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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ภาควิชา วิศวกรรมศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

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

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้ามี) 
 วิชาเอกหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาได้แก่  
             1.1 กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
             1.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
145 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
      5.2  ประเภทของหลักสูตร 
             หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
     หลักสูตรปริญญาตรี แบบกว้าหน้าทางวิชาการ 
             หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
     หลักสูตรปริญญาตรี แบบกว้าหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
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5.3 ภาษาที่ใช้ 
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 

5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยอย่างดี 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
               หลักสูตรปรับปรงุ ก าหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 
               ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2559 
               เมื่อวันที่  13 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2559 
               ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันในการประชุม ครั้งที่ 5/2560 
               เมื่อวันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
               รับรองหลักสูตรโดย สภาวิศวกร (Council of Engineer) 
               เมื่อวันที่............เดือน............................. พ.ศ. .............. 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 วิศวกรเครื่องกล โดยสามารถออกแบบ ควบคุม และซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล ควบคุมการผลิตและ

กระบวนการต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบและควบคุมงานระบบต่างๆ เช่น หม้อไอน้ า 
เครื่องจักรกล ระบบปรับอากาศ ระบบไฮโดรลิคและนิวแมติก ระบบการล าเลียงน้ าในอาคาร 
รวมทั้งการวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้พลังงานในโรงงาน อาคาร และหน่วยงานต่างๆ ได้ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

8.2 สามารถท างานให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่างๆ ที่มีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน
วิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนงานวิจัยและพัฒนา 

8.3 นักวิจัยในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเกษตร  
8.4 คร ูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8.5 อาชีพอิสระอ่ืนๆ 

 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ปัญญา  แดงวิไลลักษณ์ 
   (3-7303-00922-44-1) 
   สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

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

- มหาวิทยาลัยสยาม, 2540   
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 
  เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2543 
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2. ผศ.วรรษชล  วัฒนะ 
  (3-8401-00135-74-6) 
 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

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

-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
  คุณทหารลาดกระบัง, 2547 

3. ผศ.จรัสชัย เย็นพยับ 
   (3-3201-00293-15-1) 
  สาขาวิศวกรรมเกษตร 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)  
 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 
 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
   คุณทหารลาดกระบัง, 2543 
-  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
   คุณทหารลาดกระบัง, 2547 

4. อ.ดิษฐพร ตุงโสธานนท์  
   (3-8607-00366-31-5) 

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

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
  คุณทหารลาดกระบัง, 2546 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
  คุณทหารลาดกระบัง, 2549 

5. อ.ชมพูนุช กูลเกตุวงศ์ 
    (3-1020-02326-39-1) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)  
- วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 
 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2546 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
  คุณทหารลาดกระบัง, 2550 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะ ยังคง
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน และ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม  
ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการ
ผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น และมีสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด รวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวิศวกรรมเครื่องกล และ
วิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้านโอกาสและ
ภัยคุกคาม จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าวในอนาคต โดยจะต้องมี
การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเป้าหมายยุทธศาสตร์  นอกจากนี้การที่
ประเทศไทยมีพ้ืนฐานมาจากประเทศเกษตรกรรม การพัฒนาในด้านการผลิตทางการเกษตรตลอดจน
อุตสาหกรรมเกษตรจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมหนักที่มีเทคโนโลยี
สมัยใหม่ และอุตสาหกรรมทางการเกษตร เพ่ือรองรับภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นภาคหลักของประเทศ ซึ่งจะต้อง
ใช้บุคลากรทางวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมเครื่องเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพเป็นจ านวนมาก อัน
สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร  ที่มีหน้าที่
ผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อการวิวัฒนาการ
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ทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเพ่ือเป็นแหล่งความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ จากกระบวนการเรียนการสอน 

 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การวางแผนหลักสูตรได้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรม  ประเทศไทยมีการ

มุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว แม้จะมีประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาประเทศ ทั้งการน า
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและน ามาสร้างมูลค่าเพ่ิม  ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทาง
ปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นได้ แต่หากขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี ก็จะท าให้
เกิดปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรมตามมา จึงจ าเป็นต้องให้ความรู้ ทักษะและจริยธรรมที่ถูกต้องแก่กลุ่มวัย
ก าลังศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร เพ่ือเป็นกลไกด้านหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน ที่ต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ 
และเป็นไปตามล าดับขั้นตอนสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกใน 
“คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อม
เผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 

11.3 สถานการณ์การพัฒนาประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 
“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่
ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย” เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ท าน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึงการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากการผลิตสินค้าพ้ืนฐานให้เป็นสินค้านวัตกรรม การเปลี่ยนอุตสาหกรรม
หนักให้เป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสร้างสรรค์ เปลี่ยนวิธีการสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ไปสู่การสร้าง
รายได้จากการผลิตในภาคบริการ โดยในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญได้แก่ 
เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การท า Smart Farming เปลี่ยนจากผู้ประกอบการแบบSMEsไปสู่
Smart Enterprises Startups เปลี่ยนจากการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นการสร้างเทคโนโลยีมาใช้
เอง ปรับศักยภาพของภาคบริการจากรูปแบบเดิมให้มีมูลค่ามากขึ้น พัฒนาแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นผู้ปฏิบัติการที่
มีภูมิความรู้หรือเป็นแรงงานทักษะสูง การขับเคลื่อนดังกล่าวอยู่บนความได้เปรียบในสองด้านคือการมีความ
หลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ และการมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท าให้เกิดกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่
ของประเทศ 5 กลุ่มคือ  

1) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 
2) อุตสาหกรรมสุขภาพ 
3) อุตสาหกรรมแมคคาโทรนิกส์ 
4) อุตสาหกรรมดิจิตอล 
5) อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นวัตกรรม วัฒนธรรม และภาคบริการคุณภาพสูง 

โดยมีแนวทางการด าเนินงานเริ่มต้น ใช้มหาวิทยาลัยเป็นฐานเพราะบุคลากร R&D ส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัย 
โดยมีการท างานเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และดึงมหาวิทยาลัยต่างประเทศมาร่วม ดึงภาคเอกชนในพ้ืน
ที่มาลงทุนโดยใช้กลไกที่มีอยู่แล้วมาสนับสนุนเช่น Supercluster/Cluster/เขตพัฒนาเศรษฐกิจ/การเกิด 
Food Innopolis ระยะที่2/อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ดึงสถาบันการเงินและการลงทุนในรูปแบบต่างๆมา
ต่อยอดนวัตกรรม โดยภาครัฐสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น (ที่มา Thailand4.0 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  11.2 และ 11.3 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและ

สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของอุตสาหกรรม และรองรับการแข่งขันในระบบการค้าเสรีที่จะเข้ามามี
บทบาท มีผลกระทบต่อธุรกิจภายในประเทศในทุกระดับ โดยการผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมเครื่องกล ที่มี
ความสามารถและมีความพร้อมในการออกแบบ ปรับปรุง ติดตั้งเครื่องจักรและกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมเกษตร มีความเข้าใจในสถานการณ์ทางธุรกิจต่างๆ สามารถน าหรือ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เข้ามาใช้ให้เป็นข้อได้เปรียบหรือเป็นเครื่องมือที่สร้างความสามารถในการผลิต 
รวมถึงสามารถควบคุมกระบวนการผลิตให้ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม  จริยธรรมใน
วิชาชีพ 

 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันที่เน้นการเป็นสถาบันการเรียนรู้ 

พลวัตรระดับแนวหน้าในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษาและการ
สร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมอีกทั้งยังเป็นภาระหนึ่งของพันธกิจของ
สถาบันที่มีไว้ดังนี้ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร 

- การจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัย 
- บริการวิชาการ 
- ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
- หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
            หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.3 การบริหารจัดการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากภาควิชาอ่ืนๆ ในวิทยาเขตชุมพร

ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ภาควิชาพ้ืนฐานทั่วไป ที่ให้บริการการสอนวิชาต่างๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา 
การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ การจัดกลุ่มนักศึกษาตามระดับพ้ืนฐานความรู้ 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
การศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรากฐานที่ดีของการพัฒนาประเทศ 

การศึกษาด้านเทคโนโลยี เกษตร อาหาร และพลังงานทางเลือก เป็นรากฐานของชีวิตที่ยั่งยืน การศึกษาด้าน
วิศวกรรมเป็นการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือ
การขับเคลื่อนสังคมประเทศชาติด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และส่งเสริมการพัฒนาแบบยั่งยืน  

 

1.2 ความส าคัญ 
 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลแขนงวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมเครื่องกล
เกษตรและอาหาร ที่มีคุณลักษณะ ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณภาพ คุณธรรม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ลงมือปฏิบัติท างานจริง สามารถสร้างงานวิจัย พัฒนา ควบคุมในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเฉพาะด้าน 
นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถท างานร่วมกับบุคลากรในสาขาอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนอง
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตหลัก และอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตร เพ่ิม
ศักยภาพในภาคการผลิตของประเทศ ทั้งด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรอาหาร ด้านบริการเทคโนโลยี และด้าน
อ่ืนๆที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย4.0 อันเป็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรม 

เครื่องกลเกษตรและอาหาร ที่มีความรู้และความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ในสายวิชาชีพวิศวกรรม 
ซึ่งครอบคลุมทางด้านการใช้งาน การออกแบบ และการทดสอบ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิศวกรรม ทีส่อดคล้องกับบริบทของการพัฒนาประเทศ สังคม และชุมชนท้องถิ่น 

1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรม 
เครื่องกลเกษตรและอาหาร ที่มีศักยภาพด้านการวิจัย เพ่ือการศึกษาขั้นสูง และเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ทีส่อดคล้องกับบริบทของการพัฒนาประเทศ สังคม และชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 

1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรม 
เครื่องกลเกษตรและอาหาร ที่มีคุณลักษณะ ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน เป็นผู้มีวินัย มีความคิด ท างานอย่างเป็นระบบ 
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะทางด้านการจัดการและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถบูรณาการ
ความรู้ทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาประเทศ สังคม และชุมชนท้องถิ่น ให้มีความ
ยั่งยืน 
 

1.4 ความเชื่อมโยงพันธกิจของสถาบันกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเชื่อมโยงกับพันธกิจของสถาบัน โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียน 

การสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในสายวิชาชีพวิศวกรรม 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิจัยร่วมไปกับการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านการวิจัยและการศึกษา
ขั้นสูง สามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือน าไปใช้ส าหรับการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้บัณฑิตคุณลักษณะ ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ 
สู้งาน เป็นผู้มีวินัย มีความคิดท างานอย่างเป็นระบบ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะทางด้านการ
จัดการและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
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2.แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตร
วิศวกรรมเครื่องกลให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากลที่
ทันสมัย 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 

- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะความรู้ความสามารถในการ
ท างานโดยเฉลี่ยในระดับดี 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของ
อุตสาหกรรมการผลิต และ
อุตสาหกรรมทางการเกษตร
และท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของอุตสาหกรรม
การผลิต และอุตสาหกรรม
ทางการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 

- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะความรู้ ความสามารถในการ
ท างานโดยเฉลี่ยในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ ให้
มีประสบการณ์จากการน า
ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ไปปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 

 
3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ระบุผลการเรียนรู้ที่หลักสูตร คาดหวังกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรว่าได้
อะไรจากหลักสูตรนี้เม่ือส าเร็จการศึกษา) (Expected learning outcomes) 
   3.1 ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
        สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม และความรู้
เฉพาะทางวิศวกรรมเพ่ือก าหนดกรอบความคิดของแบบจ าลองทางวิศวกรรม หรือนิยามและประยุกต์วิธีการ 
กระบวนงาน กระบวนการ หรือระบบงานทางวิศวกรรมในการท างานได้ 
   3.2 การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม 
 สามารถระบุปัญหา ตั้งสมการความสัมพันธ์ สืบค้นทางเอกสาร และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซ้อน จนได้ข้อสรุปเบื้องต้นโดยใช้หลักการและเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และ
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
    3.3 การออกแบบและพัฒนาเพื่อหาค าตอบของปัญหา 
         สามารถหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน และออกแบบระบบงานหรือกระบวนการทาง
วิศวกรรมตามความต้องการและข้อก าหนดงานโดยค านึงถึงข้อก าหนดด้านสังคม ความปลอดภัย การอนามัย
และสิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 
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    3.4 การพิจารณาตรวจสอบ 
         สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผล งานและปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน ซึ่งครอบคลุมถึงการ
ตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล 
     3.5 การใช้อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย  
           สามารถสร้าง เลือก และประยุกต์ใช้เทคนิควิธี ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและทันสมัย โดยค านึงถึงข้อก าหนดและข้อจ ากัดของเครื่องมือและอุปกรณ์
นั้น 
     3.6 การท างานร่วมกันเป็นทีม  
          สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ท างานในฐานะสมาชิกของกลุ่มและผู้น ากลุ่มได ้
     3.7 การติดต่อสื่อสาร  
           สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม วิชาชีพอ่ืน และบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยว าจา
ด้วยการเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรม ตลอดจนสามารถออกค าสั่งและ
รับค าสั่งงานได้อย่างชัดเจน 
    3.8 กิจกรรมสังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน และวิชาชีพวิศวกรรม  
         มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมต่อบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม 
และสามารถการประเมินผลกระทบของการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
    3.9 จรรยาบรรณวิชาชีพ  
          มีความเข้าใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 
   3.10 การบริหารงานวิศวกรรมและการลงทุน  
          มีความรู้และความเข้าใจในด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุนและการบริหารงานวิศวกรรมโดยค านึงถึง
ความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง 
   3.11 การเรียนรู้ตลอดชีพ  

ตระหนักถึงความจ าเป็น และมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพ 
   3.12 การปรับตัวและความยืดหยุ่น  
          มีทักษะและความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการท างานได้ในหลากหลายรูปแบบ 
มีความรับผิดชอบ และสามารถสร้างสรรค์แนวทางแก้ปัญหาโดยเลือกใช้ศักยภาพของสิ่งที่มีรอบตัว เพ่ือให้เกิด
ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
    3.13 การสู้งาน 
          มีความสามารถในการท างานในสถานการณ์ที่ยาก มีความอดทนในการท างานหนักหรือการแก้ปัญหา
ที่มีความยากด้วยทัศนคติบวก โดยมองปัญหาที่ยากเป็นความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาตน 
 

 

 

 



                                                         9                                                           มคอ.2 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่งกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชมุพร  

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลา โดย
สัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ 

ข้อก าหนดต่างๆ ไปเป็นตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก.) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 
  การศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
  ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

             - วัน - เวลาราชการปกติ 
             - นอกวัน - เวลาราชการ (ระบ)ุ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 นาฬิกา หรือ วันเสาร์  
             - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 นาฬิกา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตร 

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ

เทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอ่ืน ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการ
คัดเลือกตามข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
- ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
- การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอาชีวะ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
- จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
- จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบัน และ

การแบ่งเวลา 
- จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 

และให้เน้นย้ าในกรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 
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- จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา ได้แก่ 
วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาก
อาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
2.5.1 แผนการรับนักศึกษา (4 ปี) 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 
รวม 60 120 180 240 240 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 60 60 

 
2.5.2 แผนการรับนักศึกษา (เทียบโอน) 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
รวม 30 60 90 90 90 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 30 30 30 

 
สรุปแผนการรับนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
รวม 90 180 270 330 330 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 30 90 90 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  
 2.6.1 งบประมาณตามแผน(นักศึกษา 4 ปี) หน่วย(บาท) 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 

งบบุคลากร 6,480,000 6,868,800 7,280,928 7,717,784 8,180,851 

งบลงทุน 800,000 848,000 898,880 952,813 1,009,982 
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งบด าเนินการ 1,200,000 1,272,000 1,348,320 1,429,219 1,514,972 

รวม 8,480,000 8,988,800 9,528,128 10,099,816 10,705,805 

จ านวนนักศึกษา 90 180 270 330 330 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว

นักศึกษา 
94,222 49,938 35,289 30,606 32,442 

ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตส าหรับนักศึกษา 4 ปี เฉลี่ย 48,499.34 บาท/คน/ ปี  
 

2.7 ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี)  
เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง
การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ภาคผนวก ข) 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    145 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 4 ปี 
หน่วยกิต 

การเทียบ
โอน 

หน่วยกิต 

3 ปี 
หน่วยกิต 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 19 11 
1.กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 6 4 2 
2.กลุ่มวิถีแห่งสังคม 3 3 0 
3.กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 3 3 0 
4.กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ 3 3 0 
5.กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 12 3 9 
เลือก 1 วิชาจากทั้ง 5 กลุ่ม 3 3 0 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 109 0 109 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 0 21 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 30 0 30 
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 46 0 46 
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 6 0 6 
กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก 6 0 6 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 0 
รวม 145 25 120 
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รูปที่ 1 แผนภาพการแบ่งหมวดวิชาของวิศวกรรมเครื่องกล 

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ  109 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

1.กลุ่มคณุค่าแห่งชีวิต 6 หน่วยกิต 
2.กลุ่มวิถีแห่งสังคม 3 หน่วยกิต 
3.กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 3 หน่วยกิต 
4.กลุ่มศิลปะแห่งการจดัการ 3 หน่วยกิต 
5.กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 
เลือก 1 วิชาจากท้ัง 5 กลุ่ม 3 หน่วยกิต 
 
 
 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์                        
21 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม   30 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม     46 หน่วยกิต 
-กลุ่มวิชาบังคับ                    28 หน่วยกิต 
-แขนงวิศวกรรมเครื่องกล        18 หน่วยกิต 
-แขนงวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร 
                                       18 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา         6 หน่วยกิต 
-กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขาแขนงวศิวกรรมเครื่องกล 
-กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขาแขนง 
วิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร 
กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก         6 หน่วยกิต 
-โครงงานวิศวกรรม1และ2           6 หน่วยกิต 
-สหกิจศึกษา                            6 หน่วยกิต 
-การปฏิบัติการฝึกงานตา่งประเทศ  6 หน่วยกิต 

     วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 



 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 

 15 มคอ.2  

3.1.3 รายวิชา  
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต 

รายวิชาถูกก าหนดไว้เป็นรายวิชาบังคับเรียนและรายวิชาเลือกเรียน นักศึกษาจะต้องเรียน
รายวิชาในทุกกลุ่มและจะต้องเรียนไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในแต่ละกลุ่ม โดยให้มีจ านวน
หน่วยกิตรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

กลุ่ม 
โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

คุณค่าแห่งชีวิต 1. บังคับเรียน 2 รายวิชา รวม 3 หน่วยกิต ได้แก่ 
90591001 เรารัก สจล.     2 (1-2-3) 
  I LOVE KMITL 
90591002 กีฬาและนันทนาการ   1 (0-3-2) 
  SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES 
2. บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

วิถีแห่งสังคม บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

ศาสตร์แห่งการคิด บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

ศิลปะแห่งการจัดการ บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

ภาษาและการสื่อสาร 1. บังคับเรียน 3 รายวิชา รวม 9 หน่วยกิต ได้แก่ 
90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    3 (3-0-6) 
  FOUNDATION ENGLISH 
90595002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3 (3-0-6) 
  ENGLISH FOR COMMUNICATION  
90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   3 (3-0-6) 
  ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 
2. บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 
สรุปโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. บังคับเรียนทั้งหมด 5 รายวิชา รวม 12 หน่วยกิต 
2. บังคับเลือกท้ังหมด 5 รายวิชา รวม 15 หน่วยกิต 
3. เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา รวม 3 หน่วยกิต (สามารถเลือกได้จากท้ัง 5 กลุ่ม) 
4. จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

  ส่วนวิชาที่เหลือ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) เปิดสอน (ภาคผนวก ค)  
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ  109  หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  21  หน่วยกิต 

รหัส วิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11446151 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 

ENGINEERING MATHEMATICS 1 
3(3-0-6) 

11446152 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
ENGINEERING MATHEMATICS 2 

3(3-0-6) 

11446253 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
ENGINEERING MATHEMATICS 3 

3(3-0-6) 

11456151 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
GENERAL PHYSICS 1 

3(3-0-6) 

11456152 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 
GENERAL PHYSICS LABORATORY 1 

1(0-3-2) 

11456153 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
GENERAL PHYSICS 2 

3(3-0-6) 

11456154 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 
GENERAL PHYSICS LABORATORY 2 

1(0-3-2) 

11466151 เคมีทั่วไป 
GENERAL CHEMISTRY 

3(3-0-6) 

11466152 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
GENERAL CHEMISTRY LABORATORY 

1(0-3-2) 

(2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  30  หน่วยกิต 

รหัส วิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11106151 เขียนแบบวิศวกรรม * 

ENGINEERING DRAWING 
3(2-3-6) 

11106159 กลศาสตร์วิศวกรรม * 
ENGINEERING MECHANICS 

4(4-0-8) 

11106157 วัสดุวิศวกรรม * 
ENGINEERING MATERIALS 

3(3-0-6) 

11106158 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์* 
COMPUTER PROGRAMMING 

3(2-3-6) 

11106251 เทอร์โมไดนามิกส์ * 
THERMODYNAMICS 

4(4-0-8) 

11126258 กลศาสตร์ของไหล * 
FLUID MECHANICS 

4(4-0-8) 

11106254 กลศาสตร์วัสดุ * 
MECHANICS OF MATERIALS 

4(4-0-8) 
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11126259 กรรมวิธีการผลิต * 
MANUFACTURING PROCESS 

2(2-0-4) 

11106155 การทดลองทางวิศวกรรม 
ENGINEERING PRACTICES 

1(0-3-2) 

11126162 ปฏิบัติงานเครื่องกล 
MECHANICAL WORKSHOP 

2(0-6-4) 

* หมายถึง วิชาพืน้ฐานวิศวกรรม จ านวน 8 กลุ่มรายวชิา ทีส่ภาวิศวกรก าหนดของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

 
(3) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม  28  หน่วยกิต  

รหัส วิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126351 กลศาสตร์เครื่องจักรกล *1 

MECHANICS OF MACHINERY 
3(3-0-6) 

11126264 การออกแบบเครื่องจักรกล *2 
MACHINE DESIGN 

4(4-0-8) 

11126452 การควบคุมอัตโนมัติ *3 
AUTOMATIC CONTROL 

3(3-0-6) 

11126367 การสั่นสะเทือนเชิงกล *4 
MECHANICAL VIBRATIONS 

3(3-0-6) 

11126368 การถ่ายเทความร้อน *5 
HEAT TRANSFER 

3(3-0-6) 

11126260 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล *6 
Computer Aided Mechanical Engineering 
Design 

3(1-6-6) 

11126354 เครื่องยนต์สันดาปภายใน *7 
INTERNAL COMBUSTION ENGINES 

3(3-0-6) 

11126261 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL 
ENGINEERING 

3(2-3-6) 

11126262 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 
MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY 1 

1(0-3-2) 

11126359 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 
MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY 2 

1(0-3-2) 

11126360 การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
ANALYSIS OF MECHANICAL ENGINEERING 
PROBLEMS 

1(0-3-2) 
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นักศึกษาเลือกเรียนตามกลุ่มแขนงวิชา ดังนี้ 
          (3.1)  กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมกลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 18 หน่วยกิต 
รหัส วิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126365 การท าความเย็น *7 

REFRIGERATION 
3(3-0-6) 

11126358 การปรับอากาศ *7 
AIR CONDITIONING 

3(3-0-6) 

11126254 การวัดเชิงกล 
MECHANICAL MEASUREMENT 

3(2-3-6) 

11126501 วิศวกรรมยานยนต์ 1  
AUTOMOTIVE ENGINEERING1  

3(2-3-6) 

11126263 การค านวณทางวิศวกรรม 
ENGINEERING COMPUTATION 

3(3-0-6) 

11126363 การควบคุมก าลังของไหล  
FLUID POWER CONTROL 

3(3-0-6) 

 

 (3.2) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมกลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร 18 หน่วยกิต 
รหัส วิชา                                                  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126361 วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตร*7 

AGRICULTURAL PROCESS ENGINEERING 
3(2-2-5) 

11126482 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร*8 
AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING 

3(2-2-5) 

11126282 วิศวกรรมแทรกเตอร์เพ่ือการเกษตร*8 
AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING 

3(3-0-6) 

11126163 หลักวิศวกรรมเกษตรเบื้องต้น 
FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF AGRICULTURAL ENGINEERING 

3(3-0-6) 

11126284 สมบัติทางกายภาพของผลผลิตเกษตร 
PHYSICAL PROPERTIES OF AGRICULTURAL PRODUCE 

3(2-2-5) 

11126615 วิศวกรรมดินและน้ า 
SOIL AND WATER ENGINEERING 

3(3-0-6) 

หมายเหตุ รายวิชาในกลุ่มที่ *1-*6 ให้เลือกกลุ่มละ 1 วิชา ส่วนรายวิชาในกลุ่มที่ *7 และ *8 ให้เลือก 2 วิชา โดยจะเลือก
จากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือทั้งสองกลุ่มก็ได ้จากสภาวิศวกรก าหนดของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
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4. กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา  6  หน่วยกิต  

นักศึกษาเลือกเรียน 2 วิชา จ านวน 6 หน่วยกิต จากวิชาตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้  
(4.1)  กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
รหัส วิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126366 วิศวกรรมโรงจักรผลิตก าลัง  

POWER PLANT ENGINEERING 
3(3-0-6) 

11126503 พลศาสตร์ยานยนต์  
DYNAMICS OF VEHICLES 

3(3-0-6) 

11126505 การพาความร้อน 
CONVECTION HEAT TRANSFER 

3(3-0-6) 

11126506 การเผาไหม้  
COMBUSTION 

3(3-0-6) 

11126543 การออกแบบระบบความร้อน  
THERMAL SYSTEM DESIGN 

3(3-0-6) 

11126508 กังหันก๊าซ 
GAS TURBINE 

3(3-0-6) 

11126510 เครื่องจักรกลของไหล 
FLUID MACHINERY 

3(3-0-6) 

11126511 การออกแบบท่อในอาคาร 
PLUMBING SYSTEM DESIGN 

3(3-0-6) 

11126512 การออกแบบท่อในโรงงาน 
PIPING DESIGN FOR INDUSTRIAL PLANTS 

3(3-0-6) 

11126618 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ENERGY AND ENVIRONMENT 

3(3-0-6) 

11126514 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม 
COMPUTER-AIDED ENGINEERING (CAE) 

3(3-0-6) 

11126515 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 
COMPUTER-AIDED DESIGN AND MANUFACTURING (CAD/CAM) 

3(3-0-6) 

11126601 การวัดและเครื่องมือวัด 
MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION 

3(3-0-6) 

11126604 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 
MATERIAL HANDLING ENGINEERING 

3(3-0-6) 

11126518 การควบคุมคุณภาพ 
QUALITY CONTROL 

3(3-0-6) 

11126519 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
ENGINEERING ECONOMICS 
 

3(3-0-6) 
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11126541 เทคโนโลยีการอบแหงอาหาร 
DRYING TECHNOLOGY OF FOODS 

3(3-0-6) 

11126521 การบริหารความปลอดภัยในโรงงาน 
SAFETY MANAGEMENT IN PLANT 

3(3-0-6) 

11126539 การค านวณส าหรับแบบจ าลองการอบแห้ง 
COMPUTATION FOR DRYING SIMULATION 

3(3-0-6) 

11126524 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 
INDUSTRIAL AUTOMATION 

3(3-0-6) 

11126525 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 
FINITE ELEMENT METHOD 

3(3-0-6) 

11126527 พลังงานหมุนเวียนและพลังงานยั่งยืน 
RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY 

3(3-0-6) 

11126529 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 
ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

11126540 หัวข้อเฉพาะด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
SELECTED TOPIC IN MECHANICAL ENGINEERING 

3(3-0-6) 

11126542 ระบบความคุมอัตโนมัติ 
AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS 

3(3-0-6) 

 
(4.2)  กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร 
รหัส วิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
11126604 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ*8 

MATERIAL HANDLING ENGINEERING 
3(3-0-6) 

11126605 การส ารวจและการเตรียมที่ดิน 
SURVEY AND LAND PREPARATION 

3(2-3-6) 

11126607 ปฐพีวิทยาส าหรับวิศวกรรมเกษตร 
SOIL SCIENCE FOR AGRICULTURAL ENGINEERING 

3(3-0-6) 

11126619 หัวข้อเฉพาะด้านวิศวกรรม 
SELECTED TOPIC IN ENGINEERING 

3(3-0-6) 

11126610 วิศวกรรมเครื่องจักรกลหลังการเก็บเก่ียว 
POST-HARVEST MACHINERY ENGINEERING 

3(3-0-6) 

11126619 การตรวจสอบคุณภาพผลผลิตเกษตรและอาหารแบบไม่ท าลาย 3(2-3-6) 
NON-DESTRUCTIVE  QUALITY  EVALUATION  OF  AGRICULTURAL   
AND  FOOD  PRODUCTS 

11126620 วิศวกรรมชลประทานและการระบายน้ า 
IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING 
 

3(3-0-6) 
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11126612 เครื่องจักรกลเกษตร*8 
AGRICULTURAL MACHINERY 

3(2-3-6) 

11126358 การปรับอากาศ*7 
AIR CONDITIONING 

3(3-0-6) 

11126365 การท าความเย็น *7 
REFRIGERATION 

3(3-0-6) 

11126519 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
ENGINEERING ECONOMICS 

3(3-0-6) 

11126541 เทคโนโลยีการอบแหงอาหาร 
DRYING TECHNOLOGY OF FOODS 

3(3-0-6) 

11126510 เครื่องจักรกลของไหล 
FLUID MACHINERY 

3(3-0-6) 

11126254 การวัดเชิงกล 
MECHANICAL MEASUREMENT 

3(3-0-6) 

11126263 การค านวณทางวิศวกรรม 
ENGINEERING COMPUTATION 

3(3-0-6) 

11126539 การค านวณส าหรับแบบจ าลองการอบแห้ง 
COMPUTATION FOR DRYING SIMULATION 

3(3-0-6) 

11126601 การวัดและเครื่องมือวัด 
MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION 

3(3-0-6) 

11126364 การควบคุมก าลังของไหล  
FLUID POWER CONTROL 

3(3-0-6) 

 
5. กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก 6 หน่วยกิต 

นักศึกษาจะต้องเลือกรูปแบบการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 3 ทางเลือก เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือก
แนวทางเหมาะสมส าหรับตนเอง 1 ทางเลือก อีกจ านวน 6 หน่วยกิต ดังนี้ 
รหัส วิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11106390 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 

PREPARING FOR PROFESSIONAL CAREER 
0(0-30-0) 

(S/U) 
11126000 การฝึกงานอุตสาหกรรมภาคฤดูร้อน 

INDUSTRIAL TRAINING IN SUMMER SEMESTER 
0(0-45-0) 

(S/U) 
 
ทางเลือกที่ 1 โครงงานพิเศษ 
ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนการศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

รหัส วิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126497 โครงงานวิศวกรรม1 

ENGINEERING PROJECT 1 
3(0-9-0) 
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11126498 โครงงานวิศวกรรม2 
ENGINEERING PROJECT 2 

3(0-9-0) 

ทางเลือกที่ 2 สหกิจศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา (ประสงค์จะเรียนรู้การท างานในโรงงานอุตสาหกรรม

และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน) 

รหัส วิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126495 สหกิจศึกษา 

COOPERATIVE EDUCATION 
6(0-45-0) 

นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ก าลังศึกษาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  

ทางเลือกที่ 3 การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 
การศึกษาทางเลือกแบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ การศึกษาต่างประเทศและการปฏิบัติการฝึกงาน

ต่างประเทศ โดยนักศึกษาต้องเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง 

1) การศึกษาต่างประเทศ 
นักศึกษาที่เลือกเรียนการศึกษาต่างประเทศ สามารถด าเนินการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบัน

ที่ศึกษาในต่างประเทศได้ตามประกาศของสถาบันฯไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

รหัส วิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

 วิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 6 หน่วยกิต 

หรือ 

2) การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 

รหัส วิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

11126496 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 
OVERSEA TRAINING 

6(0-45-0) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร หรือเทียบเท่าตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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ความหมายของรหัสประจ ารายวิชา 

รหัสวิชาที่ใช้ ก าหนดให้เป็นตัวเลขและตัวอักษร 8 หลัก ดังต่อไปนี้ 
รหัสตัวที่ 1, 2 ได้แก่เลข 11 หมายถึง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
     จังหวัดชุมพร 
  90 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
รหัสตัวที่ 3, 4 ได้แก่เลข 10 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

12 หมายถึง หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล 
44 หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
45 หมายถึง กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 
46 หมายถึง กลุ่มวิชาเคมี 

รหัสตัวที่ 5 ได้แก่เลข 6 หมายถึง ระดับปริญญาตรี 
            รหัสตัวที่ 6     หมายถึง         ชั้นปีของนักศึกษาที่เรียนตามแผน 
            รหัสตัวที่ 7,8     หมายถึง         ล าดับที่ของวิชา 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
3.1.4.1 นักศึกษาเรียน 4 ปี กลุ่มวิชาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

 
ปีท่ี1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
90591001 เรารัก สจล. 2 (1-2-3) 
11446151 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
11456151 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 
11456152 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
11106157 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
11106155 การทดลองทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 
90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
90592xxx วิชาในกลุ่มวิถีแห่งสังคม                                           3(3-0-6) 
 รวม 19 

 
 
 

ปีท่ี1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11446152 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
11456153 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 
11456154 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) 
11106151 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 
11106159 กลศาสตร์วิศวกรรม  4(4-0-8) 
90591002 กีฬาและนันทนาการ                         1 (0-3-2) 
11126162 ปฏิบัติงานเครื่องกล 2(0-6-4) 
90595002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                           3(3-0-6) 
 รวม 20 
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ปีท่ี2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11446253 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) 
11466151 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
11466152 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
11106254 กลศาสตร์วัสดุ  4(4-0-8) 
11126260 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ

วิศวกรรมเครื่องกล * 
3(1-6-6) 

11106251 เทอร์โมไดนามิกส์  4(4-0-8) 
90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 รวม 21 

 
 
 
 

ปีท่ี2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126259 กรรมวิธีการผลิต  2(2-0-4) 
11126258 กลศาสตร์ของไหล  4(4-0-8) 
11106158 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) 
11126261 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3(2-3-6) 
90591xxx วิชาในกลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 3(3-0-6) 
90593xxx วิชาในกลุ่มศาสตร์แห่งการคิด                                            3(3-0-6) 
 รวม 18 
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ปีท่ี3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126264 การออกแบบเครื่องจักรกล 4(4-0-8) 
11126365 การท าความเย็น 3(3-0-6) 
11126368 การถ่ายเทความร้อน  3(3-0-6) 
11126263 การค านวณทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
11126254 การวัดเชิงกล 3(3-0-6) 
11126262 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-2) 
90594xxx วิชาในกลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ                                            3(3-0-6) 
 รวม 20 

 
 
 
 
 

ปีท่ี3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126354 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3(3-0-6) 
11126358 การปรับอากาศ 3(3-0-6) 
11126351 กลศาสตร์เครื่องจักรกล  3(3-0-6) 
11126359 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-2) 
11126xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 1                                                3(x-x-x) 
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x) 
11126360 การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-2) 
9059xxxx วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                              3(3-0-6) 
11106390 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 0(0-30-0) 
 รวม 20 
 

ปีท่ี3 ภาคการศึกษาที่ 3 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126000 การฝึกงานอุตสาหกรรมภาคฤดูร้อน  0(0-45-0) 
 รวม  0 
 

 
 
 
 
 
 
1 



 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 

 27 มคอ.2  

 
ปีท่ี4 ภาคการศึกษาที่ 1 

ทางเลือกที่ 1 โครงงานพิเศษ 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126497 โครงงานวิศวกรรม 1 3(0-9-0) 
11126367 การสั่นสะเทือนเชิงกล  3(3-0-6) 
11126452 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 
11126364 การควบคุมก าลังของไหล  3(3-0-6) 
11126xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 2                        3(x-x-x) 
 รวม 15 
ทางเลือกที่ 2 สหกิจศึกษา 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126495 สหกิจศึกษา 6(0-45-0) 
 รวม 6 
ทางเลือกที่ 3 การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126496 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 6(0-45-0) 
 รวม 6 
***หมายเหตุ นักศึกษาที่เลือกทางเลื่อกที่ 2 และ 3 จะต้องรับผิดชอบจัดสรรในรายวิชาเรียนให้ครบตาม
แผนการศึกษา 
 
 

ปีท่ี4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126501 วิศวกรรมยานยนต์ 1 3(2-3-6) 
11126498 โครงงานวิศวกรรม 2 3(0-9-0) 
90595XXX เลือกวิชากลุ่มภาษาและการสื่อสาร                                           3(3-0-6) 
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x) 
 รวม 12 

รวมตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต 
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3.1.4.2 นักศึกษาเรียน 3 ปี กลุ่มวิชาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

ปีท่ี1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
90591001 เรารัก สจล. 2 (1-2-3) 
11446151 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
11456151 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 
11456152 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
11106157 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
11106155 การทดลองทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 
11126xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 1                                           3(x-xx) 
90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 รวม 19 

 
 
 

ปีท่ี1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11446152 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
11456153 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 
11456154 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) 
11106151 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 
11106159 กลศาสตร์วิศวกรรม  4(4-0-8) 
11106158 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) 
11126162 ปฏิบัติงานเครื่องกล 2(0-6-4) 
90595002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร              3(3-0-6) 
 รวม 22 
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ปีท่ี2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11446253 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) 
11466151 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
11466152 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
11106254 กลศาสตร์วัสดุ  4(4-0-8) 

11126260 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล * 

3(1-6-6) 

11106251 เทอร์โมไดนามิกส์  4(4-0-8) 
11126262 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-2) 
90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 รวม 22 

 
 
 

ปีท่ี2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126259 กรรมวิธีการผลิต  2(2-0-4) 
11126258 กลศาสตร์ของไหล  4(4-0-8) 
11126254 การวัดเชิงกล 3(3-0-6) 
11126261 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3(2-3-6) 
11126359 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-2) 
11126263 การค านวณทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
11126264 การออกแบบเครื่องจักรกล 4(4-0-8) 
11126360 การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-2) 
11106390 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 0(0-30-0) 
 รวม 21 
 
 
 

ปีท่ี2 ภาคการศึกษาที่ 3 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126000 การฝึกงานอุตสาหกรรมภาคฤดูร้อน  0(0-45-0) 
 รวม  0 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 
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ปีท่ี3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126365 การท าความเย็น 3(3-0-6) 
11126368 การถ่ายเทความร้อน  3(3-0-6) 
11126497 โครงงานวิศวกรรม 1 3(0-9-0) 
11126351 กลศาสตร์เครื่องจักรกล  3(3-0-6) 
11126452 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 
11126364 การควบคุมก าลังของไหล  3(3-0-6) 
11126354 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3(3-0-6) 
 รวม 21 

 
 
 
 

ปีท่ี3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126367 การสั่นสะเทือนเชิงกล  3(3-0-6) 
11126358 การปรับอากาศ 3(3-0-6) 
11126501 วิศวกรรมยานยนต์ 1 3(2-3-6) 
11126498 โครงงานวิศวกรรม 2 3(0-9-0) 
11126xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 2                                              3(x-x-x) 
 รวม 15 
 

รวม  120 หน่วยกิต 
หน่วยกิตเทียบโอน 25 หน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 
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3.1.4.1 นักศึกษาเรียน 4 ปี กลุ่มวิชาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร 
 

ปีท่ี1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
90591001 เรารัก สจล. 2(1-2-3) 
11446111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
11456151 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 
11456152 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
11106151 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 
11106157 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
11126162 ปฏิบัติงานเครื่องกล 2(0-6-4) 
90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
90591002 กีฬาและนันทนาการ 1(0-3-2) 
 รวม 21 

 
 
 

ปีท่ี1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11446152 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
11456153 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 
11456154 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) 
11106155 การทดลองทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 
11106159 กลศาสตร์วิศวกรรม  4(4-0-8) 
11126163 หลักวิศวกรรมเกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6) 
90595002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
90592xxx วิชาในกลุ่มวิถีแห่งสังคม 3(3-0-6) 
 รวม 21 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 
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ปีท่ี2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11446253 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) 
11126259 กรรมวิธีการผลิต  2(2-0-4) 
11106254 กลศาสตร์วัสดุ  4(4-0-8) 
11106158 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) 
11126261 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3(2-3-6) 
11106251 เทอร์โมไดนามิกส์  4(4-0-8) 
90591xxx วิชาในกลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 3(3-0-6) 
 รวม 22 

 
 
 

 

ปีท่ี2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11466151 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
11466152 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
11126284 สมบัติทางกายภาพของผลผลิตเกษตร 3(2-2-5) 
11126258 กลศาสตร์ของไหล  4(4-0-8) 
11126260 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ

วิศวกรรมเครื่องกล * 
3(1-6-6) 

90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
90593xxx วิชาในกลุ่มศาสตร์แห่งการคิด  3(3-0-6) 
 รวม 20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 
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ปีท่ี3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126264 การออกแบบเครื่องจักรกล 4(4-0-8) 
11126368 การถ่ายเทความร้อน  3(3-0-6) 
11126282 วิศวกรรมแทรกเตอร์เพ่ือการเกษตร 3(3-0-6) 
11126361 วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตร 3(2-2-5) 
11126262 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-2) 
90594xxx วิชาในกลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ  3(3-0-6) 
 รวม 17 

 
 
 
 
 
 

ปีท่ี3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126354 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3(3-0-6) 
11126351 กลศาสตร์เครื่องจักรกล  3(3-0-6) 
11126615 วิศวกรรมดินและน้ า 3(3-0-6) 
11126359 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-2) 
11126xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 1 3(x-x-x) 
11126360 การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-2) 
9059xxxx วิชาเลือกจากกลุ่มศึกษาท่ัวไป  3(3-0-6) 
11106390 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 0(0-30-0) 
 รวม 17 
 

ปีท่ี3 ภาคการศึกษาที่ 3 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126000 การฝึกงานอุตสาหกรรมภาคฤดูร้อน  0(0-45-0) 
 รวม  0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 
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ปีท่ี4 ภาคการศึกษาที่ 1 
ทางเลือกที่ 1 โครงงานพิเศษ 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126497 โครงงานวิศวกรรม 1 3(0-9-0) 
11126482 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 3(2-2-5) 
11126452 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 
11126xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 2 3(x-x-x) 
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x) 
 รวม 15 
ทางเลือกที่ 2 สหกิจศึกษา 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126495 สหกิจศึกษา 6(0-45-0) 
 รวม 6 
ทางเลือกที่ 3 การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126496 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 6(0-45-0) 
 รวม 6 
***หมายเหตุ นักศึกษาที่เลือกทางเลื่อกที่ 2 และ 3 จะต้องรับผิดชอบจัดสรรในรายวิชาเรียนให้ครบตาม
แผนการศึกษา 

ปีท่ี4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126367 การสั่นสะเทือนเชิงกล  3(3-0-6) 
11126498 โครงงานวิศวกรรม 2 3(0-9-0) 
90595XXX เลือกวิชากลุ่มภาษาและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x) 
 รวม 12 

รวมตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต 
 

3.15  การพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ 
  นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษโดยคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ เข้าฝึกอบรมหรือจัดสอบภาษาอังกฤษตามที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์จัดขึ้นหรือรับรอง หรือ คะแนน
สอบ TOEIC  ไม่น้อยกว่า 500 คะแนนหรือเทียบเท่า  
 

  



 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

1. ผศ.ปัญญา  แดงวิไลลักษณ์ 
     (3-7303-00922-44-1) 
   สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

- ศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยม 
  มหาวิทยาลัยสยาม, 2540 
- วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
  คุณทหารลาดกระบัง, 2543 

1. งานวิจัย(รายละเอียดภาคผนวก ซ) 
- A study drying of palm oil 

veneer by hot air/microwave : 
Kinetics and Tensile tests 
(2016) 

- The Palm Nut Cracking 
Machine with Rotor type(2014) 

- The study of drying oil palm 
fruit with hot air using 
cylindrical tank.(2013) 

- Evaluation of oil palm wood 
drying process using 
Microwave by using a 
Continuous Belt.(2012) 

- The study of separate machine 
crude palm oil with hot water 
and centrifugation from 
mesocarp palm for farmer 
usage.(2012) 

2. ต ารา 
- 
3. ภาระงานสอน 
- เขียนแบบวิศวกรรม (5 ชม./สัปดาห์) 

- การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบและการผลิต(3ชม./
สัปดาห์) 

 

 

 

 



 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

2.  ผศ.วรรษชล  วัฒนะ 
    (3-8401-00135-74-6) 
 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
  คุณทหารลาดกระบัง, 2547 
 

1. งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ซ) 
- Thermal and Physical 

Characteristics of Fuel Pellets 
from Para-Rubber Leaf Litter - 
Effect of compressive 
temperature on characteristics 
of fuel pellet from betel nut 
husk 

- การศึกษาผลของต าแหน่งของวัสดุ
กักเก็บความร้อนที่มีต่อการอบแห้ง
พริกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การ 
ผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากดอกตัวผู้
ของปาล์มน้ ามัน 

2. ต ารา  - 
3. ภาระงานสอน 

- - เทอร์โมไดนามิกส์  (4 ชม./สัปดาห์) 
 - การออกแบบท่อในอาคาร  
   (3 ชม./สัปดาห์) 

3.ผศ.จรัสชัย เย็นพยับ 
(3-3201-00293-15-1) 
สาขาวิศวกรรมเกษตร 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
   คุณทหารลาดกระบัง, 2543 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
  คุณทหารลาดกระบัง, 2547 

1. งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ซ) 
- Multi-fertilizer Application 

Technology by Using 2 
Distributing Mechanisms for Oil 
Palm Plantation.(2016) 

2. ต ารา  - 
3. ภาระงานสอน 

- - วิศวกรรมแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร 
-    (3 ชม./สัปดาห์) 
- - เครื่องจักรกลเกษตร (3 ชม./สัปดาห์) 

4. อ.ดิษฐพร ตุงโสธานนท์ 
(3-8607-00366-31-5) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
  คุณทหารลาดกระบัง, 2546 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
  คุณทหารลาดกระบัง, 2549 
 

1. งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ซ) 
- The Study machine separate 

of nut and kernel palm by 
Hydro-cyclone (2016) 

2. ต ารา  - 
3. ภาระงานสอน 

-เครื่องยนต์สันดาปภายใน  
 (3 ชม./สัปดาห์) 



 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

      - วิศวกรรมยานยนต์ 1 
(3 ชม./สัปดาห์) 

5. อ.ชมพูนุช กูลเกตุวงศ์ 
    (3-1020-02326-39-1) 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2546 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณ 
  ทหารลาดกระบัง, 2550 

1. งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ซ) 
   The Study machine separate  
    of nut and kernel palm by 
    Hydro-cyclone (2016) 
2. ต ารา   
3. ภาระงานสอน 
  -วิศวกรรมดินและน้ า 
    (3 ชม./สัปดาห์) 
  -วิศวกรรมชลประทานและการ 
   ระบายน้ า (3 ชม./สัปดาห์) 
 

 

3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

1. ผศ.ดร.ศิระ  สายศร 
 (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า  
  คุณทหารลาดกระบัง,2542 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
  เกล้าธนบุรี,2545 
- Ph.D (Energy Technology) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
  เกล้าธนบุรี, 2553 

1.งานวิจัย  
-คุณลักษณะรูปแบบการไหล, การถ่าย 
เทความร้อน, และความดันลด, ของของ
ไหลสองสถานะแก็ส-ของเหลวในท่อ
ขนาด 1 มิลลิเมตร วางตัวในแนวดิ่ง 
- Flow pattern, void fraction and 
pressure drop of two-phase air-
water flow in a horizontal circular 
micro-channel. 
2. ต ารา   - 
3. ภาระงานสอน 
- Mechanics of materials  

(4 ชม./สัปดาห์) 
- Power plant engineering  

(3 ชม./สัปดาห์) 
- Heat transfer (3 ชม./สัปดาห์) 

 



 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

2. ผศ.ดร.นฤบดี  ศรีสังข ์
(สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) 
     

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2542 
- วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
  เกล้าธนบุรี, 2547 
- ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน)  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
  เกล้าธนบุรี, 2554 

1. งานวิจัย  

- Germinated Bambara Groundnut 
Manufacturing by Hot Air 
Fluidized Bed Drying Technique 

- Germinated cereals drying using 
hot air fluidization technique 
combined with halogen lamp 

2. ต ารา   - 
3. ภาระงานสอน 
- การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  (3ชม./สัปดาห์) 
- พลังงานหมุนเวียนและพลังงานยั่งยืน 
  (3ชม./สัปดาห์) 

6. 3. ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ รัตนเดช 
7.  (สาขาวิศวกรรมเกษตร) 

 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547 
- วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553 

1. งานวิจัย  
- เครื่องเก็บผักกาดกวางตุ้งกึ่งอัตโนมัติ 
  ต่อพ่วงแทรกเตอร์ขนาดเล็ก 
- เครื่องฝานกล้วยเล็บมือนางบนกระทะ 
  ทอดส าหรับการทอดกรอบ 
2. ต ารา   - 
3. ภาระงานสอน 
- กลศาสตร์เครื่องจักรกล (3ชม./สัปดาห์) 
- วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตร 
  (3ชม./สัปดาห์) 

4. อ.ดร. สมพงศ์ บางยี่ขัน - อศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม  
  เกล้าพระนครเหนือ, 2540 
- อศ.ม. (เทคโนโลยีเครื่องกล)  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
  เกล้าพระนครเหนือ, 2546 
- ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 

1. งานวิจัย  
- การออกแบบเครื่องห่อรัดพลาสติกใส 
  ของก้อนยางพารา 
- ผลของขนาดชิ้นไม้ฝืนยางพาราต่อ 
  ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตา 
  แก๊สซิไฟเออร์แบบไหลลง 
2. ต ารา   - 
3. ภาระงานสอน 
- การออกแบบเครื่องจักรกล  
  (3ชม./สัปดาห์) 
- กรรมวิธีการผลิต (3ชม./สัปดาห์) 



 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

5. อ.ดร.ปราโมทย์ กุศล - คอ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
  เกล้าพระนครเหนือ, 2542  
- วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548 
- วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร)  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558 

1. งานวิจัย  
- Demonstration tests of infrared 
  peeling system with electrical  
  emitters for Tomatoes 
2. ต ารา   - 
3. ภาระงานสอน 
- การควบคุมอัตโนมัติ (3ชม./สัปดาห์) 
- การควบคุมก าลังของไหล  (3ชม./สัปดาห์) 

6. อ.อดิเรก สุริยะวงศ์ 
  

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร,  
  2547 
- วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
  เกล้าธนบุรี, 2552 

1. งานวิจัย  
-Two-Phase Heat Transfer Behaviors 
of R-134A Refrigerant and Air-water 
Mixture in a 1 mm Internal Diameter 
Tube 
-สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนเนื่องจาก
การเดือดแบบพูลของของไหลนาโนชนิดซิ
งค์ออกไซด์-น้ า บนผิวให้ความร้อนแบบ
ทรงกระบอก 
2. ต ารา   - 
3. ภาระงานสอน 
- การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล (3ชม./สัปดาห์) 
- การสั่นสะเทือนเชิงกล (3ชม./สัปดาห์) 

7. อ.ดร.ธัชพล จุ้งเจริญ - วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2546 
- วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
  เกล้าธนบุรี, 2551 
- ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
  เกล้าธนบุรี, 2557 

1. งานวิจัย 
- Effects of germination time and 
 drying temperature on drying  
 characteristics and quality of  

    germinated paddy.  
- Quality attributes of germinated  
  high amylose and waxy rices in 
  superheated steam and hot air 
  dryings.  

2. ต ารา   - 
3. ภาระงานสอน 
- กลศาสตร์ของไหล (4ชม./สัปดาห์) 
- เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (3ชม./สัปดาห์) 

 



 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

8.อ.ดร.ชัยวัฒน ์ รัตนมีชัยสกุล 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2547 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
  เกล้าธนบุรี, 2551 
- ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน)  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
  เกล้าธนบุรี, 2557 

1. งานวิจัย 
- Free fatty acid deformation of 

treated black glutinous rice during 
storage by fluidization drying 

- Textural property improvement of 
black sticky rice during 
postharvest drying by a 
fluidization technique 

2. ต ารา   - 
3. ภาระงานสอน 
- การค านวณทางวิศวกรรม 
  (3ชม./สัปดาห์) 
- การค านวณส าหรับแบบจ าลองการ 
  อบแห้ง  (3ชม./สัปดาห์) 

9. อ.วชร  กาลาสี 
 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2544 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2548 
 

1. งานวิจัย  
- ประสิทธิภาพการดักจับอนุภาคของ

เครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต: ส่วนที่ 
1 อนุภาคเขม่าควันและฝุ่นแป้ง 

- การเปรียบเทียบการแห้งตัวของใบ
มะรุมโดยใช้เครื่องอบแห้งพลังงาน 
แสงอาทิตย์พลังงานความร้อนจาก 

    ไม้ฟืน และพลังงานผสมผสาน 
2. ต ารา - 
3. ภาระงานสอน 
- การท าความเย็น(3 ชม./สัปดาห์) 

10. อ.ศิริวรรณ พรรณราย  
 

-วศ.บ (วิศวกรรมวัสดุ)  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552 
-วศ.ม (วิศวกรรมวัสดุ) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 

1.งานวิจัย  
- กระบวนการทางความร้อนในการ
ปรับปรุง 
  สมบัติเชิงกลทางด้านโลหะ 
2. ต าราเรียน –  
3.ภาระงานสอน 
 - Engineering Materials  
   (3 ช.ม./สัปดาห์)  
- Manufacturing Engineering  
  Fundamental (6 ช.ม./สัปดาห์) 

 



 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

11. อ. ศรีรัตน์ ช่วยบุญ - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
  คุณทหารลาดกระบัง, 2553 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556 
 

1.งานวิจัย  
- Effects of CH4, H2 and CO2  
  Mixtures on SI Gas Engine.  
- Endurance Test of a Modified Spark 
  Ignition Internal Combustion Engine 
  Fueled by Hythane.  
2. ต าราเรียน –  
3.ภาระงานสอน 
   การปรับอากาศ (3 ชม./สัปดาห์) 

12. อ.วารุณี ลิ่มม่ัน - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  มหาวิทยาลัยศิลปกร, 2551 
- วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
  เกล้าธนบุรี, 2553 
 

1.งานวิจัย  
-The Palm Nut Cracking Machine 
with Rotor type 
2. ต าราเรียน –  
3.ภาระงานสอน 
 - การวัดเชิงกล (3 ช.ม./สัปดาห์)  

13. รศ.ทวี  เทศเจริญ 
  (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) 
 

- คอ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
  เกล้าพระนครเหนือ, 2517 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
  คุณทหารลาดกระบัง, 2538 

1.งานวิจัย  
-The Palm Nut Cracking Machine 
with Rotor type 
2. ต าราเรียน –  
3.ภาระงานสอน 
 - การบริหารความปลอดภัยในโรงงาน 
   (3 ช.ม./สัปดาห์)  

3.2.3 อาจารย์ผู้สอน 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

1. อ.จิราพร  พจนสัจ 
 

- ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541 
- วท.ม. (คณิตศาสตร์)  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546 

1. งานวิจัย - 
2. ต าราเรียน (เอกสารประกอบการสอน) 
- คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 
- คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
3. ภาระงานสอน 
 -  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2(3 ชม./สัปดาห์) 
 -  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3(3 ชม./สัปดาห์) 



 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

2. อ.ดร.มนสิชา ติปะวรรณา 
 

- วท.บ. (คณิตศาสตร์)  
  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545 
- วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547 
- วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 
 

1. งานวิจัย  
     Optimization Linear Programming 
2. ต าราเรียน 

เอกสารประกอบการสอน 
    2.1 Calculus     
    2.2  Engineering  Mathematics 1 
    2.3  Engineering  Mathematics 2 
    2.4 Ordinary Differential Equation  
   3. ภาระงานสอน  
       3.1 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
            (3 ชม./สัปดาห์) 
      3.2 รากฐานของการวิจัยด าเนินการ 

(3 ชม./สัปดาห์) 
   3.3 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 

   (3 ชม./สัปดาห์) 
      3.4 ทฤษฎีก าหนดการเชิงเส้น 

   (3 ชม./สัปดาห์) 
3.อ.ศิริศักดิ์  แสนสุขกะโต 
     

- วท.บ. (ฟิสิกส์ )   
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  วิทยาเขตหาดใหญ่, 2542 
- วท.ม. (วัสดุศาสตร์)  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
 

 

1. งานวิจัย ฟิสิกส์  
2. ต าราเรียน  - 
3. ภาระงานสอน  
   3.1 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
   3.2 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
   3.3 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  
        (15 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
    3.4 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  
        (15 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

4.อ.ดร.ณัฐพร สุวรรณพยัคฆ์ 
 

- วท.บ. ฟิสิกส์ (ศึกษาศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
  วิทยาเขตปัตตานี, 2544 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา ฟิสิกส์)  
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2548 
- วท.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา ฟิสิกส์)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557 
 

1. งานวิจัย  
1.1  Optical tweezer application 
1.2  Biophotonics 
1.3  Biophysics 

2. ต าราเรียน – 
    2.1 เอกสารค าสอนวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 
    2.2 เอกสารการสอนวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 
3. ภาระงานสอน 
   3.1 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 



 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

     3.2 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
   3.3 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  
        (1.5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
    3.4 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  
        (1.5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

5. ผศ.ดร.ไพบูลย์  โพธิ์หวัง
ประสิทธิ์ 

8.     (สาขารัฐสาสตร์) 
 
 

- ร.บ. (การปกครอง)  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 
- ร.ม. (การปกครอง)  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540 
- ค.ด. (การศึกษานอกระบบ 
  โรงเรียน)      
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 

1. งานวิจัย พัฒนาชุมชน  
2. ต าราเรียน  - 
3. ภาระงานสอน 
    3.1 รัฐศาสตร์เบื้องต้น  
         (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)  
    3.2 การพัฒนาชุมชน  
         (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
    3.3 การค้นหาและแพร่กระจายข้อมูล  
         (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
    3.4 การใช้ห้องสมุด (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
    3.5 นันทนาการเบื้องต้น  
         (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

6. อาจารย์ศิวกร  ผลสุขการ 
 

- คอ.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2538 
- คศ.ม.(อุตสาหกรรมการศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร,2543 

1. งานวิจัย - 
2. ต าราเรียน - 
3. ภาระงานสอน 
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

(3 ชม./ สัปดาห์) 
- หลักความปลอดภัยในการท างาน  

(3 ชม./สัปดาห์) 
- หลักสังคมวิทยา (3 ชม./สัปดาห์) 

7. ผศ.วัชระ  ศิลป์เสวตร ์
9.      (สาขารัฐสาสตร์) 

 
       

- ศศ.บ. (การบริหารงานทั่วไป) 
  สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธาน,ี 2541 
- รป.ม. (บริหารทั่วไป)   
  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548 
 

1. งานวิจัย การบริหารรัฐกิจ 
2. ต าราเรียน   - 
3.ภาระงานสอน  
  3.1 รัฐศาสตร์ทั่วไป (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.2 การบริหารรัฐกิจ (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.3 การบริหารงานบุคคล  
       (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
       (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
  3.5 การบริหารธุรกิจ (3 ชั่วโมง/สัปดาห์) 



 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

8. ผศ.ดร.กนกพร  บุญญะอติชาต ิ
      (สาขาพืชสวน) 
 
 

- วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2536 
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542 
- ปร.ด. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550 

1.งานวิจัย 
- ชนิดของบรรจุภัณฑ์และอุณหภูมิต่ าต่อ
คุณภาพของใบผักเหลียงแบบพร้อมปรุง 
2. ต าราเรียน  
- เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยี
การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 
3.ภาระงานสอน  
วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ 

9. อ.ดร.ชนัดดา  ภวชโลทร 
     

- วท.บ. (เคมี) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545 
- วท.ม. (เคมีอนินทรีย์) 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548 
- วท.ด. (เคมี) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 

1. งานวิจัย  
1.1 Environmental Sciences 
1.2 Gas Sensor 

2. ต าราเรียน  
เอกสารประกอบการสอนวิชา 
2.1 เคมีทั่วไป 
2.2 เคมีอินทรีย์ 
2.3 คู่มือปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
2.4 คู่มือปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 

3. ภาระงานสอน 
    3.1 เคมีทั่วไป (3 ชม./สัปดาห์) 
    3.2 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
         (1.5 ชม./สัปดาห์) 

10. อ. กัญญ์ชลา  กีรติรวี 
   

- วท.บ. (เคมี) 
  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546 
- วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 

1. งานวิจัย   
   Environmental aspects 
2. ต าราเรียน - 
3. ภาระงานสอน 
    3.1 เคมีทั่วไป (3 ชม./สัปดาห์) 
    3.2 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
         (1.5 ชม./สัปดาห์) 

 
 
 
 
 
 



 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน
วิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอก
เลือกแต่ในทางปฏิบัติแล้วมีความต้องการให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ เว้นแต่กรณีที่นักศึกษามี
ปัญหาไม่สามารถไปฝึกในรายวิชาสหกิจศึกษาก็จะเป็นการอนุโลมให้เรียนรายวิชาเอกเลือกแทนสหกิจ
ศึกษาได้ 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ

จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาต่างๆ ในงานได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้า

กับสถานประกอบการได้ 
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที ่4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)  
โครงงานเป็นการประยุกต์ความรู้เชิงทฤษฎีและประสบการณ์จริงในการแก้ปัญหาทาง

วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร โดยแต่ละโครงงานจะด าเนินงานด้วย
นักศึกษาจ านวน 2–3 คน เมื่อท าโครงงานส าเร็จแล้วจะต้องน าส่งรายงานในรูปแบบที่ก าหนดไว้ ภายใน
ระยะเวลาตามก าหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของทางสถาบันฯ อย่างเคร่งครัด 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
นักศึกษาผู้ท าโครงงาน สามารถเลือกหัวข้อโครงงานจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอ หรืออาจ

ก าหนดหัวข้อโครงงานได้ด้วยตนเอง โดยจะต้องก าหนดจุดประสงค์ ขอบเขต และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การศึกษา รวมทั้งสามารถวางแผนการด าเนินการเพื่อให้เกิดผลส าเร็จ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ออกแบบใน

การท าโครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
5.3 ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 4 
5.4 จำนวนหน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ 
สาขาวิชาก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้ค าปรึกษาและค าแนะน าที่

เป็นจ าเป็นทั้งในเชิงทฤษฎีและแนวปฏิบัติ โดยมีจุดประสงค์น าไปสู่ความส าเร็จในการแก้ปัญหาใน
โครงงาน 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลการด าเนินงานจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษาตาม

ช่วงเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนด และให้จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดสอบตรวจความก้าวหน้า ความรู้ 
ความเข้าใจ ของนักศึกษาต่อโครงงานในปีที่ 4 ปลายภาคการศึกษาท่ี 2 เพ่ือท าการประเมินผลให้คะแนน 
 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
(1)  มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จัก 
     กาลเทศะและท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบ 
     ต่อตนเองวิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตน 
     ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์ 
     สุจริต และเสียสละ 

(1)  สอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม 
 จรรยาบรรณวิชาชีพ 

(2)  มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถ 
     ประยุกต์ใช้ความรู้อย่างเหมาะสมเพื่อการ 
     ประกอบวิชาชีพและการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
     ไปได ้

(2)  จัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีภายใน 
     ห้องเรียนที่เน้นการมีส่วนร่วมและการเรียนการ 
     สอนในภาคปฏิบัติจากการทดลองในห้อง 
     ปฏิบัติการ 

(3)  มีความใฝ่รู้ต่อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง 
      อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมี 
      อยู่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

(3)  มอบหมายงานที่ต้องอาศัยการค้นคว้าจาก 
     แหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั้งวิชาใน 
     ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ่ือในนักศึกษา 
     สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

(4)  คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ 
     สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

(4)  มอบหมายโครงงานที่เก่ียวข้องกับปัญหาที่เกิด 
     ขึ้นจริงในอุตสาหกรรม หรือปัญหาที่เป็นที่ 
     น่าสนใจ พร้อมทั้งมีการกระตุ้นจากการประชุม 
     ร่วมกันกับกลุ่มโครงงานโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 
     คอยให้ค าชี้น าอย่างใกล้ชิด 

(5)  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถบริหาร 
     จัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มี 
     ทัศนคติที่ดีในการท างาน 

(5)  มอบหมายโครงงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมโดย 
     โครงงานต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากร 
     ในกลุ่ม 

(6)  สามารถติดต่อสื่อสาร และสามารถใช้เทคโนโลยี 
     สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

(6)  การมอบหมายงานที่ต้องมีการน าเสนอใน 
     ลักษณะปากเปล่าประกอบสื่อในชั้นเรียน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม

อย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่
เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 5 ข้อ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ 
ที่ศึกษารวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างน้อย 5 ข้อตามท่ีระบุไว้ 

(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรมเสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ
บุคคล องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละ
สาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทาง

ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่น าเสนอ 
(5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียนประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

 
2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในสาขาคอมพิวเตอร์  มีคุณธรรม 

จริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและ
ช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
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(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
วิศวกรรมพ้ืนฐานและเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ  ที่
เกี่ยวข้อง 

(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาใน
งานจริงได ้

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทาง

ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่น าเสนอ 
(5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการ

ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่าง
สร้างสรรค ์

(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

 



 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 

 49 มคอ.2  

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือ

วิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นี้สามารถท าได้โดยการออก

ข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์
ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา  ไม่
ควรมีค าถามเกี่ยวกับนิยามต่างๆ ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 
ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 

 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ 
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมา
สื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของ
กลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง  และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้ง
งานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น า
และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ 

(5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างานและการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง

ประสานงานกับผู้อ่ืน ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มี
ประสบการณ์โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
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(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี 

(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
(5) มีภาวะผู้น า 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงาน

กลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้ 

 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขั้นต่ าดังนี ้
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็น

อย่างดี 
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดย

ใช้สัญลักษณ์ 
(5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบ

วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 
 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการ
สื่อสารนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธี
แก้ปัญหาและให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน 
อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ 
ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 
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(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง  ไม่มี 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
(1) เข้าใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย 

ต ร ะ ห นั ก ใ น คุ ณ ค่ า ข อ ง ร ะ บ บ
คุณธรรม จริยธรรมเสียสละ และ 
ซ่ือสัตย์สุจริต 

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
สังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถ
แ ก้ ไ ข ข้ อ ขั ด แ ย้ ง ต า ม ล า ดั บ
ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพ
ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผล
กระทบจากกา ร ใช้ ค ว ามรู้ ท า ง
วิศวกรรมต่อบุคคล องค์กรสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ และมีความรับผิดชอบใน
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจ
ถึ งบริบททางสั งคมของวิ ชาชีพ
วิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 

1. ความรู้ 
(1) มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ท า ง

คณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้
กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎี
และปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3) ส า ม า ร ถ บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู้ ใ น
สาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะใน
สาขาวิชาของตน ในการประยุกต์
แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

3. ทักษะทางปัญญา 
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 

และ สรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ 

(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไข
ปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ 
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นใน
การปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้
จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ 

4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร กั บ ก ลุ่ ม ค น ที่
หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้
ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกใน
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบใน
การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง 
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความ
รับผิดชอบในการท า งานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุ่ม สามารถปรับตัวและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้
ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ 

(5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน และการ
รักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้คอมพวิเตอร ์
ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพได้เป็นอยา่งดี 

(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต ์ต่อการแก้ปัญหา
ที่เกี่ยวขอ้งได้อย่างสร้างสรรค์ 

(3) สามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ที่
ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะในการส่ือสารข้อมูลทั้ง
ทางการพูด การเขียน และการส่ือ
ความหมายโดยใช้สัญลกัษณ์ 

(5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและ
เครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อ
ประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่
เกี่ยวขอ้งได้ 
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รหัสวิชา รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
หมวดวชิาเฉพาะ 
    กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
11446151 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1                          
11446152 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2                          
11446253 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3                          
11456151 ฟิสิกส์ทั่วไป 1                          
11456152 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1                          
11456153 ฟิสิกส์ทั่วไป 2                          
11456154 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2                          
11466151 เคมีทั่วไป                          
11466152 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                          
    กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 
11106151 เขียนแบบวิศวกรรม                          
11106159 กลศาสตร์วิศวกรรม                          
11106157 วัสดุวิศวกรรม                          
11106158 การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์                          
11106251 เทอร์โมไดนามิกส์                          
11126258 กลศาสตร์ของไหล                          
11106254 กลศาสตร์วัสดุ                          
11126259 กรรมวิธีการผลิต                          
11106155 การทดลองทางวิศวกรรม                          
11126162 ปฏิบัติงานเครื่องกล                          
   กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
11126351 กลศาสตร์เครื่องจักรกล                          
11126264 การออกแบบเครื่องจักรกล                          
11126452 การความคุมอัตโนมัต ิ                          
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รหัสวิชา รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
11126367 การส่ันสะเทือนเชิงกล                          
11126368 การถ่ายเทความร้อน                          
11126260 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน

ออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล 
                         

11126354 เครื่องยนต์สันดาปภายใน                          
11126261 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน                          
11126262 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1                          
11126359 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2                          
11126360 การวิเคราะห์ปัญหาทาง

วิศวกรรมเครื่องกล                          

     กลุ่มวชิาบังคับทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
11126365 การท าความเย็น                           
11126358 การปรับอากาศ                          
11126254 การวัดเชิงกล                          
11126501 วิศวกรรมยานยนต์ 1                          
11126263 การค านวณทางวิศวกรรม                          
11126364 การควบคุมก าลังของไหล                          
     กลุ่มวชิาบังคับทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร 
11126361 วิศวกรรมการแปรรูปทางการ

เกษตร 
                         

11126482 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร                          
11126331 ทฤษฎีเครื่องจักรกลเกษตร                          
11126282 วิศวกรรมแทรกเตอร์เพื่อ

การเกษตร 
                         

11126163 หลักวิศวกรรมเกษตรเบื้องต้น                          
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รหัสวิชา รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
11126284 สมบัติทางกายภาพของผลผลิต

เกษตร 
                         

11126615 วิศวกรรมดินและน้ า                          
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา กลุ่มวิชาวศิวกรรมเครื่องกล 
11126366 วิศวกรรมโรงจักรผลิตก าลัง                          
11126503 พลศาสตร์ยานยนต ์                          
11126505 การพาความร้อน                          
11126506 การเผาไหม้                           
11126543 การออกแบบระบบความร้อน                           
11126508 กังหันก๊าซ                          
11126510 เครื่องจักรกลของไหล                          
11126511 การออกแบบทอ่ในอาคาร                          
11126512 การออกแบบทอ่ในโรงงาน                          
11126618 พลังงานและสิ่งแวดล้อม                          
11126514 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน

วิศวกรรม 
                         

11126515 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบและการผลิต 

                         

11126601 การวัดและเครื่องมือวัด                          
11126604 วิศวกรรมขนถ่ายวัสด ุ                          
11126518 การควบคุมคุณภาพ                          
11126519 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                          
11126541 เทคโนโลยีการอบแห้งอาหาร                          
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รหัสวิชา รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
11126521 การบริหารความปลอดภยัใน

โรงงาน 
                         

11126539 การค านวณส าหรับแบบจ าลอง
การอบแห้ง 

                         

11126524 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม                          
11126525 ระเบียบวธิีไฟไนต์เอลิเมนต ์                          
11126527 พลังงานหมุนเวียนและพลังงาน

ยั่งยืน 
                         

11126529 การอนุรักษแ์ละการจัด
การพลังงาน 

                         

11126540 หัวข้อเฉพาะดา้น
วิศวกรรมเครื่องกล 

                         

11126542 ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ                          
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา กลุ่มวิชาวศิวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร 
11126604 วิศวกรรมขนถ่ายวัสด ุ                          
11126605 การส ารวจและการเตรียมที่ดิน                          
11126607 ปฐพีวิทยาส าหรับวิศวกรรม

เกษตร 
                         

11126619 หัวข้อเฉพาะดา้นวิศวกรรม                          
11126610 วิศวกรรมเครื่องจักรกลหลังการ

เก็บเกี่ยว 
                         

11126619 การตรวจสอบคุณภาพผลผลิต
เกษตรและอาหารแบบไม่ท าลาย 

                         

11126614 วิศกรรมชลประทานและการ
ระบายน้ า 

                         



 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 

                                                                             57 มคอ.2  

 

รหัสวิชา รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
11126612 เครื่องจักรกลเกษตร                          
11126358 การปรับอากาศ                          
11126365 การท าความเย็น                          
11126519 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                          
11126541 เทคโนโลยีการอบแห้งอาหาร                          
11126510 เครื่องจักรกลของไหล                          
11126254 การวัดเชิงกล                          
11126263 การค านวณทางวิศวกรรม                          
11126539 การค านวณส าหรับแบบจ าลอง

การอบแห้ง 
                         

11126601 การวัดและเครื่องมือวัด                          
11126364 การควบคุมก าลังของไหล                          
11126000 การฝึกงานอุตสาหกรรมภาคฤดู

ร้อน 
                         

11106390 การเตรียมความพร้อมสูอ่าชีพ                          
11126497 โครงงานวิศวกรรม1                          
11126498 โครงงานวิศวกรรม2                          
11126495 สหกิจศึกษา                          
11126496 การปฏิบัตกิารฝึกงาน

ต่างประเทศ 
                         

ผลการเรียนรู้รวม                          
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
(1) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการ
จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน  มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท า  ได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

(2) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  ควรเน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(2.1) สภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ 

(2.2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่ง
แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานใน
สถานประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที ่1 ปีที ่5 เป็นต้น 

(2.3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(2.4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตจะจบ
การศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

(2.5) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

(2.6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้
และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
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(2.7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จ านวนโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 
เครื่องกลเกษตรและอาหารที่สามารถน าไปใช้จริง, (ข) จ านวนสิทธิบัตร, (ค) จ านวน
รางวัลทางสังคมและ วิชาชีพ, (ง) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ, 
(จ) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจ นโยบายของสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร สาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนใน
หลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศหรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนว
คอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ก าหนดการก ากับคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้ สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับบริบทและ
วิสัยทัศน์สถาบันฯ ในการบริหารหลักสูตร ให้มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร เพ่ือบริหารและวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ ท าหน้าที่ดังนี ้ 
 1. จัดท าท าเนียบผู้สอนทั้งอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ  
 2. ก ากับและติดตามให้มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  
 3. ก ากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 4. ก ากับและติดตามให้มีการท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลของ
การ ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  
 5. ก ากับและติดตามให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ปรากฏใน 
มคอ.3  
 6.ก ากับและติดตามให้มีการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่ผ่านมา  
 7. ก ากับและติดตามการน าผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน  
 8. พิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการบริหารหลักสูตรเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
  โดยในระดับหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ บริหารหลักสูตร ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี และ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร 

(1) มีหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรและค าอธิบายรายวิชา 
(2) มีการก าหนดแผนงาน การจัดท างบประมาณ และด าเนินการตาม 9 องค์ประกอบของสกอ. 

และมีการจัดท ารายงาการประกันคุณภาพเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(3) มีการประเมินผลการปฏิบัติตาม 7 มาตรฐานของการประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ. 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. หลักสูตรมีความทันสมัย โดย

อาจารย์และนักศึกษาสามารถ
ก้าวทันหรือเป็นผู้น าในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้าน
เทคโนโลยี 

2. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามี
ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพ 

3. หลักสูตรมีคุณภาพมาตรฐาน 

1. ก าหนดให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 
2. ส่งเสริมให้มีการดูงาน การ
เชิญอาจารย์พิเศษหรือผู้มี
ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยน 
3. ส่งเสริมอาจารย์มีเครือข่าย
กับองค์การวิชาชีพ 
34 มีการประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

1.มีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
2. จ านวนรายวิชา ที่มีการเชิญ
อาจารย์พิเศษหรือผู้เชี่ยวชาญ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน 
3. จ านวนการเข้ารับการ
ฝึกอบรมหรือพัฒนาตนเองทาง
วิชาการของอาจารย์เฉลี่ยต่อปี 
4. หลักสูตรผ่านเกณฑ์การตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 
2. บัณฑิต 

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิต 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การ
เรียนรู้ผลการสอบประจ าวิชาและผลการสอบปริญญานิพนธ์ นอกจากนี้ยังมีการส ารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และ/หรือส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตเป็นประจ าทุกปีและแจ้งผลการส ารวจให้กับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูล ส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย 
สถาน ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า หลักสูตรก าหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมี คะแนนความพึงพอใจ
มากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) และแจ้งผลการส ารวจให้กับภาควิชาฯได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการ
ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   

  หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ  
1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความ
รับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. นักศึกษา 

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้ความส าคัญกับการรับ นักศึกษา 
เข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ดังนี้  

3.1 หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการสมัครเข้าศึกษา และคัดเลือกจากผลคะแนนการ 
สอบรับเข้าศึกษา ทั้งโควตาเกรดเฉลี่ย 2.75 การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์  
3.2 หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานักศึกษา  
  1. จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการในการจัดแผนการเรียน ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา  
  2. จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับประเทศ และ
ระดับสากล เช่น การอบรมด้านเครื่องจักรกล การอบรมการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม อบรมทางภาษา โดยต้องเข้ารับฟังการ 
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บรรยายหรือสัมมนาเก่ียวกับงานทางวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันตามที่สถาบันฯ หรือ
วิทยาเขตชุมพรฯ จัดอบรม  
  3.จัดหาและให้มีการแนะน าเกี่ยวกับแหล่งทุนการศึกษา การเข้าร่วมการแข่งขันที่เก่ียวข้อง  
  4. มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา กรณีนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินใน รายวิชาใด 
สามารถยื่นค าร้องต่อคณะเพ่ือขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนขอดู  คะแนนและวิธีการ
ประเมินของอาจารย์ในรายวิชานั้นได้ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่สถาบันฯ ก าหนด 
 3.3 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ 
นักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 

4. อาจารย ์
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตบัณฑิต จึงมี การ
ก าหนดระบบ กลไก เกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย์เพ่ือให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  ที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด นอกจากนั้นยังจัดท า ระบบ
การบริหารอาจารย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์เข้า มามีส่วนร่วม 
       การรับอาจารย์ใหม่ 

(1) อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(1.1) ส าเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและ

อาหาร หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง เช่น พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
(1.2) มีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นอย่างน้อย 3 ปี 

(4) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
(5) มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและ

มีประสบการณ์ท าวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 
         การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้
บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สกอ. 
ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ

ปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา ดังนั้นจึงก าหนดนโยบายว่าจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร  มา
บรรยายอย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา 

การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
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การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีความรู้ความสามารถ

ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมเกษตร หรือด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีภาระงานรับผิดชอบที่
สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี 

การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
(1) มีการพัฒนาอาจารย์ให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในงาน หรือ 

สาขาที่เกี่ยวข้องในกรณีการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้
อาจารย์มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น โดยอาจร่วมมือกับอาจารย์ต่างสาขาหรือ
ต่างสถาบัน การสนับสนุนสามารถท าได้ในรูปของการให้ค่าเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ  การให้เงิน
พิเศษเพ่ิมเมื่อมีบทความวิชาการตีพิมพ์ใน Proceedings และ Journals รวมทั้งอาจลดภาระงานสอนให้
เหมาะกับเวลาที่ใช้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ ์และการท าวิจัย 

(2) ในกรณีที่อาจารย์ไม่ถนัดในการเพ่ิมพูนความรู้โดยผ่านการท าวิจัยได้ หน่วยงานอาจ 
สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในช่วงปิดภาคการศึกษาเพ่ือให้อาจารย์ได้มี
ประสบการณ์จริงในการพัฒนาแนวคิด หรือพัฒนาเครื่องจักรและกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 

(3) บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้ 
อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียม
ห้องปฏิบัติการในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

  สถาบันฯให้ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตร เพ่ือให้ตอบสนองต่อ ความต้องการของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการก าหนดสาระส าคัญของหลักสูตรให้สอดคล้อง  กับวิสัยทัศน์ของ
สถาบันฯ และบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคม มีกระบวนการทบทวนและ ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อ
ครบวงรอบการศึกษา หลักสูตรให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถและ ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะ
การเรียนรู้ หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา 
วิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือความยั่งยืน มีการบริหาร
ทรัพยากรการเรียนการสอน โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ  และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
ห้องสมุดและสื่อสารสนเทศที่มีความเพียงพอส าหรับการจัดการเรียน การสอนทุกหลักสูตร รวมทั้งมีการ
ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ      
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     6.1 การบริหารงบประมาณ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ประจ าปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือใช้ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
อ่ืนๆที ่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
     6.2 ทรัพยาการการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
          6.2.1 สถานที่ ใช้อาคารเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ พระชนม์พรรษา อาคารปฏิบัติการ
วิศวกรรมเครื่องกลและอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร อาคารปฏิบัติการรวมวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 

Thermo- Fluid Laboratory 
1. Friction Loss in Pipe 
2. Jet Impact 
3. Bernoulli’s Theorem Verification Apparatus 
4. Reynolds Number 
5. Test of oil viscosity 
6. Refrigeration & Airconditioning 
7. เครื่องตรวจสอบการไหล 
8. เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเผาไหม้ 
Fluid Power and Turbo machinery Laboratory 
1. Gas Turbine 
2. Fluid Power Test Set 
Automotive Laboratory 
1. Engine Set 
2. Chassis Dynamometer 
3. Eddy Current Dynamometer 
4. Engine Analyzer 
5. Smoke Detector 
6. Exhaust Gas Analyzer 
7. ABS Brake Tester 
Material Laboratory 
1. Fatigue testing Apparatus 
2. Universal testing Apparatus 
3. Hardness Test 
4. Torsion Test 
5. Tensile and compression test 
Dynamic Systems Laboratory 
1. Balancing Machine 
2. PLC Test Sets 
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3. Electro-pneumatic Test Set 
CAD/CAM/CAE Laboratory  
1. คอมพิวเตอร์ 80 เครื่อง 
2. ซอฟแวร์การออกแบบและการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 
3. CNC Milling Machine 
4. CNC Lathe 
Energy 
1.ชุดสาธิตการผลิตไฟฟ้าด้วย Solar cell 
Agricultural Engineering Laboratory 
1. แทรกเตอร์ ฟอร์ด จ านวน 1 คัน 
2. แทรกเตอร์ แลนดินี จ านวน 1 คัน 
3. แทรกเตอร์ คูโบต้า จ านวน 2 คัน 
4. Vibration Simulator 
5. Ballistic Pendulum 
6. Coefficient of Friction and Rolling Angle Measuring Device 
7. Porosity Measuring Device 
8. เครื่องทดสอบหาความแน่นเนื้อ 
9. เครื่องวัดค่าสีแบบพกพา 
10. ชุดทดสอบเครื่องสีขาว ขัดขาว และคัดเมล็ด 
11. เครื่องนวดและคัดแยกข้าว 
12. รางน้ าแบบปรับท้องรางได้ 

        6.2.2 แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
(1) โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาเขตชุมพร 
(2) งานฟาร์ม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต

ชุมพร 
     6.2.3 อุปกรณ์การสอนที่ต้องการเพิ่มในอนาคต 

อุปกรณ์ด้านเทอร์โมไดนามิกส์และความร้อน  
1. ชุดวัดค่าการน าความร้อนของวัสดุ 1 ชุด  
อุปกรณ์ด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ  
1. ชุดทดลอง Sensors ส าหรับการวัดและควบคุม 2 ชุด 
2. ชุดทดลองระบบอินเตอร์เฟสกับเครื่องจักรกล 1 ชุด 
อุปกรณ์ด้านยานยนต์ 
1.ชุดทดลองรถยนต์คอมมอนเรล 5 ชุด 
2.ชุดทดลองรถยนต์ไฟฟ้า 5 ชุด 
3.ชุดทดลองเครื่องยนต์ระบบราง 1 ชุด 
อุปกรณ์ด้านกลศาสตร์เครื่องจักรกลและการออกแบบเครื่องจักรกล  
1. ชุดทดสอบเครื่องจักรกลในอ่างรางดิน 1 ชุด 
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2. เครื่องวิเคราะห์ NIR Spectroscopy 1 เครื่อง 
3. รถด านาแบบนั่งขับพร้อมอุปกรณ์ 1 คัน 
4. ชุดวัดพฤติกรรมไดอิเล็กตริคของวัสดุเกษตร 1 ชุด 
5. ระบบวัดคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุเกษตร 1 ชุด 
6. ชุดวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือการเกษตร 1 ชุด 
7. อุปกรณ์ Image Processing ส าหรับผลผลิตเกษตร 1 ชุด 
8. เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน 1 เครื่อง 
9. ชุดสาธิตการผลิตก๊าซชีวภาพ 1 ชุด  

        6.2.4 รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ภาคผนวก จ.) 
     6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญ คือเครื่องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็น
หลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตส่วนใหญ่ในการท างานจริงในวงการอุตสาหกรรมการผลิต 
และอุตสาหกรรมเกษตร จึงมีความจ าเป็นที่นักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ  อุปกรณ์ 
รวมทั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งาน
จริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศท้ังห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนส าเร็จรูป เช่น วิดีทัศน์
วิชาการ โปรแกรมการค านวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนั้นต้องมีทรัพยากรขั้น
ต่ าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

(6) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(7) มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการ
เรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการส าหรับการท าโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ 

(8) ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ผลิต อุปกรณ์วิเคราะห์ และ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน 

(9) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจ านวนที่เหมาะสม โดยจ านวนต าราที่เกี่ยวข้องต้องมี
มากกว่าจ านวนคู่มือ 

(10) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการ ต่อจ านวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1:5 

(11) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการ ต่อจ านวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1:1 

(12) มีห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้ไม่ต่ ากว่า 8 
ชั่วโมงต่อวัน โดยมีปริมาณจ านวนคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม 

(13) มีโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง  เครื่อง
คอมพิวเตอร์ควรมีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างสม่ าเสมออย่างมากทุก 5 ปี 
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(14) อาจารย์ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง 
     6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
              การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม 

6.4.1 ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
ข้อ 15 ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

6.4.2 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและ
ด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 

6.4.3 ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วยมาตรฐาน
ด้านพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

- ความเพียงพอของทรัพยากรการ
เรียนการสอน 

- จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
แบบรวมศูนย์ มีทรัพยากรการเรียน
ก า ร ส อ น ที่ เ พี ย บ พ ร้ อ ม  เ พื่ อ
สนับสนุนการเรียนทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน โดยนักศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
เพียงพอ 

- มี ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ชน์ ห้ อ ง เ รี ย น 
ห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิและ
คุ้มค่า  

- จัดท าแบบส ารวจความต้องการ
ทรัพยากรการเรียนการสอนเป็น
ประจ าทุ กปี จากผู้ อ าจ ารย์ และ
นักศึกษา 

- จัดท าระบบติดตามการใช้ทรัพยากร
การเรียนการสอนและน าผลมาใช้ใน
การบริหารทรัพยากร 

- จัดเตรียมห้องปฏิบัติการและอาคาร
ปฏิบัติการทดลอง ที่มีเครื่องมือที่
เหมาะสมและสอดรับกับการปฏิบัติ
ทางด้านการประมง 

 

- ส ถิ ติ จ า น ว น แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด
ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่ 
และความต้องการเพิ่มเติมจากผู้
อาจารย์และนักศึกษา 

- ระบบติดตามการใช้ทรัพยากรการ
เรียนการสอนที่สามารถเรียกดูข้อมูล
ได้ง่ายและสะดวก  

- ประกาศว่าด้ วยระเบียบและข้อ
ปฏิบัติการใช้ห้องเรียนและ/หรือ
ห้องปฏิบัติการ โดยมีการก าหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน 

 
 - จัดให้มีห้องสมุดที่ให้บริการทั้งต ารา 

หนังสือ และสื่ อดิ จิตอลเพื่ อการ
เรียนรู้ โดยมีการให้บริการทั้งภายใน
ห้องสมุดวิทยาเขตชุมพร สถาบันฯ 
และห้องสมุดของสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานภายนอก 

- มี ขั้ น ต อ น ก า ร ใ ช้ ห้ อ ง เ รี ย น
ห้องปฏิบัติการ และห้องสมุดอย่างมี
ระบบและสามารถตรวจสอบได้  

- จัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือทดลองที่
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการได้ด้วย
ตนเอง 

- จ านวนผู้เข้ารับบริการจากห้องสมุด
และห้องปฏิบัติการ ทั้ งอาจารย์ 
นักศึ กษา  นั กวิ จั ย  และบุคคลที่
เก่ียวข้อง 

- ผลส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อการให้บริการทรัพยากร
การเรียนการสอน 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
  

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ทุกรายวิชา 

     

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

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

13. นักศึกษามีงานท าภายใน1ปีหลังจากส าเร็จการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 

     

14. บัณฑิตที่ได้งานท าได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ ก.พ .
ก าหนด 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องมีผลการด าเนินการ (ล าดับข้อท่ี 1-5) (ตัว)  
ในแต่ละป ี

5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละป ี 8 10 10 11 14 
 

เกณฑ์ประเมิน 
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน

ดังนี้  
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผล

ด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัว
บ่งชี้รวมในแต่ละปี 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
2560 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5, 8, 9, 10 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 8 ตัว 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5, 6-10 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5, 6-10 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5, 6-11 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5, 6-14 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 14 ตัว 
หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 
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การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ใน
เนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส
ต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 

การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 และอาจต้องออก
ปฏิบัติงานในรายวิชา สหกิจศึกษา เป็นเวลา 4 เดือนซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศก์นักศึกษา 
ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และยัง
อ่อนด้อยในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  ตลอดจน
ปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาอีกทั้งประเมินจากการ
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7    
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันฯ 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่
ละรายวิชา กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็น
การปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง
ฉบับนั้น จะกระท าทุก 4 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
 
เอกสารแนบ 

(ก) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

(ข) ประกาศสถาบัน เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา  
(ค) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับ พ.ศ. 2559 
(ง) ค าอธิบายรายวิชา 
(จ) รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ฉ) เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร 
(ช) รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
(ซ) บรรณานุกรมผลงานวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
 

ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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เรื่อง การลงทะเบียนเรยีนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับ พ.ศ. 2559 
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(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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ค าน า 
 

 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2559) ได้ปรับปรุงโครงสร้างให้มีกลุ่มวิชา ซึ่งเป็นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน และปรับปรุงรายวิชา
ให้มีความหลากหลายและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา และมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯ สอดคล้องกับค านิยามของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education, TQF : HEd)  

 เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต ผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของสถาบันฯ ได้น าไปใช้ในการพิจารณาร่างหลักสูตรใหม่หรือการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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สารบัญ 
 

เนื้อหา  หน้า 
 
ค าน า 105 
สารบัญ 106 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 107 
หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 3 
หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนนิการและโครงสรา้งของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 7 
หมวดที่ 4  มาตรฐานผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมิน 118 
ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวชิา 129 
ภาคผนวก ข ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหมวดวชิาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 41 
ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 146 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 
1. ชื่อหมวดวิชา 

ชื่อภาษาไทย  : หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
          ชื่อภาษาอังกฤษ : General Education Program 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ 
ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

3. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

4. รูปแบบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
4.1 เป็นหมวดวิชาหนึ่งในทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยแบ่ง

รายวิชาเป็น 5 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 2) กลุ่มวิถีแห่งสังคม 3) กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 4) กลุ่ม
ศิลปะแห่งการจัดการ และ 5) กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  

4.2 ภาษาท่ีใช้ในการเรียนการสอน คือ ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ  
5. สถานภาพของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปรับปรุงจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2557) ก าหนดให้ใช้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  

5.2 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปนี้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559  
5.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบังในการประชุมครั้งท่ี 4/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559  
5.4 ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 
 

6. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
6.1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
6.2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1. หลักการและเหตุผลในการปรับปรุง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นกลุ่มวิชาหนึ่งของทุกหลักสูตรที่มีความส าคัญต่อการเรียนการสอนใน

ระดับอุดมศึกษาควบคู่กับการเรียนการสอนวิชาในกลุ่มวิชาชีพ (Professional Education) เพ่ือพัฒนาบัณฑิต
ให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านต่างๆ มีคุณสมบัติส่วนบุคคล และเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามอัตลักษณ์ที่ถูกก าหนดโดยสถาบันการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีให้ม ี“วิชาศึกษาท่ัวไป” แทน “วิชาพ้ืนฐานทั่วไป” ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2532 เป็นต้นมา โดยแบ่งกลุ่มวิชา
ออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
และกลุ่มวิชาภาษา  

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในปี พ .ศ. 2548 
และล่าสุดได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานฉบับปี พ.ศ. 2558 ซึ่งให้นิยามของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไว้ตรงกันคือ 
“สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาและกลุ่ มวิชา
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้
มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต” (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม  2558) รวมถึงได้ประกาศแนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานฯ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์เพ่ือ
เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให้ศึกษารายวิชาต่างๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเองการจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จใน
รายวิชาเดียว ไม่ควรมีรายวิชาต่อเนื่องหรือรายวิชาขั้นสูงอีก และไม่ควรน ารายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชา
พ้ืนฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป” (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558) 

ปี พ.ศ. 2552 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้มีการประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) ขึ้น ซึ่งมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของ
บัณฑิต จึงได้ก าหนดผลการเรียนรู้ระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นับตั้งแต่มีการก าหนดนิยาม โครงสร้างและองค์ประกอบ และการจัดการเรียนการสอนของหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 พบว่าสถาบันการศึกษายังไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญและยังมีความเข้าใจที่แตกต่างกันในแนวคิดอันเป็นเป้าหมายของวิชาศึกษาทั่วไป ในปี พ.ศ. 2556-
2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่ง
ประเทศไทย (Thai GE Network) จัดท ากรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือเป็นแนวทางการจัดการศึกษา
ที่มุ่งสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) 
ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยในผลการเรียนรู้ของหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปสถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดองค์ประกอบของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้
ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8 ด้าน ดังนี้ 
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1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
3. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม

และธรรมชาติ 
4. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
6. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
8. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากเกณฑ์มาตรฐานฯ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานฯ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะเห็นว่าเป้าหมายและเจตนารมณ์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมิได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนน า
องค์ความรู้ในแต่ละกลุ่มวิชาไปใช้แบบแยกขาดจากกัน แต่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้ให้
เชื่อมโยงกับชีวิตและวิถีความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นผลให้การจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะต้องมีความชัดเจนในแง่ของการเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆ 
ประกอบกับการปลูกฝังทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตและการท างานที่ควรติดตัวไปตลอด ซึ่งเจตนารมณ์ของวิชา
ศึกษาทั่วไปมิใช่เพียงการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน แต่เป็นการเตรียมความพร้อม  เพ่ือบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีจิตวิญญาณ
ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท าให้การแบ่งกลุ่มวิชาตามแบบเดิมอาจไม่ตอบโจทย์ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาท่ัวไปเพื่อให้เป็นไปตามความหมายของวิชาศึกษาทั่วไป ดังที่ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ได้กล่าวไว้
ในโครงการสัมมนาการทบทวนปรัชญาการศึกษาทั่วไปเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ว่า ความเปลี่ยนแปลง 7 
ด้านที่เกิดขึ้น (Technologicalization, Commercialization & Economy, Globalization & network, 
Urbanization, Environmentalization & Energy, Individualization และ Ageing & Health) มีผลให้
การศึกษาทั่วไปควรต้องปรับเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้  และคนรุ่นใหม่
ควรมีลักษณะที่สอดคล้องต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

1. มีความหลากหลาย/มีลักษณะเฉพาะ/กลุ่มใครกลุ่มมัน 
2. ปรับตัวได้/เปลี่ยนแปลงได้/ท าได้ (เปลี่ยนงาน)  
3. เรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ/ตามทันการเปลี่ยนแปลง 
4. มีข้อมูล/มีเหตุผล/รับสื่อใหม่ได้ 
5. คิดวิเคราะห์/สังเคราะห/์ประเมินได ้
6. เรียนรู้ปัญหา/มีส านึกร่วม/ร่วมแก้ปัญหา 
7. รู้จักตัวเอง/เป็นตัวของตัวเอง/โดดเด่น 
8. มีความดี ความงาม/เฉพาะตัว 
9. มีทางเลือก/สร้างทางเลือกเอง 
10. มีผลงาน/Productivity ใหม่ๆ/ขายทั่วโลก 

สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ผลิตภาพ และ
มีความรับผิดชอบ มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จะต้องอยู่ในอนาคต มีความช านาญและสามารถปรับ
เปลี่ยนแปลงได้ (รายงานสรุปสาระส าคัญการประชุม โครงการสัมมนาทบทวนปรัชญาการศึกษาทั่วไป, 2556) 
ซึ่งการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับนี้มุ่งเน้นย้ าให้สะท้อนและพัฒนาผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ของสถาบันฯ 
ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน พร้อมด้วยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังท่ีกล่าวไว้คือ 
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1. มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯ 
2. มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
3. มีความรอบรู้ 
4. มีความคิดสร้างสรรค์ 
5. มีทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ และมีทักษะการแก้ปัญหา 
6. มีจิตอาสาและภาวะผู้น า 
7. มีความสามารถด้านสารสนเทศ 
8. มีทักษะการสื่อสาร และการน าเสนอ 

 
ดังนั้น เพ่ือให้รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สอดคล้องตามปรัชญาและบรรลุผลการเรียนรู้
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ เกณฑ์มาตรฐานฯ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ใน
ปัจจุบัน สะท้อนอัตลักษณ์ของสถาบันฯ และคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ จึงเป็นที่มาในการศึกษา 
ออกแบบ พัฒนา และด าเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีความทันสมัยและสอดคล้องตาม
ข้อก าหนดที่กล่าวไว้ข้างต้น  

2. ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มี ความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็น

คุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก  

3. วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองส าหรับการด าเนินชีวิตที่ดีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ มี

คุณธรรมจริยธรรมบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มีจิตอาสา ส านึก
สาธารณะ มีความซาบซึ้งในความงดงามของสิ่งต่างๆ ทั้งในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิต 

2. เพ่ือให้นักศึกษาภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น การเป็น
พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก การใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข การปรับตัวให้เข้ากับ
วัฒนธรรมที่หลากหลายและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถคิดแบบองค์รวม โดยกระบวนการคิดและวิธีการคิดแบบต่างๆ เพ่ือ
เชื่อมโยงองค์ความรู้และความเป็นเหตุเป็นผลทางด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน  

4. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจในหลักการบริหารองค์กร การวางยุทธศาสตร์ขององค์กร การตัดสินใจ 
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ การเตรียมทักษะความพร้อมส าหรับผู้ต้องการมีกิจการของตนเอง การมี
ภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม การท างานเป็นทีมเพ่ือผลลัพธ์อย่างยั่งยืน 

5. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในการใช้ภาษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและน าเสนอได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
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4. ก าหนดการเปิดสอน 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี

การศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
5. อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ อาจารย์ประจ าของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบังจากทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยอาจมีอาจารย์พิเศษที่สถาบันฯ เชิญเป็นผู้สอนตาม
ความเหมาะสมและความจ าเป็น 

6. นักศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุงใหม่จะใช้ส าหรับนักศึกษาเข้าศึกษาท่ีสถาบันฯ ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1. ระบบการศึกษา 
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ในแต่ละภาค
การศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ในภาคการศึกษาพิเศษอาจมีการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
 นอกจากนี้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปใช้ระบบการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปิดสอนในวันและเวลาท าการของสถาบันฯ โดยส านักวิชาศึกษาทั่วไปเป็นผู้
ประกาศตารางสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

3. โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

3.1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 
3.2. การแบ่งกลุ่มวิชา 

 ส านักวิชาศึกษาทั่วไปได้ปรับเปลี่ยนการแบ่งกลุ่มวิชาใน 4 กลุ่มแบบเดิมซึ่งได้แก่กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาภาษา เป็นการจัดกลุ่ม
รายวิชาตามเนื้อหาสาระ (Theme) เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความรู้อย่างแท้จริง เน้นให้นักศึกษามีความรอบรู้
อย่างกว้างขวาง แต่ยังสามารถคงความเชื่อมโยงไปยังศาสตร์ต่างๆ ตามกลุ่มวิชาที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานฯ ไว้
ได้ จึงได้ท าการออกแบบและจัดกลุ่มรายวิชาทั้งหมดไว้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 2) กลุ่มวิถี
แห่งสังคม 3) กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 4) กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ และ 5) กลุ่มภาษาและการสื่อสาร โดย
เนื้อหาสาระของแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดังนี้ 
  



                                                         มคอ.2                                                           113    
 

 

กลุ่ม เนื้อหาสาระ 
คุณค่าแห่งชีวิต การพัฒนาตนเองเพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ มีคุณธรรม

จริยธรรมบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มี
จิตอาสา ส านึกสาธารณะ มีความซาบซึ้งในความงดงามของสิ่งต่างๆ ทั้งในธรรมชาติ
และสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน และการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 

วิถีแห่งสังคม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น การเป็นพลเมือง
ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก การใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข การ
ปรับตัวให้ เข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลายและสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไปตาม
ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ศาสตร์แห่งการคิด การคิดแบบองค์รวม โดยกระบวนการคิดและวิธีการคิดแบบต่างๆ เพ่ือเชื่อมโยงองค์
ความรู้และความเป็นเหตุเป็นผลทางด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน  

ศิลปะแห่งการจัดการ เข้าใจในหลักการบริหารองค์กร การวางยุทธศาสตร์ขององค์กร การตัดสินใจ การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ การเตรียมทักษะความพร้อมส าหรับผู้ต้องการมี
กิจการของตนเอง การมีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม การท างานเป็นทีมเพ่ือ
ผลลัพธ์อย่างยั่งยืน 

ภาษาและการสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือใช้ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารและน าเสนอได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ  

 
3.3. ค าอธิบายระบบรหัสวิชา  

ระบบรหัสวิชาของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้มีรายละเอียดดังนี้ 
 รหัสต าแหน่งที่ 1-2 หมายถึง รหัสประจ าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดเป็น 90 
 รหัสต าแหน่งที่ 3-4 หมายถึง ปี พ.ศ. ที่ท าการปรับปรุงหลักสูตร  
  59 = หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559  
 รหัสต าแหน่งที่ 5 หมายถึง รหัสประจ ากลุ่ม ก าหนดเป็น 1-5 
  1 = กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 
  2 = กลุ่มวิถีแห่งสังคม 
  3 = กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 
  4 = กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ 
  5 = กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
 รหัสต าแหน่งที่ 6-8 หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา ก าหนดเป็น 001-999 
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3.4. รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต จ านวน รายวิชา 10 รายวิชา 
90591001  เรารัก สจล.  2 (1-2-3) 
  I LOVE KMITL 
90591002  กีฬาและนันทนาการ  1 (0-3-2) 
  SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES 
90591003  ภูมิคุ้มกันทางใจ  3 (3-0-6) 
  IMMUNITY OF MIND  
90591004  ศิลปะการพัฒนาอารมณ์ 3 (3-0-6) 
 ARTS OF EMOTION DEVELOPMENT 
90591005  ชีวิตออกแบบได้  3 (3-0-6) 
  DESIGNING YOUR LIFE 
90591006  พลังแห่งบุคลิกภาพ  3 (3-0-6) 
  POWER OF PERSONALITY  
90591007 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 3 (3-0-6) 
  HOLISTIC HEALTH DEVELOPMENT 
90591008 สุนทรียะภาพถ่าย  3 (2-2-5) 
  PHOTOGRAPHY APPRECIATION  
90591009  สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต  3 (3-0-6) 
  MEDITATION FOR LIFE DEVELOPMENT 
90591010 สุนทรียะดนตรี  3 (3-0-6) 
  MUSIC APPRECIATION 
 
กลุ่มวิถีแห่งสังคม จ านวน 7 รายวิชา 
90592001  รู้ทันโลก  3 (3-0-6) 
  WORLD SOCIETY AWARENESS 
90592002  การด ารงชีพในสังคมดิจิทัล 3 (3-0-6) 
  LIVING IN DIGITAL SOCIETY 
90592003  ภูมิปัญญาไทยประยุกต์  3 (3-0-6) 
  APPLIED THAI WISDOMS  
90592004  วัฒนธรรมร่วมสมัย  3 (3-0-6) 
  CONTEMPORARY CULTURE 
90592005  วิถีคนกล้า   3 (3-0-6) 
  BRAVE HEART  
90592006 ภูมิสังคมไทย  3 (3-0-6) 
  THAI GEOSOCIAL BASE 
90592007 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) 
  THE PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY 
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กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด จ านวน 4 รายวิชา 
90593001  บูรณาการแห่งการคิด  3 (3-0-6) 
  INTEGRATED THINKING 
90593002 รักษ์โลก  3 (3-0-6) 
  THINK EARTH  
90593003 พลังงานที่ยั่งยืน  3 (3-0-6) 
  SUSTAINABLE ENERGY  
90593004  การด ารงชีพท่ามกลางภัยพิบัติและวิกฤติในอนาคต 3 (3-0-6) 
  LIVING IN FUTURE DISASTER AND CRISIS 
กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ จ านวน 5 รายวิชา 
90594001 ผู้ประกอบการสมัยใหม่  3 (3-0-6) 
  MODERN ENTREPRENEURSHIP 
90594002  ผู้ประกอบการทางสังคม 3 (3-0-6) 
  SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 
90594003  การจัดการและผู้น าสมัยใหม่ 3 (3-0-6) 
  MODERN MANAGEMENT AND LEADERSHIP 
90594004 การวางแผนเพ่ือการลงทุน 3 (3-0-6) 
  INVESTMENT PLANING 
90594005 ศาสตร์การต่อรอง   3 (3-0-6) 
  SCIENCE OF NEGOTIATION 
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร จ านวน 26 รายวิชา 
 
90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3 (3-0-6) 
 FOUNDATION ENGLISH 
90595002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 
90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 
90595004 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  3 (3-0-6) 
 DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS IN ENGLISH 
90595005  การเขียนและการพูดในงานอาชีพ 3 (3-0-6) 
 WRITING AND SPEAKING IN THE PROFESSIONS 
90595006  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR FURTHER STUDIES 
90595007  การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3-0-6) 
 ENGLISH SKILL DEVELOPMENT FOR LIFE-LONG LEARNING 
90595008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  3 (3-0-6) 
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 ENGLISH FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION 
90595009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการเดินทาง  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR TOURISM AND TRAVELLING 
90595010  ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจข่าวสารและข้อมูลในสื่อสารมวลชน 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR UNDERSTANDING NEWS AND INFORMATION IN MASS MEDIA 
90595011 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวท างาน 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR WORK PREPARATION 
90595012  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาชีพ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION 
90595013 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR MANAGEMENT 
90595014 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR BUSINESS 
90595015 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR MARKETING 
90595016 อังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR INDUSTRY 
90595017   การออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
  BASIC ENGLISH PRONUNCIATION  
90595018 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงานทางวิชาชีพ 3 (3-0-6) 
  ENGLISH FOR PROFESSIONAL PRESENTATION 
90595019 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
  ENGLISH FOR COMMUNICATIVE WRITING 
90595020 พูดได้ พูดดี พูดเป็น  3 (3-0-6) 
  THE BEST SPEECH  
90595021 ภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) 
  THAI LANGUAGE FOR CREATIVITY 
90595022 การฟังและการอ่านเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) 
  LISTENING AND READING FOR IMPROVING LIFE QUALITY 
90595023 การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) 
  THE DEVELOPMENT OF THAI CREATIVE WRITING SKILLS 
90595024 การเขียนภาษาไทยในที่ท างาน 3 (3-0-6) 
 WRITING IN WORKPLACE 
90595025 ภาษาในการเขียนรายงาน 3 (3-0-6) 
 LANGUAGE IN REPORT WRITING 
90595026 ภาษาในสังคมไทย 3 (3-0-6) 
  LANGUAGE IN THAI SOCIETY 
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3.5. โครงสร้างหมวดวิชา 
รายวิชาถูกก าหนดไว้เป็นรายวิชาบังคับเรียนและรายวิชาเลือกเรียน นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาใน

ทุกกลุ่มและจะต้องเรียนไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในแต่ละกลุ่ม โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม
ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

กลุ่ม 
โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

คุณค่าแห่งชีวิต 1. บังคับเรียน 2 รายวิชา รวม 3 หน่วยกิต ได้แก่ 
90591001 เรารัก สจล.     2 (1-2-3) 
  I LOVE KMITL 
90591002 กีฬาและนันทนาการ   1 (0-3-2) 
  SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES 
2. บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

วิถีแห่งสังคม บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

ศาสตร์แห่งการคิด บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

ศิลปะแห่งการจัดการ บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 

ภาษาและการสื่อสาร 1. บังคับเรียน 3 รายวิชา รวม 9 หน่วยกิต ได้แก่ 
90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    3 (3-0-6) 
  FOUNDATION ENGLISH 
90595002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3 (3-0-6) 
  ENGLISH FOR COMMUNICATION  
90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   3 (3-0-6) 
  ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 
2. บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

สรุปโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
10. บังคับเรียนทั้งหมด 5 รายวิชา รวม 12 หน่วยกิต 
11. บังคับเลือกท้ังหมด 5 รายวิชา รวม 15 หน่วยกิต 
12. เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา รวม 3 หน่วยกิต (สามารถเลือกได้จากท้ัง 5 กลุ่ม) 
13. จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
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หมวดที่ 4  มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมิน 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ต่อผู้อ่ืน และสังคม และสามารถแสดง
ภาวะผู้น าในสถานการณต์่างๆได้ 

ก าหนดให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการเรียน โดยมีการท างาน
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม มีกิจกรรมที่มอบหมาย
ให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม และ
เพ่ือฝึกให้มีความรับผิดชอบ ทั้งนี้มีการก าหนดกรอบกติกาต่างๆ ใน
การเรียนเพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ เช่น การต้องเข้าเรียน
ให้ตรงเวลา การต้องมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เป็นต้น  

เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารและ
สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 

มีงานที่มอบหมายให้นักศึกษาต้องน าเสนอผลงานหน้าชั้น ซึ่งงาน
เหล่านั้นได้ผ่านกระบวนการเรียบเรียงรวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอ  

เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ ในสหศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการด ารงชีพและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันโดย
สามารถคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

มีการฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนความคิด วิเคราะห์จากองค์
ความรู้ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์รอบตัวและเชื่อมโยงสู่
การด าเนินชีวิตในสังคม 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

นอกจากการปรับเปลี่ยนกลุ่มสาระวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ออกแบบกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
โดยอ้างอิงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในข้อก าหนดเรื่องคุณภาพของบัณฑิต
ทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 
ด้าน และกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยในอีก 8 ด้าน  อีกทั้งได้น าอัต
ลักษณ์ของสถาบัน นั่นคือ “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” ผนวกรวมกับทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 มาร่วมเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการพิจารณาก าหนดกรอบผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับนี้ เพ่ือให้ทุกๆ 
รายวิชาสามารถน าไปใช้ในการออกแบบรายวิชาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา โดยในแต่ละรายวิชา
ไม่จ าเป็นต้องตอบผลลัพธ์ครบในทุกข้อย่อย รายละเอียดของกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ -  เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย (Thai GE Network Outcomes) 

1 มีคุณธรรมจรยิธรรม
ในการด าเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2 ตระหนักและส านึก
ในความเป็นไทย 

3 มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เข้าใจและ
เห็นคุณคา่ของตนเอง 
ผู้อื่น สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาต ิ

4 มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิตเพื่อ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5 มีทักษะการคิดแบบ
องค์รวม 

6 มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมือง
ที่มีคุณค่าของสังคมไทย
และสังคมโลก 

7 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรูเ้ท่า
ทัน 

8 ใช้ภาษาในการ
สื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 (Desired KMITL Graduate & 21st Century Skills) 

มีคุณธรรมตามอัต
ลักษณ์ของสถาบันฯ 

มีความภมูิใจในความ
เป็นไทย 

มีความรอบรู ้ มีความคิดสร้างสรรค ์ มีทักษะการคิดแบบมี
วิจารณญาณ/ มีทักษะ
การแก้ปัญหา 

มีจิตอาสา และภาวะ
ผู้น า 

มีความสามารถด้านไอ
ที 

มีทักษะการสื่อสารและ
การน าเสนอ 

อัตลักษณ์ สจล. (KMITL Identity) 
ซื่อสัตย์  ใฝ่รู ้ สู้งาน 

ผลการเรียนรู้ -  ส านักศึกษาทั่วไป สจล. (KMITL General Education Outcomes) 

1.1-1.4 2.1-2.4 3.1-3.6 4.1-4.3 5.1-5.2 6.1-6.4 7.1-7.2 8.1-8.2 
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) 
ผลการเรียนรู้ -  เครือข่ายการศึกษาทัว่ไปแห่งประเทศไทย (Thai GE Network Outcomes) 

คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ และ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 (Desired KMITL Graduate & 21st Century Skills) 
อัตลักษณ์ สจล. (KMITL Identity) 

ผลการเรียนรู้ -  ส านักศึกษาทั่วไป สจล. (KMITL General Education Outcomes) 
1.1 มีความซ่ือสัตย์ สุจริต  
1.2 มีความขยัน อดทน สู้งาน 

มีระเบียบวินยั 
1.3 ตระหนักในความพอเพียง 
1.4 มีความเสียสละ และเป็น

แบบอยา่งที่ดี 
 

2.1 มีความรักและภูมิใจใน
ความเป็นไทย และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

2.2 ตระหนักในคุณค่าของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2.3 มีจิตส านึกในการท าความดี
เพื่อสังคมไทย 

2.4 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

3.1 มีความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัมนุษย ์วิถกีาร
ด าเนินชีวิต ในโลกปจัจุบัน 

3.2 มีความรู้ ความเขา้ใจใน
ธรรมชาติ ความเป็น
วิทยาศาสตร์ และการใช้
เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 

3.3 มีความรู้ ความเขา้ใจใน
ด้านบริหารจัดการ 
เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง เพื่อการอยู่
ร่วมกันในสังคม 

3.4 มีวิสัยทัศน์ในการมองสิ่ง
ต่างๆ รอบตัวเพื่อน ามา
ปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 

3.5 มีความเคารพในความ
เหมือนและความตา่งของ
ตนเอง ผู้อื่น สังคมและ
ศิลปวัฒนธรรม 

3.6 มีความซาบซึ้งในความงาม
ของศิลปะ และ
สุนทรียศาสตร์ 

4.1 มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  

4.2 มีความสามารถในการ
ประเมินความรู้ 
ความสามารถของตนเอง 
และก าหนดเป้าหมายการ
เรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องได้ 

4.3 มีความสามารถในการใช้
ความรู้อยา่งสร้างสรรค์  

5.1 มีความสามารถคิดเป็นเหตุ
เป็นผล และเช่ือมโยง
ความคิดในภาพรวมได ้

5.2 มีความสามารถในการ
เลือกใช้วิธีการคิด และ
ตีความ ประเมินค่าเพื่อการ
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา 
 

6.1 มีจิตอาสาโดยมุ่งให้ความ
ช่วยเหลือในการแก้ไข
ปัญหาเพื่อสว่นรวม 

6.2 มีส านึกสาธารณะ โดยรู้จัก 
ดูแล เอาใจใส่ รักษาสมบัติ
ของส่วนรวม 

6.3 มีภาวะผู้น าและผู้ตาม 
สามารถปฏบิัติตนได้
เหมาะสมตามบทบาท
หน้าที ่

6.4 มีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี 
และสามารถเป็นที่พึ่งของ
ตนเองและสังคมได้ 

7.1 มีความสามารถในการ
ค้นคว้า วิเคราะห ์
สังเคราะห์และน าเสนอ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ
รู้เท่าทัน 

7.2 มีจรรยาบรรณในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8.1 มีความสามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

8.2 มีความสามารถเลือกใช้
รูปแบบการน าเสนอที่
เหมาะสม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวชิาศึกษาทั่วไป (CURRICULUM MAPPING) 

 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2 ตระหนักและส านกึในความ
เป็นไทย 

3 มีความรอบรู้อย่างกวา้งขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณคา่ของตนเอง ผู้อื่น 

สังคม ศิลปวฒันธรรมและธรรมชาติ 

4 มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 มีทักษะ
การคิดแบบ

องค์รวม 

6 มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เปน็พลเมืองท่ีมี
คุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

7 ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างรู้เท่า

ทัน 

8 ใช้ภาษาใน
การสื่อสาร

อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2  มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

มีความขยัน อดทน สู้งาน มีระเบียบวินยั 

ตระหนักในความพอเพียง 

มีความเสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ด ี

มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย 

ตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

มีจิตส านึกในการท าความดีเพื่อสังคมไทย 

มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

มีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับมนษุย ์วิถกีารด าเนินชีวิต ในโลกปัจจุบัน 

มีความรู้ ความเขา้ใจในธรรมชาติ ความเป็นวิทยาศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 

มีความรู้ ความเขา้ใจในด้านบริหารจัดการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคม 

มีวิสัยทัศน์ในการมองสิ่งต่างๆ รอบตัวเพื่อน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 

มีความเคารพในความเหมือนและความต่างของตนเอง ผู้อื่น สังคมและศิลปวัฒนธรรม 

มีความซาบซึ้งในความงามของศิลปะ และสุนทรียศาสตร์ 

มีความสามารถในการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเอง และก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้
ที่ต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ 

มีความสามารถในการใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ 

มีความสามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และเชื่อมโยงความคิดในภาพรวมได้ 

มีความสามารถในการเลือกใช้วธิีการคิด และตีความ ประเมินค่าเพื่อการตัดสินใจในการแก้ไข
ปัญหา 

มีจิตอาสาโดยมุ่งให้ความชว่ยเหลือในการแก้ไขปัญหาเพื่อส่วนรวม 

มีส านึกสาธารณะ โดยรู้จัก ดูแล เอาใจใส่ รักษาสมบัติของส่วนรวม 

มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถปฏบิัติตนได้เหมาะสมตามบทบาทหนา้ที่ 

มีความเข้าใจในบทบาทหน้าทีก่ารเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคมได้ 

มีความสามารถในการค้นคว้า วิเคราะห ์สังเคราะห์และน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรู้เท่า
ทัน 

มีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีความสามารถเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 

T1                            
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 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2 ตระหนักและส านกึในความ
เป็นไทย 

3 มีความรอบรู้อย่างกวา้งขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณคา่ของตนเอง ผู้อื่น 

สังคม ศิลปวฒันธรรมและธรรมชาติ 

4 มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 มีทักษะ
การคิดแบบ

องค์รวม 

6 มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เปน็พลเมืองท่ีมี
คุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

7 ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างรู้เท่า

ทัน 

8 ใช้ภาษาใน
การสื่อสาร

อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
T2                            

T3                            

T4                            

T5                            
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 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต                            

90591001 เรารัก สจล.                            

90591002 กีฬาและ
นันทนาการ 

                           

90591003 ภูมิคุ้มกันทางใจ                            

90591004 ศิลปะการ
พัฒนาอารมณ ์

                           

90591005 ชีวิตออกแบบได ้                            

90591006 พลังแห่ง
บุคลิกภาพ 

                           

90591007 การพัฒนา
สุขภาพแบบองค์รวม 

                           

90591008 สุนทรียะ
ภาพถ่าย 

                           

90591009 สมาธิเพื่อ
พัฒนาชีวิต 

                           

90591010 สุนทรียะดนตร ี                            

กลุ่มวิถีแห่งสังคม                            

90592001 รู้ทันโลก                            

90592002 การด ารงชีพใน
สังคมดิจิทลั 

                           

90592003 ภูมิปัญญาไทย
ประยุกต ์

                           

90592004 วัฒนธรรมร่วม
สมัย 
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 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
90592005 วิถีคนกล้า                            

90592006 ภูมิสังคมไทย                            

90592007 ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

                           

กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด                            

90593001 บูรณาการแห่ง
การคิด 

                           

90593002 รักษ์โลก                            

90593003 พลังงานท่ียั่งยืน                            

90593004 การด ารงชีพ
ท่ามกลางภัยพิบตัิและวิกฤติ
ในอนาคต 

                           

กลุ่มศลิปะแห่งการจัดการ                            

90594001 ผู้ประกอบการ
สมัยใหม่   

                           

90594002 ผู้ประกอบการ
ทางสังคม 

                           

90594003 การจัดการและ
ผู้น าสมัยใหม ่

                           

90594004 การวางแผน
เพื่อการลงทุน 

                           

90594005 ศาสตร์การ
ต่อรอง 

                           

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร                            

90595001 ภาษาอังกฤษ                            



                                                                                        125                                                                                มคอ.2 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมเครือ่งกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์จังหวัดชุมพร   
 

 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
พื้นฐาน 
90595002 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

                           

90595003 ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ 

                           

90595004 การพัฒนา
ทักษะการอ่านและการ
เขียนภาษาอังกฤษ 

                           

90595005 การเขียนและ
การพูดในงานอาชีพ 

                           

90595006 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อ 

                           

90595007 การพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

                           

90595008 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม 

                           

90595009 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการท่องเที่ยวและการ
เดินทาง 

                           

90595010 ภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจข่าวสารและ
ข้อมูลในสื่อสารมวลชน 

                           

90595011 ภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมตัวท างาน 

                           



                                                                                        126                                                                                มคอ.2 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมเครือ่งกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์จังหวัดชุมพร   
 

 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
90595012 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางวิชาชีพ 

                           

90595013 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การจัดการ 

                           

90595014 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับธรุกิจ 

                           

90595015 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการตลาด 

                           

90595016 อังกฤษเพื่อ
อุตสาหกรรม 

                           

90955017 การออกเสียง
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

                           

90955018 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการน าเสนอผลงานทาง
วิชาชีพ 

                           

90955019 การเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

                           

90955020 พูดได้ พูดดี พูด
เป็น 

                           

90955021 ภาษาไทยเพื่อการ
สร้างสรรค ์

                           

90955022 การฟังและการ
อ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                           

90955023 การพัฒนา
ทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค ์
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 ผลการเรียนรู้ 
รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 
90955024 การเขียน
ภาษาไทยในท่ีท างาน 

                           

90955025 การเขียน
รายงาน 

                           

90955026 ภาษาใน
สังคมไทย 

                           

รวมทุกกลุ่ม                            
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3. กลยุทธ์การสอน 
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ คณาจารย์ผู้สอนในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสอนและการประเมินเพ่ือการวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
เรียนการสอนจะเป็นแบบเชิงรุก (Active Learning) คณาจารย์ผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้น าแนวทาง 
(Facilitator) ไม่เน้นการสอนแบบบรรยายตลอดเวลา เน้นให้นักศึกษาคิด เรียนจากบริบทที่ค้นคว้า (Teach 
Less Learn more) และเน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้ (Process-based Learning) โดยฝึกให้นักศึกษาได้
เข้าใจกระบวนการวิธีคิด ค้นคว้า ต่อยอดองค์ความรู้ในรายวิชาต่างๆ และเน้นให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เข้าใจเนื้อหาองค์ความรู้อย่างชัดเจน (Learning by Doing) 
ส าหรับการประเมินผลการเรียนรู้ จะเน้นประเมินจากการลงมือปฏิบัติตลอดระยะเวลาของการเรียนการ
สอน (Formative Assessment) ร่วมกับการใช้ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้เมื่อเรียนจบรายวิชา (Summative 
Assessment) โดยสัดส่วนหลักจะเน้นที่ผลจากการปฏิบัติมากกว่าการสอบ 

 
4. กลยุทธ์การประเมิน 

 ส าหรับการประเมินผลการเรียนรู้ในทุกด้าน จะเน้นประเมินจากการลงมือปฏิบัติตลอด
ระยะเวลาของการเรียนการสอน (Formative Assessment) ร่วมกับการใช้ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้เมื่อ
เรียนจบรายวิชา (Summative Assessment) โดยสัดส่วนหลักจะเน้นที่ผลจากการปฏิบัติมากกว่าการ
สอบ ทัง้นี้ การประเมินทั้งสองแบบจะใช้เครื่องมือที่วัดได้เพ่ือให้เกิดการประเมินผลที่ถูกต้องและแม่นย า 

กลยุทธ์การประเมิน สามารถแบ่งเป็นรายข้อดังนี้ 
1. ประเมินตัวบุคคลโดยจากการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนรู้ การเข้าเรียน การส่งงานตาม

ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. ประเมินตัวบุคคลจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการท ากิจกรรม 
3. ประเมินตัวบุคคลจากจ านวนผู้กระท าทุจริตในการสอบ 
4. ประเมินตัวบุคคลจากการท างานเป็นกลุ่ม การท ารายงานและเนื้อหารายงาน  
5. ประเมินเนื้องานจากงานที่ได้มอบหมาย ประเมินผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนใน

กลุ่มท่ีได้รับมอบหมายให้ท างาน 
6. ประเมินการมีส่วนร่วมจากการแสดงความคิดเห็นในและหน้าชั้นเรียน 
7. ให้นักศึกษาประเมินตนเองและประเมินซึ่งกันและกัน 
8. ประเมินความรู้จากผลการสอบเพื่อวัดความรู้และความเข้าใจ 
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ภาคผนวก ก 

ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 
90591001  เรารัก สจล.  2 (1-2-3) 
  I LOVE KMITL 
  ศึกษาพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชปรีชาและพระ
คุณูปการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรียนรู้ประวัติบุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ สจล .  และศิษย์เก่าที่สร้าง
ชื่อเสียงให้กับสถาบัน เรียนรู้ชีวิตการเป็นนักศึกษา สจล. ปลูกฝังส านึกรับผิดชอบในฐานะนักศึกษาตามอัต
ลักษณ์ของสถาบัน ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน การรักในเกียรติภูมิศักดิ์ศรีความเป็นนักศึกษา สจล . ตระหนักถึง
บทบาทของ สจล. ต่อสังคมไทยและสังคมโลก ส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีมีคุณธรรม
จริยธรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  Study the foundation of KMITL including important people who have 
contributed the land to build KMITL campus. Recognition of importance of Education as 
of the King Rama 4's determination to improve quality of lives for Thai. Learning the role 
of KMITL students in terms of pride, dignity, accountability, identity of KMITL. Self-
development both in terms of self-development for better quality of life and moral and 
ethics based on philosophy of sufficiency economy. Awareness of KMITL's role to social 
contribution at domestic and international level. 
 
90591002  กีฬาและนันทนาการ  1 (0-3-2) 
  SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES 
  ศึกษากฎ กติกา วัฒนธรรม สังคมทางกีฬา ความมีน้ าใจนักกีฬา หลักการออกก าลังกายที่
ถูกต้อง การฝึกทักษะกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 

Study sport rules, etiquette of playing, sportsmanship, principles of doing 
exercises. Practice sports, fitness, gaming and/or recreational activities 
 
90591003  ภูมิคุ้มกันทางใจ  3 (3-0-6) 
  IMMUNITY OF MIND  
  ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาเพ่ือท าความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน การสร้าง
สัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต การปรับเปลี่ยนเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับตนเอง 
  Learn psychology concepts to understand and appreciate yourself and 
others. Learn how to develop interpersonal skills, social and life skills, problem solving 
skills and self-healing and self-empowerment skills.   
 
 
 
90591004  ศิลปะการพัฒนาอารมณ์ 3 (3-0-6) 
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  ARTS OF EMOTION DEVELOPMENT  
  ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอารมณ์ที่มีอิทธิพลต่อการ
ด ารงชีวิต การปรับเปลี่ยนความคิด การคิดเชิงบวก การเผชิญปัญหา การจัดการอารมณ์ในการท างานและ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน  
  Study the definitions, Significances, principles and theories of emotion 
development especially ones influencing ways of life. Learn and practice thinking 
processes of adjustment, positiveness and problem confrontation. Explore how to 
manage emotion in daily life and workplace. 
 
90591005  ชีวิตออกแบบได้  3 (3-0-6) 
  DESIGNING YOUR LIFE 
  เรียนรู้และฝึกการออกแบบชีวิตของตนเอง เรียนรู้การตั้งเป้าหมายในชีวิตที่สอดคล้องต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมทักษะทางสังคม การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานความ
พอเพียง สามารถจัดการการเงินส่วนตัว การท างาน การเข้าสังคม การสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคล
รอบข้าง 
  Learn and practice designing your own life in other contexts, applying and 
adding social, living, financial, working, interpersonal skills to live happily based on 
sufficiency economy philosophy. 
 
90591006  พลังแห่งบุคลิกภาพ  3 (3-0-6) 
  POWER OF PERSONALITY  
  ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพ กระบวนการในการพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือให้ได้บุคลิกภาพที่เหมาะ
กับตนเองตามกาลเทศะ การพูดและฝึกพูดในโอกาสต่างๆ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมารยาท การเสริมสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ ศิลปะการแต่งกาย การแก้ไขข้อบกพร่องทางร่างกายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ  
  Study the personality theories, processes of personality development. Learn 
how to develop appropriate manners and speeches, interpersonal skills, and appropriate 
clothing selection. Practice techniques for improving personality deficiency.  
 
90591007 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 3 (3-0-6) 
  HOLISTIC HEALTH DEVELOPMENT 
  ศึกษาความส าคัญของการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต องค์ประกอบของการพัฒนา
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตการปรับตัวเพ่ือการ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  
  Study the concepts of health and mental care. Explore the components of 
good health and mental development and learn factors enhancing the development.  
 
90591008 สุนทรียะภาพถ่าย  3 (2-2-5) 
  PHOTOGRAPHY APPRECIATION  
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  ศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การถ่ายภาพเพ่ือให้เห็นความงามของภาพที่ถ่าย การใช้อุปกรณ์และ
เทคนิคต่างๆ การเรียนรู้กระบวนการเพ่ือให้ได้รูปถ่ายที่มีคุณค่าในแง่มุมต่างๆ และความซาบซึ้งในการ
พิจารณาและวิจารณ์รูปถ่าย 
  Understand the principles of taking photographs for appreciation and practice 
to use equipment and techniques. Learn to show appreciation for the values of pictures 
taken as well as give valuable and critical comments for pictures. 
 
90591009  สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต  3 (3-0-6) 
  MEDITATION FOR LIFE DEVELOPMENT 

ศึกษาความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ 
ลักษณะของการบริกรรมและการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ การน าสมาธิไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สมาธิ
กับการเรียนและการงาน  

Study the meaning of meditation, objectives, processes, history of 
meditation, characteristics of chanting and meditating. Understand the benefits of 
meditation and apply into daily use both study and work. 
 
 
90591010  สุนทรียะดนตรี  3 (3-0-6) 
  MUSIC APPRECIATION 

ศึกษารูปแบบ ลักษณะ ธรรมชาติ และองค์ประกอบของดนตรี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรี
ไทยและสากล  การชื่นชมความงามและการตระหนักถึงคุณค่าของดนตรี ทักษะและมารยาทในการฟัง
ดนตรี 

Study the forms, characteristics, nature and compositions of music. Learn 
Introduction to Thai and International music, how to express appreciation for its 
aesthetics and value as well as learn appropriate manners in listening to music. 
 
กลุ่มวิถีแห่งสังคม 
90592001  รู้ทันโลก  3 (3-0-6) 
  WORLD SOCIETY AWARENESS 
  ศึกษาบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมไทย สังคม
อาเซียน สังคมโลก การอยู่ในสังคมอย่างรู้เท่าทัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสังคม 
  Study roles, duties, responsibilities and social interpersonal skills in Thai, 
ASEAN and world societies. Learn how to keep pace with others in society. 
 
90592002  การด ารงชีพในสังคมดิจิทัล 3 (3-0-6) 
  LIVING IN DIGITAL SOCIETY 
  ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล ความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศ การเข้าถึง
แหล่งข้อมูล การพัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใช้และจัดการสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง
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และมีประสิทธิภาพ การน าเสนออย่างสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ ตระหนักในจรรยาบรรณและ
ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคมรวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  Study the life patterns in digital society, importance of ICT data, access to 
sources, development of searching and referencing skills, appropriate use of ICT as well 
as creative presentation. Study the computer crime act and follow with discretion and 
ethics. 
 
90592003  ภูมิปัญญาไทยประยุกต์  3 (3-0-6) 
  APPLIED THAI WISDOMS 
  เรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย์ ภูมิปัญญา
ไทยกับพัฒนาการของชุมชน การแสวงหาองค์ความรู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางส าหรับพัฒนางานให้มีเอกลักษณ์ และเพ่ิมมูลค่าแก่ชุมชนและเหมาะสมกับกระแสการเปลี่ยนอัน
เนื่องมาจากการเจริญของสังคมได้อย่างยั่งยืน ผลกระทบทางสังคมและกระแสโลกาภิวัฒน์ต่อภูมิปัญญา 
  Learn to recognize and appreciate the values of Thai wisdoms. Explore the 
relation of Thai wisdom and community development and study the knowledge based 
on Thai local wisdoms as guidelines for developing the later workpieces for uniqueness 
and suitability. Explore the effects of changes in society and globalization that can affect 
Thai local wisdoms. 
 
90592004  วัฒนธรรมร่วมสมัย  3 (3-0-6) 
  CONTEMPORARY CULTURE 
  ศึกษาแนวคิดของพหุวัฒนธรรม วิเคราะห์ปรากฏการณ์ร่วมสมัย โครงสร้างของวัฒนธรรมทั้ง
ระดับสังคมไทยและสังคมโลก วิเคราะห์ความสัมพันธ์และความต่างทางวัฒนธรรม 
  Study the concepts of multiculturalism and analyze the contemporary 
phenomenon, the structure of Thai and world cultures including similarities and 
differences of such cultures. 
 
90592005  วิถีคนกล้า   3 (3-0-6) 
  BRAVE HEART  
  เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย วีรกษัตริย์ และวีรชนไทย รวมถึงเหล่าผู้กล้าและเสียสละใน
สังคมปัจจุบัน เพ่ือน ามาเป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิต กล้าคิด การท าในสิ่งที่ดีให้กับสังคมไทย   และคน
ต้นแบบในมติิต่างๆ 
  Instill the consciousness of patriotism of Thai nation, pride of being Thai. 
Learn Thai history, kings, heroes and take them as role models for contributing to our 
society. 
 
90592006 ภูมิสังคมไทย  3 (3-0-6) 
  THAI GEOSOCIAL BASE 
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  ศึกษาและเรียนรู้ให้เข้าใจถึงความส าคัญของสภาพถิ่นฐาน ที่ตั้ง และภูมิประเทศที่แตกต่าง
กัน อันเป็นบ่อเกิดของความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมไทย ที่ด ารงความมีเอกลักษณ์และ
สามารถพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาแบบพ้ืนถิ่นไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไปได้  
  Study an important role of topography as a root of various Thai social 
cultures reflecting a strong identity, local foci, and cultural heritage resulting in design in 
the form of disciplinary to solve the holistic problems. 
 
90592007 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) 
  THE PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY 
  ศึกษาความเป็นมา แนวคิด ความหมาย และ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
รูปแบบต่างๆ  
เรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความตระหนักในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมและความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  
  Study the background, principles of the philosophy of sufficiency economy 
and its application. Learn by doing to instill awareness of sufficient ways of life and 
applying the philosophy to live appropriately in the changing society. 
 
กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 
90593001  บูรณาการแห่งการคิด  3 (3-0-6) 
  INTEGRATED THINKING 
  ศึกษาหลักการและประเภทของการคิด การคิดเชิงบวก การคิดนอกกรอบ การคิดเชิงวิพากษ์ 
การคิดวิเคราะห์ เรียนกระบวนการตั้งค าถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  การพัฒนาการคิด การสร้างผลงานอันเนื่องมาจากการคิด 
  Study principles and various types of thinking; positive thinking lateral 
thinking, critical thinking, analytical thinking. Learn to develop thinking process through 
questioning, analyzing, synthesizing and evaluating. Learn to express logical ideas and 
create workpiece based on own thought. 
 
90593002 รักษ์โลก  3 (3-0-6) 
  THINK EARTH  
  ศึกษาความส าคัญของการกระตุ้นความคิดและความส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
คุณภาพชีวิต การศึกษาผลกระทบจากพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งทางบวกและลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การคิดวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
การคิดอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์ความเหมาะสมโดยใช้เครื่องมือช่วยคิดแบบต่างๆ 

Study the importance of raising awareness and concerns of environmental 
conservation for better quality of life. Study both positive and negative impacts of 
human behaviors on natural resources and environment. Use analytical thinking and 
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systematic thinking approaches to find alternatives of environmental conservation and 
natural resources development. Learn how to analyze with thinking tools. 
 
90593003 พลังงานที่ยั่งยืน  3 (3-0-6) 
  SUSTAINABLE ENERGY  
  ศึกษารูปแบบของพลังงานที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน ความส าคัญของการกระตุ้นความคิด
และความส านึกในการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจ ากัด การศึกษาพลังงานทางเลือก และการฝึกคิดวิเคราะห์ 
และการคิดอย่างเป็นระบบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การปลูกฝังและน าเสนอแนวทางการใช้
พลังงานอย่างยั่งยืน การคิดอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์ความเหมาะสมโดยใช้เครื่องมือช่วยคิด  
  Study energy in various forms used in daily life, importance of raising 
awareness and concerns about the use of limited resources of energy. Study alternative 
energy and application of analytical thinking approach and systematic thinking approach 
to find effective use of energy. 
 
90593004  การด ารงชีพท่ามกลางภัยพิบัติและวิกฤติในอนาคต 3 (3-0-6) 
  LIVING IN FUTURE DISASTER AND CRISIS 
  เข้าใจรูปแบบของภัยพิบัติ วิกฤติ หลักการเพ่ือการอยู่รอด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลกระทบ
เพ่ือการอยู่รอดทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์วิกฤต วิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆที่เกิดขึ้น ฝึกทักษะ
การคิดและน าเสนอผลงานที่สามารถใช้เพ่ือการด ารงชีพท่ามกลางภัยพิบัติและวิกฤติในอนาคต  
  Understand types of disasters, crisis principles of thinking for survival, factors 
and effects of survival in either normal or critical situations. Analyze the case studies and 
practice thinking skills in various types and presentation skills for sharing ideas.   
 
กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ  
90594001 ผู้ประกอบการสมัยใหม่   3 (3-0-6) 
  MODERN ENTREPRENEURSHIP 
  ศึกษาบทบาท ประเภทและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่มีความรู้รอบ
ด้านเกี่ยวกับธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ องค์ประกอบของการแผนธุรกิจ กลยุทธ์ในการด าเนินการธุรกิจเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน การสร้างความแตกต่าง การสร้างเอกลักษณ์ให้องค์กร การมุ่งตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า 
  Study the roles, types and characteristics of being new entrepreneurship. 
Learn the comprehensive knowledge on business including business start-up, elements 
of business plan, strategies on running business for challenging the competition, building 
uniqueness, creating images to respond with the customers’ need. 
 
90594002  ผู้ประกอบการทางสังคม 3 (3-0-6) 
  SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 
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ศึกษาบทบาทการเป็นผู้ประกอบการที่มองเห็นปัญหาของสังคม หรือการเพ่ิมคุณค่าด้าน
ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น และใช้หลักของผู้ประกอบการในการออกแบบ และจัดระบบทางธุรกิจเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเพ่ิมทุนทางสังคม ไม่เน้นก าไรส่วนบุคคล   พร้อมกับ
คิดค้นวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา เพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางท่ีดีขึ้น   
  Study the role of social entrepreneur in selecting social problems of adding 
the value of local business by the principles of business both planning and managing the 
system in order to resolve those social problems without the emphasis on individual 
profit from the business. Explore possibility of creating new ways for solving the social 
problem and improving the society.  
 
90594003  การจัดการและผู้น าสมัยใหม่ 3 (3-0-6) 
  MODERN MANAGEMENT AND LEADERSHIP 
  ศึกษาหลักการการบริหารจัดการยุคใหม่ ทฤษฎีผู้น ายุคใหม่ และทฤษฎีผู้น ายุคปัจจุบัน 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการและภาวะผู้น า การเรียนรู้แนวทางการพัฒนาทักษะการจัดการ และ
ทักษะภาวะความเป็นผู้น า 
  Study modern management principles and modern leadership theories and 
modern leadership theories in contemporary period. Study the relationship between 
modern management and leadership. Learn to develop both managerial skills and 
leaderships skills. 
 
90594004 การวางแผนเพ่ือการลงทุน 3 (3-0-6) 
  INVESTMENT PLANING 
  ศึกษาประเภทของการลงทุน ทฤษฎีการเงินที่ใช้เพ่ือการลงทุน การบริหารความเสี่ยงในการ
ลงทุน หลักการวิเคราะห์และการลงทุนเพ่ือผลตอบแทนที่คุ้มค่า การค านวณหาความคุ้มค่าในการลงทุน  
  Study types of investment, finance theories related to investment, risk 
management, analysis of investment for cost effectiveness, calculation cost effectiveness 
on investment.  
  
90594005 ศาสตร์การต่อรอง  3 (3-0-6) 
  SCIENCE OF NEGOTIATION 
  ศึกษาสถานการณ์การต่อรองโดยใช้ตรรกะการคิดแบบองค์รวมและวิธีการคิดแบบต่างๆ 
ศึกษาปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการต่อรอง เรียนรู้ทฤษฎีความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่อรอง และเทคนิคการต่อรอง ศึกษากรณีตัวอย่างของการต่อรอง 
  Study the situations of negotiation with the use of holistic thinking 
approaches and thinking methods. Study the factors effecting negotiation, Maslow’s 
hierarchy of needs, and negotiation techniques. Learn from the case studies. 
 

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
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90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3 (3-0-6) 
 FOUNDATION ENGLISH 

ฝึกฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับ ความสนใจของ
ตนเอง งานอดิเรก ครอบครัว การท างาน การเดินทางท่องเที่ยว และเหตุการณ์ในปัจจุบันในด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปะและสุนทรียศาสตร์ และ
วัฒนธรรม รวมถึงการเขียนจดหมายส่วนตัวเพ่ืออธิบายประสบการณ์และความประทับใจ 

Practice listening, speaking, reading and writing about familiar matters in daily 
life related to personal interests, hobbies, family, work, travel and current events related 
to e.g. Education, economy, society, politics, science and technology, arts and aesthetics, 
culture; writing personal letters describing experiences and impressions. 
 
90595002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
  ENGLISH FOR COMMUNICATION 

ฝึกฟัง พูด อ่านและเขียน ภาษาอังกฤษ ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การทักทาย การ
นัดหมาย การสนทนาในชีวิตประจ าวัน การเจรจาต่อรอง การน าเสนองาน การแสดงความคิดเห็น การ
อ่านจับใจความส าคัญจากสื่อต่างๆ การเขียนเพ่ือการสื่อสารในรูปแบบอีเมล์ 

Practice listening, speaking, reading and writing in communicative contexts 
such as greeting, making appointments, communicating in daily life situations, 
negotiating, presenting work-related assignments and ideas, reading for main ideas from 
different rhetorical patterns, and writing emails. 
  
90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 

พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการเรียนเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของตนเอง 
โดยเน้นการฟังบรรยาย การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผลงาน การอ่านและเขียนข้อเขียน
เชิงวิชาการ 

Develop language and study skills in English for academic purposes related to 
personal interests, focusing on listening to lectures, participating in group discussions, 
giving oral presentations, reading and writing academic texts. 
 
90595004 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

  

3 (3-0-6) 
 DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS IN ENGLISH 
 ศึกษาวิธีการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่าน
เพ่ือแปลใจความ การพัฒนาทักษะการเขียน โดยเน้นการเขียนที่ถูกรูปแบบทางภาษาและไวยากรณ์ ฝึก
การเขียนที่จะน าไปใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย  การกรอกใบ
สมัคร การเขียนรายงาน เป็นต้น 
 Study effective reading techniques in English relevant to reading for the main 
idea, newspaper reading, reading for translation, writing skills development in English 
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focusing on accuracy in both language forms and grammar beneficial to careers and 
academic purposes such as writing application letters, filling application forms, writing 
reports, etc. 
 
90595005  การเขียนและการพูดในงานอาชีพ 3 (3-0-6) 
 WRITING AND SPEAKING IN THE PROFESSIONS 
 พัฒนาทักษะการเขียนและการพูดเกี่ยวกับสาขางานอาชีพ เช่น การเขียนจดหมายธุรกิจ 
แฟ็กซ์ บันทึกข้อความ จดหมายไม่เป็นทางการ จดหมายอิเล็กโทรนิกส์ คู่มือ หรือรายงานประจ าวัน การมี
ส่วนร่วมในการประชุม การน าเสนอผลงาน และการใช้ภาษาอังกฤษในปริบทของการท างาน 
 Improve writing and speaking skills related to areas of professional activities 
such as writing business letters, faxes, memos, informal letters, emails, technical 
manuals, or routine reports; participating in a meeting; giving a presentation; and using 
English in professional settings. 
 
90595006  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR FURTHER STUDIES 
 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อในระดับบัณฑิต โดยเน้นฝึกการอ่าน
ข้อเขียนทางวิชาการ การย่อความ การฟัง และการเขียนโน้ตย่อ รวมทั้งฝึกท าข้อทดสอบทางภาษาอังกฤษ
ในรูปแบบต่างๆ 
 Study and practice of English for further graduate study focusing on academic 
reading, summary writing, listening and note–taking, including a practice in doing various 
kinds of English test paper. 
 
90595007  การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (3-0-6) 
 ENGLISH SKILL DEVELOPMENT FOR LIFE-LONG LEARNING 
 ฝึกและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะโดยเน้นเนื้อหาตามความสนใจของผู้เรียน
แต่ละคนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาแบบอิสระ ทั้งในและนอกชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษตลอดชีวิตด้วยตนเอง 
 Develop English language skills based on topics of individual learners’ 
interest through active language learning activities customized for each learner to 
promote self-directed, life-long language learning skills. 
 
90595008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION 
 ศึกษาความรู้ในเรื่องภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ การ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาอังกฤษท่ีเป็นเจ้าของภาษาและผู้ใช้ภาษาอังกฤษท่ีไม่ได้เป็นเจ้าของ
ภ า ษ า 
วัจนปฏิบัติศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม และการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
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 Study inter-relationship between language and culture, using English as an 
International Language, inter-cultural communication between native and non-native 
English speakers, cross- cultural pragmatics and developing English language skills for 
inter-cultural communication 
 
90595009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและการเดินทาง  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR TOURISM AND TRAVELLING 
 ศึกษาค าศัพท์และการใช้ภาษาเกี่ยวกับการเดินทาง ธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม 
ร้านอาหาร สนามบินฯลฯ พร้อมทั้งฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในปริบทดังกล่าว เช่น 
การทักทาย การต้อนรับ การเดินทาง การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผน  การหาและสอบถาม
ข้อมูลการเดินทาง การถามทาง การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ตลอดจนความรู้ทั่วไปในด้าน
การท่องเที่ยวและการเดินทาง 
 Study vocabulary and language used in travelling and tourism business, such 
as hotel, restaurant, airport, including a practice of the four skills in contexts as greeting, 
welcoming, travelling, introducing tourist attraction, planning trips, looking for and 
inquiring travelling information, dealing with customs and passport control as well as an 
explanation of general knowledge on tourism and travelling. 
 
90595010  ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจข่าวสารและข้อมูลในสื่อสารมวลชน 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR UNDERSTANDING NEWS AND INFORMATION IN MASS MEDIA 
 ศึกษาภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชนรูปแบบต่างๆ เช่นหนังสือพิมพ์ นิตยาสาร โฆษณา 
เว็บไซต์ รายการวิทยุและโทรทัศน์ เพ่ือเข้าใจข่าวสารและเนื้อหา 
 Study English in various types of mass media such as newspapers, magazines, 
advertisements, web sites, radio, and television in order to understand news and 
information. 
 
90595011 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวท างาน 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR WORK PREPARATION 
 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น การอ่านคู่มือ เครื่องหมาย 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานอาชีพ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ บันทึกข้อความ บทคัดย่อ 
รายงาน จดหมายอิเลคทรอนิคส์ จดหมายเชิญประชุม บันทึกและรายงานการประชุม รวมทั้งฝึกการ
สัมภาษณ์ การอภิปรายต่อที่ประชุม และการน าเสนอผลงาน 
 Develop language skills necessary for professional purposes: reading manuals 
and technical signs; writing job application letter, resumes, memos, reports, abstracts, 
emails, calls for meeting, minutes and proceedings; practicing interviews, job discussion 
and work presentation. 
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90595012  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาชีพ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION 
 ฝึกทักษะในการติดต่อสื่อความหมายภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะในการฟังและการพูดใน
โอกาสต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาทักษะการสนทนา การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การกล่าวสุนทรพจน์ 
และฝึกการเสนอผลงานทางวิชาชีพต่อที่ประชุม 

 Practice English communication skills emphasizing listening and speaking 
skills for various occasions, including the development of skills in conversation, 
discussion, exchanges of opinions, speech making and academic paper presentation in 
public. 

 
90595013 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR MANAGEMENT 
 ศึกษาและฝึกใช้โครงสร้างภาษา ค าศัพท์และส านวนจากบริบทที่เกี่ยวกับการจัดการซึ่ง
คัดเลือกเนื้อหาด้านการจัดการที่เป็นเนื้อหาจริงมาให้ฝึก โดยเน้นทักษะการอ่านเ พ่ือความเข้าใจพร้อมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษามา 
 Study and practice language structures, vocabulary and expressions in 
management contexts extracted from authentic management materials with an 
emphasis on reading comprehension, including the application of knowledge studied. 
 
90595014 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR BUSINESS 
 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ โดยเน้นความเข้าใจในการอ่าน
ข้อเขียนทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ การใช้ศัพท์ ส านวน และภาษาในเชิงธุรกิจ การเขียนจดหมายบันทึกช่วย
จ า รวมทั้งการฝึกฟังและพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจ 
 Study and practice English for business communication, with emphasis on 
reading texts from various kinds of business, on vocabulary and expression usage in 
business contexts, on writing business letters, memos, and on listening and speaking in 
various situations of business. 
 
90595015 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR MARKETING 
 ศึกษาและฝึกใช้โครงสร้างภาษา ค าศัพท์และส านวนจากบริบทที่เกี่ยวกับการตลาดซึ่ง
คัดเลือกเนื้อหาด้านการตลาดที่เป็นเนื้อหาจริงมาให้ฝึก โดยเน้นทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจพร้อมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ทีไ่ด้ศึกษามา 
 Study and practice language structures, vocabulary and expressions in 
marketing contexts extracted from authentic marketing materials with an emphasis on 
reading comprehension, including the application of knowledge studied. 
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90595016 อังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR INDUSTRY 
 ศึกษาและฝึกใช้ภาษาอังกฤษในวงการอุตสาหกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย
กระบวนการผลิต การอธิบายการใช้อุปกรณ์ หรือการท างานของเครื่องจักร การอธิบายความปลอดภัยในที่
ท างาน การเขียนป้ายเตือนอันตราย การเขียนค าสั่ง การฝึกฝนทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนในที่
ท างาน 
 Study and practice different industrial aspects: describing production 
processes; explaining how to use equipment or how to operate machines; explaining 
safety at work; writing warnings and instructions, applying communication skills both 
speaking and writing related to work. 
 

90595017 การออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้น     3 (3-0-6) 
BASIC ENGLISH PRONUNCIATION  

ศึกษาและฝึกฝนระบบเสียงและระดับเสียงในภาษาอังกฤษ โดยเน้นสัทอักษรในระบบเสียง
ภาษาอังกฤษ การออกเสียงสระและพยัญชนะ การเน้นเสียงในระดับค าและระดับประโยค และส าเนียง
ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน 

A study and practice of English sound systems and intonation, focusing on 
the study of phonetic alphabets, the pronunciation of English vowel and consonant 
sounds, word and sentence stress, and different accents in today’s English. 
 
90595018  ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงานทางวิชาชีพ    3 (3-0-6) 

ENGLISH FOR PROFESSIONAL PRESENTATION 
 ฝึกทักษะในการติดต่อสื่อความหมายและการพูดน าเสนอผลงานภาษาอังกฤษ  มุ่งเน้น

การฝึกปฏิบัติจริง เช่น การพัฒนาทักษะทั้งการจัดเตรียมข้อมูล การใช้สื่อประกอบการน าเสนอ  การพัฒนา
บุคลิกภาพ เพ่ือการน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

A study and practice of communication and presentation skills with an 
emphasis on practical training such as script preparation, use of visual aids, such as the 
ability to present self-confidently and professionally, the ability to manage verbal and 
nonverbal parts of the speech, including the ability to deal with stage-fright and work 
with the audience personality development in order to make an effective presentation. 
 
90595019  การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR COMMUNICATIVE WRITING 

ศึกษาและฝึกการเขียนเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในบริบทต่าง ๆ โดยเน้นการฝึก
การเขียนจดหมาย ในลักษณะต่าง ๆ เขียนรายงาน ค าสั่ง คู่มือ และกระบวนการต่าง รวมทั้งการเขียน
บรรยายสิ่งของ สถานที่ และเหตุการณ์  
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A study and effective practice in English communicative writing in various 
contexts Focusing on letters, reports instructions, manuals, and as a description of things, 
places, and events.  
 
90595020 พูดได้ พูดดี พูดเป็น  3 (3-0-6) 
  THE BEST SPEECH  
  ศึกษากระบวนการการสื่อสารของมนุษย์ ฝึกการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในการสื่อสาร 
หลักการเตรียมการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การแก้ไขความวิตกกังวลในการพูด รวมทั้งเรียนรู้เทคนิคการ
ใช้เสียง ท่าทางและบุคลิกภาพที่เหมาะสม เพ่ือการพูดที่มีประสิทธิภาพ 
   Study Human communication processes. Practice of verbal and non-verbal 
communication, how to structure and organize information to present in various 
situations, physical and vocal skills includes techniques in controlling speech anxiety. 
 
90595021 ภาษาไทยเพ่ือการสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) 
  THAI LANGUAGE FOR CREATIVITY 
  ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกทักษะที่ใช้การสื่อสาร 
ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

 Study Thai language in order to communicate effectively. Practice good 
communication skills including listening, speaking, reading, writing, and creative thinking. 
 
90595022 การฟังและการอ่านเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) 
  LISTENING AND READING FOR IMPROVING LIFE QUALITY 
  ศึกษาหลักการรับสารอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทันสื่อและการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟังและ
การอ่านเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เกิดความรอบรู้ มีประสบการณ์และสร้างจินตนาการ การพัฒนา
ความสามารถในการจับใจความส าคัญ การสรุปประเด็น การวิเคราะห์และประเมินค่าสารทั้งสาระความรู้
และบันเทิงคดี  

 Study and practice principle and perception skills, Media literacy skills. 
Listening and Reading for improving Life quality to understand, experience enhancement, 
and imagination. Development in ability of finding main ideas, analyzing and evaluating 
messages for both academic and non-academic purposes. 
 
90595023 การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) 
  THE DEVELOPMENT OF THAI CREATIVE WRITING SKILLS 

 ฝึกฝนและพัฒนาความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ การถ่ายทอดความรู้ ความคิด
และจินตนาการออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร การเลือกสรรถ้อยค าได้อย่างสละสลวย ถูกต้อง และ
เหมาะสมกับรูปแบบงานเขียน รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อบกพร่องทางการเขียนได้ด้วยตนเอง 
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 Practice and develop the creative writing skills. The expression of knowledge 
Ideas and imagination into writing. The chosen words are euphemisms correct and 
appropriate writing style including can review and edit writings manually.  
 
90595024 การเขียนภาษาไทยในที่ท างาน 3 (3-0-6) 
 WRITING IN WORKPLACE 
 ศึกษาหลักเกณฑ์ รูปแบบและวิธีการเขียนงานเอกสารภาษาไทยประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ทั่วไปใน
ที่ท างาน การใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของเอกสาร ฝึกการเขียนเอกสารในระบบการ
ท างานส านักงาน 
 Study Principles, formats and methods of writing Thai document types; 
correct use of the Thai language appropriate for each type of documents. Practice in 
document writing in accordance with working system in the workplace. 
 
90595025 การเขียนรายงาน 3 (3-0-6) 
 LANGUAGE IN REPORT WRITING 
 ศึกษาโครงสร้างรายงานทางวิชาการเชิงอรรถ และบรรณานุกรม การเขียนรายงานทาง
วิชาการแบบต่าง ๆ โดยเน้นการใช้ภาษาท่ีชัดเจนและเหมาะสมกับงานวิชาการ 
 Study academic report structures, footnote and bibliography, writing various 
types of academic report, with emphasis on clarify and appropriateness. 
 
90595026  ภาษาในสังคมไทย 3 (3-0-6) 
 LANGUAGE IN THAI SOCIETY 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาที่ใช้ในสังคมไทย โครงสร้างของสังคมไทยความสัมพันธ์ของภาษา
กับสังคม การเปลี่ยนแปลงของภาษาอันเนื่องมาจากสภาพของสังคมและภูมิศาสตร์ การพัฒนาภาษากับ
การพัฒนาประเทศ ได้แก่ บ้านพักอาศัย วัด และวัง การเกิดการพัฒนาของชุมชนและเมืองโบราณ 
 Study structure of language used in Thai society, structure of Thai society, 
relationship between language and society; language change caused by social and 
geographical factors; language development and the development of the nation. 
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ภาคผนวก ข 

 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 
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ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หัวข้อ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
โครงสร้าง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์ 
  6 หน่วยกิต 

- กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด  3 หน่วยกิต 
 บังคับเลือกอย่างน้อย  1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 

- กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต - กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  12 หน่วยกิต 
   บังคับเรียน 3 รายวิชา (9 หน่วยกิต) 
   บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 6 หน่วยกิต - กลุ่มศิลปะแห่งการจดัการ  3 หน่วยกิต 
 บังคับเลือกอย่างน้อย  1 รายวิชา 
- กลุ่มคุณคา่แห่งชีวิต  6 หน่วยกิต 
   บังคับเรียน 2 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 
 บังคับเลือกอย่างน้อย 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 6 หน่วยกิต - กลุ่มวิถีแห่งสังคม   3 หน่วยกิต 
 บังคับเลือกอย่างน้อย  1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 

รวม 30 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต 
- บังคับเรียน 5 รายวิชา จ านวน 12 หน่วยกิต 
- บังคับเลือก 5 รายวิชา จ านวน 15 หน่วยกิต 
- เลือกเรียน 1 รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต  
  (สามารถเลือกได้จากทั้ง 5 กลุม่) 

กลุ่มวชิาและจ านวน
รายวิชา 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์ 
 จ านวน 33 รายวิชา 

- กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด จ านวน 4 รายวิชา 

- กลุ่มวิชาภาษา 
 จ านวน 26 รายวิชา 

- กลุ่มภาษาและการสื่อสาร จ านวน 26 รายวิชา 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
 จ านวน 39 รายวิชา 

- กลุ่มศิลปะแห่งการจดัการ จ านวน 5 รายวิชา 
- กลุ่มคุณคา่แห่งชีวิต จ านวน 10 รายวิชา 

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
 จ านวน 25 รายวิชา 

- กลุ่มวิถีแห่งสังคม  จ านวน 7 รายวิชา 

รวม 123 รายวิชา รวม 52 รายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หัวข้อ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
รูปแบบรหัสวิชา - รหัสต าแหน่งท่ี 1-2 หมายถึง รหสัประจ า 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดเป็น 90 
- รหัสต าแหน่งท่ี 3  หมายถึง รหสัประจ า 
  กลุ่มวิชา ก าหนดเป็น 1-4  
     1 = กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์
     2 = กลุ่มวิชาภาษา 
     3 = กลุ่มวิชามนุษยศ์าสตร ์
     4 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
- รหัสต าแหน่งท่ี 4-5 หมายถึง รหสัประจ า 
  สาขา ของกลุ่มวิชา 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณติศาสตร ์
     01 = สาขาวิชาคณติศาสตร์และสถติิ  
     02 = สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 
     03 = สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ   
     04 = สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป  
     05 = สาขาวิชาเคมี  
     06 = สาขาวิชาฟิสิกส์  
     07 = สาขาวิชาชีววิทยา  
     08 = สาขาวิชาพลังงานและสิง่แวดล้อม  
กลุ่มวิชาภาษา 
     01 = สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
     02 = สาขาวิชาภาษาไทย  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
    01 = สาขาวิชาปรัชญา  
    02 = สาขาวิชาจิตวิทยา  
    03 = สาขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ  
    04 = สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และ
  
           สารนิเทศศาสตร์  
    05 = สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ และ 
           วัฒนธรรม  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
     01 = สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ 
     02 = สาขาวิชากฎหมาย  
     03 = สาขาวิชาสังคมวิทยาและรัฐศาสตร ์ 

- รหัสต าแหน่งท่ี 1-2 หมายถึง รหสั
ประจ า 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดเป็น 90 
- รหัสต าแหน่งท่ี 3-4 หมายถึง ปี พ.ศ. 
ที ่
  ท าการปรับปรุงหลักสูตร  

59 = หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ  2559.ศ .  
- รหัสต าแหน่งท่ี 5 หมายถึง รหสั
ประจ า 
  กลุ่ม ก าหนดเป็น 1-5 
     1 = กลุ่มคณุค่าแห่งชีวิต 
     2 = กลุ่มวิถีแห่งสังคม 
     3 = กลุ่มศาสตร์แห่งการคดิ 
     4 = กลุ่มศลิปะแห่งการจัดการ 
     5 = กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
- รหัสต าแหน่งท่ี 6-8 หมายถึง ล าดับที ่
  ของรายวิชา ก าหนดเป็น 001-999 

รายวิชาท่ีสอนเกี่ยวกับ
การใช้ภาษาไทย 

บรรจุอยู่ในกลุม่มนุษยศาสตร ์ บรรจุอยู่ในกลุม่ภาษาและการสื่อสาร 
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ภาคผนวก  ง 
ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 111 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  21 หน่วยกิต 
11446151 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
 ENGINEERING MATHEMATICS 1  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 ฟังก์ชัน, ลิมิต, ความต่อเนื่อง และการประยุกต์ใช้อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์แนะน าอนุพันธ์การหาอนุพันธก์าร  
ประยุกต์ใช้อนุพันธ์ปริพันธ์จ ากัดเขต 
 Mathematics induction, limits and continuity, derivatives and applications,  
differentials, integration and applications, improper integral. 
   
11446152 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
 ENGINEERING MATHEMATICS 2  
 วิชาบังคับก่อน : 11446151 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1  
 PREREQUISITE : 11446151 ENGINEERING MATHEMATICS 1  
 เวกเตอร์ใน 3 มิติ เส้นตรงและระนาบใน 3 มิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันหลายตัวแปร ระบบพิกัด 
เชิงขั้ว ปริพันธ์หลายชั้น เวกเตอร์แคลคูลัส 
 vectors in 3-dimensions, lines and planes in 3-dimensions, calculus of several  
variables, polar coordinates, multiple integrals, vector calculus. 
   
11446253 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) 
 ENGINEERING MATHEMATICS 3  
 วิชาบังคับก่อน : 11446152 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2  
 PREREQUISITE : 11446152 ENGINEERING MATHEMATICS 2  
 เมตริกซ์และตัวก าหนด สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นเอก 
พันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นไม่เอกพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว ผลการแปลงลา 
ปาลซ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น อนุกรมอนันต์ อนุกรมฟูเรีย การประยุกต์สมการเชิงอนุพันธ์สามัญกับ 
ปัญหาทางวิศวกรรม 
 Matrices and determinants, first order linear differential equations,  
homogeneous linear differential equations with constant coefficients, non-homogeneous linear  
differential equations with constant coefficients, Laplace transform, system of linear differential  
equations, infinite series, Fourier series, application of differential equations in engineering  
problems. 
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11456151 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1 3(3-0-6) 
 GENERAL PHYSICS 1  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 เวคเตอร์เบื้องต้น การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ แรง สมดุล กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การ 
เคลื่อนที่ตามเส้น การเคลื่อนที่บนระนาบ งาน พลังงาน กฎอนุรักษ์พลังงาน โมเมนตัม กฎอนุรักษ์โมเมนตัม การ 
เคลื่อนที่แบบสั่น การเคลื่อนที่แบบหมุน กฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม การเคลื่อนที่แบบคลื่น สมบัติเชิงกลของสาร  
ความร้อนพ้ืนฐาน และเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น 
 Basic of vector, acceleration, force, equilibriums, Newton’s laws, linear motions,  
plane motions, work, energy, conservation of energy, momentum, conservation of momentum,  
simple harmonic, rotation, conservation of angular momentum, wave, mechanical properties of  
material, basic of heat, fundamental of thermodynamics. 
 
11456152 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1 1(0-3-2) 
 GENERAL PHYSICS LABORATORY 1  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 การทดลองระดับเบื้องต้น  เกี่ยวกับบางหัวข้อในฟิสิกส์ทั่วไป 1  
 Elementary level experiments in some topics in GENERAL PHYSICS 1 
  
11456153 ฟิสิกส์ท่ัวไป 2 3(3-0-6) 
 GENERAL PHYSICS 2  
 วิชาบังคับก่อน : 11456151 ฟิสิกส์ทั่วไป 1  
 PREREQUISITE : 11456151 GENERAL PHYSICS 1  
 ไฟฟ้าสถิต กฏของคูลอมบ์ กฏของเกาส์ แม่เหล็กไฟฟ้า กฏของบิโอซาวาร์ท กฏของแอมแปร์  
กฏของฟาราเดย์ กฏของแม็กเวลล์ ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สมบัติของแสง และฟิสิกส์สมัยใหม่ 
 Electrostatics, Coulomb’s law, Gauss’s law, Electromagnetic, Biot-savart law,  
Ampere’s law, Faraday’s law, Maxwell’s law, alternative current, basic of electronics, optical  
properties, and modern physics. 
 
11456154 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 2 1(0-3-2) 
 GENERAL PHYSICS LABORATORY 2  
 วิชาบังคับก่อน : 11456152 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  
 PREREQUISITE : 11456152 GENERAL PHYSICS LABORATORY 1  
 การทดลองระดับเบื้องต้น  เกี่ยวกับบางหัวข้อในฟิสิกส์ทั่วไป 2  
 Elementary level experiments in some topics in GENERAL PHYSICS 2 
 
 



                                                         152                                                        มคอ. 2 

วศ.บ.(วิศวกรรมเครือ่งกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์จังหวัดชุมพร  
 

11466151 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
 GENERAL CHEMISTRY  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 พ้ืนฐานของทฤษฎีอะตอมและปริมาณสัมพันธ์ คุณสมบัติของก๊าซ คุณสมบัติของของแข็ง  
คุณสมบัติของของเหลว และคุณสมบัติของสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออน จลนพลศาสตร์เคมี โครงสร้างทาง 
อิเล็กตรอนของอะตอม พันธะเคมี สมบัติตามตารางพีริออกดิก ธาตุเรพรีเซนทิทีฟ ธาตุโลหะและโลหะทรานซิชัน 
ปฏิกิริยาของกรด-เบสและปฏิกิริยารีดอกซ์ 
 Stoichiometry and basis of the atomic theory, properties of gases, liquids,  
solids and solutions, chemical bonds, periodic properties, representative elements, metals and 
transition metals, acid-base and redox reactions. 
 
11466152 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 การทดลองระดับเบื้องต้น  เกี่ยวกับบางหัวข้อในเคมีทั่วไป  
 Elementary level experiments in some topics in general Chemistry  
 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  30 หน่วยกิต 
11106151 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 
 ENGINEERING DRAWING  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 การเขียนอักษรเชิงวิศวกรรม เทคนิคการร่าง เรขาคณิตประยุกต์ การเขียนรูปภาพและแบบ 
ออโธกราฟฟิก ภาพตัด ภาพด้านพิเศษ เรขาคณิตเชิงพรรณาและแผ่นคลี่ การก าหนดขนาดและความคลาดเคลื่อน 
เกลียวและอุปกรณ์ยึด ปฎิบัติการเชื่อมและสัญลักษณ์การเชื่อม คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบ 
 Engineer lettering, sketching techniques, applied geometry, pictorials and  
orthographic drawing, section views,  and auxiliary views, descriptive geometry and 
development, dimensioning and tolerance, thread and fasteners, welding practices and symbols, 
introduction to CAD. 
 
11106159 กลศาสตร์วิศวกรรม 4(4-0-8) 
 ENGINEERING MECHANICS  
 วิชาบังคับก่อน : 11456151 ฟิสิกส์ทั่วไป 1  
 PREREQUISITE : 11456151 GENERAL PHYSICS 1 
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 บทน า ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุล จุดศูนย์ถ่วงและเซนทรอยด์ สถิตศาสตร์ของไหล แรง 
กระจาย แรงเสียดทาน การเคลื่อนที่และจลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของ 
นิวตัน 
 Introduction, force systems, resultant, equilibrium, center of gravity and  
centroids, fluid statics, distributed force, friction, kinematics and kinetics of particles and rigid  
bodies; Newton’s second law of motion. 
 
11106157 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 ENGINEERING MATERIALS  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 การศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้าง และคุณสมบัติ และกระบวนการผลิต และ 
การประยุกต์ใช้ของวัสดุวิศวกรรมกลุ่มหลัก เช่น โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุประกอบ รวมไปถึง คุณสมบัติ 
ทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ 
 Study of relationship between structures, properties, production processes and 
applications of main groups of engineering materials i.e. metals, polymers, ceramics and 
composites and including mechanical properties and materials degradation. 
 
11106158 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) 
 COMPUTER PROGRAMMING  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การท างาน 
ร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ภาษาโปรแกรมในปัจจุบัน และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์   
 Study of computer concepts; computer components; Hardware and software  
interaction; Current programming language; Computer programming using practices. 
 
11106251 เทอร์โมไดนามิกส์ 4(4-0-8) 
 THERMODYNAMICS  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 ก๊าซอุดมคติ อุณหภูมิกับการวัดความร้อน กฎข้อแรกของเทอร์โมไดนามิกส์ ทฤษฎีจลน์ของ  
ก๊าซความดัน อุณหภูมิของก๊าซแรงระหว่างอนุภาคของก๊าซ ความร้อนจ าเพาะและการแบ่งพลังงานของก๊าซ  
คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์และของผสม เอนโทรปีกับกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ กระบวนการผันกลับไม่ได้  
วัฏจักรของคาร์โนต์ วัฏจักรความร้อนและประสิทธิภาพ วัฏจักรท าความเย็นและค่าสัมประสิทธิ์ 
 Ideal gas, temperature and heat, system and control volume, properties of  
pure substances and table of properties and gaseous mixtures, equations of state, first and  
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second laws of thermodynamics, irreversibility, ideal processes, cycles; statistical mechanics and  
microscopically-based properties, heat engine, refrigeration cycle and heat pump. 
 
11126258 กลศาสตร์ของไหล 4(4-0-8) 
 FLUID MECHANICS  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 ค านิยามและคุณสมบัติของของไหล หลักการพ้ืนฐานของกลศาสตร์ของไหล สถิตยศาสตร์ของ 
ไหลสมการพ้ืนฐานอธิบายของไหลในขณะเคลื่อนที่ด้วยการวิเคราะห์แบบปริพันธ์และอนุพันธ์ การวิเคราะห์เชิง 
มิติและความคล้ายกันเชิงพลวัต การไหลแบบภายในและภายนอก การไหลในระบบท่อ การไหลของ 
ของไหลที่มีความหนืด การไหลที่มีศักยภาพ ศักยภาพของความเร็ว 
 Fluid properties, fundamental principles, fluid statics, integral and differential 
analysis of fluid motion, dimension analysis and dynamic similitude, internal and external flow 
and pipe flow, viscous flow, potential flow velocity potential and stream function. 
 
11106254 กลศาสตร์วัสดุ 4(4-0-8) 
 MECHANICS OF MATERIALS  
 วิชาบังคับก่อน : 11106159 กลศาสตร์วิศวกรรม  
 PREREQUISITE : 11106156 ENGINEERING MECHANICS  
 ความเค้น ความเครียด คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ แรงที่กระท าตามแนวแกน การบิด การดัด 
และการเฉือนในคาน ภาชนะความดัน ความเค้นผสม การแปลงความเค้นและความเครียด วงกลมของมอร์ทฤษฎ ี
ความเสยีหายการออกแบบคานและเพลา การเสียรูปของคานและเพลา การโก่งตัวของเสา วิธีพลังงาน 
 Stress, strain and mechanical properties of materials. Axial load, torsion,  
bending and transverse shear, pressured vessels, combined loading, stress and strain 
transformations, Mohr’s circle, failure theory, design of shaft and beam, deflection of beam and  
shaft, buckling of column, energy method,  
 
11126259 กรรมวิธีการผลิต 2(2-0-4) 
 MANUFACTURING PROCESS  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 งานหล่อ กรรมวิธีการหล่อโลหะ การข้ึนรูปด้วยวิธีร้อน การข้ึนรูปด้วยกรรมวิธีเย็น งานเชื่อม 
ไฟฟ้างานเชื่อมก๊าซ งานตัดด้วยก๊าซ การข้ึนรูปด้วยโลหะแผ่น การท างานด้วยวิธีการตัดของเครื่องมือกล 
เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องเจาะ เครื่องกัดเฟือง เครื่องเจียระไน การความคุมเชิงตัวเลข งานกัดเฟือง กรรมวิธีการ 
ผลิตอย่างพิเศษ 
 

  

 Basic manufacturing processes, basic machine tool elements, metal cutting  
and turning machines, drilling and boring machines, milling machines, cutters, shapers, sawing 
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and broaching machines, grinding and abrasive machines, gear and gear- cutting machines, 
thread and thread cutting machines and special processes. 
   
11106155 การทดลองทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 
 ENGINEERING PRACTICES  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 การปฏิบัติการและการทดลองทางวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น วิศวกรรมเกษตร  
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรม 
อุตสาหการ   
 Practice in basic engineering skills such as agricultural engineering, computer  
engineering, mechanical engineering, electrical engineering, civil engineering, electronics  
engineering and industrial engineering. 
 
11126162 ปฏิบัติงานเครื่องกล 2(0-6-4) 
 MECHANICAL WORKSHOP  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 ปฏิบัติงานพื้นฐานกับเครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องเจียระไน รวมทั้งการ 
ใช้เครื่องมือวัดและการร่างแบบชิ้นงาน การปฏิบัติงานเครื่องมือกลที่ความคุมด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน งาน 
เชื่อมโลหะด้วยก๊าซและไฟฟ้า งานเชื่อมมิกส์ งานเชื่อมทิก งานโลหะแผ่นและการบัดกรี 
 Workshop practices, lathe, milling machine shaper, grinding machine, drilling  
machine, tools grinding, operation measuring instruments, processes welding in oxyacetylene  
welding, tig and mix welding, arc welding and sheet metals. 
 
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม  45 หน่วยกิต 
11126351 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
 MECHANICS OF MACHINERY  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของกลไกเครื่องจักรกล  เครื่องต่อ  ชุดเฟืองและระบบ  การขจัด 
ความเร็วและความเร่งในเครื่องจักร  สมดุลของมวลที่เคลื่อนและหมุน  ผลของไจโร 
 The course is about kinematics and dynamics of mechanical devices, linkages,  
gear train and mechanical systems, balancing of linkages and rotors. 
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11126264 การออกแบบเครื่องจักรกล 4(4-0-8) 
 MACHINE DESIGN  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 หลักการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การค านวณความแข็งแรงของวัสดุ และทฤษฎี 
ความเสียหายกรรมวิธีการผลิตและทดสอบใช้งาน ข้อจ ากัดในการออกแบบและปัญหาเชิงเศรษฐศาสตร์ ข้อต่อที่ 
ถอดได้และถอดไม่ได้ สปริง เพลา หมุดย้ า ดุมรองลื่น สายพาน โซ่และเฟือง การออกแบบเพลา สปริง สกรูส่งก าลัง  
สกรูคลัตช์และออกแบบโครงงาน 
 Principle design of a machine and its components, review of strength  
calculations and failure theories, manufacturing processes, testing and uses, design criteria and  
economic considerations, releasable and non-releasable connections, springs, shafts, rivets shaft  
hub connections, bearings, belts, chains and gears. Design of shaft, spring, power screw, screws  
clutches and design project. 
  
11126452 การควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 
 AUTOMATIC CONTROL  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 แนะน าระบบควบคุมส่วนประกอบพ้ืนฐานของระบบระบบเชิงเส้น และการป้อนกลับ การตั้ง 
แบบจ าลองเชิงคณติศาสตร์ของระบบ การหาการตอบสนองและคุณลักษณะการตอบสนองของระบบ, พฤติกรรม 
ในการเปลี่ยนแปลงสภาวะ และเกณฑข์องสมรรถนะ, เสถียรภาพของระบบ, เกณฑ์ผิดพลาดของค่าสัมประสิทธิ์ 
และเกณฑ์ข้อผิดพลาด การวิเคราะห์ระบบควบคุมแบบเชิงเส้น โดยวิธีรทุโลคัส และวิธีการตอบสนองต่อความถี่ 
กิรยิาควบคุมพ้ืนฐาน การปรับปรุงสมรรถนะของระบบโดยใช้เทคนิคการชดเชย แนะน าการวิเคราะห์โดยใช้วิธตัีว 
แปรแสดงสภาวะ นอกจากนั้นยังร่วมถึงการทดลองในห้องปฏิบัติการในการใช้สัญญาณไฟฟ้าใช้ควบคุมก าลังของ 
ของไหลและอุปกรณ์ทางอิเล็คทรอนิกส์เพ่ือควบคุมเครื่องจักร การควบคุมแบบป้อนกลบัเบื้องต้น 
 Introduction   to   control   systems,   Basic   system   components,   Linear    
systems   and   feedbacks.  Mathematical  modeling  of  systems.  Response  solutions  and   
response  characteristics  of  systems.  Transient  behavior  and  performance  criteria, Stability 
of systems,  Error coefficients and error criteria. Analysis of linear control systems by the root- 
locus and the frequency-response methods.  Basic  control  actions.  Improving  system   
performance  using  compensation  techniques.  Introduction to the state variable method of 
analysis. Additional, laboratory experiments in the electrical signals are done using fluid power 
and electronic equipment to control machines. Introduction to feedback control. 
 
11126367 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3(3-0-6) 
 MECHANICAL VIBRATIONS  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
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 ระบบหนึ่งล าดับขั้นอิสระ  การสั่นสะเทือนเนื่องจากแรงบิด การสั่นสะเทือนแบบอิสระและ 
แบบบังคับ  วิธีการระบบเทียบเท่า  ระบบหลายล าดับขั้นอิสระ วิธีการและเทคนิคการลดการสั่นสะเทือน และ 
ควบคุมการสั่นสะเทือน 
 Systems with one degree of freedom, torsional vibration, free and forced  
vibration, method of equivalent systems, systems having several degrees of freedom, methods  
and techniques to reduce and control vibration. 
 
11126368 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 
 HEAT TRANSFER  
 วิชาบังคับก่อน : 11106251 เทอร์โมไดนามิกส์  
 PREREQUISITE : 11106251THERMODYNAMICS  
 การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น การน าความร้อนแบบคงตัวในหนึ่งมิติและการน าความร้อน 
หลายมิตแิบบคงตัว การน าความร้อนแบบไม่คงตัว หลักการพาความร้อน การพาความร้อนแบบบังคับ การพาความ 
ร้อนส าหรับการไหลแบบราบเรียบและปั่นป่วน การพาความร้อนตามธรรมชาติ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน การ 
แผ่รังสีความร้อน คุณสมบัติต่าง ๆ วิวแฟคเตอร์  การแลกเปลี่ยนรังสีความร้อนระหว่างพ้ืนผิว 
 Introduction to heat transfer, steady heat conduction in one and more than 
one dimension, unsteady heat conduction, principle in convection heat transfer, forced  
convection, convection in laminar and turbulent boundary layers, natural convection, heat  
exchanger, radiation and properties, view factor and heat exchange between radiation surfaces. 
 
11126260 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล 3(1-6-6) 
 Computer AIDED MECHANICAL ENGINEERING DESIGN  
 วิชาบังคับก่อน : 11106151 เขียนแบบวิศวกรรม  
 PREREQUISITE : 11106151 ENGINEERING DRAWING  
 การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องจักรกล การ 
สร้างแบบจ าลองทางกายภาพและแบบจ าลองของปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานที่เก่ียวข้อง 
 Use of computer for design and analysis of mechanical engineering problems 
Physical modeling and simulations of mechanical engineering problems and related applications. 
   
11126354 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3(3-0-6) 
 INTERNAL COMBUSTION ENGINES  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 ชนิดและหลักการท างานของเครื่องยนต์สันดาปภายในขบวนการสันดาปและระบบเชื้อเพลิง  
ระบบหล่อเย็น ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อลื่น การวิเคราะห์การเผาไหม้ในเครื่องยนต์สันดาปภายในและไอเสีย  
ระบบการจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง สมดุลพลังงานของเครื่องยนต์ สมรรถนะและการทดสอบการบ ารุงรักษา 
 Internal combustion engine type and their operation, combustion processes in  
CI and SI engines, cooling system, emission, fuel and lubricating system, ignition system, heat  
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balance and combustion analysis of engine, performance and testing and including  
maintenance. 
   
11126261 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 3(2-3-6) 
 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 กฎของโอมห์ กฎของเคอร์ชอฟ หลักการซุปเปอร์โพสิชัน  ค่าความเหนี่ยวน าและค่าความเก็บ 
ประจุวงจรล าดับที่หนึ่งและล าดับที่สอง เฟสเซอร ์วงจรไฟฟ้าก าลังแบบกระแสสลับ วงจรแบบสามเฟส สาร 
แม่เหล็ก วงจรแม่เหล็ก หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องจักรเหนี่ยวน า เครื่องจักรซิงโครนัส 
 This course deals with electric circuit: Ohm’s law, Kirchhoff’s law, 
Superposition theory, Inductances and capacitances, First order  and Second order citcuits,  
Phasors, AC power circuits, three-phase circuits, magnetic materials, magnetic circuits,  
transformer, DC machines, induction machines and synchronous machines. 
 
11126262 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-2) 
 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY 1  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากวิชาการทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล   
 Continue the experiment from mechanical engineering laboratory   
   
11126359 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-2) 
 MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY 2  
 วิชาบังคับก่อน : 11126262 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1  
 PREREQUISITE : 11126251MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY 1 
 เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากวิชาการทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 
 Continue the experiment from mechanical engineering laboratory 1. 
   
11126360 การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-2) 
 ANALYSIS OF MECHANICAL ENGINEERING PROBLEMS  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 เป็นการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เก่ียวข้องกับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยการปาฐกถาหรือ 
สัมมนาพิเศษในหัวข้อตามความสนใจของนักศึกษาหรือกลุ่มนักศึกษาที่ได้เสนอมา โดยได้รับความเห็นชอบจาก 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  เขียนรายงานและน าเสนอผลการศึกษาโดยวิธีการสอบปากเปล่า 
 The course deals with the consent of project advisor. Advance studies in 
various subjects through classes or special seminars on selected topics subjected to availability 
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of instructors and the expressed interest of students. The students have to discuss the topic 
detail with a supervisor and  give a short presentation on their study. 
   
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม  กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
11126365 การท าความเย็น 3(3-0-6) 
 REFRIGERATION  
 วิชาบังคับก่อน : 11106251 เทอร์โมไดนามิกส์  
 PREREQUISITE : 11106251THERMODYNAMICS  
 แนวคิดและวัฎจักรการท าความเย็นพ้ืนฐาน อุณหพลศาสตร์ของวัฎจักรการท าความเย็นแบบ 
อัดไอ สารท าความเย็น ไซโครเมตรี การค านวณภาระการท าความเย็น คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ อีวาโปเรเตอร์  
การจัดให้เข้ากันได้ของอุปกรณ์การท าความเย็น การควบคุมสารท าความเย็นเหลว ชนิดของสารท าความเย็น การ 
ออกแบบท่อในระบบการท าความเย็น ระบบการท าความเย็นอุณหภูมิต่ า ระบบท าความเย็นแบบดูดกลืน การ 
ประยุกต์ของการท าความเย็นและความปลอดภัย 
      Concepts and basis of refrigeration cycle, thermodynamics for vapor  
compression refrigeration cycle, Psychometry, cooling load calculation, compressor, condenser,  
evaporator, the compatibility of the cooling equipments, liquid refrigerant control, refrigerant  
types, the piping design in cooling system, low temperature cooling system, absorption  
refrigeration system, the cooling applications and safety. 
 
11126358 การปรับอากาศ 3(3-0-6) 
 AIR CONDITIONING  
 วิชาบังคับก่อน : 11126365 การท าความเย็น  
 PREREQUISITE : 11126365 REFRIGERATION  
 พ้ืนฐานทางการปรับอากาศ ไซโครเมตรี และระบบปรับอากาศ การค านวณภาระการท า 
ความเย็น ระบบการปรับอากาศและอุปกรณ์ การส่งกระจายอากาศ การวางท่อน้ า การควบคุมการปรับอากาศ 
การติดตั้งและการทดสอบ การประยุกต์ของการปรับอากาศและระบบป้องกันอัคคีภัย 
 Basis of air conditioning, Psychometry, air conditioning system, cooling 
load calculation, equipments, air distribution, water piping installation, air-conditioning  
controls, installation and examination,  air conditioning applications and fire safety system. 
 
11126254 การวัดเชิงกล 3(3-0-6) 
 MECHANICAL MEASUREMENT  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 การวัดปริมาณกายภาพทางไฟฟ้าและทางกล เช่น ระยะขจัดความเครียด ความเร็ว 
ความเร่งอุณหภูมิและอัตราการ าหล เทคนิคการบันทึก แจกแจงและกลั่นกรองข้อมูง การรวบรวมและการ 
แจกแจงข้อมูลโดยส่วนกลาง เพ่ือผลทางการติดตามและควบคุมและกระบวนการผลิตหลักการเขียนรายงาน 
รวมทั้งการใช้แผนภาพ กราฟแผนผังและการวิเคราะห์ความไม่แน่นอน 
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 This cord involves electrical and mechanical measurement of physical 
quantities: displacement, strain, velocity, acceleration, pressure, flow rate and 
temprerature; data processing and reduction techniques, centralized acquisition and  
processing of data for production monitoring. 
 
11126501 วิศวกรรมยานยนต์ 1 3(2-3-6) 
 AUTOMOTIVE ENGINEERING 1  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 ศึกษาความรู้พื้นฐานของเครื่องยนต์ ส่วนประกอบต่างๆ เสื้อสูบ ฝาสูบ ระบบขับเคลื่อน 
วาล์ว ระบบหล่อลื่น ระบบหล่อเย็น ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ในเครื่องยนต์ ระบบมอเตอร์สตาร์ท ระบบชาร์จ 
ไฟ ระบบจุดระเบิด ระบบจ่ายเชื้อเพลิง ระบบไอดี ไอเสีย ระบบควบคุมมลพิษ และ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ควบคุม 
การท างานของเครื่องยนต์ โดยเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยถอดประกอบทุกๆระบบของเครื่องยนต์ทั้ง 
เบนซินและดีเซล 
 Basic knowledge of engines including all engine components, cylinder block, 
cylinder head, valve train, lubrication system, cooling system, electrical and electronics system, 
starting and charging system, ignition system, fuel delivery system, intake and exhaust system, 
emissions control system and computer control system. This course consists of lecture and  
training. Students learn how to assembly and disassembly all components of the gasoline and  
diesel engine. 
 
11126263 การค านวณทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 ENGINEERING COMPUTATION  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 ความส าคัญของการค านวณทางวิศวกรรม การหารากของสมการ ระบบสมการเชิงเส้น การ 
ประมาณข้อมูลด้วยฟังก์ชัน การประมาณค่าอินทิกรัลเชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  
การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยด้วยวิธีผลต่างสืบเนื่องและวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น 
 Importance of engineering computation; numerical solutions of equations; 
system of linear equation; approximation data by functions; numerical integration; numerical 
solutions of ordinary differential equations; numerical solutions of partial differential equations 
by finite different and introduction to finite element methods. 
 
11126363 การควบคุมก าลังของไหล 3(3-0-6) 
 FLUID POWER CONTROL  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE 
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 ทฤษฎีการควบคุมก าลังของของไหล โครงสร้างของระบบก าลังของของไหล หลักการ 
ท างานของอุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิกส์และนิวเมติก การออกแบบวงจรและการวิเคราะห์ระบบไฮดรอลิกส์และนิว 
เมติกในอุตสาหกรรม ระบบควบคุมป้อนกลับ เทคนิคการแก้ปัญหาระบบไฮดรอลิกส์และนิวเมติกในอุตสาหกรรม 
และออกแบบวงจร PLC เบื้องต้น 
 Fluid power control theory; structures of fluid power system, principles of 
equipment operation in hydraulics and pneumatics systems; design of hydraulics and  
pneumatics systems; application of hydraulics and pneumatics systems; Feedback Control  
System; analysis of hydraulics and pneumatics systems for industries; solving techniques of  
hydraulics and pneumatics systems for industries and Preliminary design of PLC. 
 

กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม  กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร 
11126361 วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตร 3(2-2-5) 
 ENGINEERING PROCESS FOR FOOD AND AGRICULTURAL PRODUCTS 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 ความสมดุลของพลังงานและมวลสาร ในขบวนการแปรรูปผลผลิตการเกษตร การควบคุมและ 
บันทึกในกระบวนการแปรรูป การอบแห้ง การสูญเสียความชื้น กระบวนการทางความร้อน และการเก็บในห้องเย็น 
ของผลผลิตการเกษตร 
 Mass and energy balance in agricultural processing. Control and recording 
in agricultural processing, drying, moisture loss, thermal processes and refrigeration of 
agricultural products 
 
11126482 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 3(2-2-5) 
 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 สมบัติเชิงกลของดินและพืชที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องจักรกลการเกษตร หลักการของ 
การด าเนินงานเครื่องจักรกลการเกษตร; หลักการของเครื่องจักรเพ่ือการเกษตรและฟาร์มด าเนินการออกแบบ:  
อุปกรณ์เตรียมดินปลูกและอุปกรณ์การเพาะปลูกการเก็บเกี่ยว การทดสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เกษตรกรรม มาตรฐานและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ 
และการจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร 
 Mechanical properties of soil and plant related to agricultural machinery  
design; principles of agricultural machinery operations; principles of agricultural machines and  
farm implements design: tillage equipments, planting and cultivating equipments, harvesting  
machines; testing and performance evaluation agricultural machines; agricultural machinery  
standards; introduction to economics and agricultural machinery management. 
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11126282 วิศวกรรมแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร 3(3-0-6) 
 AGRICULTURAL TRACTOR ENGINEERING  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 วัฏจักรกระบวนการสันดาป วัฏจักรมาตรฐานอากาศ เชื้อเพลิงเครื่องยนต์สันดาปภายใน 
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซล ระบบการหล่อลื่น ระบบไฟฟ้า ระบบหล่อเย็น ระบบส่งถ่ายก าลัง ระบบ 
ซูเปอร์ชาร์ทและสคาเวนจิ้ง ล้อยางและอ่ืนๆ ทฤษฎีของแทรคชั่น กลไกของแทรกเตอร์ การควบคุมการพ่วง และ 
การควบคุมไฮดรอลิกส์ การทดสอบเครื่องยนต์และแทรกเตอร์ 
 Air standard cycle and combustion processes, internal combustion fuels, spark 
and compression ignition engines, lubricating, electrical systems, cooling and transmission 
systems, supercharging and scavenging, wheels and tires, traction theory, tractor mechanism, 
hitch and hydraulic control, engine and tractor testing. 
   
11126163 หลักวิศวกรรมเกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF AGRICULTURAL ENGINEERING   

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 ทฤษฎีเบื้องต้นและการน าความรู้ทางวิศวกรรมเกษตรที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาไปใช้ 
แนะน า การประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมเพ่ือแก้ปัญหาทางด้านการผลิตทางการเกษตร เนื้อหาวิชาทางวิศวกรรม 
เกษตรครอบคลุมสาขาต่างๆได้แก่ วิศวกรรมดินและน้ า วิศวกรรมเพ่ือการผลิตสัตว์บกและสัตว์น้ า วิศวกรรมเพ่ือ 
การผลิตพืช วิศวกรรมเพ่ือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเกษตร 
 Basic theory and practice for the various fields of agricultural engineering. 
Introduce the application of engineering to the problems of agricultural production. The 
coverage fields of study include Land and Water Engineering, Animal Production and Aqua- 
cultural Engineering, Plant Production Engineering, Agro Processing Engineering, Energy and 
Biomass Engineering, Information Technology for Agricultural Production. 
   
11126284 สมบัติทางกายภาพของผลผลิตเกษตร 3(2-2-5) 
 PHYSICAL PROPERTIES OF AGRICULTURAL PRODUCE  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 ทฤษฎีและวิธีการวัดสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกล สมบัติทางความร้อน สมบัติทางไฟฟ้า  
สมบัติทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติที่เก่ียวกับน้ าในผลผลิต รวมถึงหลักการเบื้องต้นในการวัดคุณภาพของผลผลิต 
แบบไม่ท าลาย 
 Theory and measurement of physical, mechanical, thermal, electrical, and 
electromagnetic properties of agricultural produce; properties related to water in the product. 
Elementary principle of non-destructive quality evaluation of agricultural products. 
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11126615 วิศวกรรมดินและน้ า 3(3-0-6) 
 SOIL AND WATER ENGINEERING  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 ความสัมพันธ์ระหว่างดินและน้ าภายในดิน การเคลื่อนที่ของน้ าลงไปในดิน วัฏจักรอุทกวิทยา  
น้ าฝนและน้ าท่า การพังทลายของดิน และการควบคุมปัญหาดินและน้ าเค็ม การระบายน้ า การอนุรักษฺดินและน้ า 
 Soil-water relationship,flow of water into and through soil,hydeologic  
cycle, rainfall and runoff, soil erosions and control, salt problema in soil and water,  
Drainage and soil and water conservation 
 

-กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา  กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  6 หน่วยกิต 
11126366 วิศวกรรมโรงจักรผลิตก าลัง 3(3-0-6) 
 POWER PLANT ENGINEERING  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 หลักการการอนุรักษ์พลังงานและแนวทางการน าไปใช้  การวิเคราะห์เชื้อเพลิงและการเผา 
ไหม้  การศึกษาองค์ประกอบของไอน้ า  โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส และโรงไฟฟ้าเครื่องยนต์สันดาปภายใน  วัฏจักร่วม 
และโคเจนเนอเรชั่น  โรงไฟฟ้าพลังน้ า  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์  การควบคุมและการใช้อุปกรณ์  เศรษฐศาสตร์ของ 
โรงไฟฟ้าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 Energy conversion principles and availability concept, fuels and combustion  
analysis and component study of steam, gas turbine and internal combustion engine power  
plants, combined cycle and cogeneration, hydro power plant, nuclear power plant, control and  
instrumentation, power plant economics and environmental impacts. 
 
11126503 พลศาสตร์ยานยนต์ 3(3-0-6) 
 DYNAMICS OF VEHICLES  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 หลักการของพลศาสตร์ยานยนต์ การวิเคราะห์เชิงพลศาสตร์ของโครงสร้างยานยนต์ ระบบ 
ช่วงล่าง ระบบเบรค ระบบบังคับเลี้ยว ระบบส่งก าลัง การวิเคราะห์สมรรถนะ กลไกควบคุม ตามสภาวะการขับขี่ 
 Principle of vehicle dynamics; dynamic response analysis of automotive  
systems: automotive structure, suspension system, brake system, steering system, power  
transmission system; performance analysis; handling mode. 
 
11126505 การพาความร้อน 3(3-0-6) 
 CONVECTION HEAT TRANSFER  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
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 การพาความร้อนตามธรรมชาติและแบบบังคับส าหรับการไหลแบบราบเรียบ และแบบ 
ปั่นป่วน ซึ่งเกิดบนพื้นผิวภายนอกและภายในท่อ การใช้ทฤษฎีชั้นขอบเขตกับการพาความร้อน การหาผลลัพธ์โดย 
วิธีความคล้ายคลึงและการวิเคราะห์แบบไร้หน่วย การพาความร้อนในการไหลความเร็วสูง การเดือดและการ 
ควบแน่น 
 forced convection in laminar and turbulent flow over surfaces and within  
ducts, application of boundary layer heat transfer theory, similarity and dimensionless analysis,  
high speed flow heat transfer, boiling and condensation. 
 
11126506 การเผาไหม้ 3(3-0-6) 
 COMBUSTION  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 มูลฐานของการเผาไหม้ปฏิกริยาการเผาไหม้ การแตกต่าง การระเหยเป็น ไอและ 
ประสิทธิภาพการเผาไหม้ การติดไฟ ปฏิกริยาปลุกเร้า ขบวนการ คิเนติคส์ และไม่สมดุล การก่อตัวของมลพิษ 
เชื้อเพลิงต่าง ๆ การน าไปใช้ กับเครื่องยนต์ การผลิตพลังงาน และความปลอดภัยจากไฟ 
 This is a study on fundamentals of combustion, flame speed, flammability,  
ignition, stirred reactions, kinetics and non-equilibrium processes, pollutant formation,  
application to engines, energy production and fire safety. 
 
11126543 การออกแบบระบบความร้อน 3(3-0-6) 
 THERMAL SYSTEM DESIGN  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 การออกแบบทางด้านวิศวกรรม  การออกแบบของระบบที่ท างานได้  การวิเคระห์ 
เศรษฐศาสตร์ของระบบทางความร้อน  สมการที่เหมาะสม  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของอุปกรณ์ทางความร้อน   
การจ าลองระบบ  การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 Engineering design, design of workable systems, economic analysis on thermal  
systems, equation fitting, model of thermal equipment, system simulation, optimization. 
 
11126508 กังหันก๊าซ 3(3-0-6) 
 GAS TURBINE  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 พลศาสตร์ของแก๊ส วัฏจักรกังหันแก๊ส วัฏจักรกังหันแก๊สส าหรับเครื่องบิน คอมเพรสเซอร์  
ระบบการเผาไหม้เทอร์ไบน์ คุณสมบัติสมรรถนะและการใช้งาน 
 The course includes gas dynamics, gas turbine cycle, gas turbine cycle for  
aircraft propulsion, compressors, combustion systems, performance and applications. 
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11126510 เครื่องจักรกลของไหล 3(3-0-6) 
 FLUID MACHINERY  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 ชิ้นส่วนพื้นฐานของเครื่องจักรกลของไหล ทฤษฎีใบพัด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการไหลใน 
แนวแกน และในแนวรัศมี การวิเคราะห์มิติ สมรรถภาพของปั้มแบบเหวี่ยงหนีศูนย์ กังหันน้ า ความเร็วจ าเพาะเควิ 
เตชั่น กังหันไอน้ า การเลือกปั้มส าหรับระบบให้เหมาะสม การเลือกชนิดของปั้มส าหรับงานต่างๆ 
 This course deals with basics of fluid machinery, blade theory, radial and axial  
flow, dimensional analysis, centrifugal pump efficiency, turbine, cavitation, design and pump  
selection 
 
11126511 การออกแบบท่อในอาคาร 3(3-0-6) 
 PLUMBING SYSTEM DESIGN  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 เป็นวิชาที่ศึกษาการออกแบบระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิงในอาคาร 
สูง โดยเน้นการออกแบบระบบท่อในระบบดังกล่าวรวมทั้งการติดตั้งและออกแบบระบบน้ าทิ้ง น้ าโสโครก และท่อ 
อากาศ พร้อมทั้งระบบดับเพลิงเพื่ออ านวยประโยชน์ในการใช้ให้ดีที่สุด 
 The course concerns about cold water and hot water piping system used in a  
building, installation of waste piping soiled piping and vent piping. The design is for an  
optimisation of the plumbing system including an extinguishing system. 
 
11126512 การออกแบบท่อในโรงงาน 3(3-0-6) 
 PIPING DESIGN FOR INDUSTRIAL PLANTS  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 คุณลักษณะและมาตรฐานท่อ, วาล์ว, ข้อต่อ, ปั๊ม และคอมเพรสเชอร์  การขนถ่ายของไหล 
ผ่านท่อในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรมโรงกลั่น เป็นต้น ปรัชญาการออกแบบ 
ระบบท่อโดยค านึงความแข็งแรงและการสั่นสะเทือน 
 Pipe specifications and pertinent codes. Valves, fitting, pumps and 
 compressors. The transportation function of piping as related to power plants, refineries, slurry  
systems and pumping systems. Philosophy of system design. 
 
11126618       พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 ENERGY AND ENVIRONMENT  

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 แหล่งก าเนิดของพลังงาน การใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานทดแทนใน 
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ภาพรวมและในกรณีของประเทศไทย มลพิษทางอากาศและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิง 
ฟอสซิล พลังงานนิวเคลียร์ เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน 
 Energy resources, utilization of fossil fuel and renewable energy in the global 
context and a case study of Thailand, air pollution and environmental impacts of fossil fuel, 
nuclear power technology, and energy conservation technology. 
 
11126514 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 COMPUTER-AIDED ENGINEERING (CAE)  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 ศึกษาการออกแบบทางคอมพิวเตอรที่ใชหลักการทางวิศวกรรมศาสตร โดยใชระบบ CAD ที่ 
มีสวนประกอบของ CAE ที่สามารถใชประยุกตออกแบบผลิตภัณฑในระบบตางๆของเครื่องจักรกลและการ 
ออกแบบพรอมทั้งจ าลองสถานการณตางๆภายใตเงื่อนไขในการท างานจริง 
 Abbreviation of computer-aided engineering, computer systems that analyze  
engineering designs. Most CAD systems have a CAE component, but there are also independent  
CAE systems that can analyze designs produced by various CAD systems. CAE systems are able  
to simulate a design under a variety of conditions to see if it actually works. 
 
11126515 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 3(3-0-6) 
 COMPUTER-AIDED DESIGN AND MANUFACTURING (CAD/CAM)  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 ศึกษาพ้ืนฐานของดิจิตอลคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการออกแบบ เกี่ยวเนื่องกับรูปทรงเรขาคณิต 
พ้ืนฐาน อันน าไปสู่การออกแบบ และสร้างลักษณะจ าลองของชิ้นส่วนโดยคอมพิวเตอร์ มาตรฐานแบบจ าลองสาม 
มิต ิศึกษาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมกระบวนการของการผลิต ต่อเนื่องจากข้อมูลทางเรขาคณิต  
เทคโนโลยีการประยุกต์ CAD/CAM เช่น ซีเอ็นซี หุ่นยนต์ การข้ึนรูปสามมิติอัตโนมัติและการผลิตในอุตสหกรรม 
ด้วยคอมพิวเตอร์ 
 The fundamental of digital modeling which influents the engineering design  
using computer system and the advancement of software generating models that represent  
actual parts and their mechanical properties, understanding the basic mathematic geometry,  
standard 3D modeling that can be implemented into the modern manufacturing plants where  
the CAD/CAM technology is commonly utilized  such as cnc, programmable logic controller (plc) 
and robotic. 
 
11126601 การวัดและเครื่องมือวัด                                                              3(3-0-6) 
 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION  

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 PREREQUISITE : NONE  
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 การวัดตัวแปรกายภาพทางไฟฟ้าและทางกล เช่น ระยะขจัด ความเครียด ความเร็ว ความเร่ง 
อุณหภูมิ ความดันและอัตราการไหล หลักการเบื้องต้นในการเชื่อมต่ออุปกรณ์การวัดกับคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีทาง 
สถิติในการรวบรวมและแจกแจงข้อมูล การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนและการปรับเทียบเครื่องมือวัด 
 Basic principle of electrical and mechanical measurements of physical 
variables such as displacement, strain, velocity, acceleration, temperature, pressure, and flow 
rate; signal conditioning circuits and interfacing with computer; statistical measurement theory 
including data collection, uncertainty analysis, and instrumental calibration. 
 
11126604 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 3(3-0-6) 
 MATERIAL HANDLING ENGINEERING  

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 PREREQUISITE : NONE  
 ชนิดของอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ ลักษณะของวัสดุแบ่งตามหลักขนถ่ายวัสดุ การออกแบบระบบ 
การเคลื่อนไหลของวัสดุ เทคนิคการวิเคราะห์การเคลื่อนไหลของวัสดุ หลักการเลือกอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุให้ 
เหมาะสม และการออกแบบอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุหลัก เช่นอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงโน้มถ่วงโลก สายพานล าเลียง 
เกลียวล าเลียง อุปกรณ์ล าเลียงด้วยลม กะพ้อล าเลียง 
 Types of material handling equipment, types of materials according to 
principle of material handling, design of material flow, material flow analysis technique,  
selection of material handling equipment, design of principle material handling equipment, such  
as gravity conveyor, belt conveyor, screw conveyor, pneumatic conveyor and bucket elevator. 
 
11126518 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 
 QUALITY CONTROL  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 กฎและการปฏิบัติการควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม  
ในเชิงการบริหารและวิศวกรรมที่เก่ียวกับแผนการประกันคุณภาพ และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ 
 The course deals with principles and practices of quality control in industry,  
administrative and engineering aspects to industrial problems pertaining to quality assurance  
program and product reliability. 
 
11126519 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 ENGINEERING ECONOMICS  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 ต้นทุนและจุดคุ้มทุน ค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา การประเมินค่าใช้จ่ายโครงการที่มี 
มูลค่าต่ าสุด อัตราผลตอบแทน ความคุ้มค่าในโครงการรัฐ ค่าเสื่อมราคา การทดแทนทรัพย์สิน การตัดสินใจภายใต้ 
ภาวะเสี่ยง 
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 This course focuses on economics analysis engineering decision making,  
capital flows, effect of time and interest, different methods if evaluation of alternatives,  
minimum-cost life and replacement analysis, depreciation and taxes, decision analysis,  
preference under risk, capital sources and their effects. 
 
11126541 เทคโนโลยีการอบแหงอาหาร 3(3-0-6) 
 DRYING TECHNOLOGY OF FOODS  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 PREREQUISITE : NONE  
 คุณสมบัติของอากาศชื้น การไหลของอากาศความชื้นสมดุล คุณสมบัติทางฟสิกสของอาหาร 
ระบบอบแหงการวิเคราะหการอบแหงอยางงายและเเมนย า ไดแกการอบแหงเมล็ดเดี่ยว การอบแหงชั้นบาง การ 
อบแหงแบบชั้นหนา การวิเคราะหการอบแหงอาหาร การอบแหงแบบชั้นเมล็ดพืชนิ่งและชั้นเมล็ดพืช เคลื่อนที่การ 
อบแหงแบบพนฝอยการอบแหงแบบถังหมุน 
 Moist air properties, air movement, equilibrium moisture contents, thermo 
physical properties of food, drying systems, rigorous and simplified analysis of grain drying:  
single-kernel, thin layer, and deep-bed grain drying, analysis of food drying: fixed-bed and  
moving-bed drying, spray drying, drum drying. 
 
11126521 การบริหารความปลอดภัยในโรงงาน 3(3-0-6) 
 SAFETY MANAGEMENT  IN  PLANT  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 PREREQUISITE : NONE  
 ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความปลอดภัยและการบริหารความปลอดภัยวิศวกรรมความ 
ปลอดภัยในงานเฉพาะด้าน กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในโรงงาน 
  The Course deals  with theory of accident, safety and safety management,  
safety  law and health in plants 
 
11126539 การค านวณส าหรับแบบจ าลองการอบแห้ง 3(3-0-6) 
 COMPUTATION FOR DRYING SIMULATION  

 วิชาบังคับกอน : 11126263 การค านวณทางวิศวกรรม  
 PREREQUISITE : 11126256  ENGINEERING COMPUTATION  
 ความส าคัญและหลักการพื้นฐานของการอบแห้ง การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
ของการอบแห้งแบบชั้นบางและชั้นหนาของวัสดุรูปทรงแบบต่างๆ การสร้างแบบจ าลองของการอบแห้งโดยใช้ 
อากาศร้อน อากาศร้อนชื้น หรือไอน้ าร้อนยวดยิ่ง การระบุสภาวะเริ่มต้นและสภาวะขอบเขตของกระบวนการ 
อบแห้ง สมดุลมวลและพลังงานของกระบวนการอบแห้ง การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยด้วยวิธีไฟไนต์ 
ดิฟเฟอเรนซ์ การท านายการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัสดุระหว่างอบแห้งด้วยวิธีการถดถอยแบบก าลังสองน้อย 
ที่สุดหรือวิธีการพ้ืนผิวตอบสนองการประยุกต์ใช้โปรแกรม computer ในการแก้ไขปัญหาทางกระบวนการอบแห้ง 
 Importance and fundamental principles of drying; mathematical modeling of 



                                                         169                                                        มคอ. 2 

วศ.บ.(วิศวกรรมเครือ่งกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์จังหวัดชุมพร  
 

thin and thick layer drying process of various shape materials; mathematical modeling of drying 
by hot air, humidified hot air or superheated steam; identification of initial and boundary  
conditions of drying process; mass and energy balance of drying process; finding solution of  
partial differential equations by finite different method; changed prediction of material  
properties during drying by least-squares regression or response surface methodology; computer  
programs applying to solve drying process problems. 
 
11126524 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 INDUSTRIAL AUTOMATION  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 เป็นวิชาที่ศึกษาการผลิตระบบอัตโนมัติ ระบบสายการผลิตอัตโนมัติ วิธีควบคุมเชิงตัวเลข  
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม การผลิตควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการจัดกลุ่มในการผลิต 
 The course studies about concepts in manufacturing and automation,  
automated flow lines, numerical control methods, industrial robots, computer-aided  
manufacturing and group technology. 
   
11126525 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 3(3-0-6) 
 FINITE ELEMENT METHOD  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 พ้ืนฐานของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เกณฑ์ของไฟไนต์เอลิเมนต์ ฟังก์ชันการประมาณในเอ 
ลิเมนต์ การวิเคราะห์ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ส าหรับปัญหาหนึ่งมิติ การแบ่งโดเมนออกเป็นเอลิเมนต์ การรวมสมการ 
ของเอลิเมนต์ การวิเคราะห์ปัญหาสองและสามมิติด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ 
 Introduction to finite element method, finite element formulation, element  
interpolation function, finite element analysis of one dimensional problems, discretizations of  
the domain into elements, assembly of element equations, finite element analysis of two and  
three dimensional problem. 
 
11126527 พลังงานหมุนเวียนและพลังงานยั่งยืน 3(3-0-6) 
 RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 เทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานที่ได้จาก ลม คลื่น ฤดูกาล น้ า กระแสน้ า แสงอาทิตย์ การอนุรักษ์  
การค านึงด้านวิศวกรรมเศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
 The course studies about alternative energy source such as wind, wave, tidal  
and sun. Moreover, the study cover economics and environmental aspect of these alternative  
energies. 
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11126529 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 
 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 หลักการเบื้องต้นของการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน สมดุลพลังงานในการอนุรักษ์และ 
การจัดการพลังงาน  หม้อแปลงไฟฟ้า  มอเตอร์ไฟฟ้า ไ ฟแสงสว่าง  หม้อไอน้ า  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องอัด 
อากาศ การตรวจวัดการใช้พลังงาน เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจวัด การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และแผน 
อนุรักษ์พลังงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา 
   Fundamentals of energy conservation and management; energy balance  
analysis for energy conservation and management;  transformer, motor, lighting, boiler, air  
conditioner, air compressor; energy auditing; instruments and techniques for auditing; economic  
analysis and energy conservation plan; relevant laws; case studies. 
 
11126540 หัวข้อเฉพาะด้านวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
 SELECTED TOPIC IN MECHANICAL ENGINEERING  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE   
 การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
 A study of specific topics on Mechanical engineering. 
 
11126542 ระบบความคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6) 
 AUTOMATIV CONTROL SYSTEMS  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 PREREQUISITE : NONE  
 แนะน าระบบควบคุมส่วนประกอบพ้ืนฐานของระบบระบบเชิงเส้น และการป้อนกลับการตั้ง 
แบบจ าลองเชิงคณติศาสตร์ของระบบ การหาการตอบสนองและคุณลักษณะการตอบสนองของระบบ, พฤติกรรม 
ในการเปลี่ยนแปลงสภาวะ และเกณฑข์องสมรรถนะ, เสถียรภาพของระบบ, เกณฑ์ผิดพลาดของค่าสัมประสิทธิ์ 
และเกณฑ์ข้อผิดพลาด การวิเคราะห์ระบบควบคุมแบบเชิงเส้น โดยวิธีรทุโลคัส และวิธีการตอบสนองต่อความถี่ 
กิริยาควบคุมพ้ืนฐาน การปรับปรุงสมรรถนะของระบบโดยใช้เทคนิคการชดเชย แนะน าการวิเคราะห์โดยใช้วิธีตัว 
แปรแสดงสภาวะ นอกจากนั้นยังร่วมถึงการทดลองในห้องปฏิบัติการในการใช้สัญญาณไฟฟ้าใช้ควบคุมก าลังของ 
ของไหลและอุปกรณ์ทางอิเล็คทรอนิกส์เพ่ือควบคุมเครื่องจักร 
 Introduction   to   control   systems,   Basic   system   components,    Linear 
systems  and  feedbacks.  Mathematical  modeling  of  systems.  Response   solutions  and   
response  characteristics  of  systems.  Transient  behavior  and   performance  criteria, Stability  
of systems,  Error coefficients and error criteria. Analysis of linear control systems by the root- 
locus and the frequency- response methods.  Basic  control  actions.  Improving  system   
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performance  using compensation  techniques.  Introduction to the state variable method of  
analysis. Additional, laboratory experiments in the electrical signals are done using fluid power 
and electronic equipment to control machines. done using fluid power and electronic 
equipment to control machines. 
   
- กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขาแขนงวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร                  6 หน่วยกิต 
11126604 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 3(3-0-6) 
 MATERIAL HANDLING ENGINEERING  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 ชนิดของอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ ลักษณะของวัสดุแบ่งตามหลักขนถ่ายวัสดุ การออกแบบระบบ 
การเคลื่อนไหลของวัสดุ เทคนิคการวิเคราะห์การเคลื่อนไหลของวัสดุ หลักการเลือกอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุให้ 
เหมาะสม และการออกแบบอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุหลัก เช่นอุปกรณ์ล าเลียงด้วยแรงโน้มถ่วงโลก สายพานล าเลียง  
เกลียวล าเลียง อุปกรณ์ล าเลียงด้วยลม กะพ้อล าเลียง 
 Types of material handling equipment, types of materials according to 
principle of material handling, design of material flow, material flow analysis technique,  
selection of material handling equipment, design of principle material handling equipment, such  
as gravity conveyor, belt conveyor, screw conveyor, pneumatic conveyor and bucket elevator. 
   
11126605 การส ารวจและการเตรียมที่ดิน 3(2-3-6) 
 SURVEY AND LAND PREPARATION  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 การส ารวจพื้นราบเบื้องต้น หลักการส ารวจท าระดับและงานส ารวจสนาม การใช้กล้องทีโอ 
โดไลต์ การวัดระยะทาง ความผิดพลาดในงานส ารวจ การท าวงรอบและโครงข่ายสามเหลี่ยม การส ารวจภูมิ 
ประเทศ โค้งวงกลมและโค้งท่ีรัศมีไม่คงท่ี ค านวณพ้ืนที่ และปริมาตร 
 Introduction to plane surveying, leveling principles and  basic  field works, 
applications of theodolites, distance measurement, errors in surveying, traversing and  
triangulation,  topographic survey, circular and transverse curve, area and volume. 
   
11126607 ปฐพีวิทยาส าหรับวิศวกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 SOIL SCIENCE FOR AGRICULTURAL ENGINEERING  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 วัตถุต้นก าเนิดดิน ธรณีสัณฐาน การผุผังและกัดกร่อนของหินและดิน การจ าแนกชั้นดิน 
อนุกรมวิธานของดิน สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน การจ าแนกแระเภทน้ าในดิน การวัดและการประมาณ 
การปริมาณน้ าในดิน การไหลของน้ าผ่านดิน การส ารวจดิน พฤติกรรมพลวัตของดินแรงต้านทานการ 
 Soils parent materials, landforms, weathering and erosion of rock and soil, soil 
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horizons, soil taxonomy, physical and chemical properties of soil, soil water classification, water  
content measurement and estimation, water flow through soil, soil survey. 
   
11126619 หัวข้อเฉพาะด้านวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 SELECTED TOPIC IN AGRICULTURAL ENGINEERING  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร  
 A study of specific topics on agricultural engineering.  
   
11126610 วิศวกรรมเครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว 3(3-0-6) 
 POST-HARVEST MACHINERY ENGINEERING  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 การด าเนินงานในเรือนบรรจุ หลักการคัดเลือก เครื่องคัดเลือก เครื่องคัดขนาดเครื่องลด 
อุณหภูมิ เครื่องเคลือบไข เครื่องท าให้แห้ง เครื่องบ่มผลไม้ เครื่องปิดฉลาก เครื่องบรรจุ การออกแบบเรือนบรรจุ 
การตรวจสอบคุณภาพโดยเทคนิคการไม่ท าให้ผลิตผลเสียหาย เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวชนิดพิเศษส าหรับผัก 
และผลไม้ 
 Processing in packing house, grading principle, grading machine, sorting 
machine,cooling machine, waxing machine, dryer, ripening machine, labeling machines, filling 
machine, packing house design, quality inspect by non-destructive technique, special post- 
harvest machinery for fruits and vegetables. 
 
11126619 การตรวจสอบคุณภาพผลผลิตเกษตรและอาหารแบบไม่ท าลาย 3(2-3-6) 
 NON-DESTRUCTIVE QUALITY EVALUATION OF AGRICULTURAL AND 
 FOOD PRODUCTS 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 การตรวจวัดลักษณะของวัสดุเกษตรและอาหารแบบไม่ท าลายโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ 
ภาพถา่ย การตรวจสอบด้วยวิธีสเปกโทรสโกปีอินพราเรดย่านใกล้ การตรวจสอบด้วยนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ 
การตรวจสอบด้วยสมบัติการตอบสนองต่อการสั่นในย่านความถ่ี การตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงอัลตราโซ 
นิกส์ และการตรวจสอบโดยไม่ท าลายด้วยวิธีเฉพาะแบบอ่ืนๆ การเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้วิธีการตรวจสอบโดย 
ไมท่ าลายในกระบวนการผลิตอาหาร 
 Non-destructive measurement and testing of agricultural and food products 
using image analysis. Near-infrared spectroscopy. Nuclear magnetic resonance spectroscopy.   
Frequency response spectrum. Ultrasonic measurement and testing. Other non-destructive using  
a unique method. Comparison and application of nondestructive measurements in food  
processing. 
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11126620 วิศวกรรมชลประทานและการระบายน้ า 3(3-0-6) 
 IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 หลักการชลประทาน ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่างดิน น้ าและพืช ความต้องการน้ าของพืช 
และความต้องการน้ าชลประทาน การก าหนดการให้น้ าพืช วิธีการให้น้ า ส่วนประกอบของโครงการชลประทาน  
ประสิทธิภาพการชลประทาน วิธีการส่งน้ าและระบายน้ าในพ้ืนที่เพาะปลูก 
 Principles of irrigation, basic soil-water-plant relationships, crop and irrigation 
water requirements, irrigation scheduling, methods of water application, irrigation project  
components, irrigation efficiencies, methods of farm irrigation delivery and drainage systems 
   
11126612 เครื่องจักรกลเกษตร 3(2-3-6) 
 AGRICULTURAL MACHINERY  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 การใช้งานและการปรับตั้งเครื่องมือเตรียมดิน เครื่องปลูก เครื่องมืออารักขาพืชเครื่องให้ปุ๋ย 
และเครื่องเก็บเกี่ยว ความปลอดภัยในการใช้งาน การซ่อมบ ารุงและค่าใช้จ่ายส าหรับเครื่องจักรกลเกษตร 
 Operation and adjustment of land preparation, planting, crop  protection, 
fertilizing and harvesting equipment; safety for operation; maintenance and agricultural  
machinery cost. 
   
11126358 การปรับอากาศ 3(3-0-6) 
 AIR CONDITIONING  
 วิชาบังคับก่อน : 11126365 การท าความเย็น  
 PREREQUISITE : 11126365 REFRIGERATION  
 พ้ืนฐานทางการปรับอากาศ ไซโครเมตรี และระบบปรับอากาศ การค านวณภาระการท า 
ความเย็น ระบบการปรับอากาศและอุปกรณ์ การส่งกระจายอากาศ การวางท่อน้ า การควบคุมการปรับอากาศ  
การติดตั้งและการทดสอบ การประยุกต์ของการปรับอากาศและระบบป้องกันอัคคีภัย 
 Basis of air conditioning, Psychometry, air conditioning system, cooling load 
calculation, equipments, air distribution, water piping installation, air- conditioning controls,  
installation and examination,  air conditioning applications and fire safety system. 
 
11126365 การท าความเย็น 3(3-0-6) 
 REFRIGERATION  
 วิชาบังคับก่อน : 11106251 เทอร์โมไดนามิกส์  
 PREREQUISITE : 11106251THERMODYNAMICS  
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 แนวคิดและวัฎจักรการท าความเย็นพ้ืนฐาน อุณหพลศาสตร์ของวัฎจักรการท าความเย็นแบบ 
อัดไอ สารท าความเย็น ไซโครเมตรี การค านวณภาระการท าความเย็น คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ อีวาโปเรเตอร์  
การจัดให้เข้ากันได้ของอุปกรณ์การท าความเย็น การควบคุมสารท าความเย็นเหลว ชนิดของสารท าความเย็น การ 
ออกแบบท่อในระบบการท าความเย็น ระบบการท าความเย็นอุณหภูมิต่ า ระบบท าความเย็นแบบดูดกลืน การ 
ประยุกต์ของการท าความเย็น 
 Concepts and basis of refrigeration cycle, thermodynamics for  
vaporcompression refrigeration cycle, Psychometry, cooling load calculation, compressor,  
condenser, evaporator, the compatibility of the cooling equipments, liquid refrigerant control,  
refrigerant types, the piping design in cooling system, low temperature cooling system,  
absorption refrigeration system, and the cooling applications 
 
11126519 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 ENGINEERING ECONOMICS  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 ต้นทุนและจุดคุ้มทุน ค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา การประเมินค่าใช้จ่ายโครงการที่มีมูลค่า 
ต่ าสุด อัตราผลตอบแทน ความคุ้มค่าในโครงการรัฐ ค่าเสื่อมราคา การทดแทนทรัพย์สิน การตัดสินใจภายใต้ภาวะ 
เสี่ยง 
 This course focuses on economics analysis engineering decision making,  
capital flows, effect of time and interest, different methods if evaluation of alternatives,  
minimum-cost life and replacement analysis, depreciation and taxes, decision analysis,  
preference under risk, capital sources and their effects. 
 
11126541   เทคโนโลยีการอบแหงอาหาร 3(3-0-6) 
 DRYING TECHNOLOGY OF FOODS  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี       
 PREREQUISITE : NONE  
 คุณสมบัติของอากาศชื้น การไหลของอากาศความชื้นสมดุลคุณสมบัติทางฟสิกสของอาหาร 
ระบบอบแหงการวิเคราะหการอบแหงอยางงายและเเมนย า ไดแกการอบแหงเมล็ดเดี่ยว การอบแหงชั้นบาง การ 
อบแหงแบบชั้นหนา การวิเคราะหการอบแหงอาหาร การอบแหงแบบชั้นเมล็ดพืชนิ่งและชั้นเมล็ดพืช เคลื่อนที่การ 
อบแหงแบบพนฝอยการอบแหงแบบถังหมุน 
 Moist air properties, air movement, equilibrium moisture contents, thermo 
physical properties of food, drying systems, rigorous and simplified analysis of grain drying: 
single-kernel, thin layer, and deep-bed grain drying, analysis of food drying: fixed-bed and  
moving-bed drying, spray drying, drum drying. 
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11126510 เครื่องจักรกลของไหล 3(3-0-6) 
 FLUID MACHINERY  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 ชิ้นส่วนพื้นฐานของเครื่องจักรกลของไหล ทฤษฎีใบพัด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการไหลใน 
แนวแกน และในแนวรัศมี การวิเคราะห์มิติ สมรรถภาพของปั้มแบบเหวี่ยงหนีศูนย์ กังหันน้ าความเร็วจ าเพาะเควิ 
เตชั่น กังหันไอน้ า การเลือกปั้มส าหรับระบบให้เหมาะสม การเลือกชนิดของปั้มส าหรับงานต่างๆ 
 This course deals with basics of fluid machinery, blade theory, radial 
and axial flow, dimensional analysis, centrifugal pump efficiency, turbine, cavitation, design and  
pump selection. 
 
11126254 การวัดเชิงกล 3(3-0-6) 
 MECHANICAL MEASUREMENT  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 การวัดปริมาณกายภาพทางไฟฟ้าและทางกล เช่น ระยะขจัดความเครียด ความเร็วความเร่ง 
อุณหภูมิและอัตราการ าหล เทคนิคการบันทึก แจกแจงและกลั่นกรองข้อมูง การรวบรวมและการแจกแจงข้อมูล 
โดยส่วนกลาง เพื่อผลทางการติดตามและควบคุมและกระบวนการผลิต หลักการเขียนรายงาน รวมทั้งการใช้ 
แผนภาพ กราฟแผนผังและการวิเคราะห์ความไม่แน่นอน 
 This cord involves electrical and mechanical measurement of physical 
quantities: displacement, strain, velocity, acceleration, pressure, flow rate and temprerature; 
data processing and reduction techniques, centralized acquisition and processing of data 
for production monitoring. 
 
11126263 การค านวณทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 ENGINEERING COMPUTATION  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ความส าคัญของการค านวณทางวิศวกรรม การหารากของสมการ ระบบสมการเชิงเส้น  
การประมาณข้อมูลด้วยฟังก์ชัน การประมาณค่าอินทิกรัลเชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ 
สามัญ การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยด้วยวิธีผลต่างสืบเนื่องและวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น 
 Importance of engineering computation; numerical solutions of equations;  
system of linear equation; approximation data by functions; numerical integration; numerical  
solutions of ordinary differential equations; numerical solutions of partial differential equations  
by finite different and introduction to finite element methods. 
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  11126539 การค านวณส าหรับแบบจ าลองการอบแห้ง 3(3-0-6) 
 COMPUTATION FOR DRYING SIMULATION  
 วิชาบังคับกอน : 11126263 การค านวณทางวิศวกรรม  
 PREREQUISITE : 11126256ENGINEERING COMPUTATION  
 ความส าคัญและหลักการพ้ืนฐานของการอบแห้ง การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ 
การอบแห้งแบบชั้นบางและชั้นหนาของวัสดุรูปทรงแบบต่างๆ การสร้างแบบจ าลองของการอบแห้งโดยใช้อากาศ 
ร้อน อากาศร้อนชื้น หรือไอน้ าร้อนยวดยิ่ง การระบุสภาวะเริ่มต้นและสภาวะขอบเขตของกระบวนการอบแห้ง  
สมดุลมวลและพลังงานของกระบวนการอบแห้ง การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยด้วยวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอ 
เรนซ์ การท านายการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัสดุระหว่างอบแห้งด้วยวิธีการถดถอยแบบก าลังสองน้อยที่สุดหรือ 
วิธีการพ้ืนผิวตอบสนอง การประยุกต์ใช้โปรแกรม computer ในการแก้ไขปัญหาทางกระบวนการอบแห้ง 
 Importance and fundamental principles of drying; mathematical modeling of  
thin and thick layer drying process of various shape materials; mathematical modeling of drying  
by hot air, humidified hot air or superheated steam; identification of initial and boundary  
conditions of drying process; mass and energy balance of drying process; finding solution of  
partial differential equations by finite different method; changed prediction of material  
properties during drying by least- squares regression or response surface methodology;  
computer programs applying to solve drying process problems. 
 
11126601 การวัดและเครื่องมือวัด 3(3-0-6) 
 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 การวัดตัวแปรกายภาพทางไฟฟ้าและทางกล เช่น ระยะขจัด ความเครียดความเร็วความเร่ง 
อุณหภูมิ ความดันและอัตราการไหล หลักการเบื้องต้นในการเชื่อมต่ออุปกรณ์การวัดกับคอมพิวเตอร์ทฤษฎีทาง 
สถิติในการรวบรวมและแจกแจงข้อมูล การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนและการปรับเทียบเครื่องมือวัด 
 Basic principle of electrical and mechanical measurements of physical  
variables such as displacement, strain, velocity, acceleration, temperature, pressure, and flow  
rate; signal conditioning circuits and interfacing with computer; statistical measurement theory  
including data collection, uncertainty analysis, and instrumental calibration. 
 
11126364 การควบคุมก าลังของไหล 3(3-0-6) 
 FLUID POWER CONTROL  
 วิชาบังคับกอน : ไมมี       
 PREREQUISITE : NONE  
 ทฤษฎีการควบคุมก าลังของของไหล โครงสร้างของระบบก าลังของของไหลหลักการท างาน 
ของอุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิกส์และนิวเมติก การออกแบบวงจรและการวิเคราะห์ระบบไฮดรอลิกส์และนิวเมติกใน 
อุตสาหกรรม ระบบควบคุมป้อนกลับ เทคนิคการแก้ปัญหาระบบไฮดรอลิกส์และนิวเมติกในอุตสาหกรรม และ 
ออกแบบวงจร PLC เบื้องต้น 
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 Fluid power control theory; structures of fluid power system, principles of  
equipment operation in hydraulics and pneumatics systems; design of hydraulics and  
pneumatics systems; application of hydraulics and pneumatics systems; Feedback Control  
System; analysis of hydraulics and pneumatics systems for industries; solving techniques of  
hydraulics and pneumatics systems for industries and Preliminary design of PLC. 
 
 
 

กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก  6 หน่วยกิต 
11106390 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 0(0-30-0) 
 PREPARING FOR PROFESSIONAL CAREER  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 เทคนิคในการสมัครงานและการสัมภาษณ์ การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมาย 
วิธีการเขียนประวัติส่วนตัวและการสัมภาษณ์งาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ระบบบริหารงาน 
คุณภาพในสถานประกอบการ การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศการ 
สื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 Techniques for Application and interview, selected establishments, application 
letter, resume and job interviews. Basic knowledge about labor law, quality management  
system, social adjustment, personality development, English language, information technology  
and communications, human relations, teamwork and ethics in practice. 
 
11126000 การฝึกงานอุตสาหกรรมภาคฤดูร้อน 0(0-45-0) 
 INDUSTRIAL TRAINING IN SUMMER SEMESTER  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 นักศึกษาทุกคนที่เลือกเรียนกลุ่มวิชาการศึกษาโครงงานวิศวกรรม ต้องผ่านการฝึกงานใน 
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ หรือประมาณ 300 ชั่วโมง ก่อนส าเร็จการศึกษา เพ่ือเพ่ิม 
ประสบการณ์ท างานภายในโรงงานอุตสาหกรรม และเข้าใจหน้าที่ของวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม นักศึกษาผู้ 
ผ่านการฝึกงานต้องเขียนรายงานการฝึกงาน และได้รับหนังสือยืนยันผ่านการฝึกงานอย่างเป็นทางการจาก 
หน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกงานเมื่อศึกษาในชั้นปีที่ 3  
ภาคฤดูร้อน 
 Students who choose the agricultural engineering project are required to pass  
at least 8 weeks or approximately 300 hours for industrial training in one or more companies  
before graduation. The objectives of the industrial training are to develop and recognize the role  
of engineer in industry. Students are required to submit reports and show official statement  
from employers confirming their industrial trainings. Students formally enroll in this subject in  
third year summer semester. 
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11126497 โครงงานวิศวกรรม1 3(0-9-0) 
 ENGINEERING PROJECT 1  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 ความต้องการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม การตรวจเอกสาร การจัดเตรียมข้อเสนอโครงงาน 
แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย โดยให้นักศึกษาได้ศึกษาร่วมกันเป็นกลุ่มๆ 
 
 Needs for solving engineering problems, literature review, preparation of  
project proposal, researchers’ ethics. Group of students co-operate to create about mechanical  
engineering projects. 
 
11126498 โครงงานวิศวกรรม2 3(0-9-0) 
 ENGINEERING PROJECT 2  
 วิชาบังคับก่อน : 11126497 โครงงานวิศวกรรม1  
 PREREQUISITE : 11126497 ENGINEERING PROJECT 1  
 โครงงานพิเศษเกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรม โดยให้นักศึกษาได้ศึกษาร่วมกันเป็นกลุ่มๆ พร้อม 
ทั้งส่งปริญญานิพนธ์ที่แสดงรายละเอียดของโครงงาน และบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงงานเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 Group of students co-operate to create about engineering projects. Submit  
the final reports and give a defended presentation of their project works at the end of the  
semester. 
 
11126495 สหกิจศึกษา 6(0-45-0) 
 COOPERATIVE EDUCATION  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยตามโครงการร่วมมือกัน 
ระหว่างสภาอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของวิศวกรของหน่วยงานภายนอกเป็นระยะเวลา 1  
ภาคการศึกษา นักศึกษาจะมีการท างานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวที่ท างานเต็มเวลา ปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
ผู้ช่วยวิศวกรมีหน้าที่รับผิดชอบที่ก าหนดไว้แน่นอนโดยวิศวกรของหน่วยงานซึ่งท าหน้าที่เสมือนอาจารย์ของ 
นักศึกษาณ หน่วยงานนั้น งานที่ได้รับมอบหมายจะต้องตรงตามสาขาของนักศึกษา โดยอาจเป็นงานประจ าที่ 
ต้องการให้ช่วยหรือโครงการหรืองานวิจัย ซึ่งจะเน้นการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภายนอก และมีการ 
ก าหนดแผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ตลอดระยะเวลาที่ท างาน รวมทั้งก าหนดระยะเวลาการเสนอรายงานและ 
การประเมินผล โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้ามานิเทศงานในระหว่างที่นักศึกษา 
ปฏิบัติงาน วิศวกรของหน่วยงานจะเป็นผู้ประเมินผลความสามารถในการปฏิบัติงานและรายงานวิชาการ และ 
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะเป็น ผู้ประเมินรายงานวิชาการอีกครั้งหนึ่ง 
 Student requires working with non-university organization in abroad under the  
cooperation between the federation of Thai industries and university. The student will be put  
under supervision of senior engineer from the organization for one semester. The student will  
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work as full time staff and has certain job description, given by senior engineer who acts as  
supervisor. The student work must relate to academic topic of the student which gives benefit  
to the organization. There will be certain job schedule and report submission date. There are  
representative from university who will visit student during the training. Senior engineer and the  
university representative will evaluate the student report and performance of the end of the  
training. 
 
11126496 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 6(0-45-0) 
 OVERSEA TRAINING  
 รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
 นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ตาม 
โครงการร่วมมือกันระหว่างสภาอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของวิศวกรของหน่วยงานภายนอก 
เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา นักศึกษาจะมีการท างานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวที่ท างานเต็มเวลา  
ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้ช่วยวิศวกร มีหน้าที่รับผิดชอบที่ก าหนดไว้แน่นอนโดยวิศวกรของหน่วยงานซึ่งท าหน้าที่ 
เสมือนอาจารย์ของนักศึกษา ณ หน่วยงานนั้น งานที่ได้รับมอบหมายจะต้องตรงตามสาขาของนักศึกษา โดยอาจ 
เป็นงานประจ าที่ต้องการให้ช่วยหรือโครงการหรืองานวิจัย ซึ่งจะเน้นการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
ภายนอก และมีการก าหนดแผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ตลอดระยะเวลาที่ท างาน รวมทั้งก าหนดระยะเวลาการ 
เสนอรายงานและการประเมินผล โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเข้ามานิเทศงานในระหว่างที่นักศึกษา 
ปฏิบัติงาน วิศวกรของหน่วยงานจะเป็นผู้ประเมินผลความสามารถในการปฏิบัติงานและรายงานวิชาการ และ 
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะเป็น ผู้ประเมินรายงานวิชาการอีกครั้งหนึ่ง 
 Student requires working with non-university organization in abroad under the  
cooperation between the federation of Thai industries and university. The student will be put  
under supervision of senior engineer from the organization for one semester. The student will  
work as full time staff and has certain job description, given by senior engineer who acts as  
supervisor. The student work must relate to academic topic of the student which gives benefit 
to the organization. There will be certain job schedule and report submission date. There are  
representative from university who will visit student during the training. Senior engineer and the  
university representative will evaluate the student report and performance of the end of the  
training. 
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ภาคผนวก จ 

 
รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ฉ 
 

เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร 
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เหตุผลการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ฉบับปี พ.ศ. 2554 

วิทยาเขตชุมพร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

 
 
1 หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

เมื่อวันที่   .  เดือน .............พ.ศ.............. 
2 สภาสถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม 

ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
3 หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
4 เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

4.1 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของสภาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ในเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นไปตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ 

4.2 เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่สอดคล้องตามข้อบังคับของสภาวิศวกร 
4.3 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถประกอบวิชาชีพ

ทางวิศวกรรมได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
5 สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

5.1 ปรับเปลี่ยนรายวิชาเอกเป็น วิชาเอกหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล  มี 1.1 แขนง
วิศวกรรมเครื่องกล และ1.2 แขนงวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร 

5.2 ปรับเปลี่ยน แขนงวิศวกรรมเกษตร เป็น แขนงวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร 
5.3 ปรับเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากเดิมไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต เป็นไม่น้อย

กว่า 145 หน่วยกิต 
5.4 ปรับเพิ่มหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ จากเดิม 111 หน่วยกิต เป็น 109 หน่วยกิต 
5.5 เพ่ิมจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมจากเดิมรวมกัน 45 หน่วยกิต เป็น 46 

หน่วยกิต และ กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา จาก 9 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต 
5.6 ปรับเปลี่ยนชื่อกลุ่มในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็น กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต กลุ่มวิถีแห่งสังคม กลุ่ม

ศาสตร์แห่งการคิด กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
5.7 ปรับเปลี่ยนและเพ่ิมรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาบังคับ

ทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก ให้สอดคล้องกับสภา
วิศวกรและเหมาะสมในการผลิตบัณฑิตในยุคปัจจุบัน 

1.6 ปรับเปลี่ยนชื่อวิชาเอกหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเป็น 1.แขนงวิศวกรรมเครื่องกล 2.แขนง
วิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร 
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1.7 ปรับแผนการศึกษาเพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรและสหกิจศึกษา 
1.8 ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ิมคุณวุฒิอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษในหลักสูตร 
1.9 ปรับแก้รายละเอียดในส่วนของข้อมูลเพื่อรองรับเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN QA 

    6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 

หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
เกณฑ์

กระทรวงศึกษาธิการ 
(จ านวนหน่วยกิต) 

โครงสร้างเดิม 
(จ านวนหน่วยกิต) 

โครงสร้างใหม่ 
(จ านวนหน่วยกิต) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 
2.กลุ่มวิถีแห่งสังคม 
3.กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 
4.กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ 
5.กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
เลือก 1 วิชาจากทั้ง 5 กลุ่ม 

ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
 

30 หน่วยกิต 
 

30 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3หน่วยกิต 

12หน่วยกิต 
3หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณติศาสตร์ 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร ์
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 
กลุ่มวิชาศึกษาทางเลือก 

ไม่น้อยกว่า  84 หน่วยกิต 
 

111 หน่วยกิต 
21 หน่วยกิต 
30 หน่วยกิต 
45 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

109 หน่วยกิต 
21 หน่วยกิต 
30 หน่วยกิต 
46 หน่วยกิต 

6หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
รวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 147 หน่วยกิต 145 หน่วยกิต 
 
7. ตารางการเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

7.1 เพ่ิมหัวข้อ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ 
7.2 เพ่ิมหัวข้อ ความเป็นมาของหลักสูตร 
7.3 เพ่ิมหัวข้อ ตารางแสดงความเชื่อมโยงพันธกิจของสถาบันกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
7.4 เพ่ิมหัวข้อ ผลลัพธ์ของการศึกษาที่นักศึกษาพึงมีคุณลักษณะเมื่อส าเร็จการศึกษา 

(Expected learning outcomes) 
7.5 เพ่ิมหัวข้อ ตารางแสดงความเชื่อมโยงของ ผลลัพธ์ของการศึกษาท่ีนักศึกษาพึงมี 13 ด้าน 
7.6 แก้ไข งบประมาณตามแผน 
7.7 ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) 

1.อาจารย์ ดร.ศิระ  สายศร เปลี่ยนเป็น อาจารย์จรัสชัย  เย็นพยับ 
2.อาจารย์นฤบดี  ศรีสังข์ เปลี่ยนเป็น อาจารย์ดิษฐพร  ตุงโสธานนท์ 
3.อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ รัตนเดช เปลี่ยนเป็น อาจารย์ชมพูนุช  กูลเกตุวงศ์ 

7.8 เพ่ิมต าแหน่งวิชาการของ อ.วรรษชล  วัฒนะ เป็น ผศ.วรรษชล  วัฒนะ 
7.9 เพ่ิมต าแหน่งวิชาการของ อาจารย์ ดร.ศิระ  สายศร เป็น ผศ.ดร.ศิระ  สายศร 
7.10 เพ่ิมคุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการของอาจารย์นฤบดี  ศรีสังข์ เป็น ผศ.ดร.นฤบดี  ศรีสังข ์
7.11 เพ่ิมคุณวุฒิของอาจารย์ปราโมทย์ กุศลเป็น ดร.ปราโมทย์ กุศล 
7.12 ปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ า 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรลาออก 

อาจารย์เฉลิมพร  ณ  พัทลุง 
อาจารย์วิโรจน์  จันสุด 
อาจารย์สุดศิริ  ศิธราชู 

เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ อดิเรก สุริยะวงศ์ 
อาจารย์ ดร. สมพงศ์ บางยี่ขัน 
อาจารย์ ดร.ธัชพล จุ้งเจริญ 
อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ รัตนมีชัยสกุล 
อาจารย์ ศิริวรรณ พรรณราย 
อาจารย์ ศรีรัตน์ ช่วยบุญ 
อาจารย์ วารุณี ลิ่มม่ัน 
เพ่ิมและเปลี่ยนอาจารยืผู้สอน 
อ.จิราพร  พจนสัจ 
ดร. มนสิชา ติปะวรรณา  
อ.ศิริศักดิ์  แสนสุขกะโต 
อ.ดร.ณัฐพร สุวรรณพยัคฆ์ 
อาจารย์ ดร.ไพบูลย์  โพธิ์หวังประสิทธิ์ 
อาจารย์ศิวกร  ผลสุขการ 
ผศ.ดร.กนกพร  บุญญะอติชาต ิ
ผศ.วัชระ  ศิลป์เสวตร์ 
อ.ดร.ชนัดดา  ภวชโลทร 
อ. กัญญ์ชลา  กีรติรวี 
 

ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น 
อาจารย์สักกะพันธ์   คลา้ยดอกจันทร์ 
อาจารย์รัตติกร  สมบัติแก้ว 
อาจารย์อรรถศาสตร ์ นาคเทวญั 
อาจารย์ ดร.เกษมสุข เสพศิริสุข 
อาจารย์พิมล  ผลพฤกษา 
อาจารย์สยาม  สงวนรัมย์ 
ผศ.ดร.จินดา  เจริญพรพาณิชย์ 
ผศ.มณฑล  ใจกุศล 
รศ.ดร.จ าลอง  ปราบแก้ว 
ผศ.ดร.บรรจง  บุญชม 
อาจารย์มณฑา  พลรักษ์ 
อาจารย์ ดร.ปิยะดา  ทวิชศรี 
อาจารย์แขวลี  วิบูลย์กิจ 
รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล 
รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ 
อาจารย์ปวิช สัตตะเลิศ 

7.13 ปรับลดจ านวนนักศึกษาจาก 100 คนเป็น 90 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 
7.14 เปลี่ยนวิชา 11126257 เขียนแบบเครื่องกล เป็น 11126260 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ในงานออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล ให้สอดคล้องกับสภาวิศวกร 
7.15 เปลี่ยนวิชา 11126491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1, โครงงานวิศวกรรมเกษตร 1, 
และ 11126492 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 11126492 โครงงานวิศวกรรมเกษตร 2 
เปลี่ยนเป็น 11126497 โครงงานวิศวกรรม1 และ 11126498 โครงงานวิศวกรรม2 
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7.16 เพ่ิมหัวข้อ การพัฒนาภาษาอังกฤษ 
7.17 เปลี่ยนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมงการเรียน 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) 

11126255 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 11126261     วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน  3(2-3-6) 
11126258 กลศาสตร์ของไหล  3(3-0-6) 11126258     กลศาสตร์ของไหล    4(4-0-8) 
11106156 กลศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 11106159     กลศาสตร์วิศวกรรม  4(4-0-8) 
11106254 กรรมวิธีการผลิต    3(3-0-6) 11126259     กรรมวิธีการผลิต   2(2-0-4) 
11126252 ปฏิบัติงานเครื่องกล 2(1-3-4) 11126162     ปฏิบัติงานเครื่องกล 2(0-6-4) 

 
7.18 เพ่ิมรายวิชา ดังนี้ 

รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126540 หัวข้อเฉพาะด้านวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
11126361 วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตร*๗ 3(2-2-5) 
11126482 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร*๘ 3(2-2-5) 
11126163 หลักวิศวกรรมเกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 
      ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) เหตุผลใน 
การปรับปรุง 

1.จ านวนหน่วยกิตรวม     147   หน่วยกิต                             1. จ านวนหน่วยกิตรวม  145  หน่วยกิต                                
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต                           2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต                            
3. หมวดวิชาเฉพาะ  111  หน่วยกิต                               3. หมวดวิชาเฉพาะ  109  หน่วยกิต                               ให้เหมาะสม

กับหลักสูตร 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  
30  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  
30  หน่วยกิต 

 

11106156   กลศาสตร์วิศวกรรม   3(3-0-6) 11106159  กลศาสตร์วิศวกรรม  4(4-0-8) จัดให้เหมาะสม 
11126258   กลศาสตร์ของไหล*   3(3-0-6) 11126258  กลศาสตร์ของไหล    4(4-0-8) จัดให้เหมาะสม 
11106254   กรรมวิธีการผลติ *    3(3-0-6) 11126259  กรรมวิธีการผลติ *   2(2-0-4) จัดให้เหมาะสม 
11126252   ปฏิบัติงานเครื่องกล  2(1-3-4) 11126162  ปฏิบัติงานเครื่องกล  2(0-6-4) จัดให้เหมาะสม 
11126251   การทดลองทางวิศวกรรม 
                 เครื่องกล 1            1(0-3-2) 

 ย้ายกลุ่มวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) 
เหตุผลใน 

การปรับปรุง 
กลุ่มวชิาบังคับทางวิศวกรรม  45  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาบังคับทางวิศวกรรมแขนง
วิศวกรรมเคร่ืองกล 45  หน่วยกิต 

 ยกเลิกกลุ่มวิชา 

11126351กลศาสตรเ์ครื่องจักรกล * 
 

  

11126253การออกแบบเครื่องจักรกล * 
 

  

11126352   การควบคุมก าลังของไหล *   
11126353   การสั่นสะเทือนเชิงกล *   
11126354   เครื่องยนต์สันดาปภายใน *   
11126355   การท าความเย็น *   
11126356   การถ่ายเทความร้อน *   
11126451   วิศวกรรมโรงจักรผลติก าลัง *   
11126254   การวัดเชิงกล   
11126357   พลศาสตร์และการควบคุม 
                ระบบ 

  

11126358   การปรับอากาศ   
11126255   วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน                                                                            
11126256   การค านวณทางวิศวกรรม   
11126359   การทดลองทาง 
                วิศวกรรมเครื่องกล 2 

  

11126360   การวิเคราะห์ปัญหาทาง 
                วิศวกรรมเครื่องกล 

  

กลุ่มวชิาบังคับทางวิศวกรรมแขนงวิศวกรรม
เกษตร 45  หน่วยกิต 

 ยกเลิกกลุ่มวิชา 

11126381   ทฤษฎีเครื่องจักรกลเกษตร *   
11126281   การออกแบบเครื่องจักรกล 
                เกษตร  

  

11126352   การควบคุมก าลังของไหล *   
11126353การสั่นสะเทือนเชิงกล *   
11126354   เครื่องยนต์สันดาปภายใน *   
11126355   การท าความเย็น *   
11126356   การถ่ายเทความร้อน *   
11126481   ก าลังทางระบบการเกษตร *   
11126358   การปรับอากาศ   
11126255   วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน   
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) 
เหตุผลใน 

การปรับปรุง 
11126282   วิศวกรรมแทรกเตอร์เพื่อ 
                 การเกษตร 

  

11126283   พืชและสัตวศาสตรส์ าหรับ 
                วิศวกรเกษตร  

  

11126382   วิศวกรรมการแปรรปู 
                 ผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตร 

  

11126284   สมบัติทางกายภาพของ 
                 ผลผลิตเกษตร 

  

11126383   การทดลองทางวิศวกรรม 
                เกษตร 

  

11126384   การวิเคราะห์ปัญหาทาง 
                วิศวกรรมเกษตร 

  

 กลุ่มวชิาบังคับทางวิศวกรรม 28  หน่วยกิต จัดให้เหมาะสม 
 11126351   กลศาสตร์เครื่องจักรกล *๑  
 11126264   การออกแบบเครื่องจักรกล*  
 11126452   การควบคุมอัตโนมัต ิ*๓  
 11126367   การสั่นสะเทือนเชิงกล *๔  
 11126368   การถ่ายเทความร้อน *๕  
 11126260   การใช้คอมพิวเตอรช่์วยในงาน 

                ออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล *๖ 
 

 11126354   เครื่องยนต์สันดาปภายใน *  
 11126261   วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน  
 11126262   การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1  
 11126359   การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2  
 11126360   การวิเคราะห์ปัญหาทาง 

                 วิศวกรรมเครื่องกล 
 

 บังคับทางวิศวกรรมกลุ่มวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 18 หน่วย 

จัดให้เหมาะสม 

 11126365   การท าความเย็น *๗  
 11126358   การปรับอากาศ *๗  
 11126254   การวัดเชิงกล  
 11126501   วิศวกรรมยานยนต์ 1   
 11126263   การค านวณทางวิศวกรรม  
 11126364   การควบคุมก าลังของไหล  

 
 
 



202 มคอ. 2 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมเครือ่งกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์จังหวัดชุมพร  
 

 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) 
เหตุผลใน 

การปรับปรุง 
 บังคับทางวิศวกรรมกลุ่มวิชา

วิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและ
อาหาร 18 หน่วยกิต 

 

 11126361  วิศวกรรมการแปรรูปทาง 
               การเกษตร* 

จัดให้เหมาะสม 

 11126482  วิศวกรรมเครื่องจักรกล 
               เกษตร*๘ 

 

 11126282  วิศวกรรมแทรกเตอรเ์พื่อ 
                การเกษตร* 

 

 11126163   หลักวิศวกรรมเกษตร 
                เบื้องต้น 

 

 11126284  สมบัติทางกายภาพของ 
                ผลผลิตเกษตร 

 

 

 11126615  วิศวกรรมดินและน้ า  
กลุ่มวชิาเลือกเฉพาะสาขาแขนงวิศวกรรมเคร่ืองกล  
9  หน่วยกิต 

 ยกเลิกกลุ่มวิชา 

11126501 วิศวกรรมยานยนต์ 1 
                    AUTOMOTIVE ENGINEERING 1 

  

11126502 วิศวกรรมยานยนต์ 2 
                    AUTOMOTIVE ENGINEERING 2 

  

11126503 พลศาสตร์ยานยนต์  
                     DYNAMICS OF VEHICLES 

  

11126504 การน าความร้อน 
                    CONDUCTION HEAT TRANSFER 

  

11126505 การพาความร้อน 
                    CONVECTION HEAT TRANSFER 

  

11126506 การเผาไหม้  
                    COMBUSTION 

  

11126507 การออกแบบระบบความร้อน  
                    THERMAL SYSTEM DESIGN 

  

11126508 กังหันก๊าซ 
                    GAS TURBINE 

  

11126509 พลศาสตร์อากาศ 
                    AERODYNAMICS 

  

11126510 เครื่องจักรกลของไหล 
                     FLUID MACHINERY 

  

11126511 การออกแบบท่อในอาคาร 
                    PLUMBING SYSTEM DESIGN 

  

 



203 มคอ. 2 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมเครือ่งกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์จังหวัดชุมพร  
 

 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) 
เหตุผลใน 

การปรับปรุง 
11126512 การออกแบบท่อในโรงงาน 
                     PIPING DESIGN FOR INDUSTRIAL PLANTS 

  

11126513 ปรากฏการณ์การส่งถ่ายเบื้องต้น 
                    INTRODUCTION TO TRANSPORT  
                    PHENOMENA 

  

11126514 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม 
                    COMPUTER-AIDED ENGINEERING (CAE) 

  

11126515 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและ 
                    การผลิต 
              COMPUTER-AIDED DESIGN AND  
                    MANUFACTURING (CAD/CAM) 

  

11126516 การออกแบบผลติภณัฑ์เชิงบูรณาการ 
                     INTEGRATED PRODUCT DESIGN 

  

11126517 การวิจัยด าเนินงาน 
                    OPERATION RESEARCH 

  

11126518 การควบคุมคณุภาพ 
                    QUALITY CONTROL 

  

11126519 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
                    ENGINEERING ECONOMICS 

  

11126520 วิศวกรรมความน่าเช่ือถือประยุกต ์
                    APPLIED RELIABILITY ENGINEERING 

  

11126521 การบริหารความปลอดภัยในโรงงาน 
                     SAFETY MANAGEMENT IN PLANT 

  

11126522 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง 
                    ADVANCED MANUFACTURING  
                    PROCESSES 

  

11126523 การควบคุมอัตโนมัติ * 
                    AUTOMATIC CONTROL 

  

11126524 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 
                     INDUSTRIAL AUTOMATION 

  

11126525 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลเิมนต ์
                     FINITE ELEMENT METHOD 

  

11126526 พลังงานนิวเคลียร ์
                    NUCLEAR ENERGY 

  

11126527 พลังงานหมุนเวียนและพลังงานยั่งยืน 
                    RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY 

  

11126528 การบ าบัดน้ าเสีย 
                    WASTEWATER TREATMENT 

  

 



204 มคอ. 2 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมเครือ่งกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์จังหวัดชุมพร  
 

 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554)  

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) 
เหตุผลใน 

การปรับปรุง 
11126529   การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 
                  ENERGY CONSERVATION AND  
                  MANAGEMENT 

  

11126530   การหล่อลื่น 
                  LUBRICATION 

  

11126531   กลศาสตร์ต่อเนื่อง 
                  CONTINUUM MECHANICS 

  

11126532   กลศาสตร์วัสดุประกอบ 
                   MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS 

  

11126533   เทอร์โมไดนามิกส์ในวัสดุศาสตร ์
                 THERMODYNAMICS IN MATERIALS SCIENCE 

  

11126534   พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ 
                  MECHANICAL BEHAVIOR OF MATERIALS 

  

11126535   จลนศาสตร์ของวัสด ุ
                  KINETICS OF MATERIALS 

  

11126536   วิธีการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขในวัสดุศาสตร ์
                  COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE 

  

11126537   การใช้กล้องอิเล็คตรอนและการวเิคราะห ์
                  ตัวอย่างทางวิศวกรรมดว้ยรังสีเอ็กซ ์
                   INTRODUCTION TO ELECTRON  
                   MICROSCOPY AND X-RAY MICROANALYSIS 

  

11126538   การควบคุมเสียงในเชิงวิศวกรรมเบื้องต้น  
                  INTRODUCTION TO ENGINEERING NOISE 
                   CONTROL 

  

กลุ่มวชิาเลือกเฉพาะสาขาแขนงวิศวกรรมเกษตร 9  
หน่วยกิต 

 ยกเลิกกลุ่มวิชา 

11126601  การวัดและเครื่องมือวัด 
                MEASUREMENT AND  
                INSTRUMENTATION 

  

11126602  คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการ 
               ผลิต 
                COMPUTER AIDED DESIGN AND  
                MANUFACTURING 

 

  

11126603  การควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการ 
               ด้วยคอมพิวเตอร ์
               COMPUTER CONTROL OF MACHINES 
               AND PROCESSES 

 

  

 



205 มคอ. 2 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมเครือ่งกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์จังหวัดชุมพร  
 

 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) 
เหตุผลใน 

การปรับปรุง 
11126604   วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 
                 MATERIAL HANDLING ENGINEERING 

  

11126605   การส ารวจและการเตรียมทีด่ิน 
                SURVEY AND LAND PREPARATION 

  

11126606   พัดลม เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ 
                 FANS, PUMPS AND AIR  
                COMPRESSORS 

  

11126607   ปฐพีวิทยาส าหรับวศิวกรรมเกษตร 
                 SOIL SCIENCE FOR AGRICULTURAL 
                 ENGINEERING 

  

11126608   การออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อ 
                การเกษตร 
                AGRICULTURAL BUILDING  
                STRUCTURE DESIGN 

  

11126609   หัวข้อเฉพาะด้านวิศวกรรมเกษตร 
                 SELECTED TOPIC IN AGRICULTURAL 
                 ENGINEERING 

  

11126610   วิศวกรรมเครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว 
                 POST-HARVEST MACHINERY  
                 ENGINEERING 

  

11126611   วิศวกรรมหลังการเกบ็เกี่ยวผักและผลไม้ 
                 POST-HARVEST ENGINEERING OF 
                 FRUITS AND VEGETABLES 

  

11126612   เครื่องจักรกลเกษตร 
                 AGRICULTURAL MACHINERY 

  

11126613   การตรวจสอบคุณภาพผลผลติเกษตรและ 
                อาหารแบบไม่ท าลาย 
                       NON-DESTRUCTIVE  QUALITY  EVALUATION  
                       OF  AGRICULTURAL  AND  FOOD  PRODUCTS 

  

11126614    วิศวกรรมชลประทานและการระบายน้ า 
                   IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING 

  

11126615    วิศวกรรมดินและน้ า 
                   SOIL AND WATER ENGINEERING 

  

11126616    อุทกอุตุนิยมวิทยา 
                   HYDROMETEOROLOGY 

  

11126617    พลังงานหมุนเวียนเพื่อการเกษตร 
                   RENEWABLE ENERGY FOR AGRICULTURE 

  

11126618    พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
                  ENERGY AND ENVIRONMENT 

  



206 มคอ. 2 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมเครือ่งกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์จังหวัดชุมพร  
 

 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) 
เหตุผลใน 

การปรับปรุง 
 กลุ่มวชิาเลือกเฉพาะสาขา กลุ่มวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล 9  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดให ้
เหมาะสม 

 11126366  วิศวกรรมโรงจักรผลติก าลัง  
                POWER PLANT ENGINEERING 

 11126503  พลศาสตร์ยานยนต์  
                DYNAMICS OF VEHICLES 

 11126505  การพาความร้อน 
               CONVECTION HEAT TRANSFER 

 11126506   การเผาไหม้  
                 COMBUSTION 

 11126543   การออกแบบระบบความร้อน  
                THERMAL SYSTEM DESIGN 

 11126508   กังหันก๊าซ 
                 GAS TURBINE 

 11126510   เครื่องจักรกลของไหล 
                 FLUID MACHINERY 

 11126511   การออกแบบท่อในอาคาร 
                 PLUMBING SYSTEM DESIGN 

 11126512   การออกแบบท่อในโรงงาน 
                 PIPING DESIGN FOR INDUSTRIAL 
                 PLANTS 

 11126618   พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
                ENERGY AND ENVIRONMENT 

 11126514   การใช้คอมพิวเตอรช่์วยในงาน 
                วิศวกรรม 
                 COMPUTER-AIDED ENGINEERING 
                 (CAE) 

 
 11126515    การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออก 

                 แบบและการผลติ 
                 COMPUTER-AIDED DESIGN AND  
                 MANUFACTURING (CAD/CAM) 

 11126601   การวัดและเครื่องมอืวัด 
                 MEASUREMENT AND  
                INSTRUMENTATION 

 
 
 
 



207 มคอ. 2 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมเครือ่งกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์จังหวัดชุมพร  
 

 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) เหตุผลใน 
การปรับปรุง 

 11126518   การควบคุมคุณภาพ 
                 QUALITY CONTROL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จัดให ้

เหมาะสม 

 11126519   เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
                 ENGINEERING ECONOMICS 

 11126541   เทคโนโลยีการอบแหงอาหาร 
                 DRYING TECHNOLOGY OF 
                 FOODS 

 11126521   การบริหารความปลอดภัยในโรงงาน 
                 SAFETY MANAGEMENT IN PLANT 

 11126539   การค านวณส าหรับแบบจ าลองการ 
                อบแห้ง 
                COMPUTATION FOR DRYING  
                SIMULATION 

 11126524   ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 
                 INDUSTRIAL AUTOMATION 

 11126525   ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต ์
                 FINITE ELEMENT METHOD 

 11126527  พลังงานหมุนเวียนและพลังงานยั่งยืน 
                RENEWABLE AND SUSTAINABLE 
                ENERGY 

 11126529  การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 
                ENERGY CONSERVATION AND  
                MANAGEMENT 

 11126540  หัวข้อเฉพาะด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
                SELECTED TOPIC IN MECHANICAL 
                ENGINEERING 

 กลุ่มวชิาเลือกเฉพาะสาขา กลุม่วิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกลเกษตรและอาหาร 9  หน่วยกิต 

 11126604  วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ*๘ 
                MATERIAL HANDLING  
                ENGINEERING 

 11126605  การส ารวจและการเตรียมทีด่ิน 
                SURVEY AND LAND  
                PREPARATION 

 11126607  ปฐพีวิทยาส าหรับวิศวกรรมเกษตร 
                SOIL SCIENCE FOR  
                AGRICULTURAL ENGINEERING 

 



208 มคอ. 2 
 

วศ.บ.(วิศวกรรมเครือ่งกล) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์จังหวัดชุมพร  
 

 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2554) 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) เหตุผลใน 

การปรับปรุง 
 11126619   หัวข้อเฉพาะด้านวิศวกรรม 

                 SELECTED TOPIC IN  
                 ENGINEERING 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดให้ 
เหมาะสม 

 11126610  วิศวกรรมเครื่องจักรกลหลังการเก็บ 
                เกี่ยว 
                POST-HARVEST MACHINERY  
                ENGINEERING 

 11126613  การตรวจสอบคุณภาพผลผลิตเกษตร 
               และอาหารแบบไม่ท าลาย 
           NON-DESTRUCTIVE  QUALITY  
               EVALUATION  OF  AGRICULTURAL 
               AND  FOOD  PRODUCTS 

 11126614   วิศวกรรมชลประทานและการระบาย 
                 น้ า 
                 IRRIGATION AND DRAINAGE  
                 ENGINEERING 

 11126612   เครื่องจักรกลเกษตร*๘ 
                 AGRICULTURAL MACHINERY 

 11126358   การปรับอากาศ*๗ 
                 AIR CONDITIONING 

 11126365   การท าความเย็น *๗ 
                 REFRIGERATION 

 11126519    เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
                 ENGINEERING ECONOMICS 

 11126541   เทคโนโลยีการอบแหงอาหาร 
                 DRYING TECHNOLOGY OF 
                 FOODS 

 11126510   เครื่องจักรกลของไหล 
                 FLUID MACHINERY 

 11126254   การวัดเชิงกล 
                 MECHANICAL MEASUREMENT 

 11126263   การค านวณทางวิศวกรรม 
                 ENGINEERING COMPUTATION 

 11126539   การค านวณส าหรับแบบจ าลองการ 
                อบแห้ง 
                COMPUTATION FOR DRYING  
                 SIMULATION 

 11126364    การควบคุมก าลังของไหล  
                 FLUID POWER CONTROL 
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รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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บรรณานุกรมผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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[1] Patara  Suppatkul, Panya Daungvilailus and  Chamlong Prabkeao. “Development of 

Palm Oil Pressing Machine Without Sterilization Process” International Workshop 
Strengthening the Application of Agricultural Engineering and Post harvest 
Technology for Effective and Sustainable Development in Agricultural 
Production, pp 129, Dec 2005, Hanoi, Vietnam 

[2] ปัญญา  แดงวิไลลักษณ์ จ าลอง ปราบแก้ว.“เครื่องบีบน้ ามันปาล์มขนาดเล็กส าหรับกลุ่มเกษตรกร”, 
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19, หน้าที่ 360-365. 
ตุลาคม 2548, จ.ภูเก็ต 

[3] ปัญญา แดงวิไลลักษณ์,  ศิระ  สายศร “เครื่องบีบน้ ามันปาล์มแบบสายพานกรองอัดขนาดเล็ก
ส าหรับกลุ่มเกษตรกร” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 
2018-20 ตุลาคม 2549 จังหวัดนครราชสีมา 
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“ความต้องการพลังงานภาคการผลิตของประเทศไทยในแต่ละช่วงของเศรษฐกิจ : ส่วนที่ 1 ช่วง
ปี 1987-2004”,การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20,   
18-20 ตุลาคม 2549, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นครราชสีมา. 

[5] วชร กาลาสี, ปัญญา แดงวิไลลักษณ์, ดิษฐพร ตุงโสธานนท์  และ พงษ์เจต พรหมวงศ์ . 2549. 
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[8] ปัญญา  แดงวิไลลักษณ์ และ กฤช  สมนึก “เครื่องเคลือบไขผลส้มโอ”การประชุมวิชาการสมาคม
วิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 ประจ าปี 2552,1 –  3 เมษายน 2552  ณ สุรสัมม
นาคาร ม. เทคโนโลยีสุรนารี 

[9] ปัญญา  แดงวิไลลักษณ์ , วชร  กาลาสี “การพัฒนาเครื่องไมโครเวฟชนิดสายพานล าเลียง
แบบต่อเนื่องในการอบผลหมาก”การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 23, 4 – 7 พฤศจิกายน 2552 จังหวัดเชียงใหม่ 

[10] ปัญญา แดงวิไลลักษณ์ “การท าความเย็นแบบแอร์ฟอร์ชคูลลิ่งส าหรับกล้วยเล็บมือนางบรรจุกล่อง”
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The Second TSME International Conference on Mechanical Engineering 19-
21 October, 2011, Krabi 

[13] Panya Daungvilailux, The study of separate machine crude palm oil with hot 
water and centrifugation from mesocarp palm for farmer usage, The 
International conference of the Thai Society of Agricultural Engineering 2012, 
April 4 – 5, 2012, Chiangmai, Thailand 

[14] Panya Daungvilailux, Jarruwat Charoensuk, Evaluation of oil palm wood 
drying process using Microwave by using a Continuous Belt., The 3rd TSME 
International Conference on Mechanical Engineering 24-27 October  2012, 
Chiang Rai 

[15] Panya Daungvilailux, The study of drying oil palm fruit with hot air using 
cylindrical tank. , The 4th TSME International Conference on Mechanical 
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[16] Panya Dangvilailux, Warunee Limmun,  The Palm Nut Cracking Machine with 
Rotor type.,  The 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering 
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Materials Science and Engineering Symposium, June 11~14, 2015. Krabi, Thailand. 
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[2]Benjaphragairat,J .Kingthon. S and Yenphayab C.  2004. Design and Modification of a Bucket for 
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December 13-14, 2005  Hanoi – VIETNAM.  
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Sofitel Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand. 

[6]Yenphayab C., Takigawa T. and Krittayapornpong P. Development of Chemical Fertilizer  
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[7]Yenphayab C., Takigawa T. and Krittayapornpong P. Map Based Fertilizer Application by Using 2  
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