5 ป) 

ชนกนันท สุขกําเนิด. การศึกษาอุณหภูมิกาซไอเสียที่เหมาะสมที่สุดสําหรับหมอไอนํ้าเช้ือเพลิงชีวมวล. 

2556 

 

 3.3 บทความทางวิชาการ  (ยอนหลัง 5 ป ) 

ชนกนันท สุขกําเนิด. การพัฒนาแบบจําลองสมดุลมวลและพลังงานในโรงงานนํ้าตาล. 2557 

ธีระพล ชัยธัมมาวุธ และ ชนกนันท สุขกําเนิด. การศึกษาอุณหภูมิกาซไอเสียที่เหมาะสมท่ีสุดสําหรับหมอ

ไอน้ําเช้ือเพลิงชีวมวล โดยการติดต้ังเคร่ืองอุนน้ําปอนและเคร่ืองอุนอากาศ. การประชุมวิชาการ

เครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 27, ชลบุรี, ไทย. 2556 

Phoosodsoong, C and Sookkumnerd, C.  Energy reduction of refined sugar drying process 

in rotary dryer and conditioning silo consolidate.  Advanced Materials Research. 

Vol.805-806(2013), pp633-636  
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ธีระพล ชัยธัมมาวุธ และ ชนกนันท สุขกําเนิด. การศึกษาอุณหภูมิกาซไอเสียที่เหมาะสมท่ีสุดสําหรับหมอ

ไอน้ําเ ช้ือเพลิงชีวมวล. การประชุมวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทย ครั้งที่ 9, 

นครนายก, ไทย. 2556 

 

4. ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา  20 ป 

 

 

5. ภาระงานสอน  

5.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้)  

 EN001203 Engineering Drawing 

 EN513600 Mechanical Engineering Experiment I 

 EN513601 Mechanical Engineering Experiment II 

 EN513602 Engineering Design Process 

 EN513796 Practical Training 

 EN514785 Cooperative Education in Mechanical Engineering 

 EN514998 Mechanical Engineering Pre-Project 

 EN514999 Mechanical Engineering Project 

 

5.2 ระดับปริญญาโท  

 EN527898 

EN527899 

Thesis 

Thesis 

 EN547897 Independent Study 

 EN547898 Thesis 

 EN547899 Thesis 

   

 5.3 ระดับปริญญาเอก   

 EN539996     Dissertation 

  EN539997 Dissertation 

  EN539998 Dissertation 

  EN539999 Dissertation 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

นายณัญธิวัฒน พลดี 

  

1. ตําแหนงทางวิชาการ   

ผูชวยศาสตราจารย   

    

2. ประวัติการศึกษา   

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ป พ.ศ.ท่ีจบ 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  

เกียรตินิยมอันดับ 2 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2551 

ปริญญาโท-เอก ปร.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2556 

    

3. ผลงานทางวิชาการ   

3.1  ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

- 

 

3.2 งานวิจัย  (ยอนหลัง 5 ป) 

Pholdee, N. , Baek, H-M. , Bureerat, S. , Im Y- T.  Process Optimization of a Non-Circular 

Drawing Sequence Based on Multi- Surrogate Assisted Meta-Heuristic Algorithms. 

Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 29(8), 2015, pp 3426-3427 

Pholdee, N., Bureerat, S. Comparative Performance of Meta-Heuristic Algorithms for Mass 

Minimisation of Trusses with Dynamic Constraints.  Advances in Engineering 

Software, Vol. 75, 2014, pp 1-13 

 

3.3 บทความทางวิชาการ  (ยอนหลัง 5 ป) 

 

Pholdee, N. , Bureerat, S.  Hybrid Real- Code ant Colony Optimization for Constrained 

Mechanical Design. International Journal of Systems Science, Vol 47(2), 2016, pp 

474-491 

Pholdee, N., Bureerat, S., Park, W.W., D-K., Im, Y-T., Kwon, H-C., & Chun, M-S. Optimization 

of Flatness of a Strip During Coiling Process Based on Evolutionary Algorithms. 
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International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, Vol 16(7), 2015, 

pp 1493-1499 
 

4. ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา  6 ป  
   

5. ภาระงานสอน  

5.1 ระดับปริญญาตรี  (หลักสูตรนี้)  

 EN001203 Engineering Drawing 

 EN513602 Engineering Design Process 

 EN513400 Automatic Control 

 EN513600 Mechanical Engineering Experiment I 

 EN513601 Mechanical Engineering Experiment II 

 EN513796 Practical Training 

 EN514401 Robotic Engineering 

 EN514403 Mechanical Engineering Measurement 

 EN514804 Introduction to Engineering Optimization 

 EN514785 Cooperative Education in Mechanical Engineering 

 EN514998 Mechanical Engineering Pre-Project 

 EN514999 Mechanical Engineering Project 
 

5.2 ระดับปริญญาโท  

EN527401 Engineering  Optimization 

EN527402 Finite Element Methods for Engineers 

EN527898 

EN527899 

Thesis 

Thesis 

EN547897 Independent Study 

EN547898 Thesis 

EN547899 Thesis 
  

 5.3 ระดับปริญญาเอก   

  EN539996     Dissertation 

   EN539997 Dissertation 

   EN539998 Dissertation 

   EN539999 Dissertation 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

นางสุภัทรา  ปลื้มกมล 

  

1. ตําแหนงทางวิชาการ   

ผูชวยศาสตราจารย   

    

2. ประวัติการศึกษา   

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ป พ.ศ.ที่จบ 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2525 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี, ไทย 

2531 

ปริญญาเอก วศ.ด. (วิศวกรรมระบบการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT), ไทย 2545 

 

3. ผลงานทางวิชาการ 

  

3.1  ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

สุภัทรา ปลื้มกมล. Mechanical Measurements. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล : คณะวิศวกรรมศาสตร 

: มหาวิทยาลัยขอนแกน. 2553 

สุภัทรา ปลื้มกมล. 185 390 การทดลองทางวิศวกรรม 1. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล : คณะ

วิศวกรรมศาสตร : มหาวิทยาลัยขอนแกน. 2553 

สุภัทรา ปลื้มกมล. 185 472 หุนยนตทางวิศวกรรม. ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล : คณะวิศวกรรมศาสตร 

: มหาวิทยาลัยขอนแกน. 2553 

 

3.2 งานวิจัย  (ยอนหลัง 5 ป) 

Plermkamon, S. Combination of Flexible Cable Assembly to Head Suspension Assembly 

with Artificial Intelligence Machine. 2557-2558 

Plermkamon, S.  Development The Pick and Place HGA System by Artificial Intelligent. 

KKU Engineering Journal. 2557 

สุภัทรา ปลื้มกมล. การวิเคราะหการแตกหักในแนวดิ่งของรากฟนกรามนอยดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิ

เมนต. 2556 
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3.3 บทความทางวิชาการ  (ยอนหลัง 5 ป)  

สุภัทรา ปลื้มกมล. Combination of Flexible Cable Assembly to Head Suspension Assembly 

with Artificial Intelligence Machine.  2558 

สุ ภั ท ร า  ปลื้ ม กมล .  Determination of Rotation Angle Based on Invariant Moment and 

MADALINE for HGA Grasping.  2558  

  

4. ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา  35 ป  

   

5. ภาระงานสอน  

5.1 ระดับปริญญาตรี  (หลักสูตรนี้)  

 EN513400 Automatic Control 

 EN513600 Mechanical Engineering Experiment I 

 EN513601 Mechanical Engineering Experiment II 

 EN514401 Robotic Engineering 

 EN514402 Introduction to Artificial Neural Network Systems 

 EN514403 Mechanical Engineering Measurement 

 EN514785 Cooperative Education in Mechanical Engineering 

 EN514998 Mechanical Engineering Pre-Project 

 EN514999 Mechanical Engineering Project 

 

5.2 ระดับปริญญาโท  

EN527898 

EN527899 

Thesis 

Thesis 

EN547897 Independent Study 

EN547898 Thesis 

EN547899 Thesis 

  

 5.3 ระดับปริญญาเอก   

   EN539996     Dissertation 

EN539997 Dissertation 

EN539998 Dissertation 

EN539999 Dissertation 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

นายจารุพล สุริยวนากุล 

  

1. ตําแหนงทางวิชาการ   

อาจารย   

    

2. ประวัติการศึกษา   

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ป พ.ศ.ท่ีจบ 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2545 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2551 

ปริญญาเอก ปร.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2556 

    

3. ผลงานทางวิชาการ   

3.1  ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

- 

 

3.2 งานวิจัย  (ยอนหลัง 5 ป) 

โครงการศึกษาหลักการทํางานและแนวทางการควบคุมเครื่อง Diffuser ระยะที่ 1 บริษัท น้ําตาล

มิตรกาฬสินธุ จํากัด งบประมาณ 150,000 บาท ระยะเวลาดําเนินการ มิถุนายน 2558 - 

กุมภาพันธ 2559 

 

3.3 บทความทางวิชาการ  (ยอนหลัง 5 ป) 

Kankaew, W., Tangchaichit, K. , and Suriyawanakul, J. .  Decreasing Airflow Velocity in 

High Speed Hard Disk Drive by Using Spoiler.  In Advanced Materials 

Research Vol. (1061), 2014, pp 862-865. Trans Tech Publications 

 

4. ประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา  8 ป  
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5. ภาระงานสอน  

5.1 ระดับปริญญาตรี  (หลักสูตรนี้)  

 EN001203 Engineering Drawing 

 EN512300 Thermodynamics I 

 EN512301 Thermodynamics II 

 EN513796 Practical Training 

 EN514785 Cooperative Education in Mechanical Engineering 

 EN514998 Mechanical Engineering Pre-Project 

 EN514999 Mechanical Engineering Project 

 

5.2 ระดับปริญญาโท  

EN527898 

EN527899 

Thesis 

Thesis 

EN547897 Independent Study 

EN547898 Thesis 

EN547899 Thesis 

  

 5.3 ระดับปริญญาเอก   

  EN539996 Dissertation 

  EN539997 Dissertation 

  EN539998 Dissertation 

   EN539999 Dissertation 
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เอกสารแนบหมายเลข 3 

 

คาํสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา/คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. 2 

~ 121 ~ 

 
คําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ี  215/2559 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวศิวกรรมเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศาสตร 

----------------------- 

เพ่ือใหการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะ

วิศวกรรมศาสตร เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2552 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37(1) และมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2558  และขอ 4.1 ตามความในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1911/2552)  เร่ือง การเสนอขอ

อนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 จึงแตงต้ัง

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร 

ประกอบดวย 

1. รองศาสตราจารยรัชพล สันติวรากร เปนประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยสุรสิทธิ์ ปยะศิลป เปนรองประธานกรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยอภิชาต แจงบํารุง เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิยาลัย 

4. นายมนูญ สิทธิศร เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิยาลัย 

5. นายสฤษด์ิ ปองกันภัย เปนผูแทนองคกรวิชาชีพ 

6. ผูชวยศาสตราจารยเขมจิต เสนา เปนกรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารยบรรชา บุดดาดี เปนกรรมการ 

8. นายจารุพล สุริยวนากุล เปนกรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนกนันท สุขกําเนิด เปนกรรมการและเลขานุการ 

 ทั้งน้ี  ต้ังแตบดัน้ีเปนตนไป  

 ส่ัง ณ วันท่ี  14  มกราคม  พ.ศ. 2559 

 

(ผูชวยศาสตราจารยเดนพงษ  สุดภักดี) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและส่ือสารองคกร 

ปฏิบัตกิารแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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เอกสารแนบหมายเลข 4 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  

วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

-------------------------------- 

โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมติ

สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงวางระเบียบ

วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี ไวดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕” 

ขอ ๒ ใหใชระเบียบน้ีต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ บรรดา

ระเบียบ หรือประกาศ หรือมตใิด ๆ ที่ขัดแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “อธิการบดี”  หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “คณะ”  หมายความวา คณะหรือหนวยงานที่มีหลักสูตรหรือระดับ

รายวิชาปริญญาตรีสังกัด                                                          

“คณบด”ี  หมายความวา คณบดีของคณะหรือผูบริหารสูงสุดของ

หนวยงานที่หลักสูตรหรือรายวิชาระดับ

ปริญญาตรีสังกัด 

 “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะหรือหนวยงาน 

ที่นักศึกษาสังกัด 

“อาจารยที่ปรึกษา”             หมายความวา อาจารยที่คณะแตง ต้ังใหเปนท่ีปรึกษา

เก่ียวกับการศึกษาของนักศึกษา  

“อาจารยผูสอน” หมายความวา อาจารยที่คณะมอบหมายใหสอนรายวิชา

ใ น ห ลัก สู ต ร ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ข อ ง

มหาวิทยาลยัขอนแกน 
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“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษา ท่ี ศึกษา ในห ลักสู ตร ระดั บ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ” หมายความวา สํ า นั ก ท ะ เ บี ย น แ ล ะ ป ร ะ ม ว ล ผ ล                         

(สํานักบริหารวิชาการและพัฒนาวิชาการ) 

“การข้ึนทะเบียน”              หมายความวา การที่ มหา วิทยาลัยใหสภาพการ เปน

นักศึกษาแกผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษา

ใหม 

“การตอทะเบียน”          หมายความวา การท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนหรือการ

รักษาสภาพการเปนนักศึกษาโดยไม

ลงทะเบียน                                                               

ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติ

ซึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ในกรณีที่มีปญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให

อธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนท่ีสุด 

 

หมวด ๑ 

ระบบการจัดการศึกษา 

ขอ ๖ ระบบการจัดการศึกษา ใหใชระบบทวิภาค และคิดเปนหนวยกิต 

๖.๑ ในระบบทวิภาค แบงปการศึกษาหนึ่ง ออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค

การศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษ (special session) ดวยก็

ได โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห สวนภาค

การศึกษาพิเศษ มีระยะเวลาไมนอยกวา ๖ สัปดาห ทั้งนี้ตองมีช่ัวโมงเรียนของแตละ

รายวิชาเทากับช่ัวโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ 

๖.๒ การคิดหนวยกิตในระบบทวิภาค หนึ่งหนวยกิตใหมีระยะเวลาศึกษา ดังนี้ 

๖.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ 

ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกต ิ

๖.๒.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ 

๖.๒.๓ การฝกงาน สหกิจศึกษา การฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมง

ตอ ภาคการศึกษาปกติ 

๖.๒.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทํา

โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา ๔๕ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ 
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ขอ ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีระบบการจัดการศึกษาอ่ืนดวยก็ได เชน ระบบไตรภาค ระบบชุดวิชา ระบบการ

สอนทางไกล และระบบอ่ืนๆ โดยการจัดระบบการศึกษานั้นๆ ตองมีระยะเวลาศึกษาและจํานวนหนวยกิตใน

สดัสวนที่เทียบเคียงไดกับระบบทวิภาค และใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

  

หมวด ๒ 

การรับเขาศึกษา 

ขอ ๘ การรับบุคคลเขาเปนนักศึกษา สามารถดําเนินการไดดังนี้ 

๘.๑ การรับผานระบบคัดเลือกกลาง 

๘.๒ การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ 

๘.๓ การรับตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบัน หรือขอตกลงของเครือขายความรวมมือ

ระหวางสถาบัน 

๘.๔ การรบัโดยวิธีอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

ขอ ๙ คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 

๙.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป หรือ ๕ ป หรือ ๖ ป) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทายของ

การศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

๙.๒ เปนผูมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑคุณสมบัติผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีเก่ียวของกับ

การรบัเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ        

                           

หมวด ๓ 

การข้ึนทะเบียนและการตอทะเบียน 

ขอ ๑๐ การข้ึนทะเบียน 

๑๐.๑ คุณสมบัติของผูข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

๑๐.๑.๑ เปนผูที่มหาวิทยาลัยขอนแกนรับเขาศึกษาเรียบรอยแลว 

๑๐.๑.๒ เปนผู ยินยอมปฏิ บั ติตามระ เบียบ คําสั่ ง และประกาศตางๆ ของ

มหาวิทยาลยัและของคณะทุกประการ 

๑๐.๒ ผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาแลวจะตองรายงานตัวและข้ึนทะเบียน และชําระเงินคาขึ้น

ทะเบียนและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะถือ

วาสละสิทธ์ิ 

๑๐.๓ หนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือคํ้าประกันที่นํามาย่ืนในวันรายงานตัว จะตองให

ผูรับรองและผูคํ้าประกันพรอมกับพยานอีกสองคน ลงลายมือช่ือใหเรียบรอยกอนนํามา
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ยื่นและถาปรากฏ ในภายหลังวาเปนลายมือช่ือปลอม มหาวิทยาลัยจะส่ังใหนักศึกษาผู

นั้นพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอ ๑๑ การตอทะเบียน 

๑๑.๑ นักศึกษาตองตอทะเบียนเปนประจําทุกภาคการศึกษาปกติ และชําระเงินคาตอทะเบียน

และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๑.๒ กรณีท่ีนักศึกษาตอทะเบียนแลวปรากฏในภายหลังวา ตองพนสภาพการเปนนักศึกษา หรือ

ถูกส่ังพักการศึกษา เน่ืองจากตกออกตามขอ ๒๘ แหงระเบียบนี้ ใหถือวาการตอทะเบียน

ครั้งนั้นเปนโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินคาธรรมเนียมการตอทะเบียนใหกับ

นักศึกษา โดยการตอทะเบียนเรียนโดยไมตองลงทะเบียนเรียน สามารถทําไดในกรณี

ตอไปนี้ 

๑๑.๒.๑ การลาพักการศึกษา 

๑๑.๒.๒ ถูกสั่งพักการศึกษา 

๑๑.๒.๓ ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแลว แตยังไมผานเงื่อนไขการ

สาํเรจ็การศึกษาอ่ืนๆ 

๑๑.๓ นักศึกษาจะตองเปนผูยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศตาง ๆ 

ของมหาวิทยาลัยและของคณะทุกประการ 

 

หมวด  ๔ 

การลงทะเบียนเรียน 

ขอ ๑๒ การลงทะเบียนเรียน 

๑๒.๑ นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียน และชําระเงินคาธรรมเนียมในแตละภาคการศึกษาให

เสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๒.๒ ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง

หรือจํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 

๑๒.๓ ในแตละภาคการศึกษาปกติ ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา ๙ หนวยกิต แตไมเกิน ๒๒ 

หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา และใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ 

หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรยีนแบบไมเตม็เวลา 

๑๒.๔ การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต 

๑๒.๕ ในกรณีท่ีมีความจําเปน การลงทะเบียนเรียนมากกวา หรือนอยกวาที่กําหนดไวในขอ 

๑๒.๓ และขอ ๑๒.๔ อาจกระทําไดโดยความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและไดรับ

อนุมัติจากคณบดี   ทั้งนี้ไมเกิน ๒๕ หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติสําหรับการ

ลงทะเบียนแบบเต็มเวลา และไมเกิน ๑๒ หนวยกิต ในภาคการศึกษาพิเศษและสําหรับ

การลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา 
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๑๒.๖ การลงทะเบียนรายวิชาที่จัดการศึกษาระบบอ่ืนๆ ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเปนไปตามท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 

๑๒.๗ นักศึกษาท่ีไมมาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจะถูกปรับเปน

รายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังน้ีใหนับวันหยุดราชการรวมดวย 

๑๒.๘ เมื่อพนระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียน เวนแตจะมีเหตุผลอันสมควรและตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

๑๒.๙ นักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ จะตองลาพักการศึกษาตามขอ 

๓๗.๓ แหงระเบียบนี้ มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา 

๑๒.๑๐ นักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกเขาศึกษาไดมีสิทธิขอยกเวนหรือเทียบโอนรายวิชาไดตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๒.๑๑ นักศึกษาท่ีเรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและไดคะแนนเฉลี่ยสะสม

ถึงเกณฑ ที่สาํเร็จการศึกษาแลว จะลงทะเบียนเรยีนอีกไมได เวนแตจะเปนนักศึกษาท่ีกําลัง

ศึกษาอยูในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติสองปริญญา 

๑๒.๑๒ คณะสามารถพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมดูแลการลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษา ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรได 

๑๒.๑๓ การลงทะเบียนเรียนท่ีไมเปนไปตามเงื่อนไขของรายวิชาใหถือวาการลงทะเบียนเปน

โมฆะ      

ขอ ๑๓ การลงทะเบียนเรียนซํ้า 

๑๓.๑ นักศึกษาที่ได R ตามหมวดท่ี ๗ จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซํ้าทันทีท่ีมีการเปด

สอน นอกจากจะไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเล่ือนกําหนดการลงทะเบียนเรียนได 

๑๓.๒ นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดไมสงูกวา D+ อีกเพ่ือทําใหระดับคะแนนเฉล่ีย

สะสมสูงข้ึน จํานวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาท่ีเรียนซ้ํานี้ตองนําไปคิดรวมในระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

๑๓.๓ ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีแลว แตระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมถึงเกณฑที่จะสําเร็จการศึกษา ก็อาจจะ

เรียนซ้ําเฉพาะรายวิชาท่ีไดระดับคะแนนตํ่ากวา A เพ่ือยกระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง

เกณฑสําเร็จการศึกษา จํานวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาท่ีเรียนซ้ํานี้ ตองนําไป

คิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
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หมวด ๕ 

การเพ่ิมและถอนรายวิชา  

ขอ ๑๔ การเพ่ิมรายวิชาจะกระทําไดภายใน ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๓ วันแรก

ของภาคการศึกษาพิเศษ หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

ขอ ๑๕ การถอนรายวิชามีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

๑๕.๑ การถอนรายวิชาภายในหนึ่งในส่ีของระยะเวลาการศึกษารายวิชานั้นในภาคการศึกษา

นั้น นับจากวันเร่ิมเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตร

กําหนดรายวิชาท่ีถอนนั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และการ

ถอนตามนัยน้ี นักศึกษาสามารถดําเนินการไดดวยตัวเองผานระบบอินเทอรเน็ต 

๑๕.๒ การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่กําหนดไวในขอ ๑๕.๑ แตไมเกินหนึ่งในสองของ

ระยะเวลาการศึกษาของรายวิชาดังกลาวในภาคการศึกษานั้น นับจากวันเร่ิมเรียนตาม

ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรกําหนด รายวิชาท่ีถอนนั้นจะได  W แต

จะไมปรากฏในใบแสดง  ผลการศึกษา การถอนตามนัยนี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยที่ปรึกษา และใหดําเนินการ ที่สํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการ 

๑๕.๓ การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่กําหนดไวในขอ ๑๕.๒ รายวิชาที่ถอนนั้นจะไดรับ F 

และ จะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

ขอ ๑๖ เมื่อมีการเพ่ิมหรือถอนรายวิชาแลว จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนจะตองไมขัดหรือแยงกับขอ ๑๒.๓ ขอ 

๑๒.๔ และขอ ๑๒.๕ แหงระเบียบนี้  

 

หมวด ๖ 

การศึกษาแบบรวมเรียน  

ขอ ๑๗ การศึกษาแบบรวมเรียน (Audit) เปนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูแบบไมนับหนวยกิต 

ขอ ๑๘ การลงทะเบียน การเพ่ิม และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบรวมเรียน ใหปฏิบัติตามหมวดท่ี 

๔ และหมวดที่ ๕ แหงระเบียบน้ี 

ขอ ๑๙ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน จะไมนับหนวยกิตรวมเขาเปนหนวยกิตท่ีกําหนดไวตาม

หลักสูตร 

ขอ ๒๐ รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรยีนแบบรวมเรียน จะถือหรืออางเปนเงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) ที่นบัหนวย

กิตไมได 

ขอ ๒๑ ถานักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบรวมเรียนแลว จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ําเพ่ือจะ

นับ   หนวยกิตในภายหลังมิได เวนแตในกรณีท่ีมีการยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา และรายวิชา

นั้นเปนรายวิชา  ที่กําหนดใหมีการเรียนและนับหนวยกิตในหลักสูตร 

ขอ ๒๒ การประเมินผลรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน ใหประเมินผลเปน S หรือ U และใหระบุ

คําวา Audit ไวในวงเล็บตอทายช่ือรายวิชา 
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หมวด ๗ 

ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมายและคาคะแนน  

ขอ ๒๓ ระดบัคะแนนตัวอักษร ความหมายและคาคะแนน 

 ระดับคะแนนตัวอักษร                ความหมาย                  คาคะแนนตอหนวยกิต 

 A  ผลการประเมินข้ันดีเย่ียม (Excellent)  ๔.๐ 

 B+  ผลการประเมินข้ันดีมาก (Very Good)   ๓.๕  

 B  ผลการประเมินข้ันดี (Good)    ๓.๐ 

 C+  ผลการประเมินข้ันคอนขางดี (Fairly Good)  ๒.๕ 

 C  ผลการประเมินพอใช (Fair)     ๒.๐ 

 D+  ผลการประเมินข้ันออน (Poor)    ๑.๕ 

          D   ผลการประเมินข้ันออนมาก (Very Poor)    ๑.๐ 

 F      ผลการประเมินข้ันตก (Fail)     ๐  

ตัวอักษรอ่ืนๆ ที่มีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษา คือ I  P  R  S  T  U 

และ W ตัวอักษรเหลานี้ไมมีคาคะแนน ยกเวน T 

      ตัวอักษร                               ความหมาย 

     I                       ยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

     P                        กําลังดําเนินอยู (In Progress) 

     R                      ซํ้าช้ัน (Repeat) 

     S                      พอใจ (Satisfactory) 

     T                      รับโอน (Transfer) 

     U                      ไมพอใจ (Unsatisfactory) 

            W                       การขอถอนรายวิชา (Withdrawal) 

กรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบใหเปนไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือท่ีปรับปรุงแกไข

เพ่ิมเติม 

ขอ ๒๔ การใชตัวอักษร มีวิธีการดังน้ี 

๒๔.๑ ตัวอักษร A   B+   B   C+   C   D+   D  และ  F  ใชในกรณีตอไปนี้ 

๒๔.๑.๑ ในรายวิชาท่ีนักศึกษาเขาสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินไดเปนระดับ

คะแนน 

๒๔.๑.๒ เปล่ียนจาก I  ภายในกําหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด 
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๒๔.๑.๓ เปล่ียนจาก R ภายในกําหนดเวลาและหลักเกณฑที่คณะแพทยศาสตร

กําหนด 

๒๔.๑.๔ การใช  F  นอกเหนือจากขอ ๒๔.๑.๑ ๒๔.๑.๒ และ ๒๔.๑.๓ แลว ยังใชได

ในกรณีตอไปนี้อีก คือ 

(๑) นักศึกษาถูกตัดสิทธิไมใหเขาสอบประจําภาค 

(๒) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบ และไดรับการตัดสินโทษใหได F ตาม

ระเบียบเก่ียวกับการสอบประจําภาคที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือไม

ปฏิบัตติามเกณฑหรือเงื่อนไขการประเมินตามเกณฑขอ ๒๕.๒ 

(๓) เปลี่ยนจาก  I  กรณีนักศึกษาไมเขาสอบ หรือไมปฏิบัติงานท่ี

อาจารยผูสอนกําหนดให ภายในกําหนดเวลาของคณะท่ีรายวิชานั้น

สงักัด 

(๔) ถอนรายวิชาเรียนหลังเวลาที่กําหนด ตามขอ ๑๕.๓ 

(๕) ฝาฝนระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัย ท้ังน้ี

ตองไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี 

๒๔.๒ ตัวอักษร I ใชในกรณีตอไปน้ี 

๒๔.๒.๑ นักศึกษาปฏิบัติงานยังไมครบตามเงื่อนไขท่ีอาจารยผูสอนกําหนดดวยเหตุ

จําเปนหรือสุดวิสัย 

๒๔.๒.๒ นักศึกษาไมสามารถเขาสอบไดโดยมีเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย 

     การให I แกนักศึกษาจะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะที่รายวิชานั้นสังกัดและไดรับการอนุมัติจากคณบดีท่ีรายวิชานั้นสังกัด เมื่อไดรับ

อนุมัติใหได I แลว ใหคณะที่รายวิชาน้ันสังกัดอยูกําหนดเวลาสอบหรือปฏิบัติงานใหครบ ท้ังน้ี

ตองไมเกินภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นจะเปลี่ยนเปน F เวนแตในกรณีท่ีจําเปนโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัด และใหคณบดีที่รายวิชานั้น

สังกัดมีอํานาจอนุมัติใหขยายเวลาได โดยตองแจงใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบ

ลวงหนา 

๒๔.๓ ตัวอักษร P ใชในกรณีท่ีรายวิชานั้นเปนรายวิชาที่เปดสอนติดตอกันมากกวา ๑ ภาค

การศึกษา ซ่ึงจะตองวัดผลในภาคการศึกษาสุดทายของรายวิชานั้นและตองประเมินผล

เปน  A  B+  B  C+  C  D+ D หรือ F    

๒๔.๔ ตัวอักษร R ใชเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งสอบไมผานในรายวิชา

เฉพาะของคณะแพทยศาสตรตามเกณฑท่ีคณะกําหนด 

๒๔.๕ ตัวอักษร S และ U ใชในกรณีตอไปนี้ 

๒๔.๕.๑ การประเมินผลรายวิชาที่กําหนดไววาไมมีการประเมินผลเปนระดับคะแนน

หรือลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน 
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๒๔.๕.๒ เปล่ียนจาก I ภายในกําหนดเวลาของคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัดอยู สําหรับ

รายวิชาที่ไดกําหนดการประเมินผลเปน  S และ U 

๒๔.๖ ตัวอักษร T ใชในกรณีของรายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหเทียบโอนไดโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะที่รับโอน โดยใสไวในวงเล็บตอทายรายวิชา 

๒๔.๗ ตัวอักษร  W  ใชในกรณีตอไปนี้ 

๒๔.๗.๑ รายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนตามขอ ๑๕.๒ 

๒๔.๗.๒ นักศกึษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

๒๔.๗.๓ นักศกึษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

 

หมวด ๘ 

การวัดและประเมินผล 

ขอ ๒๕ การวัดและประเมินผลการศึกษา  

๒๕.๑ มหาวิทยาลัยจัดใหมีการวัดผลสําหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไวในภาคการศึกษา

หนึ่งๆ     ไมนอยกวาหนึ่งครั้งและเมื่อทําการประเมินผลรายวิชาใดเปนครั้งสุดทายแลว 

ถือวาการเรียนรายวิชานั้นส้ินสุดลง 

๒๕.๒ อาจารยผูสอนตองแจงเกณฑและเงื่อนไขการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาให

นักศึกษาทราบลวงหนา 

๒๕.๓ การประเมินผลในแตละรายวิชาใหใชระดับคะแนนตัวอักษร ตามหมวดท่ี ๗ 

๒๕.๔ การประเมินผลการศึกษาเพ่ือคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average = 

G.P.A.) จะกระทําเม่ือส้ินแตละภาคการศึกษา 

๒๕.๕ วิธีคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average = Cumulative 

G.P.A.)  ใหทําดังน้ี 

๒๕.๕.๑ ใหนําผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหวางคาคะแนนที่ไดกับจํานวนหนวยกิ

ตของแตละรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนคาคะแนนเปนตัวต้ัง หารดวย

จํานวนหนวยกิตสะสม (Cumulative Credits) ผลลัพธที่ ไดคือระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสม 

๒๕.๕.๒ การคํานวณดังกลาวขางตนใหต้ังหารถึงทศนิยม ๔ ตําแหนงและใหปดเศษ

เฉพาะ ทศนิยมท่ีมีคาตั้งแต ๕ ข้ึนไป ต้ังแตตําแหนงที่ ๔ เพ่ือให เหลือ

ทศนิยม ๒ ตําแหนง 

๒๕.๖ รายวิชาที่มีคาคะแนนทุกรายวิชาจะตองนําหนวยกิตของรายวิชานั้นๆ ไปรวมเปนตัวหาร

ในการคํานวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ขอ ๒๖ การกําหนดนับช้ันปนักศึกษา หากมีความจําเปนตองกําหนดช้ันปนักศึกษาใหออกเปนประกาศของ

คณะ 
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ขอ ๒๗ การสอบ 

๒๗.๑ การสอบแบงเปน  

๒๗.๑.๑ การสอบยอย 

๒๗.๑.๒ การสอบกลางภาค 

๒๗.๑.๓ การสอบประจําภาค 

๒๗.๑.๔ การสอบรวบยอด 

๒๗.๑.๕ การสอบประเภทอื่น 

๒๗.๒ การสอบยอย เปนการสอบในระหวางภาคการศึกษาหน่ึงๆ ผลของการสอบอาจนําไปใช

พิจารณาเปนสวนหนึ่งรวมกับผลสอบประจําภาคก็ได จํานวนครั้ง เวลา และวิธีการสอบ

ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอนหรือคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น  

๒๗.๓ การสอบกลางภาค หมายถึง การสอบกลางภาคตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

๒๗.๔ การสอบประจําภาค หมายถึง การสอบครั้งสุดทายของแตละรายวิชา เมื่อเสร็จสิ้นการ

สอนใน  ภาคการศึกษานั้น หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการสอบประจําภาคให

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาค 

๒๗.๕ การสอบรวบยอด หมายถึง การสอบประมวลความรูเพื่อมีสิทธิ์ไดรับปริญญาสาขาใด

สาขาหนึ่ง หรือใหเปนไปตามที่คณะกําหนด 

๒๗.๖ การสอบประเภทอ่ืน หมายถึง การสอบท่ีนอกเหนือจากที่กําหนดไวตามระเบียบนี้ให

เปนไปตาม ท่ีคณะกําหนด 

ขอ ๒๘ การตกออก 

๒๘.๑ การพิจารณาการตกออกใหพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา

นั้นๆ และ   ใหคิดเฉพาะรายวิชาท่ีมีคาคะแนนโดยไมคํานึงถึงรายวิชาท่ีได  I  

๒๘.๒ นักศึกษาจะถูกพิจารณาใหตกออกในกรณีดังตอไปนี้ 

๒๘.๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๑.๕๐ เมื่อไดลงทะเบียนเรียนมาแลวและมีหนวย

กิตสะสมต้ังแต ๓๐-๕๙ หนวยกิต 

๒๘.๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๑.๗๕ เมื่อไดลงทะเบียนเรียนมาแลวและมีหนวย

กิตสะสมต้ังแต ๖๐ หนวยกิตข้ึนไป 

๒๘.๒.๓ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 

ขอ ๒๙ การสําเร็จการศึกษา นักศกึษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขตอไปนี้ 

๒๙.๑  สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ดังนี้ 

๒๙.๑.๑ การนับหนวยกิตในแตละรายวิชาใหนับคร้ังเดียว 

๒๙.๑.๒ ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรวาเปน

รายวิชาที่เทียบเทากัน ใหนับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเปนหนวยกิตที่ได 
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๒๙.๒ มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ และมีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในรายวิชาท่ี

คณะกําหนดไมตํ่ากวา ๒.๐๐ หรือไดไมตํ่ากวา C ทุกรายวิชา ทั้งน้ีใหเปนไปตามท่ี

กําหนดไวในหลักสูตร 

๒๙.๓ มีคุณสมบัติตามขอ ๓๐.๑ แหงระเบียบนี้ 

๒๙.๔ มีความประพฤติเรียบรอยตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๒๙.๕ ไมอยู ระหวางการถูกสอบสวนทาง วินัยนักศึกษาอยางร ายแรงตามขอบั งคั บ

มหาวิทยาลยัขอนแกน วาดวยวินัยนักศึกษา 

๒๙.๖ มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยกําหนด 

๒๙.๗ นักศึกษาที่ไมผานเกณฑตามขอ ๒๙.๒ แตไดศึกษาและสอบผานรายวิชาในหลักสูตร

ครบตามเกณฑท่ีสามารถขอรับอนุปริญญาได คณะอาจพิจารณาใหเปนผู สําเร็จ

การศึกษาในระดับอนุปริญญา ท้ังนี้การใหอนุปริญญาตองเปนไปตามขอ ๓๐.๒ แหง

ระเบียบนี้ 

๒๙.๘ วันที่สําเร็จการศึกษา ใหถือวันท่ีคณะกรรมการประจําคณะรับรองการสําเร็จการศึกษา 

 

หมวด ๙ 

การอนุมัติปริญญาหรืออนปุริญญา 

ขอ ๓๐ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแกผูที่ไดรับการเสนอช่ือจากคณะตาม

หลักเกณฑ ดังนี ้

๓๐.๑ คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเปนผูเสนอช่ือนักศึกษาผูสมควร

ไดรับอนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย โดยผูท่ีไดรับการเสนอช่ือจะตองมีคุณสมบัติ

ตามขอ ๒๙  แหงระเบียบนี้ทุกประการ และตอง 

๓๐.๑.๑ ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยท่ีระบุใหงด ยับย้ัง หรือชะลอการเสนอ

ช่ือเพ่ือ ขออนุมัติหรือรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร รวมทั้งไมอยูใน

ระหวางบําเพ็ญประโยชนตอมหาวิทยาลัยหรือสังคม ตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

๓๐.๑.๒ ไมเปนผูคางชําระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 

๓๐.๒ ในกรณีท่ีคณะหรือหลักสูตรกําหนดใหมีการใหอนุปริญญา คณะเปนผูเสนอชื่อผูสมควร

ไดรับอนุปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย โดยผูที่ไดรับการเสนอช่ือจะตองมีคุณสมบัติตาม

ขอ ๒๙ ทุกขอ ยกเวนขอ ๒๙.๒ แหงระเบียบนี้ และตอง 

๓๐.๒.๑ ไดศึกษาและสอบผานรายวิชาตางๆ  ครบตามหลักสูตรแลวและมีระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมไมถึง ๒.๐๐ แตไมต่ํากวา ๑.๗๕ หรือ 

๓๐.๒.๒ ไดศึกษาและสอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรอนุปริญญา และมี

หนวยกิตท่ีไดและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑที่หลักสูตรกําหนด  
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๓๐.๓ การขอแกไขการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

ปริญญาหรืออนุปริญญาไปแลว ใหกระทําไดภายในระยะเวลาไมเกิน ๙๐ วัน นับแตวันท่ีสภา

มหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 

ขอ ๓๑ การใหปริญญาเกียรตินิยม 

๓๑.๑ นักศึกษาที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมจะตองอยูในเกณฑดังตอไปนี้ 

๓๑.๑.๑ มีระยะเวลาศึกษาไมเกินระยะเวลาปกติท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ท้ังนี้ไมนับ

เวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

๓๑.๑.๒ ไมเคยสอบได F หรือ R หรือ U ในรายวิชาใด 

๓๑.๑.๓ ไมเคยเรียนซํ้าในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แลว

ทําใหสงผลตอการไดรับปริญญาเกียรตินิยม 

๓๑.๑.๔ ไม เคยได รับการยกเว นรายวิชา เวนแต เปนการยกเวนรายวิชา ท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดใหยกเวนไดโดยไมมีผลตอการใหปริญญาเกียรตินิยม

เทานั้น 

๓๑.๑.๕ ในกรณีนักศึกษาท่ีเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 

จะตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนไมนอยกวาสามในสี่ของ

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

๓๑.๒ การใหปริญญาเกียรตินิยม แบงเปนดังน้ี 

๓๑.๒.๑ เกียรตินิยมอันดับหน่ึงและเหรียญทอง ตองเปนผูไดระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมสูงสุดในกลุมผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาเดียวกันในแตละคณะ ทั้งน้ี

ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตองไมตํ่ากวา ๓.๖๐ กรณีท่ีระดับคะแนนเฉล่ียสะสม

เทากัน ใหพิจารณาถึงทศนิยมตําแหนงที่ ๔ หากยังเทากันใหพิจารณาจาก

คะแนนเฉล่ียสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ   ในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอกของ

หลักสูตร 

๓๑.๒.๒ เกียรตินิยมอันดบัหนึ่ง ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๖๐ 

๓๑.๒.๓ เกียรตินิยมอันดับสอง ตองไดระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต ๓.๒๕ ถึง 

๓.๕๙  

๓๑.๓ การใหปริญญาเกียรตินิยมสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรสถาบันสมทบ ใหเปนไปตามขอ 

๓๑.๑ และขอ ๓๑.๒ ในระเบียบนี้  

ขอ ๓๒ การเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา  

กรณีท่ีมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสําเร็จการศึกษาซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรือ

อนุปริญญาไปแลว มีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ ๙ ขอ ๒๙ และขอ ๓๐ แหงระเบียบนี้ ใหสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา โดยใหมีผลต้ังแตวันที่สภามหาวิทยาลัยได

อนุมัตปิริญญาหรืออนุปริญญาใหกับบุคคลน้ัน 
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ขอ ๓๓ ในกรณีท่ีมีเหตุผลท่ีจําเปนและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผูสําเร็จการศึกษาผูหนึ่งผูใด

เขารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได โดยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ ใหออกเปนประกาศ

มหาวิทยาลยั 

 

หมวด ๑๐ 

การยายโอนนักศึกษา 

ขอ ๓๔ การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

๓๔.๑ นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน ถาคุณสมบัติและผลการเรียนอยูในมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัย การรับโอนจะกระทําไดตอเมื่อมีท่ีสําหรับเขาศึกษาวางพอในหลักสูตรท่ีขอเขา

ศึกษาและใหคณะที่จะรับเขาศึกษาเปนผูพิจารณารับโอน ทั้งนี้คณะอาจกําหนดวิธีการ 

หลักเกณฑพิจารณาเพิ่มเติมอีกก็ได 

๓๔.๒ นิสิตนักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณารับโอน จะตองไมเปนผูท่ีพนสภาพการเปนนิสิต

นักศึกษาจากสถาบันเดิมและตองไดศึกษาอยูในสถาบันนั้นมาแลวไมนอยกวา ๒ ภาค

การศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักการศึกษา และตองไดระดับคะแนน

เฉล่ียสะสมต้ังแต ๒.๐๐ ข้ึนไป 

๓๔.๓ นิสิตนักศึกษาท่ีประสงคจะโอนมาศึกษา จะตองสงใบสมัครถึงสํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ ไมนอยกวา ๖ สัปดาห กอนวันเปดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่ประสงคจะเขา

รับการศึกษาน้ัน พรอมกับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๔.๔ หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและจํานวนหนวยกิตใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

๓๔.๕ นักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันอ่ืน มีสิทธ์ิเรียนในมหาวิทยาลัยไดในระยะเวลาไมเกินสอง

เทาของจํานวนปท่ีกําหนดไวในหลักสูตรที่เขาศึกษา โดยนับรวมเวลาเรียนจากสถาบัน

เดิมดวย 

๓๔.๖ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสําหรับนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอ่ืน มหาวิทยาลัย

จะไมนําระดับคะแนนของรายวิชาท่ีเทียบโอนจากสถาบันเดิม มาคํานวณระดับคะแนน

เฉล่ียสะสม 

ขอ ๓๕ การยายคณะเรียน 

๓๕.๑ การยายคณะเรียน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะของคณะท่ีกําลังศึกษาและคณะที่ประสงคจะขอยายเขาศึกษา 

๓๕.๒ นักศึกษาที่มีสิทธ์ิขอยายคณะเรียน จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

๓๕.๒.๑ เปนนักศึกษาท่ียังมีสิทธ์ิเรียนในคณะเดมิ 

๓๕.๒.๒ ไมเคยยายคณะเรียนมากอน 
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๓๕.๒.๓ มีเวลาศึกษาอยูในคณะเดิมไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติและมีหนวย

กิตสะสม ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

๓๕.๓ นักศึกษาท่ีประสงคจะยายคณะเรียน จะตองย่ืนเอกสารตางๆ ตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด ตอสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการผานคณะที่กําลังศึกษา ทั้งน้ีนักศึกษาจะตองย่ืน

เอกสารดังกลาวกอนเริ่มภาคการศึกษาที่ขอยายอยางนอย ๖ สัปดาห  

คณะที่นักศึกษาประสงคจะขอยายสามารถกําหนดหลักเกณฑการยายคณะและ

วิธีการโดยออกเปนประกาศของคณะ 

๓๕.๔ หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและอ่ืนๆ 

๓๕.๔.๑ การเทียบโอนรายวิชาที่จะโอน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะท่ีจะรับเขาศึกษา 

๓๕.๔.๒ ตองรับโอนหนวยกิตของรายวิชาที่เทียบเทากันไดท้ังหมด 

๓๕.๔.๓ นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหยายจะตองเรียนไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวน

หนวยกิต   ที่กําหนดในหลักสูตรท่ียายเขาศึกษา  

๓๕.๕ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยาย มีสิทธ์ิเรียนในหลักสูตรที่ยายเขาศึกษาไมเกินสองเทาของ

จํานวนปท่ีกําหนดไวในหลักสูตรนั้น โดยนับจากวันที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

๓๕.๖ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสําหรับนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยาย ใหคํานวณระดับคะแนน

เฉล่ียสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่รับโอนมาจากหลักสูตรเดิม รวมกับรายวิชาที่เรียนใน

หลักสตูรใหมท่ียายเขาศึกษาดวย 

ขอ ๓๖ การเปล่ียนหลักสูตรภายในคณะหรือการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ใหเปนไปตามประกาศของแตละ

คณะ 

 

หมวด ๑๑ 

การลา การพนสภาพนักศึกษา และการคืนสภาพนักศึกษา 

ขอ ๓๗ การลา 

๓๗.๑ การลาแบงเปน ๓ ประเภท ดังนี้ 

๓๗.๑.๑ การลาปวยหรือลากิจ 

๓๗.๑.๒ การลาพักการศึกษา 

๓๗.๑.๓ การลาออก 

๓๗.๒ การลาปวยหรือลากิจ นักศึกษาจะลาไดในกรณีที่มีเวลาเรียนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ ของเวลา

เรียนท้ังหมด มิฉะนั้นจะตองขอลาพักการศึกษา และการลาที่เก่ียวของกับการสอบให

เปนไปตามขอ ๒๗ แหงระเบียบนี้  และตามรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

นอกเหนือจากนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี 
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๓๗.๓ การลาพักการศึกษา 

๓๗.๓.๑ นักศึกษาอาจจะไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ในกรณีใดกรณีหน่ึง

ตอไปนี้ 

(๑) ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหาร 

(๒) ไดรับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใด ซ่ึง

มหาวิทยาลยัเห็นสมควรสนับสนุน 

(๓) เหตุผลความจําเปนอ่ืนที่คณะเห็นสมควร 

๓๗.๓.๒ วิธีปฏิบัติในการลาพักการศึกษา ใหนักศึกษาหรือผูปกครอง ในกรณีท่ี

นักศึกษาไมอาจดําเนินการดวยตนเองได ย่ืนใบลาพรอมหลักฐานอ่ืนๆ ท่ี

คณะผานอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือใหคณบดีเจาสังกัดเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

และแจงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเพ่ือปรับสถานะ ทั้งนี้นักศึกษา

จะตองดําเนินการไมนอยกวา ๒ สัปดาหกอนวันแรกของการสอบประจํา

ภาคตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเวนกรณีท่ีมีสาเหตุสุดวิสัยให

อยูในดุลยพินิจของคณบด ี

๓๗.๓.๓ นักศกึษาจะลาพักการศึกษาไดคร้ังละไมเกินหนึ่งภาคการศึกษาปกติ เวนแต

กรณี มีเหตุจําเปนหรือเหตุสุดวิสัย อาจใหลาพักการศึกษา ครั้งละหนึ่งป

การศกึษาไดโดยตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

๓๗.๓.๔ นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพื่อ

รักษาสถานภาพนักศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๗.๔ การลาออก นักศึกษาตองย่ืนใบลาพรอมหนังสือรับรองของผูปกครองและหลักฐานการ

แสดงวา ไมมีหนี้สินคางชําระ โดยผานการพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษาและคณบดีท่ี

นักศึกษาสังกัด เพ่ือใหมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ กรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนอาจให

ผูปกครองย่ืนใบลาออกแทนนักศึกษาก็ได 

๓๗.๕ หลักฐานท่ีใชประกอบในการลาตางๆ ประกอบดวย 

๓๗.๕.๑ ใบลา ตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๗.๕.๒ ใบรับรองแพทย (กรณีลาเนื่องจากปวย) ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๗.๕.๓ หนังสือรับรองจากผูปกครอง และหนังสือแสดงความเห็นของอาจารยท่ี

ปรึกษา กรณีลาปวยหรือลากิจเกิน ๑๕ วัน หรือลาพักการศึกษา หรือ

ลาออก 

๓๗.๕.๔ หนังสือแสดงความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา การลาทุกประเภทตองผานความ

เห็นชอบ จากอาจารยท่ีปรึกษา 

๓๗.๕.๕ หลักฐานเอกสารประกอบอ่ืนแลวแตกรณี เชน เอกสารการไดรับอนุมัติใหไป

ฝกปฏิบัตงิานที่ตางประเทศ การเรียกตัวเขารับราชการทหาร เปนตน 
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๓๗.๕.๖ หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหนี้สินคางชําระตอมหาวิทยาลัย กรณี

ลาออกหรือลาพักการศึกษา 

๓๗.๖ การอนมุติัลาพักการศึกษาและการลาออกใหถือตามวันท่ีอนุมัติใหมีผลในการลา 

๓๗.๗ การลาทุกกรณี จะไมไดรับสิทธ์ิยกเวนจากระเบียบ ขอบังคับอ่ืนใดของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๓๘ การพนสภาพนักศึกษา  นักศกึษาจะพนสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑตอไปนี้ 

๓๘.๑ ตาย 

๓๘.๒ ลาออก 

๓๘.๓ ตกออก 

๓๘.๔ ถูกสั่งใหพนสภาพนักศึกษาตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

๓๘.๕ ขาดคุณสมบัติ การเข าเป นนั กศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๓๘.๖ เรียนสําเร็จตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย

โดยใหถือวาวันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาเปนวันพนสภาพ

นักศึกษา เวนแตกรณีที่เปนนักศึกษาในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติสองปริญญาใหถือวันพน

สภาพนักศึกษาในวันท่ีอนุมัติปริญญาที่สอง 

๓๘.๗ ไมลงทะเบียนเรียนใหเสร็จส้ินภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละภาคการศึกษา 

โดยมิไดลาพักการศึกษาตามระเบียบ 

๓๘.๘ ไมชําระคาธรรมเนียมเพ่ือข้ึนหรือตอทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใน

แตละภาคการศึกษา ยกเวนในกรณีเหตุสุดวิสัยที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

๓๘.๙ ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกินจํานวนสองเทาของระยะเวลาการศึกษาท่ีกําหนดไวใน

หลักสตูร ท้ังน้ีใหนับรวมระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษาดวย 

๓๘.๑๐ ปลอมแปลงลายมือชื่อผูปกครอง หรือลายมือช่ือบุคคลอ่ืน เพื่อใชเปนหลักฐานเท็จตอ

มหาวิทยาลยัตามขอ ๑๐.๓  แหงระเบียบนี้ 

๓๘.๑๑ ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได

กระทําโดยประมาท 

๓๘.๑๒ โอนไปเปนนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

๓๘.๑๓ อ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๓๙ การคนืสภาพนักศึกษา 

๓๙.๑ นักศึกษาที่พนสภาพนักศึกษาอันเน่ืองจากสาเหตุตอไปนี้ อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได  

๓๙.๑.๑ พนสภาพตามขอ ๓๘.๒ ขอ ๓๘.๗ ขอ ๓๘.๘ และขอ ๓๘.๑๓ หรือ 

๓๙.๑.๒ พนสภาพเนื่องจากไดรับการประเมินใหไดอักษร I และถูกประเมินใหตก

ออกโดยยังไมไดแกผลการประเมินอักษร I 
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๓๙.๒ หลักเกณฑและวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษา ใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๑๒ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๔๐ นักศึกษาที่กระทําผิด หรือฝาฝนระเบียบนี้ ตองรับโทษทางวิชาการตามท่ีระบุไวในขอ ๔๑ แหง

ระเบียบน้ี และตองถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามที่ระบุไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วา

ดวยวินัยนักศึกษาอีกโสดหนึ่งดวย 

ขอ ๔๑ โทษทางวิชาการ มี ๔ สถาน ดังนี้ 

๔๑.๑ ปรับตกในรายวิชาท่ีเปนกรณีสาเหตุของการกระทําผิดหรือการฝาฝนระเบียบนี้ เชน ทุจริตใน

การสอบและกรณีท่ีเปนไปตามขอ ๒๔.๑.๔ 

๔๑.๒ ปรับตกไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของรายวิชาที่สอบมาแลวสําหรับภาคการศึกษานั้น โดยนับ

ยอนหลังตามลาํดับรายวิชาที่สอบ 

๔๑.๓ ปรับตกในทุกรายวิชาที่เขาสอบแลวสําหรับภาคการศึกษานั้น 

๔๑.๔ ปรับตกในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนสําหรับภาคการศึกษานั้น 

ขอ ๔๒ การดําเนินการเม่ือมีการกระทําผิดหรือฝาฝนระเบียบน้ี 

๔๒.๑ ใหผูท่ีตรวจพบวานักศึกษากระทําผิดหรือฝาฝนระเบียบนี้ รวบรวมหลักฐานขอเท็จจริง

ตางๆ รายงานเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาและเสนอโทษ 

๔๒.๒ ใหคณะเสนอผลการพิจารณาโทษตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาความเหมาะสมอีกข้ันหนึ่ง 

โดยใหโอกาสนักศึกษาไดชี้แจงขอเท็จจริง ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันสุดทาย

ของการสงผลการเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๔๒.๓ ใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกประวัติการลงโทษ และแจงใหคณะที่นักศึกษาผูน้ัน

สังกัดและผูปกครองของนักศึกษาผูนั้นทราบเปนลายลักษณอักษร 

ขอ ๔๓ นักศึกษาท่ีถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ หรือไมไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาตามขอ ๓๐ อาจ

อุทธรณได  ตามหลักเกณฑดังน้ี 

๔๓.๑ ใหนักศึกษาผูนั้นมีสิทธ์ิอุทธรณตออธิการบดภีายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันทราบคําสั่ง

ลงโทษ 

๔๓.๒ การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือของผูอุทธรณ 

๔๓.๓ การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนคนอ่ืนหรือ

มอบหมายใหคนอ่ืนอุทธรณแทนไมได 

๔๓.๔ การปฏิบัติเก่ียวกับการอุทธรณโทษทางวิชาการ ใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๔๔ ใหอธิการบดีมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย มีคําส่ังเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ ตามควรแกกรณี โดยความ

เห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี 
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กรณีการอุทธรณการไมไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา ใหอธิการบดีเสนอความเห็น

ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือวินิจฉัย   

คําวินิจฉัยของอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง และของสภามหาวิทยาลัยตามวรรคสองใหถือเปน

ที่สุด แลวแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบภายใน ๑๕ วัน 

             

หมวด ๑๓ 

การจัดการศึกษาและการวัดผลสําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 คณะแพทยศาสตร ไดจัดการศึกษาแตกตางจากคณะอื่นๆ โดยเฉพาะการศึกษาในชั้นคลินิกเนื่องจากมี

การเรียนภาคทฤษฎีควบคูกับการฝกปฏิบัติทางคลินิก จึงกําหนดการจัดการศึกษาและการวัดผลสําหรับหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต ในสวนที่แตกตางจากคณะอ่ืนๆ ดังน้ี 

ขอ ๔๕ การจัดการศึกษาตลอดป การกําหนดระยะเวลาและภาคการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลยั 

ขอ ๔๖ การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมและถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา การสอบ

แกตัว การข้ึนช้ันเรียน การเรียนซ้ําช้ัน การตกออก และการสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ให

เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย     

 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๔๗ สาํหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน กอนปการศึกษา ๒๕๕๖ ให

ใชระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  และประกาศหรือ

แนวปฏิบัติท่ีเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๔๘ ไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา  

ขอ ๔๘ ระเบียบ หรือประกาศใดที่ใชขอความ “ภาคการศึกษาฤดูรอน” ใหถือเปน “ภาคการศึกษาพิเศษ” ตาม

ระเบียบนี้ 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๒๒    พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 
(พลตํารวจเอกเภา สารสนิ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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เอกสารแนบหมายเลข 5 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 766/2549) 

เร่ือง การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี 

จากการศึกษาในระบบ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับที่  766 / 2549) 

เรื่อง   การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 

.................................................... 

 เพ่ือเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาแกนักศึกษาที่สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยขอนแกน

สามารถโอนรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาน้ัน ๆ และผานการวัดและประเมินผลตามเกณฑของ

สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ มาเปนสวนหนึ่งของจํานวนหนวยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน อีกทั้งเพ่ือเปน

การปฏิบัตใิหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  มาตรา 15 ท่ีกําหนดใหมีการเทียบโอนผล

การเรียนจากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยและเพื่อปริวรรตใหเปนไปตาม

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ พ.ศ.

2545 ประกอบกับมีการเปล่ียนแปลงระบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาใหมเปนระบบเหมา

จาย 

 ฉะน้ันอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ.

2541 ประกอบกับขอ 12.10 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2548 และ

โดยความเห็นชอบของที่ ประชุมคณบดี ในคราวประชุมค ร้ังที่  7/2549 เ ม่ือวันที่  14 มิถุนายน 2549 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับ

ปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ไวดงัน้ี 

 ขอ 1  ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 766/2549) เรื่อง การเทียบโอน

รายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรจีากการศึกษาในระบบ” 

 ขอ 2  ประกาศน้ีใหใชบังคบัต้ังแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป 

 ขอ 3  ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 143/2543) เรื่อง การเทยีบโอนรายวิชา   

ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2543 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 377/2546) เร่ือง การเทียบโอนรายวิชา

และคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ลงวันที่ วันที่ 21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2546 และ 

ใหใชประกาศน้ีแทน 

 ขอ 4  ในประกาศน้ี 

“มหาวิทยาลยั” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“อธิการบด”ี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะ” หมายถึง คณะตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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“สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  หมายถึง   สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานัก บริหาร

และพัฒนาวิชาการ) ตามประกาศสภา

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  3/2548)   

“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“รายวิชา” หมายถึง กระบวนวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในระดับปริญญาตรและ

เปนไปตามหลักสูตรของคณะน้ัน ๆ 

 ขอ .5.  นักศึกษาผู มีสิทธิขอเทียบโอนรายวิชาตองเปนนัก ศึกษาที่สอบคัดเลือกเข า ศึกษา ใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน และเคยเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือของสถาบันการศึกษา อ่ืน

ระดับอุดมศกึษา หรอืเทียบเทาในหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจ

ตามกฎหมายรบัรอง 

 ขอ 6  กําหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

6.1 นักศึกษาที่ประสงคจะขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา จะตองย่ืนคํารอง 

ขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันเปดภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา และ

สามารถย่ืนคํารองไดเพียงครั้งเดียวเทาน้ัน ที่งานบริการการศึกษาของคณะท่ีนักศึกษา

สังกัด โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา รายละเอียดของรายวิชา และเคาโครงรายวิชาเพ่ือระ

กอบการพิจารณาดวย ยกเวน ผูขอเทียบโอนที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ขอ

เทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหแนบเฉพาะใบแสดงผลการ

เรียนเทาน้ัน 

6.2 ใหคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา ของ

นัก ศึกษาใหแล ว เสร็ จภายใน 20 วัน นับถัดจาก วันสุ ดท ายของ กําหนดวั น ย่ื น 

คํารอง และเปนผูสงผลการพิจารณาที่ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีให สํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ 

ขอ 7  เกณฑการพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา และขั้นตอนการตรวจสอบ

รายวิชาที่ขอเทียบโอน 

 7.1  เกณฑการพิจารณาการเทยีบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

7.1.1 เปนรายวิชาหรอืกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา ที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจ 

ตามกฎหมายรบัรอง 

7.1.2 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่

ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบ 

7.1.3 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่สอบไลไดไมตํ่ากวาระดับคะแนนตัวอักษร C 

หรือแตมระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทา และหรือ เปนไปตามเงื่อนไข

ของหลักสูตรของสาขาวิชานั้นกําหนด 
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7.1.4 นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกินสามในสี่

ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 

7.1.5 ราย วิชาห รือกลุ ม รายวิชา ท่ี ได รั บอ นุ มั ติ ให เที ยบโอนได จา กต า ง

สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ีย

สะสม 

7.1.6 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชาจะตองใชเวลาศึกษาที่เหลืออยู 

ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอยางนอยหน่ึงปการศึกษา 

7.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม จะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาได 

ไมเกินกวาชั้นปและภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยู ตาม

หลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบแลว 

7.1.8 เกณฑอ่ืนที่คณะเจาของรายวิชาเปนผูกําหนดข้ึนและจัดทําเปนประกาศ ซึ่ง

ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศฉบับน้ี 

7.1.9 เกณฑน้ีใหใชกับหลักสูตรระดับปริญญาตรขีองมหาวิทยาลัยขอนแกน  

7.2  ข้ันตอนการตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

7.2.1 คณะท่ีนักศึกษาสังกัดเปนผูสงรายวิชาไปยังคณะที่รายวิชาที่ขอเทียบโอนน้ัน

สังกัด เพ่ือพิจารณาวารายวิชาใดที่สามารถเทียบโอนได 

7.2.2 คณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาผลตามขอ 7.2.1 เพื่อ

พิ จ า รณากา รรั บ เ ที ยบ โอ น  ทั้ ง น้ี ใ ห เป น ไป ตาม เ กณฑ  ข อ  7.1  

หากเห็นชอบใหนําเสนอขออนุมัติตออธิการบดี 

ขอ 8  คาใชจายและการชําระเงินคาใชจายในการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาให

เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ  9  กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดรับอนุมัติให เทียบโอนรายวิชาไดแลว น้ัน 

ใหสํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการ เพิกถอนการลงทะเบียนรายวิชานั้น 

           นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนเพ่ิมเติมในภาคการศึกษานั้น ๆ ได ท้ังน้ีจํานวนหนวยกิต 

ที่ลงทะเบียนเรียนได  ตองเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย    

 ขอ 10  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศน้ี โดยใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาตามประกาศ

น้ี การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนที่สุด 

 

  ประกาศ     ณ   วันท่ี     19    มิถุนายน  พ.ศ. 2549 

 

 

 

(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย  

การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2541 

----------------------- 

 เพ่ือเปนการสงเสริมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยใน

การผลิตบัณฑิต โดยการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังยังเปนการสงเสริมบรรยากาศทาง

วิชาการในการสรางประสบการณทางวิชาการ และสังคมแกนักศึกาในการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย

ซึ่งกันและกัน 

 ดังน้ันเพ่ือใหการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย ดําเนินไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา 16(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบดวยมติสภา

มหาวิทยาลยัขอนแกน ครั้งที่ 6/2541 เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2541 จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการลงทะเบียบเรียนขาม 

                    มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541” 

 ขอ 2  ใหใชระเบียบนี้ต้ังแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป 

 ขอ 3  ในระเบียบน้ี 

 “มหาวิทยาลัย”       หมายถึง   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

             เกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

             มหาวิทยาลยัเชียงใหม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

             มหาวิทยาลยัมหิดล   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

             มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร   และรวมถึง 

              มหาวิทยาลัยและ/หรือสถาบันอ่ืนท่ีมีขอตกลง 

             รวมกันเพื่อใหมีการลงทะเบียนเรียนขาม 

             มหาวิทยาลยั 

 “การลงทะเบียนเรียน”  หมายถึง   การลงทะเบียนเรียนในรายวิชางๆ และสอบผาน 

 “ขามมหาวิทยาลัย”      หมายถึง   ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย/สถาบันแหงหนึ่ง 

              และนําจํานวนหนวยกิตไปเปนสวนหนึ่งของ 

              จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย/ 

              สถาบันท่ีนักศึกษาสังกัด 
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 “นักศึกษา”         หมายถึง   นิสิตและ/หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 4  คณุสมบัติของผูลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยแต

ละแหงจะเปนผูกําหนดข้ึน 

 ขอ 5  วิธีการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

5.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืนที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแกนให

ปฏิบัตดัิงน้ี 

5.1.1 นักศึกษาท่ีประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยในรายวิชาใดตองย่ืน

ความจํานงผานมหาวิทยาลัยท่ีนักศึกษานั้นสังกัดอยูและไดรับอนุมัติจาก

ผูบังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัยถึงมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนเวลาไมนอย

กวา 2 เดือนกอน 

วันลงทะเบียนวิชาเรียนประจําภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด 

5.1.2 มหาวิทยาลยัขอนแกนจะแจงผลการพิจารณาใหผูสมัครทราบกอน 

5.1.3 กําหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน 

5.1.4 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาจะตอง

ลงทะเบียนเรียนและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยใหเสร็จสิ้นตามวัน เวลา และสถานท่ี ที่มหาวิทยาลัยขอนแกน

กําหนดจึงจะถือวาการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ 

5.2 กรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย

ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยน้ันๆ กําหนด 

ขอ 6  การถอนรายวิชาใดก็ดี การประเมินผลการศึกษาก็ดี และการใหใบรับรองผลการศึกษาก็ดี 

ใหเปนไปตามเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยนั้นๆ กําหนด 

ขอ 7  ภายใตแหงระเบียบนี้มหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหรือจํากัด

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งได 

ขอ 8  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจออกประกาศคําสั่งหรือขอปฏิบัติ

ใดๆ ซึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ได 

 

 ประกาศ ณ วันท่ี  26  สิงหาคม  พ.ศ.2541 

 

 
(พลตํารวจเอกเภา สารสิน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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เอกสารแนบหมายเลข 7 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1072/2550) 

เร่ือง แนวปฏิบัติการขออุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการ 

ระดับปริญญาตรี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับที่ 1072/2550)  

เร่ือง แนวปฏิบัติการขออุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี 

 

เพ่ือใหการพิจารณาการขออุทธรณโทษของนักศึกษาท่ีถูกสั่งลงโทษทางวิชาการเน่ืองจากฝา

ฝนระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 12 บทกําหนดโทษ 

ขอ 41 และขอ 42 และระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาคการศึกษาของ

นักศกึษา พ.ศ. 2547 เปนไปดวยความเรียบรอยและมีบรรทัดบานเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย 

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความมาตรา 20 และ มาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ใน

คราวประชุมคร้ังที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 จึงประกาศกําหนดแนวปฏิบัติการอุทธรณและการ

พิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี ไวดังนี้ 

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี   /2550) เรื่อง แนว

ปฏิบัตกิารอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี” 

ขอ 2 ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 “คณะ” หมายถึง คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ที่นักศึกษา

ระดับปริญญาตรีท่ีถูกสั่งลงโทษสังกัด

อยู 

 “นักศกึษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ถูกส่ัง

ลงโทษทางวิชาการ 

 “การลงโทษทางวิชาการ” หมายถึง ก า รที่ นั ก ศึกษา ถู ก ส่ั ง ล งท าท า ง

วิชาการเนื่องจากฝาฝนระเบียบของ

มหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวของ เชน ทุจริตใน

การสอบ คัดลอกผลงานทางวิชาการ 

ลงทะเ บียนเรี ยน ผิดเ งื่ อน ไขของ
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รายวิชา มีเวลาเรียน/หรือเวลาสอบ

ซ้ําซอนกัน เปนตน 

 “การอุทธรณ” หมายถึง ก า ร ท่ี นั ก ศึ ก ษ า ย่ื น เ ร่ื อ ง ต อ

มหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษร 

เพื่อขอใหพิ จารณาทบทวนคํ า ส่ั ง

ลงโทษ เนื่องจากเห็นวาไมไดรับความ

เปนธรรม หรือไมเห็นดวยกับคําสั่ ง

ลงโทษ 

ขอ 4 ผูมีสิทธ์ิอุทธรณตามประกาศน้ี ตองเปนนักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษทางวิชาการ โดยคําส่ัง

ของคณะหรือมหาวิทยาลัย 

ขอ5 การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหทําเปนหนังสือลงลายมมือช่ือของผูอุทธรณ เสนอตอ

อธิการบดี โดยย่ืนท่ีสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการภายใน 30 วัน นับแตวันทราบ

คําส่ังลงโทษ 

ขอ 6 นักศึกษาสามารถอุทธรณคําสั่งลงโทษไดสําหรับตนเองเทาน้ัน จะอุทธรณแทนผูอ่ืน

หรือมอบหมายใหผูอ่ืนอุทธรณแทนมิได 

ขอ 7 ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการชุดหนึ่ง เพ่ือ

พิจารณาเปนการเฉพาะราย ประกอบดวย 

1. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

เปนประธานกรรมการ 

2. ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เปนรองประธานกรรมการ 

3. รองคณบดีฝายวิชาการ (หรือที่เรียกช่ือเปนอยางอ่ืน) เปนกรรมการ 

จากคณะท่ีไมเก่ียวของกับการอุทธรณ อีก 2 คน  

4. นิติกรที่อธิการบดีมอบหมาย 1 คน เปนกรรมการ 

5. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

สาํนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ทั้งน้ีอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดอีก 1 คน 

เปนกรรมการและเลขนุการ 

ขอ 8 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการ ประชุม พิจารณาอุทธรณ จากผล

การสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตนที่ดําเนินการโดยคณะ เอกสาร หลักฐาน หรือ่ืนๆ ตาม

เห็นสมควร และอาจเชิญบุคคลที่เก่ียวของใหขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม

ได 

ขอ 9 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการ ทํารายงานสรุปผลการพิจารณา

อุทธรณเสนอตออธิการบดีภายใน 45 วัน นับจากวันรับการอุทธรณ กรณีมีเหตุความ
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จําเปนใหสามารถขออนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินการตามประกาศนี้ได ท้ังน้ีครั้ง

ละไมเกิน 60 วัน 

ขอ 10 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี มีอํานาจพิจารณา วินิจฉัย มีคําสั่ง

เพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกอุทธรณ ตามควรแกกรณี แลวแจงคําวินิจฉัยเปนลายลักษณ

อักษรใหผูอุทธรณทราบภายใน 15 วัน 

ขอ 11 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้  โดยใหมีอํานาจการวินิจฉัยปญหา  

การปฏิบัติตามประกาศนี้ และใหถือคําวินิจฉัยของอธิการบดีเปนที่ส้ินสุด 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2546 

 

                                                                                 

 

                                                                   (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 

                                                              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสมัพันธ 

                                                ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. 2 

~ 152 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบหมายเลข 8 

 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร

และการเรียนการสอน และหลักเกณฑการประเมินประจําป 
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ตัวบงช้ีผลการดําเนนิการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และหลักเกณฑการประเมินประจําป 

 

ตัวบงช้ีและเปาหมาย 
ปการศึกษา 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1.   อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

2.   มีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

√ √ √ √ √ 

3.   มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดการ

สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา 

√ √ √ √ √ 

4.   จัดทํารายงานผลการดําเ นินการรายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.

6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกวิชา 

√ √ √ √ √ 

5.   จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วันหลังสิ้นปการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

6.   มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี

กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ี

เปดสอนในแตละปการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7.   มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ

การประเมิน ผลการเรียนรู จากการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 

มคอ.7 ปที่แลว 

 √ √ √ √ 

8.   อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือใหคําแนะนําดาน

การจัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

9.   อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยาง

นอยปละหนึ่งครั้ง 

√ √ √ √ √ 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

√ √ √ √ √ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม ท่ีมีผลตอ

คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม5.0 

   √ √ 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีผลตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    √ 

รวมตัวบงช้ี (ขอ) ในแตละป 9 10 10 11 12 

ตัวบงช้ีบังคับ (ขอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบงช้ีที่ตองผานรวม (ขอ) 7 8 8 10 12 
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เกณฑประเมิน : หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑการประเมินดังน้ี ตัวบงช้ี

บังคับ (ตัวบงช้ี 1-5)  มีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และจํานวนตัวบงช้ีที่มีลการดําเนินการบรรลุ

เปาหมาย ไมนอยกวา 80% ของตัวบงช้ีรวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงช้ีบังคับและตัวบงช้ีรวมในแตละป 
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เอกสารแนบหมายเลข 9 

 

รายงานผลการประเมินหลักสูตรหรือรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ 

ของผูมีสวนไดสวนเสีย (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



มคอ. 2 

~ 156 ~ 

รายงานผลการประเมินหลักสูตรหรือรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ 

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน การนําไปดําเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

1. นักศึกษามีความคุนเคยกับการเรียนแบบทอง

สูตรและเก็งขอสอบทําใหความเขาใจพ้ืนฐาน

ตอวิชาที่เรียนไมดี 

ใหนักศึกษาไดเห็นความสําคัญของพ้ืนฐาน (ground 

basic) มากข้ึน 

2. นักศึกษาไมสามารถประยุกตความรู จาก

หลายๆ วิชามาใชในปญหาท่ีตองใชความรู

จากหลายวิชาได 

จัดใหมีการเรียนการสอนแบบ Design Project  

ใหมากขึ้น เพ่ือให นักศึกษาไดเ ห็นการนําความรู 

จากหลายๆ วิชามาเช่ือมโยงกัน 

 3. ควรเพ่ิมรายวิชาดานวิศวกรรมการเช่ือม ให

เ ป น ร า ย วิ ช า เ ลื อ ก แ ก นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ

วิศวกรรมศาสตร 

4 .  ควรเพิ่ มการฝกปฏิบัติ ใหมาก ข้ึน เ พ่ือให

นักศกึษามีประสบการณ พรอมทาํงานจริง 

5. NDT ควรถูกบรรจุไวในหลักสูตรรูปแบบใด

รูปแบบหนึ่ง 

รับทราบ โดยจะเพิ่มเติมขอมูลการเรียนรูในรายวิชา 

ที่เก่ียวของ 

 6. ควรเ พ่ิม เติมการเรี ยนรู ข อ กํ าหนดตาม

มาตรฐานสากล เชน ASME, DIN และ JIS 

เปนตน เพ่ือนํามาเปนมาตรฐานการออกแบบ 

การใชงาน การแกปญหางาน เชน Welding 

Procedure Specification ( WPS) , 

มาตรฐานการทดสอบ 

7. มี ลั กษณ ะ เ ฉพ าะ ที่ ต อ บ โ จท ย ต อ ภ า ค 

อุตสาหกรรมโดยเฉพาะด าน วิศวกรรม

โรงไฟฟา 

รับทราบ และจะนําไปพัฒนาตอใหตอบสนอง 

ตอความตองการของผูใชบัณฑิตตอไป 

8. ควรปรับปรุงอุปกรณปฏิบัติการใหมีความ

ทันสมัย 

รับทราบ และไดวางแผนสํารวจอุปกรณปฏิบัติการ 

ในทุกปการศึกษา  

9. ควรมีกิจกรรมที่สนับสนุนใหอาจารยผูสอนได

รวมกันสรางระบบการเ รียนการสอนให

สอดคลองกัน และเนนวิเคราะหโจทยในการ

ทํางานในรายวิชามากข้ึน 

ควรมีการสนับสนุนใหอาจารยในภาควิชาฯ ไดเขา

รวมเสวนาเก่ียวกับแนวทางการสอน และเนื้อหา

สาระในแตละรายวิชา 
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ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน การนําไปดําเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

10. นักศึกษายังไมมีความโดดเดน ดังนั้นควรฝก

ใหนักศึกษารูจักนําเสนอตัวเองใหมากกวานี้ 

ส ง เสริมการพัฒนานัก ศึกษาใหกลาแสดงออก  

และใหรูจักการนําเสนอจุดเดนของตัวเอง 

11. ผูสอนควรแนะแนวทางใหนักศึกษาเห็นถึง

เปาหมายในการเปนวิศวกรเครื่องกล ในดาน

ที่ ตน เองต อง การ เป นหลั ง จาก สํ า เ ร็ จ

การศึกษา 

รับทราบ และจะเพ่ิมเติมขอมูลในรายวิชา การเตรียม

ความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง 

 

ตารางสรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการและคุณภาพหลักสูตร  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประเด็นการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 

1. หลักสูตร 3.80 

2. กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 3.86 

3. อาจารยผูสอน 3.99 

4. การบริหารส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและ 

การพัฒนานักศึกษา 

3.56 

5. การจัดการเรียนการสอน 3.64 

6. การวัดและการประเมินผูเรียน 3.88 

7. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค 3.82 

8. การบริการนักศึกษา 3.75 

คะแนนเฉลี่ยของทุกประเด็น 3.79 
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ตารางแสดงความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการและคุณภาพหลักสูตร  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

คําถาม คะแนนเฉลี่ย 

1.หลักสูตร 

(1) การจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 3.81 

(2) มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางชัดเจน 3.84 

(3) มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแตละภาคการศึกษาอยางชัดเจน 3.88 

(4) รายวิชามีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 3.72 

(5) รายวิชาที่เปดสอนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา 3.75 

คะแนนเฉลี่ย 3.80 

2. กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 

(1) หลักเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.88 

(2) กระบวนการคัดเลือกเขาศึกษา มีความเหมาะสม 3.84 

คะแนนเฉลี่ย 3.86 

3. อาจารยผูสอน 

(1) อาจารยมีวุฒิ ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.19 

(2) อาจารยสอนตรงตามวัตถุประสงค โดยใชวิธีการที่หลากหลายและเนนผูเรียนเปน

สาํคัญ 

3.97 

(3) อาจารยสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 3.72 

(4) อาจารยใหคําปรึกษาดานวิชาการและการพัฒนานักศึกษาไดอยางเหมาะสม 4.03 

(5) อาจารยเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 4.03 

คะแนนเฉลี่ย 3.99 

4. การบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 

(1) หองเรียนมีอุปกรณเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอกับนักศึกษา 3.59 

(2) หองปฏิบัติการมีอุปกรณเหมาะสม ทันสมัย เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอกับ

นักศึกษา 

3.47 

(3) ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอกับนักศึกษา 3.69 

(4) มีพ้ืนที่สําหรับพักผอน ทํากิจกรรมและอานหนังสือที่เหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู 

และเพียงพอกับนักศึกษา 

3.50 

คะแนนเฉลี่ย 3.56 



มคอ. 2 

~ 159 ~ 

คําถาม คะแนนเฉลี่ย 

5. การจัดการเรียนการสอน 

(1) มีการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 

21 เชน ทักษะดานสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยี ทักษะดานชีวิตและอาชีพ ทักษะดาน

การเรียนรูตลอดชีวิต 

3.56 

(2) มีการใชส่ือและสารสนเทศประกอบการสอนอยางเหมาะสม 3.69 

(3) วิธีการสอนสงเสริมใหนักศึกษาไดประยุกตแนวคิดศาสตรทางวิชาชีพ 

วิศวกรรมศาสตร และ/หรือศาสตรที่เก่ียวของในการพัฒนาการเรียนรู 

3.66 

(4) มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะทางภาษาสากลและการสื่อสาร 3.63 

(5) มีการสอดแทรกคณุธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพในการเรียนการสอน 3.59 

(6) มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการทํางานเปนทีม 3.69 

คะแนนเฉลี่ย 3.64 

6. การวัดและประเมินผูเรียน 

(1) วิธีการวัดประเมินผลผูเรียนสอดคลองกับวัตถุประสงค และกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

3.91 

(2) วิธีการวัดและประเมินผลผูเรียนมีประสิทธิภาพ 3.84 

คะแนนเฉลี่ย 3.88 

7. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค 

(1) มีคณุธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม และ

ประเทศชาติ ประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ 

3.91 

(2) มีความรูความสามารถดานวิชาการ และวิชาชีพท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

สามารถประยุกตใชความรูไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอใน

ระดับที่สูงข้ึน 

3.88 

(3) มีความสามารถในการใชความรู ทักษะทางวิทยาศาสตร คณติศาสตร และ

วิศวกรรมศาสตรในการคิดวิเคราะห ริเร่ิมสรางสรรคงาน และแกไขปญหาทางวิศวกรรม

ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

3.84 

(4) มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพทเทคนิคทางวิชาชีพ

ในการติดตอสื่อสาร การเรียนรู และการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการใชเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.66 

(5) มีความสนใจใฝรู สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ใหทันตอความกาวหนาและ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ 

 

3.91 
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คําถาม คะแนนเฉลี่ย 

(6) มีวุฒิภาวะ ความเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ และทักษะในการทํางานเปนหมูคณะและ

เครือขาย สามารถบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.84 

(7) มีความรูพื้นฐานและทักษะในการเปนผูประกอบการ 3.75 

(8) มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพ่ือสังคม ถือเอาประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง 

ภาคภูมิใจในทองถ่ิน สถาบัน และประเทศชาติ 

3.72 

(9) มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางานและใชชีวิตในสงัคมพหุวัฒนธรรม 3.84 

คะแนนเฉลี่ย 3.82 

8. การบริการนักศึกษา 

(1) มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 3.69 

(2) มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ัง

เต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

3.69 

(3) มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสาํเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 3.88 

คะแนนเฉลี่ย 3.75 

คะแนนเฉลี่ยของทุกขอคําถาม 3.79 
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เอกสารแนบหมายเลข 10 

 

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกบัหลักสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) กับ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

 1.1  กลุมวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา 146 หนวยกิต 

 1.2  กลุมวิชาชีพวิศวกรรมโรงไฟฟา จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา 146 หนวยกิต 

 1.1  จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 146  หนวยกิต 

 

- คงเดิม 

 

-  ปดสาขาวิชาเอกวิศวกรรม

โรงไฟฟา 

2. โครงสรางหลักสูตร 2. โครงสรางหลักสูตร  

 จํานวนหนวยกิตตามแผนการศึกษา 

 กลุมวิชาชีพ

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

กลุมวิชาชีพ

วิศวกรรมโรงไฟฟา 

1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 30 

 1.1  กลุมวิชาการส่ือสารและการเรียนรู

ดวยตนเอง 

12 

 1.2  กลุมวิชาการคิดเชิงวิเคราะหและเชิง

วิพากษ 

6 

 1.3 กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม คุณคา

ของชีวิตในสังคม 

6 

 1.4 กลุมวิชาวัฒนธรรมและภูมิปญญา 

 

3 

 1.5 กลุมวิชาความรอบรูและการปรับตัว

ในยุคโลกาภิวัตน 

3 

 จํานวนหนวยกิตตาม

แผนการศึกษา 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 

1.1  กลุมวิชาภาษา 12 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร 12 

1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 6 

 
 

 

 

 

-  ปดสาขาวิชาเอกวิศวกรรม

โรงไฟฟา 

- คงเดิม 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ 110 

ฝกงาน สหกิจ

ศึกษา 

ฝกงาน สหกิจ

ศึกษา 

2.1 ก ลุ ม วิ ช า พ้ื น ฐ า น วิ ช า ชี พ

วิศวกรรมศาสตร 

 

34 34 34 34 

 2.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรม 

เครื่องกล 

31 31 31 31 

 2.3 กลุมวิชาชีพ 36 33 36 33 

 2.4 กลุมวิชาชีพเลือกเรียน 9 6 9 6 

 2.5 กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา 

 

 

0 6 0 6 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6-9 

  
 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 110 

ฝกงาน 

 

สหกิจศึกษา 

 2.1 กลุมวิชาพื้นฐาน 34 34 

 2.2 กลุมวิชาบังคับ 64 67 

  2.2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 

31 31 

 2.2.2 วิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 33 30 

 2.2.3 วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา   

   - วิชาฝกงาน              (ไมนับหนวยกิต) 1 - 

   - วิชาสหกิจศึกษา - 6 

 2.3 กลุมวิชาเลือก 12 9 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6-9 
 

- คงเดิม 

 

 

- คงเดิม 

 

 

- คงเดิม 

 

- ลดจํานวนหนวยกิต 

 

- เพ่ิมจํานวนหนวยกิต (Audit) 

- คงเดิม 

- เพ่ิมจํานวนหนวยกิต 

- คงเดิม 

3. รายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  30 หนวยกิต 
 

3. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
 

- จํานวนหนวยกิตคงเดิม 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานในรายวิชาที่กําหนดไวในกลุมวิชาการสื่อสารและ

การเรียนรูดวยตนเอง กลุมวิชาการคิดเชิงวิเคราะหและเชิงวิพากษ กลุมวิชาคุณธรรม 

จริยธรรม คุณคาของชีวิตในสังคม กลุมวิชาวัฒนธรรมและภูมิปญญา กลุมวิชาความ

รอบรูและการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน รวมกันเปน 30 หนวยกิต ดังรายละเอียด 

แยกตามกลุมวิชาดังตอไปนี้   

    

นักศึกษาตอง เรี ยนและสอบผ านในรายวิชาที่ กํ าหนดไว ในก ลุ มต า ง  ๆ  

ดังรายละเอียดแยกตามกลุมวิชา ดังตอไปน้ี  

 

 

 

 

- ปรับปรุง 
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3.1 กลุมวิชาการสื่อสารและการเรียนรูดวยตนเอง 12 หนวยกิต 

000 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 

3(3-0-6) 

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 

 

3(3-0-6) 

000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 

 

3(3-0-6) 

050 109 ภาษาอังกฤษสําหรับการส่ือสารในวิชาชีพ 3(3-0-6) 

000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

- 

3.2 กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม คณุคาของชวีิตในสังคม 

 

6 หนวยกิต 

000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง 3(3-0-6) 

190 110 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 2(2-0-4) 

   

190 410 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง 

1(1-0-2) 

   

   

   

   

3.1 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 

000 101 ภาษาอังกฤษ 1 

 

3(3-0-6) 

000 102 ภาษาอังกฤษ 2 

 

3(3-0-6) 

000 103 ภาษาอังกฤษ 3 

 

 

 

3(3-0-6) 

000 104 ภาษาอังกฤษ 4 

 

3(3-0-6) 

3.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร 12 หนวยกิต 

 

   

 EN001100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู  3(3-0-6) 

   

 EN003102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง 

 3(3-0-6) 

 000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ  3(3-0-6) 

  

 

 

 

- ปรับปรุงชื่อกลุมวิชา 

- ปรับปรุงชื่อ และคําอธิบาย

รายวชิา 

- ปรับปรุ งชื่อ และคําอธิบาย

รายวชิา 

- ปรับปรุ งชื่ อ และคําอธิบาย

รายวชิา 

- ตัดรายวิชา 

- ยายไปกลุมวิชามนุษย-สังคม 

- รายวิชาเปดใหม 

 

- ปรับปรุงช่ือกลุมวิชาและเพ่ิม

จํานวนหนวยกิต 

- ตัดรายวิชา 

- ปรับปรุงรหัส คําอธิบายรายวิชา 

และเพ่ิมจํานวนหนวยกิต  

- ปรับปรุงรหัส คําอธิบายรายวิชา 

และเพ่ิมจํานวนหนวยกิต  

- ยายมาจากกลุมวิชาความรอบรู

และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน 
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3.3 กลุมวิชาวัฒนธรรมและภมูิปญญา 3 หนวยกิต 

000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

  

 

 

3.4 กลุมวิชาการคิดเชิงวิเคราะหและเชิงวิพากษ 6 หนวยกิต 

000 168 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา 3(3-0-6) 

195 111 การส่ือสารดวยแบบ 3(2-3-5) 

   

   

   

3.5 กลุมวิชาความรอบรูและการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน 3 หนวยกิต 

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 

   

    

000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

   

   

000 160  คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

3.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 6 หนวยกิต 

   

   

   

   

   

   

   

000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 3(3-0-6) 

EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ 

 

 

3(3-0-6) 

 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาและ

ยายมาจากกลุมวิชาวัฒนธรรม

และภูมิปญญา 

- ยายมาจากกลุมวิชาการสื่อสาร

และการเรียนรูดวยตนเอง และ

เพ่ิมจํานวนหนวยกิต 

 

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาและ

ยายไปกลุมวิชามนุษย-สังคม 

 

- ปรับปรุงชื่อกลุมวิชา 

- ตัดรายวชิา 

- ปรับปรุงรหัสเปน EN001203 

ปรับปรุงช่ือ คําอธิบายรายวิชา 

จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง 

และยายไปหมวดวิชาเฉพาะ   

- ปรับปรุงชื่อกลุมวิชา 

- ยายไปกลุมวิชามนุษย-สังคม 

- เพ่ิมรายวิชา 

- เพ่ิมรายวิชา 
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4. รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 110 หนวยกิต 
 

4. รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 110 หนวยกิต 
 

- จํานวนหนวยกิตคงเดิม 

4.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร 34 หนวยกิต 

191 100 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

   

194 100 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-1) 

   

  

 

 

 

 

 

194 270 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

   

   

198 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

   

312 105 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

312 106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 

   

   

314 126 แคลคูลัสทางวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

314 127 แคลคูลัสทางวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

4.1 กลุมวิชาพื้นฐาน 34 หนวยกิต 

EN001200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

   

EN001201 การฝกปฏบิัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2) 

   

EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม 

 

 

3(2-3-6) 

   

   

   

  

 

 

EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

   

SC201005 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

SC201006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-2-1) 

   

   

SC401206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

SC401207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

- คงเดิม 

- ปรับปรุงรหัส และคําอธิบาย

รายวชิา 

-  ปรั บปรุ ง รหั ส  และชั่ ว โม ง

การศึกษาดวยตนเอง 

- ปรับปรุงรหัสจาก 195 111 

ปรับปรุงช่ือ คําอธิบายรายวิชา 

ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง และยาย

มาจากกลุ ม วิ ช า การคิ ด เ ชิ ง

วิเคราะหและเชิงวพิากษ  

- ปรับปรุงรหัสเปน EN002 201 

และยายไปวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

วิศวกรรมเครื่องกล 

- ปรับปรุงรหัส และคําอธิบาย

รายวชิา 

- คงเดมิ 

- ปรับปรุ งคําอธิบายรายวิชา

ชั่วโมงปฏิบั ติการ และชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง 

- คงเดิม 

- คงเดิม 
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314 226 แคลคูลัสทางวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

314 232 สมการเชิงอนุพันธสําหรบัวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

315 111 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

315 112 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

315 181 การปฏบิัติการฟสิกสท่ัวไป 1 1(0-3-2) 

315 182 การปฏบิัติการฟสิกสท่ัวไป 2 

 

1(0-3-2) 

 

  

4.2  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชพีวิศวกรรมเครื่องกล 31 หนวยกิต 

  4.2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชพีเอกวิศวกรรมเคร่ืองกล 

   

   

   

192 201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 

 

3(3-0-6) 

194 201 สถิติและการออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม 

 

3(3-0-6) 

194 240 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

195 221 พลศาสตร 3(3-0-6) 

195 222 กลศาสตรของวสัดุ 

 

3(3-0-6) 

   

SC402202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

SC501003 การปฏบิัติการฟสิกสท่ัวไป 1 1(0-3-2) 

SC501004 การปฏบิัติการฟสิกสท่ัวไป 2 

 

1(0-3-2) 

4.2  กลุมวิชาบังคับ 64 หรือ 67 หนวยกิต 

4.2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมเคร่ืองกล 31 หนวยกิต 

  

EN002204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

   

   

EN211001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 

 

3(3-0-6) 

EN414106 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 

 

3(3-0-6) 

EN412500 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

EN512200 พลศาสตร 3(3-0-6) 

EN512201 กลศาสตรของวสัดุ 

 

3(3-0-6) 

   

- คงเดิม 

- คงเดิม 

- ปรับปรุงรหัสวิชา 

- ปรับปรุงรหัสวิชา 

- ปรับปรุงรหัสวิชา 

- ปรับปรุงรหัสวิชา 

 

 

- จํานวนหนวยกิตคงเดิม  

 

- ปรับปรุงรหัสจาก 194 270 

และย ายมาจากวิชา พ้ืนฐาน

วิชาชีพวิศวกรรมศาสตร 

- ปรับปรุงรหัส และคําอธิบาย

รายวชิา 

- ปรับปรุงรหัส ชื่อ เงื่อนไข และ

คําอธิบายรายวชิา 

- ปรับปรุงรหัสวิชา  

- ปรับปรุงรหัสวิชา 

- ปรับปรุงรหัส และคําอธิบาย

รายวชิา 
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195 231 อุณหพลศาสตร 1 

 

3(3-0-6) 

195 232 อุณหพลศาสตร 2 

 

3(3-0-6) 

195 233 หลักมูลของกลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 

195 310 การเขียนแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล 2(1-3-3) 

195 313 วิธีเชิงตัวเลขทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

195 390 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 

 

1(0-3-3) 

195 391 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-3) 

 

 

 

 

 

  4.2.2 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพเอกวิศวกรรมโรงไฟฟา  

192 201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

  

 

 

192 380 เคร่ืองกลไฟฟาสําหรับโรงไฟฟา 3(3-0-6) 

194 201 สถิติและการออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม 3(3-0-6) 

   

EN512300 อุณหพลศาสตร 1 

 

3(3-0-6) 

EN512301 อุณหพลศาสตร 2 

 

3(3-0-6) 

EN512302 หลักมูลกลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 

  

   

EN513600 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 

 

1(0-3-2) 

EN513601 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-2) 

 

EN513602 กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 2(1-3-4) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

- ปรับปรุงรหัส และคําอธิบาย

รายวชิา 

- ปรับปรุงรหัส และคําอธิบาย

รายวชิา 

- ปรับปรุงรหัสวิชา 

- ปดรายวชิา 

- ปดรายวชิา 

- ปรับปรุงรหัสวิชา และช่ัวโมง

ศึกษาดวยตนเอง  

- ปรับปรุงรหัสวิชา และช่ัวโมง

ศึกษาดวยตนเอง  

- ปรับปรุงรหัสจาก 195 394 

ปรับปรุงช่ือ คําอธิบายรายวิชา 

ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง และยาย

มาจากกลุมวิชาชีพ 

- ปดสาขาวิชาเอก 

- ปรับปรุงรหัสเปน EN211001 

ย า ย ไ ป วิช าพื้ น ฐ า นวิ ช า ชี พ

วิศวกรรมเครื่องกล 

- ตัดรายวิชา 

- ปรับปรุงรหัสเปน EN414106 

ปรับปรุงชื่อ เง่ือนไข คําอธิบาย
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194 240 กระบวนการผลิต 3(3-0-6) 

   

   

195 221 พลศาสตร 3(3-0-6) 

   

   

195 222 กลศาสตรของวัสดุ 3(3-0-6) 

   

   

   

195 231 อุณหพลศาสตร 1 3(3-0-6) 

   

   

   

195 232 อุณหพลศาสตร 2 3(3-0-6) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

รายวิชา และยายไปกลุมวิชา

พ้ื น ฐ า น วิ ช า ชี พ วิ ศ ว ก ร ร ม 

เครื่องกล 

- ปรับปรุงรหัสเปน EN412500 

และยายไปวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

วิศวกรรมเครื่องกล 

- ปรับปรุงรหัสเปน EN512200 

และยายไปวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

วิศวกรรมเครื่องกล 

- ปรับปรุงรหัสเปน EN512201 

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา และ

ย า ย ไ ป วิช าพื้ น ฐ า นวิ ช า ชี พ

วิศวกรรมเครื่องกล 

- ปรับปรุงรหัสเปน EN512300 

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา และ

ย า ย ไ ป วิช าพื้ น ฐ า นวิ ช า ชี พ

วิศวกรรมเครื่องกล 

- ปรับปรุงรหัสเปน EN512301 

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา และ

ย า ย ไ ป วิช าพื้ น ฐ า นวิ ช า ชี พ

วิศวกรรมเครื่องกล 
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195 233 หลักมูลกลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 

   

   

   

195 310 การเขียนแบบทางวศิวกรรมเครื่องกล 2(1-3-3) 

195 390 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-3) 

   

   

   

195 391 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-3) 

   

   

   

   

4.3  กลุมวิชาชีพ 36 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานจากทุกรายวิชาตอไปน้ี และตองไดคะแนน

เฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.00 หรือตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไมต่ํากวา C จึงมีสิทธิ์

สําเร็จการศึกษา สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาในกลุมวิชาฝกงาน

และสหกิจศึกษาจะไดรับการยกเวนไมตองเรียนวิชา 195 498 การเตรียมโครงการ

วิศวกรรมเครื่องกลและ 195 499 โครงการวิศวกรรมเครื่องกล 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

4.2.2   วิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 33 หรือ 30 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานจากทุกรายวิชาตอไปน้ี และตองไดคะแนน

เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 หรือตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไมต่ํากวา C จึงมีสิทธิ์

สําเร็จการศึกษา สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาในกลุมวิชาฝกงาน

และสหกิจศึกษาจะไดรับการยกเวนไมตองเรียนวิชา EN514998 การเตรียมโครงการ

วิศวกรรมเครื่องกลและ EN514999 โครงการวิศวกรรมเครื่องกล 

 

 

- ปรับปรุงรหัสเปน EN512302 

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา และ

ย า ย ไ ป วิช าพื้ น ฐ า นวิ ช า ชี พ

วิศวกรรมเครื่องกล 

- ปดรายวชิา 

- ปรับปรุงรหัสเปน EN513600 

ปรับปรุงชั่วโมงการศึกษาดวย

ตนเอง และยายไปวิชาพื้นฐาน

วิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 

- ปรับปรุงรหัสเปน EN513600 

ปรับปรุงชั่วโมงการศึกษาดวย

ตนเอง และยายไปวิชาพื้นฐาน

วิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 

 

- ลดจํานวนหนวยกิต 

- ปรับปรุง 
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 4.3.1 กลุมวิชาชีพเอกวิศวกรรมเครื่องกล 

195 223 กลศาสตรเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 

195 240 การวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 

   

   

   

195 330 เคร่ืองยนตเผาไหมภายใน 

 

3(3-0-6) 

195 327 การส่ันสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 

195 334 การถายโอนความรอน 3(3-0-6) 

195 335 การทําความเย็น 

 

3(3-0-6) 

195 341 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

   

195 325 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 

 

2(2-0-4) 

195 326 การออกแบบเครื่องจักรกล 2 

 

2(2-0-4) 

   

195 394 กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 1 2(1-3-3) 

   

   

 

EN512202 กลศาสตรเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 

   

   

   

   

EN513100 เครื่องยนตเผาไหมภายใน 

 

3(3-0-6) 

EN513203 การส่ันสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 

EN513303 การถายโอนความรอน 3(3-0-6) 

EN513304 การทําความเยน็และการปรับอากาศ 

 

3(3-0-6) 

EN513400 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

   

EN513603 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 

 

3(3-0-6) 

EN513604 การออกแบบเครื่องจักรกล 2 

 

3(3-0-6) 

EN513800 การใชคอมพิวเตอรชวยทางระบบเชิงกล 3(2-3-6) 

   

   

   

 

- ปรับปรุงรหัสวิชา 

- ปรับปรุงรหัสเปน EN514403 

ปรับปรุงชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมง

ปฏิบั ติ ช่ัวโมงการศึกษาดวย

ตนเอง และยายไปกลุมวิชาเลือก 

- ปรับปรุ งรหัส และเงื่ อนไข

รายวชิา 

- ปรับปรุงรหัสวิชา 

- ปรับปรุงรหัสวิชา 

- ปรับปรุงรหัส ชื่อ และคาํอธิบาย

รายวชิา  

- ปรับปรุงรหัส และคําอธิบาย

รายวชิา 

-  ปรับปรุ งรหัสวิชา และเ พ่ิม

จํานวนหนวยกิต 

-ปรับปรุงรหัส คําอธิบายรายวิชา 

และเพ่ิมจํานวนหนวยกิต 

- รายวิชาเปดใหม 

- ปรับปรุงรหัสเปน EN513602 

ปรับปรุงช่ือ คําอธิบายรายวิชา 

ชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง และ



มคอ. 2 

~ 172 ~ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

   

   

195 436 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 3(3-0-6) 

195 496 กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 2 3(2-1-0) 

195 498 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเครื่องกล 

 

1(0-3-1) 

195 499 โครงการวิศวกรรมเครื่องกล 2(0-6-3) 

  4.3.2 กลุมวิชาชีพเอกวิศวกรรมโรงไฟฟา 

195 223 กลศาสตรเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 

   

   

195 280 การผลิตไฟฟาและส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 

195 325 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 2(2-0-4) 

   

   

195 326 การออกแบบเครื่องจักรกล 2 2(2-0-4) 

   

   

   

195 327 การส่ันสะเทือนทางกล 3(3-0-6) 

   

   

   

   

EN514500 วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง 3(3-0-6) 

   

EN514998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเครื่องกล 

 

1(0-3-2) 

EN514999 โครงการวิศวกรรมเครื่องกล 2(0-6-3) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ย า ย ไ ป วิช าพื้ น ฐ า นวิ ช า ชี พ

วศิวกรรมเครื่องกล 

- ปรับปรุงรหัสวิชา 

- ปดรายวชิา 

- ปรับปรุงรหัสวิชา และช่ัวโมง

ศึกษาดวยตนเอง  

- ปรับปรุงรหัสวิชา 

- ปดสาขาวิชาเอก 

- ปรับปรุงรหัสเปน EN512202 

แ ล ะ ย า ย ไ ป วิ ช า ชี พ

วิศวกรรมเครื่องกล 

- ปดรายวชิา 

- ปรับปรุงรหัสเปน EN513603 

เพ่ิมจํานวนหนวยกิต และยายไป

วิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 

- ปรับปรุงรหัสเปน EN513604 

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา เพ่ิม

จํานวนหนวยกิต และยายไป

วิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 

- ปรับปรุงรหัสเปน EN513203 

แ ล ะ ย า ย ไ ป วิ ช า ชี พ

วิศวกรรมเครื่องกล 
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195 334 การถายโอนความรอน 3(3-0-6) 

   

   

195 335 การทําความเย็น  3(3-0-6) 

   

   

   

195 341 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 

   

   

195 380 การเผาไหม 3(3-0-6) 

   

   

195 381 โรงไฟฟากังหันกาซและพลังงานความรอนรวม 3(3-0-6) 

195 394 กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 1 2(1-3-3) 

   

   

   

195 480 การออกแบบระบบโรงไฟฟา 3(3-0-6) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

- ปรับปรุงรหัสเปน EN513303 

แ ล ะ ย า ย ไ ป วิ ช า ชี พ

วิศวกรรมเครื่องกล 

- ปรับปรุงรหัสเปน EN513303 

ปรับปรุงช่ือ คําอธิบายรายวิชา 

แ ล ะ ย า ย ไ ป วิ ช า ชี พ

วิศวกรรมเครื่องกล 

- ปรับปรุงรหัสเปน EN513400 

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา และ

ยายไปวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 

- ปรับปรุงรหัสเปน EN514305

ปรับปรุงเงื่อนไขรายวิชา และ

ยายไปกลุมวิชาเลือก 

- ปดรายวชิา 

- ปรับปรุงรหัสเปน EN513602 

ปรับปรุงช่ือ คําอธิบายรายวิชา 

ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง และยาย

ไปวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 

- ปดรายวชิา 
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195 498 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-1) 

   

   

   

195 499 โครงการวิศวกรรมเครื่องกล 2(0-6-3) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

4.4  กลุมวิชาชพีเลือกเรียน 9 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเลือกเรียนและสอบผานจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาที ่

คณะจะเปดเพ่ิมเติมภายหลังอยางนอย 9 หนวยกิต สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชา  

195 399 การฝกงาน ในกลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา หรืออยางนอย 6 หนวยกิต 

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชา 195 495 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล  

   

  

  

  

  

  

  

4.2.3 วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา                               1 หรือ 6 หนวยกิต 

 

 

  นักศึกษาที่มีหนวยกิตสะสมจากรายวิชาในหลักสูตรไมนอยกวาสามในส่ี 

ของหนวยกิตทั้งหมด หรือมีสถานะเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 3 หรือสูงกวา ตองเลือก

เรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งจากรายวิชาตอไปนี ้

EN513796 การฝกงาน 1(0-3-1) 

ไมนับหนวยกิต 

EN514785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 6 

   

4.3  กลุมวิชาเลือก ไมนอยกวา 9 หรือ 12 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเลือกเรียนและสอบผานจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาที่ 

คณะจะเปดเพ่ิมเติมภายหลังโดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ

วิศวกรรมศาสตร สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชา EN514785 สหกิจศึกษา 

- ปรับปรุงรหัสเปน EN514998 

ปรับปรุงชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง 

แ ล ะ ย า ย ไ ป วิ ช า ชี พ

วิศวกรรมเครื่องกล 

- ปรับปรุงรหัสเปน EN514999 

แ ล ะ ย า ย ไ ป วิ ช า ชี พ

วิศวกรรมเครื่องกล 

- เพ่ิมจํานวนหนวยกิต (Audit) 

และยายมาจากกลุมวิชาฝกงาน

และสหกิจศึกษา 

- คงเดิม 

 

 

- เพ่ิมจํานวนหนวยกิต (Audit) 

 

 

 

- เพ่ิมจํานวนหนวยกิต 

- ปรับปรุง 
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ในกลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาสามารถนําวิชาชีพเฉพาะทาง 

ของอีกกลุมวิชาชีพหนึ่งมานับเปนรายวิชาชีพเลือกเรียนได 

  4.4.1 กลุมวิชาชีพเลือกเรียนเอกวิศวกรรมเครื่องกล 

192 380 เคร่ืองกลไฟฟาสําหรับโรงไฟฟา 3(3-0-6) 

194 321 ทักษะการประกอบการสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

195 454 วิศวกรรมยานยนต 

 

3(2-3-5) 

195 457 กลศาสตรการแตกหักและการลา 3(3-0-6) 

   

195 380 การเผาไหม 

 

3(3-0-6) 

195 465 ระบบกําลังของของไหล 3(3-0-6) 

195 466 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

195 460 การทําระบบปรับอากาศ 3(3-0-6) 

195 461 เคร่ืองจักรกลของไหล 3(3-0-6) 

195 472 วิศวกรรมหุนยนต 

 

 

3(3-0-6) 

195 473 ระบบโครงขายประสาทเทียมขั้นแนะนํา 

 

 

3(3-0-6) 

   

ทางวิศวกรรมเครื่องกล อยางนอย 9 หนวยกิต หรือ สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียน

วิชา EN513796 การฝกงาน อยางนอย 12 หนวยกิต ศึกษา หรือ ในกลุมวิชา 

 

   

   

EN514101 วิศวกรรมยานยนต 

 

3(2-3-6) 

EN514204 กลศาสตรการแตกหักและการลา 3(3-0-6) 

   

EN514305 การเผาไหม 

 

3(3-0-6) 

EN514306 ระบบกําลังของของไหล 3(3-0-6) 

   

   

EN514307 เครื่องจักรกลของไหล 3(3-0-6) 

EN514401 วิศวกรรมหุนยนต 

 

 

3(2-3-6) 

EN514402 ระบบโครงขายประสาทเทียมขั้นแนะนํา 

 

3(2-3-6) 

   

   

 

 

 

- ตัดรายวิชา 

- ตัดรายวิชา 

- ปรับปรุงรหัสวิชา และช่ัวโมง

ศึกษาดวยตนเอง 

-  ปรับปรุ งรหัส และเงื่ อน ไข

รายวชิา 

-  ปรับปรุ งรหัส และเงื่ อน ไข

รายวิชา 

- ปรับปรุงรหัสวิชา 

- ปดรายวชิา 

- ปดรายวชิา 

- ปรับปรุงรหัสวิชา 

-  ปรั บปรุ ง ร หัส วิ ช า  ชั่ ว โ ม ง

บรรยาย ช่ัวโมงปฏิ บั ติ  และ

ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง 

-  ปรั บปรุ ง ร หัส วิ ช า  ชั่ ว โ ม ง

บรรยาย ช่ัวโมงปฏิ บั ติ  และ

ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง 
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195 417 การจัดการความปลอดภัย 3(3-0-6) 

195 456 การวิเคราะหความเสียหายทางวิศวกรรมขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

   

195 462 การออกแบบระบบทอในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

195 463 กังหันแกส 3(3-0-6) 

195 468 หลักมูลของวศิวกรรมการปองกันอัคคีภยั 3(3-0-6) 

195 469 พลังงานลมขั้นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

195 414 ระเบียบวิธีไฟไนตเอลเิมนตทางวิศวกรเครื่องกล 3(3-0-6) 

195 415 การเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวยทางวิศวกรเครื่องกล 3(2-3-5) 

   

195 455 แคด/แคม/แค ขั้นแนะนํา 

 

3(2-3-5) 

195 474 การหาคาเหมาะสมที่สุดทางวิศวกรรมขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

   

195 480 การออกแบบระบบโรงไฟฟา 3(3-0-6) 

195 464 หลักของการอนุรักษพลังงาน 3(3-0-6) 

   

   

EN514403 การวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล 

 

 

 

3(2-3-6) 

EN514000 การจัดการความปลอดภยั 3(3-0-6) 

EN514001 การวิเคราะหความเสียหายทางวิศวกรรมขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

   

EN514002 การออกแบบระบบทอในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

   

EN514003 หลักมูลของวศิวกรรมการปองกันอัคคีภยั 3(3-0-6) 

   

EN514801 ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตทางวิศวกรเครื่องกล 3(3-0-6) 

EN514802 การเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวยทางวิศวกรเคร่ืองกล 3(2-3-6) 

   

EN514803 แคด/แคม/แค ขั้นแนะนํา 

 

3(2-3-6) 

EN514804 การหาคาเหมาะสมที่สุดทางวิศวกรรมข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

   

   

EN514501 หลักของการอนุรักษพลังงาน 3(3-0-6) 

EN514502 หมอไอนํ้าและกังหันกาซ 3(3-0-6) 

   

- ปรับปรุงรหัสวิชา ชั่วโมงบรรยาย 

ชั่วโมงปฏิบัติ ชั่วโมงศึกษาดวย

ตนเอง และย ายมาจากกลุ ม

วิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 

- ปรับปรุงรหัสวิชา 

-  ปรับปรุ งรหัส และเงื่ อน ไข

รายวชิา 

- ปรับปรุงรหัสวิชา 

- ปดรายวชิา 

- ปรับปรุงรหัสวิชา 

- ปดรายวชิา 

- ปรับปรุงรหัสวิชา 

- ปรับปรุงรหัสวิชา และช่ัวโมง

ศึกษาดวยตนเอง 

- ปรับปรุงรหัสวิชา และช่ัวโมง

ศึกษาดวยตนเอง 

- ปรับปรุงรหัส และคําอธิบาย

รายวชิา 

- ปดรายวชิา 

- ปรับปรุงรหัสวิชา  

- รายวิชาเปดใหม 
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195 467 แหลงพลังงานทางเลือก 

 

3(3-0-6) 

195 483 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย 3(3-0-6) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

EN514503 แหลงพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน 3(3-0-6) 

   

EN514504 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย 3(3-0-6) 

EN003300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะนํา 3 (3-0-6) 

EN003301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบ

ราง 

3 (3-0-6) 

EN003302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3 (3-0-6) 

EN003303 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3 (3-0-6) 

EN003304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3 (3-0-6) 

EN003305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3 (3-0-6) 

EN003306 การออกแบบทางรถไฟ 3 (3-0-6) 

EN003307 การบํารุงรักษาระบบรางข้ันแนะนํา 3 (3-0-6) 

EN003308 ระบบจายไฟฟาสําหรับรถไฟ 3 (3-0-6) 

EN003309 ระบบลากจูงรถไฟ 3 (3-0-6) 

EN004310 ระบบขับเคล่ือนรถไฟ 3 (3-0-6) 

EN004311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3 (3-0-6) 

EN413102 วิศวกรรมการซอมบํารุง 

 

 

  

3(3-0-6) 

EN614203 การควบคุมมลพิษเสียงและการสั่น 

 

3(3-0-6) 

- ปรับปรุงรหัส ชื่อ และคาํอธิบาย

รายวชิา 

- ปรับปรุงรหัสวิชา  

- รายวิชาเปดใหม 

- รายวิชาเปดใหม 

 

- รายวิชาเปดใหม 

- รายวิชาเปดใหม 

- รายวิชาเปดใหม 

- รายวิชาเปดใหม 

- รายวิชาเปดใหม 

- รายวิชาเปดใหม 

- รายวิชาเปดใหม 

- รายวิชาเปดใหม 

- รายวิชาเปดใหม 

- รายวิชาเปดใหม 

- ปรับปรุงรหัสจาก 194 410 

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา และ

ยายมาจากกลุมวิชาชีพเลือก

เรียนเอกวิศวกรรมโรงไฟฟา 

- ปรับปรุงรหัสจาก 196 423 

และย ายมาจากกลุมวิ ชาชีพ



มคอ. 2 

~ 178 ~ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

  

 

 

  4.4.2 กลุมวิชาชีพเลือกเรียนเอกวิศวกรรมโรงไฟฟา 

194 313 การจัดการโครงการ 3(3-0-6) 

194 321 ทักษะการประกอบการทางวิศวกร 3(3-0-6) 

194 410 วิศวกรรมการซอมบํารุง 

 

3(3-0-6) 

195 414 ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตทางวิศวกรเครื่องกล 3(3-0-6) 

195 415 การเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวยทางวิศวกรเครื่องกล 

 

3(2-3-5) 

195 417 การจัดการความปลอดภยั 3(3-0-6) 

195 454 วิศวกรรมยานยนต 3(2-3-5) 

195 455 แคด/แคม/แค ขั้นแนะนํา 

 

3(2-3-5) 

195 460 การทําระบบปรับอากาศ 3(3-0-6) 

195 461 เคร่ืองจักรกลของไหล 3(3-0-6) 

195 462 การออกแบบระบบทอในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

195 463 กังหันแกส 3(3-0-6) 

195 464 หลักของการอนุรักษพลังงาน 3(3-0-6) 

195 465 ระบบกําลังของของไหล 3(3-0-6) 

195 466 พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

   

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

เ ลื อ ก เ รี ย น เ อ ก วิ ศ ว ก ร ร ม

โรงไฟฟา 

- ปดสาขาวิชาเอก 

- ปดรายวชิา 

- ตัดรายวิชา 

- ปรับปรุงรหัสเปน EN413102 

คําอธิบายรายวชิา  

- ปรับปรุงรหัสเปน EN514801  

- ปรับปรุงรหัสเปน EN514802  

ปรับปรุงชั่วโมงศกึษาดวยตนเอง  

- ปรับปรุงรหัสเปน EN514000 

- ปรับปรุงรหัสเปน EN514101   

- ปรับปรุงรหัสเปน EN514803  

ปรับปรุงชั่วโมงศกึษาดวยตนเอง  

- ปดรายวชิา 

- ปรับปรุงรหัสเปน EN514307   

- ปรับปรุงรหัสเปน EN514002   

- ปดรายวชิา 

- ปรับปรุงรหัสเปน EN514501   

- ปรับปรุงรหัสเปน EN514306   

- ปดรายวชิา 
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195 467 แหลงพลังงานทางเลือก 

 

3(3-0-6) 

195 468 หลักมูลของวศิกรรมการปองกันอัคคีภัย 3(3-0-6) 

195 469 พลังงานลมขัน้พื้นฐาน 3(3-0-6) 

195 481 เศรษฐศาสตรการผลติไฟฟาและการวางแผน 3(3-0-6) 

195 482 การจัดการระบบผลิตไฟฟาพลังน้ํา 3(3-0-6) 

195 483 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย 3(3-0-6) 

195 484 เทคโนโลยีการแปลงพลังงานชีวมวล 3(3-0-6) 

195 485 การผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร 3(3-0-6) 

195 486 เทคโนโลยีโรงไฟฟาเชื้อเพลิงแข็ง 3(3-0-6) 

196 101 วิศวกรรมสิ่งแวดลอมขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

196 421 การควบคุมมลพิษทางอากาศ และการออกแบบ 3(3-0-6) 

196 423 การควบคุมมลพิษเสียงและการส่ัน 

 

3(3-0-6) 

4.5 กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศกึษา                                0 หรือ 6 หนวยกิต 

นักศึกษาที่มีหนวยกิตสะสมจากรายวิชาในหลักสูตรไมนอยกวาสามในสี ่

ของหนวยกิตทั้งหมด หรือมีสถานะเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 3 หรือสูงกวา ตองเลือกเรียน

รายวชิาใดวิชาหน่ึงจากรายวิชาตอไปนี ้

195 399 การฝกงาน 0 

195 495 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

- ปรับปรุงรหัสเปน EN514503  

ปรับปรุงชื่อ คําอธิบายรายวชิา  

- ปรับปรุงรหัสเปน EN514003   

- ปดรายวชิา 

- ปดรายวชิา 

- ปดรายวชิา 

- ปรับปรุงรหัสเปน EN514504   

- ปดรายวชิา 

- ปดรายวชิา 

- ปดรายวชิา 

- ตัดรายวิชา 

- ตัดรายวิชา 

- ปรับปรุงรหัสเปน EN614203  

 

- ปรับปรุงหนวยกิต และยายไป

วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา 

 

 

- เพ่ิมจํานวนหนวยกิต (Audit) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

5. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                         6-9 หนวยกิต 5. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                         6-9 หนวยกิต - จํานวนหนวยกิตคงเดิม 

ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีและสอบผานรายวิชาใดๆ ที่เปดสอน

ในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศเพ่ิมเติมภายหลัง หรือ

จากสถาบันการศึกษาอื่น อยางนอย 6 หนวยกิต แตไมเกิน 9 หนวยกิต หากนักศึกษา

ลงทะเบียนเกินจากที่กําหนดไวใหถือวาเปนการลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน 

ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีและสอบผานรายวิชาใดๆ ที่เปดสอน

ในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศเพิ่มเติมภายหลัง หรือ

จากสถาบันการศึกษาอ่ืน อยางนอย 6 หนวยกิต แตไมเกิน 9 หนวยกิต หากนักศึกษา

ลงทะเบียนเกินจากท่ีกําหนดไวใหถือวาเปนการลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน 
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เอกสารแนบหมายเลข 11 

 

สรุปรายวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 

พ.ศ. 2553 
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เนื้อหาสาระสําคัญในแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร แบงออกเปนกลุมความรูตาง ๆ  

(ขอ 3.8) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 

 

1. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร                                             จํานวน 34 หนวยกิต 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EN001200 Statics x x       

EN001201   Engineering Workshop Practice        x  x   

EN001202   Engineering Drawing x        

EN001203   Computer Programming       x     x   

SC201005      General Chemistry    x     

SC201006    General Chemistry Laboratory    x     

SC401206  Calculus for Engineering I x        

SC401207 Calculus for Engineering II x        

SC402202 Calculus for Engineering III x        

SC402302 Differential Equation for Engineering x        

SC501003    General Physics Laboratory I  x x      

SC501004 General Physics Laboratory II    x  x   

SC501005 Fundamentals of Physics I  x x      

SC501006 Fundamentals of Physics II    x  x   

 

2. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมเคร่ืองกล                                          จํานวน 31 หนวยกิต 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. กลุมความรูดานการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 

EN002204 Engineering Materials x x x x x x   

EN412500 Manufacturing Processes x x  x   x  

EN512200 Dynamics x x       

EN512201 Mechanics of Materials x x  x     

EN513600 Mechanical Engineering Experiment I x x x x x x x  
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EN513602 Engineering Design Process  x x x x x  x x 

2. กลุมความรูดานอุณหพลศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 

EN512300 Thermodynamics I   x  x    

EN512301 Thermodynamics II   x  x    

EN512302 Fundamentals of Fluid Mechanics   x  x    

EN513601 Mechanical Engineering Experiment II x x x x x x x  

3. กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic Systems and Control) 

EN211001 Fundamentals of Electrical 

Engineering 
x    x x   

EN414106 Design of Engineering Experiments x      x  

 

3. กลุมวิชาชีพ                                                                              จํานวน 33 หนวยกิต 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. กลุมความรูดานการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 

EN512202 Mechanics of  Machinery x x       

EN513603 Machine Design I x x  x     

EN513604 Machine Design II x x  x     

EN513203 Mechanical Vibration x x   x    

EN513800 Computer Aided Design of Mechanical 

System 

x x x x x  x  

2. กลุมความรูดานอุณหพลศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 

EN513100 Internal Combustion Engine x  x x x   x 

EN513303 Heat Transfer x  x  x    

EN513304 Refrigeration and Air Conditioning x  x x x    

EN514500 Power Plant Engineering x  x x x x x x 

3. กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic Systems and Control) 

EN513400 Automatic  Control x  x x x x x  

EN514998 Mechanical Engineering Pre-Project x x x x x x x x 

EN514999 Mechanical Engineering Project x x x x x x x x 
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4. กลุมวิชาเลือก                                                                              จํานวน 12 หนวยกิต           

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. กลุมความรูดานการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 

EN514101 Automotive Engineering  x       

EN514204 Fracture Mechanics and Fatigue  x       

EN514001 Introduction to Engineering Failure 

Analysis 

 x  x     

EN514801 Finite Element Method in Mechanical 

Engineering 

x x x      

EN514802 Computer-Aided Drafting in 

Mechanical Engineers 

 x       

EN514803 Introduction to CAD/CAM/CAE x x  x     

EN514804 Introduction to Engineering 

Optimization 

x x     x  

EN003300 Introduction to Railway  System 

Engineering 

 x       

EN003301 
Tribology in Rail Way System 

Engineering 

 x       

EN003302 Rolling Stock Engineering  x       

EN003306 Rail Track Design  x       

EN003307 Introduction to Railway Maintenance  x       

EN004311 Train Operation and Control  x     x  

EN614203 Noise Pollution and Vibration Control       x x 

2. กลุมความรูดานอุณหพลศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 

EN514305 Combustion   x x x   x 

EN514306 Fluid Power System   x      

EN514307 Fluid Machinery   x      

EN514002 Industrial Piping System Design   x  x    

EN514003 Fundamentals of Fire Protection 

Engineering 
  x  x    

EN514501 Principles of Energy Conservation   x x x  x x 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EN514502 Boiler and Gas Turbine   x  x   x 

EN514503 Alternative and Renewable Energy 

Resources 
  x x x x   

EN514504 Solar Energy Engineering   x  x    

EN004310 Rail Propulsion System  x       

3. กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic Systems and Control) 

EN514401 Robotic Engineering x x       

EN514402 Introduction to Artificial Neural 

Network Systems 

x     x   

EN514403 Mechanical Engineering Measurement x x x   x   

EN514000 Safety Management       x x 

EN003303 Railway Signaling and Control      x   

EN003304 Railway System Planning and 

Administration 

      x  

EN003305 Railway Project Management       x  

EN003308 Railway Electrification  x   x x   

EN003309 Railway Traction Systems  x       

EN413102 Maintenance Engineering x x x x x x x  

 

5. กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา                                                จํานวน 1 หรือ 6 หนวยกิต           

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic Systems and Control) 

EN513796 Practical training                                                            x x x x x x x x 

EN514785 Cooperative Education in Mechanical 

Engineering 

x x x x x x x x 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 

พ.ศ. 2553 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 

 

องคประกอบและส่ิงเก่ียวของตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 

ในรายงานฉบับน้ี แสดงไวตามกรอบที่กําหนดในรายละเอียดของ มคอ. ๑ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ อนึ่ง จากการสํารวจหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ 

พบวามีจํานวนหลักสูตรท่ัวประเทศไมนอยกวา ๔๐๐ หลักสูตร อีกท้ังช่ือปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชายอยที่เปดสอนและไดรับการรับรองแลวเปนไปในลักษณะท่ีหลากหลาย ท้ังที่หลักสูตรหลาย

หลักสูตรมีจุดประสงคไปในทํานองเดียวกัน อยางไรก็ตาม ช่ือสาขาวิชาของแตละสถาบันลวนสามารถสื่อ

ความหมายของหลักสูตรไดอยางถูกตอง และมีความเปนเอกลักษณของแตละสถาบัน ดังน้ัน ในรายงานฉบับ

นี้จึงไมมีการกําหนดช่ือปริญญาในระดบัสาขาวิชา (ขอ ๒ ในมคอ. ๑) ซึ่งสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

สากล 

จากการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ทั้งที่เปนเอกสารของในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังขอบังคับหรือ

ขอกําหนดตางๆ ที่เก่ียวของ รวมถึงการระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิและผูเก่ียวของในการผลิตและใช

วิศวกรในประเทศ ทั้งในรูปแบบของการประชุม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการแสดงความคิดเห็น

ผานเว็บ http://www.tqf.eng.mut.ac.th/ จึงไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตรโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 

๑ ชื่อสาขา/สาขาวิชา 

ชื่อสาขา  วิศวกรรมศาสตร 

ชื่อสาขาวิชา 

(๑) วิศวกรรมไฟฟา 

(๒) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) 

(๓) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) หรือ วิศวกรรมโทรคมนาคม 

(๔) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

(๕) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม) หรือ วิศวกรรมระบบวัดคุม/วิศวกรรม

อัตโนมัติ 

(๖) วิศวกรรมเครื่องกล 

(๗) วิศวกรรมโยธา 

(๘) วิศวกรรมอุตสาหการ 

(๙) วิศวกรรมเคมี 

(๑๐) วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
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(๑๑) วิศวกรรมเกษตร 

(๑๒) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

(๑๓) วิศวกรรมเหมืองแร 

(๑๔) วิศวกรรมยานยนต 

(๑๕) วิศวกรรมวัสดุ 

(๑๖) วิศวกรรมอาหาร 

(๑๗) วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

 

๒ ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย:   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Engineering 

B.Eng. 

หมายเหตุ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร จะเนนมาตรฐานผลการเรียนรูเปนหลัก 

สวนช่ือปริญญาและช่ือที่แสดงสาขาวิชา อาจกําหนดแตกตางกันในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ตาม

รายละเอียดของสาขาวิชาและวิชาชีพนั้น ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

หลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญา 

 

๓ ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา 

 สาขาวิศวกรรมศาสตร เปนสาขาวิชาที่เก่ียวกับการนําความรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

ธรรมชาติมาประยุกตใช มีหลายสาขายอยทําใหเกิดความหลากหลายในดานองคความรูและสาขาวิชาชีพท่ี

เก่ียวของ ทั้งนี้ พ้ืนฐานความรูของสาขาวิศวกรรมศาสตรประกอบดวยความรูทางดานคณิตศาสตร

วิทยาศาสตรพ้ืนฐานและวิทยาศาสตรประยุกต เพ่ือนําไปสูการตอยอดองคความรูดวยศาสตรและเทคโนโลยี

ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ 

ปจจุบันสาขาวิศวกรรมศาสตรมีความหลากหลายและแตกแขนงเปนสาขาวิชายอยหลายดาน

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของของเทคโนโลยีและความตองการของสังคม จึงมีหลายสถาบัน

จัดทําหลักสูตรท่ีมุงเนนองคความรูท่ีแตกตางกันตามเอกลักษณของแตละสถาบัน การจําแนกสาขาวิชายอย

ในสาขาวิศวกรรมศาสตร ข้ึนอยูกับการจัดองคประกอบขององคความรูท่ีจําเปนในแตละสาขาวิชาชีพ 

แนวทางในการจัดการขอบเขตองคความรูในสาขาวิศวกรรมศาสตร ไดพิจารณาจากขอแนะนํา

(Recommendation) และแนวทางที่นําเสนอในกรอบใหญตามมาตรฐานสากลของสาขาวิศวกรรมศาสตร

เ ช น  International Education Accords ( Washington Accord) , The Accreditation Board for 

Engineering and Technology (ABET), Japanese Accreditation Board for Engineering Education

(JABEE) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิตางประเทศ รวมกับการระดมความรูและประสบการณของบุคลากรในสาขา
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วิศวกรรมศาสตรจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ และจากสภาวิศวกร ประกอบกับความตองการของสังคมและ

พ้ืนฐานอุตสาหกรรมในประเทศ ท่ีสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม พ่ึงพาตนเอง และลดการนําเขา

เทคโนโลยี ดังน้ัน นอกเหนือจากความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรธรรมชาติ ซึ่งเปนองค

ความรูพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับทุกสาขาวิชาชีพแลว สาขาวิชายอยทางวิศวกรรมศาสตรทุกสาขาวิชา ยัง

จําเปนที่จะตองมีองคประกอบขององคความรูท่ีจําเปนในการประกอบวิชาชีพ โดยอาจจําแนกเปนขอบเขต

องคความรูท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

๑) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง 

(Applied Mathematics, Computer and Simulations) 

๒) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร 

(Mechanics) 

๓) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล 

(Thermal Sciences and Fluid Mechanics) 

๔) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ 

(Chemistry and Materials) 

๕) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน 

(Energy) 

๖) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

(Electricity and Electronics) 

๗) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ 

(System Management) 

๘) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

(Biology Health and Environment) 

 

องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง (Applied 

Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรูท่ีนําเสนอระบบตางๆ ในรูปแบบ

ของสมการคณิตศาสตร การจําลองระบบ การออกแบบและวิเคราะหระบบจําลอง ระบบปอนกลับ และการ

ประมวลผลบนคอมพิวเตอร เปนตน 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร (Mechanics) หมายถึง เน้ือหาความรูที่อยูบนพื้นฐานท่ี

เกี่ยวของกับการวิเคราะหแรงหรือภาระอ่ืนๆ ที่กระทํากับระบบเชิงกล รวมท้ังการวิเคราะหการเคลื่อนที่ 

จนกระทั่งถึงการวิเคราะหความเคนและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใตภาระแบบตางๆ ท่ีมากระทํา 

องคความรูที่เ ก่ียวเนื่องกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล (Thermal Sciences and 

Fluid Mechanics) หมายถึง เน้ือหาความรูท่ีอยูบนความรูพ้ืนฐานของลักษณะเฉพาะ (characteristics) 
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และกระบวนการของของไหล หลักการพลศาสตรของของไหล การเคล่ือนที่ของความรอน ระบบทางความ

รอนและการประยุกตใชที่เก่ียวเนื่องทั้งหมด 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เนื้อหาความรู

ที่อยูบนพ้ืนฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการเกิดปฏิกิริยาของ

สสาร การประยุกตใชงานสสารในดานตางๆ รวมท้ังกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุองคความรู ท่ี

เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เนื้อหาความรูที่เก่ียวของกับพลังงานประเภทตางๆ ท่ีจําเปนใน

ชีวิตประจําวัน กระบวนการผลิต การขนสง เปนตน รวมถึงกลไกหรือหลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน 

และรวมท้ังเนื้อหาที่เก่ียวกับพลงังานทางเลือกและพลังงานทดแทนสําหรับในอนาคต 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics) หมายถึง

เนื้อหาความรูซึ่งเก่ียวกับทฤษฎีทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน วงจรและระบบไฟฟา อุปกรณและวงจร

อิเล็กทรอนิกส คล่ืนแมเหล็กไฟฟา สัญญาณ เปนตน รวมไปถึงการประยุกตใชงานดวยเทคโนโลยีทางไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึงเนื้อหา

ความรูทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทางวิศวกรรม 

เศรษฐศาสตร โลจิสตกิส รวมไปถึงการนําสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

องคความรู ท่ีเกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม (Biology Health and 

Environment) หมายถึง เน้ือหาความรู ท่ีอยูบนพ้ืนฐานของทฤษฎีและการนํามาประยุกตใช งานท่ี

เก่ียวเนื่องทางดานชีววิทยา สุขภาพ และส่ิงแวดลอม 

รูปที่ ๓.๑ แสดงโครงสรางของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร โดยทุกสาขาวิชาตองมีองค

ความรูพ้ืนฐานที่เปนกลุมวิชาทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรธรรมชาติ เชน ฟสิกส เคมี (แสดงดวยกรอบ

เสนทึบในรูปท่ี ๓.๑) สําหรับแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร จะประกอบดวยองคความรูตางๆ 

ดังท่ีกลาวไวแลวขางตนในบางองคความรูข้ึนกับเอกลักษณของหลักสูตร (แสดงดวยกรอบเสนประในรูปท่ี 

๓.๑) โดยมีสดัสวนองคความรูที่แตกตางกันไดในแตละสาขาวิชา ทั้งน้ีเน่ืองจากศาสตรและเทคโนโลยีในสาขา

วิศวกรรมศาสตร มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่คอนขางรวดเร็ว การกําหนดสัดสวนท่ีแนนอนสําหรับสาขาวิชา

จึงมิอาจกระทําได การออกแบบหลักสูตรใหทันสมัยจะตองคํานึงถึงความสาํคัญของเทคโนโลยีในชวงเวลานั้น 

ซึ่งอาจทําใหหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน มีสัดสวนขององคความรูที่แตกตางกันเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้น การออกแบบหลักสูตรท่ีดีและทันสมัย สอดคลองกับความตองการสังคม จะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีท่ี

เปนปจจุบัน ประกอบกับเอกลักษณของแตละสถาบันฯ 
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หมายเหตุ  ๑) สาํหรับหลักสูตรท่ีเปดสอนในลักษณะของการบูรณาการความรูจากเนื้อหาของสาขาวิชาตางๆ 

ตามตัวอยางที่ปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯนี้ สามารถใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯนี้ใน

การออกแบบหลักสูตรได โดยใหใชเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวของผสมผสานเขาดวยกันในสัดสวนท่ี

เหมาะกับสาขาวิชาชีพนั้น ๆ 

๒) สําหรับสาขาวิชาที่มิไดมีรายละเอียดปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯนี้ สามารถใชกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิฯนี้ในการออกแบบหลักสูตรเบื้องตนได โดยเนนผลการเรียนรูเปนสําคัญ สวน

รายละเอียดเนื้อหาสาระสําคัญ สามารถจัดทํารายละเอียดเพ่ิมเติมในแตละหัวขอที่เก่ียวของได

ในอนาคต 

 

 

 

องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องกับคณิตศาสตร 

ประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องในดานกลศาสตร 

องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องกับอุณหศาสตร 

และกลศาสตรของไหล 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางเคมีและวัสดุ 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางพลังงาน 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางชีววิทยา

สุขภาพ และส่ิงแวดลอม 

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองทางไฟฟา 

และอิเล็กทรอนิกส 

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองกับการบริหาร

จัดการระบบ 

กลุมความรูวิชาพ้ืนฐานทาง 

คณิตศาสตร และ วิทยาศาสตร 

(เชน ฟสิกส เคมี) 

 

รูปท่ี ๓.๑ โครงสรางของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร 
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๔ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

 (๑) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ และทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบ

ตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื่อสัตย

สจุริต และเสียสละ 

(๒) มีความรูในศาสตรท่ีเก่ียวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาว

อยางเหมาะสมเพ่ือการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไปได 

(๓) มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถ

พัฒนาองคความรูท่ีตนมีอยูใหสูงข้ึนไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติ 

(๔) คิดเปน ทําเปน มีความคดิริเริ่มสรางสรรค และสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

(๕) มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีทกัษะในดานการทํางานเปน

หมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการ

ทํางาน 

(๖) มีความสามารถในการติดตอส่ือสาร และใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททาง

เทคนิคในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี 

 

๕ มาตรฐานผลการเรียนรู 

มาตรฐานผลการเรียนรู สะทอนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ประกอบดวย 

๕.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม 

(๑) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ 

และ ซื่อสัตยสุจริต 

(๒) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆของ

องคกรและสังคม 

(๓) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ

ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักด์ิศรี

ของความเปนมนุษย 

(๔) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกรสังคม

และสิ่งแวดลอม 

(๕) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึง

เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
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๕.๒ ดานความรู 

(๑) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและ

เศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ีเก่ียวของ และการสราง

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(๒) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ

สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

(๓) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

(๔) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือท่ี

เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

(๕) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

๕.๓ ดานทักษะทางปญญา 

(๑) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี 

(๒) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

(๓) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๔) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสม ในการ 

พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

(๕) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและ

ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 

๕.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(๑) สามารถส่ือสาร กับก ลุมคน ท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคม

ไดในประเด็นท่ีเหมาะสม 

(๒) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม 

พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมท้ังใหความชวยเหลือและ

อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

(๓) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง และสอดคลองกับทาง

วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

(๔) รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ท้ังงานบุคคลและงาน

กลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

 (๕) มีจิตสํา นึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํา งาน และการรักษาสภาพแวดลอม

ตอสังคม 
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๕.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

(๒) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอการ

แกปญหาที่เก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

(๓) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

(๔) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการส่ือความหมายโดยใชสัญลักษณ 

(๕) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมท่ีเก่ียวของได 

 

๖ องคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 

สภาวิศวกร (Council of Engineer) 

 

๗ โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดเลือกเสรี และ/หรือ

วิชาประสบการณภาคสนาม (ถามี) โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตในแตละหมวดและหนวยกิตรวมทั้ง

หลักสูตรเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ในสวนของหมวดวิชาเฉพาะ เนื่องจากสาขาวิศวกรรมศาสตรครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย ท้ัง

ดานทฤษฎี-หลักการ-นวัตกรรม สูการนําไปใชงาน จึงกําหนดเปนกลุมยอย ดังนี้ 

(๑) วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน หมายถึง  วิชา ท่ี เปนความรู พ้ืนฐานสํา หรับการเรียนทางด าน

วิศวกรรมศาสตร เชน กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร และ กลุมวิชาพ้ืนฐาน

ทางวิศวกรรม 

(๒) วิชาเฉพาะดาน หมายถึง วิชาที่ครอบคลุมองคความรูท่ีจําเปนตองมีในแตละดานของสาขาวิชา

เชน กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม และ กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

บางหลักสูตรอาจกําหนดใหมีประสบการณภาคสนาม ซ่ึงอาจเปนการฝกงานในสถานประกอบการ 

หรือสหกิจศึกษา โดยใหนับเปนสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ 

สําหรับหลักสูตรที่ตองการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตองเปนไปตามขอกําหนด

ของสภาวิศวกร 

 

๘ เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา 

เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร ครอบคลุมองคความรูท่ีเปนสาระสําคัญของลักษณะ

สาขา โดยแตละสาขาวิชา อาจประกอบดวยกลุมความรูเฉพาะทาง ดังตัวอยางตอไปนี้ 

๘.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ประกอบดวย 
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๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

๒) กลุมความรูเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟาท่ีเปนแขนงวิชายอย เชน ไฟฟากําลัง ไฟฟาสื่อสาร/

โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส ระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ โดยกลุมความรูในสวนน้ีเกิดจาก

การบูรณาการในสัดสวนท่ีเหมาะสมตามความตองการของหลักสูตรและเอกลักษณของสถาบัน 

หมายเหตุ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนสาขาวิชาที่เรียนรูเก่ียวกับศาสตรท่ัวไปที่เก่ียวของกับไฟฟา มิได

มุงเนนสาระความรูในแขนงวิชายอยใดเปนหลัก เสมอืนกับการบูรณาการศาสตรในแขนงวิชายอย

ตางๆ เขาดวยกัน ทั้งที่ในความเปนจริงแลว ศาสตรในแขนงวิชายอยตางๆ มีการพัฒนาข้ึนใน

ภายหลัง นอกจากน้ี หลักสูตรอาจถูกออกแบบใหมีการบูรณาการสาระความรูในแขนงวิชายอย

บางแขนง(ดูขอ ๘.๒ ถึง ๘.๕)เขาไวดวยกันก็ได โดยช่ือของสาขาวิชาอาจแตกตางออกไป ตาม

ลกัษณะของสาระความรูที่บูรณาการ 

 

๘.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 

๒) กลุมความรูด านการ วัด เครื่ องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม (Measurement, 

Instrument and Control System) 

๓) กลุมความรูด านการแปลงรูปพลังงานและการขับเคล่ือน (Energy Conversion and 

Transportation) 

๔) กลุมความรูดาน ระบบไฟฟากําลัง วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และ มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟา 

(Electrical System, High Voltage Engineering, and Installation Standard) 

๘.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 

๒) กลุมความรูดานทฤษฎีการส่ือสาร (Communication Theory) 

๓) กลุมความรูดานการประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) 

๔) กลุมความรูดานอุปกรณสื่ อสารและการสงสัญญาณ (Communication Devices and 

Transmission) 

๕) กลุมความรู ด านระบบไฟฟ า ส่ือสารและเครือข าย (Communication Systems and 

Networking) 

๘.๔ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

๒) กลุมความรูดานวงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

๓) กลุมความรูดานการประมวลสัญญาณ 
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๔) กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตัว 

๘.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ) ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 

๒) กลุมความรูดานการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentation) 

๓) กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control) 

๔) กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System) 

๕) กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management) 

๘.๖ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 

๒) กลุมความรูดานอุณหศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 

๓) กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic systems and Control) 

๘.๗ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสราง และวัสดุ (Structural Engineering & Materials) 

๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร (Soil & Hydraulics Engineering) 

๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมสาํรวจ และการจัดการ (Surveying & Engineering Management) 

๘.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 

๒) กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 

๓) กลุมความรูดานระบบคุณภาพ (Quality Systems) 

๔) กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน (Economic and Finance) 

๕) กลุมความรู ด านการจัดการการผลิตและดําเ นินการ (Production and Operations 

Management) 

๖) กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Integration of Industrial 

Engineering Techniques) 

๘.๙ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี (Principles of Chemical Engineering) 

๒) กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี (Applied Chemical Engineering) 

๓) กลุมความรูดานการออกแบบและการจัดการโรงงาน (Plant Design and Management) 

๘.๑๐ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมการประปา และน้ําเสีย (Water and Wastewater Engineering) 

๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid Waste and Hazardous 

Waste Engineering) 
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๓) กลุมความรูดานการควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน (Air 

Pollution, Noise and Vibration Control) 

๔ )  กลุ มความรู ด านระบบและการ จัดการสิ่ ง แวดล อม ( Environmental System and 

Management) 

๘.๑๑ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery) 

๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและน้ํา (Soil and Water Engineering) 

๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร (Agricultural Process Engineering) 

๔) กลุมความรูดานอาคารเพ่ือการเกษตร (Farm Structure) 

๘.๑๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานกลศาสตรและเครื่องจักรกล 

๒) กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

๓) กลุมความรูดานระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร 

๔) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต 

๘.๑๓ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานการทําเหมืองและออกแบบเหมืองแร (Mining and Mine Design) 

๒) กลุมความรูดานการแตงแร (Mineral Processing) 

๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมวัตถุระเบิด (Explosive Engineering) 

๔) กลุมความรูดานศิลากลศาสตรและศิลาวิศวกรรม (Rock Mechanics and Rock Engineering) 

๕) กลุมความรูดานการบริหารและเศรษฐศาสตรเหมืองแร (Mine Management and Mine 

Economics) 

๘.๑๔ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานโครงสรางและช้ินสวนหลักของยานยนต 

๒) กลุมความรูดานระบบเสรมิของยานยนต 

๓) กลุมความรูดานพลศาสตรยานยนต 

๘.๑๕ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานธรรมชาติของวัสดุ (Nature of Materials) 

๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิตวัสดุ (Materials Processing) 

๓) กลุมความรูดานการวิเคราะหและทดสอบวัสด ุ(Material Analysis and Testing) 

๔) กลุมความรูด านการบูรณาการวิ ธีการทาง วิศวกรรมวัสดุ  ( Integration of Materials 

Engineering Techniques) 
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๘.๑๖ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานหลักการพ้ืนฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร (Basic Knowledge of Food 

Engineering) 

๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร (Food Process System Engineering) 

๓) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลและหนวยสนับสนุนการผลิต (Food Processing Machines and 

Utilities) 

๔) กลุมความรูดานการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร (System Management and 

Food Safety) 

๘.๑๗ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Basics in Bioprocess Engineering) 

๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิต (Manufacturing Processes) 

๓) กลุมความรูดานสิ่งแวดลอม (Environment) 

๔) กลุมความรูดานระบบโรงงาน (Industrial Systems) 

 

๙ กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู 

๙.๑ กลยุทธการสอน 

การเรียนการสอนควรเปนลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของ

แตละวิชา โดยแสดงการไดมาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑตางๆ ในเชิงวิเคราะห และเนนใหเกิดการนําไป

ประยุกตใชในการทํางาน กระตุนใหเกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามช้ีใหเห็นความสัมพันธ

ระหวางทฤษฎีกับส่ิงตางๆ ในธรรมชาติ เพื่อใหงายในการเขาใจหรืออาจนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

อีกทั้งใหผูเรียนไดทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเองเพ่ือใหเกิดความเช่ียวชาญ

ในสาขาวิชาท่ีเรียน 

ในกระบวนการเรียนการสอน ควรสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะความสามารถในการคนควาดวยตนเอง 

ทั้งในและนอกหองเรียน มีการมอบหมายงานเพ่ือใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตางๆ รูจักวิเคราะหและ

แกปญหาดวยตนเอง มีการพัฒนาคนหาความรูแลวมาเสนอเพ่ือสรางทักษะในการอภิปรายนําเสนอ และ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางกัน 

นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเน้ือหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการ

สอนตางๆ เหลานี้ จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู ทักษะในการทดลองวิจัยและการแกปญหามี

ความรูในเร่ืองท่ีตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารกับผูอ่ืน 

ทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืนและเปนผูมีคุณธรรม 

จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ 
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 ๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

 หลักสูตรที่เปดดําเนินการตองมีกลยุทธการประเมินผล และทวนสอบวาเกิดผลการเรียนรู

ตามมาตรฐานท่ีกําหนดอยางนอย ๕ ดาน (ในขอ ๕) เพ่ือนํามาปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอนใหเปนไป

ในทิศทางท่ีสอดคลองกับท่ีตองการ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะตองวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียด

เปนลายลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) 

 การประเมินผลของแตละรายวิชาเปนความรับผิดชอบของผูสอน เชน การสอบขอเขียน การ

สอบสัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรมแฟม

ผลงาน การประเมินตนเองของผูเรียน สวนการประเมินผลหลักสูตรเปนความรับผิดชอบรวมกันของสอบดวย

ขอสอบกลางของสาขาวิชา และการประเมินของสมาคมวิชาชีพ เชน จากสภาวิศวกร สําหรับการขอรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปนตน 

 การประเมินผลมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต นอกจากจะเปนทางดานความรูแลว การประเมิน

วาบัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง

สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขก็เปนสิ่งที่จําเปน อาจารยผูสอนอาจ

ทําไดดวยการจําลองสถานการณตางๆ เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาวามีคุณลักษณะท่ีตองการหรือไม 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมิน นอกเหนือจากการประเมินที่ไดรับกลับมาจากผูประกอบการซ่ึงจะเกิดข้ึน

หลังจากท่ีนักศึกษาไดเรียนวิชาประสบการณภาคสนาม(การฝกงาน/สหกิจศึกษา) หรือผูจางงานหลังจากท่ี

เปนบัณฑิตจบออกไป และไดใชชีวิตรวมกับสังคมภายนอก 

นอกจากนี้ การวัดและประเมินผลนักศึกษา อยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังน้ี 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ 

๑๒ วาดวยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวยมาตรฐาน

ดานคุณภาพบัณฑิต 

 ประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบ ของแตละสถาบันอุดมศึกษา 

 

๑๐ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

สถาบันการศึกษาตองกําหนดระบบการทวนสอบเพ่ือยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู

อยางนอยตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ดงันี้ 

๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาขณะท่ีกําลังศึกษา 

การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้ งในภาคทฤษฎีและปฎิ บั ติ และมี

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวใหเปนไปตามแผนการ

สอน 
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การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใชในการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา 

มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูของ

นักศกึษา 

๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา 

เพ่ือนํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

อาจใชการประเมินจากตัวอยางตอไปนี้ 

๑) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา ในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

๒) การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา

ทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

๓) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ถีงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และ

คุณสมบัติดานอ่ืนๆ ของบัณฑิตท่ีเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 

๔) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ี

เรยีนตามหลักสูตร เพ่ือนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดีย่ิงข้ึน 

๕) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารย

พิเศษเพ่ือเพ่ิมประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ นักศึกษา 

 

๑๑ คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 

๓.๑๑.๑ คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

๑) สํา เร็จการศึกษาไมต่ํ ากว าระดับมั ธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเทา 

๒) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของหนวยงานที่เก่ียวของ และ/หรือ เปนไปตามระเบียบ

ขอบังคับการคัดเลือกของสถาบันการศึกษาเปนผูกําหนด 

๓.๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู 

การเทียบโอนผลการเรียนรูใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ ระเบียบ

ขอบังคับตามท่ีสถาบันการศึกษากําหนด 

 

 

 

 



มคอ. 2 

~ 201 ~ 

๑๒ คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(๑) อาจารยประจําตองมีจํานวนและคณุวุฒิเปนไปตาม 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือฉบับปรบัปรุงแกไขลาสุด 

 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 

 แนวทางปฎิบัติเก่ียวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปด

และดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 

 แนวทางปฏิบัติของสภาวิศวกร เก่ียวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร สําหรับ

สาขาวิชาท่ีกําหนดใหผูจบการศึกษา มีสิทธ์ิในการสอบใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 ขอบังคับของแตละสถาบันอุดมศึกษา 

(๒) อาจารยตองมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร 

 (๓) อาจารยตองมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ

นักศกึษา และมีประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

(๔) ควรเชิญผูเช่ียวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมท่ีมีประสบการณตรงในรายวิชาตางๆ

มาเปนวิทยากรหรืออาจารยพิเศษ เพื่อถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา 

(๕) สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

๑๓ ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร คือเครื่องมืออุปกรณและ

หองปฏิบัติการเพ่ือรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เน่ืองจากนักศึกษาตองมีประสบการณการใชงาน

เครื่องมือ และอุปกรณในแตละสาขาวิชา เพ่ือใหเกิดความเขาใจในหลักการ วิธีการใชงานท่ีถูกตอง และมี

ทักษะในการใชงานจริง รวมท้ังการเขาถึงแหลงสารสนเทศท้ังหองสมุดและอินเทอรเน็ตและสื่อการสอน

สําเร็จรูป เชน วิดีทัศนวิชาการ โปรแกรมการคํานวณ รวมถึงส่ือประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผูสอน 

ดังนั้น ตองมีทรัพยากรข้ันตํ่าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดงันี้ 
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๑) มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอ้ือใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

๒) มีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และ

ซอฟตแวรท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอน รวมถึง

หองปฏิบัติการสําหรับการทําโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

๓) ตองมีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลส่ือการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และมีโปรแกรม 

คอมพิวเตอรท่ีถูกตองตามกฎหมายที่พรอมใชปฎิบัติงาน สําหรับใชประกอบการสอน 

๔) มีหองสมุดหรือแหลงความรูและส่ิงอํา นวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาท่ีเปดสอนทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศท่ีเก่ียวของในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราท่ีเก่ียวของตองมีเพียงพอ 

๕) มีเครื่องมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ

ตอจํานวนนักศึกษาในอัตราสวนท่ีเหมาะสม 

ทั้งนี้ ทรัพยากรข้ันต่ําเพ่ือการเรียนการสอนของสาขาวิชา ตองมีความพรอมอยูในที่ต้ังเดียวกับ

หลักสูตรที่ขอเปดดําเนินการ นอกจากนี้ การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให

เปนไปตาม 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.

๒๕๔๘ (หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด) ขอ ๑๔ วาดวยการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและ

ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวย

มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนา

สงัคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู 

 

๑๔ แนวทางการพัฒนาคณาจารย 

๑) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 

คณะและหลักสูตรที่สอน รวมท้ังอบรมวิธีการสอนแบบตางๆ ตลอดจนการใชและผลิตส่ือการ

สอน เพ่ือเปนการพัฒนาการสอนของอาจารย 

๒) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณในสาขาที่เก่ียวของ เพ่ือสงเสริม

การสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง และใหการสนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทาง

วิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ หรือตางประเทศ 

หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

๓) มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
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๔) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคณุธรรม 

๕) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมการมีตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน 

 

๑๕ การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนด 

๑) สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร ตองมีระบบประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร โดย

การกําหนดตัวบงช้ีหลักและเปาหมายผลการดําเนินงานข้ันตํ่าท่ัวไป ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๒) สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ

สถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงข้ึน เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไว

ในรายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีท้ังหมดอยูในเกณฑดี

ตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพ่ือติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิตอไป 

 

๑๖ การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรสูการปฎิบัติตอไป 

กระบวนการท่ีสถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรสูการ

พัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง เปนดังน้ี 

๑) ใหสถาบันพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอ

ตางๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร 

๒) สถาบันแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ซึ่งประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คนโดยมี

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญในสาขาที่เก่ียวของอยางนอย ๒ 

คน (โดยในจํานวนนี้ควรเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๑ คน) และผูแทนจากองคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของอยาง

นอย ๑ คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ 

มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 

๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใด ๆ ของสาขาวิศวกรรมศาสตร ตามขอ ๒)นั้น 

ในหัวขอมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการเรียนรู ซ่ึง

สถาบันฯตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวา

บัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของ

สถาบันฯ และเปนท่ีสนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูที่สนใจจะรับบัณฑิตเขา

ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจาก
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หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลัก

หรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด 

๔) จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่กําหนดไว

ในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ.๔

(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทําใหเกิดผล

การเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชา

ทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จเรียบรอยกอนการเปดสอน 

๕) สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯ เพ่ืออนุมัติรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งไดจัดทําอยาง

ถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติ

รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม(ถามี) ให

ชัดเจน 

๖) สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติใหเปดสอนแลวให

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯอนุมัติ 

๗) เมื่อสภาสถาบันฯ อนุมัติตามขอ ๕) แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชาดําเนินการ

จัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร 

รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุมาตรฐานผลการ

เรยีนรูที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา 

๘). เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชา

และประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชา ซ่ึงรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพรอมปญหา/

อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) 

และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม)ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อส้ินปการศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงาน

ผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการ

ประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียน

การสอนก็สามารถกระทําได 

๙) เมื่อครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ

รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการรายงาน

ผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม รวมท้ังให

นําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป 
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๑๗ การเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูล

หลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) 

เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ

รับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)

การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ สังคม

และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานไดโดยสะดวก ใหสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯซึ่ง

บันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันฯไดเปด

สอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปน้ี 

๑) เปนหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจงสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น 

๒) ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงช้ีที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสอดคลอง

กับการประกันคณุภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีข้ึนไปตอเนื่องกัน ๒ ป นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตร

ที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ที่ไดกําหนดตัวบงช้ีและ/หรือ

เกณฑการประเมินเพ่ิมเติม ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร กําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร 

๓) หลักสูตรใดท่ีไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขท่ี

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป 

๔) กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา

คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคณุภาพภายในตองมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับดีข้ึนไปหรือ

เปนไปตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมาปรากฏ

วาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่ กําหนด ใหสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น 

จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเง่ือนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

๑๘ รายช่ือและหนวยงานของคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร 

๑๘.๑ ที่ปรึกษาโครงการ 

 ๑) ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ   อดตีรองเลขาธิการฯ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ๒) รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทรยอง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย สมัยที่ ๓๒) 
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๑๘.๒ คณะทํางานจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 

 ๑) รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร         ประธาน 

 ๒) รศ.ดร.วิบูลย ชื่นแขก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   รองประธาน 

 ๓) ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี    รองประธาน 

 ๔) รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร          กรรมการ 

 ๕) รศ.มณฑล ลีลาจินดาไกรฤกษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง    กรรมการ 

 ๖) ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย          กรรมการ 

 ๗) ดร.นริศรา อินทรจันทร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร         กรรมการ 

 ๙) รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ  ผูแทนจากสภาวิศวกร         กรรมการ 

 ๑๐) อาจารยนิตยา จันทรเรือง มหาผล  ผูแทนจากสภาวิศวกร         กรรมการ 

 ๑๒) รศ.น.อ.ดร.วรพจน ขําพิศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี        กรรมการ 

 ๑๓) รศ.ดร.สถาพร โภคา   มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี         กรรมการ 

 ๑๔) รศ.ดร.อานันทวัฒน คุณากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง    กรรมการ 

 ๑๕) รศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ    กรรมการ 

 ๑๖) รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี       กรรมการ 

 ๑๗) รศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       กรรมการ 

 ๑๘) ผศ.ดร.ทิพบุษฏ เอกแสงศรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร         กรรมการ 

 ๑๙) ผศ.ดร.ศวิะ อัจฉริยวิริยะ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม         กรรมการ 

 ๒๐) ดร.สมพงษ ตุมสวัสดิ์   มหาวิทยาลัยสยาม         กรรมการ 

 ๒๑) ผศ.ดร.พันธุลพ หัตถโกศล   มหาวิทยาลัยเชียงใหม         กรรมการ 

 ๒๒) รศ.ดร.สายประสิทธ์ิ เกิดนิยม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       กรรมการ 

 ๒๓) รศ.ประสิทธ์ิ จุลเสรีวงศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง     กรรมการ 

 ๒๔) อาจารยสุนีย คุรุธัช  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           กรรมการและเลขานุการ 

 ๒๕) ผศ.ดร.ธันวา ศรีประโมง  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๒๖) ดร.ธีรยศ เวียงทอง  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๒๗) อาจารยพิเชษฐ วิสารทพงศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๘.๓ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) 

 ๑) รศ.ดร.อานันทวัฒน คุณากร   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

      ประธานอนุกรรมการ 

 ๒) ผศ.ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 ๓) รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 ๔) รศ.ดร.พิชัย อารยี    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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๑๘.๔ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) 

 ๑) รศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

      ประธานอนุกรรมการ 

 ๒) ผศ.ดร.ชูวงศ พงษเจริญพานิช  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 ๓) ผศ.ดร.เดนชัย วรเศวต   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๑๘.๕ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) 

๑) ดร.สมพงษ ตุมสวัสดิ์   มหาวิทยาลัยสยาม   ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร.พิพัฒน พรหมมี   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๓) ผศ.วิภาวัลย นาคทรัพย   มหาวิทยาลัยสยาม 

๔) ผศ.ดร.ธารา ชลปราณี 

๕) พ.ท.ดร.วิชิต ซายเกลา   โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

๑๘.๖ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมฟา (สาขายอยระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ) 

๑) รศ. ประสิทธ์ิ จุลเสรีวงศ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประธานอนุกรรมการ 

๒) รศ.จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

๓) ดร.เด่ียว กุลพิรักษ    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๔) รศ.ดร.เอก ไชยสวัสด์ิ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๕) ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๖) รศ.ดร.วันชัย ริ้วรจุา   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๗) ผศ.พิทยา ปานนิล    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๘) อาจารยธีรวัฒน เทพมณี   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๙) อาจารยศิริพงษ วงษคาร   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

๑๘.๗ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

๑) รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร.ศุภสิทธ์ิ รอดขวัญ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๓) รศ.ดร.ภูดิส ลักษณะเจริญ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

๔) ดร.ชลธิศ เอ่ียมวรวุฒิกุล   มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

๕) ดร.ยศพงษ ลออนวล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๑๘.๘ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

๑) รศ.ดร.สถาพร โภคา   มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี     ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร.ปยะ โชติกไกร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๓) ผศ.ดร.วัฒนชัย สมิทธากร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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๔) ผศ.ดร.นเรศ ลิมสมัพันธเจริญ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๕) ดร.กําพล ทรัพยสมบูรณ    มหาวิทยาลยันเรศวร 

๖) ผศ.ดร.ธนาดล คงสมบูรณ   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

๗) อาจารยพนิดา สิมาวุธ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

๑๘.๙ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

๑) รศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

ประธานอนุกรรมการ 

๒) รศ.ดร.พีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๓) รศ.ศันสนีย สภุาภา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๔) ผศ.ดร.รวิน ระวิวงค   มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๘.๑๐ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

๑) ผศ.ดร. ทิพบุษฏ เอกแสงศรี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร. จุไรวัลย รัตนะพิสิฐ   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

๓) ดร. นริศรา อินทรจันทร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

๑๘.๑๑ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

๑) ดร. ศุภเกียรต ิศรีพนมธนากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร      ประธานอนุกรรมการ 

๒) รศ.ดร. ชาติ เจียมไชยศรี   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๓) ผศ.ดร. ชาญวิทย สายหยุดทอง  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 

๔) ดร. สาโรช บุญยกิจสมบัต ิ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๕) อาจารยพิชิต พูนผลวัฒนาภรณ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

๑๘.๑๒ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

๑) ผศ.ดร. ศิวะ อัจฉริยวิรยิะ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม      ประธานอนุกรรมการ 

๒) รศ. อนุตร จําลองกุล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

๓) ผศ.ดร. ศิวลักษณ ปฐวีรัตน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๔) รศ.ดร. ประเทือง อุษาบริสุทธ์ิ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๕) ผศ.ดร. ทรงวุฒิ แสงจันทร    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๖) ดร.ญาณากร สุทัสนมาลี   มหาวิทยาลัยแมโจ 

๗) ผศ.ดร. สมโภชน สุดาจันทร   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๘) ผศ.ดร.วิเชียร ปล้ืมกมล   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๑๘.๑๓ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

๑) รศ.น.อ.ดร.วรพจน ขําพิศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ประธานอนุกรรมการ 

๒) รศ.ร.อ.ดร.กนตธร ชํานิประศาสน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

๓) อาจารยชัยนิกร กุลวงษ    มหาวิทยาลัยวงศเชาวลิตกุล 
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๔) ดร. พิเนษฐ ศรโียธา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๕) อาจารยอรรถพล กัณหเวก   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

๑๘.๑๔ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร 

๑) ผศ.ดร. พันธุลพ หัตถโกศล   มหาวิทยาลัยเชียงใหม      ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร. ธวัชชัย ปลูกผล   มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร 

๑๘.๑๕ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต 

๑) รศ.ดร. สายประสิทธ์ิ เกิดนิยม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร. จินดา เจริญพรพาณิชย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๓) ผศ. สราวุฏฐ วรสุมันต   มหาวิทยาลัยสยาม 

๔) ดร. นักสิทธ นุมวงษ   สมาคมวิศวกรรมยานยนตไทย 

๑๘.๑๖ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

๑) ดร. พีระพงศ ตริยเจริญ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร          ประธานอนุกรรมการ 

๒) ดร. อมรรตัน เลิศวรสิริกุล   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๓) ดร. จิราภรณ เอ้ือชลิตานุกูล   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๔) ดร. ศิรินทร ทองแสง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

     ๑๘.๑๗ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

๑) ผศ.ดร.มาฤดี ผองพิพัฒนพงศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร.มนตทิพย ชํ่าชอง   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

๓) ดร.พูนพัฒน พูนนอย   มหาวิทยาลัยแมโจ 

๔) ผศ.ดร. สุนัน ปานสาคร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

๕) ดร. เทวรัตน ทิพยวิมล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       

๑๘.๑๘ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

๑) ผศ.ดร.พิทยา หลิวเสรี   มหาวิทยาลัยศิลปากร   ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร.ชัยยงค เตชะไพโรจน   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๓) ผศ.ดร.พิมพชนก จตุรพิรยี   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๔) ดร.สุวัฒนา พฤกษะศร ี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๕) ดร.วนิดา วัฒนการณุ   มหาวิทยาลยัศิลปากร 

๖) อาจารยจุนธนี วีรเจตบดีธัช   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    หมายเหตุ เปนสาขาที่เปดสอนอยูเพียงสถาบันเดียว ในขณะจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
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๑๙ ภาคผนวก 

๑๙.๑ เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร 

เนื้อหาสาระสําคัญในแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร แบงออกเปนกลุมความรู

ตางๆ(ขอ ๓.๘) ซึ่งแตละกลุมความรูสามารถอาจจําแนกยอยเปนเนื้อหาความรู โดยความสัมพันธระหวาง

เนื้อหาความรูกับองคความรูพ้ืนฐานในหัวขอ ๓.๓ แสดงไดดวยตัวอยางรายละเอียดเนื้อหาวิชาตามตาราง

ดังตอไปนี ้

 

๑๙.๑.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

เนื้อหาความรู องคความรู 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน         

(๒) กลุมความรูเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟา 

วิศวกรรม  ไฟฟ า กําลั ง  /  ไฟฟ าสื่ อสาร/ โทรคมนาคม  / 

อิเลก็ทรอนิกส / ระบบวัด 

คุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ 

        

หมายเหตุ  เน่ืองจากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนสาขาวิชาที่เรียนรูเก่ียวกับศาสตรทั่วไปที่เก่ียวของกับ

ไฟฟา มิไดมุงเนนสาระความรูในแขนงวิชายอยใดเปนหลัก เสมือนกับการบูรณาการศาสตรใน

แขนงวิชายอยตางๆ (ดูขอ ๓.๘.๒ ถึง ๓.๘.๕) เขาดวยกัน ซ่ึงหลักสูตรของแตละสถาบัน อาจมี

โครงสรางของการบูรณาการที่เนนความรูเฉพาะในสาขาวิชายอยไมเหมือนกัน ดังนั้นเนื้อหา

ความรูในหลักสูตรจึงข้ึนกับเอกลักษณของแตละหลักสูตร ทั้งนี้สามารถใชเน้ือหาหลักสูตรของแต

ละสาขาวิชายอยในแขนงที่ตองการมุงเนน เปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตรได 

 

๑๙.๑.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

วงจรไฟฟา (Electric Circuits) x    x x   

แมเหลก็ไฟฟา (Electromagnetics) x x  x  x   

วงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (Electronic Circuits and 

Devices) 

x   x  x   
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๒) กลุมความรูดานการวัด เคร่ืองมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม 

ก า ร วั ด แ ล ะ เ ค ร่ื อ ง มื อ วั ด ท า ง ไ ฟ ฟ า  ( Electrical 

Measurement and Instruments) 

x    x x   

การทําจําลอง การวิเคราะหและออกแบบระบบควบคุม 

(Control System 

Modeling, Analysis and Design) 

x x   x x   

(๓) กลุมความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขับเคลื่อน 

เครื่องจักรกลไฟฟา (Electrical Machines) x x   x x   

(๔) กลุมความรูดานระบบไฟฟากําลัง วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และ มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟา 

การผลิต สงจาย และจําหนายทางไฟฟากําลัง (Electrical 

Power Generation, Transmission and Distribution) 

x    x x   

การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง (Electric Power System 

Analysis) 

x    x x   

การออกแบบ การประมาณการ และการติดตั้งทางไฟฟา 

( Electrical System Design, Estimation and 

Installation)  

    x x x  

วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง (High Voltage Engineering) x    x x   

 

๑๙.๑.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

วงจรไฟฟา (Electric Circuits) x    x x   

แมเหลก็ไฟฟา (Electromagnetics) x x  x  x   

อิเลก็ทรอนิกส (Electronics)         

สญัญาณและระบบ (Signals and Systems)         

(๒) กลุมความรูดานทฤษฎีการสื่อสาร 

การสื่ อสารอนา ล็อกและดิจิตอล (Analog and Digital 

Communications) 

 

x    x x   
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๓) กลุมความรูดานการประมวลผลสัญญาณ 

การประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) x     x   

(๔) กลุมความรูดานอุปกรณสื่อสารและการสงสัญญาณ 

สายสงสัญญาณ (Transmission Lines) x   x  x   

อุปกรณและวงจรส่ือสาร (Communication Devices and 

Circuits) 

x   x  x   

สายอากาศและการกระจายคล่ืน (Antenna and Wave 

Propagation) 

x   x  x   

(๕) กลุมความรูดานระบบไฟฟาสื่อสารและเครือขาย 

ระบบส่ือสาร (Communication Systems) x   x x x   

การส่ือสารขอมูลและเครือขาย (Data Communications 

and Networking) 

x    x x   

  

 ๑๙.๑.๔ สาขาวิชาสาขาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

สนามและคล่ืนแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics waves) x x  x x x   

วัสดุศาสตร (เนนดานวิศวกรรมไฟฟา) x x x x x x   

(๒) กลุมความรูดานทางวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

การวิเคราะหวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (แอนะล็อกและ

ดิจิตอล) 

x    x x   

วงจรรวมพ้ืนฐานแบบแอนะล็อก x   x  x   

วงจรรวมพ้ืนฐานแบบดิจิตอล    x  x   

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบแอนะล็อก x    x x   

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบดิจิตอล x    x x   

(๓) กลุมความรูดานสัญญาณ(แอนะล็อกและดิจิตอล) และการดําเนินกรรมวิธีสัญญาณ 

การดําเนินกรรมวิธีสัญญาณ (แอนะล็อกและดิจิตอล) x     x   

ระบบควบคุมเชิงเสน (แอนะล็อกและดิจิตอล) x     x   

เครื่องจักรกลไฟฟา (แอนะล็อกและดิจิตอล) x x   x x   
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา (แอนะล็อกและดิจิตอล) x x x x x x  x 

(๔) กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตัว 

สิ่งประดิษฐสารก่ึงตัวนํา x   x x x   

ไมโครโพรเซสเซอรและการประยุกตใชงาน x    x x   

 

๑๙.๑.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม /วิศวกรรมอัตโนมัติ) 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส 

(Basic Electrical and Electronics Engineering) 

วงจรไฟฟา (Electric Circuits) x    x x   

อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส (Electronic Circuits and 

Devices) 

x   x x x   

วงจรดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร (Digital Circuits and 

Microprocessors) 

x     x   

(๒) กลุมความรูดานการวัดและเคร่ืองมือ (Measurements and Instrumentation) 

การวัด (Measurements) x x x   x   

เซนเซอรและทรานสดิวเซอร (Sensor and Transducer) 

หรือ 

x  x x  x   

เครื่องมือ (Instrumentation) x     x x  

(๓) กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control) 

สญัญาณและระบบ (Signal and System)  x     x   

การควบคุมปอนกลับ (Feedback Control) หรอื x x x   x   

ระบบอัตโนมัติ (Automation Systems) x     x   

(๔) กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System) 

โครงขายคอมพิวเตอร (Computer Network) หรือ x     x x  

กา ร สื่ อ ส า ร ข อ มู ล ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ( Industrial Data 

Communication) หรือ 

x     x x  

ซอรฟแวรในงานระบบอัตโนมัติ (Automation Software) 

 

x     x x  
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๕) กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอตุสาหกรรม (Industrial Management) 

การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) x      x  

การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management) หรือ x      x  

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม (Industrial Safety)  x x   x x  

 

๑๙.๑.๖ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานกลศาสตรและเคร่ืองจักรกล 

กลศาสตร x x  x     

การออกแบบเคร่ืองจักรกล x x  x     

พลศาสตรของระบบ (Dynamic Systems) x x    x   

(๒) กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

วงจรและอุปกรณไฟฟา x     x   

วงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส x     x   

เครื่องจักรกลไฟฟา x x    x   

(๓) กลุมความรูดานระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร 

ทฤษฎีควบคุมและตัวควบคุม x x    x   

อุปกรณตรวจจับและตัวกระตุน (sensor and actuator) x x    x   

การเขียนโปรแกรมการควบคมุ x     x   

(๔) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต 

กระบวนการผลิต    x   x  

การเขียนแบบวิศวกรรม x x    x   

ผลิตภัณฑ  x  x  x x  

 

๑๙.๑.๗ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 

การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering drawing)    x   x  
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

ภาระแบบสถิตย (Static loadings) x x       

ภาระแบบพลศาสตรหรือแบบแปรผัน (Dynamic or variable 

loadings) 

x x       

วัสดุวิศวกรรม (Engineering materials)    x     

กลศาสตรวัสดุ (Mechanics of materials x x  x x    

กระบวนการผลิต (Manufacturing process)    x   x  

การวิเคราะหและออกแบบช้ินสวนยานยนตหรือเครื่องจักรกล 

(Analysis and design of vehicles or machine 

components) 

x x  x    x 

(๒) กลุมความรูดานอุณหศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 

กลศาสตรของไหล (Fluids mechanics) x  x  x    

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) x  x  x    

การถายเทความรอน (Heat transfer) x  x  x    

การวิเคราะหและออกแบบระบบและอุปกรณเชิงความรอน 

(Analysis and design of thermal systems and their 

equipments) 

x  x  x  x x 

พลังงานและการเปลี่ยนรปูของพลังงาน(Energy and Energy 

Conversion) 

x  x  x x x x 

(๓) กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic Systems and Control) 

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics)     x    

ระบบพลศาสตร (Dynamic System) x x x      

การควบคุมระบบ (System Control) x     x   

 

 ๑๙.๑.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานโครงสรางและช้ินสวนหลักของยานยนต 

ชุดตนกําลัง (Propulsion unit) x x x x x    

ชุดสงกําลังและเกียร (Driveline and transmission units) x x   x    

ระบบบังคับเลี้ยว (Steering system) x x       
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

ระบบรองรับน้ําหนัก (Suspension system) x x  x     

โครงสรางยานยนต (Vehicle structure); ตัวถังยานยนต 

(Vehicle body) 

x x x x     

(๒) กลุมความรูดานระบบเสริมของยานยนต 

ระบบไฟฟารถยนต (Electrical system for vehicles); 

ระบบอิเล็กทรอนิกสยานยนต (Electronic system for 

vehicle) 

x    x    

ระบบปรับอากาศยานยนต (Air conditioning system for 

vehicles); 

ระบบถายเทอากาศยานยนต (Ventilation system for 

vehicles) 

x x   x    

(๓) กลุมความรูดานพลศาสตรยานยนต 

พ้ืนฐานพลศาสตรการเคล่ือนที่ของยานยนต(Fundamentals 

of vehicle dynamics) 

x x       

การวิเคราะหการส่ันสะเทือนยานยนต (Ride analysis); 

การวิเคราะหการสมดุลในขณะเข าโค ง (Steady state 

cornering analysis); 

x x       

 

๑๙.๑.๙ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

        

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานเคร่ืองจักรกลเกษตร (Agriculture Machinery) 

เครื่องจักรกลเกษตร x x    x   

กลศาสตร x x       

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและน้ํา (Soil and Water Engineering) 

กลศาสตรของไหล x  x      

ระบบที่เก่ียวของกับดินและนํ้า x  x     x 

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตร (Agriculture Process Engineering) 

กระบวนการแปรรูปผลิตผลเกษตร x   x    x 

อุณหพลศาสตร x  x  x    
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๔) กลุมความรูดานอาคารเพื่อการเกษตร (Farm Structure) 

อาคารทางการเกษตรและระบบที่เก่ียวของ x x x   x   

 

๑๙.๑.๑๐ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 

กระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุโลหะและอโลหะ x x x x x x  x 

การวิเคราะหและออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ x x x x x x x  

(๒) กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 

การศึกษาและออกแบบระบบงาน x x   x  x x 

ความปลอดภัย การยศาสตร และอาชีวอนามัย x x x x x x x x 

(๓) กลุมความรูดานระบบคุณภาพ 

การควบคมุคุณภาพ x      x  

การจัดการคุณภาพเชิงรวม x      x  

(๔) กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน 

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม x   x x  x  

การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม x   x x  x  

(๕) กลุมความรูดานการจัดการการผลิตและดําเนินการ 

(Production and Operations Management) 

การวางแผนและควบคุมการผลิต x      x  

การวิจัยดาํเนินงาน x      x  

การจัดองคกรทางอุตสาหกรรมและการจัดการ x      x  

การจัดการระบบซอมบํารุง x x x x x x x  

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม x x x x x x x x 

(๖) กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

(Integration of Industrial Engineering Techniques) 

การออกแบบผังโรงงาน x x x x x x x x 

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ x x x x x x x x 
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๑๙.๑.๑๑ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสรางและวัสดุ (Structural Engineering & Materials) 

การวิเคราะหและออกแบบโครงสราง x x  x     

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร (Soil & Hydraulic Engineering) 

วิศวกรรมปฐพี หรือชลศาสตร x x x x   x  

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมสํารวจ และการจัดการ 

(Surveying & Engineering Management) 

วิศวกรรมสํารวจ หรือ x      x  

การบริหารงานกอสราง หรือ x      x  

วิศวกรรมระบบประปา หรือสุขาภิบาล หรือ x x x x   x  

วิศวกรรมทาง หรือ x x x x   x  

วิศวกรรมขนสง x        

            

 ๑๙.๑.๑๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี 

ดุลมวลและพลังงาน (Mass and Energy Balances)  x  x x     

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics)  x  x x x    

จลนพลศาสตร (Kinetics) x   x     

(๒) กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี 

กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics) x  x      

การถายโอนความรอน (Heat Transfer)   x  x    

การถายโอนมวลสาร (Mass Transfer) x  x x     

การออกแบบกระบวนการ (Process Design)  x  x x   x  

การออกแบบถังปฏิกรณ (Reactor Design) x  x x   x  

การควบคุมกระบวนการ (Process Control) x  x x  x   

(๓) กลุมความรูดานการออกแบบและการจัดการโรงงาน 

ความปลอดภัย (Safety)       x  

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม (Engineering Economy) x      x  
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

สิ่งแวดลอม (Environment)    x x  x x 

   

 ๑๙.๑.๑๓ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมการประปาและน้ําเสีย (Water and Wastewater Engineering) 

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําและบําบัดน้ําเสีย 

(Water and wastewater treatment processes)  

x  x x x   x 

การออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําและบําบัดน้ําเสีย 

(Design of water and wastewater treatment systems) 

x  x x x   x 

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  

(Solid Waste and Hazardous Waste Engineering) 

การจัดการขยะมูลฝอย (Solid waste management) x x  x x  x x 

การจัดการของเสียอันตราย  

(Hazardous waste management) 

x x  x x  x x 

(๓) กลุมความรูดานการควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน 

(Air Pollution, Noise and Vibration Control) 

การควบคุมมลพิษทางอากาศ (Air pollution control) x x x x x  x x 

การควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน (Noise and 

vibration control) 

x x  x x  x x 

(๔) กลุมความรูดานระบบและการจัดการสิ่งแวดลอม  

(Environmental System and Management) 

ระบบและการจัดการสิ่งแวดลอม 

(Environmental System and Management) 

x   x x  x x 
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๑๙.๑.๑๔ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานการทําเหมืองและออกแบบเหมืองแร 

การทําเหมืองและออกแบบเหมืองผิวดิน (Surface Mining 

and Mine Design)  

x x x   x x x 

การทําเหมืองและออกแบบเหมืองใตดิน (Underground 

Mining and MineDesign) 

x x x   x x x 

(๒) กลุมความรูดานการแตงแร 

การแยกแรดวยวิธีกายภาพ (Mineral Processing by 

Physical Separations) 

x  x x x x  x 

การแยกแรดวยวิธีเคมี (Mineral Processing by Chemical 

Separations) 

x  x x x   x 

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมวัตถุระเบิด 

วิศวกรรม วัต ถุระ เ บิดและการระ เบิด หิน  (Explosive 

Engineering and Rock Blasting) 

x x  x x x   

(๔) กลุมความรูดานศิลากลศาสตรและศิลาวิศวกรรม 

ศิลากลศาสตร (Rock Mechanics) x x  x     

ศิลาวิศวกรรม (Rock Engineering) x x  x     

(๕) กลุมความรูดานจัดการและเศรษฐศาสตรเหมืองแร         

เศรษฐศาสตร เหมืองแรและการ จัดการเห มืองแร  (Mine 

Economics and Mine Management) 

x      x  

 

๑๙.๑.๑๕ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานธรรมชาติของวัสดุ (Nature of Materials) 

วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  x  x     

สมบัติและพฤติกรรมของวัสดุ (Properties and Behaviors 

of Materials) 

x x x x  x   

การเสื่อมสภาพของวัสด ุ(Deterioration of Materials) 

 

x x x x    x 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๒) กลุมกระบวนการผลิตวัสดุ (Materials Processing) 

กรรมวิธีการผลิตของวัสดุ (Manufacturing Processes of 

Materials) 

 x x x x  x x 

อุณหพลศาสตรของวัสด ุ(Thermodynamics of Materials) x  x x x    

จลนพลศาสตรของวัสดุ (Kinetics of Materials) x  x x x    

(๓) กลุมการวิเคราะหและตรวจสอบวัสดุ (Material Analysis and Testing) 

การจําแนกลักษณะของวัสดุ (Materials Characterization) x x x x  x   

การทดสอบสมบัติของวัสดุ (Materials Properties Testing) x x x x  x   

การวิเคราะหความเสียหายของ วัสดุ  (Failure Analysis of 

Materials) 
x x  x     

(๔) กลุมการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมวัสดุ (Integration of Materials Engineering 

Techniques) 

การออกแบบและเ ลือกใชวัสดุ  (Material Selection and 

Design) 

x x x x x x x x 

โครงงานวิศวกรรมวัสด ุ(Materials Engineering Project) x x x x x x x x 

หมายเหตุ กรอบเน้ือหาความรูน้ี สามารถใชสําหรับสาขาวิชาตางๆ ท่ีเนนดานวัสดุ เชน วิศวกรรมโลหการ 

วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมพอลิเมอร วิศวกรรมวัสดุ เปนตน 

 

 ๑๙.๑.๑๖ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานหลักการพื้นฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร (Basic Knowledge of Food 

Engineering) 

วิทยาศาสตรการอาหาร และสมบัติของอาหาร (Food 

Sciences and Properties of Food Materials) 

x x x x    x 

สมดุลมวลและพลังงาน (Mass and Heat Balance) x  x  x    

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) x  x  x    

กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics) 

 

 

x  x  x    
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร (Food Process System Engineering) 

หนวยปฏิ บัติการและกระบวนการผลิตอาหาร (Unit 

Operations and Food Processing)  

x  x x x  x x 

การถ า ย เทความร อนและมวลสาร  (Heat and Mass 

Transfer) 

x  x x x    

การวัดและการควบคุม อัตโนมั ติ  (Measurement and 

Automatic Control) 

x  x   x   

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (Food Plant 

Design) 

x x x x x x x x 

  (๓) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลและหนวยสนับสนุนการผลิต (Food Processing Machines 

and Utilities ) 

การเขียนแบบทางวิศวกรรม (Engineering Drawing) x x  x     

วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  x  x     

กลศาสตรวัสดุ (Solid Mechanics) x x  x     

การออกแบบเครื่องจักรกลอาหารและตนกําลัง (Food 

Machine Design and Power Plant) 

x x x x x x x  

ระบบการทําความเย็น (Refrigeration) x  x  x    

หลักการออกแบบเคร่ืองจักรอยางถูกสุขลักษณะ (Hygienic 

Design of Machinery) 

 x  x   x x 

(๔) กลุมความรูดานการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร (System Management and 

Food Safety) 

เศรษฐศาสตร และสถิติวิศวกรรม (Engineering Economics 

and Statistics) 

x      x  

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร (Quality 

Control in Food Industry) 

   x   x x 

การควบคุมมลภาวะและ ระบบบําบัดของเสียในอุตสาหกรรม 

( Industrial Pollution Control and Waste Treatment 

System) 

  x x   x x 
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 ๑๙.๑.๑๗ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Basics in Bioprocess Engineering) 

การคํานวณพ้ืนฐานวิศวกรรม 

(Basic Calculations in Engineering) 

x  x x x    

วิทยาศาสตรชีวภาพ (Bioscience)        x 

๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิต (Manufacturing Processes) 

ปฏิบัติการเฉพาะหนวย (Unit Operations) x x x x x   x 

จลนพลศาสตร (Kinetics) x   x     

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) x  x  x    

กระบวนการและการควบคุ ม  (Process and Process 

Control) 

x  x   x   

วิศวกรรมเคมีชีวภาพ (Biochemical Engineering) x  x x x   x 

๓) กลุมความรูดานสิ่งแวดลอม (Environment) 

การบําบัดของเสียจากอุตสาหกรรม (Industrial Waste 

Treatment) 

x x x x x   x 

เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม  ( Environmental 

Biotechnology) 

      x x 

๔) กลุมความรูดานระบบโรงงาน (Industrial Systems)         

ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพ (Quality Control 

and Assurance) 

      x x 

ความปลอดภัย (Safety)        x  

การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design) x x x x x x x x 

 


