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 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ภาควิชา วิศวกรรมศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Energy Engineering 
 

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

(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Energy Engineering) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน) 

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

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

151 หน่วยกิต        
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รปูแบบ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
      5.2  ประเภทของหลักสูตร 
             หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
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     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
     หลักสูตรปริญญาตรี แบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
             หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ            
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
 

5.3 ภาษาที่ใช้ 
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 

5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยอย่างดี 

5.5    ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
         เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
5.6    การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
               หลักสูตรใหม่ กำหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 
               ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 
               เมื่อวันที่  19  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2561  
               ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันในการประชุม ครั้งที ่7/2561 
               เมื่อวันที่  25  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2561  
               รบัรองหลักสูตรโดย สภาวิศวกร (Council of Engineer) 
               เมื่อวันที่............เดือน............................. พ.ศ. .............. 
 
7.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา 2563 
 

8.   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
8.1  วิศวกรโรงงานทางด้าน พลังงาน เครื่องกล โดยสามารถออกแบบ ควบคุมการผลิตและการใช้ 

พลังงาน ซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องจักรกล ควบคุมการผลิตและกระบวนการต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม 
ออกแบบและควบคุมงานระบบต่างๆ เช่น ระบบการแลกเปลี่ยนความร้อน ระบบปรับอากาศ ระบบประหยัด
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พลังงานของเครื่องจักร รวมทั้งการวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้พลังงานทั้งในโรงงาน อาคาร และหน่วยงาน
ต่างๆ ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน 

8.2  สามารถทำงานให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่างๆ ที่มีลักษณะงานที่เก่ียวข้องกับ 
ทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนงานวิจัยและพัฒนา 

8.3  นักวิจัยในสาขาวิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมเครื่องกล และสาขาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เช่น 
วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอาหาร อากาศยาน หุ่นยนต์เป็นต้น 

8.4  คร ูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8.5  อาชีพอิสระอ่ืนๆ 

 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 
1. ผศ.ดร.นฤบดี  ศรีสังข์ 
  (X-XXXX- XXXX -XX-X) 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
    

- ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
 
- วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)       
 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)                     

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2554 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2547 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 
2543 

2. ผศ.ดร.ธชัพล  จุ้งเจริญ 
   (X-XXXX- XXXX -XX-X) 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
    

- ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
 
- วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน)       
 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)                     

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2557 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2551 
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2546 

3. อ.อดิเรก สุริยะวงศ์  
   (X-XXXX- XXXX -XX-X) 

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

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2552 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 
2547 

4. อาจารย์วชร  กาลาสี 
   (X-XXXX- XXXX -XX-X) 

3.  

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

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2544 
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2548 

5. อ.ดร.ปราโมทย์ กุศล 
   (X-XXXX- XXXX -XX-X) 

- คอ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2542  
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- วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 
- วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร)  

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548 
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 

 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
จากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (Alternative Energy 

Development Plan: AEDP2015) ที่ได้กำหนดกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติใน 3 ด้าน คือ 1) ด้าน
ความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ือตอบสนองต่อปริมาณความต้องการพลังงานที่ เพ่ิมขึ้นสอดคล้องกับอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการเพ่ิมของประชากร และอัตราการขยายตัวของเขตเมือง 2) ด้านเศรษฐกิจ 
ที่ต้องคำนึงถึงต้นทุนพลังงานที่มีความเหมาะสมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในระยะยาว ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไม่ให้เกิดการใช้พลังงานอย่าง 
ฟุ่มเฟือย และ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ และการผลิต
พลังงานด้วยเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  จากแผนพัฒนาด้าน
พลังงานดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้บุคลากรทางวิศวกรรมพลังงานที่มีคุณภาพทั้งความรู้ทาง
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ มีความสามารถในการปรับตัวและใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ
พันธกิจของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัด
ชุมพร ที่มีหน้าที่ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ำเสมอ ทั้งนี้เพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อการวิวัฒนาการทางเศรษฐิกิจและสังคม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว แม้จะมีประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาประเทศ ทั้ง

การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและนำมาสร้างมูลค่าเพ่ิม ซึ่งจะเป็น
สินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นได้ แต่หากขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี 
ก็จะทำให้เกิดปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรมตามมา จึงจำเป็นต้องให้ความรู้ ทักษะและจริยธรรมที่ถูกต้องแก่
กลุ่มวัยกำลังศึกษาวิศวกรรมพลังงาน เพ่ือเป็นกลไกด้านหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน 
ที่ต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ และเป็นไปตามลำดับขั้นตอนสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและสำนึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
และดำเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งใน
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
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11.3  สถานการณ์การพัฒนาประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 
“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 

ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติด
อยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำมาก ได้น้อย” เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ทำน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึงการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากการผลิตสินค้าพ้ืนฐานให้เป็นสินค้านวัตกรรม การเปลี่ยนอุตสาหกรรม
หนักให้เป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสร้างสรรค์ เปลี่ยนวิธีการสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ไปสู่การสร้าง
รายได้จากการผลิตในภาคบริการ โดยในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้แก่ 
เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การทำ Smart Farming เปลี่ยนจากผู้ประกอบการแบบSMEs
ไปสู่Smart Enterprises Startups เปลี่ยนจากการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นการสร้างเทคโนโลยี
มาใช้เอง ปรับศักยภาพของภาคบริการจากรูปแบบเดิมให้มีมูล ค่ามากขึ้น พัฒนาแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นผู้
ปฏิบัติการที่มีภูมิความรู้หรือเป็นแรงงานทักษะสูง การขับเคลื่อนดังกล่าวอยู่บนความได้เปรียบในสองด้านคือ
การมีความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ และการมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทำให้เกิดกลุ่ม
อุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ 5 กลุ่มคือ  

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

โดยมีแนวทางการดำเนินงานเริ่มต้น ใช้มหาวิทยาลัยเป็นฐานเพราะบุคลากร R&D ส่วนใหญ่อยู่ใน
มหาวิทยาลัย โดยมีการทำงานเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และดึงมหาวิทยาลัยต่างประเทศมาร่วม ดึง
ภาคเอกชนในพ้ืนที่มาลงทุนโดยใช้กลไกที่มีอยู่แล้วมาสนับสนุนเช่น Supercluster/Cluster/เขตพัฒนา
เศรษฐกิจ/การเกิด Food Innopolis ระยะที่2/อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ดึงสถาบันการเงินและการลงทุน
ในรูปแบบต่างๆมาต่อยอดนวัตกรรม โดยภาครัฐสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น (ที่มา Thailand4.0 ดร.สุ
วิทย์ เมษินทรีย์) 

 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 11.2 และ 11.3 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและ

สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของอุตสาหกรรม และรองรับการแข่งขันในระบบการค้าเสรีที่จะเข้ามามี
บทบาท มีผลกระทบต่อธุรกิจภายในประเทศในทุกระดับ โดยการผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมพลังงาน ที่มี
ความสามารถและมีความพร้อมในการออกแบบ ปรับปรุง กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมทางด้านพลังงาน มี
ความเข้าใจในสถานการณ์ทางธุรกิจต่างๆ สามารถนำหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เข้ามาใช้ให้เป็นข้อ
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ได้เปรียบหรือเป็นเครื่องมือที่สร้างความสามารถในการผลิต  รวมถึงสามารถควบคุมกระบวนการผลิตให้
ดำเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันที่เน้นการเป็นสถาบันการเรียนรู้พลวัตร

ระดับแนวหน้าในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษาและการสร้างความ
เป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมอีกทั้งยังเป็นภารกิจหนึ่งของพันธกิจของสถาบันที่มีไว้
ดังนี้ 

ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร 
- การจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัย 
- บริการวิชาการ 
- ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น) 

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
- หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
            -     หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.3  การบริหารจัดการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืนๆ ในวิทยาเขตชุมพร

ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ สาขาวิชาพ้ืนฐานทั่วไป ที่ให้บริการการสอนวิชาต่างๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา 
การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ การจัดกลุ่มนักศึกษาตามระดับพ้ืนฐานความรู้ 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

มุ่งศึกษาด้านเทคโนโลยี เกษตร อาหาร และพลังงานทางเลือก อันเป็นรากฐานที่ดีของการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน และบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือมา
พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือการขับเคลื่อนสังคมประเทศชาติด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนา
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แบบยั่งยืน และเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทางด้านพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

 

1.2 ความสำคัญ 
 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมพลังงานที่มีคุณลักษณะ ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณภาพ 

คุณธรรม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติทำงานจริง สามารถสร้างงานวิจัยในสาขาวิศวกรรม
พลังงานเฉพาะด้าน นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถทำงานร่วมกับบุคลากรในสาขาอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการพัฒนาทางด้านพลังงานทางเลือก พลังงาน
ทดแทน และการประหยัดพลังงาน เพ่ือให้การผลิตและการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสอดคล้อง
กับนโยบายประเทศไทย 4.0  

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.3.1 เพ่ือผลิตวิศวกรพลังงานที่มีความรู้และความสามารถทางด้านการออกแบบ การทดสอบ 

การจัดการและการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ชุมชนและอุตสาหกรรม 

1.3.2 บัณฑิตต้องสามารถนำทักษะทางด้านเทคโนโลยี ทักษะทางด้านการสื่อสารทั้งภาษา
ประจำชาติและภาษาสากล ทักษะทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางด้านการจัดการและทักษะการ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนโดยบูรณาการองคค์วามรู้ เพ่ือพัฒนาชุมชนและภูมิภาคให้มีความยั่งยืน 

1.3.3 สร้างงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีส่วนร่วมสอดคล้องกับชุมชนและความ
ต้องการของภาคใต้ตอนบนและประเทศชาติ 

1.4      ความเชื่อมโยงพันธกิจของสถาบันกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเชื่อมโยงกับพันธกิจของสถาบัน โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถท้ังทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในสายวิชาชีพวิศวกรรม ส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาวิจัยร่วมไปกับการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านการวิจัยและการศึกษาขั้นสูง 
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือนำไปใช้สำหรับการบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้บัณฑิตคุณลักษณะ ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน 
เป็นผู้มีวินัย มีความคิดทำงานอย่างเป็นระบบ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะทางด้านการจัดการ
และการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
พลังงานให้มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่า
ที ่สกอ. กำหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากลที่
ทันสมัย 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ำเสมอ 

- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 

- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะความรู้ความสามารถในการ
ทำงานโดยเฉลี่ยในระดับดี 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของ
อุตสาหกรรมการผลิต ทางด้าน
พลังงานทางเลือก พลังงาน
ทดแทน การประหยัดพลังงาน 
และท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของอุตสาหกรรม
การผลิต ทางด้านพลังงาน
ทางเลือก พลังงานทดแทน การ
ประหยัดพลังงาน และที่
เกี่ยวข้อง 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 

- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะความรู้ ความสามารถในการ
ทำงานโดยเฉลี่ยในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ ให้
มีประสบการณ์จากการนำ
ความรู้ทางวิศวกรรมพลังงานไป
ปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ทำงานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 

3.   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ระบุผลการเรียนรู้ที่หลักสูตร คาดหวังกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรว่า
ได้อะไรจากหลักสตูรนี้เมื่อสำเร็จการศึกษา) (Expected learning outcomes) 
      3.1     ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
                สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม และ
ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมเพ่ือกำหนดกรอบความคิดของแบบจำลองทางวิศวกรรม หรือนิยามและประยุกต์
วิธีการ กระบวนงาน กระบวนการ หรือระบบงานทางวิศวกรรมในการทำงานได้ 
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      3.2     การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม 
 สามารถระบุปัญหา ตั้งสมการความสัมพันธ์ สืบค้นทางเอกสาร และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซ้อน จนได้ข้อสรุปเบื้องต้นโดยใช้หลักการและเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และ
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
      3.3     การออกแบบและพัฒนาเพื่อหาคำตอบของปัญหา 
                สามารถหาคำตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน และออกแบบระบบงานหรือกระบวนการ
ทางวิศวกรรมตามความต้องการและข้อกำหนดงานโดยคำนึงถึงข้อกำหนดด้านสังคม ความปลอดภัย การ
อนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 
      3.4      การพิจารณาตรวจสอบ 
                 สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผล งานและปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน ซึ่งครอบคลุมถึง
การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล 
      3.5      การใช้อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย  
                 สามารถสร้าง เลือก และประยุกต์ใช้เทคนิควิธี ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและทันสมัย โดยคำนึงถึงข้อกำหนดและข้อจำกัดของเครื่องมือและอุปกรณ์
นั้น 
      3.6      การทำงานร่วมกันเป็นทีม  
                 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ทำงานในฐานะสมาชิกของกลุ่มและผู้นำกลุ่มได้ 
      3.7      การติดต่อสื่อสาร  
                 สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม วิชาชีพอ่ืน และบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิผลด้วย
วาจาด้วยการเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรม ตลอดจนสามารถออกคำสั่ง
และรับคำสั่งงานได้อย่างชัดเจน 
      3.8      กิจกรรมสังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน และวิชาชีพวิศวกรรม  
                 มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมต่อบริบทของสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และสามารถการประเมินผลกระทบของการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
      3.9      จรรยาบรรณวิชาชีพ  
                 มีความเข้าใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติ
วิชาชีพ 
      3.10    การบริหารงานวิศวกรรมและการลงทุน  
                 มีความรู้และความเข้าใจในด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุนและการบริหารงานวิศวกรรมโดย
คำนึงถึงความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง 
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      3.11    การเรียนรู้ตลอดชีพ  
      ตระหนักถึงความจำเป็น และมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพ 

      3.12    การปรับตัวและความยืดหยุ่น  
                 มีทักษะและความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ในหลากหลาย
รูปแบบ มีความรับผิดชอบ และสามารถสร้างสรรค์แนวทางแก้ปัญหาโดยเลือกใช้ศักยภาพของสิ่งที่มีรอบตัว 
เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
      3.13    การสู้งาน 
                 มีความสามารถในการทำงานในสถานการณ์ที่ยาก มีความอดทนในการทำงานหนักหรือการ
แก้ปัญหาที่มีความยากด้วยทัศนคติบวก โดยมองปัญหาที่ยากเป็นความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาตน 
 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน ให้กำหนดระยะเวลา โดย
สัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ 

ข้อกำหนดต่างๆ ไปเป็นตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก.) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มีภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
  ไม่มี 

 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

- วัน - เวลาราชการปกติ 
- นอกวัน - เวลาราชการ (ระบุ) วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น. หรือ  
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น. ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำ
หลักสูตร 
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 
ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
สำเร็จการศึกษาระดับมั ธยมศึกษาตอนปลายหรือเที ยบ เท่ า หรือเที ยบ โอนมาจาก

สถาบันการศึกษาแห่งอ่ืน ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่ านการคัดเลือกตาม
ข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา 
- ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
- การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
- จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
- จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบัน และ

การแบ่งเวลา 
- จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คำแนะนำแก่นักศึกษา 

และให้เน้นย้ำในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 
 

- จัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา ได้แก่ 
วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาก
อาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจำเป็น 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา  
2.5.1 แผนการรับนักศึกษา (4 ปี) 

จำนวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 2 - 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 3 - - 50 50 50 
ชั้นปีที่ 4 - - - 50 50 
รวม 50 100 150 200 200 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 50 50 

 

2.6 งบประมาณตามแผน  
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 2.6.1 งบประมาณตามแผน 

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 2565 
งบบุคลากร 3,600,000 3,780,000 3,969,000 4,167,000 4,376,000 
งบลงทุน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
งบดำเนินการ 1,000,000 1,500,000 2,250,000 3,375,000 3,544,000 
รวม 6,000,000 6,780,000 7,719,000 9,042,000 9,420,000 

 

ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตสำหรับนักศึกษา 4 ปี เฉลี่ย 42,000 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 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    151 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 4 ปี 
หน่วยกิต 

การเทียบ
โอน 

หน่วยกิต 

3 ปี 
หน่วยกิต 

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

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 115 0 115 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 0 21 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 30 0 30 
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กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 52 0 52 
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 6 0 6 
กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก 6 0 6 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 0 
รวม 151 25 126 
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รูปที่ 1 แผนภาพการแบ่งหมวดวิชาของวิศวกรรมพลังงาน 

หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ  115 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     52 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา         6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก (3 ทางเลือก)    6 หน่วยกิต 
- ทางเลือก 1 โครงงานวิศวกรรม1และ2         6 หน่วยกิต 

- ทางเลือก 2 สหกิจศึกษา                         6 หน่วยกิต 

- ทางเลือก 3 การฝึกงานต่างประเทศ            6 หน่วยกิต 

 
 
 

     วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา  
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต 

รายวิชาถูกกำหนดไว้เป็นรายวิชาบังคับเรียนและรายวิชาเลือกเรียน นักศึกษาจะต้อง
เรียนรายวิชาในทุกกลุ่มและจะต้องเรียนไม่น้อยกว่าจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในแต่ละกลุ่ม โดยให้มีจำนวน
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 หน่วยกติ 

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. บังคับเลือกทั้งหมด 5 รายวิชา รวม 15 หน่วยกิต 
3. เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา รวม 3 หน่วยกิต (สามารถเลือกได้จากท้ัง 5 กลุ่ม) 
4. จำนวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
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                        ส่วนวิชาที่เหลือ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) เปิดสอน (ภาคผนวก ค)  
 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  115  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) 
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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) 

11126259 กรรมวิธีการผลิต * 
MANUFACTURING PROCESS 

2(2-0-4) 

11146155 การฝึกหัดทางวิศวกรรม 
ENGINEERING PRACTICES 

1(0-3-2) 

11146204 ปฏิบัติการทางพลังงาน 
ENERGY WORKSHOP 

2(0-6-4) 

* หมายถึง วิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม จำนวน 8 กลุ่มรายวิชา ที่สภาวิศวกรกำหนดของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
   

(3) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม  52  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) 

11126506 การเผาไหม ้*7  

COMBUSTION 
3(3-0-6) 

11126365 การทำความเย็น *7 
REFRIGERATION 
 

3(3-0-6) 
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11126368 การถ่ายเทความร้อน *5 
HEAT TRANSFER 

3(3-0-6) 

11126366 วิศวกรรมโรงจักรผลิตกำลัง *7  
POWER PLANT ENGINEERING 

3(3-0-6) 

11126261 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL 
ENGINEERING  

3(2-3-6) 

11126529 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 
ENERGY CONSERVATION AND 
MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

11126263 การคำนวณทางวิศวกรรม 
ENGINEERING COMPUTATION 

3(3-0-6) 

11126618 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ENERGY AND ENVIRONMENT 

3(3-0-6) 
 

11126601 
 

การวัดและเครื่องมือวัด  
MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION  

3(3-0-6) 
 

11146202 การทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน 1 
ENERGY ENGINEERING LABORATORY 1 

1(0-3-2) 

11146203 การทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน 2 
ENERGY ENGINEERING LABORATORY 2 

1(0-3-2) 

11146301 การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมพลังงาน 
ANALYSIS OF ENERGY ENGINEERING 
PROBLEMS 

1(0-3-2) 

11146520 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์พลังงาน 
ENERGY LAWS AND ECONOMICS 

3(3-0-6) 

11146528 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต *6 
COMPUTER AIDED DESIGN AND 
MANUFACTURING  

3(3-0-6) 

11146302 การออกแบบระบบพลังงาน  
ENERGY SYSTEM DESIGN 

 3(3-0-6) 

หมายเหตุ รายวิชาในกลุ่มที่ *1-*6 ให้เลือกกลุ่มละ 1 วิชา ส่วนรายวิชาในกลุ่มที่ *7 และ *8 ให้เลือก 2 วิชา โดยจะเลือกจาก
กลุ่มใดกลุม่หนึ่งหรือท้ังสองกลุม่กไ็ด้ จากสภาวิศวกรกำหนดของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
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(4) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา  6  หน่วยกิต 
รหัส วิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126358 การปรับอากาศ *7 

AIR CONDITIONING 
3(3-0-6) 

11146503 พลังงานนิวเคลียร์ 
NUCLEAR ENERGY 

3(3-0-6) 

11146504 กังหันก๊าซ *7 
GAS TURBINE 

3(3-0-6) 

11146505 พลศาสตร์อากาศ 
AERODYNAMICS 

3(3-0-6) 

11146506 เครื่องจักรกลของไหล 
FLUID MACHINERY 

3(3-0-6) 

11146507 
 

ปรากฏการณ์การส่งถ่ายเบื้องต้น 
INTRODUCTION TO TRANSPORT PHENOMENA 

3(3-0-6) 

11146508 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม 
COMPUTER-AIDED ENGINEERING (CAE) 

3(3-0-6) 

11146509 เทคโนโลยีไฮโดรเจน 
HYDROGEN TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

11146510 พลังงานแสงอาทิตย์ 
SOLAR ENERGY  

3(3-0-6) 

11146511 เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน  
SOLAR CELLS AND APPLICATIONS  

3(3-0-6) 

11146512 การอบแห้งอาหารและเมล็ดพืช *7 
DRYING OF FOODS AND CEREAL GRAINS 

3(3-0-6) 

11146513 พลังงาน สิ่งแวดล้อมและอาคาร  
ENERGY, ENVIRONMENT AND BUILDINGS 

3(3-0-6) 

11146514 แหล่งพลังงาน และเทคโนโลยีการแปลงพลังงาน *7  
ENERGY RESOURCES AND CONVERSION 
TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

11146515 เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานและการใช้งาน  
ENERGY STORAGE TECHNOLOGIES AND 
APPLICATIONS  
 

3(3-0-6) 
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11146517 การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ 
INTEGRATED PRODUCT DESIGN 

3(3-0-6) 

11146518 การวิจัยดำเนินงาน 
OPERATION RESEARCH 

3(3-0-6) 

11146519 การควบคุมคุณภาพ 
QUALITY CONTROL 

3(3-0-6) 

11146522 การบริหารความปลอดภัยในโรงงาน 
SAFETY MANAGEMENT IN PLANT 

3(3-0-6) 

11146523 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง 
ADVANCED MANUFACTURING PROCESSES 

3(3-0-6) 

11146525 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 
INDUSTRIAL AUTOMATION 

3(3-0-6) 

11146526 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 
FINITE ELEMENT METHOD 

3(3-0-6) 

11146527 การบำบัดน้ำเสีย 
WASTEWATER TREATMENT 

3(3-0-6) 

11146529 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 
MATERIAL HANDLING ENGINEERING 

3(3-0-6) 

11146530 พัดลม เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ 
FANS, PUMPS AND AIR COMPRESSORS 

3(3-0-6) 

11146531 วิศวกรรมเครื่องจักรกลหลังการเก็บเก่ียว 
POST-HARVEST MACHINERY ENGINEERING 

3(3-0-6) 

11146532 วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ 
POST-HARVEST ENGINEERING OF FRUITS 
AND VEGETABLES 

3(3-0-6) 

11146533 พลังงานลม 
WIND ENERGY 

3(3-0-6) 

11146534 พลังงานรังสีอาทิตย์สำหรับระบบอุณหภาพ 
SOLAR ENERGY FOR THERMAL SYSTEMS 

3(3-0-6) 

11146535 การเปลี่ยนรูปพลังงานชีวมวล 
BIOENERGY CONVERSIONS 

3(3-0-6) 

11146536 พลังงานรังสีอาทิตย์สำหรับระบบไฟฟ้า 
SOLAR ENERGY FOR ELECTRICAL SYSTEMS 

3(3-0-6) 
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11146537 ทรัพยากรพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก 
ALTERNATIVE AND RENEWABLE ENERGY 
RESOURCES 

3(3-0-6) 

11146538 หัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมพลังงาน 
SELECTED TOPIC IN ENERGY ENGINEERING 

3(3-0-6) 

(5) กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก 6 หน่วยกิต 
นักศึกษาจะต้องเลือกรูปแบบการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น  3 ทางเลือก เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือก

แนวทางเหมาะสมสำหรับตนเอง 1 ทางเลือก อีกจำนวน 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 
สำหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนการศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

รหัส วิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11146401 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 1 

ENERGY ENGINEERING PROJECT 1 
       3(0-9-0) 

11146402 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 2 
ENERGY ENGINEERING PROJECT 2 

       3(0-9-0) 

ทางเลือกที ่2 สหกิจศึกษา 
สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา (ประสงค์จะเรียนรู้การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมและ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน) 

รหัส วิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11146403 สหกิจศึกษา 

COOPERATIVE EDUCATION 
  6(0-45-0) 

นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่กำลังศึกษาเป็นระยะเวลา
ไม่นอ้ยกว่า 16 สัปดาห์  
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ทางเลือกที่ 3 การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 
การศึกษาทางเลือกแบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ การศึกษาต่างประเทศและการปฏิบัติการฝึกงาน

ต่างประเทศ โดยนักศึกษาต้องเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง 

1) การศึกษาต่างประเทศ 
นักศึกษาที่เลือกเรียนการศึกษาต่างประเทศ สามารถดำเนินการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันที่

ศึกษาในต่างประเทศได้ตามประกาศของสถาบันฯไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

รหัส วิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 วิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ    6 หน่วยกิต 

หรือ 

2) การปฏิบตัิการฝึกงานต่างประเทศ 

รหัส วิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11146404 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 

OVERSEA TRAINING 
   6(0-45-0) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 

             นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร หรือเทียบเท่าตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ความหมายของรหัสประจำรายวิชา 

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

12 หมายถึง หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล 
14 หมายถงึ หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน 
44 หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
45 หมายถึง กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 
46 หมายถึง กลุ่มวิชาเคมี 

รหัสตัวที่ 5 ได้แก่เลข 6 หมายถึง ระดับปริญญาตรี 
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            รหัสตัวที่ 6     หมายถึง ชั้นปีของนักศึกษาที่เรียนตามแผน 
            รหัสตัวที่ 7,8     หมายถึง ลำดับที่ของวิชา 

3.1.4 แผนการศึกษา 
 

3.1.4.1 นักศึกษาเรียน 4 ปี  
 

ปีท่ี1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11446151 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
11456151 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 
11456152 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
11466151 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
11466152 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
11106151 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 
11106158 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) 
90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                                                                  3(3-0-6) 
 รวม 20 

 

ปีที1่ 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) 
11106159 กลศาสตร์วิศวกรรม  4(4-0-8) 
11106157 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
11146155 การฝึกหัดทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 
90591001 เรารัก สจล. 2(1-2-3) 
90595002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                                               3(3-0-6) 
90591002 กีฬาและนันทนาการ                                                                        1(0-3-2) 
 รวม 21 
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ปีท่ี2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11446253 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) 
11126618 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
11106254 กลศาสตร์วัสดุ  4(4-0-8) 
11126601 การวัดและเครื่องมือวัด  3(3-0-6) 
11106251 เทอร์โมไดนามิกส์  4(4-0-8) 
90591xxx วิชาเลือกในกลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต                                                                 3(3-0-6) 
90595003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
 รวม 23 

 

ปีท่ี2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11146528 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 3(3-0-6) 
11126259 กรรมวิธีการผลิต  2(2-0-4) 
11126258 กลศาสตร์ของไหล 4(4-0-8) 
11126351 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6) 
11126529 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 
11146204 ปฏิบัติการทางพลังงาน                                                                          2(0-6-4) 
90595xxx วิชาเลือกในกลุ่มภาษาและการสื่อสาร                                                        3(3-0-6) 
  รวม 20 
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ปีท่ี3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126264 การออกแบบเครื่องจักรกล 4(4-0-8) 
11146xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 1 3(3-0-6) 
11126365 การทำความเย็น 3(3-0-6) 
11126368 การถ่ายเทความร้อน  3(3-0-6) 
11146202 การทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน 1 1(0-3-2) 
11126263 การคำนวณทางวิศวกรรม                                             3(3-0-6) 
11126452 การควบคมุอัตโนมัติ 3(3-0-6) 
 รวม 20 

 
 

ปีท่ี3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11146301 การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมพลังงาน 1(0-3-2) 
11126366 วิศวกรรมโรงจักรผลิตกำลัง 3(3-0-6) 
11146520 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์พลังงาน  3(3-0-6) 
11126261 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3(2-3-6) 
11146203 การทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน 2 1(0-3-2) 
90593xxx วิชาในกลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 3(3-0-6) 
11106390 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ                                                                       0(0-30-0) 
90594xxx วิชาในกลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ                                                             3(3-0-6) 
11146302 การออกแบบระบบพลังงาน                                                                   3(3-0-6) 
 รวม 20 

 

ปีท่ี3 ภาคฤดูร้อน 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126000 การฝึกงานอุตสาหกรรมภาคฤดูร้อน  0(0-45-0) 

 รวม  0 
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ปีท่ี4 ภาคการศึกษาที่ 1 

ทางเลือกที่ 1 โครงงานพิเศษ 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126367 การสั่นสะเทือนเชิงกล 3(3-0-6) 
11146401 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 1 3(0-9-0) 
11146xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 2 3(x-x-x) 
9059xxxx วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   3(3-0-6) 
90592xxx วิชาในกลุ่มวิถีแห่งสังคม                                                                                                                   3(3-0-6) 
 รวม 15 

 
ทางเลือกท่ี 2 สหกิจศึกษา*** 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11146403 สหกิจศึกษา 6(0-45-0) 
 รวม 6 

 
ทางเลือกท่ี 3 การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ*** 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11146404 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 6(0-45-0) 
 รวม 6 

***หมายเหตุ นักศึกษาที่เลือกทางเลือกที่ 2 และ 3 จะต้องรับผิดชอบจัดสรรรายวิชาเรียนในกลุ่มวิชาบังคับ
ทางวิศวกรรม (การสั่นสะเทือนเชิงกล) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา (วิชาเลือกเฉพาะสาขา 2) และกลุ่มวิชา
ศึกษาท่ัวไป (วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป และวิชาในกลุ่มวิถีแห่งสังคม) ให้ครบตามแผนการศึกษา 
 

ปีท่ี4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11126506 การเผาไหม้ 3(3-0-6) 
11146402 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 2                                                                 3(0-9-0) 
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x) 
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x) 
 รวม 12 

รวมตลอดหลักสูตร 151 หน่วยกิต 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

     คำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร ดังแสดงในภาคผนวก ง    

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีที่สำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

1. ผศ.ดร.นฤบดี  ศรีสังข์    
    X-XXXX- XXXX -XX-X  
  (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543 
- วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  ธนบุรี, 2547 
- ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  ธนบุรี, 2554 
 

1. งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ซ) 
 - Production of biomass  
   briquette from residual  
   bleaching earth and empty  
   palm bunch 
- The Effect of mixture and size of  
   fish food on the fish food  
   qualities producing from the 
    waste of agriculture and fishery 
- Germinated cereals drying using  
   hot air fluidization technique  
   combined with halogen lamp 
- Modelling heat and mass 
  transfer induced stresses in  
  germinated brown rice kernels  
  during fluidized bed drying  
- Germinated Bambara Groundnut 
   Manufacturing by Hot Air  
   Fluidized Bed Drying Technique 
- โครงการศึกษาการสูบน้ำด้วยกังหันลม 
  ในพ้ืนที่การเกษตร 
- การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากเปลือก 
  มะม่วงหิมพานต์ร่วมกับเปลือกหมาก 
- การบูรณาการจัดทำแผนรองรับ 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

    ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืช 
  เศรษฐกิจ 4 สินค้า เพื่อผลิตพลังงาน 
  ทดแทน 
2. ตำรา   - 
3. ภาระงานสอน 
- Computer programming  
  (3 ชม./สัปดาห์) 
- Energy and environment  
  (3 ชม./สัปดาห์) 

2. ผศ.ดร.ธชัพล จุ้งเจริญ 
   X-XXXX- XXXX -XX-X 
 (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2546 
- วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  ธนบุรี, 2551 
- ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  ธนบุรี, 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ซ) 
 - Effects of inner angle of bowl,  
   flow rate and speed on the  
   efficiency of glycerol separation  
   from the raw biodiesel using  
   cylindrical bowl centrifuge 
- Effect of germination on the  quality of  
  dark parboiled rice   dried by fluidized  
  bed  technology 
- Effect of steaming condition  
  varying in time and temperature 
   on the quality of dark parboiled  
  rice with germination 
- Rice starch gelatinization kinetics 
  of paddy during high  temperature  
  fluidized bed  drying  
- The production of dark  
  parboiled rice using germination 
  process and fluidized bed drying 
- ผลของรปูแบบกาแฟและรูตะแกรง 
  กระจายลมต่อความเรว็ลมต่ำสุดในการ 
  เกิดฟลูอิไดเซชันของเมล็ดกาแฟพันธุ์โรบสัต้า 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

  - เครื่องหมุนเหวี่ยงหนีศูนย์แบบหม้อ 
  เหวี่ยงมุมป้านสำหรับการแยกกลี 
  เซอรอลออกจากไบโอดีเซล 
2. ตำรา   - 
3. ภาระงานสอน 
- กลศาสตร์ของไหล (4 ชม./สัปดาห์) 
- เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  
  (3 ชม./สัปดาห์) 
- Energy conservation and   
  agement (3 ชม./สัปดาห์) 

3. อาจารย์อดิเรก สุริยะวงศ์ 
    X-XXXX- XXXX -XX-X 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 
  2547 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  ธนบุรี, 2552 

1. งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ซ) 
- Characterization of Diabatic Air- 
  Water Flow in a Vertical Micro- 
  Channel 
- Characterization of Diabatic Air- 
  Water Flow in a Vertical Micro- 
  Channel 
- Two-Phase Heat Transfer  
  Behaviors of R-134A Refrigerant  
  and Air-water Mixture in a 1 mm  
  Internal Diameter Tube 
2. ตำรา  - 
3. ภาระงานสอน 
- การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน 
  ออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล  
  (3 ชม./สัปดาห์) 
- การสั่นสะเทือนเชิงกล (3 ชม./สัปดาห์) 

4. อาจารย์วชร  กาลาสี 
   X-XXXX- XXXX -XX-X 

4.  

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

1. งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ซ) 
- Aerosol and Air Quality 
Research, Drying, Rubber 
Technology  



มคอ.2 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน) ภาควชิาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชมุพร 

30 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

  2. ตำรา  
- เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 

  11126303 การทำความเย็นและการปรับ 

   อากาศ เล่มที ่1 และ 2 พฤศจิกายน 2554 

- เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 

  11126358 การปรับอากาศ  

  พฤศจิกายน 2560 

3. ภาระงานสอน 
- การทำความเย็น (3 ชม./สัปดาห์) 
- การเผาไหม้ (3 ชม./สัปดาห์) 

5. ดร.ปราโมทย์ กุศล 
   X-XXXX- XXXX -XX-X 
 
 

 

- คอ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
  เกลา้พระนครเหนือ, 2542  
- วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548 
- วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558 

1. งานวิจัย(รายละเอียดภาคผนวก ซ)  
- Non-destructive testing  
  methods 
- Mechanical design 
- Quality and Safety  
  Improvement of Agricultural  
  Products 
2. ตำรา - 
3. ภาระงานสอน 
- Mechanical Workshop  
- Fluid Power Control 
- Measurement and  Instrumentation 
- Laboratory   
- Analysis of Mechanical  
 Engineering - Engineering Project 
- Power for Agricultural System 
- System Dynamic and Control 
- Agricultural Processing Plant  
  Design 
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 3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร  

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

1. ผศ.ดร.ศิระ  สายศร 
   X-XXXX- XXXX -XX-X 
 (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

1.งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ฌ) 
- คุณลักษณะรูปแบบการไหล, การถ่าย 
  เทความร้อน, และความดันลด, ของ 
  ของไหลสองสถานะแก็ส-ของเหลวใน 
  ท่อขนาด 1 มิลลิเมตร วางตัวในแนวดิ่ง 
- Flow pattern, void fraction and  
  pressure drop of two-phase air- 
  water flow in a horizontal  
  circular micro-channel 
2. ตำรา   - 
3. ภาระงานสอน 
- Mechanics of materials  
  (4 ชม./สัปดาห์) 
- Power plant engineering  
  (3 ชม./สัปดาห์) 
- Heat transfer (3 ชม./สัปดาห์) 

2. ผศ.วรรษชล  วัฒนะ 
   X-XXXX- XXXX -XX-X 
 (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) 

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

1.งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ฌ) 
- 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 
- การศึกษาผลของตำแหน่งของวัสดุ 
  กักเก็บความร้อนที่มีต่อการอบแห้ง 
  พริกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
- การผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากดอกตัว 
  ผู้ของปาล์มน้ำมัน 
2. ตำรา  - 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

  3. ภาระงานสอน 
- - Thermodynamics (4 ชม./สัปดาห์) 

- การออกแบบท่อในอาคาร  
  (3 ชม./สัปดาห์) 

3. ผศ.ปัญญา  แดงวิไลลักษณ์ 
   X-XXXX- XXXX -XX-X 
  (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) 

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

1.งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ฌ) 
- 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. ตำรา - 
3. ภาระงานสอน 
- เขียนแบบวิศวกรรม (5 ชม./สัปดาห์) 
 - การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ 
   ออกแบบและการผลิต  
  ( 3ชม./สัปดาห์) 

5. 4. ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  รัตนเดช       
6.    X-XXXX- XXXX -XX-X 
7.    (สาขาวิศวกรรมเกษตร) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544 
 

1.งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ฌ) 
- เครื่องเก็บผักกาดกวางตุ้งกึ่งอัตโนมัติ 
ต่อพ่วงแทรกเตอร์ขนาดเล็ก 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

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

 

- เครื่องฝานกล้วยเล็บมือนางบน
กระทะทอดสำหรับการทอดกรอบ 
2. ตำรา - 
3. ภาระงานสอน 
- กลศาสตร์เครื่องจักรกล  
  (3 ชม./สัปดาห์) 
- วิศวกรรมการแปรรูปทางการเกษตร 
  (3 ชม./สัปดาห์)   

5. อาจารย์ศิริวรรณ ศรีสังข์ 
     X-XXXX- XXXX -XX-X 

8.  

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

1.งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ฌ) 
- การศึกษาการเตรียมวัสดุผสมยาง 
 ธรรมชาติเสริมเเรงด้วยเส้นใยชีวภาพ 
 ต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกล 
- Development of Antimicrobial 
  Coating by Layer-by-Layer Dip  Coating  
  of Chlorhexidine -  loaded Micelles  
- Fuel Briquette made of  
  Biomass Mixed with Residual  
  Bleaching Earth from Palm Oil  Plant 
2. ตำรา  - 
3. ภาระงานสอน 
- Engineering Materials  
  (3 ชม./สัปดาห์)  
- Manufacturing Engineering  
  Fundamental (6 ชม./สัปดาห์) 

6. อาจารย์ดิษฐพร  ตุงโสธานนท์   
    X-XXXX- XXXX -XX-X 

 

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

1.งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ฌ) 
- The Study machine separate of 
   nut and kernel palm by  
   Hydro-cyclone (2016) 
2. ตำรา  - 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

  3. ภาระงานสอน 
- เครื่องยนต์สันดาปภายใน  
  (3 ชม./สัปดาห์)  
- วิศวกรรมยานยนต ์1   (3 ชม./สปัดาห์) 

7. ผศ.จรัสชัย เย็นพยับ 
    X-XXXX- XXXX -XX-X 
   (สาขาวิศวกรรมเกษตร) 

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

1.งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ฌ) 
- Multi-fertilizer Application  
 Technology by Using 2  
  Distributing Mechanisms for Oil 
  Palm Plantation (2016) 
2. ตำรา  - 
3. ภาระงานสอน 

- - วิศวกรรมแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร 
-   (3 ชม./สัปดาห์) 

- เครื่องจักรกลเกษตร (3 ชม./สัปดาห์) 
8. อาจารย์ชมพูนุช กูลเกตุวงศ์ 
      X-XXXX- XXXX -XX-X  

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

1.งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ฌ) 
- The Study machine separate  
  of nut and kernel palm by 
  Hydro-cyclone (2016) 
2. ตำรา - 
3. ภาระงานสอน 
- วิศวกรรมดินและน้ำ (3 ชม./สัปดาห์) 
- วิศวกรรมชลประทานและการ 
  ระบายน้ำ (3 ชม./สัปดาห์) 

9. ดร.สมพงค์ บางยี่ขัน 
   X-XXXX- XXXX -XX-X 

 
 
 
 

 

- อศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  พระนครเหนือ, 2540 
- อศ.ม. (เทคโนโลยีเครื่องกล) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  พระนครเหนือ, 2546 
 

1.งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ฌ) 
- การออกแบบเครื่องห่อรัดพลาสติก 
  ใสของก้อนยางพารา 
- ผลของขนาดชิ้นไม้ฝืนยางพาราต่อ 
  ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตา 
  แก๊สซิไฟเออร์แบบไหลลง 
2. ตำรา   - 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

 - ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 

3. ภาระงานสอน 
- การออกแบบเครื่องจักรกล  
  (3 ชม./สัปดาห์) 
- กรรมวิธีการผลิต (3 ชม./สัปดาห์) 

10. อาจารย์วารุณี  ลิ่มมั่น 
     X-XXXX- XXXX -XX-X 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550 
- วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  ธนบุรี, 2553 

1.งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ฌ) 
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาระหัด 
  วิดน้ำ 
- The Palm Nut Cracking Machine 
   with Rotor type 
- Effects of inner angle of bowl,  
  flow rate and speed on the 
  efficiency of glycerol separation 
  from the raw biodiesel using  
  cylindrical bowl centrifuge 
2. ตำรา  - 
3. ภาระงานสอน 
- การวัดเชิงกล (3 ชม./สัปดาห์) 

11. ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ รัตนมีชัยสกุล 
       X-XXXX- XXXX -XX-X 

   (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

1.งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ฌ) 
- 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. ตำรา   - 
3. ภาระงานสอน 
- การคำนวณทางวิศวกรรม  
  (3 ชม./สัปดาห์) 
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ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ 

  - การคำนวณสำหรับแบบจำลองการ 
  อบแห้ง (3 ชม./สัปดาห์) 

12. อาจารย์ศรีรัตน์ ช่วยบุญ 
     X-XXXX- XXXX -XX-X 

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
  คุณทหารลาดกระบัง, 2553 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556 

1.งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ฌ) 
- 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. ตํารา - 
3. ภาระงานสอน 
- การปรับอากาศ (3 ชม./สัปดาห์) 

13. รศ.ทวี เทศเจริญ 
     X-XXXX- XXXX -XX-X 

(สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) 
 

- คอ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  พระนครเหนือ, 2517 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า 
  คุณทหารลาดกระบัง, 2538 

1.งานวิจัย (รายละเอียดภาคผนวก ฌ) 
-The Palm Nut Cracking Machine 
  with Rotor type 
2. ตํารา -  
3.ภาระงานสอน 
- การบริหารความปลอดภัยในโรงงาน 
  (3 ช.ม./สัปดาห์) 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน
วิชาชีพก่อนเข้าสู่การทำงานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอกเลือกแต่
ในทางปฏิบัติแล้วมีความต้องการให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ เว้นแต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่
สามารถไปฝึกในรายวิชาสหกิจศึกษาก็จะเป็นการอนุโลมให้เรียนรายวิชาเอกเลือกแทนสหกิจศึกษาได้ 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี ้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ

จำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
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(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือนำไปแก้ปัญหาต่างๆ ในงานได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานประกอบการได้ 
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)  
โครงงานเป็นการประยุกต์ความรู้ เชิงทฤษฎีและประสบการณ์จริงในการแก้ปัญหาทาง

วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมเกษตร โดยแต่ละโครงงานจะดำเนินงานด้วยนักศึกษาจำนวน 2–3 คน เมื่อ
ทำโครงงานสำเร็จแล้วจะต้องนำส่งรายงานในรูปแบบที่กำหนดไว้ ภายในระยะเวลาตามกำหนดไว้ในระเบียบ
ข้อบังคับของทางสถาบันฯ อย่างเคร่งครัด 

5.1 คำอธิบายโดยย่อ 
นักศึกษาผู้ทำโครงงาน สามารถเลือกหัวข้อโครงงานจากท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอ หรืออาจกำหนด

หัวข้อโครงงานได้ด้วยตนเอง โดยจะต้องกำหนดจุดประสงค์ ขอบเขต และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
รวมทั้งสามารถวางแผนการดำเนินการเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ออกแบบในการทำ

โครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
5.3 ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 4 
5.4 จำนวนหน่วยกิต 

รวม 6 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

สาขาวิชากำหนดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาแต่ละกลุ่ม เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่ เป็น
จำเป็นทั้งในเชิงทฤษฎีและแนวปฏิบัติ โดยมีจุดประสงค์นำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาในโครงงาน 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลการดำเนินงานจากความก้าวหน้าในการทำโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษาตาม

ช่วงเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษากำหนด และให้จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดสอบตรวจความก้าวหน้า ความรู้ ความ
เข้าใจ ของนักศึกษาต่อโครงงานในปีที่ 4 ปลายภาคการศึกษาท่ี 2 เพ่ือทำการประเมินผลให้คะแนน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
(1)  มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จัก 
     กาลเทศะและทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบ 
     ต่อตนเองวิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตน 
     ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชพีด้วยความซื่อสัตย์ 
     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 ทำเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ 
     สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

(4)  มอบหมายโครงงานที่เก่ียวข้องกับปัญหาที่เกิด 
     ขึ้นจริงในอตุสาหกรรม หรือปัญหาที่เป็นที่ 
     น่าสนใจ พร้อมทั้งมีการกระตุ้นจากการประชุม 
     ร่วมกันกับกลุ่มโครงงานโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 
     คอยให้คำชี้นำอย่างใกล้ชิด 

(5)  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถบริหาร 
     จัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มี 
     ทัศนคติที่ดีในการทำงาน 

(5)  มอบหมายโครงงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมโดย 
     โครงงานต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากร 
     ในกลุ่ม 

(6)  สามารถติดต่อสื่อสาร และสามารถใช้เทคโนโลยี 
     สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

(6)  การมอบหมายงานที่ต้องมีการนำเสนอใน 
     ลักษณะปากเปล่าประกอบสื่อในชั้นเรียน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่าง
ราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่ง
ต่อไปนี้ทั้ง 5 ข้อ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษารวมทั้ง
อาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างน้อย 5 ข้อตามท่ีระบุไว้ 

(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล  
องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติ

ในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดู
งานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ 
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นำเสนอ 
(5) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียนประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 
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2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้ เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในสาขาคอมพิวเตอร์  มีคุณธรรม 
จริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วย
พัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรม
พ้ืนฐานและเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ  ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้

เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน

จริงได้ 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติ
ในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดู
งานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ 
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นำเสนอ 
(5) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

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

(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือ

วิศวกรรมเกษตร 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นี้สามารถทำได้โดยการออก

ข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวธิีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้
ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคำตอบที่ถูกมาคำตอบเดียวจากกลุ่มคำตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคำถาม
เกี่ยวกับนิยามต่างๆ ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นำเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ 
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมา
สื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้ง
ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้อง
กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและผู้
ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานและการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานที่ต้องประสานงาน

กับผู้อ่ืน ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถทำงานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่าง

ดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
(5) มีภาวะผู้นำ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่ม

ในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ  และ
ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้ 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่ำ

ดังนี้ 
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้

สัญลักษณ์ 
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ

ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้
อาจทำได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหาและให้
นำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ใน
เชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์
สถานการณ์จำลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง  ไม่ม ี

1. คุณธรรม จรยิธรรม 
(1) เข้ าใจและซาบ ซ้ึงในวัฒนธรรมไทย 

ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรมเสียสละ และ ซ่ือสัตย์สุจริต 

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง
และสั งคม  เคารพกฎระ เบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถ
ทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ  เคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ
จากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคม
ของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

1. ความรู ้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์

พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐานและเศรษฐศาสตร์  เพื่ อการ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ง า น ท า ง ด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง และการ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มี ค วาม รู้ แ ละความ เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ
หลักการที่สำคัญ  ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะ
ด้านทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึ กษากั บความรู้ ใน ศาสตร์อื่ น ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง 

(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วย
วิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่ เหมาะสม  เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชา
ของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาใน
งานจริงได้ 

3. ทักษะทางปญัญา 
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ 

สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา

ด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึง
การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการ
ปรับใช้องค์ความรู้ที่ เกี่ ยวข้องอย่ าง
เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือ
ต่อยอดองค์ความรู้จาก เดิมได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย 
และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้ความรู้ ในสาขาวิชาชีพมา
สื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการ
แก้ ไขสถานการณ์ เชิ งสร้างสรรค์ทั้ ง
ส่วนตัวและส่วนรวม  พร้อมทั้ งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้ งของตนเอง  และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4) รู้ จั ก บ ท บ าท  ห น้ าที่  แ ล ะ มี ค ว าม
รับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย 
ทั้ งงานบุคคลและงานกลุ่ม  สามารถ
ปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้ งใน
ฐ า น ะ ผู้ น ำ แ ล ะ ผู้ ต า ม ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่าง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความ
ปลอดภัยในการทำงาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) มีทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับ
การทำงานที่เกีย่วขอ้งกับวชิาชีพได้เป็น
อย่างด ี

(2) มีทกัษะในการวเิคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์หรอืการแสดงสถิติ
ประยกุต์ ตอ่การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้
อย่างสร้างสรรค ์

(3) สามารถประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด 
การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์ 

(5) สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและ
เครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 
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วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน) ภาควชิาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชมุพร 

รหัสวิชา รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
หมวดวิชาเฉพาะ 
    กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
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                          
11146204 ปฏิบัติงานพลังงาน                          
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วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน) ภาควชิาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชมุพร 

 

รหัสวิชา รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
    กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
11126351 กลศาสตร์เครื่องจักรกล                          
11126264 การออกแบบเครื่องจักรกล                          
11126452 การความคุมอัตโนมัต ิ                          
11126367 การสั่นสะเทือนเชิงกล                          
11126506 การเผาไหม้                          
11126365 การทำความเย็น                          
11126368 การถ่ายเทความร้อน                          
11126366 วิศวกรรมโรงจักรผลิตกำลัง                          
11126261 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน                          
11126529 การอนุรักษแ์ละการจัด

การพลังงาน                          

11126263 การคำนวณทางวิศวกรรม                          
11126618 พลังงานและสิ่งแวดล้อม                          
11126601 การวัดและเครื่องมือวัด                          
11146202 การทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน 1                          
11146203 การทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน 2                          
11146301 การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม

พลังงาน                          

11146520 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์พลังงาน                          
11146528 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและ

การผลิต                          
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วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน) ภาควชิาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชมุพร 

 

รหัสวิชา รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
    กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 
11146302 การออกแบบระบบพลังงาน                          
11126358 การปรับอากาศ                          
11146503 พลังงานนิวเคลียร์                          
11146504 กังหันก๊าซ                          
11146505 พลศาสตร์อากาศ                          
11146506 เครื่องจักรกลของไหล                           
11146507 ปรากฏการส่งถ่ายเบือ้งต้น                          
11146508 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน

วิศวกรรม                          

11146509 เทคโนโลยีไฮโดรเจน                          
11146510 พลังงานแสงอาทิตย ์                          
11146511 เซลล์แสงอาทิตย์และการ

ประยุกต์ใช้งาน                          

11146512 การอบแห้งอาหารและเมล็ดพืช                          
11146513 พลังงาน สิ่งแวดล้อมและอาคาร                          
11146514 แหล่งพลังงานและเทคโนโลยีการ

แปลงพลังงาน                          

11146515 เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงาน
และการใช้งาน                          
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วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน) ภาควชิาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชมุพร 

 

รหัสวิชา รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

6. ความรู้ 7. ทักษะทางปัญญา 8. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

9. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
11146517 การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณา

การ                          

11146518 การวิจยัดำเนินงาน                          
11146519 การควบคุมคุณภาพ                          
11146522 การบริหารความปลอดภยัใน

โรงงาน                          

11146523 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง                          
11146525 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม                          
11146526 ระเบียบวธิีไฟไนต์เอลิเมนต์                          
11146527 การบำบัดนำ้เสีย                          
11146529 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ                          
11146530 พัดลม เครื่องสูบและเครื่องอัด

อากาศ                          

11146531 วิศวกรรมเครื่องจักรกล 
หลังการเก็บเกี่ยว                           

11146532 วิศวกรรมหลังการเก็บเกีย่วผกั 
และผลไม้                          

11146533 พลังงานลม                          
11146534 พลังงานรังสีอาทิตย์สำหรับ 

ระบบอุณหภาพ                          
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วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน) ภาควชิาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชมุพร 

 

 

รหัสวิชา รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

10. ความรู้ 11. ทักษะทางปัญญา 12. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

13. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
11146535 การเปลี่ยนรูปพลังงานชีวมวล                          
11146536 พลังงานรังสีอาทิตย์สำหรับ 

ระบบไฟฟ้า                          

11146537 ทรัพยากรพลังงานหมุนเวยีนและ
พลังงานทางเลือก                          

11146538 หัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรม
พลังงาน                          

11106390 การเตรียมความพร้อมสูอ่าชีพ                          
11126000 การฝึกงานอุตสาหกรรมภาคฤดู

ร้อน                          

11146401 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 1                          
11146402 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 2                          
11146403 สหกิจศึกษา                          
11146404 การปฏิบัตกิารฝึกงานตา่งประเทศ                          
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
(1) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

ให้กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทำความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนำไปดำเนินการ
จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา  
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำ  ได้ โดยมี ระบบประกันคุณ ภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

(2) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทำวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทำอย่างต่อเนื่องและนำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทำดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(2.1) สภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ 

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

(2.3) การประเมินตำแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(2.4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตจะจบ
การศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 
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(2.5) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

(2.6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้
และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

(2.7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จำนวนโครงงานวิศวกรรมที่สามารถ
นำไปใช้จริง, (ข) จำนวนสิทธิบัตร, (ค) จำนวนรางวัลทางสังคมและ วิชาชีพ, (ง) จำนวน
กิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ, (จ) จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่
ทำประโยชน์ต่อสังคม 

 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
(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
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ ไม่ใช่วิจัยในแนว
คอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ  การประชุมทางวิชาการทั้ งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
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(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี  
      ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง 

 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 
      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้กำหนดการกำกับคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้ สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับบริบทและ
วิสัยทัศน์สถาบันฯ ในการบริหารหลักสูตร ให้มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพ่ือบริหารและวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ ทําหน้าที่ดังนี้  
 1. จัดทําทําเนียบผู้สอนทั้งอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ  
 2. กํากับและติดตามให้มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  
 3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 4. กํากับและติดตามให้มีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลของ
การ ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  
 5. กํากับและติดตามให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ปรากฏใน 
มคอ.3  
 6. กํากับและติดตามให้มีการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่ผ่านมา  
 7. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน  
 8. พิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการบริหารหลักสูตรเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการประจำวิทยาเขต
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
  โดยในระดับหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำหน้าที่ บริหารหลักสูตร ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานเป็นประจำทุกปี และ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร 

(1) มีหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา 
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(2) มีการกำหนดแผนงาน การจัดทำงบประมาณ และดำเนินการตาม 9 องค์ประกอบของสกอ. 
และมีการจัดทำรายงาการประกันคุณภาพเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

(3) มีการประเมินผลการปฏิบัติตาม 7 มาตรฐานของการประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ. 
 

 

เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
1. หลักสูตรมีความทันสมัย โดย

อาจารย์และนักศึกษาสามารถ
ก้าวทันหรือเป็นผู้นำในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้าน
เทคโนโลยี 

2. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามี
ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพ 

3. หลักสูตรมีคุณภาพมาตรฐาน 

1. กำหนดให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยตามเกณฑ์
ที่กำหนด 
2. ส่งเสริมให้มีการดูงาน การ
เชิญอาจารย์พิเศษหรือผู้มี
ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยน 
3. ส่งเสริมอาจารย์มีเครือข่าย
กับองค์การวิชาชีพ 
4. มีการประเมินคุณภาพตาม

เกณฑ์ที่กำหนด 

1.มีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 
2. จำนวนรายวิชา ที่มีการเชิญ
อาจารย์พิเศษหรือผู้เชี่ยวชาญ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน 
3. จำนวนการเข้ารับการ
ฝึกอบรมหรือพัฒนาตนเองทาง
วิชาการของอาจารย์เฉลี่ยต่อปี 
4. หลักสูตรผ่านเกณฑ์การตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 
2. บัณฑิต 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้
ผลการสอบประจําวิชาและผลการสอบปริญญานิพนธ์ นอกจากนี้ยังมีการสํารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และ/หรือสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตเป็นประจําทุกปีและแจ้งผลการสํารวจให้กับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูล สําหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย 
สถาน ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า หลักสูตรกําหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมี คะแนนความพึงพอใจ
มากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) และแจ้งผลการสำรวจให้กับภาควิชาฯได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับการ
ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) 
คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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3. นักศึกษา 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ให้ความสําคัญกับการรับนักศึกษาเข้า
ศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษาและผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา ดังนี้  

3.1 หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการสมัครเข้าศึกษา และคัดเลือกจากผลคะแนนการ
สอบรับเข้าศึกษา ทั้งโควตาเกรดเฉลี่ย 2.75 การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์  
3.2 หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานักศึกษา  
  1. จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการในการจัดแผนการเรียน ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา  
  2. จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านวิศวกรรมในระดับประเทศและระดับสากล 
เช่น การอบรมด้านพลังงาน การอบรมการออกแบบทางวิศวกรรมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การ
อบรมคุณธรรมและจริยธรรม อบรมทางภาษา โดยต้องเข้ารับฟังการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับงาน
ทางวิศวกรรมหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันตามที่สถาบันฯ หรือวิทยาเขตชุมพรฯ จัดอบรม  
  3. จัดหาและให้มีการแนะนําเกี่ยวกับแหล่งทุนการศึกษา การเข้าร่วมการแข่งขันที่เก่ียวข้อง  
 4. มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา กรณีนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด 
สามารถยื่นคําร้องต่อคณะเพ่ือขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนขอดูคะแนนและวิธีการ
ประเมินของอาจารย์ในรายวิชานั้นได้ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สถาบันฯ กําหนด 
 3.3 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ 
นักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
 

4. อาจารย ์
 หลักสูตรให้ความสำคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตบัณฑิต จึงมีการกำหนด
ระบบกลไกเกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย์เพ่ือให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่กำหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนด นอกจากนั้นยังจัดทำ ระบบการบริหาร
อาจารย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม 
       การรับอาจารย์ใหม่ 

(1) อาจารย์ประจำต้องมีคุณวุฒิ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(1.1) สำเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชา

ที่เก่ียวข้อง เช่น วัสดุและสิ่งแวดล้อม 
(1.2) มีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือพลังงาน เป็นอย่างน้อย 3 

ปี 
(2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
(3) มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและ 

มีประสบการณ์ทำวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 
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         การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้
สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้
บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สกอ. 
สำหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ

ปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา ดังนั้นจึงกำหนดนโยบายว่าจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มา
บรรยายอย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา 

การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีความรู้ความสามารถ

ทางด้านวิศวกรรมพลังงาน หรือวิศวกรรมเครื่องกล หรือด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีภาระงานรับผิดชอบที่
สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี 

การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
(1) มีการพัฒนาอาจารย์ให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในงาน หรือ 

สาขาที่เกี่ยวข้องในกรณีการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้
อาจารย์มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น โดยอาจร่วมมือกับอาจารย์ต่างสาขาหรือ
ต่างสถาบัน การสนับสนุนสามารถทำได้ในรูปของการให้ค่าเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ การให้เงิน
พิเศษเพ่ิมเมื่อมีบทความวิชาการตีพิมพ์ใน Proceedings และ Journals รวมทั้งอาจลดภาระงานสอนให้
เหมาะกับเวลาที่ใช้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ และการทำวิจัย 

(2) ในกรณีที่อาจารย์ไม่ถนัดในการเพิ่มพูนความรู้โดยผ่านการทำวิจัย หน่วยงานอาจสนับสนุน
ให้อาจารย์เข้าร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในช่วงปิดภาคการศึกษาเพ่ือให้อาจารย์ได้มี
ประสบการณ์จริงในการพัฒนาแนวคิด หรือพัฒนาเครื่องจักรและกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 

(3) บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้
อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจำเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียม
ห้องปฏิบัติการในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 สถาบันฯให้ความสำคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตร เพ่ือให้ตอบสนองต่อ ความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และกำหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
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มหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการกำหนดสาระสำคัญของหลักสูตรให้สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ของ
สถาบันฯ และบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคม มีกระบวนการทบทวนและ ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อ
ครบวงรอบการศึกษา หลักสูตรให้ความสำคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยคำนึงถึงความรู้
ความสามารถและ ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะ
การเรียนรู้ หลักสูตรกำหนดให้มีการประเมินผู้เรียนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มา 
วิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน เพ่ือความยั่งยืน มีการบริหารทรัพยากร
การเรียนการสอน โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและ
สื่อสารสนเทศที่มีความเพียงพอสำหรับการจัดการเรียน การสอนทุกหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ      
 6.1    การบริหารงบประมาณ 

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ประจําปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือใช้ในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
อ่ืนๆที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 

6.2   ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
6.2.1 สถานที่ ใช้อาคารเฉลิมพระเกี ยรติ  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 
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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 
3. Electro-pneumatic Test Set 
CAD/CAM/CAE Laboratory  
1. คอมพิวเตอร์ 80 เครื่อง 
2. ซอฟแวร์การออกแบบและการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 
3. CNC Milling Machine 
4. CNC Lathe 

 Energy 
 1. Solar collector laboratory 
 2. Fuel cell laboratory 
 3. Heat transfer laboratory 
 4. Fluidized bed laboratory 

6.2.2    แหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
(1) โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาเขตชุมพร 
(2) งานฟาร์ม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
      วิทยาเขตชุมพร 
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6.2.3    อุปกรณ์การสอนที่ต้องการเพิ่มในอนาคต 
(1) ชุดทดลองการใช้พลังงานลม 1 ชุด 
(2) อุโมงค์ลมสำหรับการศึกษา Air flow ที่ไหลผ่าน Wind turbine 1 ชุด 
(3) ชุดเครื่องมือสำหรับวัดค่าการใช้พลังงานความร้อนในโรงงาน 5 ชุด 
(4) ชุดเครื่องมือสำหรับวัดค่าการใช้พลังงานความไฟฟ้าในโรงงาน 5 ชุด 
(5) ชุดทดลองการใช้พลังงานคลื่น 1 ชุด 
(6) ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก Boiler 1 ชุด 
(7) ชุดผลิตแสงอาทิตย์เทียมจำนวน 5 ชุด 
(8) เครื่องมือวัดความเข้มรังสีอาทิตย์ 5 ชุด 
(9) เครื่องมือวัดความเร็วและทิศทางลม 5 ชุด 
(10) ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก Biogas 1 ชุด 
(11) ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก Solar cell 1 ชุด 

6.2.4    รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ภาคผนวก จ) 
6.3   การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สำคัญ คือเครื่องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็น
หลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตส่วนใหญ่ในการทำงานจริงในวงการอุตสาหกรรมการผลิต 
และอุตสาหกรรมเกษตร จึงมีความจำเป็นที่นักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ 
รวมทั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งาน
จริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศท้ังห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนสำเร็จรูป เช่น วีดีทัศน์
วิชาการ โปรแกรมการคำนวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนั้นต้องมีทรัพยากรขั้น
ต่ำเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

(1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์  เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการ
เรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการสำหรับการทำโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ 

(3) ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ผลิต อุปกรณ์วิเคราะห์ และ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน 

(4) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตำราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจำนวนที่เหมาะสม โดยจำนวนตำราที่เกี่ยวข้องต้องมี
มากกว่าจำนวนคู่มือ 
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(5) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการ ต่อจำนวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1:5 

(6) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการ ต่อจำนวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1:1 

(7) มีห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 8 
ชั่วโมงต่อวัน โดยมีปริมาณจำนวนคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม 

(8) มีโปรแกรมที่ ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้ งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อ ง เครื่อง
คอมพิวเตอร์ควรมีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างสม่ำเสมออย่างมากทุก 5 ปี 

(9) อาจารย์ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง 
6.4    การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม 
6.4.1   ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.    
         2558 ข้อ 15 ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
6.4.2  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและ 
         ดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 
6.4.3  ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วย

มาตรฐาน 
         ด้านพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม 
         ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 

- ความเพียงพอของทรัพยากรการ
เรียนการสอน 

- จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
แบบรวมศูนย์ มีทรัพยากรการ
เรียนการสอนที่เพียบพร้อม เพ่ือ
ส นั บ ส นุ น ก า ร เรี ย น ทั้ ง ใ น
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดย
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองอย่างเพียงพอ 

- มี การใช้ ป ระโยชน์ ห้ องเรียน 
ห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิ
และคุ้มค่า  

- จัดทำแบบสำรวจความต้องการ
ทรัพยากรการเรียนการสอนเป็น
ประจำทุกปีจากผู้อาจารย์และ
นักศึกษา 

- จั ด ท ำ ร ะ บ บ ติ ด ต า ม ก า ร ใช้
ทรัพยากรการเรียนการสอนและ
นำผลมาใช้ในการบริหารทรัพยากร 

- จั ด เตรี ยมห้ องปฏิ บั ติ ก ารและ
อาคารปฏิ บั ติ การทดลอง ที่ มี
เครื่องมือที่เหมาะสมและสอดรับ
กับการปฏิบัติทางด้านการประมง 

- จัดให้มีห้องสมุดที่ให้บริการทั้งตำรา 
หนังสือ และสื่อดิจิตอลเพ่ือการ
เรียนรู้  โดยมีการให้ บริการทั้ ง
ภายในห้องสมุดวิทยาเขตชุมพร 
ส ถ าบั น ฯ  แ ล ะห้ อ งส มุ ด ข อ ง
สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
ภายนอก 

- มี ขั้ น ต อ น ก า ร ใ ช้ ห้ อ ง เรี ย น
ห้องปฏิบัติการ และห้องสมุดอย่าง
มีระบบและสามารถตรวจสอบได้  

- จั ด ให้ มี อุ ปกรณ์ และเครื่ อ งมื อ
ทดลอง 
ที่นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการได้ 

  ด้วยตนเอง 

- สถิ ติ จ ำน วนและรายละเอี ยด
ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่ 
และความต้องการเพ่ิมเติมจากผู้
อาจารย์และนักศึกษา 

- ระบบติดตามการใช้ทรัพยากรการ
เรียนการสอนที่สามารถเรียกดู
ข้อมูลได้ง่ายและสะดวก  

- ประกาศว่าด้วยระเบียบและข้อ
ปฏิบัติการใช้ห้องเรียนและ/หรือ
ห้องปฏิบัติการ โดยมีการกำหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน 

- จ ำ น ว น ผู้ เข้ า รั บ บ ริ ก า ร จ า ก
ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ ทั้ง
อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

- ผลส ำรวจความ พึ งพอใจขอ ง
นั กศึ กษาและอาจารย์ ต่ อการ
ให้บริการทรัพยากรการเรียนการ
สอน 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
  

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร      

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์      

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

     

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ทุกรายวิชา 

     

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา      

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

     

7.   มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน  
     หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ 
     ดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8.  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะนำด้าน 
    การจัดการเรียนการสอน      

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
   วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      

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

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ 
     คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่ 
     น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

13. นักศึกษามีงานทำภายใน1ปีหลังจากสำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 
     ร้อยละ 80 

     

14. บัณฑิตที่ได้งานทำได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ก.พ . 
     กำหนด 

     

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องมีผลการดำเนินการ (ลำดับข้อที่ 1-5) (ตัว)  
ในแต่ละป ี

5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 8 10 10 11 14 
 
เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน
ดังนี้  

ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผล
ดำเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัว
บ่งชี้รวมในแต่ละปี 

 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5, 8, 9, 10 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 8 ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคบั ตัวที่ 1-5, 6-10 

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

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5, 6-11 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5, 6-14 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 14 ตัว 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้ เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบคำถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ใน
เนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดำเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส
ต่อไป 

 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน  ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทำ เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 และอาจต้องออก
ปฏิบัติงานในรายวิชา สหกิจศึกษา เป็นเวลา 4 เดือนซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา 
ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และยัง
อ่อนด้อยในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  ตลอดจน
ปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาอีกทั้งประเมินจากการ
รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 

 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 
7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันฯ 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
จากการรวบรวมข้อมูล จะทำให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่

ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็น
การปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทำได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง
ฉบับนั้น จะกระทำทุก 4 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

 
เอกสารแนบ 

(ก) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

(ข) ประกาศสถาบัน เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา  
(ค) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับ พ.ศ. 2559 
(ง) คำอธิบายรายวิชา 
(จ) รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ฉ) เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร 
(ช) รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
(ซ) บรรณานุกรมผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(ฌ) บรรณานุกรมผลงานวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
 

ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก  ข 
 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
เรื่อง การลงทะเบียนเรยีนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
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ภาคผนวก  ค 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับ พ.ศ. 2559 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 

 

 

 

สำนักวิชาศึกษาท่ัวไป 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 



 88 มคอ.2                                                                                        
 

 วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชมุพร   
 

 
 

 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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คำนำ 
 

 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2559) ได้ปรับปรุงโครงสร้างให้มีกลุ่มวิชา ซึ่งเป็นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน และปรับปรุงรายวิชา

ให้มีความหลากหลายและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา และมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน

ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯ สอดคล้องกับคำนิยามของหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications 

Framework for Higher Education, TQF : HEd)  

 เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือให้ทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต ผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีของสถาบันฯ ได้นำไปใช้ในการพิจารณาร่างหลักสูตรใหม่หรือการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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สารบัญ 

 
เนื้อหา  หน้า 
 
คำนำ 89 
สารบัญ 90 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 
1. ชื่อหมวดวิชา 

ชื่อภาษาไทย  : หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
ชื่อภาษาอังกฤษ : General Education Program 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ 
สำนักวิชาศึกษาท่ัวไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
 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) กำหนดให้ใช้ในภาคการศึกษาท่ี 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 ........./2559 

เมือ่วันที่ ………….........………. 2559 
6. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

6.1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 
6.2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
1. หลักการและเหตุผลในการปรับปรุง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นกลุ่มวิชาหนึ่งของทุกหลักสูตรที่มีความสำคัญต่อการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาควบคู่กับการเรียนการสอนวิชาในกลุ่มวิชาชีพ (Professional Education) เพ่ือพัฒนาบัณฑิต
ให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านต่างๆ มีคุณสมบัติส่วนบุคคล และเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามอัตลักษณ์ที่ถูกกำหนดโดยสถาบันการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีให้มี “วิชาศึกษาทั่วไป” แทน “วิชาพ้ืนฐานทั่วไป” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา โดยแบ่งกลุ่มวิชา
ออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
และกลุ่มวิชาภาษา  

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2548 
และล่าสุดได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานฉบับปี พ.ศ. 2558 ซึ่งให้นิยามของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไว้ตรงกันคือ 
“สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจำแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ โดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภ าษาและกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้
มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต”  (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558) รวมถึงได้ประกาศแนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานฯ สำหรับการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไว้ว่า “วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์เพ่ือ
เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให้ศึกษารายวิชาต่างๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเองการจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จใน
รายวิชาเดียว ไม่ควรมีรายวิชาต่อเนื่องหรือรายวิชาขั้นสูงอีก และไม่ควรนำรายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชา
พ้ืนฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป” (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558) 

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

นับตั้งแต่มีการกำหนดนิยาม โครงสร้างและองค์ประกอบ และการจัดการเรียนการสอนของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 พบว่าสถาบันการศึกษายังไม่ตระหนักถึง
ความสำคัญและยังมีความเข้าใจที่แตกต่างกันในแนวคิดอันเป็นเป้าหมายของวิชาศึกษาทั่วไป ในปี พ.ศ. 2556-
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2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่ง
ประเทศไทย (Thai GE Network) จัดทำกรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือเป็นแนวทางการจัดการศึกษา
ที่มุ่งสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) 
ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยในผลการเรียนรู้ของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปสถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดองค์ประกอบของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้
ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 8 ด้าน ดังนี้ 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย 
3. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม

และธรรมชาติ 
4. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
6. มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
8. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากเกณฑ์มาตรฐานฯ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานฯ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะเห็นว่าเป้าหมายและเจตนารมณ์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมิได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนนำ
องค์ความรู้ในแต่ละกลุ่มวิชาไปใช้แบบแยกขาดจากกัน แต่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้ให้
เชื่อมโยงกับชีวิตและวิถีความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นผลให้การจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะต้องมีความชัดเจนในแง่ของการเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆ 
ประกอบกับการปลูกฝังทักษะเพ่ือการดำรงชีวิตและการทำงานที่ควรติดตัวไปตลอด ซึ่งเจตนารมณ์ของวิชา
ศึกษาทั่วไปมิใช่เพียงการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน แต่เป็นการเตรียมความพร้อม เพ่ือบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีจิตวิญญาณ
ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำให้การแบ่งกลุ่มวิชาตามแบบเดิมอาจไม่ตอบโจทย์ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาทั่วไปเพ่ือให้เป็นไปตามความหมายของวิชาศึกษาทั่วไป ดังที่ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ได้กล่าวไว้
ในโครงการสัมมนาการทบทวนปรัชญาการศึกษาทั่วไปเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ว่า ความเปลี่ยนแปลง 7 
ด้านที่ เกิดขึ้น (Technologicalization, Commercialization & Economy, Globalization & network, 
Urbanization, Environmentalization & Energy, Individualization และ Ageing & Health) มีผลให้
การศึกษาทั่วไปควรต้องปรับเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ และคนรุ่นใหม่
ควรมีลักษณะที่สอดคล้องต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

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

สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ผลิตภาพ และ
มีความรับผิดชอบ มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จะต้องอยู่ในอนาคต มีความชำนาญและสามารถปรับ
เปลี่ยนแปลงได้ (รายงานสรุปสาระสำคัญการประชุม โครงการสัมมนาทบทวนปรัชญาการศึกษาทั่วไป, 2556) 
ซึ่งการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับนี้มุ่งเน้นย้ำให้สะท้อนและพัฒนาผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ของสถาบันฯ 
ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน พร้อมด้วยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังที่กล่าวไว้คือ 

1. มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯ 
2. มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
3. มีความรอบรู ้
4. มีความคิดสร้างสรรค์ 
5. มีทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ และมีทักษะการแก้ปัญหา 
6. มีจิตอาสาและภาวะผู้นำ 
7. มีความสามารถด้านสารสนเทศ 
8. มีทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอ 

 
ดังนั้น เพ่ือให้รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สอดคล้องตามปรัชญาและบรรลุผลการเรียนรู้
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ เกณฑ์มาตรฐานฯ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ใน
ปัจจุบัน สะท้อนอัตลักษณ์ของสถาบันฯ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จึงเป็นที่มาในการศึกษา 
ออกแบบ พัฒนา และดำเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีความทันสมัยและสอดคล้องตาม
ข้อกำหนดที่กล่าวไว้ข้างต้น  

 
2. ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มี ความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนา
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ตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก  

 
3. วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองสำหรับการดำเนินชีวิตที่ดีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ มี
คุณธรรมจริยธรรมบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มีจิตอาสา สำนึก
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 การเตรียมทักษะความพร้อมสำหรับผู้ต้องการมีกิจการของตนเอง การมี
ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม การทำงานเป็นทีมเพ่ือผลลัพธ์อย่างยั่งยืน 

5. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในการใช้ภาษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและนำเสนอได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

 
4. กำหนดการเปิดสอน 

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

 
5. อาจารยผ์ู้สอน 

อาจารย์ผู้สอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ อาจารย์ประจำของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบังจากทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยอาจมีอาจารย์พิเศษที่สถาบันฯ เชิญเป็นผู้สอนตาม
ความเหมาะสมและความจำเป็น 

 
6. นักศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุงใหม่จะใช้สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาท่ีสถาบันฯ ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
1. ระบบการศึกษา 

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

2. การดำเนินการหลักสูตร 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปิดสอนในวันและเวลาทำการของสถาบันฯ โดยสำนักวิชาศึกษาทั่วไปเป็นผู้
ประกาศตารางสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

3. โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

3.1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 
3.2. การแบ่งกลุ่มวิชา 

 สำนักวิชาศึกษาทั่ วไปได้ปรับเปลี่ยนการแบ่งกลุ่มวิชาใน 4 กลุ่มแบบเดิมซึ่ งได้แก่กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาภาษา เป็นการจัดกลุ่ม
รายวิชาตามเนื้อหาสาระ (Theme) เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความรู้อย่างแท้จริง เน้นให้นักศึกษามีความรอบรู้
อย่างกว้างขวาง แต่ยังสามารถคงความเชื่อมโยงไปยังศาสตร์ต่างๆ ตามกลุ่มวิชาที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานฯ ไว้
ได้ จึงได้ทำการออกแบบและจัดกลุ่มรายวิชาทั้งหมดไว้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 2) กลุ่มวิถี
แห่งสังคม 3) กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 4) กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ และ 5) กลุ่มภาษาและการสื่อสาร โดย
เนื้อหาสาระของแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดังนี้ 
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กลุ่ม เนื้อหาสาระ 

คุณค่าแห่งชีวิต การพัฒนาตนเองเพ่ือการดำเนินชีวิตที่ดีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ มีคุณธรรม
จริยธรรมบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มี
จิตอาสา สำนึกสาธารณะ มีความซาบซึ้งในความงดงามของสิ่งต่างๆ ทั้งในธรรมชาติ
และสิ่งทีม่นุษย์สร้างขึน้ และการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 

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

ศาสตร์แห่งการคิด การคิดแบบองค์รวม โดยกระบวนการคิดและวิธีการคิดแบบต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงองค์
ความรู้และความเป็นเหตุเป็นผลทางด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการแก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน  

ศิลปะแห่งการจัดการ เข้าใจในหลักการบริหารองค์กร การวางยุทธศาสตร์ขององค์กร การตัดสินใจ การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ การเตรียมทักษะความพร้อมสำหรับผู้ต้องการมี
กิจการของตนเอง การมีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม การทำงานเป็นทีมเพ่ือ
ผลลัพธ์อย่างยั่งยืน 

ภาษาและการสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือใช้ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารและนำเสนอได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ  

 
3.3. คำอธิบายระบบรหัสวิชา  

ระบบรหัสวิชาของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้มีรายละเอียดดังนี้ 
 รหัสตำแหน่งที ่1-2 หมายถึง รหัสประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กำหนดเป็น 90 
 รหัสตำแหน่งที่ 3-4 หมายถึง ปี พ.ศ. ที่ทำการปรับปรุงหลักสูตร  
  59 = หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559  
 รหัสตำแหน่งที่ 5 หมายถึง รหัสประจำกลุ่ม กำหนดเป็น 1-5 
  1 = กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 
  2 = กลุม่วิถีแห่งสังคม 
  3 = กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 
  4 = กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ 
  5 = กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
 รหัสตำแหน่งที่ 6-8 หมายถึง ลำดับที่ของรายวิชา กำหนดเป็น 001-999 
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3.4. รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต จำนวน 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 จำนวน 7 รายวิชา 
90592001  รู้ทันโลก  3 (3-0-6) 
  WORLD SOCIETY AWARENESS 
90592002  การดำรงชีพในสังคมดิจิทัล 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 
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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 
กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด จำนวน 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  การดำรงชีพท่ามกลางภัยพิบัติและวิกฤติในอนาคต 3 (3-0-6) 
  LIVING IN FUTURE DISASTER AND CRISIS 
 
กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ จำนวน 5 รายวิชา 
90594001 ผู้ประกอบการสมัยใหม่  3 (3-0-6) 
  MODERN ENTREPRENEURSHIP 
90594002  ผู้ประกอบการทางสังคม 3 (3-0-6) 
  SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 
90594003  การจัดการและผู้นำสมัยใหม่ 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 
 
กลุม่ภาษาและการสื่อสาร จำนวน 26 รายวิชา 
90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3 (3-0-6) 
 FOUNDATION ENGLISH 
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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) 
 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 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวทำงาน 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 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ  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  
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90595018 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอผลงานทางวิชาชีพ 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 การเขียนภาษาไทยในที่ทำงาน 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 
รายวิชาถูกกำหนดไว้เป็นรายวิชาบังคับเรียนและรายวิชาเลือกเรียน นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาใน

ทุกกลุ่มและจะต้องเรียนไม่น้อยกว่าจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในแต่ละกลุ่ม โดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวม
ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

กลุ่ม 
โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

คุณคา่แห่งชีวิต 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 

9. บังคับเรียนทั้งหมด 5 รายวิชา รวม 12 หน่วยกิต 
10. บังคับเลือกท้ังหมด 5 รายวิชา รวม 15 หน่วยกิต 
11. เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา รวม 3 หน่วยกิต (สามารถเลือกได้จากท้ัง 5 กลุ่ม) 
12. จำนวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต 
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หมวดที่ 4  มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมิน 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ต่อผู้อ่ืน และสังคม และสามารถแสดง
ภาวะผู้นำในสถานการณ์ตา่งๆได้ 

กำหนดให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการเรียน โดยมีการทำงาน
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม มีกิจกรรมที่มอบหมาย
ให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการดำเนินกิจกรรม และ
เพ่ือฝึกให้มีความรับผิดชอบ ทั้งนี้มีการกำหนดกรอบกติกาต่างๆ ใน
การเรียนเพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ เช่น การต้องเข้าเรียน
ให้ตรงเวลา การต้องมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เป็นต้น  

เป็นผู้ที่ มีทักษะในการสื่อสารและ
สามารถใช้ เทคโน โลยีสารสนเทศ
ประกอบการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 

มีงานที่มอบหมายให้นักศึกษาต้องนำเสนอผลงานหน้าชั้น ซึ่งงาน
เหล่านั้นได้ผ่านกระบวนการเรียบเรียงรวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการนำเสนอ  

เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในสหศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการดำรงชีพและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันโดย
สามารถคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

มีการฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนความคิด วิเคราะห์จากองค์
ความรู้ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์รอบตัวและเชื่อมโยงสู่
การดำเนินชีวิตในสังคม 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

นอกจากการปรับเปลี่ยนกลุ่มสาระวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ออกแบบกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้ 
โดยอ้างอิงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในข้อกำหนดเรื่องคุณภาพของบัณฑิต
ทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 
ด้าน และกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยในอีก 8 ด้าน อีกทั้งได้นำอัต
ลักษณ์ของสถาบัน นั่นคือ “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” ผนวกรวมกับทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 มาร่วมเป็น
องค์ประกอบสำคัญในการพิจารณากำหนดกรอบผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับนี้ เพ่ือให้ทุกๆ 
รายวิชาสามารถนำไปใช้ในการออกแบบรายวิชาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา โดยในแต่ละรายวิชา
ไม่จำเป็นต้องตอบผลลัพธ์ครบในทุกข้อย่อย 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
ในการดำเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2 ตระหนักและสำนึก
ในความเป็นไทย 

3 มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เข้าใจและ
เห็นคุณคา่ของตนเอง 
ผู้อื่น สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาต ิ

4 มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิตเพื่อ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5 มีทักษะการคิดแบบ
องค์รวม 

6 มีจิตอาสาและสำนึก
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
ผู้นำ 

มีความสามารถด้านไอ
ที 

มีทักษะการสื่อสารและ
การนำเสนอ 

อัตลักษณ์ สจล. (KMITL Identity) 
ซื่อสัตย์  ใฝ่รู ้ สู้งาน 

ผลการเรียนรู้ -  สำนักศึกษาทั่วไป 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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ผลการเรียนรู้ -  เครือขา่ยการศึกษาทัว่ไปแห่งประเทศไทย (Thai GE Network Outcomes) 
คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ และ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 (Desired KMITL Graduate & 21st Century Skills) 

อัตลักษณ์ สจล. (KMITL Identity) 
ผลการเรียนรู้ -  สำนักศึกษาทั่วไป สจล. (KMITL General Education Outcomes) 

1.1 มีความซ่ือสัตย์ สุจริต  
1.2 มีความขยัน อดทน สู้งาน มี

ระเบยีบวินยั 

1.3 ตระหนักในความพอเพียง 

1.4 มีความเสียสละ และเป็น
แบบอยา่งที่ดี 
 

2.1 มีความรักและภูมิใจใน
ความเป็นไทย และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

2.2 ตระหนักในคุณค่าของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2.3 มีจิตสำนึกในการทำความดี
เพื่อสังคมไทย 

2.4 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

3.1 มีความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัมนุษย ์วิถกีาร
ดำเนินชีวิต ในโลกปจัจุบัน 

3.2 มีความรู้ ความเขา้ใจใน
ธรรมชาติ ความเป็น
วิทยาศาสตร์ และการใช้
เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 

3.3 มีความรู้ ความเขา้ใจในด้าน
บริหารจัดการ เศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง เพื่อ
การอยู่รว่มกันในสังคม 

3.4 มีวิสัยทัศน์ในการมองสิ่ง
ต่างๆ รอบตัวเพื่อนำมาปรับ
ใช้ในการดำเนินชีวิต 

3.5 มีความเคารพในความ
เหมือนและความตา่งของ
ตนเอง ผู้อื่น สังคมและ
ศิลปวัฒนธรรม 

3.6 มีความซาบซึ้งในความงาม
ของศิลปะ และ
สุนทรียศาสตร์ 

4.1 มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  

4.2 มีความสามารถในการ
ประเมินความรู้ 
ความสามารถของตนเอง 
และกำหนดเป้าหมายการ
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 มีสำนึกสาธารณะ โดยรู้จัก 
ดูแล เอาใจใส่ รักษาสมบัติ
ของส่วนรวม 

6.3 มีภาวะผู้นำและผู้ตาม 
สามารถปฏบิัติตนได้
เหมาะสมตามบทบาท
หน้าที ่

6.4 มีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี 
และสามารถเป็นที่พึ่งของ
ตนเองและสังคมได้ 

7.1 มีความสามารถในการ
ค้นคว้า วิเคราะห ์
สังเคราะห์และนำเสนอ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ
รู้เท่าทัน 

7.2 มีจรรยาบรรณในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8.1 มีความสามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

8.2 มีความสามารถเลือกใช้
รูปแบบการนำเสนอที่
เหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (CURRICULUM MAPPING) 

 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2 ตระหนักและสำนกึในความ
เป็นไทย 

3 มีความรอบรู้อย่างกวา้งขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณคา่ของตนเอง ผู้อื่น 

สังคม ศิลปวฒันธรรมและธรรมชาติ 

4 มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือ
พัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

5 มีทักษะการ
คิดแบบองค์

รวม 

6 มีจิตอาสาและสำนึก
สาธารณะ เปน็พลเมืองท่ีมี

คุณค่าของสังคมไทยและสังคม
โลก 

7 ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

อย่างรู้เท่าทัน 

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 

มีจิตสำนึกในการทำความดีเพื่อสังคมไทย 

มีจิตสำนึกในการอนรุักษ์วัฒนธรรมไทย 

มีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับมนษุย ์วิถีการดำเนินชีวิต ในโลกปัจจุบัน 

มีความรู้ ความเขา้ใจในธรรมชาติ ความเป็นวิทยาศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 

มีความรู้ ความเขา้ใจในด้านบริหารจัดการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคม 

มีวิสัยทัศน์ในการมองสิ่งต่างๆ รอบตัวเพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต 

มีความเคารพในความเหมือนและความต่างของตนเอง ผู้อื่น สังคมและศิลปวัฒนธรรม 

มีความซาบซึ้งในความงามของศิลปะ และสุนทรียศาสตร์ 

มีความสามารถในการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเอง และกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้
ที่ต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ 

มีความสามารถในการใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ 

มีความสามารถคิดเป็นเหตุเป็นผล และเชื่อมโยงความคิดในภาพรวมได้ 

มีความสามารถในการเลือกใช้วธิีการคิด และตีความ ประเมินค่าเพื่อการตัดสินใจในการแก้ไข
ปัญหา 

มีจิตอาสาโดยมุ่งให้ความชว่ยเหลือในการแก้ไขปัญหาเพื่อส่วนรวม 

มีสำนึกสาธารณะ โดยรู้จัก ดูแล เอาใจใส่ รักษาสมบัติของส่วนรวม 

มีภาวะผู้นำและผู้ตาม สามารถปฏบิัติตนได้เหมาะสมตามบทบาทหนา้ที่ 

มีความเข้าใจในบทบาทหน้าทีก่ารเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคมได้ 

มีความสามารถในการค้นคว้า วิเคราะห ์สังเคราะห์และนำเสนอข้อมูลได้อย่างถกูต้องและรู้เท่า
ทัน 

มีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีความสามารถเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสม 
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 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2 ตระหนักและสำนกึในความ
เป็นไทย 

3 มีความรอบรู้อย่างกวา้งขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณคา่ของตนเอง ผู้อื่น 

สังคม ศิลปวฒันธรรมและธรรมชาติ 

4 มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือ
พัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

5 มีทักษะการ
คิดแบบองค์

รวม 

6 มีจิตอาสาและสำนึก
สาธารณะ เปน็พลเมืองท่ีมี

คุณค่าของสังคมไทยและสังคม
โลก 

7 ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

อย่างรู้เท่าทัน 

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 

T
1 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫   ⚫  ⚫              

T
2 

    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     

T
3 

         ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫         

T
4 ⚫          ⚫ ⚫   ⚫ ⚫      ⚫      

T
5 

                       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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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 ศิลปะการพัฒนา
อารมณ ์

⚫ ⚫  ⚫     ⚫   ⚫  ⚫              

90591005 ชีวิตออกแบบได ้ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫   ⚫                

90591006 พลังแห่ง
บุคลิกภาพ 

 ⚫  ⚫     ⚫   ⚫                

90591007 การพัฒนาสุขภาพ
แบบองค์รวม 

  ⚫      ⚫   ⚫                

90591008 สุนทรียะภาพถ่าย  ⚫            ⚫              

90591009 สมาธิเพื่อพัฒนา
ชีวิต 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫   ⚫  ⚫              

90591010 สุนทรียะดนตร ี     ⚫         ⚫  ⚫            

กลุ่มวิถีแห่งสังคม                            

90592001 รู้ทันโลก     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     

90592002 การดำรงชีพใน
สังคมดิจิทลั 

    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     

90592003 ภูมิปัญญาไทย
ประยุกต ์

    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     
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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 
90592004 วัฒนธรรมร่วม
สมัย 

    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     

90592005 วิถีคนกล้า     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     

90592006 ภูมิสังคมไทย     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     

90592007 ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫         ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     

กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด                            

90593001 บูรณาการแห่ง
การคิด 

         ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫         

90593002 รักษ์โลก          ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫         

90593003 พลังงานท่ียั่งยืน          ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫         

90593004 การดำรงชีพ
ท่ามกลางภัยพิบตัิและวิกฤติ
ในอนาคต 

         ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫         

กลุ่มศลิปะแห่งการจัดการ                            

90594001 ผู้ประกอบการ
สมัยใหม่   

⚫          ⚫ ⚫   ⚫ ⚫      ⚫      

90594002 ผู้ประกอบการ
ทางสังคม 

⚫          ⚫ ⚫   ⚫ ⚫      ⚫      

90594003 การจัดการและ
ผู้นำสมัยใหม ่

⚫          ⚫ ⚫   ⚫ ⚫      ⚫      

90594004 การวางแผนเพื่อ ⚫          ⚫ ⚫   ⚫ ⚫      ⚫      
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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 
การลงทุน 
90594005 ศาสตร์การต่อรอง ⚫          ⚫ ⚫   ⚫ ⚫      ⚫      

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร                            

90595001 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 

                       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90595002 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 

⚫                       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90595003 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 

⚫ ⚫        ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90595004 การพัฒนาทักษะ
การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษ 

                       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90595005 การเขียนและการ
พูดในงานอาชีพ 

                       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90595006 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาต่อ 

                       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90595007 การพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษเพื่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

                       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90595008 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

                       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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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 
90595009 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การท่องเที่ยวและการเดินทาง 

                       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90595010 ภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจข่าวสารและข้อมูล
ในสื่อสารมวลชน 

                       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90595011 ภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมตัวทำงาน 

                       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90595012 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารทางวิชาชีพ 

                       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90595013 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การจัดการ 

                       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90595014 ภาษาอังกฤษ
สำหรับธรุกิจ 

                       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90595015 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การตลาด 

                       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90595016 อังกฤษเพื่อ
อุตสาหกรรม 

                       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90955017 การออกเสียง
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

                       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90955018 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การนำเสนอผลงานทางวิชาชีพ 

                       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90955019 การเขียน                        ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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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 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
90955020 พูดได้ พูดดี พูด
เป็น 

                     ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90955021 ภาษาไทยเพือ่การ
สร้างสรรค ์

    ⚫                   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90955022 การฟังและการ
อ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

    ⚫                   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90955023 การพัฒนาทักษะ
การเขียนเชิงสร้างสรรค ์

    ⚫                   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90955024 การเขียน
ภาษาไทยในท่ีทำงาน 

    ⚫                   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90955025 การเขียนรายงาน     ⚫                   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

90955026 ภาษาในสังคมไทย     ⚫                   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

รวมทุกกลุ่ม ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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3.  กลยุทธ์การสอน 
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ คณาจารย์ผู้สอนในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสอนและการประเมินเพ่ือการวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเรียนการสอน
จะเป็นแบบเชิงรุก (Active Learning) คณาจารย์ผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้นำแนวทาง (Facilitator) ไม่เน้นการสอน
แบบบรรยายตลอดเวลา เน้นให้นักศึกษาคิด เรียนจากบริบทที่ค้นคว้า (Teach Less Learn more) และเน้น
สร้างกระบวนการเรียนรู้ (Process-based Learning) โดยฝึกให้นักศึกษาได้เข้าใจกระบวนการวิธีคิด ค้นคว้า 
ต่อยอดองค์ความรู้ในรายวิชาต่างๆ และเน้นให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติเพื่อให้
เข้าใจเนื้อหาองค์ความรู้อย่างชัดเจน (Learning by Doing) สำหรับการประเมินผลการเรียนรู้ จะเน้นประเมิน
จากการลงมือปฏิบัติตลอดระยะเวลาของการเรียนการสอน (Formative Assessment) ร่วมกบัการใช้ข้อสอบ
วัดผลการเรียนรู้เมื่อเรียนจบรายวิชา (Summative Assessment) โดยสัดส่วนหลักจะเน้นที่ผลจากการปฏิบัติ
มากกว่าการสอบ 

 
4. กลยุทธ์การประเมิน 

 สำหรับการประเมินผลการเรียนรู้ในทุกด้าน จะเน้นประเมินจากการลงมือปฏิบัติตลอด
ระยะเวลาของการเรียนการสอน (Formative Assessment) ร่วมกับการใช้ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้เมื่อเรียน
จบรายวิชา (Summative Assessment) โดยสัดส่วนหลักจะเน้นที่ผลจากการปฏิบัติมากกว่าการสอบ ทั้งนี้ 
การประเมินทั้งสองแบบจะใช้เครื่องมือที่วัดได้เพ่ือให้เกิดการประเมินผลที่ถูกต้องและแม่นยำ 

กลยุทธ์การประเมิน สามารถแบ่งเป็นรายข้อดังนี้ 
1. ประเมินตัวบุคคลโดยจากการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนรู้ การเข้าเรียน การส่งงานตาม

กำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. ประเมินตัวบุคคลจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการทำกิจกรรม 
3. ประเมินตัวบุคคลจากจำนวนผู้กระทำทุจริตในการสอบ 
4. ประเมินตัวบุคคลจากการทำงานเป็นกลุ่ม การทำรายงานและเนื้อหารายงาน  
5. ประเมินเนื้องานจากงานที่ได้มอบหมาย ประเมินผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่ม

ที่ได้รับมอบหมายให้ทำงาน 
6. ประเมินการมีส่วนร่วมจากการแสดงความคิดเห็นในและหน้าชั้นเรียน 
7. ให้นักศึกษาประเมินตนเองและประเมินซึ่งกันและกัน 
8. ประเมินความรู้จากผลการสอบเพื่อวัดความรู้และความเข้าใจ 
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ภาคผนวก ก 

คำอธิบายรายวิชา 
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คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 
90591001  เรารัก สจล.  2 (1-2-3) 
  I LOVE KMITL 
  ศึกษาพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชปรีชาและพระ
คุณูปการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรียนรู้ประวัติบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ สจล.  และศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง
ให้กับสถาบัน เรียนรู้ชีวิตการเป็นนักศึกษา สจล. ปลูกฝังสำนึกรับผิดชอบในฐานะนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของ
สถาบัน ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน การรักในเกียรติภูมิศักดิ์ศรีความเป็นนักศึกษา สจล. ตระหนักถึงบทบาทของ สจล. 
ต่อสังคมไทยและสังคมโลก ส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพ่ือการดำเนินชีวิตที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  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 ความมีน้ำใจนักกีฬา หลักการออกกำลังกายที่ถูกต้อง 
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  
  ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาเพ่ือทำความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน การสร้าง
สัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต การปรับเปลี่ยนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
ชีวิตให้กับตนเอง 
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  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) 
  ARTS OF EMOTION DEVELOPMENT  
  ศึกษาความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอารมณ์ที่มีอิทธิพลต่อการ
ดำรงชีวิต การปรับเปลี่ยนความคิด การคิดเชิงบวก การเผชิญปัญหา การจัดการอารมณ์ในการทำงานและการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน  
  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 เรียนรู้การตั้งเป้าหมายในชีวิตที่สอดคล้องต่อกระแส
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมทักษะทางสังคม การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานความพอเพียง 
สามารถจัดการการเงินส่วนตัว การทำงาน การเข้าสังคม การสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลรอบข้าง 
  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 เพ่ือให้ได้บุคลิกภาพที่เหมาะกับ
ตนเองตามกาลเทศะ การพูดและฝึกพูดในโอกาสต่างๆ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมารยาท การเสริมสร้างมนุษย
สัมพันธ์ ศิลปะการแต่งกาย การแก้ไขข้อบกพร่องทางร่างกายเพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพ  
  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) 
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  HOLISTIC HEALTH DEVELOPMENT 
  ศึกษาความสำคัญของการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต องค์ประกอบของการพัฒนาสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตการปรับตัวเพ่ือการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข  
  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  
  ศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การถ่ายภาพเพ่ือให้เห็นความงามของภาพที่ถ่าย การใช้อุปกรณ์และเทคนิค
ต่างๆ การเรียนรู้กระบวนการเพ่ือให้ได้รูปถ่ายที่มีคุณค่าในแง่มุมต่างๆ และความซาบซึ้งในการพิจารณาและ
วิจารณ์รูปถ่าย 
  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 

ศึกษาความหมายของการทำสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการทำสมาธิ 
ลักษณะของการบริกรรมและการทำสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ การนำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวัน สมาธิกับ
การเรียนและการงาน  

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 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีไทย
และสากล  การชื่นชมความงามและการตระหนักถึงคุณค่าของดนตรี ทักษะและมารยาทในการฟังดนตรี 

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. 
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กลุ่มวิถีแห่งสังคม 
90592001  รู้ทันโลก  3 (3-0-6) 
  WORLD SOCIETY AWARENESS 
  ศึกษาบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมไทย สังคมอาเซียน 
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  การดำรงชีพในสังคมดิจิทัล 3 (3-0-6) 
  LIVING IN DIGITAL SOCIETY 
  ศึกษาเก่ียวกับการใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล ความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
การพัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใช้และจัดการสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ การนำเสนออย่างสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ ตระหนักในจรรยาบรรณและผลกระทบที่มีต่อ
บุคคลและสังคมรวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  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 ภูมิปัญญาไทยกับ
พัฒนาการของชุมชน การแสวงหาองค์ความรู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง
สำหรับพัฒนางานให้มีเอกลักษณ์ และเพ่ิมมูลค่าแก่ชุมชนและเหมาะสมกับกระแสการเปลี่ยนอันเนื่องมาจาก
การเจริญของสังคมได้อย่างยั่งยืน 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 
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  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 รวมถึงเหล่าผู้กล้าและเสียสละในสังคม
ปัจจุบัน เพ่ือนำมาเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต กล้าคิด การทำในสิ่งที่ดีให้กับสังคมไทย  และคนต้นแบบใน
มิติต่างๆ 
  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 
  ศึกษาและเรียนรู้ให้เข้าใจถึงความสำคัญของสภาพถิ่นฐาน ที่ตั้ง และภูมิประเทศที่แตกต่างกัน 
อันเป็นบ่อเกิดของความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมไทย ที่ดำรงความมีเอกลักษณ์และสามารถพัฒนา
ต่อยอดภูมิปัญญาแบบพ้ืนถิ่นไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไปได้  
  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 และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมและความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  
  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. 
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กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 
90593001  บูรณาการแห่งการคิด  3 (3-0-6) 
  INTEGRATED THINKING 
  ศึกษาหลักการและประเภทของการคิด การคิดเชิงบวก การคิดนอกกรอบ การคิดเชิ งวิพากษ์ 
การคิดวิเคราะห์ เรียนกระบวนการตั้งคำถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล  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  
  ศึกษาความสำคัญของการกระตุ้นความคิดและความสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีต่อ
คุณภาพชีวิต การศึกษาผลกระทบจากพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งทางบวกและลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การคิดวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การคิด
อย่างเป็นระบบ 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 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  
  ศึกษารูปแบบของพลังงานที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ความสำคัญของการกระตุ้นความคิดและ
ความสำนึกในการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด การศึกษาพลังงานทางเลือก และการฝึกคิดวิเคราะห์ และการ
คิดอย่างเป็นระบบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การปลูกฝังและนำเสนอแนวทางการใช้พลังงานอย่าง
ยั่งยืน 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. 
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90593004  การดำรงชีพท่ามกลางภัยพิบัติและวิกฤติในอนาคต 3 (3-0-6) 
  LIVING IN FUTURE DISASTER AND CRISIS 
  เข้าใจรูปแบบของภัยพิบัติ วิกฤติ หลักการเพ่ือการอยู่รอด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลกระทบเพ่ือ
การอยู่รอดทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์วิกฤต วิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆที่เกิดขึ้น ฝึกทักษะการคิด
และนำเสนอผลงานที่สามารถใช้เพื่อการดำรงชีพท่ามกลางภัยพิบัติและวิกฤติในอนาคต  
  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 ประเภทและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่มีความรู้รอบด้าน
เกี่ยวกับธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ องค์ประกอบของการแผนธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินการธุรกิจเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ในการแข่งขัน การสร้างความแตกต่าง การสร้างเอกลักษณ์ให้องค์กร การมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
  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 

ศึกษาบทบาทการเป็นผู้ประกอบการที่มองเห็นปัญหาของสังคม หรือการเพ่ิมคุณค่าด้าน
ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น และใช้หลักของผู้ประกอบการในการออกแบบ และจัดระบบทางธุรกิจเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเพ่ิมทุนทางสังคม ไม่เน้นกำไรส่วนบุคคล   พร้อมกับคิดค้น
วิธีการใหม่ๆ 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.  
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90594003  การจัดการและผู้นำสมัยใหม่ 3 (3-0-6) 
  MODERN MANAGEMENT AND LEADERSHIP 
  ศึกษาหลักการการบริหารจัดการยุคใหม่ ทฤษฎีผู้นำยุคใหม่ และทฤษฎีผู้นำยุคปัจจุบัน ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการและภาวะผู้นำ การเรียนรู้แนวทางการพัฒนาทักษะการจัดการ และทักษะ
ภาวะความเป็นผู้นำ 
  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 การคำนวณหาความคุ้มค่าในการลงทุน  
  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 ศึกษา
ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการต่อรอง เรียนรู้ทฤษฎีความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อรอง และ
เทคนิคการต่อรอง 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 
90595001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3 (3-0-6) 
 FOUNDATION ENGLISH 

ฝึกฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับ ความสนใจของตนเอง 
งานอดิเรก ครอบครัว การทำงาน การเดินทางท่องเที่ยว และเหตุการณ์ในปัจจุบันในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ 
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สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปะและสุนทรียศาสตร์ และวัฒนธรรม รวมถึงการเขียน
จดหมายส่วนตัวเพ่ืออธิบายประสบการณ์และความประทับใจ 

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 การนัด
หมาย การสนทนาในชีวิตประจำวัน การเจรจาต่อรอง การนำเสนองาน การแสดงความคิดเห็น การอ่านจับ
ใจความสำคัญจากสื่อต่างๆ การเขียนเพื่อการสื่อสารในรูปแบบอีเมล์ 

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 โดย
เน้นการฟังบรรยาย การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม การนำเสนอผลงาน การอ่านและเขียนข้อเขียนเชิง
วิชาการ 

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 การอ่านเพ่ือ
แปลใจความ การพัฒนาทักษะการเขียน โดยเน้นการเขียนที่ถูกรูปแบบทางภาษาและไวยากรณ์ ฝึกการเขียนที่
จะนำไปใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบส มัคร การเขียน
รายงาน เป็นต้น 
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 Study effective reading techniques in English relevant to reading for the main 
idea, newspaper reading, reading for translation, writing skills development in English 
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 หรือรายงานประจำวัน การมีส่วนร่วมใน
การประชุม การนำเสนอผลงาน และการใช้ภาษาอังกฤษในปริบทของการทำงาน 
 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 โดยเน้นฝึกการอ่านข้อเขียน
ทางวิชาการ การย่อความ การฟัง และการเขียนโน้ตย่อ รวมทั้งฝึกทำข้อทดสอบทางภาษาอังกฤษในรูปแบบ
ต่างๆ 
 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 ทักษะโดยเน้นเนื้อหาตามความสนใจของผู้เรียนแต่
ละคนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาแบบอิสระ 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. 
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90595008 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION 
 ศึกษาความรู้ในเรื่องภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ การสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษาและผู้ใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษา 
วัจนปฏิบัติศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม และการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
 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 
 ศึกษาคำศัพท์และการใช้ภาษาเกี่ยวกับการเดินทาง ธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม ร้านอาหาร 
สนามบินฯลฯ พร้อมทั้งฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในปริบทดังกล่าว เช่น การทักทาย การ
ต้อนรับ การเดินทาง การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผน  การหาและสอบถามข้อมูลการเดินทาง การ
ถามทาง การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ตลอดจนความรู้ทั่วไปในด้านการท่องเที่ยวและการ
เดินทาง 
 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. 
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90595011 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวทำงาน 3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR WORK PREPARATION 
 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น การอ่านคู่มือ เครื่องหมาย 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานอาชีพ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ บันทึกข้อความ บทคัดย่อ 
รายงาน จดหมายอิเลคทรอนิคส์ จดหมายเชิญประชุม บันทึกและรายงานการประชุม รวมทั้งฝึกการสัมภาษณ์ 
การอภิปรายต่อที่ประชุม และการนำเสนอผลงาน 
 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. 
 
90595012  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาชีพ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION 
 ฝึกทักษะในการติดต่อสื่อความหมายภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะในการฟังและการพูดในโอกาส
ต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาทักษะการสนทนา การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การกล่าวสุนทรพจน์ และฝึกการ
เสนอผลงานทางวิชาชีพต่อที่ประชุม 

 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 คำศัพท์และสำนวนจากบริบทที่เกี่ยวกับการจัดการซึ่งคัดเลือก
เนื้อหาด้านการจัดการที่เป็นเนื้อหาจริงมาให้ฝึก โดยเน้นทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจพร้อมทั้งประยุกต์
ความรู้ที่ได้ศึกษามา 
 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 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR BUSINESS 
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 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ โดยเน้นความเข้าใจในการอ่าน
ข้อเขียนทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ การใช้ศัพท์ สำนวน และภาษาในเชิงธุรกิจ การเขียนจดหมายบันทึกช่วยจำ 
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 คำศัพท์และสำนวนจากบริบทที่เกี่ยวกับการตลาดซึ่งคัดเลือก
เนื้อหาด้านการตลาดที่เป็นเนื้อหาจริงมาให้ฝึก โดยเน้นทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจพร้อมทั้งประยุกต์ความรู้
ที่ได้ศึกษามา 
 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. 
 
90595016 อังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 
 ENGLISH FOR INDUSTRY 
 ศึกษาและฝึกใช้ภาษาอังกฤษในวงการอุตสาหกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยายกระบวนการ
ผลิต การอธิบายการใช้อุปกรณ์ หรือการทำงานของเครื่องจักร การอธิบายความปลอดภัยในที่ทำงาน การเขียน
ป้ายเตือนอันตราย การเขียนคำสั่ง การฝึกฝนทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนในที่ทำงาน 
 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 การเน้นเสียงในระดับคำและระดับประโยค และสำเนียง
ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน 
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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  ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอผลงานทางวิชาชีพ    3 (3-0-6) 

          ENGLISH FOR PROFESSIONAL PRESENTATION 
ฝึกทักษะในการติดต่อสื่อความหมายและการพูดนำเสนอผลงานภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นการฝึก

ปฏิบัติจริง เช่น การพัฒนาทักษะทั้งการจัดเตรียมข้อมูล การใช้สื่อประกอบการนำเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
เพ่ือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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 โดยเน้นการฝึกการ
เขียนจดหมาย ในลักษณะต่าง ๆ เขียนรายงาน คำสั่ง คู่มือ และกระบวนการต่าง รวมทั้งการเขียนบรรยาย
สิ่งของ สถานที่ และเหตุการณ์  

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 รวมทั้งเรียนรู้เทคนิคการใช้
เสียง ท่าทางและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 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. 
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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 ฝึกทักษะการฟังและการ
อ่านเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เกิดความรอบรู้ มีประสบการณ์และสร้างจินตนาการ การพัฒนาความสามารถ
ในการจับใจความสำคัญ การสรุปประเด็น การวิเคราะห์และประเมินค่าสารทั้งสาระความรู้และบันเทิงคดี  

 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 ความคิดและ
จินตนาการออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร การเลือกสรรถ้อยคำได้อย่างสละสลวย ถูกต้อง และเหมาะสมกับ
รูปแบบงานเขียน รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อบกพร่องทางการเขียนได้ด้วยตนเอง 

 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 การเขียนภาษาไทยในที่ทำงาน 3 (3-0-6) 
 WRITING IN WORKPLACE 
 ศึกษาหลักเกณฑ์ รูปแบบและวิธีการเขียนงานเอกสารภาษาไทยประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ทั่วไปในที่
ทำงาน การใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของเอกสาร ฝึกการเขียนเอกสารในระบบการทำงาน
สำนักงาน 
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 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 การเขียนรายงานทางวิชาการ
แบบต่าง 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 โครงสร้างของสังคมไทยความสัมพันธ์ของภาษากับ
สังคม การเปลี่ยนแปลงของภาษาอันเนื่องมาจากสภาพของสังคมและภู มิศาสตร์ การพัฒนาภาษากับการ
พัฒนาประเทศ 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 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 
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ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หัวข้อ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

โครงสร้าง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  
  6 หน่วยกติ 

- กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด  3 หน่วยกิต 
 บังคับเลือกอย่างน้อย  1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 

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

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

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

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

กลุ่มวชิาและจำนวน
รายวิชา 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  
 จำนวน 33 รายวิชา 

- กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด จำนวน 4 รายวิชา 

- กลุ่มวิชาภาษา 
 จำนวน 26 รายวิชา 

- กลุ่มภาษาและการสื่อสาร จำนวน 26 รายวิชา 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
 จำนวน 39 รายวิชา 

- กลุ่มศิลปะแห่งการจดัการ จำนวน 5 รายวิชา 
- กลุ่มคุณคา่แห่งชีวิต จำนวน 10 รายวิชา 

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
 จำนวน 25 รายวิชา 

- กลุ่มวิถีแห่งสังคม  จำนวน 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 - รหัสตำแหน่งท่ี 1-2 หมายถึง รหสัประจำ 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กำหนดเป็น 90 
- รหัสตำแหน่งท่ี 3  หมายถึง รหสัประจำ 
  กลุ่มวิชา กำหนดเป็น 1-4  
     1 = กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์
     2 = กลุ่มวิชาภาษา 
     3 = กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร ์
     4 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
- รหัสตำแหน่งท่ี 4-5 หมายถึง รหสัประจำ 
  สาขา ของกลุ่มวิชา 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณติศาสตร์ 
     01 = สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถติ ิ 
     02 = สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
     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 = สาขาวิชาประวัตศิาสตร์ ศิลปะ และ 
           วัฒนธรรม  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
     01 = สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ 
     02 = สาขาวิชากฎหมาย  
     03 = สาขาวิชาสังคมวิทยาและรัฐศาสตร์  

- รหัสตำแหน่งท่ี 1-2 หมายถึง รหสั
ประจำ 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กำหนดเป็น 90 
- รหัสตำแหน่งท่ี 3-4 หมายถึง ปี พ.ศ. 
ที ่
  ทำการปรับปรุงหลักสูตร  

59 = หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ  2559.ศ .  
- รหัสตำแหน่งท่ี 5 หมายถึง รหสั
ประจำ 
  กลุ่ม กำหนดเป็น 1-5 
     1 = กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 
     2 = กลุ่มวิถีแห่งสังคม 
     3 = กลุ่มศาสตร์แห่งการคดิ 
     4 = กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ 
     5 = กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
- รหัสตำแหน่งท่ี 6-8 หมายถึง ลำดับที ่
  ของรายวิชา กำหนดเป็น 001-999 
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รายวิชาท่ีสอน
เกี่ยวกับการใช้
ภาษาไทย 

บรรจุอยู่ในกลุม่มนุษยศาสตร ์ บรรจุอยู่ในกลุม่ภาษาและการสื่อสาร 
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ภาคผนวก  ง 
คำอธิบายรายวิชา 
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คำอธิบายรายวิชา 

 หมวดวิชาเฉพาะ 112      หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  21      หน่วยกิต 
11446151 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 

ENGINEERING MATHEMATICS 1 
                 3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

      การอุปนัยทางคณิตศาสตร์ ลิมิตและความต่อเนื่อง สมการอนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์และการ
ประยุกต์ ผลต่างอนุพันธ์ ปริพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 

      Mathematics induction, limits and continuity, partial derivatives, derivatives and 
applications, differentials, integration and applications, improper integral. 

 
11446152 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 

ENGINEERING MATHEMATICS 2 
               3(3-0-6) 

 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 

ENGINEERING MATHEMATICS 3 
            3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : 11446152 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2  
 PREREQUISITE : 11446152 ENGINEERING MATHEMATICS 2  

      เมตริกซ์และตัวกำหนด สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นเอก
พันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นไม่เอกพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว ผลการแปลง
ลาปาลซ 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 
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equations, infinite series, Fourier series, application of differential equations in engineering 
problems. 

 
11456151 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1 

GENERAL PHYSICS 1 
                     3(3-0-6) 

 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 

GENERAL PHYSICS LABORATORY 1 
           1(0-3-2) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

      การทดลองระดับเบื้องต้น  เกี่ยวกับบางหัวข้อในฟิสิกส์ทั่วไป 1 
      Elementary level experiments in some topics in GENERAL PHYSICS 1 
 

11456153 ฟิสิกส์ท่ัวไป 2 
GENERAL PHYSICS 2 

            3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : 11456151 ฟิสิกส์ทั่วไป 1  
 PREREQUISITE : 11456151 GENERAL PHYSICS 1  

      ไฟฟ้าสถิต กฏของคูลอมบ์ กฏของเกาส์ แม่เหล็กไฟฟ้า กฏของบิโอซาวาร์ท กฏของแอมแปร์ 
กฏของฟาราเดย์ กฏของแม็กเวลล์ ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สมบัติของแสง และฟิสิกส์สมัยใหม ่

      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. 
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11456154 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 2 
GENERAL PHYSICS LABORATORY 2 

1(0-3-2) 

 วิชาบังคับก่อน : 11456152 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  
 PREREQUISITE : 11456152 GENERAL PHYSICS LABORATORY 1 

      การทดลองระดับเบื้องต้น  เกี่ยวกับบางหัวข้อในฟิสิกส์ทั่วไป 2 
      Elementary level experiments in some topics in GENERAL PHYSICS 2 
 

11466151 เคมีทั่วไป 
GENERAL CHEMISTRY 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

      พ้ืนฐานของทฤษฎีอะตอมและปริมาณสัมพันธ์ คุณสมบัติของก๊าซ คุณสมบัติของของแข็ง 
คุณสมบัติของของเหลว และคุณสมบัติของสารละลาย สมดุลเคม ีสมดุลไอออน จลนพลศาสตร์เคมี โครงสร้างทาง
อิเล็กตรอนของอะตอม พันธะเคมี สมบัติตามตารางพีริออกดิก ธาตุเรพรีเซนทิทีฟ ธาตุโลหะและโลหะทรานซิชัน 
ปฏิกิริยาของกรด-เบสและปฏิกิริยารีดอกซ์ 

      Stoichiometry and basis of the atomic theory, properties of gases, solids, liquids 
and solutions, chemical equilibrium, Ion equilibrium, kinetic chemical, electron structure of 
atom, chemical bonds, periodic properties, representative elements, metals and transition 
metals, acid-base and redox reactions. 

 
11466152 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

GENERAL CHEMISTRY LABORATORY 
1(0-3-2) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

      การทดลองระดับเบื้องต้น  เกี่ยวกับบางหัวข้อในเคมีทั่วไป 
      Elementary level experiments in some topics in general Chemistry 

 
  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 30               หน่วยกิต 
11106151 เขียนแบบวิศวกรรม* 

ENGINEERING DRAWING 
 3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

     การเขียนอักษรเชิงวิศวกรรม เทคนิคการร่าง เรขาคณิตประยุกต์ การเขียนรูปภาพและแบบ
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ออโธกราฟฟิก ภาพตัด ภาพด้านพิเศษ เรขาคณิตเชิงพรรณนา การกำหนดขนาดและความคลาดเคลื่อน เกลียว
และอุปกรณ์ยึด ปฏิบัติการเชื่อมและสัญลักษณ์การเชื่อม คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบ 

     Engineering lettering, sketching techniques, applied geometry, pictorials and 
orthographic drawing, section views, auxiliary views, descriptive geometry and dimensioning 
determination and tolerance, thread and fasteners, welding practices and symbols, 
introduction to CAD. 

 
11106159 กลศาสตร์วิศวกรรม* 

ENGINEERING MECHANICS 
 4(4-0-8) 

 วิชาบังคับก่อน : 11456151 ฟิสิกส์ทั่วไป 1  
 PREREQUISITE : 11456151 GENERAL PHYSICS 1  

      บทนำ ระบบแรง แรงลัพธ์ ความสมดุล จุดศูนย์ถ่วงและเซนทรอยด์ สถิตศาสตร์ของไหล แรง
กระจาย แรงเสียดทาน การเคลื่อนที่และจลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิว
ตัน 

     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* 

ENGINEERING MATERIALS 
 3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

      การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง 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* 

COMPUTER PROGRAMMING 
 3(2-3-6) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
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      ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การทำงาน
ร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ภาษาโปรแกรมในปัจจุบัน และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

Study of computer concepts; computer components; Hardware and software 
interaction; Current programming language; Computer programming using practices. 

 
11106251 เทอร์โมไดนามิกส์* 

THERMODYNAMICS 
 4(4-0-8) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

      ก๊าซอุดมคติ อุณหภูมิกับความร้อน กฎข้อแรกของเทอร์โมไดนามิกส์ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซความ
ดัน อุณหภูมิของก๊าซ แรงระหว่างอนุภาคของก๊าซ ความร้อนจำเพาะและการแบ่งพลังงานของก๊าซ คุณสมบัติของ
สารบริสุทธิ์และของผสม เอนโทรปีกับกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ กระบวนการผันกลับไม่ได้ วัฏจักรของ
คาร์โนต์ วัฏจักรความร้อนและประสิทธิภาพ วัฏจักรทำความเย็นและค่าสัมประสิทธิ์ 

      Ideal gas, temperature and heat, first laws of thermodynamics, kinetic theory 
of pressure gas, temperature of gas, force between particle of gas, specific heat and divided 
energy of gas, properties of pure substances and mixtures substances, enthopy with second 
laws of thermodynamics, irreversibility processes, carnot cycle, heat cycle and efficiency, 
refrigeration cycle and coefficient value. 

 
11126258 กลศาสตร์ของไหล* 

FLUID MECHANICS 
 4(4-0-8) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

      คำนิยามและคุณสมบัติของของไหล หลักการพ้ืนฐานของกลศาสตร์ของไหล สถิตยศาสตร์
ของไหลสมการพื้นฐานอธิบายของไหลในขณะเคลื่อนที่ด้วยการวิเคราะห์แบบปริพันธ์และอนุพันธ์ การวิเคราะห์
เชิงมิติและความคล้ายกันเชิงพลวัต การไหลแบบภายในและภายนอก การไหลในระบบท่อ การไหลของของไหล
ที่มีความหนืด การไหลที่มีศักยภาพ ศักยภาพของความเร็ว 

       Definition and fluid properties, fundamental principles of fluid mechanic, 
fluid statics, basic equation for explanation the fluid motion by integral and differential 
analysis, dimension analysis and dynamic similitude, internal and external flow, pipe flow, 
viscous flow, potential flow and velocity potential. 
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11106254 กลศาสตร์วัสดุ* 
MECHANICS OF MATERIALS 

4(4-0-8) 

 วิชาบังคับก่อน : 11106159 กลศาสตร์วิศวกรรม  
 PREREQUISITE : 11106159 ENGINEERING MECHANICS  

      ความเค้น ความเครียด คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ แรงที่กระทำตามแนวแกน การบิด การดัด 
และการเฉือนในคาน ภาชนะความดัน ความเค้นผสม การแปลงความเค้นและความเครียด วงกลมของมอร์
ทฤษฎี ความเสียหายการออกแบบคานและเพลา 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* 

MANUFACTURING PROCESS 
2(2-0-4) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

      กระบวนการผลิตพ้ืนฐาน, ส่วนประกอบเครื่องมือพ้ืนฐาน, เครื่องตัดและกลึงโลหะ, เครื่อง
เจาะและเครื่องคว้าน, เครื่องกัด, เครื่องตัดและเครื่องเลื่อย, เครื่องเจียรและเครื่องขัด, เครื่องตัดเฟือง, เครื่อง
ตัดเจาะ และกรรมวิธีการผลิตอย่างพิเศษ 

      Basic manufacturing processes, basic machine tool elements, metal cutting 
and turning machines, drilling and boring machines, milling machines, cutters and sawing 
machines, grinding and abrasive machines, gear-cutting machines, thread and thread cutting 
machines and special processes. 

 
11146155 การฝึกหัดทางวิศวกรรม 

ENGINEERING PRACTICES 
1(0-3-2) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

      การฝึกทักษะทางวิศวกรรมพ้ืนฐานในสาขาวิชาต่างๆ เช่น วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมอุตสาหการ 

industrial engineering.      Practice in basic engineering skills in many subjects such as agricultural 
engineering, computer engineering, mechanical engineering, electrical engineering, civil engineering, electronics 
engineering and  
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11146204 ปฏิบัติการทางพลังงาน 
ENERGY WORKSHOP  

2(0-6-4) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

      การปฏิบัติงานพ้ืนฐานทางด้านพลังงาน เช่น การวัดอุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล ฟลักซ์
ความร้อน ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเครื่องกำเนิดไอน้ำ และการใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น เช่น 
แอมมิเตอร์ โวลท์มิเตอร์ และวัตต์มิเตอร์ เป็นต้น   

      Workshop practices on topics covered in energy such as temperature 
measurement, pressure measurement, flow rate measurement, heat flux measurement and 
measurement of the combustion efficiency of steam generator and using electrical basic 
instrument in measurement such as ammeters, voltmeters and wattmeters, etc.      

 
  กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม  49         หน่วยกิต 
11126351 กลศาสตร์เครื่องจักรกล*                                                                  3(3-0-6) 

MECHANICS OF MACHINE 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 PREREQUISITE : NONE 
    จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของกลไกเครื่องจักรกล เครื่องต่อ ชุดเฟืองและระบบทางกล  การ

ขจัดความเร็วและความเร่งในเครื่องจักร สมดุลของมวลที่เคลื่อนและหมุน ผลของไจโร 
 
11126264 การออกแบบเครื่องจักรกล*                                                              4(4-0-8) 

MACHINE DESIGN 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 

     หลักการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การคำนวณความแข็งแรงของวัสดุ และทฤษฎีความ
เสียหายกรรมวิธีการผลิตและทดสอบใช้งาน ข้อจำกัดในการออกแบบและปัญหาเชิงเศรษฐศาสตร์ ข้อต่อที่ถอด
ได้และถอดไม่ได้ สปริง เพลา หมุดย้ำ ดุมรองลื่น สายพาน โซ่และเฟือง การออกแบบเพลา สปริง สกรูส่งกำลัง 
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. 
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11126452 การควบคุมอัตโนมัติ*                                                                     3(3-0-6) 

AUTOMATIC CONTROL 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 

      แนะนำระบบควบคุมส่วนประกอบพ้ืนฐานของระบบระบบเชิงเส้น และการป้อนกลับ การตั้ง
แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของระบบ การหาการตอบสนองและคุณลักษณะการตอบสนองของระบบ , 
พฤติกรรมในการเปลี่ยนแปลงสภาวะ และเกณฑ์ของสมรรถนะ , เสถียรภาพของระบบ, เกณฑ์ผิดพลาดของค่า
สัมประสิทธิ์และเกณฑ์ข้อผิดพลาด การวิเคราะห์ระบบควบคุมแบบเชิงเส้น โดยวิธีรุทโลคัส และวิธีการ
ตอบสนองต่อความถี่กิริยาควบคุมพ้ืนฐาน การปรับปรุงสมรรถนะของระบบโดยใช้เทคนิคการชดเชย แนะนำ
การวิเคราะห์โดยใช้วิธีตัวแปรแสดงสภาวะ นอกจากนั้นยังร่วมถึงการทดลองในห้องปฏิบัติการในการใช้
สัญญาณไฟฟ้าใช้ควบคุมกำลังของของไหลและอุปกรณ์ทางอิเล็คทรอนิกส์เพ่ือควบคุมเครื่องจักร การควบคุม
แบบป้อนกลับเบื้องต้น 

       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 VIBRATION 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 

    ระบบหนึ่งลำดับขั้นอิสระ  การสั่นสะเทือนเนื่องจากแรงบิด การสั่นสะเทือนแบบอิสระและ
แบบบังคับ  วิธีการระบบเทียบเท่า  ระบบหลายลำดับขั้นอิสระ 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. 
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11126506 การเผาไหม้*                                                                               3(3-0-6) 
COMBUSTION 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
PREREQUISITE : NONE 

 มูลฐานของการเผาไหม้ปฏิกริยาการเผาไหม้ การแตกต่าง การระเหยเป็น ไอและประสิทธิภาพ
การเผาไหม้ การติดไฟ ปฏิกริยาปลุกเร้า ขบวนการ คิเนติคส์ และไม่สมดุล การก่อตัวของมลพิษเชื้อเพลิงต่าง ๆ 
การนำไปใช้ 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. 

 
11126365 การทำความเย็น*                                                                          3(3-0-6) 

REFRIGERATION 
วิชาบังคับก่อน : 11106251 เทอร์โมไดนามิกส์ 
PREREQUISITE : 11106251 THERMODYNAMICS 

     แนวคิดและวัฎจักรการทำความเย็นพ้ืนฐาน อุณหพลศาสตร์ของวัฎจักรการทำความเย็นแบบ
อัดไอ ไซโครเมตรี การคำนวณภาระการทำความเย็น คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ อีวาโปเรเตอร์ การจัดให้เข้า
กันได้ของอุปกรณ์การทำความเย็น การควบคุมสารทำความเย็นเหลว ชนิดของสารทำความเย็น การออกแบบ
ท่อในระบบการทำความเย็น ระบบการทำความเย็นอุณหภูมิต่ำ ระบบทำความเย็นแบบดูดกลืน การประยุกต์
ของการทำความเย็นและความปลอดภัย 

     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, and the cooling applications and safety. 

 
11126368 การถ่ายเทความร้อน*                                                                     3(3-0-6) 

HEAT TRANSFER 
วิชาบังคับก่อน : 11106251 เทอร์โมไดนามิกส์ 
PREREQUISITE : 11106251 THERMODYNAMICS 

 การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น การนำความร้อนแบบคงตัวในหนึ่งมิติและการนำความร้อน
หลายมิติแบบคงตัว การนำความร้อนแบบไม่คงตัว หลักการพาความร้อน การพาความร้อนแบบบังคับ การพา
ความร้อนสำหรับการไหลแบบราบเรียบและปั่นป่วน การพาความร้อนตามธรรมชาติ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ
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ร้อน การแผ่รังสีความร้อน คุณสมบัติต่าง ๆ วิวแฟคเตอร์  การแลกเปลี่ยนรังสีความร้อนระหว่างพ้ืนผิว 
    Introduction to heat transfer, steady heat conduction in one and more 

thanone 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. 
 
11126366 วิศวกรรมโรงจักรผลิตกำลัง* 

POWER PLANT ENGINEERING  
3(3-0-6)                           

 วิชาบังคับก่อน : 11106251 เทอร์โมไดนามิกส์  
 PREREQUISITE : 11106251 THERMODYNAMICS  

   หลักการการอนุรักษ์พลังงานและแนวทางการนำไปใช้  การวิเคราะห์เชื้อเพลิงและการเผาไหม้  
การศึกษาองค์ประกอบของไอน้ำ  โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส และโรงไฟฟ้าเครื่องยนต์สันดาปภายใน  วัฏจักร่วมและ
โคเจนเนอเรชั่น  โรงไฟฟ้าพลังน้ำ  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 
powerplants, combined cycle and cogeneration, hydro power plant, nuclear power plant, 
control and instrumentation, power plant economics and environmental impacts. 

 
11126261 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน 

FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING 
             3(2-3-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                   PREREQUISITE : NONE 

   กฎของโอมห์ กฎของเคอร์ชอฟ หลักการซุปเปอร์โพสิชัน ค่าความเหนี่ยวนำและค่าความเก็บ
ประจุ วงจรลำดับที่หนึ่งและลำดับที่สอง เฟสเซอร์ วงจรไฟฟ้ากำลังแบบกระแสสลับ วงจรแบบสามเฟส สาร
แม่เหล็ก วงจรแม่เหล็ก หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องจักรเหนี่ยวนำ เครื่องจักรซิงโครนัส 

   Ohm’s law, Kirchhoff’s law, superposition principle, inductances and 
capacitances, first order and second order circuits, phasors, AC power circuits, three phase 
circuits, magnetic material, magnetic circuits, transformer, DC machines, induction machines 
and synchronous machines. 
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11126529 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 
ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT 

             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                   PREREQUISITE : NONE 

   หลักการเบื้องต้นของการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน สมดุลพลังงานในการอนุรักษ์และการ
จัดการพลังงาน หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า ไฟแสงสว่าง หม้อไอน้ ำ เครื่องปรับอากาศ เครื่องอัดอากาศ 
การตรวจวัดการใช้พลังงาน เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจวัด การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และแผน
อนุรักษ์พลังงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา 

   Basic principle of energy conservation and management; energy balance for 
energy conservation and management; transformer, electrical motor, lighting, boiler, air 
conditioner, air compressor; energy auditing; instruments and techniques for auditing; 
economic analysis and energy conservation plan; relevant laws; case studies. 

 
11126263 การคำนวณทางวิศวกรรม 

ENGINEERING COMPUTATION 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                   PREREQUISITE : NONE 

   ความสำคัญของการคำนวณทางวิศวกรรม 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. 

 
11126618 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ENERGY AND ENVIRONMENT 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                   PREREQUISITE : NONE 

   แหล่งกำเนิดของพลังงาน การใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานทดแทนใน
ภาพรวมและในกรณีของประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษทางอากาศและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล พลังงานนิวเคลียร์ เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน 
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   Energy resources, utilization from fossil fuel and renewable energy in the global 
context and a case study of Thailand, climate change, air pollution and environmental 
impacts of fossil fuel, nuclear power technology, and energy conservation technology. 

 
11126601 การวัดและเครื่องมือวัด 

MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                   PREREQUISITE : NONE 

   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. 

 
11146202 การทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน 1 

ENERGY ENGINEERING LABORATORY 1 
 

             1(0-3-2)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                   PREREQUISITE : NONE 

   เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากวิชาการฝึกหัดทางวิศวกรรม 
   Continue the experiment from engineering practices 
 

11146203 การทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน 2 
ENERGY ENGINEERING LABORATORY 2 

             1(0-3-2)                             

 วิชาบังคับก่อน : 11146202 การทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน 1  
                   PREREQUISITE : 11146202 ENERGY ENGINEERING LABORATORY 1 

   เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากวิชาการทดลองทางวิศวกรรมพลังงาน 1 
   Continue the experiment from energy engineering laboratory 1 

 
11146301 การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมพลังงาน  

ANALYSIS OF ENERGY ENGINEERING PROBLEMS 
             1(0-3-2)                             
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วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน) ภาควชิาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชมุพร   

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                   PREREQUISITE : NONE 

   เป็นการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมพลังงาน โดยการปาฐกถาหรือ
สัมมนาพิเศษในหัวข้อตามความสนใจของนักศึกษาหรือกลุ่มนักศึกษาที่ได้เสนอมา โดยได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน เขียนรายงานและนำเสนอผลการศึกษาโดยวิธีการสอบปากเปล่า 

   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 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. 

 
11146520 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์พลังงาน  

ENERGY LAWS AND ECONOMICS 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                   PREREQUISITE : NONE 

   กฎหมายเกี่ยวกับพลังงาน เช่น พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น ปัญหา
พ้ืนฐานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ การลดลงของแหล่งทรัพยากรพลังงาน ราคาพลังงานและปัจจัยที่มีผลต่อความผันแปรของราคา
พลังงาน การวิเคราะห์การใช้พลังงาน นโยบายพลังงานและมาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์
การลงทุน การเปรียบเทียบทางเลือก หลักเกณฑ์การเปลี่ยนและการเสื่อมราคาของอุปกรณ์พลังงาน ความเสี่ยง
และความไม่แน่นอน 

   Energy laws and regulations such as energy conversion act, basic problems and 
utilization of energy for social and economic growth, depletion of energy resources, energy 
pricing and uncertainty, energy analysis, energy policy and criteria to promote the energy 
conservation, investment analysis, comparison of multiple alternatives, concepts of 
replacement and depreciation of energy devices, risk and uncertainty. 
 
11146528 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต*  

COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURING 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                    PREREQUISITE : NONE 

   การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ การประยุกต์ใช้งานเฉพาะการออกแบบและ
เขียนผังโรงงานผลิต การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตและวิเคราะห์การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร 

   Computer aided design (CAD), application of CAD in machine design and 
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วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน) ภาควชิาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชมุพร   

manufacturing plant layout, computer aided manufacturing and design analysis of mechanical 
parts. 
 
11146302     การออกแบบระบบพลังงาน                                                               3(3-0-6) 
                  ENERGY SYSTEM DESIGN 
                  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
                  PREREQUISITE : NONE 
                  การออกแบบระบบที่ทำงานได้ หรือระบบที่เหมาะสม เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การสร้างสมการ 
สำหรับระบบพลังงานด้วยข้อมูลจากการทดลอง การจำลองระบบพลังงาน พลังงานทางทฤษฎี ออฟติไมเซชัน 
เทคนิคสำหรับระบบพลังงาน 
                   Designing a workable system or an optimum system, engineering economics,  
fitting equation for energy systems using experimental data, modeling of energy systems,  
energy ideas, optimization techniques for energy systems. 
 
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 
 -กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา          6 หน่วยกิต 
11126358 การปรับอากาศ 

AIR CONDITIONING 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : 11126365 การทำความเย็น  
                    PREREQUISITE : 11126365 REFRIGERATION 

   พ้ืนฐานทางการปรับอากาศ ไซโครเมตรี และระบบปรับอากาศ การคำนวณภาระการทำความ
เย็น ระบบการปรับอากาศและอุปกรณ์การส่งกระจายอากาศ การวางท่อน้ำ การควบคุมการปรับอากาศ การ
ติดตั้งและการทดสอบ 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. 

 
11146503 พลังงานนิวเคลียร์ 

NUCLEAR ENERGY 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                    PREREQUISITE : NONE 

   ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ประกอบด้วย ทฤษฏีและหลักการ
กระบวนการนิวเคลียร์ในการดำเนินการของเตาปฏิกรณ์ โครงสร้างอะตอมเบื้องต้น พลังงานยึดเหนี่ยว และ
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วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน) ภาควชิาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชมุพร   

ปฏิกิริยาสลายตัวของนิวเคลียร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิวตรอนและธาตุ กระบวนการแตกตัว และความร้อนจาก
การแตกตัว ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ความปลอดภัยของปฏิกรณ์ หลักการออกแบบและการ
ป้องกัน 

   Fundamentals of nuclear science including an appreciation of theory and 
principles that govern nuclear processes involved in an operating reactor; fundamental 
atomic structures, binding energy and nuclear decay reactions; neutron interaction with 
matter, the fission process and decay heat; nuclear plant reactor, reactor auxiliaries; reactor 
safety design and protection principles. 

 
11146504 กังหันก๊าซ 

GAS TURBINE 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                    PREREQUISITE : NONE 

   พลศาสตร์ของแก๊ส วัฏจักรกังหันแก๊ส วัฏจักรกังหันแก๊สสำหรับเครื่องบิน คอมเพรสเซอร์ 
ระบบการเผาไหม้เทอร์ไบน์ สมรรถนะและการใช้งาน 

   Gas dynamics, gas turbine cycle, gas turbine cycle for aircraft propulsion, 
compressors, turbine combustion systems, performance and applications. 

 
11146505 พลศาสตร์อากาศ 

AERODYNAMICS 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                    PREREQUISITE : NONE 

   แรงและโมเมนตัมบนวัตถุที่เคลื่อนที่ในของเหลว การประเมินกำลังที่ต้องการ เสถียรภาพและ
การควบคุมแรงสำหรับการเปลี่ยนทิศทาง การประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการของทฤษฎีโพเทนเชียลโฟล และ
ทฤษฎีบาวดารีเลเยอร ์

   Forces and momentum acting on solid bodies moving through fluids, evaluation 
of power requirement, stability and forces control for direction change, application of 
concepts and techniques of potential-flow theory and boundary-layer theory. 

 
11146506 เครื่องจักรกลของไหล 

FLUID MACHINERY 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                    PREREQUISITE : NONE 



 148 มคอ. 2 
 

วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน) ภาควชิาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชมุพร   

   ชิ้นส่วนพ้ืนฐานของเครื่องจักรกลของไหล ทฤษฎีใบพัด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการไหลใน
แนวแกนและในแนวรัศมี การวิเคราะห์มิติ สมรรถภาพของปั้มแบบเหวี่ยงหนีศูนย์ กังหันน้ำ คาวิเตชั่น กังหันไอ
นำ้ การออกแบบและการเลือกปั๊ม 

   Basic parts of fluid machinery, blade theory, basic knowledge of radial and axial 
flow, dimensional analysis, centrifugal pump efficiency, turbine, cavitation, design and pump 
selection. 

 
11146507 ปรากฎการณ์การส่งถ่ายเบื้องต้น 

INTRODUCTION TO TRANSPORT PHENOMENA 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                    PREREQUISITE : NONE 

   ศึกษาทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับ การไหลของของไหล การถ่ายเทความร้อน และการถ่ายเท
มวล ตัวอย่างในการใช้งานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล 

   Studies theory and concept of fluid flow, heat and mass transfer, practical 
examples relevant to mechanical engineering. 

 
11146508 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม 

COMPUTER-AIDED ENGINEERING (CAE) 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                    PREREQUISITE : NONE 

   ศึกษาการออกแบบทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้ระบบ CAD ที่มี
ส่วนประกอบของ CAE ที่สามารถใช้ประยุกต์ออกแบบผลิตภัณฑ์ในระบบต่างๆของเครื่องจักรกลและการ
ออกแบบ พร้อมทั้งจำลองสถานการณ์ต่างๆภายใต้เงื่อนไขในการทำงานจริง 

   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. 

 
11146509 เทคโนโลยีไฮโดรเจน 

HYDROGEN TECHNOLOGY 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                    PREREQUISITE : NONE 
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   คุณประโยชน์ของพลังงานไฮโดรเจน การดักจับ และกักเก็บคาร์บอน การแยกไฮโดรเจน การ

กักเก็บไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสำหรับการขนส่ง 
   The benefit of hydrogen power, entrap and storage carbon, hydrogen 

extraction, storage hydrogen, fuel cells, hydrogen-fuelled for transportation. 
 

11146510 พลังงานแสงอาทิตย์ 
SOLAR ENERGY 

             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                    PREREQUISITE : NONE 

   แผงรับรังสีอาทิตย์ ระบบสะสมความร้อน ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบอบแห้ง
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องกลั่นน้ำแสงอาทิตย์ สระแสงอาทิตย์ การวิเคราะห์สมรรถนะระยะยาวของระบบ
ทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เศรษฐศาสตร์ของอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ 

   Solar collectors, heat storage systems, solar water heaters systems, solar drying 
systems, solar water distillation, solar pond, long term performance analysis of solar water 
heating systems, economics of solar equipments. 

 
11146511 เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน 

SOLAR CELLS AND APPLICATIONS 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                    PREREQUISITE : NONE 

   หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน ทฤษฎีเบื้องต้นของสารกึ่ งตัวนำและรอยต่อพี-เอ็น ทฤษฎีเซลล์
แสงอาทิตย์ ปรากฏการณ์โฟโตโวลทาอิค คุณลักษณะของเซลล์แสงอาทิตย์ วัสดุ เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้
งานเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้บรรยากาศโลก การพิจารณาทางเศรษฐศาสตร์ ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้งาน 

   Concepts of energy conversion, basic theory of semiconductor and PN 
junctions, solar cells theory, photovoltaic phenomenon, solar cell characteristics, materials 
technology and application solar cells under terrestrial, economic consideration, examples of 
applications. 

 
11146512 การอบแห้งอาหารและเมล็ดพืช 

DRYING OF FOODS AND CEREAL GRAINS 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                    PREREQUISITE : NONE 
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   คุณสมบัติของอากาศชื้น การไหลของอากาศ ความชื้นสมดุล คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของอาหาร
และเมล็ดพืช ระบบอบแห้ง การวิเคราะห์การอบแห้งอย่างง่ายและเเม่นยำ การอบแห้งเมล็ดเดี่ยว การอบแห้ง
ชั้นบาง การอบแห้งแบบชั้นหนา การวิเคราะห์การอบแห้งอาหาร การอบแห้งแบบเบดนิ่งและเบดเคลื่อนที่ การ
อบแห้งแบบพ่นฝอย การอบแห้งแบบถังหมุน 

   Moist air properties, air movement, equilibrium moisture contents, physical 
properties of food and grains, drying systems, rigorous and simplified analysis of drying, single-
kernel drying, thin layer drying, deep-bed drying, analysis of food drying, fixed-bed and 
moving-bed drying, spray drying, drum drying. 

 
11146513 พลังงาน สิ่งแวดล้อม และอาคาร 

ENERGY, ENVIRONMENT AND BUILDINGS 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                    PREREQUISITE : NONE 

   แนวทางการออกแบบอาคาร เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการประยุกต์
การออกแบบองค์ประกอบของอาคาร เช่น หลังคารับรังสีอาทิตย์ หลังคา Bio-Climatic ผนัง Trombe Wall 
ปล่องรังสีอาทิตย์ และอาคารบูรณาการด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น เทคโนโลยีการระบายอากาศ และระบบ
ปรับอากาศ การถ่ายเทความร้อนของอาคาร วัสดุเพ่ืออาคารประหยัดพลังงาน ฉนวนกันความร้อน แผนภูมิ
อากาศ แผนภูมิระบายอากาศเพ่ือความสบาย การวัดและควบคุมการใช้พลังงานในอาคาร เครื่องมือและ
อุปกรณ์ท่ีช่วยในการประหยัดพลังงาน ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และการประเมินวงจรชีวิตของอาคาร 

   Designation of environment and energy conserving building using these criteria 
such as Roof Solar Collector, Bio-Climatic Roof, Trombe Wall, Solar Chimney, Building 
Integrated, Photovoltaic, Ventilation and Air-condition, Overall Heat Transfer Value of building, 
Insulation materials for energy savings buildings, Climatic Zones, Comfort Ventilation chart, 
Measurement and Control of Energy consumption in buildings, Tools and Equipment for 
saving energy buildings, Environmental Impact Assessment (EIA) and Life cycle assessment of 
product in scope of the subject. 

 
11146514 แหล่งพลังงาน และเทคโนโลยีการแปลงพลังงาน 

ENERGY RESOURCES AND CONVERSION TECHNOLOGY 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                    PREREQUISITE : NONE 

   สถานการณ์ปัจจุบัน เทคโนโลยี และสิ่งที่คาดหวังเกี่ยวกับแหล่งพลังงานและการบริโภค
พลังงาน กลยุทธ์ที่เป็นไปได้ของการอนุรักษ์พลังงาน หัวข้อเฉพาะของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการท ำ



 151 มคอ. 2 
 

วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน) ภาควชิาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชมุพร   

ความร้อน การทำความเย็น และการผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังน้ำ เชื้อเพลิง
ชีวภาพ พลังงานนิวเคลียร์ 

   Current situation, technologies and outlook of energy sources and 
consumptions. Potential strategies of energy conservation. Selected topics on solar energy 
utilization for heating, cooling and generating. Wind energy. Geothermal energy. Hydropower. 
Bio-fuel. Nuclear energy. 

 
11146515 เทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานและการใช้งาน 

ENERGY STORAGE TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                    PREREQUISITE : NONE 

   หลักการพ้ืนฐานของการเก็บสะสมพลังงานความร้อน ไฟฟ้า และพลังงานศักย์ เทคโนโลยีของ
ระบบเก็บกักพลังงานต่างๆที่มีอยู่ เช่น แบตเตอรี่ชนิดต่างๆ คาปาซิเตอร์ การอัดอากาศ ระบบสูบน้ำกลับ ล้อตุน
กำลัง รวมทั้งการกักเก็บไฮโดรเจนที่เป็นเชื้อเพลิงสำคัญสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง การวิเคราะห์ศักยภาพและ
ข้อจำกัดของระบบ การประยุกต์ใช้งานในระบบพลังงาน การประเมินความเป็นไปได้ในการใช้งานในระยะยาว
โดยพิจารณาจากราคา แรงขับเคลื่อนด้านการตลาด และความปลอดภัย 

   This course covers principle of storing thermal, electrical and potential energies. 
Understandings of available and existing energy storage technology i.e., batteries, capacitors, 
Compressed Air Energy Storages (CAES), pumped hydro and flywheel. It also includes 
hydrogen storage, which is used as a fuel in fuel cells, performance analysis and limitation of 
systems, application in energy systems, feasibility evaluation for using in long term by 
consideration from costs, drivers for market penetration and safety. 

 
11146517 การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ 

INTEGRATED PRODUCT DESIGN 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                    PREREQUISITE : NONE 

   ศึกษากระบวนการคิด และการประยุกต์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมอันนำไปสู่การออกแบบ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางอุตสหกรรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตั้ งต้น เช่น ปรับปรุงประสิทธิภาพ ต้นทุนการ
ผลิตต่อหน่วย รูปทรง และขนาด ฯลฯ โดยการควบรวมสาระสำคัญในวิชากลศาสตร์ การออกแบบจักรกล 
กระบวนการผลิต ศิลปะอุตสาหกรรม รวมไปถึงเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับการคำนวนต้นทุนและความ
คุ้มค่าในการผลิต 
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   Methodology and learning process which implement basic engineering 
knowledge into the product design and development, particularly aimed for different 
objectives such as higher efficiency, lower production cost, more attractive design and 
compact size etc. by integrating the essence of engineering mechanics, machine design, 
manufacturing, industrial design and the Fundamental of Economy in which the production 
cost and return of investment are studied. 

 
11146518 การวิจัยดำเนินงาน 

OPERATION RESEARCH 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                    PREREQUISITE : NONE 

   แนะนำวิธีการวิทยาศาสตร์และหลักวิธีของการปฏิบัติการวิจัย การโปรแกรมเชิงเส้นตรง ได
นามิกโปรแกรมมิง ทฤษฎีเกม ทฤษฎีคิว การสร้างแบบจำลอง การประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม 

   This is an introduction to scientific method, methodology of operation research, 
linear programming, dynamic programming, game theory, queuing theory, simulation and 
industrial applications. 

 
11146519 การควบคุมคุณภาพ 

QUALITY CONTROL 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                    PREREQUISITE : NONE 

   กฎและการปฏิบัติการควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม ใน
เชิงการบริหารและวิศวกรรมที่เก่ียวกับแผนการประกันคุณภาพ 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. 

 
11146522 การบริหารความปลอดภัยในโรงงาน 

SAFETY MANAGEMENT IN PLANT 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                    PREREQUISITE : NONE 

   ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความปลอดภัยและการบริหารความปลอดภัย วิศวกรรมความ
ปลอดภัยในงานเฉพาะด้าน กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในโรงงาน 



 153 มคอ. 2 
 

วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน) ภาควชิาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชมุพร   

   The course deals with theory of accident, safety and safety management, safety 
law and health in plants. 

 
11146523 กรรมวิธีการผลิตขั้นสูง 

ADVANCED MANUFACTURING PROCESSES 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                    PREREQUISITE : NONE 

   ศึกษาเน้นทฤษฎีการคำนวณเกี่ยวกับกระบวนการผลิตต่างๆ รวมถึงกระบวนการผลิตที่ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เลเซอร์แมชชีนนิง กระบวนการฟรีฟอร์มแฟบริเคชัน 

   Applies mechanics to model traditional and non-traditional manufacturing 
processes including some modern technology in manufacturing process, such as laser 
machining and free-form fabrication process. 

 
11146525 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 

INDUSTRIAL AUTOMATION 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                    PREREQUISITE : NONE 

   เป็นวิชาที่ศึกษาการผลิตระบบอัตโนมัติ ระบบสายการผลิตอัตโนมัติ วิธีควบคุมเชิงตัวเลข 
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม การผลิตควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการจัดกลุ่มในการผลิต 

   The course studies about concepts in manufacturing automation, automated 
flow lines, numerical control methods, industrial robots, computer-aided manufacturing and 
group technology. 

 
11146526 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 

FINITE ELEMENT METHOD 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                    PREREQUISITE : NONE 

   พ้ืนฐานของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เกณฑ์ของไฟไนต์เอลิเมนต์ ฟังก์ชันการประมาณในเอลิ
เมนต์ การวิเคราะห์ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับปัญหาหนึ่งมิติ การแบ่งโดเมนออกเป็นเอลิเมนต์ การรวมสมการ
ของเอลิเมนต์ การวิเคราะห์ปัญหาสองและสามมิติด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ 
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   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. 

 
11146527 การบำบัดน้ำเสีย 

WASTEWATER TREATMENT 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                    PREREQUISITE : NONE 

   การทำงานของจุลินทรีย์ในการแยกคาร์บอน และสารที่เป็นอาหาร วิธีการที่ใช้ อากาศและไม่ใช้
อากาศในเครื่องปฏิกรณ์ที่ใช้การเลี้ยงแบบแขวน หรือแผ่นฟิล์มที่อยู่กับที่ การจัดการและกำจัดตะกอนน้ำเสีย 
การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ แบบจำลองของคุณภาพน้ำ ทฤษฎีและการออกแบบวิธีการทำความสะอาดน้ำ และน้ำ
เสียหรือน้ำใช้ในการอุตสาหกรรม อัตราการไหลของน้ำทิ้ง ลักษณะเฉพาะของน้ำเสีย การปฏิบัติการของหน่วย
ทางกายภาพ กระบวนการของหน่วยทางเคมี กระบวนการของหน่วยทางชีวภาพ การบำบัดเบื้องต้น การบำบัด
ปฐมภูมิ การบำบัดทุติยภูมิ การบำบัดขั้นสูง 

   This course is about role of microorganisms in the removal of carbonaceous 
organic matter and nutrient, aerobic and anaerobic treatment processes occurring in reactors 
with suspended-growth and fixed-film systems, process management and disposal of sludge, 
water reuse, water quality modeling, theory and design of water and wastewater treatment 
processes for industrial applications, introduction of sewage flow rates, wastewater 
characteristics, physical unit operations, chemical unit processes, biological unit processes, 
preliminary treatment, primary treatment, secondary treatment and advanced treatment. 

 
11146529 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 

MATERIAL HANDLING ENGINEERING 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                    PREREQUISITE : NONE 

   ชนิดของอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ ลักษณะของวัสดุแบ่งตามหลักขนถ่ายวัสดุ การออกแบบระบบ
การเคลื่อนไหลของวัสดุ เทคนิคการวิเคราะห์การเคลื่อนไหลของวัสดุ หลักการเลือกอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุให้
เหมาะสม และการออกแบบอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุหลัก เช่น อุปกรณ์ลำเลียงด้วยแรงโน้มถ่วงโลก สายพาน
ลำเลียง เกลียวลำเลียง อุปกรณ์ลำเลียงด้วยลม กะพ้อลำเลียง 

   Types of material handling equipment, types of materials according to principle 
of material handling, design of material flow, material flow analysis technique, selection of 
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material handling equipment, design of principle material handling equipment, such as gravity 
conveyor, belt conveyor, screw conveyor, pneumatic conveyor and bucket elevator. 
 
11146530 พัดลม เครื่องสูบ และเครื่องอัดอากาศ 

FANS, PUMPS AND AIR COMPRESSORS 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                    PREREQUISITE : NONE 

   เครื่องจักรกลของไหลเบื้องต้น หน้าที่ และการจำแนกชนิดของพัดลม พัดลมแบบแรงเหวี่ยง
และแบบไหลตามแนวแกน กฎของพัดลม ทฤษฎีเบื้องต้นของเครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยงและแบบโรตารี่ เฮดของ
ระบบและเส้นลักษณะสมบัติของเครื่องสูบ การออกแบบและการเลือกใช้งาน ทฤษฎีของเครื่องอัดอากาศแบบ
ลูกสูบและแบบโรตารี่ สมรรถนะและการประยุกต์ใช้งาน 

   Fluid machinery concepts, function and classification of fan, centrifugal fan and 
axial flow fan, fan’s laws, principles of centrifugal pump and rotary pump, system head and 
characteristic curve, piston properties, system design and selection, theories of piston and 
rotary compressors, characteristics and applications. 

 
11146531 วิศวกรรมเครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว 

POST-HARVEST MACHINERY ENGINEERING 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                    PREREQUISITE : NONE 

   การดำเนินงานในเรือนบรรจุ หลักการคัดเลือก เครื่องคัดเลือก เครื่องคัดขนาด เครื่องลด
อุณหภูมิ เครื่องเคลือบไข เครื่องทำให้แห้ง เครื่องบ่มผลไม้ เครื่องปิดฉลาก เครื่องบรรจุ การออกแบบเรือน
บรรจุ การตรวจสอบคุณภาพโดยเทคนิคการไม่ทำให้ผลิตผลเสียหาย เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวชนิดพิเศษ
สำหรับผักและผลไม ้

   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. 

 
11146532 วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ 

POST-HARVEST ENGINEERING OF FRUITS AND 
VEGETABLES  
 

             3(3-0-6)                             
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 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                    PREREQUISITE : NONE 

   เครื่องมือและวิธีการ เพ่ือควบคุมและรักษาคุณภาพของผลไม้และผัก การเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติทางฟิสิกส์และทางเคมีของผลไม้และผักระหว่างการเก็บเกี่ยว การขนถ่าย และการเก็บรักษา การ
ปฏิบัติเพ่ือการส่งออก กระบวนการแปรรูปของผักและผลไม้ ในระดับอุตสาหกรรมส่งออก การคัดขนาดและ
มาตรฐานวัตถุดิบ การล้าง การทำความสะอาด การลวก การปอก การทำให้แห้ง การทำให้แห้งแบบแช่แข็ง 
การทำนำ้ผลไม้ การบรรจุ การควบคุมคุณภาพ อายุการเก็บรักษาผลไม้และผักแปรรูป 

   Equipment and methods for controlling and maintaining the quality of fruits 
and vegetables, changing of physical and chemical properties of fruit and vegetables during 
harvesting, transportation and storage, treatment for export, processing of produce of 
vegetables and fruit for export, sizing and raw materials standard, washing, cleaning, 
blanching, peeling, drying, freezing, juicing, packaging, quality control, and storage life of 
processed fruit and vegetables. 

 
11146533 พลังงานลม 

WIND ENERGY 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : 11126618 พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
                    PREREQUISITE : 11126618 ENERGY AND ENVIRONMENT 

   วิศวกรรมระบบของพลังงานลมรวมถึงวิธีการวิเคราะห์อากาศพลศาสตร์ การออกแบบเชิงกล
ศาสตร์ การออกแบบระบบโครงสร้าง การวิเคราะห์แรงลม การวิเคราะห์ระบบพลังงานลม และการพิจารณา
เชิงเศรษฐศาสตร์ 

   Enigineering aspects of wind power systems including aerodynamic analysis, 
mechanical design, support structure design, wind force analysis, wind power systems analysis 
and economic considerations. 

 
11146534 พลังงานรังสีอาทิตย์สำหรับระบบอุณหภาพ 

SOLAR ENERGY FOR THERMAL SYSTEMS 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : 11126618 พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
                    PREREQUISITE : 11126618 ENERGY AND ENVIRONMENT 

   การวิเคราะห์และออกแบบระบบอุณหภาพรังสีอาทิตย์สำหรับการใช้งานในครัวเรือนและ
อาคารธุรกิจขนาดเล็ก การตกกระทบของรังสีอาทิตย์ ตัวรับรังสีแผ่นเรียบ ระบบกักเก็บพลังงานความร้อน 
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน การควบคุม การออกแบบ การคำนวณสมรรถนะ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ 
การประเมินความเหมาะสมของพ้ืนที่ การบังเงา แผนที่รังสีอาทิตย์ ประเภทของระบบระบายอากาศตาม
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ธรรมชาติ การวิเคราะห์โหลดความร้อน 
   Analysis and design of active and passive solar thermal systems for residential 

and small commercial buildings, solar insolation, flat plate collectors, thermal storage, heat 
exchanger, controls, design, performance calculations, economics, site evaluation, shading, 
sun charts, types of passive systems, heating load analysis. 

 
11146535 การเปลี่ยนรูปพลังงานชีวมวล 

BIOENERGY CONVERSIONS 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : 11126618 พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
                    PREREQUISITE : 11126618 ENERGY AND ENVIRONMENT 

   การประเมินศักยภาพพลังงานชีวมวล การเปลี่ยนรูปพลังงานชีวมวลด้วยกระบวนการอุณหภาพ 
เช่น การเผาไหม้ กระบวนการไพโรไลสิส กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น การเปลี่ยนรูปพลังงานชี วมวลด้วย
กระบวนการชีวเคมี เช่น การหมัก การย่อยสลายโดยปราศจากอากาศ ปัญหาและอุปสรรคการส่งเสริมการใช้
พลังงานชีวมวล และแนวทางการแก้ไข 

   Assessment of biomass energy potential, biomass energy conversion by thermal 
process such as direct combustion, pyrolysis, gasification, biomass energy conversion by 
biochemical process such as fermentation, anaerobic digestion, problem and barriers to the 
support of biomass energy and strategies for removing barriers. 

 
11146536 พลังงานรังสีอาทิตย์สำหรับระบบไฟฟ้า 

SOLAR ENERGY FOR ELECTRICAL SYSTEMS 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : 11126618 พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
                    PREREQUISITE : 11126618 ENERGY AND ENVIRONMENT 

   ภาพรวมและลักษณะของระบบเซลล์อาทิตย์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบไฟฟ้ารังสี
อาทิตย์สำหรับการใช้งานในครัวเรือนและอาคารสำนักงานขนาดเล็ก การตกกระทบของรังสีอาทิตย์ แผงโฟโต
โวลตาอิก ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บไฟฟ้า การควบคุม ออกแบบ คำนวณสมรรถนะ และการ
วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ การประเมินความเหมาะสมของพ้ืนที่ การบังเงา แผนที่รังสีอาทิตย์ ประเภทของ
ระบบระบายอากาศตามธรรมชาติ การวิเคราะห์ภาระไฟฟ้า 

   Overview of photovoltaic, characteristic of solar cell, analysis and design of 
solar electrical systems for residential and small commercial buildings, solar insolation, 
photovolataic panels, solar cell systems, electrical storage, controls, design, performance 
calculations, economics analysis, site evaluation, shading, sun charts, types of passive 
systems, electrical load analysis. 
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11146537 ทรัพยากรพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก 
ALTERNATIVE AND RENEWABLE ENERGY RESOURCES 

             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                    PREREQUISITE : NONE 

   การศึกษาพ้ืนฐานเกี่ยวกับทรัพยากรพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานแก๊สชีวภาพ พลังงานลม พลังงานคลื่น ความร้อนใต้พิภพ และพลังงานน้ำ
เป็นต้น รวมถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน 

   The fundamental study of alternative energy and renewable energy resources, 
such as solar energy, biomass energy, biogas energy, wind energy, wave energy, geothermal 
and hydro energy etc. the use of renewable energy in daily life. 
 
11146538 หัวข้อเฉพาะทางด้านวิศวกรรมพลังงาน 

SELECTED TOPIC IN ENERGY ENGINEERING 
             3(3-0-6)                             

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
                   PREREQUISITE : NONE 

   การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านวิศวกรรมพลังงาน 
   A study of specific topics on energy engineering. 
 

กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก  6    หน่วยกิต 
11106390 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ           0(0-30-0) 
 PREPARING FOR PROFESSIONAL CAREER  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  
                         เทคนิคในการสมัครงานและการสัมภาษณ์ การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมาย วิธีการเขียน
ประวัติส่วนตัวและการสัมภาษณ์งาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ 
การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม 
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. 
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11126000 การฝึกงานอุตสาหกรรมภาคฤดูร้อน           0(0-45-0) 

INDUSTRIAL TRAINING IN SUMMER SEMESTER 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

        นักศึกษาทุกคนที่เลือกเรียนกลุ่มวิชาการศึกษาโครงงานวิศวกรรม ต้องผ่านการฝึกงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ หรือประมาณ 300 ชั่วโมง ก่อนสำเร็จ
การศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ทำงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม และเข้าใจหน้าที่ของวิศวกรในโรงงาน
อุตสาหกรรม นักศึกษาผู้ผ่านการฝึกงานต้องเขียนรายงานการฝึกงาน และได้รับหนังสือยืนยันผ่านการ
ฝึกงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการ
ฝึกงานเมื่อศึกษาในชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน 

        Students who choose the 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. 

 
11146401 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 1 

ENERGY ENGINEERING PROJECT 1 
         3(0-9-0) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

        ความต้องการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล  การตรวจเอกสาร การจัดเตรียม
ข้อเสนอโครงงานแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย โดยให้นักศึกษาได้ศึกษาร่วมกันเป็นกลุ่มๆ  

         Needs for solving mechanical engineering problems, literature review, 
preparation of project proposal, researchers’ ethics. Group of students co-operate to 
create about mechanical engineering projects.  
 
11146402 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 2 

ENERGY ENGINEERING PROJECT 2 
         3(0-9-0) 

 วิชาบังคับก่อน : 11146401 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 1 
 PREREQUISITE : 11146401 ENERGY ENGINEERING PROJECT 1 

         โครงงานพิเศษเกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน โดยให้นักศึกษาได้ศึกษาร่วมกันเป็น
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กลุ่มๆ พร้อมทั้งส่งปริญญานิพนธ์ที่แสดงรายละเอียดของโครงงาน และบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงงานเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา  

         Group of students co-operate to create about energy engineering 
projects. Submit the final reports and give a defended presentation of their project works at 
the end of the semester. 

 
11146403 สหกิจศึกษา 

COOPERATIVE EDUCATION 
6(0-45-0) 

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

        นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยตามโครงการร่วมมือ
กันระหว่างสภาอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของวิศวกรของหน่ วยงานภายนอกเป็น
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา นักศึกษาจะมีการทำงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวที่ทำงานเต็มเวลา 
ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกร มีหน้าที่รับผิดชอบที่กำหนดไว้แน่นอนโดยวิศวกรของหน่วยงานซึ่งทำ
หน้าที่เสมือนอาจารย์ของนักศึกษา ณ หน่วยงานนั้น งานที่ได้รับมอบหมายจะต้องตรงตามสาขาของนักศึกษา 
โดยอาจเป็นงานประจำที่ต้องการให้ช่วยหรือโครงการหรืองานวิจัย ซึ่งจะเน้นการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานภายนอก และมีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ตลอดระยะเวลาที่ทำงาน รวมทั้ง
กำหนดระยะเวลาการเสนอรายงานและการประเมินผล โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
เข้ามานิเทศงานในระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงาน วิศวกรของหน่วยงานจะเป็นผู้ประเมินผลความสามารถใน
การปฏิบัติงานและรายงานวิชาการ และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะเป็น ผู้ประเมินรายงานวิชาการอีก
ครั้งหนึ่ง 
                         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.  
 
11146404 การปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ 

OVERSEA TRAINING 
6(0-45-0) 
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 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 PREREQUISITE : NONE  

        นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ตาม
โครงการร่วมมือกันระหว่างสภาอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของวิศวกรของหน่วยงาน
ภายนอกเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา นักศึกษาจะมีการทำงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราวที่ทำงาน
เต็มเวลา ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกร มีหน้าที่รับผิดชอบที่กำหนดไว้แน่นอนโดยวิศวกรของหน่วยงาน
ซึ่งทำหน้าที่เสมือนอาจารย์ของนักศึกษา ณ หน่วยงานนั้น งานที่ได้รับมอบหมายจะต้องตรงตามสาขาของ
นักศึกษา โดยอาจเป็นงานประจำที่ต้องการให้ช่วยหรือโครงการหรืองานวิจัย ซึ่งจะเน้นการปฏิบัติงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานภายนอก และมีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ตลอดระยะเวลาที่ทำงาน 
รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการเสนอรายงานและการประเมินผล โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเข้า
มานิเทศงานในระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงาน วิศวกรของหน่วยงานจะเป็นผู้ประเมินผลความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและรายงานวิชาการ และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะเป็น ผู้ประเมินรายงานวิชาการอีกครั้ง
หนึ่ง 

         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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 162 มคอ. 2 
 

วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน) ภาควชิาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์ จังหวัดชมุพร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก จ 

รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ฉ 
เหตุผลการขอปรับปรุงหลักสูตร 
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เหตุผลการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  ฉบับปี พ.ศ. 2556 

วิทยาเขตชุมพร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

 
 
1 หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

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

ครั้งที ่7/2561 เมื่อวันที่ 25 เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.2561 
3 หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
4 เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

4.1 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ในเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นไปตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

4.2 เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่สอดคล้องตามข้อบังคับของสภาวิศวกร 
4.3 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถประกอบวิชาชีพทาง

วิศวกรรมได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
5 สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

5.1 ปรับเพ่ิมจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากเดิมไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต เป็นไม่น้อยกว่า 
148 หน่วยกิต 

5.2 ปรับเพิ่มหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ จากเดิม 111 หน่วยกิต เป็น 112 หน่วยกิต 
5.3 เพ่ิมจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมจากเดิมรวมกัน 45 หน่วยกิต เป็น 49 หน่วย

กิต และลดจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา จาก 9 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต 
5.4 ปรับเปลี่ยนชื่อกลุ่มในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเป็น กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต กลุ่มวิถีแห่งสังคม กลุ่ม  

    ศาสตร์แห่งการคิด กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
5.5 ปรับเปลี่ยนและเพ่ิมรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาบังคับ 

    ทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก ให้สอดคล้องกับสภาวิศวกร 
    และเหมาะสมในการผลิตบัณฑิตในยุคปัจจุบัน 

5.6 ปรับแผนการศึกษาเพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรและสหกิจศึกษา 
5.7 ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร เพ่ิมคุณวุฒิอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  
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        ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษในหลักสูตร 
5.8 ปรับแก้รายละเอียดในส่วนของข้อมูลเพื่อรองรับเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN QA 
6.   โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์  
      มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 525 8 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 
 

หมวดวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
กลุ่มวิชาภาษา 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 
กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิต 
กลุ่มวิถีแห่งสังคม 
กลุ่มศาสตร์แห่งการคิด 
กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ 
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
เลือก 1 วิชาจากทั้ง 5 กลุ่ม 

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
 
6 
12 
6 
6 

 

 30 หน่วยกิต 
6 
3 
3 
3 
12 
3 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 
กลุ่มวิชาศึกษาทางเลือก 

ไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต 
 

111 หน่วยกิต 
 

21 
30 
45 
9 
6 

112 หน่วยกิต 
 

21 
30 
49 
6 
6 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 6 
รวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 147 148 
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หมายเหตุ **สำหรับนักศึกษาเทียบโอน นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตร จำนวน 123 หน่วยกิต 
โดยสามารถเทียบโอนได้จำนวน 24 หน่วยกิต 
7. ตารางการเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

7.1 เพ่ิมหัวข้อ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ 
7.2 เพ่ิมหัวข้อ ความเป็นมาของหลักสูตร 
7.3 เพ่ิมหัวข้อ ตารางแสดงความเชื่อมโยงพันธกิจของสถาบันกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
7.4 เพ่ิมหัวข้อ ผลลัพธ์ของการศึกษาที่นักศึกษาพึงมีคุณลักษณะเมื่อสำเร็จการศึกษา (Expected 

learning outcomes) 
7.5 เพ่ิมหัวข้อ ตารางแสดงความเชื่อมโยงของ ผลลัพธ์ของการศึกษาท่ีนักศึกษาพึงมี 13 ด้าน 
7.6 แก้ไขงบประมาณตามแผน 
7.7 ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร 

หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2561) 
1.อาจารย์ วิโรจน์ จันสุด เปลี่ยนเป็น ผศ.ดร.ธัชพล จุ้งเจริญ 
2.รศ.พรศักดิ์ อรรถวานิช เปลี่ยนเป็น อาจารย์วารุณี ลิ่มมั่น 

7.8 เพ่ิมตำแหน่งวิชาการของ อ.วรรษชล  วัฒนะ เป็น ผศ.วรรษชล  วัฒนะ 
7.9 เพ่ิมตำแหน่งวิชาการของ อาจารย์ ดร.ศิระ  สายศร เป็น ผศ.ดร.ศิระ  สายศร 
7.10 เพ่ิมคุณวุฒิและตำแหน่งวิชาการของอาจารย์นฤบดี  ศรีสังข์ เป็น ผศ.ดร.นฤบดี  ศรีสังข ์
7.11 เปลี่ยนนามสกุลของอาจารย์ศิริวรรณ พรรณราย เป็น อาจารย์ศิริวรรณ ศรีสังข์ 
7.12 เพ่ิมคุณวุฒิของอาจารย์ปราโมทย์ กุศลเป็น ดร.ปราโมทย์ กุศล 
7.13 ปรับเปลี่ยนและเพ่ิมเติมอาจารย์ประจำ 

หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
อาจารย์ประจำหลักสูตรลาออก 

อาจารย์เฉลิมพร  ณ  พัทลุง 
อาจารย์วิโรจน์  จันสุด 
อาจารย์สุดศิริ  ศิธราชู 

เพ่ิมอาจารย์ประจำหลักสูตร 
อาจารย์ อดิเรก สุริยะวงศ์ 
อาจารย์ ดร. สมพงศ์ บางยี่ขัน 
ผศ.ดร.ธัชพล จุ้งเจริญ 
ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ รัตนมีชัยสกุล 
อาจารย์ ศิริวรรณ ศรีสังข์ 
อาจารย์ ศรีรัตน์ ช่วยบุญ 
อาจารย์ วารุณี ลิ่มม่ัน 

เพ่ิมและเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ จิราพร  พจนสัจ 
ดร.มนสิชา ติปะวรรณา  
อาจารย์ ศิริศักดิ์  แสนสุขกะโต 

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

ดร.ณัฐพร สุวรรณพยัคฆ์ 
ผศ.ดร.ไพบูลย์  โพธิ์หวังประสิทธิ์ 
อาจารย์ ศิวกร  ผลสุขการ 
ผศ.วัชระ  ศิลป์เสวตร์ 
ดร.ชนัดดา  ภวชโลทร 
อาจารย์ กัญญ์ชลา  กีรติรวี 
 

7.14 เพ่ิมหัวข้อ การพัฒนาภาษาอังกฤษ 
7.15 เปลี่ยนหน่วยกิตหรือจำนวนชั่วโมงการเรียน 
7.16 เปลี่ยนหน่วยกิตหรือจำนวนชั่วโมงการเรียน 

หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561) 
11126255 วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 11126261     วิศวกรรมไฟฟ้าพ้ืนฐาน  3(2-3-6) 
11106252 กลศาสตร์ของไหล  3(3-0-6) 11126258     กลศาสตร์ของไหล    4(4-0-8) 
11106152 กลศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 11106159     กลศาสตร์วิศวกรรม  4(4-0-8) 
11106254 กรรมวิธีการผลิต    3(3-0-6) 11126259     กรรมวิธีการผลิต   2(2-0-4) 
11146201 ปฏิบัติการทางพลังงาน 2(1-3-4) 11146204     ปฏิบัติการทางพลังงาน 2(0-6-4) 

7.17 เพ่ิมรายวิชา ดังนี้ 
รหัส วิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11146520 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์พลังงาน 3(3-0-6) 
11146528 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต *6 3(3-0-6) 
หมายเหตุ ทั้ง 2 รายวิชาถูกเพ่ิมเข้าไปในกลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
 
      ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2556) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) เหตุผลใน 
การปรับปรุง 

1.จำนวนหน่วยกิตรวม     147   หน่วยกิต                             1. จำนวนหน่วยกิตรวม  148 หน่วยกิต                                
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต                           2. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต                            
3. หมวดวิชาเฉพาะ  111  หน่วยกิต                               3. หมวดวิชาเฉพาะ  112  หน่วยกิต                               จัดให้เหมาะสม 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม   
30  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม   
30  หน่วยกิต 

 

11106156   กลศาสตร์วิศวกรรม   3(3-0-6) 11106159  กลศาสตร์วิศวกรรม  4(4-0-8) จัดให้เหมาะสม 
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11106153   วัสดุวิศวกรรม          3(3-0-6) 11106157   วัสดุวิศวกรรม        3(3-0-6) จัดให้เหมาะสม 
11106154   การโปรแกรม 
                คอมพิวเตอร์           3(2-3-6) 

11106158  การโปรแกรม 
                คอมพิวเตอร์          3(2-3-6) 

 
จัดให้เหมาะสม 

11106252   กลศาสตร์ของไหล *   3(3-0-6) 11126258  กลศาสตร์ของไหล *    4(4-0-8) จัดให้เหมาะสม 
11106253   กลศาสตร์วัสดุ *        4(4-0-8) 11106254   กลศาสตร์วัสดุ *        4(4-0-8) จัดให้เหมาะสม 
11106254   กรรมวิธีการผลติ *    3(3-0-6) 11126259  กรรมวิธีการผลติ *   2(2-0-4) จัดให้เหมาะสม 
11146201   ปฏิบัติการทางพลังงาน  2(1-3-4) 11146204  ปฏิบัติการทางพลังงาน  2(0-6-4) จัดให้เหมาะสม 
11146202   การทดลองทางวิศวกรรม 
                พลังงาน 1              1(0-3-2) 

 
 

ย้ายไปกลุ่มวิชาบังคับ 

  หมายเหตุ รายวิชาที่แสดงในตารางคือรายวิชาที่มีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไข 
 

หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2556) 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) 
เหตุผลใน 

การปรับปรุง 
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม   
45  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม   
49  หน่วยกิต 

 

11126253  การออกแบบเครื่องจักรกล *  
               4(4-0-8) 

11126264  การออกแบบเครื่องจักรกล * 
               4(4-0-8) 

จัดให้เหมาะสม 

11126357  พลศาสตร์และการควบคุมระบบ * 
                3(3-0-6) 

 ถูกตัดออก 

11126353   การสั่นสะเทือนเชิงกล * 
                3(3-0-6) 

11126367  การสั่นสะเทือนเชิงกล * 
               3(3-0-6) 

จัดให้เหมาะสม 

11126355   การทำความเย็น * 
                3(3-0-6) 

11126365   การทำความเย็น * 
                3(3-0-6) 

จัดให้เหมาะสม 

 
 

หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2556) 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) 
เหตุผลใน 

การปรับปรุง 
11126356   การถ่ายเทความร้อน * 
                3(3-0-6) 

11126368   การถ่ายเทความร้อน * 
                3(3-0-6) 

จัดให้เหมาะสม 

11126451   วิศวกรรมโรงจักรผลติกำลัง * 
                3(3-0-6) 

11126366   วิศวกรรมโรงจักรผลติกำลัง * 
                3(3-0-6) 

จัดให้เหมาะสม 

11126255   วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน   
                3(3-0-6)                                                                        

11126261  วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน   
                3(2-3-6)                                                                        

จัดให้เหมาะสม 

11126256   การคำนวณทางวิศวกรรม 
                3(3-0-6)                                                                        

11126263   การคำนวณทางวิศวกรรม 
                3(3-0-6)                                                                        

จัดให้เหมาะสม 

11146302   การออกแบบระบบพลังงาน 
                3(3-0-6)                                                                        

 ย้ายไปกลุ่มวิชาเลือก
เฉพาะ 

 11146202   การทดลองทางวิศวกรรม ย้ายมาจากกลุ่มวิชา
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                พลังงาน 1      1(0-3-2)                                                                        พื้นฐาน 
 11146520   กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ 

                พลังงาน         3(3-0-6)                                                                        
ย้ายมาจากกลุ่มวิชา
เลือก 

 11146528   คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ    
                และการผลติ    3(3-0-6)                                                                        

ย้ายมาจากกลุ่มวิชา
เลือก 

 11126452  การควบคุมอัตโนมัติ * 
               3(3-0-6) 

ถูกเพิ่มเข้ามา 

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 9  หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 6  หน่วยกิต  

 11146302   การออกแบบระบบพลังงาน 
                3(3-0-6)                                                                        

ย้ายมาจากกลุ่มวิชา
บังคับ 

11146500  การออกแบบระบบความร้อน 
               3(3-0-6)                                                                                       

 ถูกตัดออก 

11146501  การนำความร้อน 
               3(3-0-6)                                                                                       

 ถูกตัดออก 

11146502  การพาความร้อน 
               3(3-0-6)                                                                                       

 ถูกตัดออก 

 11146528   คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ    
                และการผลติ    3(3-0-6)                                                                        

  ย้ายไปกลุ่มวิชา
บังคับ 

11146516   การใช้คอมพิวเตอรช่์วยในการ
ออกแบบ 
                และการผลติ         3(3-0-6)                                                                                       

11146516   การออกแบบและการผลิต          
                ด้วยคอมพิวเตอร์  3(3-0-6)                                                                                       

จัดให้เหมาะสม 

11146520   กฎหมายและเศรษฐศาสตร ์
                พลังงาน         3(3-0-6)                                                                        

  ย้ายไปกลุ่มวิชา
บังคับ 

 11126358   การปรับอากาศ 
                3(3-0-6)                                                                        

ถูกเพิ่มเข้ามา 

 
 

หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2556) 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) 
เหตุผลใน 

การปรับปรุง 
11146521   วิศวกรรมความน่าเช่ือถือประยุกต ์
                3(3-0-6)                                                                                       

 ถูกตัดออก 

11146524 การควบคุมอัตโนมัติ * 
 

 ถูกตัดออก 

11126527  พลังงานหมุนเวียนและพลังงานยั่งยืน 
                3(3-0-6)                                                                                       

 ถูกตัดออก 

 11146537  ทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน 
                และพลังงานทางเลือก 

ถูกเพิ่มเข้ามา 
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                3(3-0-6)                                                                                       

กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก 6  หน่วยกิต กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก 6  หน่วย
กิต 

 

11146000 การฝึกงานอุตสาหกรรมภาคฤดูร้อน 
               0(0-300-0)                                                                                       

11126000 การฝึกงานอุตสาหกรรม 
               ภาคฤดูร้อน   0(0-45-0)                                                                                       

จัดให้เหมาะสม 
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ภาคผนวก ช 
รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ซ 
บรรณานุกรมผลงานวชิาการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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บรรณานุกรมผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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