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คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

ช่ือสถาบันการศกึษา มหาวิทยาลัยนครพนม 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

สาขาวิศวกรรมท่ีรับรองปริญญา วิศวกรรมเครื่องกล 

ปการศกึษาที่รับรองปริญญา พ.ศ. 2564 –  พ.ศ. 2568 

 

สวนท่ี 1 หลักสูตร 

 

1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

ชื่อยอภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 

ชื่อยอภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Mechanical Engineering) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาไทย : - ไมมี - 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาอังกฤษ : - none - 

 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1. ปรัชญาของหลักสูตร 

มุงผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลท่ีมีองคความรูที่ทันสมัย กาวทันการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี สามารถวิเคราะห 

ออกแบบและประยุกตใชความรเูพื่อแกไขปญหาทางดานวิศวกรรมเครื่องกล ควบคูกับการมีคณุธรรม จริยธรรม 

4.2. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เพื่อผลิตวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลใหมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้

 4.2.1 มีวินัย ตรงตอเวลา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 

 4.2.2 มีความรูในศาสตรที่เก่ียวของทั้งทฤษฎีและปฏิบัติที่จำเปนสำหรับนำไปประยุกตใช 

ในการประกอบอาชีพทางวิศวกรรมเครื่องกลในกลุมวิชานั้น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพของสภาวิศวกร 
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 4.2.3 มีความใฝรูตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความคิดสรางสรรค สามารถตอยอดความรูพื้นฐานสู

วิเคราะหและแกไขปญหางานดานวิศวกรรมเครื่องกลได 

 4.2.4 มีมนุษยสัมพันธ สามารถทำงานเปนหมูคณะได มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความเปนผูนำและผูตามที่ดี มี

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 4.2.5 มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอการแกปญหาที่

เก่ียวของไดอยางสรางสรรค ตลอดจนการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี 

 4.2.6 สามารถใชเครื่องมือทดสอบ วัดผล วิเคราะหและสรุปผลดานวิศวกรรมเครื่องกล สามารถคนควาและวิจัย

เพ่ือสรางสิ่งใหมและนวัตกรรม เขียนแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล และสามารถนำไปประยุกตใชในวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ    

 

5. ระบบการจัดการศึกษา 

5.1. ระบบ 

จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยปการศึกษาหนึ่ง ๆ แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาค

การศึกษาที่ 2 โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ขอกำหนดตางๆ เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลยั

นครพนม วาดวย การศกึษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2562   

5.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

มีภาคฤดูรอน จำนวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละไมนอยกวา 6 สัปดาห แตไมเกิน 9 สัปดาห (เดือนเมษายน ถึง 

เดือนพฤษภาคม) 

5.3. การเทียบเคียงหนวยกติในระบบทวิภาค 

ใชระบบทวิภาคตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม วาดวยการเทียบโอนผล

การศึกษาและยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2562 และสำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

เทยีบเทา สามารถเทียบโอนไดไมเกิน 35 หนวยกิต ยกเวนวิชาเฉพาะ ตามขอบังคับของสภาวิศวกร 
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6. แผนการศึกษา 

6.1 จำนวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา    139   หนวยกิต 

6.2 โครงสรางหลักสูตร เปนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

  แผนสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝกงาน 

  (1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป   ไมนอยกวา 30   หนวยกิต 

  (1.1) กลมุวิชาภาษา       9    หนวยกิต 

  (1.2) กลมุวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    6    หนวยกิต 

  (1.3) กลมุวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    9   หนวยกิต 

  (1.4) กลมุวิชาสหศาสตร      3    หนวยกิต 

  (1.5) กลมุวิชาการเปนผปูระกอบการ     3    หนวยกิต 

  (2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา    103   หนวยกิต 

  (2.1) กลุมวิชาแกน    ไมนอยกวา     49   หนวยกิต 

  (2.2) กลมุวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา     53   หนวยกิต 

  (2.2.1) กลมุวิชาเฉพาะบังคบั    47   หนวยกิต 

  (2.2.2) กลมุวิชาเฉพาะเลือก      6   หนวยกิต 

  (2.3) กลมุวิชาฝกงานและสหกิจศกึษา  ไมนอยกวา   1   หนวยกิต 

  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา   6   หนวยกติ 

  แผนสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา 

  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา 30   หนวยกิต 

  (1.1) กลมุวิชาภาษา       9    หนวยกิต 

  (1.2) กลมุวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    6    หนวยกิต 

  (1.3) กลมุวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    9    หนวยกิต 

  (1.4) กลมุวิชาสหศาสตร      3    หนวยกิต 

  (1.5) กลมุวิชาการเปนผปูระกอบการ    3    หนวยกิต 

  (2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา    103   หนวยกิต 

(2.1) กลมุวิชาแกน   ไมนอยกวา       49   หนวยกิต 

(2.2) กลมุวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา       47   หนวยกิต 

(2.2.1) กลมุวิชาเฉพาะบังคบั    44   หนวยกิต 

(2.2.2) กลมุวิชาเฉพาะเลือก     3    หนวยกิต 

(2.3) กลมุวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา  ไมนอยกวา  7   หนวยกิต 

  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา  6   หนวยกิต 

 

เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 กับประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2553 
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 แผนสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝกงาน 

หมวดวิชา 

จำนวนหนวยกิต 

มคอ.1 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ   

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (แผนฝกงาน) 

หลักสูตรใหม  

พ.ศ. 2562 

หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  1.1 กลมุภาษา                                                         

  1.2 กลมุวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  

  1.3 กลมุวิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

  1.4 กลมุวิชาสหศาสตร 

  1.5 กลมุวิชาการเปนผปูระกอบการ 

ไมนอยกวา 30 

 

 
 

 

 

 

 

ไมนอยกวา  33  

15 

6 
 

6 

 

6 

- 

ไมนอยกวา  30  

9 

6 
 

9 

 

3 

3 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 

  2.1 กลมุวิชาแกน 

  2.2 กลมุวิชาเฉพาะ 

        2.2.1  กลมุวิชาเฉพาะบังคับ 

        2.2.2  กลมุวิชาเฉพาะเลือก   

  2.3 กลมุวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา 

ไมนอยกวา 84 ไมนอยกวา 110 

55 

 

43 

9 

3 

ไมนอยกวา 103 

49 

 

47 

6 

1 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 ไมนอยกวา 6 ไมนอยกวา 6 

จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 120 ไมนอยกวา 149 ไมนอยกวา 139 
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แผนสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา 

 หมวดวิชา 

จำนวนหนวยกิต 

มคอ.1 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (แผนสหกิจ) 

หลักสูตรใหม  

พ.ศ. 2562 

หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  1.1 กลมุภาษา                                                         

  1.2 กลมุวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  

  1.3 กลมุวิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

  1.4 กลมุวิชาสหศาสตร 

  1.5 กลมุวิชาการเปนผปูระกอบการ 

ไมนอยกวา 30 

 

 
 

 

 

 

 

ไมนอยกวา  33  

15 

6 
 

6 

 

6 

- 

ไมนอยกวา  30  

9 

6 
 

9 

 

3 

3 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 

  2.1 กลมุวิชาแกน 

  2.2 กลมุวิชาเฉพาะ 

        2.2.1  กลมุวิชาเฉพาะบังคับ 

        2.2.2  กลมุวิชาเฉพาะเลือก   

  2.3 กลมุวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา 

ไมนอยกวา 84 

 

 

 

 

 

ไมนอยกวา 110 

55 

 

39 

6 

10 

ไมนอยกวา 103 

49 

 

44 

3 

7 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 ไมนอยกวา 6 ไมนอยกวา 6 

จำนวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 120 ไมนอยกวา 149 ไมนอยกวา 139 
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 แผนการศึกษาท่ี 1 : แผนสำหรับนักศกึษาที่เลือกวิชาการฝกงาน 
ปการศกึษาที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

30002101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

30004101   สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง 3(3-0-6) 

31100215   ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน 1(0-3-1) 

31100220 คณิตศาสตรวิศวกรรมและการประยุกตใชงาน 1 3(3-0-6) 

31100229 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

31401210 ฟสิกสวิศวกรรม 3(3-0-6) 

31401211 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 1(0-3-1) 

รวม 17(14-8-31) 

 

ปการศกึษาที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ปการศกึษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

30002102 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

30005101 วิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3(3-0-6) 

31100211 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

31100212 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) 

31100221 คณิตศาสตรวิศวกรรมและการประยุกตใชงาน 2 3(3-0-6) 

31402275 เคมีวิศวกรรม 3(3-0-6) 

31402276 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม 1(0-3-1) 

รวม 19(17-5-36) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

3000xxxx     วิชาเลือก กลุมวิชาภาษา 3(3-0-6) 

31100213 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

31100219 อุณหพลศาสตร 3(3-0-6) 

31100222 คณิตศาสตรวิศวกรรมและการประยุกตใชงาน 3 3(3-0-6) 

31100227 หลักมลูวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

31100228 ปฏิบัติการหลักมลูวิศวกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 

1(0-3-1) 

31106201 พลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวม 19(18-3-37) 
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ปการศกึษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

30005102   คณิตศาสตรเพ่ือการคดิ วิเคราะหและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

3000xxxx      วิชาเลือก กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3(3-0-6) 

3000xxxx      วิชาเลือก กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

31101202 กระบวนการผลติ 3(3-0-6) 

31106202 กลศาสตรของวัสด ุ 3(3-0-6) 

31106203 กลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 

รวม 18(18-0-36) 

 

ปการศกึษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

30007101 การสรางสรรคธุรกิจใหมและความเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

3000 xxxx     วิชาเลือก กลมุวิชาสหศาสตร 3(3-0-6) 

31106301 กลศาสตรของเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 

31106305 การถายโอนความรอน 3(3-0-6) 

31106306 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 

3(2-2-5) 

31106318 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-1) 

31106321 เครื่องจักรกลของไหล 3(3-0-6) 

รวม 19(17-5-36) 

 

ปการศกึษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

31106302 การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 

31106307 วิศวกรรมโรงจักรตนกำลัง 3(3-0-6) 

31106319 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-1) 

31106322 การทำความเย็นและปรับอากาศ 3(3-0-6) 

31106323 อุปกรณขับเคลื่อนหุนยนตและเซนเซอร 3(3-0-6) 

31106327 วิศวกรรมเครื่องกลในงานอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

31106328 ระบบอัตโนมัติและการควบคุม 3(2-2-5) 

รวม 19(17-5-36) 

 

ปการศกึษาที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูรอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

31106904   การฝกงาน 1(0-8-0) 

(240 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษา) 

รวม 1(0-8-0) 
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ปการศกึษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

31106304 การสั่นสะเทอืนทางกล 3(3-0-6) 

31106324 เครื่องยนตสันดาปภายในและตนกำลังไฟฟา 3(3-0-6) 

31106325 พลังงานเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 3(3-0-6) 

31106326 วิศวกรรมเกษตรแมนยำสูง 3(3-0-6) 

31106701 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครือ่งกล 1(0-3-1) 

311064 xx   วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-6) 

รวม 16(15-3-31) 

 

ปการศกึษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

31106703 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2(0-4-2) 

311064 xx   วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-6) 

xxxxxxxx   วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

xxxxxxxx   วิชาเลือกเสร ี 3(3-0-6) 

รวม 11(9-4-20) 
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แผนการศึกษาที่ 2 : แผนสำหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาสหกจิศกึษา  

ปการศกึษาที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

30002101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

30004101   สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง 3(3-0-6) 

31100215   ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน 1(0-3-1) 

31100220 คณิตศาสตรวิศวกรรมและการประยุกตใชงาน 1 3(3-0-6) 

31100229 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

31401210 ฟสิกสวิศวกรรม 3(3-0-6) 

31401211 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 1(0-3-1) 

รวม 17(14-8-31) 

 

ปการศกึษาที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ปการศกึษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

30002102 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

30005101 วิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3(3-0-6) 

31100211 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

31100212 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) 

31100221 คณิตศาสตรวิศวกรรมและการประยุกตใชงาน 2 3(3-0-6) 

31402275 เคมีวิศวกรรม 3(3-0-6) 

31402276 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม 1(0-3-1) 

รวม 19(17-5-36) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

3000xxxx     วิชาเลือก กลุมวิชาภาษา 3(3-0-6) 

31100213 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

31100219 อุณหพลศาสตร 3(3-0-6) 

31100222 คณิตศาสตรวิศวกรรมและการประยุกตใชงาน 3 3(3-0-6) 

31100227 หลักมลูวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

31100228 ปฏิบัติการหลักมลูวิศวกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 

1(0-3-1) 

31106201 พลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวม 19(18-3-37) 
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ปการศกึษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

30005102   คณิตศาสตรเพ่ือการคดิ วิเคราะหและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

3000xxxx      วิชาเลือก กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3(3-0-6) 

3000xxxx      วิชาเลือก กลมุวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

31101202 กระบวนการผลติ 3(3-0-6) 

31106202 กลศาสตรของวัสด ุ 3(3-0-6) 

31106203 กลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 

รวม 18(18-0-36) 

 

ปการศกึษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

30007101 การสรางสรรคธุรกิจใหมและความเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

3000 xxxx     วิชาเลือก กลุมวิชาสหศาสตร 3(3-0-6) 

31106301 กลศาสตรของเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 

31106305 การถายโอนความรอน 3(3-0-6) 

31106306 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 

3(2-2-5) 

31106318 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-1) 

31106321 เครื่องจักรกลของไหล 3(3-0-6) 

รวม 19(17-5-36) 

 

ปการศกึษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

31106302 การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 

31106307 วิศวกรรมโรงจักรตนกำลัง 3(3-0-6) 

31106319 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-1) 

31106322 การทำความเย็นและปรับอากาศ 3(3-0-6) 

31106323 อุปกรณขับเคลื่อนหุนยนตและเซนเซอร 3(3-0-6) 

31106327 วิศวกรรมเครื่องกลในงานอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

31106328 ระบบอัตโนมัติและการควบคุม 3(2-2-5) 

รวม 19(17-5-36) 
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ปการศกึษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

31106304 การสั่นสะเทอืนทางกล 3(3-0-6) 

31106324 เครื่องยนตสันดาปภายในและตนกำลังไฟฟา 3(3-0-6) 

31106325 พลังงานเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 3(3-0-6) 

31106326 วิศวกรรมเกษตรแมนยำสูง 3(3-0-6) 

311064 xx   วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-6) 

31100903 เตรียมสหกจิศึกษา 1(2-0-4) 

xxxxxxxx        วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

รวม 22(23-0-46) 
 

ปการศกึษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

31106905 สหกิจศึกษา 6(0-8-0) 

(640 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา) 

รวม 6(0-8-0) 

 

7. การเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หนวยกิต  ขอเทียบโอนไมเกิน 27 หนวยกิต 

- กลมุวิชาภาษา    9 หนวยกิต  ขอเทียบโอนไมเกิน 9 หนวยกิต 

- กลมุวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 6 หนวยกิต  ขอเทียบโอนไมเกิน 6 หนวยกิต 

- กลมุวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  9 หนวยกิต  ขอเทียบโอนไมเกิน 9 หนวยกิต 

- กลมุวิชาสหศาสตร    3 หนวยกิต  ขอเทียบโอนไมเกิน 3 หนวยกิต 

- กลมุวิชาการเปนผปูระกอบการ  3 หนวยกิต  ขอเทียบโอนไมเกิน 3 หนวยกิต 

หมายเหตุ การเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปทุกกลุมวิชารวมกันจะตองไมเกิน 27 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมอนุญาตใหเทียบโอน 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หนวยกิต ขอเทียบโอนไมเกิน 6 หนวยกิต 

 

รวมหนวยกิตที่ขอเทียบโอนไมเกิน   33 หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร   139 หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิตคงเหลือ   106 หนวยกิต 
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ตัวอยาง การเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา ในหลักสูตรฯ 

 
(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หนวยกิต ขอเทียบโอน  24 หนวยกิต 

 กลมุวิชาภาษา 

30001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 20001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในงานอาชพี 3 

30002101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 20002101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ทางธุรกิจและสังคม 

3 

30002102 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 20002109  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีชาง

อุตสาหกรรม 

3 

 กลมุวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

30004101 สังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง 3 20005101 ชีวิตกับสังคมไทย 3 

30004103 คุณธรรมและจรยิธรรมกับการพัฒนาคณุภาพ

ชีวิต 

3 20007101  การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและ

สังคม 

3 

 กลมุวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

30005102 คณิตศาสตรเพื่อการคิด การวิเคราะห และ

การตัดสินใจ  

3 20004102 คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 3 

30005103 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

                    

3 20003102 วิทยาศาสตรเพื่องานเครื่องกล 

และการผลิต 

3 

 กลมุวิชาสหศาสตร 

30006101 

 

การรูสารสนเทศและความฉลาดทางดิจทิัล  3 20800202 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

อาชีพ 

3 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 103 หนวย

กิต 

ไมขอเทียบโอน 

(3) หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต  ขอเทียบโอน 6 หนวยกิต 

xxxxxxxx วิชาเลือกเสร ี1 3  รายวิชาที่ไมเคยนำมาขอเทียบโอน 3 

xxxxxxxx วิชาเลือกเสร ี2 3  รายวิชาที่ไมเคยนำมาขอเทียบโอน 3 

 

รวมหนวยกิตที่ขอเทียบโอน   30 หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 139 หนวยกิต 

จำนวนหนวยกิตคงเหลือ 109 หนวยกิต 

 

 

8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

- เปดสอน ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564  

- สภามหาวิทยาลัยนครพนม อนุมตัิหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่  3/2564 วันท่ี 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564  

(ภาคผนวก 1 : รายงานการประชมุ/หนังสือสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ) 
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9. ชื่อผรูับรอง/อนุมัติขอมูล 
 

ตารางแสดงรายชื่อผรูับรอง/อนุมัติ 

ชื่อ-สกลุ ตำแหนงบริหาร (วาระการดำรงตำแหนง พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2564) 

 

รองศาสตราจารย  

ดร.สุทธิภัทร ศรสีุข 

 

 

 

 

 

รักษาราชการแทนรองอธิการบด ี

ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบด ี

มหาวิทยาลยันครพนม 

 

20 เมษายน พ.ศ 2564 – 16 ตุลาคม พ.ศ 2564 

 

10. ชื่อผรูับผิดชอบ/ผูประสานงานหลักสูตร 
 

ตารางแสดงรายชื่อผรูับผิดชอบ/ผูประสานงาน 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหนง โทรศัพท E-mail 

1 นายธีรพล อุปชาบาล ประธานหลักสตูร 0887425368 uteerapon@gmail.com 

2 นางสาวณัฐชญา เขตกระโทก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 0846850371 thunderstorm.n@gmail.com 

3 นางสาวฤทัยวรรณ เมืองสุวรรณ เจาหนาที่งานหลักสูตร 0954865314 thongfah.ff@gmail.com 
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สวนที่ 2 นิสติ/นักศึกษา 

 

1. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562  

 1.1 เปนผูสำเร็จการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรอืประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

ประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรอืเทียบเทา 

 1.2 เปนผูสำเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญาในสาขาวิชาเทคนิค

เครื่องกล เทคนิคการผลิต ชางกลเกษตร ชางซอมบำรุงอากาศยาน หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวของ โดยใหอยูในดุลยพินจิของ

คณะกรรมการวิชาการหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 1.3 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม วาดวย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 กำหนดการรับโดย

วิธีรับตรงและวิธีพิเศษ ใชวิธีการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก 

 

2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ป 
 

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษา 

ตารางที่ 1: ผสูำเร็จการศึกษาระดับ ม.6  

ระดับชั้นป 
จำนวนนักศึกษาแตละปการศกึษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปที่ 1 20 20 20 20 20 

ช้ันปที่ 2 - 20 20 20 20 

ช้ันปที่ 3 - - 20 20 20 

ช้ันปที่ 4 - - - 20 20 

รวม 20 40 60 80 80 
 

ตารางที่ 2: ผสูำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 

ระดับชั้นป 
จำนวนนักศึกษาแตละปการศกึษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปที่ 1 10 10 10 10 10 

ช้ันปที่ 2 - 10 10 10 10 

ช้ันปที่ 3 - - 10 10 10 

ช้ันปที่ 4 - - - 10 10 

รวม 10 20 30 40 40 
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3. คณุลักษณะของบัณฑิตที่พงึประสงค  

 

ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

1 ความรูดานวิศวกรรม (Engineering Knowledge) 

- สามารถประยุกตใชความรูทางดานคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และความรู เฉพาะทาง

วิศวกรรม เพ่ือการแกไขและหาคำตอบ ของปญหาทาง

วิศวกรรมที่ซับซอน 

31100220 

คณิตศาสตร

วิศวกรรมและการ

ประยุกตใชงาน 1 

การประยุกตใชคณติศาสตรในเชิงวิศวกรรม 

ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชันคา

จริงและฟงกชันอดิศัย การประยุกตอนุพันธ 

การอินทิเกรตพื้นฐาน เรขาคณติวิเคราะห 

  31100221 

คณิตศาสตร

วิศวกรรมและการ

ประยุกตใชงาน 2 

การประยุกตใชการอินทิเกรต เทคนคิการ

อินทิเกรตแบบตาง ๆ การวิเคราะหปญหาใน

งานวิศวกรรมดวยอนุกรมอนันต อนุกรมฟูเรยีร 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร จำนวนเชิงซอน 

พีชคณิตของเมตริกซ 

  31401210 ฟสิกส

วิศวกรรม 

กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติ

ของสสาร กลศาสตรของไหล ความรอน การ

สั่นและคลื่น แมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟา

กระแสตรง วงจรไฟฟากระแสสลบั 

อิเล็กทรอนิกส ทัศนศาสตร ทฤษฎีสัมพันธภาพ

พิเศษ โครงสรางอะตอม กัมมันตภาพรังสีและ

นิวเคลยีส   

  31402275  

เคมีวิศวกรรม 

ปริมาณสารสมัพันธและพื้นฐานของทฤษฎี

อะตอม สมบติัของแกส ของเหลว ของแข็งและ

สารละลาย สมดลุเคมี สมดลุไอออนิก จล

ศาสตรเคมี โครงสรางอิเล็กทรอนิกสของ

อะตอม พันธะเคมี สมบติัของตารางธาตุ ธาตุ

เรพรีเซนเททีฟ อโลหะ และโลหะทรานซิชัน 

  31100213  

วัสดุวิศวกรรม 

ศึกษาความสมัพันธระหวางโครงสราง 

คุณสมบัติ กระบวนการผลติ และการประยุกต

วัสดุวิศวกรรมกลมุหลัก เชน โลหะ โพลีเมอร 

เซรามิก และวัสดุคอมโพสิต แผนภาพและการ

ตีความสมดลุวัฏภาค คุณสมบติัทางกลและการ

เสื่อมสภาพของวัสด ุ

2 การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis) 

- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบคน และวิเคราะห ปญหา

ทางวิศวกรรมที่ซับซอน เพื่อใหไดขอสรุป ของปญหาที่มี

นัยสำคญั โดยใช หลักการทาง คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

ธรรมชาติ และ วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร 

31100211 

กลศาสตรวิศวกรรม 

สถิตยศาสตร ระบบแรง ผลลัพธระบบแรง 

สมดลุระบบแรง ความเสียดทาน หลักการของ

งานเสมือน และเสถยีรภาพ พลศาสตรเบื้องตน 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

  31100219 

อุณหพลศาสตร 

แนวคิดและนยิามทางอุณหพลศาสตร สมบัติ

และกระบวนการของแกสอุดมคติ ไอน้ำ และ

สสารอ่ืน ๆ งานและพลังงาน กฎขอที่หนึ่งของ

อุณหพลศาสตร กฎขอที่สองของอุณหพล

ศาสตร วัฏจักรคารโน เอนโทรป พื้นฐานการ

ถายโอนความรอนและการเปลี่ยนรูปพลังงาน 

วัฏจักรกำลังและวัฏจักรการทำความเย็น 

  31106201

พลศาสตรวิศวกรรม 

จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาคและ

วัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 2 ของนวิตัน 

ความเสยีดทาน งานเสมือน โมเมนตความเฉื่อย 

จลนศาสตรในระนาบของวัตถุเกรง็ 

จลนพลศาสตรในระนาบของวัตถุเกร็ง การ

สั่นสะเทือนข้ันแนะนำ 

  31106202

กลศาสตรของวัสด ุ

แรงและความเคน ความสัมพันธระหวางความ

เคนและความเครียด การวิเคราะหความเคน

และความเครยีด แรงตามแนวแกน แรงบิด 

แรงเฉือนและโมเมนตดดั ความเคนในคาน การ

โกงตัวของคาน หนวยความเคนประสมและ

วงกลมของมอร การโกงเดาะของเสา เกณฑ

การวิบัต ิ

  31106203

กลศาสตรของไหล 

คุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตรของไหล 

สมการความตอเนื่อง สมการโมเมนตัม สมการ

พลังงาน พลศาสตรของการไหลของของไหลท่ี

อัดตัวไมไดและไมมคีวามหนืด การวิเคราะหมติิ

และความคลายคลึง การไหลที่อัดตวัไมไดและ

มีความหนืด การวัดการไหล การไหลในทอ 

แรงฉุดและแรงยก 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาคำตอบของปญหา  

(Design/Development of Solutions) 

- สามารถพัฒนาหาคำตอบของปญหาทาง วิศวกรรมท่ีซับซอน 

และออกแบบระบบ ช้ินงาน หรือกระบวนการ ตามความ

จำเปนและเหมาะสม กับขอพิจารณาทางดานสาธารณสุข 

ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดลอม 

31101202 

กระบวนการผลติ 

ทฤษฎีและแนวคดิของกระบวนการผลิต เชน 

การหลอ การขึ้นรูป การตัดเฉือน และการ

เชื่อมประสาน ความสัมพันธของวัสดุและ

กระบวนการผลติ หลักมูลของตนทุนการผลติ 

วิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

  31106301

กลศาสตรของ

เครื่องจักรกล 

กลไกพื้นฐาน ตำแหนง ความเร็วและความเรง

ของกลไก การสังเคราะหกลไกการสังเคราะห

กลไกแบบกราฟก การวิเคราะหแรงแบบสถิต

และพลวตั การถวงดลุแบบสถิตและพลวตัของ

เครื่องจักรกลแบบหมุนและแบบเคลื่อนเปน
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

เสนตรงอยางงาย 

  31106302 

การออกแบบ

เครื่องจักรกล   

การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล 

กระบวนการในการออกแบบ มาตรฐานและ

รหัส คณุสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสยีหาย 

การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลอยางงาย 

หมุดย้ำ การเช่ือม ตัวยึดแบบเกลยีว ลิ่มและ

สลัก เพลา สปริง เกียร สกรูกำลัง ชุดตอ

ประกบ ตลับลูกปน เบรก คลตัช สายพานและ

โซ โครงงานการออกแบบ 

  31106304 

การสั่นสะเทือนทาง

กล 

ระบบที่มีหนึ่งองศาของความอิสระ การ

สั่นสะเทือนโดยการบิด การสั่นแบบอิสระและ

แบบถูกแรงกระทำ ระเบียบวิธีของระบบที่

สมมลูกัน ระบบทีม่ีหลายองศาของความอิสระ 

วิธีการและเทคนิคในการลดและควบคุมการ

สั่นสะเทือน 

  31106305 

การถายโอนความ

รอน 

หลักการพื้นฐานของการถายเทความรอนโดย

การนำ การพาและการแผรังสี สภาพการ

ถายเทความรอนแบบคงท่ีและไมคงท่ีในหนึ่ง 

สองและสามมติิ อุปกรณแลกเปลีย่นความรอน 

การเดือดและการควบแนน การประยุกตใชกฎ

ขอที่หนึ่งและขอที่สองของอุณหพลศาสตรกับ

ระบบทางความรอน แนะนำเกี่ยวกับวัสดุทนไฟ

และการบังคบัใชกฎหมายควบคมุอาคาร 

  31106321

เครื่องจักรกลของ

ไหล  

การจำแนกประเภทและลักษณะทั่วไปของ

เครื่องจักรกลของไหล การวิเคราะหมิติเครื่อง

สูบแรงเหว่ียง คาวิเตชันในเครื่องสูบ การไถล

บนใบพัดและการสูญเสยีกำลังของเครื่องสูบ  

เครื่องสูบแนวแกน ทฤษฎีครีบใบพัด การ

ทำงานของเครื่องสูบกับระบบทอ การทำงาน

ของเครื่องสูบรวมกัน กังหันเพลตนั กังหันแบบ

ไหลตามแนวแกน กังหันแบบไหลตามแนวรัศมี 

การเปรยีบเทียบคณุลักษณะของกงัหัน เครื่อง

อัดแบบแรงเหวี่ยง เครื่องอัดแบบตามแนวแกน 

แผนภูมิคณุลักษณะของเครื่องจักรกลของไหล 

มาตรฐานสำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง การ

วิเคราะหและการเลือกใชเครื่องสบูน้ำดับเพลิง 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

  31106322 

การทำความเย็นและ

ปรับอากาศ 

ความรพูื้นฐานของการทำความเย็น วัฏจักรทำ

ความเย็นแบบอัดไอ สารทำความเย็นและ

คุณสมบัติ คาสัมประสิทธ์ิของสมรรถนะของ

ระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ การ

วิเคราะหสวนประกอบของระบบทำความเย็น

และปรับอากาศและการบำรุงรักษา การเลือก

หอทำความเย็น การทำความเย็นแบบดูดซึม 

การคำนวณภาระการทำความเย็น การ

ออกแบบระบบกระจายอากาศและระบบทอ 

การออกแบบระบบปมความรอน 

  31106328 

ระบบอัตโนมัติและ

การควบคุม 

การจำลองระบบทางกายภาพ ฟงกช่ันถายโอน

และแผนภาพบล็อก การควบคุมแบบเปด-ปด

และการควบคุมแบบพไีอดี การตอบสนองท่ี

แปรเปลีย่นตามเวลา การตอบสนองตอความถี่ 

การวิเคราะหเสถียรภาพของระบบ การ

ออกแบบและการปรับปรงุประสิทธิภาพของ

ระบบควบคมุ องคประกอบพ้ืนฐานและการ

ออกแบบระบบอัตโนมัติ 

4 การสืบคน (Investigation) 

- สามารถดำเนินการสืบคนเพ่ือหาคำตอบของ ปญหาทาง

วิศวกรรมที่ซับซอน โดยใชความรจูากงานวิจัยและวิธีการวิจัย 

รวมถึง การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห และการแปล

ความหมายของขอมูล  

การสังเคราะหขอมลูเพื่อใหไดผลสรปุที่ เช่ือถือได 

31106701 

การเตรียมโครงงาน

วิศวกรรมเครื่องกล 

ศึกษากระบวนการทำโครงงาน วัตถุประสงค 

แผนงานและขั้นตอนดำเนนิงาน เลือกหัวขอ

งานโครงงาน โดยความเห็นชอบของอาจารยที่

ปรึกษาโครงงาน ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม

ที่เกี่ยวของ การเขียนรายงาน นำเสนอโครงงาน

และสอบปากเปลา 

  31106703โครงงาน

วิศวกรรมเครื่องกล 

ศึกษา คนควา รวบรวมความคิด นำเสนอหัวขอ

โครงงานตออาจารยที่ปรกึษา กำหนดขอบเขต

ของโครงงาน ออกแบบโครงงาน พัฒนา

โครงงานภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา

โครงงาน เขียนรายงานโครงงานและนำเสนอ

โครงงานฉบับสมบูรณ 

5 การใชเคร่ืองมือทันสมัย (Modern Tool Usage) 

- สามารถสราง เลือกใช เทคนิควิธี ทรัพยากร และ ใชเครื่องมือ

ทันสมัยทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงการ

พยากรณ การทำแบบจำลองของงานทางวิศวกรรมที่ซับซอนที่ 

เขาใจถึงขอจำกัดของเครื่องมือตางๆ 

31106306

คอมพิวเตอรชวยใน

การออกแบบทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 

การวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลดวย

คอมพิวเตอร การสรางแบบจำลองทาง

กายภาพ การจำลองปญหาทาง

วิศวกรรมเครื่องกลและการประยุกตใช 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

  31106323อุปกรณ

ขับเคลื่อนหุนยนต

และเซนเซอร 

อุปกรณตรวจจับในอุตสาหกรรมประกอบดวย 

สวิตซจำกดัขอบเขต เซนเซอรวัดรอบ อุปกรณ

ตรวจจับแรงและความดัน เซนเซอรความชื้น 

เซนเซอรอณุหภมูิ เซนเซอรความเร็ว เซนเซอร

วัดระยะ ระบบควบคุมแบบปอนกลับ อุปกรณ

ขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมประกอบดวย 

มอเตอรกระแสตรง มอเตอรกระแสสลับ 

อินเวอรเตอร ระบบไฮดรอลิกและนิวเมติกส 

  31106326

วิศวกรรมเกษตร

แมนยำสูง 

หลักการและการประยุกตใชเทคโนโลยีที่

สนับสนุนการทำฟารมทีม่ีความแมนยำและการ

วางแผนเพ่ือการจัดการขอมลู

ทรพัยากรธรรมชาติ ระบบการกำหนดตำแหนง

ทั่วโลก การตรวจสอบผลผลติและการทำแผนที่ 

การสำรวจจากระยะไกล ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร เทคโนโลยีการใหปุยและน้ำ การ

เขาถึงขอมูลสารสนเทศทางอินเทอรเน็ตและ

การใชคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการการเกษตร 

อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งในงานดานการเกษตร 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer and Society) 

- สามารถใชเหตุและผลจากหลักการและความรูที่ ไดรับ มา

ประเมินประเด็นและผลกระทบตางๆ ทางสังคม ชีวอนามัย 

ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรมที่เก่ียวพันกับการ

ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

30004101  

สังคมพหุวัฒนธรรม

ในอนุภูมิภาคลุม

แมน้ำโขง 

ความเปนมาของสงัคมอนุภูมภิาคลุมแมน้ำโขง 

โครงการพัฒนาสังคมอนุภูมภิาคลมุแมน้ำโขง  

สังคมพหุวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงสังคม

ปจจุบันในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง ปญหาและ

ผลกระทบที่มผีลตอการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุม

แมน้ำโขง ศึกษาเรียนรูวิถีชุมชนวัฒนธรรม

จังหวัดนครพนม 

  31106307

วิศวกรรมโรงจักรตน

กำลัง 

หลักการแปลงผันพลังงานและแนวคิดสภาพ

พรอมใชงาน การวิเคราะห เช้ือเพลิงและการ

เผาไหม การศึกษาองคประกอบของ

โรงงานผลติกำลังไอน้ำ กังหันกาซและ

เครื่องยนตสันดาปภายใน วัฏจักรรวมและโค

เจนเนอเรช่ัน โรงงานผลติกำลังพลังน้ำ 

โรงงานผลติกำลังนิวเคลียร การควบคุมและ

เครื่องมือ เศรษฐศาสตรโรงงานผลติกำลังและ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมการ ออกแบบเครื่อง

แลกเปลี่ยนความรอนสำหรับโรงไฟฟาตนกำลัง 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

  31106327

วิศวกรรมเครื่องกล

ในงานอุตสาหกรรม

เกษตร 

อุปกรณในกระบวนการผลิตเกษตร คุณสมบัติ

ทางกายภาพของวัสดุทางการเกษตร การทำ

ความสะอาดและการคดัแยก การลดขนาดและ

การผสม สมดลุมวลและพลังงานใน

กระบวนการแปรรูปผลติผลเกษตร การแปร

สภาพดวยความรอนและการเก็บรกัษาผลิตผล

เกษตร การอบแหงและการทำแหง การวัด

กระบวนการและเครื่องมือวัด การหาคาเหมาะ

ที่สุดในวิศวกรรมกระบวนการผลติเกษตร 

7 สิ่งแวดลอมและความยั่งยืน (Environment and 

Sustainability) 

- สามารถเขาใจผลกระทบของคำตอบของปญหางานทาง

วิศวกรรมในบริบทของสังคมและสิ่งแวดลอม และสามารถ

แสดงความรแูละความจำเปนของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

31106324

เครื่องยนตสันดาป

ภายในและตน

กำลังไฟฟา 

หลักมลูของเครื่องยนตสันดาปภายใน 

เครื่องยนตจุดระเบิดดวยประกายไฟ 

เครื่องยนตจุดระเบิดดวยการอัด เช้ือเพลิงและ

การเผาไหม ระบบจุดระเบิด วัฏจกัรเชื้อเพลิง-

อากาศในอุดมคติ สมรรถนะของเคร่ืองยนต

และการทดสอบ การหลอลื่น การควบคุม

มลภาวะ เทคโนโลยียานยนตไฟฟาและระบบ

สงกำลังเบื้องตน เทคโนโลยีแบตเตอรี่และ

ระบบการอดัประจุไฟฟาสำหรับยานยนตไฟฟา 

ระบบขับเคลื่อนในยานยนตไฟฟา 

  31106325พลังงาน

เพื่อการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน 

แหลงและชนิดของพลังงานทดแทน 

กระบวนการเปลี่ยนรูปพลังงานและวิธีการเก็บ

กักพลังงาน อุปกรณและการทำงานใน

กระบวนการเปลี่ยนรูปพลังงาน การประเมิน

แหลงพลังงานทดแทน การจัดการพลังงาน

ภายในโรงงานอุตสาหกรรมควบคมุและอาคาร

ควบคุม 

8 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethics) 

- สามารถใชหลักการทางจรรยาบรรณและมีสำนึก รับผดิชอบ

ตอมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

30004108 

กฎหมายใน

ชีวิตประจำวัน 

ความหมายและลักษณะทั่วไปของกฎหมาย 

ที่มา วิวัฒนาการและระบบกฎหมายประเภท

และลำดับศักดิ์ของกฎหมาย แนวคดิตางๆ 

ในทางกฎหมาย สิทธิและหนาที่ สาระสำคัญ

ของกฎหมายรัฐธรรมนญู หลักประชาธิปไตย 

หลักนิตรัิฐ สาระสำคัญของกฎหมายแพงและ

พาณิชย กระบวนการยุติธรรมทางแพง 

สาระสำคญัของกฎหมายอาญา กระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา กฎหมายที่เกี่ยวของกับ

ชีวิตประจำวัน 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

9 การทำงานเด่ียวและทำงานเปนทีม (Individual and 

Team work) 

- ทำหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในดานการ ทำงานเดี่ยว 

และการทำงานในฐานะผูรวมทีมหรือ ผูนำทีมที่มีความ

หลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

30004107 จิตวิทยา

ในชีวิตประจำวัน

และการทำงานเพื่อ

พัฒนาทักษะชีวิต 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับจติวิทยา ความแตกตาง

ระหวางบุคคล ทักษะชีวิต ทักษะเฉพาะบุคคล 

ทักษะทางสังคม การพัฒนาทักษะการคิด การ

พัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสรางคณุธรรม

จริยธรรมการเขาใจตนเองและผูอืน่ การ

วิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางบุคคล อารมณ

และแรงจูงใจในการทำงาน มนุษยสัมพันธใน

การทำงาน ความฉลาดทางอารมณ 

ความเครยีดและการจัดการกับความเครยีด 

10 การสื่อสาร (Communication) 

- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมที่ซบัซอนกับกลุมผูปฏิบัติ

วิชาชีพวิศวกรรมและสังคมโดยรวมไดอยางมปีระสิทธิผล อาทิ 

สามารถอานและเขียนรายงาน ทางวิศวกรรมและเตรียม

เอกสารการออกแบบงาน วิศวกรรมไดอยางมปีระสิทธิผล 

สามารถนำเสนอ สามารถใหและรบัคำแนะนำงานไดอยาง

ชัดเจน 

30001101 

ภาษาไทยเพื่อการ

สื่อสาร 

ลักษณะและความสำคัญของภาษาไทย การใช

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ทกัษะการฟง การพูด 

การอาน การเขียน และการคิดวิเคราะหอยางมี

วิจารณญาณ ใหสามารถสื่อสารไดอยางมี

ประสิทธภิาพและสามารถนำความรูไปใชใน

การนำเสนอผลงานรูปแบบตาง ๆ 

  30002101 

ภ าษาอังกฤษ เพ่ื อ

การสื่อสาร 

ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน 

เพ่ือการใชในชีวิตประจำวัน ความรูและทักษะ

การใชภาษาอังกฤษเก่ียวกับสังคมและ

วัฒนธรรมรวมสมัย การใชภาษาองักฤษ

ระดับพื้นฐานในการสนทนา ตามสถานการณ 

และตามโอกาสทางสังคม 

  3 0 0 06 10 5  ก า ร

พัฒนาบุคลิกภาพ

แ ล ะ ก า ร พู ด ต อ

สาธารณชน 

ความหมายและความสำคัญของการพัฒนา

บุคลิกภาพ ขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพ การ

ปรับปรุงพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือขจัด

ขอบกพรอง การเพิ่มจุดเดนของบคุคล 

หลักการและวิธีการพดู การอภิปราย การ

ปาฐกถา การโตวาที การแถลงการณ การใช

ถอยคำและน้ำเสียงและทาทางที่เหมาะสม การ

ใหเหตุผลในการพูด มารยาท ความรับผดิชอบ

และคณุธรรมในการพูด 

11 การบริหารโครงการและการลงทุน (Project 

Management and Finance) 

- สามารถแสดงวามีความรูและความเขาใจ หลักการทาง

วิศวกรรมและการบริหารงาน และ สามารถประยุกตใช

หลักการบริหารในงานของตน ในฐานะผูรวมทีมและผูนำทมี

เพ่ือบริหารจดัการ โครงการวิศวกรรมที่มสีภาพแวดลอมการ

ทำงาน ความหลากหลายสาขาวิชาชีพ 

31101455 การเปน

ผูประกอบการ 

บทนำเก่ียวกับการประกอบธุรกิจและการเปน

ผูประกอบการ หลักการวางแผนและเปาหมาย

ธุรกิจ องคกรและการบรหิารงานภายในองคกร 

การจัดการทรัพยากรมนุษย การบริหารเงนิทุน 

การจัดทำแผนธุรกิจ การบริหารงานคุณภาพ 

การเพิ่มผลผลติ 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

12 การเรียนรตูลอดชีพ (Lifelong Learning) 

- ตระหนักและเห็นความจำเปนในการเตรียมตัว เพื่อให

สามารถการปฏบิัติงานไดโดยลำพงัและ สามารถการเรียนรู

ตลอดชีพเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีและ

วิศวกรรม 

30005101 

วิทยาศาสตรเพื่อการ

เรียนรตูลอดชีวิต 

 

ทักษะและเจตคติทางวิทยาศาสตรเพื่อ

พัฒนาการคิดและเรียนรตูลอดชีวติ การ

แกปญหาและการพัฒนาตนเอง การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน

ชีวิตประจำวัน วิธีการทางวิทยาศาสตรและวิจยั

เพ่ือการแสวงหาความรูและวิเคราะหขอมูลให

เทาทันตอยุคแหงการเปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ : โปรดระบุลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) ใหครบถวนมากที่สุด โดยนำรายวิชาในหลักสูตรทั้งหมดมากรอกขอมูล 

 

4. มาตรฐานผลการเรียนรู 

1. มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย รูจักกาลเทศะ และทำหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม มีความเขาใจ

และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ 

2. มีความรูในศาสตรทางวิศวกรรมเครื่องกลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถประยุกตใชความรูไดอยางเหมาะสมเพื่อการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไป 

3. คิดเปน ทำเปน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลและสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม มี

ความใฝรใูนองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถพัฒนาองคความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป 

เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ  

4. มีมนุษยสัมพันธ มีทักษะในดานการทำงานเปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมี

ทัศนคตทิี่ดีในการทำงาน 

5. มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยาง

สรางสรรค ตลอดจนการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี 

6. สามารถใชเครื่องมือทดสอบ วัดผล วิเคราะหและสรุปผลดานวิศวกรรมเครื่องกล สามารถคนควาและวิจัยเพื่อสรางสิ่งใหมและ

นวัตกรรม เขียนแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล และสามารถนำไปประยุกตใชในวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลไดอยางมีประสิทธิภาพ    
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สวนที่ 3 คณาจารย 

 

1. ประธานหลักสูตร 
 

ตารางแสดงรายชื่อประธานหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศกึษา ปที่สำเร็จการศึกษา ประสบการณสอน (ป) 

นายธีรพล อุปชาบาล อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2548 

 

2552 

 

2561 

10 

 

2. อาจารยผรูับผิดชอบหลักสูตร 
 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารยผรัูบผิดชอบหลักสูตร 

ตารางที่ 1: อาจารยผรูับผิดชอบหลักสูตร วิชาเอก/แขนงวชิา วิศวกรรมเครื่องกล 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศกึษา ปที่สำเร็จ

การศกึษา 

ประสบการณสอน (ป) 

1 นายธีรพล อุปชาบาล อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ปร.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2548 

 

2552 

 

2561 

10 

2 นายคณิศร ธนัฐวุฒิกร อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2546 

 

2551 

9 

3 นายคมสันต วงศกาฬสินธ ุ อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2546 

 

2553 

8 

4 นางสาวณัฐชญา  

เขตกระโทก 

อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

วศ.ม. (วิศวกรรมดินและน้ำ) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ปร.ด. (วิศวกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 

2542 

 

2545 

 

2560 

12 
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ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศกึษา ปที่สำเร็จ

การศกึษา 

ประสบการณสอน (ป) 

5 นายวราเดช แสงบุญ อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณ 

ทหารลาดกระบัง 

วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณ 

ทหารลาดกระบัง 

2549 

 

 

 

2552 

11 

 

 

3. อาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยประจำสาขาวิชา 

 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยประจำสาขาวิชา 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศกึษา ปที่สำเร็จการศึกษา ประสบการณสอน (ป) 

1 นายธีรพล อุปชาบาล อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ปร.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2548 

 

2552 

 

2561 

10 

2 นายคณิศร ธนัฐวุฒิกร อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2546 

 

2551 

9 

3 นายคมสันต  

วงศกาฬสินธุ 

อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2546 

 

2553 

8 

4 นางสาวณัฐชญา  

เขตกระโทก 

อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

วศ.ม. (วิศวกรรมดินและน้ำ) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ปร.ด. (วิศวกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2542 

 

2545 

 

2560 

12 

5 นายวราเดช แสงบุญ อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณ 

2549 

 

 

11 
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ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศกึษา ปที่สำเร็จการศึกษา ประสบการณสอน (ป) 

ทหารลาดกระบัง 

วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณ 

ทหารลาดกระบัง 

 

2552 

6 นายทิวานัถ แกวสอนด ี อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2555 

 

2558 

8 

7* นายวริศ ศิริขันธ อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

2554 

 

2559 

3 

* หมายเหตุ: ลาศึกษาตอเต็มเวลา (Full Time) 

 

4. บุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ  
 

ตารางแสดงรายชื่อผชูวยวิชาปฏิบัติการ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง คุณวุฒิการศกึษา 

1 นายอรรถพล ทุมประเสน เจาหนาที่ปฏิบตัิการ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)  

มหาวิทยาลยันครพนม 

2 นายจีรวัฒน แกวบุดตา เจาหนาที่ปฏิบตัิการ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  

มหาวิทยาลยันครพนม 

 

5. อัตราสวนระหวางอาจารยประจำตอนักศึกษา 
 

ตารางแสดงอัตราสวนอาจารยประจำตอนักศึกษา ณ ปการศกึษา 2564 

ตารางที่ 1: จำนวนนักศึกษาระดับ ม.6  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

ระดับชั้นป 
จำนวนนักศึกษาจริงแตละปการศกึษา (ม.6) 

2561 2562 2563 2564 

ช้ันปที่ 1 - 4 6 6 

ช้ันปที่ 2 - - 4 6 

ช้ันปที่ 3 - - - 4 

ช้ันปที่ 4 - - - - 

รวม - - - 16 

รวมนักศึกษา (ชั้นปที่ 2-4) 10 
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ตารางที่ 2: จำนวนนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

ระดับชั้นป 
จำนวนนักศึกษาจริงแตละปการศึกษา (ปวส.) 

2561 2562 2563 2564 

ช้ันปที่ 1 - 4 4 3 

ช้ันปที่ 2 - - - 4 

ช้ันปที่ 3 - - - - 

ช้ันปที่ 4 - - - - 

รวม - - - 7 

รวมนักศึกษา (ชั้นปที่ 2-4) 4 

 
ตารางที่ 3: อัตราสวนอาจารยประจำตอนักศึกษา 

จำนวนอาจารยประจำ รวมจำนวนนกัศกึษาจริง (ม.6) รวมจำนวนนกัศึกษาจริง (ปวส.) 

6 10 4 

อัตราสวน 1:3 

อัตราสวนตองไมเกิน 1:20 

 

6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ป 

แผนพัฒนาหลักสูตร 

แผนการพัฒนา/ 

การเปลีย่นแปลง 
กลยุทธ ตัวบงช้ี/หลักฐาน 

ดานการบริหารหลักสูตร 

ระบบและกลไกในการบริหาร

หลักสูตร 

พัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตาม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศกึษา และตามเกณฑ 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับอุดมศกึษาและสภาวิชาชีพ 

เอกสารพัฒนาหลักสตูร 

แผนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล และผลการ 

ประเมินผลการเรียนรูจากรายงาน 

ผลการดำเนินการของหลักสูตรที่ 

รายงานใน มคอ.7 และสภาวิชาชพี 
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รายการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 

1. จัดทำแผนการจัดทำหลักสูตร P             

A X X           

2. ประเมินศักยภาพหลักสูตร P             

A    X X        

3. ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชา P             

A      X X X     

4. จัดทำหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2569 P             

A         X X X  

5. เสนอ สกอ. เพื่อพิจารณารับรอง

หลักสูตร 

P             

A           X X 

หมายเหตุ : P=PLAN A=ACTION 

 

6.1 แผนพัฒนาดานการใหความรแูละเสริมทักษะ 

6.1.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1. จัดอบรมแนะนำอาจารยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงหลักเกณฑในการวัดผลและการ

ประเมินผลการศึกษา 

2. การจัดใหมีการสอนแบบปฏิบัติงานกลมุ ซึ่งจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีแลกเปลี่ยน

ประสบการณการสอนรวมกับคนอ่ืน รวมถึงการมีโอกาสเปนผรูับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงานรายวิชา และผูรวม

กลุมการสอน 

3. การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูประสบการณดานการจัดการเรียนการสอน

ระหวางอาจารยในหลักสูตร หรือทำวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถ นำไปเผยแพรในการประชุมวิชาการรวมกับ

สถาบันอื่นที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกัน 

6.1.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

1. การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ีจัดข้ึนท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

2. การสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆ และการนำเสนอผลงานในการ

ประชุมวิชาการ เพ่ือใหมีผลงานตีพิมพหรือการนำเสนอผลงานวิชาการอยางนอยปละ 1 เรื่อง 

 

6.2 แผนพัฒนาดานการจัดหาบุคลากรใหม 

6.2.1 การใหเขาอบรมตามหลักสูตร “การปฐมนิเทศบุคลากรใหมของมหาวิทยาลัยนครพนม” ซึ่ง เปน

หลักเกณฑใหอาจารยใหมทุกคนตองเขารับการอบรม ใหมีความรคูวามเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเก่ียวกับการจัดการ
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เรยีนการสอนที่เนนผเูรยีนเปนสำคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.2.2 การมอบหมายใหมีอาจารยพ่ีเลี้ยงทำหนาที่แนะนำและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการเรียนการสอน 

6.2.3 การชี้แจงและแนะนำหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 

6.2.4 การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทำเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการสอน ในหัวขอหน่ึงหรือ

หลายหัวขอที่อาจารยใหมมีความรูและถนัด เพ่ือทดลองทำการสอนภายใตคำแนะนำของอาจารยพี่เลี้ยงหรือประธาน

หลักสูตร 

6.2.5 การกำหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 

6.2.6 แนะนำการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน และตำรา เพื่อใชในการเรียน การสอน

และเขาสตูำแหนงทางวิชาการ 

6.2.7 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย

อยางตอเนื่องที่เก่ียวของกับวิศวกรรมไฟฟา การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ หรือการลาเพ่ือฝกอบรมเพิ่มพูนประสบการณ 

 

6.3 แผนพัฒนาดานการเพิ่มคุณวุฒิการศกึษา 

สงเสริมใหอาจารยเรียนตอระดับปรญิญาเอก (ไมนอยกวา รอยละ 15 ตออาจารยประจำ ในปงบประมาณ 

พ.ศ.2564–2568) 

ระดับการศึกษา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 

จำนวนอาจารยประจำสาขาฯ ที่ศึกษาตอเพิ่ม 

2564 2565 2566 2567 2568 

ปริญญาเอก – วิศวกรรมเครื่องกล - 1 1 1 - 

ปริญญาโท – วิศวกรรมเครื่องกล - - - - - 

 

6.4 แผนพัฒนาดานการปรับตำแหนงทางวิชาการ 

ระดับการศึกษา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 

จำนวนอาจารยประจำสาขาฯ  

ท่ีมีตำแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน 

2564 2565 2566 2567 2568 

ศาสตราจารย - - - - - 

รองศาสตราจารย - - - - - 

ผูชวยศาสตราจารย - 1 1 1 1 
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สวนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองคความรู 

 

1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคความรูท่ีสภาวิศวกรกำหนด (Curriculum Mapping) 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

สำหรับผเูขาศึกษาปการศกึษา 2564 – ปการศึกษา 2568 

 

องคความรูท่ีสภาวิศวกร

กำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 

 

ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร  การประยุกตใชคณติศาสตรในเชิงวิศวกรรม 

ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชันคา

จริงและฟงกชันอดิศัย การประยุกตอนุพันธ 

การอินทิเกรตพ้ืนฐาน เรขาคณิตวเิคราะห 

31100220 

คณิตศาสตรวิศวกรรมและ

การประยุกตใชงาน 1 

Engineering Mathematics 

and Its Applications I 

3(3-0-6)  

(33.3%) 

การประยุกตใชการอินทิเกรต เทคนิคการ

อินทิเกรตแบบตาง ๆ การวิเคราะหปญหาใน

งานวิศวกรรมดวยอนุกรมอนันต อนุกรมฟู

เรียร อุปนัยเชิงคณิตศาสตร จำนวนเชิงซอน 

พีชคณิตของเมตริกซ 

31100221  

คณิตศาสตรวิศวกรรมและ

การประยุกตใชงาน 2 

Engineering Mathematics 

and Its Applications II 

3(3-0-6)  

(33.3%) 

การวิเคราะหและประยุกตใชคณิตศาสตรใน

งานวิศวกรรมขั้นสูง เวกเตอรในปริภูมิ 2 มิติ

และ 3 มิติ ทฤษฎีของสนามเวกเตอร 

แคลคูลสัของอนุพันธหลายตัวแปร การ

อินทิเกรตหลายชั้น 

31100222  

คณิตศาสตรวิศวกรรมและ

การประยุกตใชงาน 3 

Engineering Mathematics 

and Its Applications III 

3(3-0-6)  

(33.3%) 

ฟสิกส  กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง 

สมบัติของสสาร กลศาสตรของไหล ความรอน 

การสั่นและคลื่น แมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟา

กระแสตรง วงจรไฟฟากระแสสลบั 

อิเล็กทรอนิกส ทัศนศาสตร ทฤษฎี

สัมพันธภาพพิเศษ โครงสรางอะตอม 

กัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียส  

31401210  

ฟสิกสวิศวกรรม  

Engineering Physics 

3(3-0-6)  

(80%) 

ปฏิบัติการการทดลองเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา

ฟสิกสวิศวกรรม เชน กลศาสตรวตัถุแข็งเกร็ง 

กลศาสตรของไหล ความรอน การสั่นและคลื่น 

แมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟากระแสตรง  

วงจรไฟฟากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส  

31401211  

ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 
Engineering Physics 

Laboratory 

1(0-3-1)  

(20%) 
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องคความรูท่ีสภาวิศวกร

กำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 

 

ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

ทัศนศาสตร กัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียส 

เคม ี ปริมาณสารสมัพันธและพื้นฐานของทฤษฎี

อะตอม สมบติัของแกส ของเหลว ของแข็ง

และสารละลาย สมดุลเคมี สมดลุไอออนิก จล

ศาสตรเคมี โครงสรางอิเล็กทรอนกิสของ

อะตอม พันธะเคมี สมบตัิของตารางธาตุ ธาตุ

เรพรีเซนเททีฟ อโลหะ และโลหะทรานซิชัน 

31402275  

เคมีวิศวกรรม  
Engineering Chemistry 

3(3-0-6)  

(80%) 

ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในรายวิชาเคมี

วิศวกรรม เชน ปรมิาณสารสัมพันธ แกส

สารละลาย สมดลุเคมี สมดลุไอออนิก และจล

ศาสตรเคม ี

31402276  

ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม 

Engineering Chemistry 

Laboratory 

1(0-3-1)  

(20%) 

องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

กลมุที่ 1 พ้ืนฐานการออกแบบ (Design Fundamentals) 

Mechanical Drawing, การเขียนอักษร การเขียนภาพฉายบนระนาบ

ที่ตั้งกั้นฉาก การวาดภาพบนพิกัดฉาก การ

กำหนดขนาดและคำพิกัดความเผื่อ การเขียน

ภาพตัด การเขียนภาพชวยและภาพแผนคลี ่

การสเก็ตรางแบบ การเขียนแบบประกอบและ

ภาพแยกชิ้นสวน พื้นฐานในดานการใช

คอมพิวเตอรชวยในการเขยีนแบบ 

31100212  

เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-2-5)  

(100%) 

Statics and Dynamics, สถิตยศาสตร ระบบแรง ผลลัพธระบบแรง 

ความสมดุล ความเสียดทาน หลักการของงาน

เสมือน และเสถียรภาพ พลศาสตรเบื้องตน 

31100211 

กลศาสตรวิศวกรรม 

Engineering Mechanics 

3(3-0-6)  

(50%) 

จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาค

และวัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 2  

ของนิวตัน ความเสียดทาน งานเสมือน 

โมเมนตความเฉื่อย จลนศาสตรในระนาบของ

วัตถุเกร็ง จลนพลศาสตรในระนาบของวัตถุ

เกร็ง การสั่นสะเทือนข้ันแนะนำ 

31106201  

พลศาสตรวิศวกรรม 

Engineering Dynamics 

3(3-0-6)  

(50%) 

Mechanical 

Engineering Process 

ความปลอดภัยในการฝกปฏิบตักิารในโรงงาน 

หลักการเบื้องตนและปฏิบัติการ 

การใชเครื่องมือและเครื่องจักรชนิดตาง ๆ 

การดำเนินงานการตัดเฉือน การเช่ือมไฟฟา 

การเชื่อมแกส การปรับแตง การดำเนนิงาน

ทางไฟฟาพื้นฐาน อันตรายในสิ่งแวดลอมการ

ทำงานและผลกระทบตอสุขภาพ อุบัติภัยและ

หลักความปลอดภัยในการทำงาน 

 

31100215  

ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน 

Engineering Workshop 

Practice 

1(0-3-1)  

(40%) 
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องคความรูท่ีสภาวิศวกร

กำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 

 

ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต เชน 

การหลอ การข้ึนรูป การตัดเฉือน  

และการเช่ือมประสาน ความสัมพันธของวัสดุ

และกระบวนการผลติ หลักมลูของตนทุนการ

ผลิต วิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

31101202  

กระบวนการผลติ 

Manufacturing Processes 

3(3-0-6)  

(60%) 

กลมุที่ 2 ความรูทางดิจิทลั (Digital Literacy)  

Digital Technology in 

Mechanical 

Engineering 

การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและไฟฟา

กระแสสลับเบ้ืองตน แรงดันไฟฟา 

กระแสไฟฟา และกำลังไฟฟา หมอแปลงไฟฟา 

พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟา เครื่องกำเนิดไฟฟา 

มอเตอรไฟฟา และการประยุกตใชงาน 

หลักการของระบบไฟฟากำลังสามเฟส วิธีการ

สงจายกำลังไฟฟา พื้นฐานเครื่องมอืวัดไฟฟา 

แนะนำระบบอเิล็กทรอนิกสแบบอนาลอกและ

ดิจิทัล 

31100227  

หลักมลูวิศวกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 

Fundamental of 

Electrical and 

Electronics Engineering 

3(3-0-6)  

(50%) 

ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาในรายวิชา 

31100227 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟาและ 

อิเล็กทรอนิกส จำนวน 10-12 ปฏิบัติการ 

31100228  

ปฏิบัติการหลักมลู

วิศวกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 

Fundamental of 

Electrical and 

Electronics Engineering 

Laboratory 

1(0-3-1)  

(20%) 

แนวคิดทางคอมพิวเตอร องคประกอบของ

คอมพิวเตอร การอันตรกิรยิาระหวาง

ฮารดแวรและซอฟตแวร วิธีการออกแบบและ

พัฒนาโปรแกรม ภาษาโปรแกรมในปจจุบัน  

การฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 

31100229  

การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

Computer Programming 

3(2-2-5)  

(30%) 

กลมุที่ 3 พ้ืนฐานทางความรอนและของไหล (Thermo-fluids Fundamentals)  

Thermodynamics,  

 

แนวคิดและนยิามทางอุณหพลศาสตร สมบัติ

และกระบวนการของแกสอุดมคติ ไอน้ำ และ

สสารอื่น ๆ งานและพลังงาน กฎขอที่หนึ่งของ

อุณหพลศาสตร กฎขอที่สองของอุณหพล

ศาสตร วัฏจักรคารโน เอนโทรป พื้นฐานการ

ถายโอนความรอนและการเปลี่ยนรูปพลังงาน 

วัฏจักรกำลังและวัฏจักรการทำความเย็น 

 

 

31100219  

อุณหพลศาสตร 

Thermodynamics 

3(3-0-6)  

(100%) 
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องคความรูท่ีสภาวิศวกร

กำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 

 

ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

Fluid Mechanics 

 

คุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตรของไหล 

สมการความตอเนื่อง สมการโมเมนตัม สมการ

พลังงาน พลศาสตรของการไหลของของไหลที่

อัดตัวไมไดและไมมีความหนืด การวิเคราะห

มิติและความคลายคลึง การไหลทีอั่ดตัวไมได

และมีความหนืด การวัดการไหล การไหลใน

ทอ แรงฉุดและแรงยก 

31106203  

กลศาสตรของไหล 

Fluid Mechanics 

3(3-0-6)  

(100%) 

กลมุที่ 4 วัสดุวิศวกรรมและกลศาสตรวสัดุ (Engineering Materials and Mechanics of Materials) 

Engineering Materials,  

 

 

ศึกษาความสมัพันธระหวางโครงสราง 

คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต

วัสดุวิศวกรรมกลุมหลัก เชน โลหะ โพลีเมอร 

เซรามิก และวัสดุคอมโพสิต แผนภาพและการ

ตีความสมดลุวัฏภาค คุณสมบัติทางกลและ

การเสื่อมสภาพของวัสด ุ

31100213  

วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

(90%) 

การทดลองและการปฏิบัติการที่เกีย่วของกับ

กลศาสตรของเครื่องจักรกล  

การควบคุมอัตโนมัติ วสัดุวิศวกรรม อุณหพล

ศาสตรและเครื่องยนตสันดาปภายใน 

31106318 

ปฏิบัติการ

วิศวกรรมเครื่องกล ๑ 

Mechanical Engineering 

Laboratory I 

1(0-3-1) 

(10%) 

 

Solid Mechanics 

 

แรงและความเคน ความสัมพันธระหวางความ

เคนและความเครียด การวิเคราะหความเคน

และความเครยีด แรงตามแนวแกน แรงบิด 

แรงเฉือนและโมเมนตดดั ความเคนในคาน 

การโกงตัวของคาน หนวยความเคนประสม

และวงกลมของมอร การโกงเดาะของเสา 

เกณฑการวิบัต ิ

31106202 

กลศาสตรของวัสด ุ

Mechanics of Materials 

3(3-0-6)  

(100%) 

กลมุที่ 5 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม (Health Safety and Environment) 

Health Safety and 

Environment 

ความปลอดภัยในการฝกปฏิบตักิารในโรงงาน 

หลักการเบื้องตนและปฏิบัติการ 

การใชเครื่องมือและเครื่องจักรชนิดตาง ๆ 

การดำเนินงานการตัดเฉือน การเช่ือมไฟฟา 

การเชื่อมแกส การปรับแตง การดำเนนิงาน

ทางไฟฟาพื้นฐาน อันตรายในสิ่งแวดลอมการ

ทำงานและผลกระทบตอสุขภาพ อุบัติภัยและ

หลักความปลอดภัยในการทำงาน 

31100215 

ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน 

Engineering Workshop 

Practice 

1(0-3-1)  

(40%) 

ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต เชน 

การหลอ การข้ึนรูป การตัดเฉือน  

และการเช่ือมประสาน ความสัมพันธของวัสดุ

31101202  

กระบวนการผลติ 

Manufacturing Processes 

3(3-0-6)  

(60%) 
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องคความรูท่ีสภาวิศวกร

กำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 

 

ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

และกระบวนการผลติ หลักมลูของตนทุนการ

ผลิต วิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

กลมุที่ 1 เครื่องจักรกล (Machinery) 

Machinery Systems  

 

กลไกพื้นฐาน ตำแหนง ความเร็วและความเรง

ของกลไก การสังเคราะหกลไก การสังเคราะห

กลไกแบบกราฟก การวิเคราะหแรงแบบสถิต

และพลวตั การถวงดุลแบบสถิตและพลวตัของ

เครื่องจักรกลแบบหมุนและแบบเคลื่อนเปน

เสนตรงอยางงาย 

31106301  

กลศาสตรของเครื่องจักรกล 

Mechanics of Machinery 

3(3-0-6)  

(100%) 

Machine Design การออกแบบทางวิศวกรรม เครื่องกล 

กระบวนการในการออกแบบ มาตรฐานและ

รหัส คณุสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสยีหาย 

การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลอยางงาย 

หมุดย้ำ การเช่ือม ตัวยึดแบบเกลยีว ลิ่มและ

สลัก เพลา สปริง เกียร สกรูกำลัง ชุดตอ

ประกบ ตลับลูกปน เบรก คลตัช สายพาน

และโซ โครงงานการออกแบบ 

31106302  

การออกแบบเครื่องจักรกล  

Machine Design   

3(3-0-6)  

(100%) 

Prime Movers หลักมลูของเครื่องยนตสันดาปภายใน 

เครื่องยนตจุดระเบิดดวยประกายไฟ 

เครื่องยนตจุดระเบิดดวยการอัด เชื้อเพลิงและ

การเผาไหม ระบบจดุระเบิด วัฏจกัรเช้ือเพลิง-

อากาศในอุดมคต ิสมรรถนะของเครื่องยนต

และการทดสอบ การหลอลื่น การควบคุม

มลภาวะ เทคโนโลยียานยนตไฟฟาและระบบ

สงกำลังเบื้องตน เทคโนโลยีแบตเตอรี่และ

ระบบการอัดประจุไฟฟาสำหรับยานยนต

ไฟฟา ระบบขับเคลื่อนในยานยนตไฟฟา 

31106324  

เครื่องยนตสันดาปภายใน

และตนกำลังไฟฟา 

Internal Combustion 

Engine and Electrical 

Prime Movers 

3(3-0-6)  

(60%) 

อุปกรณตรวจจับในอุตสาหกรรมประกอบดวย 

สวิตซจำกดัขอบเขต เซนเซอรวัดรอบ อุปกรณ

ตรวจจับแรงและความดัน เซนเซอรความชื้น 

เซนเซอรอุณหภูมิ เซนเซอรความเร็ว เซนเซอร

วัดระยะ ระบบควบคุมแบบปอนกลับ อุปกรณ

ขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมประกอบดวย 

มอเตอรกระแสตรง มอเตอรกระแสสลับ 

อินเวอรเตอร ระบบไฮดรอลิกและนิวเมติกส 

 

 

31106323  

อุปกรณขับเคลื่อนหุนยนต

และเซนเซอร 

Robot Actuators and 

Sensors 

3(3-0-6)  

(40%) 
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องคความรูท่ีสภาวิศวกร

กำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 

 

ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

กลมุที่ 2 ความรอน ความเย็น และของไหลประยุกต (Heat, Cooling and Applied Fluids)  

Heat Transfer หลักการพ้ืนฐานของการถายเทความรอนโดย

การนำ การพาและการแผรังสี สภาพการ

ถายเทความรอนแบบคงท่ีและไมคงที่ในหนึ่ง 

สองและสามมติิ อุปกรณแลกเปลีย่นความ

รอน การเดือดและการควบแนน การประยุกต 

ใชกฎขอที่หนึ่งและขอที่สองของอุณหพล

ศาสตรกับระบบทางความรอน แนะนำ

เก่ียวกับวัสดุทนไฟและการบังคบัใชกฎหมาย

ควบคุมอาคาร 

31106305  

การถายโอนความรอน 

Heat Transfer 

3(3-0-6)  

(100%) 

Air Conditioning and 

Refrigeration 

ความรูพื้นฐานของการทำความเยน็ วัฏจักรทำ

ความเย็นแบบอัดไอ สารทำความเย็นและ

คุณสมบัติ คาสัมประสิทธ์ิของสมรรถนะของ

ระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ การ

วิเคราะหสวนประกอบของระบบทำความเย็น

และปรับอากาศและการบำรุงรักษา การเลือก

หอทำความเย็น การทำความเย็นแบบดูดซมึ 

การคำนวณภาระการทำความเย็น การ

ออกแบบระบบกระจายอากาศและระบบทอ 

การออกแบบระบบปมความรอน 

31106322  

การทำความเย็นและปรับ

อากาศ 

Refrigeration and Air 

Conditioning 

3(3-0-6)  

(100%) 

Power Plant หลักการแปลงผันพลังงานและแนวคิดสภาพ

พรอมใชงาน การวิเคราะห เช้ือเพลิงและการ

เผาไหม การศกึษาองคประกอบของ

โรงงานผลติกำลังไอน้ำ กังหันกาซและ

เครื่องยนตสันดาปภายใน วัฏจักรรวมและโค

เจนเนอเรชั่น โรงงานผลิตกำลังพลังน้ำ 

โรงงานผลติกำลังนิวเคลยีร การควบคุมและ

เครื่องมือ เศรษฐศาสตรโรงงานผลติกำลังและ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมการ ออกแบบเครื่อง

แลกเปลีย่นความรอนสำหรับโรงไฟฟาตน

กำลัง 

31106307  

วิศวกรรมโรงจักรตนกำลัง 

Power Plant Engineering 

3(3-0-6)  

(100%) 

Thermal Systems 

Design 

หลักการพ้ืนฐานของการถายเทความรอนโดย

การนำ การพาและการแผรังสี สภาพการ

ถายเทความรอนแบบคงท่ีและไมคงที่ในหนึ่ง 

สองและสามมติิ อุปกรณแลกเปลีย่นความ

รอน การเดือดและการควบแนน การประยุกต 

ใชกฎขอที่หนึ่งและขอที่สองของอุณหพล

ศาสตรกับระบบทางความรอน แนะนำ

31106305  

การถายโอนความรอน 

Heat Transfer 

3(3-0-6)  

(40%) 
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องคความรูท่ีสภาวิศวกร

กำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 

 

ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

เก่ียวกับวัสดุทนไฟและการบังคบัใชกฎหมาย

ควบคุมอาคาร 

หลักการแปลงผันพลังงานและแนวคิดสภาพ

พรอมใชงาน การวิเคราะห เช้ือเพลิงและการ

เผาไหม การศกึษาองคประกอบของ

โรงงานผลติกำลังไอน้ำ กังหันกาซและ

เครื่องยนตสันดาปภายใน วัฏจักรรวมและโค

เจนเนอเรชั่น โรงงานผลิตกำลังพลังน้ำ 

โรงงานผลติกำลังนิวเคลยีร การควบคุมและ

เครื่องมือ เศรษฐศาสตรโรงงานผลติกำลังและ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมการ ออกแบบเครื่อง

แลกเปลีย่นความรอนสำหรับโรงไฟฟาตน

กำลัง 

31106307  

วิศวกรรมโรงจักรตนกำลัง 

Power Plant Engineering 

3(3-0-6)  

(30%) 

ความรูพื้นฐานของการทำความเยน็ วัฏจักรทำ

ความเย็นแบบอัดไอ สารทำความเย็นและ

คุณสมบัติ คาสัมประสิทธ์ิของสมรรถนะของ

ระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ การ

วิเคราะหสวนประกอบของระบบทำความเย็น

และปรับอากาศและการบำรุงรักษา การเลือก

หอทำความเย็น การทำความเย็นแบบดูดซมึ 

การคำนวณภาระการทำความเย็น การ

ออกแบบระบบกระจายอากาศและระบบทอ 

การออกแบบระบบปมความรอน 

31106322  

การทำความเย็นและปรับ

อากาศ 

Refrigeration and Air 

Conditioning 

3(3-0-6)  

(30%) 

กลมุที่ 3 ระบบพลวัตและการควบคุมอัตโนมติั (Dynamic Systems and Automatics Control)  

Dynamic Systems 

 

กลไกพื้นฐาน ตำแหนง ความเร็วและความเรง

ของกลไก การสังเคราะหกลไก การสังเคราะห

กลไกแบบกราฟก การวิเคราะหแรงแบบสถิต

และพลวตั การถวงดุลแบบสถิตและพลวตัของ

เครื่องจักรกลแบบหมุนและแบบเคลื่อนเปน

เสนตรงอยางงาย 

31106301  

กลศาสตรของเครื่องจักรกล 

Mechanics of Machinery 

3(3-0-6)  

(70%) 

การจำลองระบบทางกายภาพ ฟงกชั่นถาย

โอนและแผนภาพบล็อก การควบคุมแบบเปด-

ปดและการควบคุมแบบพีไอดี การตอบสนอง

ที่แปรเปลีย่นตามเวลา การตอบสนองตอ

ความถี่ การวิเคราะหเสถียรภาพของระบบ 

การออกแบบและการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของระบบควบคุม องคประกอบพืน้ฐานและ

การออกแบบระบบอัตโนมติั 

31106328 

ระบบอัตโนมัติและการ

ควบคุม 

Automation Systems 

and Control 

3(3-0-6)  

(30%) 
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องคความรูท่ีสภาวิศวกร

กำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 

 

ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

Automatics Control 

 

การจำลองระบบทางกายภาพ ฟงกช่ันถาย

โอนและแผนภาพบล็อก การควบคุมแบบเปด-

ปดและการควบคุมแบบพีไอดี การตอบสนอง

ที่แปรเปลีย่นตามเวลา การตอบสนองตอ

ความถี่ การวิเคราะหเสถียรภาพของระบบ 

การออกแบบและการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของระบบควบคุม องคประกอบพืน้ฐานและ

การออกแบบระบบอัตโนมติั 

31106328 

ระบบอัตโนมัติและการ

ควบคุม 

Automation Systems 

and Control 

3(3-0-6)  

(100%) 

Internet of Things 

(IoT) and AI (use of) 

 

ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต เชน 

การหลอ การข้ึนรูป การตัดเฉือน  

และการเช่ือมประสาน ความสัมพันธของวัสดุ

และกระบวนการผลติ หลักมลูของตนทุนการ

ผลิต วิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

31101202  

กระบวนการผลติ 

Manufacturing Processes 

3(3-0-6)  

(10%) 

อุปกรณตรวจจับในอุตสาหกรรมประกอบดวย 

สวิตซจำกดัขอบเขต เซนเซอรวัดรอบ อุปกรณ

ตรวจจับแรงและความดัน เซนเซอรความชื้น 

เซนเซอรอุณหภูมิ เซนเซอรความเร็ว เซนเซอร

วัดระยะ ระบบควบคุมแบบปอนกลับ อุปกรณ

ขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมประกอบดวย 

มอเตอรกระแสตรง มอเตอรกระแสสลับ 

อินเวอรเตอร ระบบไฮดรอลิกและนิวเมติกส 

31106323  

อุปกรณขับเคลื่อนหุนยนต

และเซนเซอร 

Robot Actuators and 

Sensors 

3(3-0-6)  

(30%) 

หลักการและการประยุกตใชเทคโนโลยีที่

สนับสนุนการทำฟารมทีม่ีความแมนยำและ

การวางแผนเพื่อการจัดการขอมูล

ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบการกำหนด

ตำแหนงทั่วโลก การตรวจสอบผลผลิตและ

การทำแผนที่ การสำรวจจากระยะไกล ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร เทคโนโลยีการใหปุย

และน้ำ การเขาถึงขอมูลสารสนเทศทาง

อินเทอรเน็ตและการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการ

จัดการการเกษตร อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งใน

งานดานการเกษตร 

31106326  

วิศวกรรมเกษตรแมนยำสูง 

Precision Agricultural 

Engineering 

3(3-0-6)  

(60%) 

Robotics 

 

อุปกรณตรวจจับในอุตสาหกรรมประกอบดวย 

สวิตซจำกดัขอบเขต เซนเซอรวัดรอบ อุปกรณ

ตรวจจับแรงและความดัน เซนเซอรความชื้น 

เซนเซอรอุณหภูมิ เซนเซอรความเร็ว เซนเซอร

วัดระยะ ระบบควบคุมแบบปอนกลับ อุปกรณ

ขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมประกอบดวย 

31106323  

อุปกรณขับเคลื่อนหุนยนต

และเซนเซอร 

Robot Actuators and 

Sensors 

3(3-0-6)  

(70%) 
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องคความรูท่ีสภาวิศวกร

กำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 

 

ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

มอเตอรกระแสตรง มอเตอรกระแสสลับ 

อินเวอรเตอร ระบบไฮดรอลิกและนิวเมติกส 

หลักการและการประยุกตใชเทคโนโลยีที่

สนับสนุนการทำฟารมทีม่ีความแมนยำและ

การวางแผนเพื่อการจัดการขอมูล

ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบการกำหนด

ตำแหนงทั่วโลก การตรวจสอบผลผลิตและ

การทำแผนที่ การสำรวจจากระยะไกล ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร เทคโนโลยีการใหปุย

และน้ำ การเขาถึงขอมูลสารสนเทศทาง

อินเทอรเน็ตและการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการ

จัดการการเกษตร อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งใน

งานดานการเกษตร 

31106326  

วิศวกรรมเกษตรแมนยำสูง 

Precision Agricultural 

Engineering 

3(3-0-6)  

(30%) 

Vibration 

 

ระบบที่มีหนึ่งองศาของความอิสระ การ

สั่นสะเทือนโดยการบิด การสั่นแบบอิสระและ

แบบถูกแรงกระทำ ระเบียบวิธีของระบบที่

สมมลูกัน ระบบทีม่ีหลายองศาของความอิสระ 

วิธีการและเทคนิคในการลดและควบคุมการ

สั่นสะเทือน 

31106304  

การสั่นสะเทือนทางกล 

Mechanical Vibration 

3(3-0-6)  

(100%) 

กลมุที่ 4 ระบบทางกลอื่นๆ (Mechanical Systems)  

Energy 

 

แหลงและชนิดของพลังงานทดแทน 

กระบวนการเปลี่ยนรปูพลังงานและวิธีการเก็บ

กักพลังงาน อุปกรณและการทำงานใน

กระบวนการเปลี่ยนรปูพลังงาน การประเมิน

แหลงพลังงานทดแทน การจัดการพลังงาน

ภายในโรงงานอุตสาหกรรมควบคมุและอาคาร

ควบคุม 

31106325  

พลังงานเพ่ือการพัฒนาอยาง

ย่ังยืน 

Energy for Sustainable 

Development 

3(3-0-6)  

(70%) 

หลักการแปลงผันพลังงานและแนวคิดสภาพ

พรอมใชงาน การวิเคราะห เช้ือเพลิงและการ

เผาไหม การศกึษาองคประกอบของ

โรงงานผลติกำลังไอน้ำ กังหันกาซและ

เครื่องยนตสันดาปภายใน วัฏจักรรวมและโค

เจนเนอเรชั่น โรงงานผลิตกำลังพลังน้ำ 

โรงงานผลติกำลังนิวเคลยีร การควบคุมและ

เครื่องมือ เศรษฐศาสตรโรงงานผลติกำลังและ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมการ ออกแบบเครื่อง

แลกเปลีย่นความรอนสำหรับโรงไฟฟาตน

กำลัง 

31106307  

วิศวกรรมโรงจักรตนกำลัง 

Power Plant Engineering 

3(3-0-6)  

(30%) 
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องคความรูท่ีสภาวิศวกร

กำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 

 

ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

Engineering 

Management and 

Economics 

 

ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต เชน 

การหลอ การข้ึนรูป การตัดเฉือน  

และการเช่ือมประสาน ความสัมพันธของวัสดุ

และกระบวนการผลติ หลักมลูของตนทุนการ

ผลิต วิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

31101202  

กระบวนการผลติ 

Manufacturing Processes 

3(3-0-6)  

(50%) 

หลักการและการประยุกตใชเทคโนโลยีที่

สนับสนุนการทำฟารมทีม่ีความแมนยำและ

การวางแผนเพื่อการจัดการขอมูล

ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบการกำหนด

ตำแหนงทั่วโลก การตรวจสอบผลผลิตและ

การทำแผนที่ การสำรวจจากระยะไกล ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร เทคโนโลยีการใหปุย

และน้ำ การเขาถึงขอมูลสารสนเทศทาง

อินเทอรเน็ตและการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการ

จัดการการเกษตร อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งใน

งานดานการเกษตร 

31106326  

วิศวกรรมเกษตรแมนยำสูง 

Precision Agricultural 

Engineering 

3(3-0-6)  

(30%) 

อุปกรณในกระบวนการผลิตเกษตร คุณสมบัติ

ทางกายภาพของวัสดุทางการเกษตร การทำ

ความสะอาดและการคดัแยก การลดขนาด

และการผสม สมดุลมวลและพลังงานใน

กระบวนการแปรรูปผลติผลเกษตร การแปร

สภาพดวยความรอนและการเก็บรกัษาผลิตผล

เกษตร การอบแหงและการทำแหง การวัด

กระบวนการและเครื่องมือวัด การหาคา

เหมาะทีสุ่ดในวิศวกรรมกระบวนการผลิต

เกษตร 

31106327  

วิศวกรรมเครื่องกลในงาน

อุตสาหกรรมเกษตร 

Mechanical Engineering 

in Agro-Industry 

3(3-0-6)  

(20%) 

Fire Protection 

System 

 

การจำแนกประเภทและลักษณะทั่วไปของ

เครื่องจักรกลของไหล การวิเคราะหมิติเครื่อง

สูบแรงเหว่ียง คาวิเตชันในเครื่องสบู การไถล

บนใบพัดและการสญูเสยีกำลังของเครื่องสูบ 

เครื่องสูบแนวแกน ทฤษฎีครีบใบพัด การ

ทำงานของเครื่องสูบกับระบบทอ การทำงาน

ของเครื่องสูบรวมกัน กังหันเพลตนั กังหัน

แบบไหลตามแนวแกน กังหันแบบไหลตาม

แนวรัศมี การเปรียบเทียบคณุลักษณะของ

กังหัน เครื่องอัดแบบแรงเหวี่ยง เครื่องอัดแบบ

ตามแนวแกน แผนภูมิคณุลักษณะของ

เครื่องจักรกลของไหล มาตรฐานสำหรับเครื่อง

31106321  

เครื่องจักรกลของไหล 

Fluid Machinery  

3(3-0-6)  

(35%) 
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กำหนด 

เนื้อหาวิชาที่เทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 

 

ภาระ  

(หนวยกิต/ชั่วโมง) 

สูบน้ำดับเพลิง การวิเคราะหและการเลือกใช

เครื่องสูบน้ำดับเพลิง 

หลักการพ้ืนฐานของการถายเทความรอนโดย

การนำ การพาและการแผรังสี สภาพการ

ถายเทความรอนแบบคงท่ีและไมคงที่ในหนึ่ง 

สองและสามมติิ อุปกรณแลกเปลีย่นความ

รอน การเดือดและการควบแนน การประยุกต 

ใชกฎขอที่หนึ่งและขอที่สองของอุณหพล

ศาสตรกับระบบทางความรอน แนะนำ

เก่ียวกับวัสดุทนไฟและการบังคบัใชกฎหมาย

ควบคุมอาคาร 

31106305  

การถายโอนความรอน 

Heat Transfer 

3(3-0-6)  

(35%) 

การทดลองและการปฏิบัติการที่เกีย่วของกับ

พลศาสตร การถายเทความรอน 

การควบคุมกระบวนการ การประเมิน

สมรรถนะของเครื่องจักรกลของไหล 

เครื่องปรับอากาศ เครื่องยนตสันดาปภายใน

ความเร็วรอบสูง 

31106319  

ปฏิบัติการ

วิศวกรรมเครื่องกล 2 

Mechanical Engineering 

Laboratory II 

1(0-3-1)  

(30%) 

Computer-Aided 

Engineering (CAE) 

การวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล

ดวยคอมพิวเตอร การสรางแบบจำลองทาง

กายภาพ การจำลองปญหาทาง

วิศวกรรมเครื่องกลและการประยกุตใช 

31106306  

คอมพิวเตอรชวยในการ

ออกแบบทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 

Computer-Aided 

Mechanical Engineering 

Design 

3(2-2-5)  

(100%) 
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2. ตารางแสดงผสูอนในแตละองคความรู 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

สำหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา {ปการศึกษา 2564 – ปการศึกษา 2568} 
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องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร  

31100220 คณิตศาสตรวิศวกรรมและการประยุกตใชงาน 1 

Engineering Mathematics and Its Applications I 

1. ดร.ณัฐชญา เขตกระโทก 

วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร   (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

วศ.ม. วิศวกรรมดินและน้ำ (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

ปร.ด. วิศวกรรมเกษตร   (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

ประสบการณสอน 12 ป 

2. นายคมศักดิ์ หารไชย 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), ม.อุบลราชธานี 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), ม.เชียงใหม 

ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), ม.ขอนแกน 

ประสบการณสอน 13 ป 

3. นายศราวุธ ไผแกว 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.ขอนแกน 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), ม.ขอนแกน 

ประสบการณสอน 5 ป 

31100221 คณิตศาสตรวิศวกรรมและการประยุกตใชงาน 2 

Engineering Mathematics and Its Applications II 

1. ดร.ณัฐชญา เขตกระโทก 

วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร   (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

วศ.ม. วิศวกรรมดินและน้ำ (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

ปร.ด. วิศวกรรมเกษตร   (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

ประสบการณสอน 12 ป 

2. นายคมศักดิ์ หารไชย 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), ม.อุบลราชธานี 

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), ม.เชียงใหม 

ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), ม.ขอนแกน 

ประสบการณสอน 13 ป 

3.นายศราวุธ ไผแกว 

วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลยัขอนแกน  

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

ประสบการณสอน 11 ป 

31100222 คณิตศาสตรวิศวกรรมและการประยุกตใชงาน 3 

Engineering Mathematics and Its Applications III 

1. นายทิวานัถ แกวสอนดี 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.มหาสารคาม 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.มหาสารคาม 
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ประสบการณสอน 5 ป 

2. นายบัณฑิต บญุขาว 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ 

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), ม.เกษตรศาสตร 

PhD. (Chemical Eng.), U. of Leeds, UK. 

ประสบการณสอน 9 ป 

31401210 ฟสิกสวิศวกรรม Engineering Physics 1. นายปุณภวัฒน กาศรุณ 

วท.บ. (ฟสิกส), ม.เกษตรศาสตร 

วท.ม. (ฟสิกส), ม.เกษตรศาสตร 

ประสบการณสอน 9 ป  

2. ดร.สรพงศ อินธิแสง 

วท.บ. (ฟสิกสประยุกต อิเล็กทรอนิกส), มมส. 

M.Eng. (Physical Electronics), Tokyo Institute of 

Technology, Japan 

D.Eng. (Physical Electronics), Tokyo Institute of 

Technology, Japan 

ประสบการณสอน 4 ป 

31401211 ปฏิบัติการฟสิกสวิศวกรรม 
Engineering Physics Laboratory 

1. นายปุณภวัฒน กาศรุณ 

วท.บ. (ฟสิกส), ม.เกษตรศาสตร 

วท.ม. (ฟสิกส), ม.เกษตรศาสตร 

ประสบการณสอน 9 ป  

2. นายสรพงศ อินธิแสง 

วท.บ. (ฟสิกสประยุกต อิเล็กทรอนิกส), มมส. 

M.Eng. (Physical Electronics), Tokyo Institute of 

Technology, Japan 

D.Eng. (Physical Electronics), Tokyo Institute of 

Technology, Japan 

ประสบการณสอน 3 ป 

31402275 เคมีวิศวกรรม  

Engineering Chemistry 

1. ดร.พรพรรณ น้ำคาง 

วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), ม.เกษตรศาสตร 

ประสบการณสอน 6 ป 

2. ผศ.ดร.รัตยาภรณ โพธ์ิใต 

วท.บ. (เคมี), ม.นเรศวร 

ปร.ด. (เคมี), ม.นเรศวร 

ประสบการณสอน 6 ป 
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31402276 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม 

Engineering Chemistry Laboratory 

1. ดร.พรพรรณ น้ำคาง 

วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), ม.เกษตรศาสตร 

ประสบการณสอน 6 ป 

2. ผศ.ดร.รัตยาภรณ โพธ์ิใต 

วท.บ. (เคมี), ม.นเรศวร 

ปร.ด. (เคมี), ม.นเรศวร 

ประสบการณสอน 6 ป 

องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม  

31100212 เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

1. นายทิวานัถ แกวสอนดี 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.มหาสารคาม 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.มหาสารคาม 

ประสบการณสอน 5 ป 

2.นายวราเดช แสงบญุ 

วศ.บ วิศวกรรมเกษตร 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดดระบัง) 

วศ.ม วิศวกรรมเกษตร 

 (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

ประสบการณสอน 11 ป 

31100211 กลศาสตรวิศวกรรม  

Engineering Mechanics 

1. ดร.แสงสรุีย พังแดง 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), ม.ขอนแกน 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), ม.ขอนแกน 

วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), ม.ขอนแกน 

ประสบการณสอน 5 ป 

31106201 พลศาสตรวิศวกรรม 

Engineering Dynamics 

1. ดร. ธีรพล อุปชาบาล 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

ประสบการณสอน 10 ป 

31100213 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

1. ดร. ธีรพล อุปชาบาล 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

ประสบการณสอน 10 ป 

31100229 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Computer Programming 

1. ผศ.ดร. ชาญวิช สุวรรณพงศ 

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), ม.ขอนแกน 

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), ม.ขอนแกน 

ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), ม.ขอนแกน 

ประสบการณสอน 8 ป 
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2.รศ.ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข 

วศ.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

ประสบการณสอน 8 ป 

3.นายอภิวัตร บญุกอง 

วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร  (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร  (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

ประสบการณสอน 4 ป 

4.นายทรงฤทธ์ิ กิติศรีวรพันธุ 

วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล) 

ประสบการณสอน 10 ป 

31101202 กระบวนการผลติ 

Manufacturing Processes 

1. ดร.คมศักดิ์ หารไชย 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), ม.อุบลราชธาน ี

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), ม.เชียงใหม 

วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), ม.ขอนแกน 

ประสบการณสอน 13 ป 

2. ดร. ธีรพล อุปชาบาล 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

ประสบการณสอน 10 ป 

31100219 อุณหพลศาสตร 

Thermodynamics 

1. นายคณิศร ธนัฐวุฒิกร 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

ประสบการณสอน 7 ป 

31100227 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟาและอิเลกทรอนิกส  

Fundamental of Electrical and Electronics Engineering 

1. นายณัฐพงศ สอนอาจ 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

ประสบการณสอน 3 ป 

31100228 ปฏิบัติการหลักมลูวิศวกรรมไฟฟาและอิเลกทรอนิกส 

Fundamental of Electrical and Electronics Engineering 

Laboratory 

1. นายณัฐพงศ สอนอาจ 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี 

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

ประสบการณสอน 3 ป 
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31106202 กลศาสตรของวัสด ุ

Mechanics of Materials 

1. นายคมสันต วงศกาฬสินธุ 

วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร   (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

ประสบการณสอน 12 ป 

31106203 กลศาสตรของไหล 

Fluid Mechanics 

1. ดร.ณัฐชญา เขตกระโทก 

วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร   (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

วศ.ม. วิศวกรรมดินและน้ำ (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

ปร.ด. วิศวกรรมเกษตร   (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

ประสบการณสอน 12 ป 

2.นายทิวานัถ แกวสอนดี 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.มหาสารคาม 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.มหาสารคาม 

ประสบการณสอน 5 ป 
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องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม  

31106301 กลศาสตรของเครื่องจกัรกล 

Mechanics of Machinery 

1.นายวราเดช แสงบญุ 

วศ.บ วิศวกรรมเกษตร 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดดระบัง) 

วศ.ม วิศวกรรมเกษตร 

 (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

ประสบการณสอน 11 ป 

31106302 การออกแบบเคร่ืองจักรกล  

Machine Design   

1.นายทิวานัถ แกวสอนดี 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.มหาสารคาม 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.มหาสารคาม 

ประสบการณสอน 5 ป 

31106324 เครื่องยนตสันดาปภายในและตนกำลังไฟฟา 

Internal Combustion Engine and Electrical Prime 

Movers 

1. นายคณิศร ธนัฐวุฒิกร 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

ประสบการณสอน 7 ป 

31106305  

การถายโอนความรอน 

Heat Transfer 

1. นายคณิศร ธนัฐวุฒิกร 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

ประสบการณสอน 7 ป 

31106322  

การทำความเย็นและปรับอากาศ 

Refrigeration and Air Conditioning 

1.นายวราเดช แสงบุญ 

วศ.บ วิศวกรรมเกษตร 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดดระบัง) 

วศ.ม วิศวกรรมเกษตร 

 (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)
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ประสบการณสอน 11 ป 

31106307  

วิศวกรรมโรงจักรตนกำลัง 

Power Plant Engineering 

1. ดร. ธีรพล อุปชาบาล 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

ประสบการณสอน 10 ป 

31106301  

กลศาสตรของเครื่องจักรกล 

Mechanics of Machinery 

1.นายวราเดช แสงบญุ 

วศ.บ วิศวกรรมเกษตร 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดดระบัง) 

วศ.ม วิศวกรรมเกษตร 

 (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

ประสบการณสอน 11 ป 

31106328 

ระบบอัตโนมัติและการควบคุม 

Automation Systems and Control 

1. ดร. ธีรพล อุปชาบาล 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

ประสบการณสอน 10 ป 

31106323  

อุปกรณขับเคลื่อนหุนยนตและเซนเซอร 

Robot Actuators and Sensors 

1. ดร. ธีรพล อุปชาบาล 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

ประสบการณสอน 10 ป 

31106326  

วิศวกรรมเกษตรแมนยำสูง 

Precision Agricultural Engineering 

1.นายวราเดช แสงบญุ 

วศ.บ วิศวกรรมเกษตร 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดดระบัง) 

วศ.ม วิศวกรรมเกษตร 

 (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

ประสบการณสอน 11 ป 

31106304  

การสั่นสะเทือนทางกล 

Mechanical Vibration 

1. นายคมสันต วงศกาฬสินธุ 

วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร   (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

ประสบการณสอน 12 ป 

2. ดร. ธีรพล อุปชาบาล 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

ประสบการณสอน 10 ป 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 

31106325  

พลังงานเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

Energy for Sustainable Development 

1. นายคณิศร ธนัฐวุฒิกร 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

ประสบการณสอน 7 ป 

31106327  

วิศวกรรมเครื่องกลในงานอุตสาหกรรมเกษตร 

Mechanical Engineering in Agro-Industry 

1. นายคมสันต วงศกาฬสินธุ 

วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร   (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

ประสบการณสอน 12 ป 

31106321  

เครื่องจักรกลของไหล 

Fluid Machinery  

1. ดร.ณัฐชญา เขตกระโทก 

วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร   (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

วศ.ม. วิศวกรรมดินและน้ำ (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

ปร.ด. วิศวกรรมเกษตร   (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

ประสบการณสอน 12 ป 

2. ดร. ธีรพล อุปชาบาล 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

ประสบการณสอน 10 ป 

31106319  

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 

Mechanical Engineering Laboratory II 

1. ดร. ธีรพล อุปชาบาล 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

ประสบการณสอน 10 ป 

2. ดร.ณัฐชญา เขตกระโทก 

วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร   (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

วศ.ม. วิศวกรรมดินและน้ำ (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

ปร.ด. วิศวกรรมเกษตร   (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

ประสบการณสอน 12 ป 

3.นายทิวานัถ แกวสอนดี 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.มหาสารคาม 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.มหาสารคาม 

ประสบการณสอน 5 ป 

4. นายคณิศร ธนัฐวุฒิกร 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), ม.ขอนแกน 

ประสบการณสอน 7 ป 

5.นายวราเดช แสงบญุ 

วศ.บ วิศวกรรมเกษตร 

(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดดระบัง) 
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 

วศ.ม วิศวกรรมเกษตร 

 (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)

ประสบการณสอน 11 ป 

31106306  

คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 

Computer-Aided Mechanical Engineering Design 

1.นายทิวานัถ แกวสอนดี 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.มหาสารคาม 

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), ม.มหาสารคาม 

ประสบการณสอน 5 ป 
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สวนที่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

1. หองปฏิบัติการ 

1.1. บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง 

ลำดับ

ท่ี 

  

รายการขนาดลักษณะ จำนวน 

 หองสโมสรนักศึกษา   

1 ขาตั้งโนต K-Power 1 ตัว 

2 ขาตั้งไมล K-Power M.3 2 ตัว 

3 ช้ันวางเอกสาร 1หลัง 

4 เกาอี้ประชุม รุนหนาขาคาด 20 ตัว 

5 โตะพับ 75*1.20 ม. 2 ตัว 

6 โตะพับขา 60 x 180 ซม. 2 ตัว 

7 โตะประชุมครึ่งวงกลม 2 ตัว 

8 โตะประชุมโลง 60*1.80 ม. 2 ตัว 

 หองเรียน Leaning Common   

9 อุปกรณสำหรับการสรางเน้ือหาแบบออนไลน 1 เครื่อง 

10 

เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล พรอมอุปกรณแปลง

สญัาณ 1 เครื่อง 

11 อุปกรณสลับสัญญาณภาพและเสียงแบบเขา 4 ออก 1 1 เครื่อง 

12 อุปกรณแยกสัญญาณ HDMI ขนาด 1 ออก 4 1 เครื่อง 

13 

จอแสดงผลภาพปลายทางสำหรับอาจารยผูสอนขนาดไม

นอยกวา 65 นิ้ว 1 จอ 

14 กลองแบบ PTZ สำหรับการเรียนทางไกล 1 ชุด 

15 

อุปกรณสลับสัญญาณแบบ 10/100/1000 ขนาด8 พอรต

แบบ POE 1 ชุด 

16 อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายแบบไรสาย 1 ชุด 

17 อุปกรณสายสัญญาณ และอุปกรณประกอบการติดตั้ง 1 ระบบ 

18 อุปกรณทดสอบการสมดุลแบบสเตติกสและไดนามิกส 1 เครื่อง 

19 ระบบปมน้ำใชกับชุดทดลอง Pelton 1 เครื่อง 

20 ชุดระบบกังหันน้ำแบบ Pelton 1 เครื่อง 

21 ชุดควบคุมอุณหภูมิพรอมแสดงผลระบบดิจิตอล 1 ชุด 

 ครุภัณฑประกอบหองปฏิบัติการไดนามิกส 1 ชุด 

22 ชุดทดสอบความเรงของระบบเฟอง 1 ชุด 
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23 ชุดทดลองการสั่นสะเทือน 1 ชุด 

24 ชุดทดลองการแผรังสีความรอน 1 ชุด 

25 ชุดทดสอบสมรรถนะเคร่ืองยนตสบูเดี่ยว 1 ชุด 

26 ชุดสาธิตการขนถายวัสด ุ 1 ชุด 

27 อุปกรณควบคมุอัตโนมัติ 10 ชิ้น 1ชุด 

28 อุปกรณควบคมุโซลินอยดไฟฟา 10 ชิ้น 1ชุด 

29 ชุดบันทึกเก็บขอมูลอุณหภูม ิ 1ชดุ 

 ครุภัณฑประกอบหองปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกลพ้ืนฐาน 1ชดุ 

 ปมน้ำและกังหัน   

30 ชุดทดลองกังหันน้ำแบบฟรานซสิ 1ชุด 

31 ชุดทดลองการไหลของอากาศในอุปกรณตางๆ 1ชุด 

32 เครื่องทดสอบหาคาความรอนของเชื้อเพลิง 1 เครื่อง 

33 ชุดทดสอบปมแบบตางๆ 1ชดุ 

34 ชุดศกึษาระบบทำความเย็นปรับอากาศ 1ชุด 

 หอง LAB เรียนรวม   

35 ตูเก็บอุปกรณ 1 ตัว 

36 อุปกรณทดสอบการสมดุลแบบสเตติกสและไดนามิกส 1 เครื่อง 

37 ระบบปมน้ำใชกับชุดทดลอง Pelton 1 เครื่อง 

38 ชุดระบบกังหันน้ำแบบ Pelton 1 เครื่อง 

39 ชุดควบคุมอุณหภูมิพรอมแสดงผลระบบดิจิตอล 1 ชุด 

 ครุภัณฑประกอบหองปฏิบัติการไดนามิกส 1 ชุด 

40 ชุดทด2สอบความเรงของระบบเฟอง 1 ชุด 

41 ชุดทดลองการสั่นสะเทือน 1 ชุด 

42 ชุดทดลองการแผรังสีความรอน 1 ชุด 

43 ชุดทดสอบสมรรถนะเคร่ืองยนตสบูเดี่ยว 1 ชุด 

44 ชุดสาธิตการขนถายวัสด ุ 1 ชุด 

45 อุปกรณควบคมุอัตโนมัติ 10 ชิ้น 1ชุด 

46 อุปกรณควบคมุโซลินอยดไฟฟา 10 ชิ้น 1ชุด 

47 ชุดบันทึกเก็บขอมูลอุณหภูม ิ 1ชุด 

 ครุภัณฑประกอบหองปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกลพ้ืนฐาน 1ชดุ 

 ปมน้ำและกังหัน   

48 ชุดทดลองกังหันน้ำแบบฟรานซสิ 1ชุด 

49 ชุดทดลองการไหลของอากาศในอุปกรณตางๆ 1ชุด 

50 เครื่องทดสอบหาคาความรอนของเชื้อเพลิง 1เครื่อง 

51 ชุดทดสอบปมแบบตางๆ 1ชดุ 
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52 ชุดศกึษาระบบทำความเย็นปรับอากาศ 1ชุด 

 ครุภัณฑประกอบหองปฏิบัติการของไหล  

53 อุปกรณวัดอัตราการไหล 1 ชุด 

54 อุปกรณทดลองทฤษฎีของเบอรนูลลี ่ 1 ชุด 

55 โตะชลศาสตร 1 ชุด 

56 อุปกรณทดลองหาความสูงเมตาเซนตริก 1 ชุด 

57 อุปกรณทดลองการไหลของน้ำผานรูลอด 1 ชุด 

58 อุปกรณวัดอัตราการไหล 1 ชุด 

59 อุปกรณทดลองทฤษฎีของเบอรนูลลี ่ 1 ชุด 

 หองปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมขั้นสูง    

60 เครื่องทดสอบความลาของวัสดุแนวตั้ง 1 เครื่อง 

61 เครื่องประมวลผล 1 เครื่อง 

62 เครื่องพิมพสีแบบเลเซอร 1 เครื่อง 

63 กลองสเตอริโอสำหรับตรวจสอบความบกพรองของช้ินงาน 1 เครื่อง 

 หองปฏิบัติการวิศวกรรมการเชื่อม  

64 กลองจุลทรรศนงานโลหะวิทยาพรอมโปรแกรมวิเคราะห 1 ตัว 

65 เตาไฟฟาขนาด 40 ลิตร 1 ตัว 

66 เครื่องตรวจสอบรอยราวแบบไมทำลายดวยคลื่นเสียงอุลตราโซนิค 1 เครื่อง 

67 เครื่องเช่ือมไฟฟา 10 เครื่อง 

68 เครื่องเช่ือมไฟฟา TIG AC/DC 1 เครื่อง 

69 เครื่องเช่ือมไฟฟา MIG-MAG250 แอมป 1 เครื่อง 

70 เครื่องตัดพลาสมา 1 เครื่อง 

 หองปฏิบัติการออกแบบวิศวกรรมขั้นสูง  

71 คอมพิวเตอร พกพา 1 เครื่อง 

72 คอมพิวเตอรประมวลผลท่ัวไป 4 เครื่อง 

73 เครื่องสแกน 3 มิต ิ 1 เครื่อง 

74 เครื่องพิมพ 3 มิติ แบบน้ำเรซิ่น 1 เครื่อง 

75 เครื่องพิมพ 3 มิติ ชนิดเสนพลาสติก(FMD) ขนาดเล็ก 5 เครื่อง 

76 เครื่องพิมพ 3 มิติ ชนิดเสนพลาสติก(FMD) ขนาดใหญ 2 เครื่อง 

77 เครื่องพิมพ 3 มิติ ชนิดเสนพลาสติก(FMD) ขนาดกลาง 5 เครื่อง 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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อุปกรณการทดลองและหองปฏิบัติการ 

 
ปฏิบตัิการท่ี 1 การทดสอบแรงดึง (Tensile Test) 

         

 
 

ปฏิบตัิการท่ี 2 การทดสอบความแข็งของวสัดุ (Hardness Test) 
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ปฏิบตัิการท่ี 3 การทดสอบการกระแทก (Impact Test) 

 

 
 

ปฏิบตัิการท่ี 4 การทดสอบแรงบิด (Torsion Test) 
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ปฏิบตัิการท่ี 5 การทดสอบการลาของวัสดุ (Fatigue Test) 

 
 

ปฏิบตัิการท่ี 6 การหาคาความรอน (Bomb Calorimeter) 

 

 

ปฏิบตัิการท่ี 7 ปมความรอน Heat Pump Test   
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ปฏิบัติการที่ 8 การถอดประกอบเครื่องยนต (Engine Assembly)  

 
 

 

ปฏิบัติการที่ 9 การทดสอบระบบเฟอง (SIMPLE GEAR SYSTEM) 
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ปฏิบตัิการท่ี 10 การถายโอนความรอน : การนำความรอน (Heat Transfer: Heat Conduction Test)   

 

 

ปฏิบตัิการท่ี 11 การถายโอนความรอน : การพาความรอน (Heat Transfer: Heat Convection)   

 

 

ปฏิบตัิการท่ี 12 การถายโอนความรอน :  การแผรังสีความรอน (Heat Transfer: Thermal Radiation)   
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ปฏิบัติการที่ 13 ระบบทำความเย็นและปรับอากาศ (Refrigeration and Air Conditioning)  

 
 

ปฏิบัติการที่ 14 การสั่นสะเทือน (Vibration )  
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ปฏิบัติการที่ 15 สมดุลแบบสแตติกสและไดนามิกส (Static and Dynamic Balancing Apparatus Test )  

 

 

ปฏิบัติการที่ 16 เครื่องสูบน้ำแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง (Centrifugal Pump Test )  
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ปฏิบัติการที่ 17 MULTI PUMP   

 

 
 

ปฏิบัติการที่ 18 การทดสอบความเสียดทานการไหลในทอ(FRICTION LOSS IN PIPE) 
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ปฏิบัติการที่ 19 กังหันน้ำเพลตัน และ ฟรานซิส (Pelton and Francis Turbine)    

 

        

 

ปฏิบัติการที่ 20 การไหลของอากาศ (Air Flow ) 
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ปฏิบตัิการท่ี 21 การทดสอบกำลังของเครื่องยนตสูบเดี่ยว (SINGLE CYLINDER ENGINE TEST BED) 

 

 
 

 

หองปฏบิัติการออกแบบวิศวกรรมข้ันสูง 
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ปฏิบัติการระบบนิวแมติกส ระบบไฮดรอลิกส และระบบควบคุมอัตโนมัติ 

 

    
 

    
 

 

1.2. โปรแกรมสำเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 

มหาวิทยาลัยนครพนม มีหนวยงานยอย งานเทคโนโลยีดิจิทัล ทำหนาที่จัดหา ใหบริการ และฝกอบรมการใชซอฟตแวร

พ้ืนฐานตาง โดยมหาวิทยาลัยไดจัดซื้อซอฟตแวรลิขสิทธ์ิพ้ืนฐานซึ่งบุคลากรและนักศึกษาสามารถดาวนโหลดมาติดตั้งและใชงานได 

ไดแก 

1. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 

2. ซอฟตแวรสำนักงาน Microsoft Office 365 

3. ซอฟตแวรสำหรับวาดผังงาน Microsoft Visio 

 

สวนของซอฟตแวรที่ใชสำหรับการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาเฉพาะ คณะวิศวกรรมศาสตรเปนผดูำเนินการจัดซื้อและ

ติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอรซึ่งใหบริการเฉพาะในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของคณะเทานั้น ไดแก 

1. โปรแกรมจำลองและโปรแกรมสำหรับการออกแบบ SolidWorks 
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นอกจากนี้ ทางสาขาวิชายังมีการผลักดันใหนักศึกษาหันมาใชโปรแกรมประเภทเปดซอรส (open source) หรือซอรฟแวร

ฟรี (free software) ไดแก 

1. โปรแกรม Code::Blocks โปรแกรมแปลภาษา C/C++ (C/C++ compiler) 

2. โปรแกรมภาษา R สำหรับการคำนวณทางสถิติและวิทยาศาสตรขอมูล 

3. โปรแกรมภาษา Python สำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตรขอมูล 

4. โปรแกรม Octave สำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

หมายเหตุ  

 ในปงบประมาณ 2565 สาขาวิศวกรรมเครื่องกลไดรับอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อโปรแกรม UG-NX เพ่ือใชในการเรียน

การสอนภายในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและสนับสนุนการเรียนการสอนของสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เก่ียวของ โดยกำลังอยูระหวางการ

ดำเนินการจัดซื้อจัดจางตามระบบตอไป 

 

2. แหลงบริการขอมูลทางวิชาการ 

2.1. หองสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       
 

       
 

    
หองสมุด ระบบสารสนเทศ หองปฏิบัติการภาษา และสิ่งอำนวยความสะดวก 
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ทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ประเภททรัพยากร จำนวนทรพัยากร หนวยนับ 

หนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) 20,952 เลม 

หนังสือทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) 2,101 เลม 

หนังสือภาษาจีน 470 เลม 

เยาวชน 699 เลม 

อางอิง 1,020 เลม 

นวนิยาย 678 เลม 

วิทยานิพนธ 1,007 เลม 

หนังสือหองกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 3,960   เลม 

เรื่องสั้น  650 เลม 

วารสาร 4,700 เลม 

สื่อโสตฯ / สื่ออิเล็กทรอนิกส 550 รายการ 

สิ่งพิมพรัฐบาล 900 เลม 

รวมทั้งหมด 37,687 รายการ 

 

ทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวของกับสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

ประเภท/รายการ สำนักวิทยบรกิาร 

หนังสือภาษาไทย 150 

หนังสือภาษาอังกฤษ 50 

วารสารภาษาไทยทางดานวิศวกรรมเครื่องกล 12 

วารสารภาษาอังกฤษทางดานวิศวกรรมเครื่องกล 4 

สื่ออิเล็กทรอนิกส 

- ฐานขอมูลอางอิง (Reference Database) 

- หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

 

12 

2 

ที่มา : มคอ 2 สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรใหม ป 2562 

2.2. สิ่งอำนวยความสะดวก 

(1) ความพรอมทางกายภาพหองเรียนและหองปฏิบัติการ 

รายละเอยีด จำนวนหอง 

หองเรียนรวม ชั้น 1 1 

หองเรียนรวม ชั้น 2 1 

หองเรียนรวม ชั้น 3 1 

หองปฏิบัติการ CNC และ CAD/CAM 1 

หองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องมอืกล 1 
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รายละเอยีด จำนวนหอง 

หองปฏิบัติการวิศวกรรมการทดสอบวัสดุ 1 

หองปฏิบัติการวิศวกรรมวัดและตรวจสอบ 1 

หองปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรม 1 

หองปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอรขั้นสูง 1 

หองปฏิบัติการวิศวกรรมงานเชื่อม 1 

หองปฏิบัติการการศึกษางานและการยศาสตร 1 

หองปฏิบัติการเชื่อมแกสและไฟฟา 1 

หองปฏิบัติการวิศวกรรมอากาศยาน 1 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 

 

(2) ความพรอมทางดานกิจกรรมนักศึกษา 

รายละเอยีด จำนวน )หอง (  

หองสโมสรนักศึกษา 1 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 

 

 (3) ความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวก 

รายละเอยีด จำนวน )เครื่อง (  

เครื่องกลึงยันศูนย  2 

เครื่องเลื่อยกล  1 

เครื่องกัด 1 

เครื่องเจาะตั้งพื้น  1 

เครื่องไส 1 

เครื่องเชื่อมมิก (MIG) 1 

เครื่องเชื่อมระบบทิก (TIG) 1 

เครื่องเชื่อม 15 

เครื่องตัดระบบหลอเย็น 1 

รถแทรกเตอร 2 

แขนกลอัตโนมัติ 1 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 
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พ้ืนท่ีพักผอนและสนามกีฬา 
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3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

3.1 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

 กรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดทำการประเมินคุณภาพ

การศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัย

นครพนม ประจำปการศึกษา 2563 เมื่อ วันท่ี 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยคนหาขอมูลประกอบการตัดสินผล 

จากการวิเคราะหดวยกระบวนการพิชญพิจารณ จากรายงานการประเมินตนเอง หลักฐานเอกสารอางอิงตางๆ ของ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม เครื่องกล รวมกับขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูบริหาร อาจารย

ประจำหลักสูตร ผูแทนนักศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรดังนี้ 

 

ผลการประเมินรายตัวบงชี้ระดับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปการศึกษา 2563 เมื่อ วันท่ี 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

ตัวบงชี้ 

คุณภาพ 

 

คาเปาหมาย 

ผลการดำเนินการ คะแนนการ 

ประเมิน (ตามเกณฑ

สกอ.) 

 

ระดับคุณภาพ ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) 

√  บรรลุ 

ตัวหาร ×  ไมบรรลุ 

สกอ. 1.1 หลักสูตรได

มาตรฐาน 

   
หลักสตูรไดมาตรฐาน 

หลักสตูร 

ไดมาตรฐาน 

สกอ. 2.1                   0   คะแนน  

สกอ. 2.2     0   คะแนน  

สกอ. 3.1 4   × 3   คะแนน ปานกลาง 

สกอ. 3.2 4   √ 4   คะแนน ดี 

สกอ. 3.3 4   √ 4   คะแนน ดี 

สกอ. 4.1 4   × 3   คะแนน ปานกลาง 

สกอ. 4.2 4   × 3   คะแนน ปานกลาง 

สกอ. 4.3 4   √ 4   คะแนน ดี 

สกอ. 5.1 4   × 3   คะแนน ปานกลาง 

สกอ. 5.2 4   √ 4   คะแนน ดี 

สกอ. 5.3 4   √ 4   คะแนน ดี 

สกอ. 5.4 4   √ 5   คะแนน ดีมาก 

สกอ. 6.1 4   × 3   คะแนน ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 6 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ 3.64 คะแนน ดี 
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การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปการศึกษา 2563 เมื่อ วันท่ี 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

องค 

ประกอบที่ 
คะแนนผาน จำนวน

ตัวบงชี ้
I P O 

คะแนน

เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพนอย 

2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพดี 

4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

1 ไมผานการประเมิน หลักสตูรไมไดมาตรฐาน 

2  - - - -   

3 3 3.67 - - 3.67 ระดับคณุภาพดี 

4 3 3.33 - - 3.33 ระดับคณุภาพดี 

5 4 3.00 4.33 - 4.00 ระดับคณุภาพดี 

6 1 - 3 - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

รวม 11 7 4 -   

ผลการประเมิน 3.43 4.00  3.64 ระดับคุณภาพดี 

 

3.2 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ปการศึกษา 2563 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

สรุปผลคะแนนการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 5 มาตรฐาน 

 

มาตรฐาน ตัวบงชี้ในการประเมิน คะแนนประเมินตนเอง คะแนนผูประเมิน 

1 ดานผลลัพธผสูำเร็จการศกึษา   

 1.1 การไดงานทำหรือผลงานวิจัยของ

ผูสำเร็จการศึกษาในคณะหรอืวิทยาลัย 

4.13 4.13 

 1.2 การสงเสรมิคณุลักษณะเปน

ผูประกอบการของนักศึกษาชั้นปสดุทาย

ของทุกหลักสูตรในคณะหรือวิทยาลัย 

5.00 5.00 

 1.3 รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายใน

คณะหรือวิทยาลยั ที่เขารวมกิจกรรมหรือ

โครงการท่ีสอดคลองกับการแสดงออกใน

การตอตานคอรัปช่ัน 

4.70 4.70 

 1.4 รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายใน

คณะหรือวิทยาลยัที่สรางหรือมีสวนรวมใน

การสรางผลงานนวัตกรรม 

5.00 5.00 

 1.5 รอยละนักศึกษาที่รับเขาของหลักสตูร

เทียบกับจำนวนของแผนรับของคณะหรือ

วิทยาลัย 

2.36 2.36 
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มาตรฐาน ตัวบงชี้ในการประเมิน คะแนนประเมินตนเอง คะแนนผูประเมิน 

 1.6 รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายใน

คณะหรือวิทยาลยั ที่มีทักษะการเรียนรู

ตลอดชีวิตอยางครบถวน 

5.00 5.00 

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.37 4.37 

2 ดานผลลัพธการวิจัย/นวตักรรม/งานสรางสรรค 

 2.1 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำและ

นักวิจัยในคณะหรือวิทยาลยั 

3.20 3.23 

 2.2 รอยละของงบประมาณเงินรายได 

มหาวิทยาลยัที่สนับสนุนผลงานวิจยัหรือ

งานสรางสรรคหรือนวัตกรรมของคณะหรือ

วิทยาลัย ที่ตอบยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย

หรือ ภูมิภาคหรือประเทศ    

0 0 

 2.3  รอยละของผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคและนวตักรรมที่เกิดจากความ

รวมมือ ของหนวยงานภายในกับภายใน 

และหนวยงานภายในกับ หนวยงาน

ภายนอก 

5.00 5.00 

รวมคะแนนเฉลี่ย 2.70 2.74 

3 ดานผลลัพธการบริการวิชาการ 

 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก

สังคมของคณะหรือวิทยาลยั 

5.00 5.00 

รวมคะแนนเฉลี่ย 5.00 5.00 

4 ดานผลลัพธศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรงุศิลปะ

และวัฒนธรรมของคณะหรือวิทยาลัย 

5.00 5.00 

รวมคะแนนเฉลี่ย 5.00 5.00 

5 ดานกระบวนการบริหารจัดการ 

 5.1 ระบบและกลไกการบริการนักศกึษา

ระดับปริญญาตรีของคณะหรือวิทยาลัย  

5.00 5.00 

 

 5.2 ระบบและกลไกการจัดกิจกรรม

นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะหรือ

วิทยาลัย  

5.00 5.00 

 5.3 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ

จำนวนอาจารยประจำสังกัดคณะหรือ

วิทยาลัย  

5.00 5.00 

 5.4 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

วิจัยหรืองานสรางสรรคและนวัตกรรมของ

คณะหรือวิทยาลยั  

5.00 5.00 
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มาตรฐาน ตัวบงชี้ในการประเมิน คะแนนประเมินตนเอง คะแนนผูประเมิน 

 5.5 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคหรือนวัตกรรมของคณะหรือ

วิทยาลัย  

5.00 5.00 

 5.6 ระบบและกลไกการกำกับตดิตาม

ผลลัพธตามพันธกิจของคณะหรือวิทยาลัย 

5.00 5.00 

 5.7 อาจารยประจำสังกัดคณะหรอืวิทยาลัย

ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก  

5.00 5.00 

 5.8 อาจารยประจำสังกัดคณะหรอืวิทยาลัย 

ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ  

1.90 1.88 

 5.9 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

อาจารยและบุคลาการสายสนับสนุนขอ

คณะหรือวิทยาลยั 

5.00 5.00 

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.70 4.65 

รวมคะแนนเฉลี่ย 5 มาตรฐาน 4.40 4.32 

 

3.3 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปการศึกษา 2562  

(1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 

 

สรุปผลการประเมินรายมาตรฐาน 

มาตรฐาน คะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน 4.64 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 ดานผลลัพธการวิจยั/ งานสรางสรรคและนวัตกรรม 4.60 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 ดานผลลัพธการบรกิารวิชาการและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 ดานผลลัพธศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 5 ดานกระบวนการบรหิารจดัการ 3.60 ดี 
มาตรฐานที่ 6 ดานอัตลักษณของผูสำเร็จการศึกษา 4.06 ดี 

รวม 4.48 ดี 
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สรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ 

ตัวบงชี้ในการประเมิน คะแนน ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผเูรียน 
1.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 4.25 ดี 
1.2 การไดงานทำหรือผลงานวิจัยของผูสำเรจ็การศึกษา  3.64 ดี 
1.3 รอยละของนักศึกษาชั้นปสดุทายที่สรางหรือมีสวนรวมในการสรางผลงานนวัตกรรม 5.00 ดีมาก 
1.4 รอยละของนักศึกษาชั้นปสดุทายของทุกหลักสูตรท่ีมีคณุลักษณะเปนผูประกอบการ 5.00 ดีมาก 
1.5 รอยละของนักศึกษาชั้นปสดุทายที่มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตอยางครบถวน 5.00 ดีมาก 
1.6 รอยละของนักศึกษาชั้นปสดุทายที่เขารวมกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคลองกับการแสดงออกใน

การตอตานคอรัปชั่น 
4.96 ดีมาก 

รวมเฉลี่ย มาตรฐานท่ี 1 4.64 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 2 ดานผลลัพธการวิจัย/งานสรางสรรคและนวัตกรรม   

2.1 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย  3.80 ดี 

2.2 รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตรชาตหิรือ

ยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือความตองการของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม หรือ 

อนุภูมิภาคลุมน้ำโขงตอนกลาง 

5.00 ดีมาก 

2.3 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมที่เกิดจากเครือขายความรวมมือระหวาง

สถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ 

5.00 ดีมาก 

รวมเฉลี่ย มาตรฐานท่ี 2 4.60 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 3 ดานผลลัพธการบริการวิชาการและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย    

3.1 จำนวนชุมชนพหุวัฒนธรรมที่ไดรับการพัฒนา โดยมสีวนรวมจากทุกคณะและวิทยาลัยอยาง

ตอเนื่อง 

5.00 

 

ดีมาก 

รวมเฉลี่ย มาตรฐานท่ี 3 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 4 ดานผลลัพธศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย    

4.1 จำนวนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น (ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร) ที่ไดรับการ 

สืบสาน อยางตอเนื่องทกุป 

5.00 ดีมาก 

รวมเฉลี่ย มาตรฐานท่ี 4 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 5 ดานกระบวนการบริหาร 

5.1 ดานกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร  

5.1.1  รอยละของหลักสตูรท่ีไดรบัการข้ึนทะเบียนการเผยแพรหลกัสูตรที่มคุีณภาพและมาตรฐานตาม

กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) และหรือมาตรฐานการรบัรองหลักสตูรดวย

มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติที่ สกอ.รองรับ 

0.23 ปรับปรุง

เรงดวน 

5.2 ดานกระบวนการบริหารจัดการตามพันธกิจ 

พันธกิจดานการ

เรียนการสอน 

5.2.1 ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  5.00 ดีมาก 

5.2.2 ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั 4.00 ดีมาก 

พันธกิจดานการ

วิจัย 

5.2.3 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัย/งานสรางสรรคและ

นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย  

5.00 ดีมาก 

5.2.4 คะแนนเฉลีย่ของเงนิสนับสนุนงานวิจัย/งานสรางสรรคและนวัตกรรมของ

มหาวิทยาลยั  

3.18 พอใช 
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ตัวบงชี้ในการประเมิน คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

พันธกิจดานการ

บริการวิชาการ 

5.2.5  ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย 5.00 ดีมาก 

พันธกิจดานการ

ทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

5.2.6 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  5.00 ดีมาก 

พันธกิจดาน

กระบวนการ

บริหารจดัการ

ดวยหลัก 

ธรรมาภิบาล 

5.2.7 ระบบและกลไกการกำกับตดิตามผลลัพธตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

กลมุ ข   

3.00 พอใช 

5.2.8 ผลการบริหารของหนวยงานตามโครงสรางมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา 4.54 

 

ดีมาก 

5.2.9  ผลการประเมินคณุภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

ใหเปด  

3.29 พอใช 

การบริหารจัดการ

บุคลากรและ

ทรพัยากรการ

เรียนร ู

5.2.10 อาจารยประจำท่ีมีคณุวุฒปิริญญาเอก  4.21 ดี 

5.2.11  อาจารยประจำที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ  1.90 ตอง

ปรับปรุง 

5.2.12 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารยและบุคลาการสาย

สนับสนุน  

1.00 ปรับปรุง

เรงดวน 

5.3 ดานกระบวนการบริหารจัดการระบบประกันคณุภาพ  

5.3.1 ระบบกลไกการกำกับติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสตูร คณะ/วิทยาลัย หนวยงาน

สนับสนุน และมหาวิทยาลัย   

5.00 ดีมาก 

รวมเฉลี่ย มาตรฐานท่ี 5 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 6 ดานอตัลักษณของผสูำเร็จการศึกษา  

6.1 นักศึกษาชั้นปสุดทายของคณะและวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 4.00 ดี 

6.2 นักศึกษาชั้นปสุดทายของคณะและวิทยาลัย ที่มีความสามารถใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ทำงาน 

4.00 ดี 

6.3 จำนวนหลักสูตรที่มอียางนอย 1 รายวิชา ที่ใชสื่อการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 4.19 ดี 

รวมเฉลี่ย มาตรฐานท่ี 6 4.06 ดี 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.48 ดี 
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สวนที่ 6 ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือที่สภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 

 

ภาคผนวก 2 รายละเอยีดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณที่ผานการอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษา 

 

ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) 

 

ภาคผนวก 4 คูมือปฏิบัติการท่ีใชในการเรียนการสอน 

 

ภาคผนวก 5 อื่นๆ 
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