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คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
ชื่อสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิศวกรรมที่รับรองปริญญา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
ปีการศึกษาที่รับรองปริญญา สำหรับผู้เข้าศึกษาปีการศึกษาที่ 2564-2568 
 

ส่วนที ่1 หลักสูตร 
 
1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย  : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering  

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเตม็ภาษาไทย   : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  
ชื่อย่อภาษาไทย   : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : B.Eng. (Mechanical Engineering) 

 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาไทย : ไม่มี 
วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาอังกฤษ : ไม่มี 

 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1. ปรัชญาของหลักสูตร 
 ผลิตวิศวกรเครื่องกลตามมาตรฐานสภาวิชาชีพควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ สามารถประยุกต์เทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 หลักสูตรนี้ออกแบบไว้เพื่อเตรียมให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเฉพาะด้าน สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
4. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา

และสามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
5. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
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5. ระบบการจัดการศึกษา 
5.1. ระบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใช้การศึกษาระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ภาค
การศึกษา ปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
การคิดหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นดังนี้ 
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
2. วิชาฝึกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3. การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการ 16 สัปดาห์มีค่าเท่ากับ 8 หน่วยกิต 

5.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 

5.3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ระบบไตรภาค 1 หน่วยกิต เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค 
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6. แผนการศึกษา 
 โครงสร้างหลักสูตร  แบบเอก (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 192  หน่วยกิต 
  แบบเอก-โท (วิศวกรรมเครื่องกล-โทความเป็นผู้ประกอบการ) 
  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 204  หน่วยกิต 
 

แผนการศึกษาที่ 1 : แบบเอก (วิศวกรรมเครื่องกล)  
 ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
SCI02 1111 เคมีพ้ืนฐาน 1 4(4-0-8) 
SCI02 1112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 1(0-3-0) 
SCI03 1001 แคลคูลัส 1 4(4-0-8) 
IST20 1001 การรู้ดิจิทัล 2(2-0-4) 
IST20 1002 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการเรียนรู้ 1(0-2-1) 
IST30 1101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 
ENG25 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2(1-3-5) 

รวม 17 หน่วยกิต 
 
 ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
SCI03 1002 แคลคูลัส 2 4(4-0-8) 
SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1 4(4-0-8) 
SCI05 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  1(0-3-0) 
IST20 1003 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
IST30 1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
ENG23 1001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2(1-3-5) 

รวม 17 หน่วยกิต 
 
 ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
SCI03 1005 แคลคูลัส 3 4(4-0-8) 
SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2 4(4-0-8) 
SCI05 1192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-0) 
IST20 1004 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3(3-0-6) 
ENG20 1010 แนะนำวิชาชีพวิศวกร 1(0-3-3) 
ENG31 1001 วัสดุวิศวกรรม 4(4-0-8) 

รวม 17 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

IST20 2001 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
ENG25 2010 ทักษะพ้ืนฐานวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-3) 
ENG25 2020 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 3(3-0-6) 
ENG25 2030 การวัดและเครื่องมือวัด 2(1-3-5) 
ENG25 2040 สถิติสำหรับวิศวกร 2(1-3-5) 
ENG30 2001 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4(4-0-8) 
ENG33 6001 กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น 2(2-0-4) 

รวม 17 หน่วยกิต 
 
 ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
IST20 2002 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3(3-0-6) 
ENG25 2050 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน 3(2-3-7) 
ENG25 2060 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรัวิศวกรรมเครื่องกล 2(2-0-4) 
ENG25 2070 การเขียนแบบทางกล 2(1-3-5) 
ENG25 2080 กลศาสตร์ของไหล 1 3(3-0-6) 
ENG25 2400 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตสำหรับวิศวกรเครื่องกล 1(0-3-3) 
ENG30 2002 กลศาสตร์วัสดุ 1 4(4-0-8) 

 วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (1) 2 หน่วยกิต 
รวม 20 หน่วยกิต 

 
 ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
IST30 1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3(3-0-6) 
ENG25 2090 พลศาสตร์วิศวกรรมและการสั่นทางกล 6(6-0-12) 
ENG25 2100 ความรู้เบื้องต้นปัญญาประดิษฐ์ 2(1-3-5) 
ENG25 2110 เครื่องจักรกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กำลังและระบบฝัง

ตัว 
3(2-3-7) 

ENG25 2120 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 
ENG25 2130 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับงานวิศวกรรม 2(1-3-5) 

รวม 19 หน่วยกิต 
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 ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENG25 3010 เครื่องยนต์ลูกสูบและกังหัน 3(3-0-6) 
ENG25 3020 วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง 3(3-0-6) 
ENG25 3030 การทำความเย็นและการปรับอากาศ 4(4-0-8) 
ENG25 3040 พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทาง

วิศวกรรม 
2(1-3-5) 

ENG25 3400 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-3) 
 วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (2) 2 หน่วยกิต 
 วิชาเลือกบังคับ (1) 3 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต 
 
 ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ENG25 3050 กลศาสตร์ของแข็งเชิงคำนวณ 2(1-3-5) 
ENG25 3060 วิศวกรรมความปลอดภัย 2(2-0-4) 
ENG25 3070 การออกแบบระบบเครื่องจักรกล 6(5-3-13) 
ENG25 3080 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-3-7) 

 วิชาเลือกบังคับ (2) 3 หน่วยกิต 
รวม 16 หน่วยกิต 

 
 ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
IST30 1104 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 
ENG25 3090 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 3(2-3-7) 
ENG25 3100 พ้ืนฐานพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ 2(1-3-5) 
ENG25 3110 การออกแบบระบบความร้อน 3(3-0-6) 
ENG25 3410 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-3) 

 วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (3) 2 หน่วยกิต 
 วิชาเลือกบังคับ (3) 3 หน่วยกิต 

รวม 17 หน่วยกิต 
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 ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

IST30 1105   ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน 3(3-0-6) 
ENG25 3500 เตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-3) 
ENG25 4010 การจัดการพลังงานและเศรษฐศาสตร์ 2(1-3-5) 
ENG25 4095 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

 วิชาเลือกบังคับ (4) 3 หน่วยกิต 
 วิชาเลือกเสรี (1) 4 หน่วยกิต 

รวม 14 หน่วยกิต 
 

 ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENG25 4096 สหกิจศึกษา 1 8 หน่วยกิต 
รวม 8 หน่วยกิต 

 
 ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ENG25 4500 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกลรวบยอด 3(3-0-6) 

 วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (4) 2 หน่วยกิต 
 วิชาเลือกบังคับ (5) 3 หน่วยกิต 
 วิชาเลือกเสรี (2) 4 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาที่ 2 : แบบเอก-โท (วิศวกรรมเครื่องกล-โทความเป็นผู้ประกอบการ) 
 

 ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

SCI02 1111 เคมีพ้ืนฐาน 1 4(4-0-8) 
SCI02 1112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 1(0-3-0) 
SCI03 1001 แคลคูลัส 1 4(4-0-8) 
IST20 1001 การรู้ดิจิทัล 2(2-0-4) 
IST20 1002 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการเรียนรู้ 1(0-2-1) 
IST30 1101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 
ENG25 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2(1-3-5) 

รวม 17 หน่วยกิต 
 
 ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
SCI03 1002 แคลคูลัส 2 4(4-0-8) 
SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1 4(4-0-8) 
SCI05 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  1(0-3-0) 
IST20 1003 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
IST30 1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
ENG23 1001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2(1-3-5) 

รวม 17 หน่วยกิต 
 
 ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
SCI03 1005 แคลคูลัส 3 4(4-0-8) 
SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2 4(4-0-8) 
SCI05 1192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-0) 
IST20 1004 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3(3-0-6) 
ENG20 1010 แนะนำวิชาชีพวิศวกร 1(0-3-3) 
ENG31 1001 วัสดุวิศวกรรม 4(4-0-8) 

รวม 17 หน่วยกิต 
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 ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

IST20 2001 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
ENG25 2010 ทักษะพ้ืนฐานวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-3) 
ENG25 2020 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 3(3-0-6) 
ENG25 2030 การวัดและเครื่องมือวัด 2(1-3-5) 
ENG25 2040 สถิติสำหรับวิศวกร 2(1-3-5) 
ENG30 2001 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4(4-0-8) 
ENG33 6001 กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น 2(2-0-4) 

รวม 17 หน่วยกิต 
 

 ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

IST20 2002 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3(3-0-6) 
ENG25 2050 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน 3(2-3-7) 
ENG25 2060 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรัวิศวกรรมเครื่องกล 2(2-0-4) 
ENG25 2070 การเขียนแบบทางกล 2(1-3-5) 
ENG25 2080 กลศาสตร์ของไหล 1 3(3-0-6) 
ENG25 2400 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตสำหรับวิศวกรเครื่องกล 1(0-3-3) 
ENG30 2002 กลศาสตร์วัสดุ 1 4(4-0-8) 

 วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (1) 2 หน่วยกิต 
รวม 20 หน่วยกิต 

 
 ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
IST30 1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3(3-0-6) 
ENG25 2090 พลศาสตร์วิศวกรรมและการสั่นทางกล 6(6-0-12) 
ENG25 2100 ความรู้เบื้องต้นปัญญาประดิษฐ์ 2(1-3-5) 
ENG25 2110 เครื่องจักรกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กำลังและระบบฝัง

ตัว 
3(2-3-7) 

ENG25 2120 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 
ENG25 2130 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับงานวิศวกรรม 2(1-3-5) 

รวม 19 หน่วยกิต 
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 ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

IST50 2401     ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม่ 3(3-0-6) 
ENG25 3010 เครื่องยนต์ลูกสูบและกังหัน 3(3-0-6) 
ENG25 3020 วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง 3(3-0-6) 
ENG25 3030 การทำความเย็นและการปรับอากาศ 4(4-0-8) 
ENG25 3040 พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทาง

วิศวกรรม 
2(1-3-5) 

ENG25 3400 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-3) 
 วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (2) 2 หน่วยกิต 
 วิชาเลือกบังคับ (1) 3 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกิต 
 

 ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENG25 3050 กลศาสตร์ของแข็งเชิงคำนวณ 2(1-3-5) 
ENG25 3060 วิศวกรรมความปลอดภัย 2(2-0-4) 
ENG25 3070 การออกแบบระบบเครื่องจักรกล 6(5-3-13) 
ENG25 3080 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(2-3-7) 

 วิชาเลือกบังคับ (2) 3 หน่วยกิต 
รวม 16 หน่วยกิต 

 
 ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
IST30 1104 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 
IST50 2402 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ

นวัตกรรม 
2(2-0-4) 

ENG25 3090 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 3(2-3-7) 
ENG25 3100 พ้ืนฐานพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ 2(1-3-5) 
ENG25 3110 การออกแบบระบบความร้อน 3(3-0-6) 
ENG25 3410 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-3) 

 วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (3) 2 หน่วยกิต 
 วิชาเลือกบังคับ (3) 3 หน่วยกิต 
 วิชาเลือกโทความเป็นผู้ประกอบการ (1) 2 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกิต 
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 ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

IST30 1105 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน 3(3-0-6) 
IST50 2403 แผนธุรกิจและจัดหาเงินทุน 3(3-0-6) 
IST50 3412 เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการหรือเตรียมการบ่ม

เพาะประกอบการ 
1(1-0-2) 

ENG25 3500 เตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-3) 
ENG25 4010 การจัดการพลังงานและเศรษฐศาสตร์ 2(1-3-5) 

 วิชาเลือกบังคับ (4) 3 หน่วยกิต 
 วิชาเลือกเสรี (1) 4 หน่วยกิต 
 วิชาเลือกโทความเป็นผู้ประกอบการ (2) 2 หน่วยกิต 

รวม 19 หน่วยกิต 
 

 ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

IST50 4413  
 

IST50 4414 

สหกิจศึกษาประกอบการ  
หรือ  
การบ่มเพาะประกอบการ 

8 หน่วยกิต 

รวม 8 หน่วยกิต 
 

 ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENG25 4500 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกลรวบยอด 3(3-0-6) 
 วิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก (4) 2 หน่วยกิต 
 วิชาเลือกบังคับ (5) 3 หน่วยกิต 
 วิชาเลือกเสรี (2) 4 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต 
 

7. การเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา 
หลักสูตรปกติ 4 ปี ไม่มีการเทียบโอน 
 

8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  เปิดสอน           
 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 
 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม          
 พ.ศ. 2564  
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9. ชื่อผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 
ตารางแสดงรายช่ือผู้รับรอง/อนุมัติ 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งบริหาร (วาระการดำรงตำแหน่ง) ลงนาม 

รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี 1 สิงหาคม 2564 - ปัจจุบัน  

 
10. ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานหลักสูตร 

 
ตารางแสดงรายช่ือผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 
1 ผศ. ดร.ชโลธร ธรรมแท้ ประธานหลักสูตร 044-224556 chalothorn@sut.ac.th 
2 นางอาภรณ์พรรณ ศรีอัครวิทยา เจ้าหน้าที่ 044-224410 arphorn@sut.ac.th 
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ส่วนที่ 2 นิสติ/นักศึกษา 
 
1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวดที่ 
1 ข้อ 7.1 ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต้องเป็นผู้ที ่สำเร็จการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที ่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง  
 

2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ปี 
ตารางแสดงจำนวนนักศึกษา 

ระดับชัน้ปี 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 210 210 210 210 210 
ชั้นปีที่ 2 - 210 210 210 210 
ชั้นปีที่ 3 - - 210 210 210 
ชั้นปีที่ 4 - - - 210 210 

รวม 210 420 630 840 840 
 

3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
3.1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณทิตที่พึงประสงค์ตามข้อตกลง 
Washington Accord 

ลำดับ 

ลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

(Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

1 ความรู้ด้านวิศวกรรม 
(Engineering 
Knowledge) 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทาง
วิศวกรรม และความรู้เฉพาะ
ทางวิศวกรรม เพ่ือการแก้ไข
และหาคำตอบของปัญหา
ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

ENG23 1001  
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 1 
 

หลักการของระบบและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ทำงานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หลักการ
ประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีพัฒนาและ
อ อ ก แ บ บ โ ป ร แ ก ร ม  ก า ร เ ข ี ย น โ ป ร แ ก ร ม ด ้ ว ย
ภาษาคอมพิวเตอร์ที ่ทันสมัย การกำหนดตัวแปร นิพจน์ 
ประโยคควบคุม การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม 

ENG25 1010  
การเขียนแบบ
วิศวกรรม 1 

การเขียนตัวอักษร เรขาคณิตพรรณนา การอ่านและเขียน
ภาพฉายตั้งฉายและภาพฉายสามมิติมาตรฐาน การกำหนด
มิติและความเผื่อในงานเขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น 
ภาพตัด ภาพช่วย การเขียนภาพร่างด้วยมือเปล่า แบบ
รายละเอียดและแบบภาพประกอบ 
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ENG25 2020  
เทอร์โมไดนามิกส์ 
1 

นิยามและสังกัป คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ ตารางและ
แผนภูมิของคุณสมบัติงาน ความร้อน กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์
โมไดนามิกส์ หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน กฎข้อที่สองของ
เทอร์โมไดนามิกส์ การไม่สามารถย้อนกลับได้และ  เอ็นโทร
ปี หลักการถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น การวิเคราะห์วัฏจักร
อย่างง่ายของเทอร์โมไดนามิกส์ 

ENG25 2050  
วงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
พื้นฐาน 

องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า ความต้านทาน ความเหนี่ยวนำ
และความจุไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง การ
ตอบสนองในสภาวะชั ่วครู ่ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ การ
วิเคราะห์เฟสเซอร์และกำลังไฟฟ้าเชิงซ้อน วงจรไฟฟ้าสาม
เฟส หล ักการของอ ุปกรณ์สารก ึ ่ งต ัวนำ ไดโอดและ
ทรานซิสเตอร์ วงจรขยายสัญญาณและออปแอมป์ 

ENG25 2060 
คณิตศาสตร์
ประยุกตส์ำหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล 

ค่ารากของสมการ พีชคณิตเชิงเส้น ปัญหาค่าไอเกนและ
ไอเกนเวกเตอร์ อนุกรมเทย์เลอร์และการประยุกต์ใช้ การ
แก้ปัญหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ทบทวนสมการเชิง
อนุพันธ์สามัญ การแปลงลาปลาส แบบจำลองระบบทางกล 
ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น แคลคูลัสเชิงอนุพนัธ์
ของเวกเตอร์ เกรเดียนต์    ไดเวอร์เจนซ์และเคิร์ล 

ENG25 2090 
พลศาสตร์
วิศวกรรมและการ
สั่นทางกล 

หลักพื้นฐานของพลศาสตร์  จลนศาสตร์และจลศาสตร์ของ
วัตถุเกร็ง และกลไกพื้นฐานที่เคลื ่อนที่ในระนาบ กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน  วิธีการของงานและพลังงาน อิมพัลส์
และโมเมนตัม การสั ่นสะเทือนของระบบที ่มีองศาอิสระ
อันดับหนึ่ง การสั่นโดยการหมุน การสั่นแบบอิสระ การสั่น
แบบบังคับ การสั่นสะเทือนของระบบที่มีความอิสระหลาย
อันดับ การตอบสนองของระบบแบบต่อเนื่อง  การวัดการสัน่  
วิธีการควบคุมการสั่น 

ENG25 2110 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
กำลังและระบบฝัง
ตัว 

แม่เหล็ก วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลงกำลัง การแปลงผัน
พลังงานกลไฟฟ้าและเคร ื ่องจ ักรกลไฟฟ้ากระแสตรง 
เครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 
อุปกรณ์สวิตช์สารกึ ่งตัวนำกำลัง วงจรเรียงกระแสกำลัง 
วงจรสับไฟฟ้ากำลัง วงจรคอนเวอร์เตอร์กำลังและวงจร
อ ินเวอร ์ เตอร ์กำล ัง ระบบฝ ังต ัวและสถาป ัตยกรรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การโปรแกรมระบบฝงัตัว การเช่ือมต่อ
อุปกรณ์ภายนอกของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ENG30 2001 
สถิตยศาสตร์
วิศวกรรม 

ระบบแรง แรงลัพธ์และโมเมนต์ลัพธ์ สมดุล การวิเคราะห์
โครงสร้าง แรงภายใน ความเสียดทานจุดศูนย์กลางน้ำหนัก
และจุดศูนย์กลางพื้นที่ หลักการงานสมมติ เสถียรภาพ 
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ENG30 2002 
กลศาสตร์วสัดุ 1 

แรงและหน่วยแรง ความส ัมพ ันธ ์ของหน่วยแรงและ
ความเครียด หน่วยแรงในคาน แผนภาพแรงเฉือนและ
แผนภาพโมเมนต์ดัด ระยะโก่งของคาน การโก่งเดาะของเสา 
วงกลมของมอร์และหน่วยแรงกระทำร่วมเกณฑ์กำหนดการ
วิบัต ิ

ENG31 1001  
วัสดุวิศวกรรม 

ประเภทของวัสดุวิศวกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง 
สมบัติ กระบวนการผลิตและการใช้งานของวัสดุวิศวกรรม 
เช่น โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และคอมโพสิท โครงสร้างผลกึ
ของโลหะ การตรวจสอบโครงสร้างมหภาคและจุลภาค 
สมบัติทางกลและวิธีการทดสอบทางกล แผนภูมิสมดุลเฟส
และการแปลความหมายกระบวนการผลิตและขึ้นรูปโลหะ 
การอบชุบโลหะ การกัดกร่อนในโลหะและการป้องกัน 
โครงสร้างและสมบัติของวัสดุเซรามิกเซรามิกดั้งเดิมและ
เซรามิกขั้นสูง กระบวนการผลิต สมบัติทางวิศวกรรมของ
เซรามิก วัสดุพอลิเมอร์ในชีวิตประจำวัน พอลิเมอร์ผสม พอ
ล ิ เมอร ์คอมโพส ิทสมบัต ิทางกายภาพของพอล ิ เมอร์  
กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ กระบวนการการ
สังเคราะห์และสมบัติพื้นฐานของพอลิเมอร์ การย่อยสลาย
ของพลาสติก การประยุกต์ใช้ว ัสด ุในงานพื ้นฐานด ้าน
วิศวกรรม นวัตกรรมวัสดุ 

ENG33 6001  
กรรมวิธีการผลิต
เบื้องต้น 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกกรรมวิธีการผลิต เช่น การแปร
รูปชิ้นงานโดยใช้เครื่องจักร การเชื่อมโลหะ การหล่อโลหะ
และการปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยกรรมวิธีทางความ
ร้อน กรรมวิธีการผลิตที่ใช้กับวัสดุประเภทต่าง ๆ หลักการ
เบื้องต้นของต้นทุนกระบวนการผลิต การใช้เครื ่องมือกล
เบื้องต้น การใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ            เช่น เครื่อง 
CNC EDM Wire cut การว ิ เคราะห ์และการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

ENG25 2040  
สถิติสำหรับวิศวกร 

การนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงความ
น่าจะเป็นแบบช่วง เช่น การแจกแจง แบบไบโนเมียล 
แบบปัวซอง และการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง
เช่นการแจกแจงแบบปกติ แบบเอกซ์โปเนนเชียลทฤษฎีการ
ชัก ตัวอย่างช่วงความเชื ่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การฟิตข้อมูลและสหสัมพันธ์ การ
ออกแบบการทดลอง การใช้โปรแกรมสำเร ็จร ูปในการ
วิเคราะห์ทางสถติ ิ

ENG25 2120 
การถ่ายเทความ
ร้อน 

รูปแบบและกระบวนการถ่ายเทความร้อน การนำความร้อน
ในวัสดุเนื้อสม่ำเสมอและเนื้อไม่สม่ำเสมอการพาความร้อน
แบบปริพันธ์และแบบอนุพันธ์ การพาความร้อนแบบอิสระ
และแบบบังคับ ผลกระทบของความปั่นป่วนต่อการพาความ
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ร้อน สหสัมพันธ์ตัวแปรไร้มิติเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน
การแผ่รังสีความร้อนการประยุกต์ใช้งานด้านการถ่ายเท
ความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและการเพิ่มอัตรา
การถ่ายเทความร้อนการถ่ายเทความร้อนด้วยการเดือดและ
การควบแน่น 

ENG25 3010 
เครื่องยนตล์ูกสูบ
และกังหัน 

ประวัติการพัฒนาเครื่องยนต์ เครื่องยนต์สันดาปภายในและ
ภายนอก การวิเคราะห์วัฏจักรของเครื่องยนต์การประเมิน
สมรรถนะและประสิทธิภาพ ระบบของเครื ่องยนต์ลูกสูบ 
ระบบของเครื่องยนต์กังหัน การทดสอบเครื่องยนต์ การเพิ่ม
สมรรถนะและประสิทธิภาพ 

ENG25 3020 
วิศวกรรมโรงจักร
ต้นกำลัง 

หล ักการทำงานพื ้นฐานและการว ิ เคราะห ์สมรรถนะ
คุณลักษณะของโรงจักรต้นกำลัง เชื้อเพลิงและการสันดาป  
หม้อไอน้ำ พัดลม เครื่องสูบ คูลลิ่งทาวเวอร์ กังหันไอ การ
วิเคราะห์แหล่งพลังงานแบบดั ้งเดิมและแบบทางเลือก  
เศรษฐศาสตร์โรงจักร  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ENG25 3030 
การทำความเย็น
และการปรับ
อากาศ 

ความรู้ขั้นต้นของหลักการทำความเย็นและค่าสัมประสิทธิ์
สมรรถนะ การปรับปรุงการอัดไอ วัฏจักรการทำความเย็น 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบ สารทำความเย็นและ
ค่าคุณสมบัติ การทำความเย็นแบบระเหยและหอทำความ
เย็น การทำความเย็นแบบดูดซึม การคำนวณภาระความเย็น
ของระบบทำความเย็นการแช่แข็งอาหาร เกณฑ์ความสุข
สบายเชิงความร้อนและคุณภาพอากาศภายใน ระบบปรับ
อากาศ การประมาณภาระความเย็นของระบบปรับอากาศ 
การออกแบบระบบท่อน้ำเย็น การระบายอากาศและการ
ออกแบบระบบท่อลม 

ENG25 3050 
กลศาสตร์ของแข็ง
เชิงคำนวณ 

ภาพรวมและการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไฟไนต์เอ
ลิเมนต์สำเร็จรูป วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลที่
เกี่ยวกับกลศาสตร์ของแข็ง การถ่ายเทความร้อน และการสัน่
ทางกล การจำลองและวิเคราะห์ปัญหาเอลิเมนต์หนึ่งมิติ ; 
วัตถุแท่งตรงและโครงข้อหมุน คานและโครงสร้าง เอลิเมนต์
สองมิติ; ปัญหาความเค้น/ความเครียดระนาบ และรูปทรง
การสมมาตร แผ่นบางและเปลือก เอลิเมนต์สามมิติแบบ
ชิ้นงานเดี่ยวและชิ้นงานประกอบ ผลกระทบของจำนวนเอลิ
เมนต์ต ่อความแม่นยำของผลลัพธ์ การวิเคราะห์ความ
เสียหาย การโก่งเดาะและความล้า ปัญหาการสั่นทางกลและ
ผลตอบสนองทางพลวัต ปัญหาทางความร้อนและความเค้น
เนื่องจากอุณหภูมิปัญหาค่าเหมาะสม และโครงงานปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ของแข็ง 
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ENG25 4010  
การจัดการพลังงาน 
และเศรษฐศาสตร ์

การใช้เครื่องมือวัดค่าพลังงาน ได้แก่ เครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้อง
กับ การวัดทางไฟฟ้า การวัดทางความร้อนการวัดอัตราการ
ไหล เป็นต้น มาตรการการอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์
ความคุ ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์การเขียนรายงานการจัด
การพลังงาน กรณีศึกษา 

ENG25 4011 
วิศวกรรมยานยนต ์

หล ักการพ ื ้นฐานของยานยนต ์  และการทำงานของ
ส่วนประกอบต่าง ๆ เบื้องต้น ระบบกันสะเทือน ระบบห้าม
ล้อ ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง การ
ออกแบบระบบเฟืองและระบบเพลาส่งกำลัง ระบบระบาย
ความร้อน ระบบปรับอากาศในยานยนต์ ผลกระทบทางด้าน
อากาศพลศาสตร์ที่มีต่อยานยนต์  และปฏิบัติงานทางด้าน 
โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื ่องยนต์ พื ้นฐานการ
ทำงานของเครื่องยนต์ การถอดประกอบเครื่องยนต์ ระบบ
ระบายความร้อนของเครื่องยนต์ ระบบหล่อลื่น ระบบจุด
ระเบิด ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ ระบบฉีดน้ามันเชื้อเพลิง 
และงานบำรุงรักษายานยนต์เบื้องต้น 

ENG25 4031 
พลศาสตร์ยานยนต ์

หลักการพื้นฐานของพลศาสตร์ยานยนต์  และการออกแบบ
โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยพื้นฐานการสร้างแบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์ของระบบพลศาสตร์ยานยนต์ การวิเคราะห์การ
เคลื่อนที่และแรงในแนวการเคลื่อนที่ของรถ  แนวขวางรถ  
และแนวดิ่งของรถ  สมรรถนะการเร่งและการเบรก  ช่วงล่าง
และระบบบังคับเลี้ยงการวิเคราะห์เสถียรภาพการขับขี่และ
การบังคับรถ  แนวโน้มของการออกแบบรถยนต์ในอนาคต 

ENG25 4041 
เทคโนโลยียานยนต์
ไฟฟ้า 

ชนิดของยานยนต์ไฟฟ้า หลักการออกแบบยานยนต์ไฟฟ้า
แบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแบบอนุกรมและยานยนต์
ไฟฟ ้าไฮบร ิดแบบขนาน ระบบข ับเคล ื ่อนด ้วยไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์กำลังในยานยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีแบตเตอรี่ 
ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ความจุสูง การประจุไฟฟ้า ตัวเชื่อมต่อ
สำหร ับการประจุไฟฟ้า การเบรกโดยจ่ายพลังงานคืน
เบื ้องต้น เทคโนโลยีเซลล์เช้ือเพลิงและยานยนต์เซลล์
เชื้อเพลิง 



- 18 - 

ลำดับ 

ลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

(Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ENG25 4081 
ระบบเมคคาทรอ
นิกส์ในยานยนต ์

การจำลองระบบยานยนต์  เทคนิคการแสดงเอกลักษณ์ และ
การจำลองระบบ  ตัวตรวจรู้ในระบบยานยนต ์ สัญญาณและ
การต่อประสาน  ตัวขับเร้าแบบไฟฟ้าและไฮดรอลิกส์   ตัว
ควบคุมและการสื่อสารในรถยนต์เทคโนโลยีที่มีอยู่ในระบบ
เมคคาทรอนิกส์ของยานยนต์  โครงสร้างสถาปัตยกรรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์และตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
สำหรับหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์  ซอฟท์แวร์ควบคุมและ
การเชื ่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก การควบคุมเครื ่องยนต์สูบ
เดี่ยว การควบคุมเครื่องยนต์หลายสูบ 

ENG25 4101 
อุปกรณ์พลังงาน
ไฟฟ้าเคมสีำหรบั
ยานยนตไ์ฟฟ้า 

เทคนิคการวิเคราะห์ทางไฟฟ้าเคมีพื้นฐาน การจำลองเทคนิค
การวิเคราะห์ทางไฟฟ้าเคมี ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแบบที่มีการ
เรียงตัวของประจุแบบสองชั้น ตัวเก็บประจุแบบประจุเทียม 
เซลล์เชื้อเพลิงแบบพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ แบตเตอรี่ลิเธียม
ไอออนแบบต่าง ๆ แบตเตอรี่โซลิดสเตต แบตเตอรี่อื่น ๆ ใน
อนาคต เช่น แบตเตอรี่แบบเซมิโซลิดโฟลว แบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์สำหรับการออกแบบอุปกรณ์พลังงานไฟฟ้าเคมี 

ENG25 4511 
อากาศพลศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน 

ความสำคัญของวิชาอากาศพลศาสตร์ พื ้นฐานอากาศ
พลศาสตร์ การไหลแบบไม่มีความหนืดและอัดตัวไม่ได้ 
ทฤษฎีแพนอากาศ พื้นฐานเบื้องต้นของการไหลในชั้นชิดผิว 
การไหลอย่างปั่นป่วน การไหลที่ไม่เสถียรและการแยกตัว
ของการไหล ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแรงยกและแรงต้าน
อากาศของปีก ทฤษฎีการออกแบบปีกเบื้องต้น อุปกรณเ์พิ่ม
แรงยก การไหลแบบอัดตัวได้เบื้องต้น 

ENG25 4531  
การบินขั้นพื้นฐาน 

กฎหมายการบินเกี่ยวกับนักบินส่วนบุคคล หลักการบิน หลัก
อากาศพลศาสตร์ โครงสร้างอากาศยาน เครื่องยนต์ต้นกำลัง 
เครื่องมือวัดประกอบการบิน ระบบบนอากาศยาน ขีดจำกัด
การบิน การบินอย่างปลอดภัย การใช้วิทยุสื ่อสาร การ
เดินอากาศ การทำแผนการบิน อุตุนิยมวิทยา การปฏิบัติ
ก่อนทำการบิน การบินเดินทางด้วยเครื่องจำลองการบิน 

ENG25 4541  
การทำความคุ้นเคย
อากาศยานพาณิชย ์

เร ียนรู ้อากาศยานพาณิชย์ด้วยโปรแกรมจำลองการบิน 
ระบบแสดงผลและบันทึกผล ระบบไฟฟ้ากำลัง เครื ่องวัด
ประกอบการบิน ระบบช่วยเดินอากาศและช่วยลงจอด 
ระบบบินอัตโนมัติ ระบบสื่อสาร ระบบไฟส่องสว่าง ระบบไฮ
ดรอลิค ระบบล้อลงจอด ระบบควบคุมการบิน โครงสร้าง
อากาศยาน ประตู ระบบออกซิเจน น้ำและของเสีย ระบบ
เชื ้อเพลิง ระบบป้องกันไฟ ระบบพลังงานเสริม ระบบ
เครื่องยนต์ ระบบนิวเมติก ระบบปรับอากาศ  ระบบปรับ
ความดัน ระบบป้องกันน้ำแข็งและฝน 
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ENG25 4561  
วัสดุอากาศยาน
และกระบวนการ 

เกริ่นนำเกี่ยวกับประเภทวัสดุอากาศยาน โลหะ พอลิเมอร์ 
และเซรามิค กระบวนการขึ้นรูปวัสดุสำหรับชิ้นส่วนอากาศ
ยาน การใช้ไม้และผ้าในอากาศยาน เทคโนโลยีวัสดุผสมและ
คุณสมบัติ วัสดุเสริมความแข็งแรงที่พบได้บ่อยและกรรมวิธี
การขึ้นรูป การทดสอบคุณสมบัติ และการซ่อมบำรุง แนะนำ
เทคโนโลยีวัสดุแบบล้ำหน้า การประยุกต์ใช้การทดสอบวสัดุ
แบบไม่ทำลายกับวัสดุอากาศยาน มาตรฐานความปลอดภัย
สำหรับวัสดุอากาศยาน 

ENG25 4621 
พลศาสตร์ของแก๊ส 

กล่าวนำถึงความสำคัญของพลศาสตร์ของแก๊ส ทบทวน
พื้นฐานทางกลศาสตร์ของไหลและเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อ
ที่หน่ึงและสองของเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับของไหล กฎการ
เคลื่อนที่ของของไหล การไหลแบบอัดตัวได้ในหนึ่งมิติแบบ
ไม่มีความหนืด การไหลแบบอัดตัวได้ในหนึ่งมิติที่มีแรงเสียด
ทานและความร้อน การเกิดคลื ่นกระแทกฉากและคลื่น
กระแทกเฉียง การขยายตัวของคลื่น การไหลในท่อตีบและ
ท่อขยาย 

ENG25 4012 
พื้นฐานวิศวกรรม
ชีวการแพทย ์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
พื้นฐานเกี่ยวกับ โมเลกุล ชีววิทยาของเซลล์และสรีรวิทยา ที่
เกี ่ยวข้องกับความรู ้ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ การนำ
ความรู้ทางวิศวกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การแพทย์ตลอดจนตัวอย่างที่เกี ่ยวกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีล่าสุด พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และความรู้ทาง
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชีวกล
ศาสตร์ วิศวกรรมเนื้อเยื่อการขนส่งโมเลกุล การถ่ายภาพ
แม่เหล็กไฟฟ้า สัญญาณชีวภาพและระบบทางชีวการแพทย์ 
การสร้างแบบจำลองเชิงคำนวณสำหรับออกแบบอุปกรณ์ 
กระบวนการและระบบทางชีวการแพทย์ 

ENG25 4022  
ชีวกลศาสตร ์

หลักการพื ้นฐานทางชีวกลศาสตร์ร่างกายส่วนบน เช่น 
กล้ามเนื้อ เอ็น กระดูก กระดูกอ่อนและข้อ การเคลื่อนไหว 
ข้อไหล่ ข ้อศอก ข้อม ือ กระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อ
แกนกลาง การเคี้ยว กลศาสตร์ของการหายใจ ชีวกลศาสตร์
ร่างกายส่วนล่าง เช่น ข้อสะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า เท้า ชีวกล
ศาสตร์การเดิน สาเหตุและผลของชีวกลศาสตร์ที่ผิดปกติ 
การประเม ินและแก ้ไขช ีวกลศาสตร ์ท ี ่ผ ิดปกต ิในทาง
การแพทย์ แขนเทียม ขาเทียม เท้าเทียมกายอุปกรณ์และ
เฝือกพยุง เทคโนโลยีทางวิศวกรรมชีวกลศาสตร์ เทคโนโลยี
เพื่อช่วยผู้พิการและผู้ป่วย 

ENG25 4032  
วัสดุชีวภาพ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุทางการแพทย์ คุณสมบัติของ
วัสดุทางกายภาพ การยืดหยุ่น การแตกหัก ความเค้นและ
ความเครียด กรรมวิธีการผลิตและการทดสอบวัสดุ วัสดุ
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โลหะ อโลหะ โพลิเมอร์ เซรามิกส์ วัสดุสังเคราะห์ วัสดุทาง
ชีวภาพ การเคลือบวัสดุ ข้อจำกัด การเข้าได้กับเนื้อเยื่อ การ
ประยุกต์ใช้ในทางศัลยกรรม ข้อเข่าเทียม ข้อสะโพกเทียม 
วัสดุที่ฝังในร่างกาย 

ENG25 4042 
อุปกรณ์ทางชีว
การแพทย์ 

สาเหตุและความผิดปกติทางคลิน ิกพื ้นฐาน ข้อบ่งใช้ 
หลักการทำงานพื้นฐานของเครื่องมือทางการแพทย์ทั ่วไป
และแบบฝังภายในร่างกายตามระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด 
ระบบการหายใจ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท 
อุปกรณ์ทางทันตกรรม การออกแบบเครื่องมือทางการแพทย์
พื้นฐาน ประสบการณ์ทางคลินิกที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอปุกรณ์
ทางการแพทย์สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 

ENG25 4512  
การออกแบบระบบ
อาคารสำหรับ
วิศวกรเครื่องกล 

พื้นฐานการออกแบบระบบภายในอาคาร การออกแบบ
ระบบปรับอากาศ การออกแบบระบบสุขาภิบาล การ
ออกแบบระบบท่อระบายน้ำฝน การออกแบบระบบดับเพลิง 
การออกแบบระบบไฟแสงสว่าง แบบงานอาคาร แบบงาน
สถาปัตย์ แบบงานโครงสร้าง แบบงานไฟฟ้า แบบงาน
สุขาภิบาล แบบงานดับเพลิง และ แบบงานปรับอากาศ 
กรณีศึกษา 

ENG25 4522  
การออกแบบระบบ
อุตสาหกรรม
สำหรับวิศวกร
เครื่องกล 

พื้นฐานการออกแบบระบบอุตสาหกรรม การออกแบบระบบ
อากาศอัด การออกแบบระบบท่อน้ำร้อน การออกแบบ
ระบบ การออกแบบระบบท่อไอน้ำ และ การออกแบบระบบ
ท่อลมระบายอากาศ อุปกรณ์ทางความร้อนและการเลือกใช้ 
หม้อไอน้ำ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน หม้อต้ม หม้อฆ่าเช้ือ  
แบบงานระบบอุตสาหกรรม แบบงานระบบอากาศอัด แบบ
งานระบบท่อน้ำร้อน แบบงานระบบท่อไอน้ำ และ แบบท่อ
ลมกรณีศึกษา 

ENG25 4532  
การตรวจวดัและ
การตรวจสอบ
พลังงาน 

การวิเคราะห์การใช้พลังงานและการวัดที่เกี่ยวข้อง การวัด
ทางไฟฟ้า การวัดทางความร้อน การวัดการไหล การวัด
ความดัน และการวัดองค์ประกอบของแก๊ส การวิเคราะห์
ป ร ะส ิ ทธ ิ ภ าพอ ุ ปกรณ ์ ใช ้ พล ั ง ง าน  เ ช ่ นมอ เตอร์  
คอมเพรสเซอร์ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เครื่องทำน้ำ
เย็น และ หม้อไอน้ำ การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับ
อากาศ  ระบบไฟแสงสว ่าง ระบบลมอัด ระบบไอน้ำ 
กฎหมายและข้อกำหนดการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและใน
โรงงาน การวิเคราะห์ต้นทุนการใช้พลังงาน การวิเคราะห์
ทางเศรษฐศาสตร์ การเขียนรายงานการจัดการพลังงาน 
กรณีศึกษา 
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รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ENG25 4542 
กระบวนการ
อุตสาหกรรม
สำหรับวิศวกร
เครื่องกล 

หล ักการของกระบวนการทางกลและเคร ื ่องจ ักรใน
อุตสาหกรรม กระบวนการขนถ่ายวัสดุ การลดขนาดวัสดุ 
การแยกของแข็ง การแยกอนุภาคในของไหล การผสม การ
กรอง การตกตะกอน กระบวนการให้ความร้อน การกลั่น 
การสกัด กระบวนการในเครื่องระเหย เครื่องควบแน่น การ
ตกผลึก การเหวี่ยงแยก การอบแห้งและเครื่องอบแห้ง 

ENG25 4552  
การควบคุม
กระบวนการทาง
อุตสาหกรรมและ
วิชาการเครื่องมือ 

การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ และจำลองระบบด้านการ
ควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรมการระบุเอกลักษณ์
ของระบบ และการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์อย่าง
ง่าย  เครื ่องมือวัดและกระบวนการวัด  พฤติกรรมทาง
พลศาสตร์ของระบบ การออกแบบตัวควบคุมแบบป้องกลับ
และป้อนไปข้างหน้า  การปรับพารามิเตอร์ของตัวควบคุม 
การควบคุมกระบวนการโดยวิธีทางสถิติและการเตือนความ
ผิดพลาด  การสื ่อสารในระบบควบคุม  เทคโนโลยีการ
สื่อสารไร้สาย ความรู้เบื้องต้นในการทำเหมืองข้อมูลเพื่อทำ
ให้การตัดสินใจดีขึ้น 

ENG25 4562  
การออกแบบระบบ
ท่อทางวิศวกรรม 

พื้นฐานการออกแบบระบบท่ออุตสาหกรรม วัสดุท่อเบื้องต้น 
มาตรฐานสำหรับการออกแบบท่อ การเชื่อม การตรวจสอบ
แบบไม่ทำลายของแนวเชื่อม การต่อท่อ แบบของระบบท่อ 
อุปกรณ์ประกอบท่อและอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบท่อ อุปกรณ์
ทางความร้อน หม้อไอน้ำ การออกแบบระบบท่อน้ำร้อน การ
ออกแบบระบบท่อไอน้ำ การออกแบบระบบอากาศอัด 
ระบบการค้ำจุนท่อ 

ENG25 4572 
เทคโนโลยีกำลัง
ของไหล 

เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องจักรของไหลและการประยุกต์ใช้ใน
ระบบอุตสาหกรรม การผลิตกำลังของไหล เครื่องจักรกลของ
ไหล เครื่องสูบ พัดลม เครื่องเป่า เครื่องอัด ระบบกำลังของ
ของไหล น้ำม ันไฮดรอลิกส์ ถ ัง ท่อทาง วาล ์วควบคุม 
กระบอกสูบและมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ การออกแบบและ
เลือกใช้อุปกรณ์ในระบบกำลังของไหล 

ENG25 4582 
พลังงานทดแทน 

สถานการณ์และปัญหาพลังงาน แหล่งพลังงานจากเชื้อเพลิง 
ฟอสซิล เช่น ปิโตรเลียม ถ่านหินก๊าซธรรมชาติ แหล่ง
พลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงาน แสงอาทิตย์ พลังงานลม 
พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานนิวเคลียร์ 
เซลล์เชื้อเพลิง กระบวนการไพโรไลซิส กระบวนการแกส๊ซฟิิ
เคชั่น การสกัดน้ำมันและการผลิตไบโอดีเซล การหมักและ
การกลั่นเอทานอล การผลิตก๊าซชีวภาพ พลังงานชีวมวลจาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม พืชพลังงาน 
เช ื ้อเพล ิงจากขยะ การว ิ เคราะห ์ค ุณสมบัติ เช ื ้อเพลิง 
กระบวนการเผาไหม้และการวิเคราห์ไอเสีย การใช้พลังงาน
ทดแทนในอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า 
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ENG25 4553 
กระบวนการและ
เทคโนโลยีใน
ปัจจุบันของ
อุตสาหกรรมที่
น่าสนใจ 

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและเทคโนโลยีซึ่งเป็นท่ีสนใจหรือ
พัฒนาการใหม่ ๆ ของอุตสาหกรรมในขณะนั้น 

ENG25 4014 
ระเบียบวิธเีชิง
ตัวเลขสำหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล 

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
ผลการประมาณค่าและความคลาดเคลือ่น การหาค่ารากของ
สมการ การหาผลเฉลยเฉลี่ยของระบบสมการเชิงเส้น การ
ประมาณค่าในช่วงและการประมาณค่าด้วยพหุนาม การ
สร้างเส้นแนวโน้มของข้อมูลด้วยวิธีกำลังสองถดถอยน้อย
ที่สุด การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตเชิงตัวเลข การหาผล
เฉลยเชิงตัวเลขของสมการอนุพันธ์สามัญ 

ENG25 4024  
การหาค่าเหมาะสม
สุด 

การหาค ่าเหมาะสมที ่ส ุดแบบพลว ัต กำหนดการเชิง
คณิตศาสตร์ วิธีเกรเดียนด์ วิธีของนิวตัน กำหนดการเชิงเส้น 
กำหนดการไม ่ เช ิงเส ้น การหาค่าเหมาะสมที ่ส ุดผ ่าน
กระบวนการวิวัฒนาการ การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบหลาย
วัตถุประสงค์ 

ENG25 4544 
อินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่งสำหรับ
วิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกส ์

ศึกษาภาคทฤษฎีเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่ใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม การเช ื ่อมต ่อขอม ูลระหว ่าง
เครื ่องจักรและอุปกรณ์ร ับ-ส ่ง สินค้าอัตโนมัต ิ ศึกษา
ภาคปฏิบัติในการส่งสัญญาณและข้อมูลผ่านเครือข่ายระบบ
อินเทอร์เน็ต ด้วยไมโครคอนโทรเลอร์  เพื ่อให้เครื ่องจักร
อัตโนมัติสามารถสื่อสารกันผ่านโปรโตคอลได้ 

ENG25 4055  
การเรยีนรู้แบบ
เสรมิแรง 

การเร ียนรู ้ เบ ื ้องต้นเกี ่ยวกับการเร ียนร ู ้แบบเสริมแรง 
กระบวนการการตัดสินใจแบบมาร์คอฟ การเรียนรู ้การ
เสริมแรงบนพื ้นฐานมูลค่า การเรียนรู ้การเสริมแรงบน
พื้นฐานนโยบาย การเรียนรู้ความแตกต่างทางอารมณ์ การ
เร ียนร ู ้แบบค ิว ระบบเคร ือข ่ายคิวแบบเจาะลึก การ
ประยุกต์ใช้กับปัญหาต่าง ๆ ทางวิศวกรรม 

ENG25 4075
เทคโนโลยี
คลังข้อมูลขนาด
ใหญ่ 

หลักการเบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ การ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การบริหารจัดการและติดตั้ง
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ฮาดูปแมปรีดิวซ์สปาร์ก ภาษา
การเขียนโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
การค้นหาและการทำดัชนี การจำแนกประเภท การจัดกลุ่ม 
การเลือกคุณลักษณะ และการประยุกต์ใช้งานวิศวกรรมต่าง 
ๆ 

ENG25 4096  
สหกิจศึกษา 1 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 
1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อ



- 23 - 

ลำดับ 

ลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

(Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา เพื่อทำการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัด
จากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน
โดยคณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับ
จากสถานประกอบการ 

ENG25 4097  
สหกิจศึกษา 2 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 
1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา เพื่อทำการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัด
จากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน
โดยคณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับ
จากสถานประกอบการ 

ENG25 4098  
สหกิจศึกษา 3 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 
1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา เพื่อทำการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัด
จากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน
โดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับ
จากสถานประกอบการ 

2 การวิเคราะห์ปัญหา 
(Problem Analysis) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ 
วิจัย สืบค้น และวิเคราะห์ 
ปัญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อสรุป 

ENG25 2060 
คณิตศาสตร์
ประยุกตส์ำหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล 

ค่ารากของสมการ พีชคณิตเชิงเส้น ปัญหาค่าไอเกนและ
ไอเกนเวกเตอร์ อนุกรมเทย์เลอร์และการประยุกต์ใช้ การ
แก้ปัญหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ทบทวนสมการเชิง
อนุพันธ์สามัญ การแปลงลาปลาส แบบจำลองระบบทางกล 
ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น แคลคูลัสเชิงอนุพนัธ์
ของเวกเตอร์ เกรเดียนต์ ไดเวอร์เจนซ์และเคิร์ล 
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ของปัญหาที่มีนัยสำคัญ โดย
ใช้ หลักการทาง 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ และ วิทยาการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ 

ENG25 2090
พลศาสตร์
วิศวกรรมและการ
สั่นทางกล 

หลักพื้นฐานของพลศาสตร์  จลนศาสตร์และจลศาสตร์ของ
วัตถุเกร็ง และกลไกพื้นฐานที่เคลื ่อนที่ในระนาบ กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน  วิธีการของงานและพลังงาน  อิมพัลส์
และโมเมนตัม การสั ่นสะเทือนของระบบที ่มีองศาอิสระ
อันดับหนึ่ง  การสั่นโดยการหมุน การสั่นแบบอิสระ  การสั่น
แบบบังคับ  การสั่นสะเทือนของระบบที่มีความอิสระหลาย
อันดับ การตอบสนองของระบบแบบต่อเนื่อง  การวัดการสัน่  
วิธีการควบคุมการสั่น 

ENG25 2120  
การถ่ายเทความ
ร้อน 

รูปแบบและกระบวนการถ่ายเทความร้อน การนำความร้อน
ในวัสดุเนื้อสม่ำเสมอและเนื้อไม่สม่ำเสมอ การพาความร้อน
แบบปริพันธ์และแบบอนุพันธ์ การพาความร้อนแบบอิสระ
และแบบบังคับ ผลกระทบของความปั่นป่วนต่อการพาความ
ร้อน สหสัมพันธ์ตัวแปรไร้มิติเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน
การแผ่รังสีความร้อนการประยุกต์ใช้งานด้านการถ่ายเท
ความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและการเพิ่มอัตรา
การถ่ายเทความร้อนการถ่ายเทความร้อนด้วยการเดือดและ
การควบแน่น 

ENG25 3040 
พื้นฐานการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วย
ในการวิเคราะห์
ทางวิศวกรรม 

ก า ร ใ ช ้ ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร ์ ส ำ ห ร ั บ ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ป ั ญ ห า
วิศวกรรมเครื่องกล การสร้างแบบจำลองเชิงกายภาพและ
การจำลองปัญหาที่เกี่ยวกับกลศาสตร์ของแข็ง กลศาสตร์
ของไหล การถ่ายเทความร้อน และการสั ่นสะเทือนด้วย
ระเบียบวิธีผลต่างสืบเนื่องและระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์
ขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์ปัญหาแบบ 1 มิติ และ 2 มิติการ
กำหนดค่าที่ขอบและค่าเริ่มต้น การตรวจสอบความถูกต้อง
ของผลการจำลอง การประยุกต์ 

ENG25 3050 
กลศาสตร์ของแข็ง
เชิงคำนวณ 

ภาพรวมและการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไฟไนต์เอ
ลิเมนต์สำเร็จรูปวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลที่
เกี่ยวกับกลศาสตร์ของแข็ง การถ่ายเทความร้อน และการสัน่
ทางกล การจำลองและวิเคราะห์ปัญหาเอลิเมนต์หนึ่งมิติ ; 
วัตถุแท่งตรงและโครงข้อหมุน คานและโครงสร้าง เอลิเมนต์
สองมิติ; ปัญหาความเค้น/ความเครียดระนาบ และรูปทรง
การสมมาตร แผ่นบางและเปลือก เอลิเมนต์สามมิติแบบ
ชิ้นงานเดี่ยวและชิ้นงานประกอบ ผลกระทบของจำนวนเอลิ
เมนต์ต ่อความแม่นยำของผลลัพธ์ การวิเคราะห์ความ
เสียหาย การโก่งเดาะและความล้า ปัญหาการสั่นทางกลและ
ผลตอบสนองทางพลวัต ปัญหาทางความร้อนและความเค้น
เนื่องจากอุณหภูมิปัญหาค่าเหมาะสม และโครงงานปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ของแข็ง 
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ENG25 3080 
ระบบควบคมุ
อัตโนมัต ิ

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางกล 
ระบบไฟฟ้า ระบบความร้อน มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เป็น
ต้น ฟังก์ชั่นถ่ายโอนของระบบ การตอบสนองทางพลวัตของ
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ต่ออินพุทแบบขั้นบันได แบบ
แรม แบบดล แบบฮาร ์โมนิกส์ เป ็นต ้น การวิเคราะห์
เสถียรภาพของระบบ การวิเคราะห์ความผิดพลาดที่สถานะ
คงตัว การวิเคราะห์การตอบสนองเชิงพลวัตของแบบจำลอง
ทางคณิตศาสตร์บนโดเมนเวลาและโดเมนความถี ่ การ
ออกแบบตัวควบคุมแบบ P, PI, PD, PID, Lag, Lead, Lag-
Lead โดยวิธีการตอบสนองเชิงความถี ่ การประยุกต์ใช้
โปรแกรม MATLAB/Simulink ในการว ิ เ คราะห ์ และ
ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ 

ENG25 3100 
พื้นฐานพลศาสตร์
ของไหลเชิงคำนวณ 

แนวคิดของพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ สมการควบคุม
ของพลศาสตร์ของไหล สมการการนำพาของการไหล วิธี
ปริมาตรจำกัด การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางพลศาสตร์ของ
ไหลเชิงคำนวณสำหรับการไหลแบบราบเรียบและปั่นป่วน
ของปัญหาการไหลภายใน การไหลภายนอกผ่านสิ่งกีดขวาง 
และปัญหาการไหลร่วมกับการถ่ายโอนความร้อน การ
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของผล
คำนวณเชิงตัวเลข 

ENG25 3110  
การออกแบบระบบ
ความร้อน 

การออกแบบด้านวิศวกรรม  การออกแบบระบบที่ทำงานได้  
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การจำลองอุปกรณ์ความร้อน 
การจำลองระบบความร้อน เทคนิคการออกแบบระบบที่
เหมาะที่สุด เทคนิคการหาคำตอบ การฝึกปฏิบัติออกแบบ 

ENG25 4500 
โครงงานวิศวกรรม 
เครื่องกลรวบยอด 

การกำหนดกรอบแนวคิด การออกแบบ วิเคราะห์ และสร้าง
แบบหรือต้นแบบของระบบทางกลระบบของไหล และระบบ
ทางความร้อน การเขียนรายงาน การนำเสนอโครงงานและ
ผลสัมฤทธ์ิ ภายใต้การกำกับของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

ENG25 4021
วิศวกรรมการผลิต
ยานยนต์และการ
บริหารการผลิต 

กรรมวิธ ีการผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ประเภทต่าง ๆ และ
เทคโนโลยีการผลิต กระบวนการขึ้นรูป การพ่นสี การเคลือบ
วัสดุ มาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วนยาน
ยนต ์  กระบวนการประกอบยานยนต ์ภาพรวมของ
อ ุตสาหกรรมยานยนต ์และระบบบร ิหาร จ ัดการใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ หน่วยงานและกิจกรรมในองค์กรการ
ผลิต การวางแผนการผลิต ระบบการผลิตแบบลีนและระบบ
การผลิตแบบทันเวลาพอดี 

ENG25 4051 
คอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบและผลิต

ฟังก์ชันและคำสั่งพื ้นฐานของโปรแกรม CATIA การเขียน
แบบร่าง 2 มิติ การสร้างแบบจำลอง    3 มิติ การสร้าง
แบบจำลองพื้นผิว 3 มิติ การประกอบชิ้นส่วนแบบจำลอง 3 
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สำหรับงาน
วิศวกรรม 

มิติ การสร้างแบบ การประยุกต์ใช้โปรแกรมในงานเขียนแบบ
ทางกลและวางแผนผลิต 

ENG25 4061  
การออกแบบ 
และวิเคราะห์
โครงสร้างยานยนต ์

ตัวถังและโครงฐานยานพาหนะ ภาระที่กระทำต่อโครงสร้าง
ยานยนต์ สิ่งที่ต้องพิจารณาสำหรับโครงสร้าง การออกแบบ
หน้าตัดทางยานยนต์ ชิ้นส่วนผนังบางภายใต้ภาระการบิด 
การโก่งงอของแผ่นบาง การวิเคราะห์ตัวถังภายใต้ภาระการ
ดัดและภาระการบิด หลักการออกแบบรอยเชื ่อม การ
วิเคราะห์เส้นทางของแรงบนโครงสร้างแผ่นบางท่ีขึ้นรูปตัวถัง 
ผลตอบสนองเชิงพลวัตของโครงสร้างภายใต้การชนกระแทก 
มาตรฐานและข้อคำนึงเกี่ยวกับผู้โดยสารและความปลอดภัย 

ENG25 4071 
คอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบและ
วิเคราะห์ทาง
วิศวกรรมยานยนต ์

การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบ
และวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมยานยนต์ การสรา้ง
แบบจำลองเชิงกายภาพและการจำลอง การวิเคราะห์ปัญหา
ไม่เป็นเชิงเส้น การวิเคราะห์ความแข็งแรงและความแข็งตึง
ของโครงสร้างยานยนต์ การจำลองการทดสอบโครงสร้าง
ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยทางด้านยานยนต์ โครงงาน
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสำหรับออกแบบและวิเคราะห์ปัญหา
ทางวิศวกรรมยานยนต์ที่เกี่ยวข้อง 

ENG25 4091  
การควบคุมระบบ
ยานยนต ์

ภาพรวมของการควบคุมระบบต่าง ๆ ในรถยนต์ การจำลอง
ระบบทางยานยนต์ การควบคุมแบบหลายตัวแปร การ
ควบคุมแบบตัวแปรสเตท การควบคุมแบบตรรกศาสตร์
คลุมเครือ ความรู้เบื้องต้นในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ พื้นฐาน
การเชื ่อมต่อยานยนต์ และระบบรถขับเคลื ่อนอัตโนมัติ 
กรณีศึกษาด้านการควบคุมในยานยนต์ 

ENG25 4521  
การคำนวณ
สมรรถนะและการ
ออกแบบอากาศ
ยาน 

หลักการกลศาสตร์การบินเบื้องต้น การคำนวณสมรรถนะ
อากาศยาน อาทิ ความเร็วสูงสุดอัตราการไต่สูงสุด  เพดาน
บินสูงสุด พิสัยการบิน เวลาทำการบินสูงสุด สมรรถนะการ
นำเครื่องขึ้นลง รัศมีการเลี้ยวสั้นสุดอัตราเลี้ยวสูงสุด เป็นต้น 
เสถียรภาพของอากาศยาน กระบวนการการออกแบบ
อากาศยาน และการคำนวณการออกแบบอากาศยานเชิง
แนวคิด การประยุกต์ใช้การออกแบบอากาศยานในภารกิจ
ต่าง ๆ 

ENG25 4581 
กลศาสตร์พลวัต
การบินและการ
ควบคุม 

หลักการควบคุมอัตโนมัต ิ การวิเคราะห์และจำลองตัว
ควบคุมเชิงเส้น เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ 
การออกแบบและการชดเชยระบบควบคุม การประยุกต์
ร ะบบควบค ุ มการบ ิ นอ ั ต โนม ั ต ิ  ก ารประย ุ กต ์ ใ ช้  
MATLAB/Simulink ในการออกแบบและควบคุม 
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ENG25 4591  
การวิเคราะห์
โครงสร้างอากาศ
ยาน 

หลักการและทฤษฎีของการเปลี ่ยนแปลงรูปร่างรูปทรง 
ทฤษฎีความเค้นและความเครียดของวัสดุคุณสมบัติวัสดุ 
ความสัมพันธ ์ระหว่างความเค้นและความเคร ียด การ
วิเคราะห์ความเสียหายของโครงสร้างคานรับน้ำหนักและ
ชิ้นส่วนทางกลอย่างง่าย การรับภาระกรรมการโก่ง การ
เฉือน และการบิด ทฤษฎีความเสียหาย การวิเคราะห์การจับ
ยึดของแผ่นบาง หลักการและทฤษฎีวิเคราะห์พื้นผิวที่รับ
ความเค้น การวิเคราะห์การบิดของท่อผนังบางทั้งชนิดเปิด
และปิด วิเคราะห์ความเค้นในชิ้นส่วนอากาศยาน อาทิ ปีก 
คานแบบกล่องลำตัว เป็นต้น 

ENG25 4601  
การฝึกทักษะซ่อม
บำรุงอากาศยาน 

การทำความคุ ้นเคยเคร ื ่องบินเล ็ก การฝึกปฏิบัต ิซ ่อม
เครื ่องบินเล็กตามคู่มือการซ่อมบำรุงอากาศยาน การทำ
ความคุ้นเคยต่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุง 

ENG25 4611  
การซ่อมบำรุง
อากาศยานพาณิชย ์

ความรู้เกี่ยวกับระบบอากาศยานพาณิชย์ การใช้คู่มือการ
ซ่อมบำรุง การใช้คู่มือการแก้ไขปัญหา การใช้คู่มือรายการ
อุปกรณ์น้อยสุดสำหรับทำการบิน ฝึกปฏิบัติซ่อมบำรุง
อากาศด้วยเครื่องจำลองการซ่อมบำรุง 

ENG25 4062  
การสร้างและการ
จำลองทาง
คอมพิวเตอร์ในงาน
วิศวกรรมชีว
การแพทย์ 

ภาพรวมการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างและการจำลอง
ในงานทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ การสร้างแบบจำลองทาง
คอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ในการวินิจฉัยและ
การรักษาตลอดจนกระบวนการทางสรีรวิทยา การสร้าง
แบบจำลองเชิงกายภาพและสมบัติทางกลของกระดูกและ
เนื้อเยื่อบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบจำลองโครงสร้างและ
หน้าที ่ของข้อต ่อ แบบจำลองการส ัมผัส อ ุปกรณ์ทาง
การแพทย์และชิ้นส่วนปลูกฝังในร่างกาย โครงงานการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสำหรับออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาที่
เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

ENG25 4082  
การควบคุมทางชีว
การแพทย์ 

การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ และจำลองระบบและ
กระบวนการด้านชีวการแพทย์ การระบุเอกลักษณ์ของระบบ 
และการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย การทำ
ให้เป็นระบบเชิงเส้น  ระบบแบบไม่ต่อเนื่อง สมรรถนะของ
ระบบและการตีความหมายทางกายภาพ การออกแบบตัว
ควบคุม เสถียรภาพ อุปกรณ์ตรวจรู้ทางชีวการแพทย์  การ
จัดการสัญญาณ การสื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีการสื่อสารไร้
สาย การควบคุมแบบอัจฉริยะ กรณีศึกษาทางด้านชีว
การแพทย์ 

ENG25 4532  
การตรวจวดัและ
การตรวจสอบ
พลังงาน 

การวิเคราะห์การใช้พลังงานและการวัดที่เกี่ยวข้อง การวัด
ทางไฟฟ้า การวัดทางความร้อน การวัดการไหล การวัด
ความดัน และการวัดองค์ประกอบของแก๊ส การวิเคราะห์
ป ร ะส ิ ทธ ิ ภ าพอ ุ ปกรณ ์ ใช ้ พล ั ง ง าน  เ ช ่ นมอ เตอร์  
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คอมเพรสเซอร์ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เครื่องทำน้ำ
เย็น และ หม้อไอน้ำ การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับ
อากาศ  ระบบไฟแสงสว ่าง ระบบลมอัด ระบบไอน้ำ 
กฎหมายและข้อกำหนดการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและใน
โรงงาน การวิเคราะห์ต้นทุนการใช้พลังงาน การวิเคราะห์
ทางเศรษฐศาสตร์ การเขียนรายงานการจัดการพลังงาน 
กรณีศึกษา 

ENG25 4013 
ระบบควบคมุแบบ
ทันสมัย 

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบปริภูมิสเตท การ
ระบุเอกลักษณ์ของระบบ การวิเคราะห์ความสามารถการ
สังเกตและควบคุมได้ ตัวควบคุมแบบกำหนดตำแหน่งโพล 
ออกแบบตัวสังเกต ระบบเซอโว ตัวควบคุมแบบLQR ตัว
กรองคามาน ระบบควบคุมแบบปรับตัวได้ที่ใช้แบบจำลอง
อ้างอิง การประยุกต์ใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink ใน
การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ 

ENG25 4023  
ระบบควบคุมสมอง
กลฝังตัว 

การวัด เก็บข้อมูล แสดงผลแบบทันสมัยและควบคุมระบบ
ทางวิศวกรรมเครื่องกลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เชื่อมต่อ
อุปกรณ์ต่าง ๆ สู่โลกอินเตอร์เน็ต  การสร้างและวิเคราะห์
เสถ ียรภาพการตอบสนองเช ิงพลว ัตแบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์ของระบบทางกล  และไฟฟ้าในโดเมนเวลา  
โดเมนความถี่ ออกแบบตัวควบคุมแบบ PI, PD, PID, Lead, 
Lag, Lag-Lead ว ิ ธ ี ร ะ บ ุ เ อ กล ั ก ษณ ์ ข อ ง ร ะบบและ
ปัญญาประด ิษฐ ์ในการช ่วยประมาณแบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์และออกแบบตัวควบคุมระบบสมองกลฝังตัว
โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB/Simulink 
และ Python 

ENG25 4033  
การวัดและการ
วิเคราะห์การ
สั่นสะเทือน 

การวัด การเก็บข้อมูล การจัดการสัญญาณทั้งโดเมนเวลา
และโดเมนความถี่ การทดสอบ วินิจฉัย และแก้ปัญหาความ
ไม่สมดุล การเยื้องศูนย์เพลา รีโซแนนซ์ของเครื่องจักร ด้วย
การทดสอบโมดอล (Modal Testing) และการวิเคราะห์
สเปกตร ัม (Spectrum Analysis) เกณฑ์มาตรฐานการ
สั่นสะเทือนของเครื่องจักร 

ENG25 4043 
เครื่องจักรหมุน
และการควบคุม 

พลศาสตร์ของโรเตอร์แข็งเกร็งและยืดหยุ่น พฤติกรรมการ
สั่นตามขวางและการบิดตัว ความเร็ววิกฤต เสถียรภาพการ
หมุน ผลกระทบของไจโรสโคป การวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธี
ไฟไนต์อิลิเมนต์ การวิเคราะห์ด้วยเทคนิครูปร่างเบี่ยงเบน
ขณะปฏิบัติงาน การวิเคราะห์วงโคจรการหมุน ตรวจสอบ
และแก้ปัญหาความไม่สมดุล การหลวงคลอนทางกล ความ
เสียหายของตลับลูกปืน 
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ENG25 4554  
การมองเห็นของ
เครื่องจักร 

กล่าวนำในเรื่องการประมวลผลภาพ  และการมองเห็นของ
เครื่องจักร  ชนิดและรูปแบบของรูปภาพดิจิทัล  การกำหนด
ขอบเขตรูปเทคนิคในการจดจำรูปทรงของวัตถุ  เทคนิคการ
ปรับแต่งกล้องและแสงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ
การมองเห็นของเครื่องจักร  การเชื่อมต่อการมองเห็นของ
เครื่องจักรกับอุปกรณ์ควบคุม ออกแบบโครงงาน 

ENG25 4564  
การเรยีนรู้ของ
เครื่อง 

แนวคิดการเรียนรู ้แบบมีผู ้ฝึกสอนและไม่มีผู ้ฝึกสอน การ
เตรียมข้อมูลแลการสำรวจการกระจายข้อมูล การเรียนรู้ของ
เครื่องเชิงสถิติ การเรียนรู้ของเครื่องเชิงปัญญาประดิษฐ์ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ การแปลผลโมเดลที่ได้จากการเรียนรู้ 

ENG25 4097  
สหกิจศึกษา 2 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 
1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา เพื่อทำการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัด
จากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน
โดยคณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับ
จากสถานประกอบการ 

ENG25 4513  
การจัดการโรงงาน 

ระบบการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์  การปรับปรุงเพื่อ
เพิ ่มผลผลิต  ระบบการจัดการสินค้าการบริหารคุณภาพ
โด ย ร วม  ( Total Productive Maintenance) แ ล ะกา ร
บำรุงร ักษาทวีผลแบบทุกคนมีส ่วนร่วม(Total Quality 
Management)  5ส 

ENG25 4523  
ระบบบริหารการ
จัดการคุณภาพ 

มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพยานยนต์ IATF 16949  การ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน IATF 16949  การควบคุม
กระบวนการทางสถิติ (Statistical Process Control)  การ
วางแผนค ุณภาพผลิตภัณฑ์ล ่วงหน้าและแผนควบคุม 
( Advanced Product Quality Planning and Control 
Plan)  การวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบ (Failure 
Mode and Effect Analysis)  การวิเคราะห์ระบบการวัด 
( Measuring System Analysis)  ร ะ บ บ ก า ร จ ั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อม ISO 14001  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย OHSAS 18001 

ENG25 4533  
การควบคุม
กระบวนการผลติ 

การออกแบบและการพัฒนากระบวนการ  แผนการควบคุม/ 
การควบคุมกระบวนการ  มาตรฐานการทำงาน/ มาตรฐาน
การดำเนินการ  กระบวนการตรวจสอบ 
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ENG25 4543 
เครื่องมือและ
เทคนิคเพิ่มผลผลติ 

ไคเซ ็นและว ิธ ีการปร ับปร ุงพ ัฒนาอ ื ่น  ๆ ในวงการ
อุตสาหกรรม  กระบวนการแก้ไขปัญหา(Problem Solving) 
ตัวชี ้ว ัดผลความสำเร ็จ (Key Performance Indicators) 
ดัชนีวัดผลความสำเร็จแบบสมดุล(Balanced Scorecard) 
และโอเคอาร์ส (Objective and Key Results) การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  ภาวะผู้นำ 

ENG25 4014 
ระเบียบวิธเีชิง
ตัวเลขสำหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล 

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
ผลการประมาณค่าและความคลาดเคลือ่น การหาค่ารากของ
สมการ การหาผลเฉลยเฉลี่ยของระบบสมการเชิงเส้น การ
ประมาณค่าในช่วงและการประมาณค่าด้วยพหุนาม การ
สร้างเส้นแนวโน้มของข้อมูลด้วยวิธีกำลังสองถดถอยน้อย
ที่สุด การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตเชิงตัวเลข การหาผล
เฉลยเชิงตัวเลขของสมการอนุพันธ์สามัญ 

ENG25 4024  
การหาค่าเหมาะสม
สุด 

การหาค ่าเหมาะสมที ่ส ุดแบบพลว ัต กำหนดการเชิง
คณิตศาสตร์ วิธีเกรเดียนด์ วิธีของนิวตัน กำหนดการเชิงเส้น 
กำหนดการไม ่ เช ิงเส ้น การหาค่าเหมาะสมที ่ส ุดผ ่าน
กระบวนการวิวัฒนาการ การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบหลาย
วัตถุประสงค์ 

ENG25 4034  
การวิเคราะห์และ
จำลองปัญหาของ
วัสดุคอมโพสิต 

วัสดุคอมโพสิตเบื ้องต้น ทฤษฎีลามิเนชันแบบคลาสสิก 
เกณฑ์ความเสียหาย การจำลองปัญหาของวัสดุคอมโพสิต 
การสร้างแบบจำลอง การกำหนดทิศทางของวัสดุ การแบ่งเอ
ลิเมนต์ และกระบวนการหลังการวิเคราะห์  การจำลองจุด
เชื่อมต่อของวัสดุคอมโพสิต การหาค่าเหมาะสมของวัสดคุอม
โพสิต โครงงานการจำลองของวัสดุคอมโพสิต 

ENG25 4044  
การจำลองปัญหา
การไหลและความ
ร้อน 

การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้แนวคิดของพลศาสตร์ของไหล
เชิงคำนวณแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการไหลและการถ่ายเท
ความร้อน การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางพลศาสตร์ของไหล
เชิงคำนวณสำหรับปัญหาการไหลที่สภาวะคงตัวและไม่คงตัว 
การจำลองแบบกริดเคลื ่อนที ่ การถ่ายเทความร้อนใน
อุปกรณ์อิเล ็กทรอนิกส์ การไหลผ่านวัสดุพรุน ปัญหา
ปฏิสัมพันธ์การไหลและการถ่ายเทความร้อนในห้องปรับ
อากาศ การไหลและโครงสร้างของวัสดุ โครงงานการจำลอง
ปัญหาการไหลที่สนใจ การนำเสนอด้วยวาจา 

ENG25 4054  
การจำลองการ
เคลื่อนที่ของ
เครื่องจักรกล 

จลนศาสตร์และจลศาสตร์เครื ่องจักรกล การจำลองการ
เคลื่อนที่ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเชิงพาณิชย์ การคำนวณต้น
กำลังของเครื่องจักรกล การวิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติ การ
เคราะห์ลูกเบี้ยว การจำลองระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ไฟ
ไนท์เอลิเมนต์จากผลลัพธ์ของการเคลื่อนที่ โครงงานของ
ปัญหาที่สนใจ การนำเสนอด้วยวาจา 
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ENG25 4064  
การจำลองเชิง
ตัวเลขในงานไฟฟ้า
เคม ี

แนวคิดพื้นฐานของระบบทางไฟฟ้าเคมี การจำลองปฏกิิริยา
แบบผันกลับได้ กึ่งผันกลับได้ และผันกลับไม่ได้ การจำลอง
เทคนิคการวิเคราะห์ทางไฟฟ้าเคมีอย่าง potential step 
และ voltammetry การจำลองกระแสไฟฟ้าแบบฟาราเดย์ 
และกระแสไฟฟ้าแบบไม่ใช่ฟาราเดย์ การจำลองอุปกรณ์
พลังงานไฟฟ้าเคมี 

ENG25 4554  
การมองเห็นของ
เครื่องจักร 

กล่าวนำในเรื่องการประมวลผลภาพ  และการมองเห็นของ
เครื่องจักร  ชนิดและรูปแบบของรูปภาพดิจิทัล  การกำหนด
ขอบเขตรูปเทคนิคในการจดจำรูปทรงของวัตถุ  เทคนิคการ
ปรับแต่งกล้องและแสงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ
การมองเห็นของเครื่องจักร  การเชื่อมต่อการมองเห็นของ
เครื่องจักรกับอุปกรณ์ควบคุม ออกแบบโครงงาน 

ENG25 4045 
เหมืองข้อมูล 

แนวคิดเหมืองข้อมูลพื ้นฐาน การเตรียมข้อมูลก่อนการ
ประมวลผล คลังข้อมูล การล้างข้อมูล การรวมข้อมูล การ
แปลงและการลดข้อมูล การหารูปแบบและความสัมพันธ์ 
การสร้างแบบจำลองสำหรับการแยกประเภทและการ
ทำนาย และการวิเคราะห์จัดกลุ่ม 

ENG25 4055  
การเรยีนรู้แบบ
เสรมิแรง 

การเร ียนรู ้ เบ ื ้องต้นเกี ่ยวกับการเร ียนร ู ้แบบเสริมแรง 
กระบวนการการตัดสินใจแบบมาร์คอฟ การเรียนรู ้การ
เสริมแรงบนพื ้นฐานมูลค่า การเรียนรู ้การเสริมแรงบน
พื้นฐานนโยบาย การเรียนรู้ความแตกต่างทางอารมณ์ การ
เร ียนร ู ้แบบค ิว ระบบเคร ือข ่ายค ิวแบบเจาะลึ ก การ
ประยุกต์ใช้กับปัญหาต่าง ๆ ทางวิศวกรรม 

ENG25 4065 
ปัญญาประดิษฐ์
สำหรับหุ่นยนต์
และระบบอิสระ 

การประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ 
การเรียนรู้ของเครื่อง การมองเห็นของคอมพิวเตอร์สำหรับ
การปรับรู ้สิ ่งแวดล้อม การควบคุม และการตัดสินใจของ
หุ่นยนต์และระบบอิสระ อาทิหุ่นยนต์เคลื่อนที่ รถอัตโนมัติ 
โดรน เป็นต้น การหลบหลีกสิ่งกีดขวาง การตรวจจับและ
ติดตามวัตถุ การเคลื่อนที่ตามเลน การประยุกต์ใช้กับปัญหา
ต่าง ๆ ทางวิศวกรรม 

ENG25 4515 
วิศวกรรม
บำรุงรักษา 

พื้นฐานแนวคิดการบำรุงรักษาแบบต่าง ๆ การบำรุงรักษา
เมื่อเสื่อมสภาพ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ทั้งแบบตามเวลา
และตามสภาพชิ ้นส่วน การป้องกันการบำรุงรักษา การ
บำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) และ 8 เสา
หลักของ TPM หลักการจัดทำแผนการตรวจสอบ หล่อลื่น 
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เปลี ่ยนชิ ้นส่วนเครื ่องจักรและอุปกรณ์ การวัดและการ
ประเมินประสิทธิภาพการบำรุงรักษาและ OEE แนวคิดและ
เทคโนโลยีการบำรุงรักษาสมัยใหม่ 

ENG25 4525  
การตรวจสอบ
เครื่องกำเนิดไอน้ำ
และภาชนะรับ
ความดัน 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไอน้ำ และภาชนะรับ
ความดัน ความเข้าใจเกี ่ยวกับมาตรฐานตามหลักสากลที่
เกี่ยวข้อง การเช่ือมสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำและภาชนะรับ
ความดัน การตรวจสอบการเชื ่อม แนวทางการออกแบบ
ภาชนะรับความดัน กลไกความเสียหายของภาชนะรับความ
ดันและอันตรายจากเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขั้นตอนการวางแผน
และวิธีการตรวจทดสอบเครื่องกำเนิดไอน้ำและภาชนะรับ
ความดัน แนวคิดเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้ไอน้ำ และ
น้ำคอนเดนเสท กฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง และจรรยาบรรณ
วิศวกร 

ENG25 4535  
การตรวจสอบ
สัญลักษณ์ GD&T 
ด้วยเครื่องวัด 
CMM 

การตรวจวัดความเบี่ยงเบนทางด้านรูปร่างรูปทรง สัญลักษณ์ 
GD&T เครื่องวัด 3 มิติ การวางแผนการตรวจวัด ความไม่
แน่นอนจากการตรวจวัด การแปลความหมายในแบบงาน 
การกำหนดกลยุทธ์การตรวจสอบ 

ENG25 4545  
การตรวจสอบแบบ
ไม่ทำลายโดย
กระแสไฟฟ้า
ไหลวน 

ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า การเหนี ่ยวนำกระแสไหลวนจาก
ขดลวด การสร้างกระแสไหลวน คุณลักษณะการไหลของ
กระแสไหลวน  การรบกวนกระแสไหลวนจากการเปลี่ยน
อิมพีแดนซ์ขดลวด ระนาบอิมพีแดนซ์ขั ้นต้น ระยะทะลุ
มาตรฐาน การล่าช้าของเฟสมาตรฐาน เครื่องมือตรวจสอบ
รอยบกพร่องด้วยกระแสไหลวน การสอบเทียบเครื ่องมือ 
การตรวจสอบรอยบพร่องและประเมินผล 

ENG25 4555  
การตรวจสอบแบบ
ไม่ทำลายโดยวิธี
คลื่นเสียงความถี่สูง 

ความรู้พื้นฐานในการตรวจสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง 
ข้อกำหนดตามมาตรฐานในการรับรองบุคลากรด้านการ
ทดสอบโดยไม่ทำลาย  กระบวนการเช่ือม ความไม่ต่อเนื่องที่
เกี ่ยวข้องกับแนวการเชื ่อม มาตรฐานที ่เกี ่ยวข้องในการ
ตรวจสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง  เกณฑ์การตัดสินใน
การตรวจสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง และการอบรมเชิง
ปฏิบัติในการตรวจสอบแบบไม่ทำลายโดยวิธีคลื ่นเสียง
ความถี ่ส ูง เช่น การสอบเทียบเครื ่องมือเบื ้องต้น การ
ตรวจสอบช้ินงานและประเมินผลตามเกณฑ์การตัดสิน 



- 33 - 

ลำดับ 

ลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

(Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ENG25 4565  
การตรวจสอบแบบ
ไม่ทำลายโดยผง
แม่เหล็กและสาร
แทรกซึม 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทดสอบแบบไม่ทำลาย หลักการ
ทดสอบแบบไม่ทำลายแบบการใช้สารแทรกซึมและแบบใช้
อนุภาคแม่เหล็ก คุณสมบัติของสารแทรกซึมและอนุภาค
แม่เหล็ก ความไม่ต่อเนื่องในวัสดุ การสร้างสนามแม่เหล็ก
และการคลายอำนาจสนามแม่เหล็ก วัสดุทดสอบด้วยวิธีใช้
สารแทรกซึมและใช้อนุภาคแม่เหล็ก การเลือกประเภทของ
สารแทรกซึมเพื่อทดสอบ อุปกรณ์ของการทดสอบด้วยสาร
แทรกซึมและอนุภาคแม่เหล็ก มาตรฐานการทดสอบ ASTM 
E165 แ ล ะ  ASTM E709 ม า ต ร ฐ า น อ ื ่ น  ๆ  ท ี ่ ใ ช ้ ใ น
ภาคอุตสาหกรรม การเตรียมผิวชิ้นทดสอบก่อนการทดสอบ 
การทำความสะอาดก่อนและหลังการทดสอบ ขั้นตอนการ
ทดสอบ การตรวจสอบรอยเชื่อมพื้นฐานด้วยวิธีใช้สารแทรก
ซึมและใช้ผงแม่เหล็ก การตีความและการประเมินผล 
ปฏิบัติการทดสอบแบบไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึมและ
อนุภาคแม่เหล็ก 

ENG25 4096  
สหกิจศึกษา 1 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 
1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา เพื่อทำการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัด
จากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน
โดยคณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับ
จากสถานประกอบการ 

ENG25 4097  
สหกิจศึกษา 2 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 
1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา เพื่อทำการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัด
จากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน
โดยคณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับ
จากสถานประกอบการ 

ENG25 4098  
สหกิจศึกษา 3 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 



- 34 - 

ลำดับ 

ลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

(Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา เพื่อทำการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัด
จากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน
โดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับ
จากสถานประกอบการ 

ENG25 4099 
โครงงานวิชาชีพ
วิศวกรรมเครื่องกล 

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกลที่ผู้สอนมอบหมาย  ด้วยความ
เห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาฯสำหรับนักศึกษาผู้สมัครใจไม่
ไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ สนับสนุนให้นำหัวเรื่อง
ที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
มาทำเป็นโครงงาน อาจเป็นโครงการแบบพหุวิทยาการที่รวม
การศึกษาวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจและเศรษฐการเข้าไว้ด้วยกัน 
โครงงานจะต้องสำเร็จภายในไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดย
ต้องส่งเอกสารรายงานและจะต้องมีการสอบปากเปล่า ให้ผล
ประเมินเป็น S/U 

3 การออกแบบ/พัฒนาหา
คำตอบของปัญหา  
(Design/Development 
of Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาคำตอบ
ของปัญหาทาง วิศวกรรมที่
ซับซ้อน และออกแบบระบบ 
ชิ้นงาน หรือกระบวนการ 
ตามความจำเป็นและ
เหมาะสม กับข้อพิจารณา
ทางด้านสาธารณสุข ความ
ปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

ENG25 2070  
การเขียนแบบทาง
กล 

มาตรฐานการเขียนแบบทางกลในงานอุตสาหกรรม พื้นฐาน
สัญลักษณ์พิก ัดทางด้านรูปทรง การเขียนแบบโดยใช้
คอมพิวเตอร์ แบบงาน 2 มิติ และ 3 มิติ งานโลหะแผ่นบาง 
งานเชื่อม งานประกอบช้ินส่วนเครื่องจักร แบบสั่งงาน 

ENG25 2100 
ความรู้เบื้องต้น
ปัญญาประดิษฐ ์

แนวคิดและหลักการพื ้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ การ
แก้ปัญหา การค้นหาและการวางแผน การแทนความรู้และ
การหาเหตุผล การเรียนรู้ของเครื่องจักร เทคนิคการจำแนก
ข้อมูล เช่น เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ทฤษฎีเบยส์ เพื่อนบ้านที่
ใกล้เคียงที ่ส ุด โครงข่ายประสาทเทียม เป็นต้น ระบบ
ผู้เชี่ยวชาญและการอนุมาน การสกัดและเลือกคุณลักษณะ
เด่น การแบ่งกลุ่มข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรม 

ENG25 3030  
การทำความเย็น
และการปรับ
อากาศ 

ความรู้ขั้นต้นของหลักการทำความเย็นและค่าสัมประสิทธิ์
สมรรถนะ การปรับปรุงการอัดไอ    วัฏจักรการทำความเย็น 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบ สารทำความเย็นและ
ค่าคุณสมบัติ การทำความเย็นแบบระเหยและหอทำความ
เย็น การทำความเย็นแบบดูดซึม การคำนวณภาระความเย็น
ของระบบทำความเย็นการแช่แข็งอาหาร เกณฑ์ความสุข
สบายเชิงความร้อนและคุณภาพอากาศภายใน ระบบปรับ
อากาศ การประมาณภาระความเย็นของระบบปรับอากาศ 
การออกแบบระบบท่อน้ำเย็น การระบายอากาศและการ
ออกแบบระบบท่อลม 
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ENG25 3040 
พื้นฐานการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วย
ในการวิเคราะห์
ทางวิศวกรรม 

ก า ร ใ ช ้ ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร ์ ส ำ ห ร ั บ ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ป ั ญ ห า
วิศวกรรมเครื่องกล การสร้างแบบจำลองเชิงกายภาพและ
การจำลองปัญหาที่เกี่ยวกับกลศาสตร์ของแข็ง กลศาสตร์
ของไหล การถ่ายเทความร้อน และการสั ่นสะเทือนด้วย
ระเบียบวิธีผลต่างสืบเนื่องและระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์
ขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์ปัญหาแบบ 1 มิติ และ 2มิติการ
กำหนดค่าที่ขอบและค่าเริ่มต้น การตรวจสอบความถูกต้อง
ของผลการจำลอง การประยุกต์ 

ENG25 3050 
กลศาสตร์ของแข็ง
เชิงคำนวณ 

ภาพรวมและการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไฟไนต์เอ
ลิเมนต์สำเร็จรูปวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลที่
เกี่ยวกับกลศาสตร์ของแข็ง การถ่ายเทความร้อน และการสัน่
ทางกล การจำลองและวิเคราะห์ปัญหาเอลิเมนต์หนึ่งมิติ ; 
วัตถุแท่งตรงและโครงข้อหมุน คานและโครงสร้าง เอลิเมนต์
สองมิติ; ปัญหาความเค้น/ความเครียดระนาบ และรูปทรง
การสมมาตร แผ่นบางและเปลือก เอลิเมนต์สามมิติแบบ
ชิ้นงานเดี่ยวและชิ้นงานประกอบ ผลกระทบของจำนวนเอลิ
เมนต์ต ่อความแม่นยำของผลลัพธ์ การวิเคราะห์ความ
เสียหาย การโก่งเดาะและความล้า ปัญหาการสั่นทางกลและ
ผลตอบสนองทางพลวัต ปัญหาทางความร้อนและความเค้น
เนื่องจากอุณหภูมิปัญหาค่าเหมาะสม และโครงงานปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ของแข็ง 

ENG25 3070  
การออกแบบระบบ
เครื่องจักรกล 

การออกแบบต้นกำลังและการเลือกใช้ต้นกำลังในเครื่องจักร
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปอุตสาหกรรมภาคสนาม 
และยานพาหนะ ระบบจับยึดชิ้นงาน เช่น สลักเกลียว การ
เชื่อม วิเคราะห์ระบบเบรกและการตดัต่อกำลงั การวิเคราะห์
และส ังเคราะห ์การเคล ื ่อนที ่ของกลไกที ่ประกอบใน
เครื่องจักรกลภายใต้ภาระกระทำคือ แรงดึง แรงกด โมเมนต์
ดัด และโมเมนต์บิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
โครงงานและกรณีศึกษาออกแบบ 

ENG25 3080  
ระบบควบคมุ
อัตโนมัต ิ

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางกล 
ระบบไฟฟ้า ระบบความร้อน มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เป็น
ต้น ฟังก์ชั่นถ่ายโอนของระบบ การตอบสนองทางพลวัตของ
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ต่ออินพุทแบบขั้นบันได แบบ
แรม แบบดล แบบฮาร ์โมนิกส์ เป ็นต ้น การวิเคราะห์
เสถียรภาพของระบบ การวิเคราะห์ความผิดพลาดที่สถานะ
คงตัว การวิเคราะห์การตอบสนองเชิงพลวัตของแบบจำลอง
ทางคณิตศาสตร์บนโดเมนเวลาและโดเมนความถี ่ การ
ออกแบบตัวควบคุมแบบ P, PI, PD, PID, Lag, Lead, Lag-
Lead โดยวิธีการตอบสนองเชิงความถี ่ การประยุกต์ใช้
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โปรแกรม MATLAB/Simulink ในการว ิ เ คราะห ์ และ
ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ 

ENG25 3090
หุ่นยนต์
อุตสาหกรรม 

ประเภทโครงสร้าง ระบบควบคุมของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
ศึกษาจลน์ศาสตร์ของหุ่นยนต์พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ใน
การช่วยคำนวณจลนศาสตร์ของกลไกหุ่นยนต์ ศึกษาลักษณะ
การใช้งานหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมการฝึกปฏิบัติในการ
ควบคุมหุ ่นยนต์ประเภทต่าง ๆ ประเภทของมือจับและ
ลักษณะการทำงานอื่น ๆการออกแบบอุปกรณ์ส่วนเสริม
เพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานได้ตามเป้าหมาย ทดสอบการทำงาน
ของอุปกรณ์และหุ่นยนต์ 

ENG25 3100 
พื้นฐานพลศาสตร์
ของไหลเชิงคำนวณ 

แนวคิดของพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ สมการควบคุม
ของพลศาสตร์ของไหล สมการการนำพาของการไหล วิธี
ปริมาตรจำกัด การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางพลศาสตร์ของ
ไหลเชิงคำนวณสำหรับการไหลแบบราบเรียบและปั่นป่วน
ของปัญหาการไหลภายใน การไหลภายนอกผ่านสิ่งกีดขวาง 
และปัญหาการไหลร่วมกับการถ่ายโอนความร้อน การ
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของผล
คำนวณเชิงตัวเลข 

ENG25 3110  
การออกแบบระบบ
ความร้อน 

การออกแบบด้านวิศวกรรม  การออกแบบระบบที่ทำงานได้  
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การจำลองอุปกรณ์ความร้อน 
การจำลองระบบความร้อน เทคนิคการออกแบบระบบที่
เหมาะที่สุด เทคนิคการหาคำตอบ การฝึกปฏิบัติออกแบบ 

ENG25 4500 
โครงงาน
วิศวกรรมเครื่องกล
รวบยอด 

การกำหนดกรอบแนวคิด การออกแบบ วิเคราะห์ และสร้าง
แบบหรือต้นแบบของระบบทางกลระบบของไหล และระบบ
ทางความร้อน การเขียนรายงาน การนำเสนอโครงงานและ
ผลสัมฤทธ์ิ ภายใต้การกำกับของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

ENG25 4051 
คอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบและผลิต

ฟังก์ชันและคำสั่งพื ้นฐานของโปรแกรม CATIA การเขียน
แบบร่าง 2 มิติ การสร้างแบบจำลอง    3 มิติ การสร้าง
แบบจำลองพื้นผิว 3 มิติ การประกอบชิ้นส่วนแบบจำลอง 3 
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สำหรับงาน
วิศวกรรม 

มิติ การสร้างแบบ การประยุกต์ใช้โปรแกรมในงานเขียนแบบ
ทางกลและวางแผนผลิต 

ENG25 4061  
การออกแบบและ
วิเคราะห์โครงสร้าง
ยานยนต์ 

ตัวถังและโครงฐานยานพาหนะ ภาระที่กระทำต่อโครงสร้าง
ยานยนต์ สิ่งที่ต้องพิจารณาสำหรับโครงสร้าง การออกแบบ
หน้าตัดทางยานยนต์ ชิ้นส่วนผนังบางภายใต้ภาระการบิด 
การโก่งงอของแผ่นบาง การวิเคราะห์ตัวถังภายใต้ภาระการ
ดัดและภาระการบิด หลักการออกแบบรอยเชื ่อม การ
วิเคราะห์เส้นทางของแรงบนโครงสร้างแผ่นบางท่ีขึ้นรูปตัวถัง 
ผลตอบสนองเชิงพลวัตของโครงสร้างภายใต้การชนกระแทก 
มาตรฐานและข้อคำนึงเกี่ยวกับผู้โดยสารและความปลอดภัย 

ENG25 4071 
คอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบและ
วิเคราะห์ทาง
วิศวกรรมยานยนต ์

การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบ
และวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมยานยนต์ การสรา้ง
แบบจำลองเชิงกายภาพและการจำลอง การวิเคราะห์ปัญหา
ไม่เป็นเชิงเส้น การวิเคราะห์ความแข็งแรงและความแข็งตึง
ของโครงสร้างยานยนต์ การจำลองการทดสอบโครงสร้าง
ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยทางด้านยานยนต์ โครงงงาน
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสำหรับออกแบบและวิเคราะห์ปัญหา
ทางวิศวกรรมยานยนต์ที่เกี่ยวข้อง 

ENG25 4111  
ระบบยานพาหนะ
ภาคพื ้นดินที ่ขับขี่
ด้วยตัวเอง 

หลักการพื้นฐานของระบบยานยนต์ไร้คนขับและการทำงาน
ของส่วนประกอบต่าง ๆ เบื ้องต้นระบบพิกัด จลนศาสตร์ 
พลศาสตร์ของยานยนต์ เซนเซอร์สำหรับยานยนต์ไร้คนขับ 
วิธีการประมาณสถานะสถาปัตยกรรมระบบควบคุมการขับขี่
อัตโนมัติ อาทิ ระบบควบคุมการขับขี่ด้วยไฟฟ้าทั้งระบบ
ควบคุมคันเร่ง,บังคับเลี้ยว และเบรก ระบบควบคุมความเร็ว
เดินทาง ระบบควบคุมความเร็วเดินทางแบบปรับตัวได้ 
ระบบควบคุมรถอยู่ในเลน การนำทาง วิธีการวางแผนและ
สร้างเส้นทางการขับขี ่ การควบคุมภารกิจ (การควบคุม
ระดับสูง) 

ENG25 4631 
โปรแกรมคาเทีย
สำหรับการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรม 

ฟังก์ชันและคำสั่งพื ้นฐานของโปรแกรม CATIA การเขียน
แบบร่าง 2 มิต ิ การสร้างแบบจำลอง 3 มิต ิ การสร้าง
แบบจำลองพื้นผิว 3 มิติ การประกอบชิ้นส่วนแบบจำลอง 3 
มิติ การสร้างแบบ การประยุกต์ใช้โปรแกรมในงานเขียนแบบ
ทางกล 

ENG25 4521  
การคำนวณ
สมรรถนะและการ
ออกแบบอากาศ
ยาน 

หลักการกลศาสตร์การบินเบื้องต้น การคำนวณสมรรถนะ
อากาศยาน อาทิ ความเร็วสูงสุดอัตราการไต่สูงสุดเพดานบิน
สูงสุด พิสัยการบิน เวลาทำการบินสูงสุด สมรรถนะการนำ
เครื่องขึ้นลง รัศมีการเลี้ยวสั้นสุดอัตราเลี้ยวสูงสุด เป็นต้น 
เสถียรภาพของอากาศยาน กระบวนการการออกแบบ
อากาศยาน และการคำนวณการออกแบบอากาศยานเชิง
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แนวคิด การประยุกต์ใช้การออกแบบอากาศยานในภารกิจ
ต่าง ๆ 

ENG25 4571  
การเรยีนรู้ของ
เครื่องและการ
มองเห็นของ
คอมพิวเตอร์ในงาน
ระบบอากาศยานไร้
นักบิน 

การประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ของ
เครื่องและการมองเห็นของคอมพิวเตอร์สำหรับการปรับรู้
สิ่งแวดล้อม การควบคุม และการตัดสินใจของระบบอากาศ
ยานไร้นักบิน เป็นต้น การนำทางอากาศยานการหลบหลีกสิง่
กีดขวาง การตรวจจับและติดตามวัตถุภาคพื้น การเคลื่อนที่
ตามเส้นทางภาคพื้น การประยุกต์ใช้กับปัญหาต่าง ๆ ทาง
วิศวกรรม 

ENG25 4581 
กลศาสตร์พลวัต
การบินและการ
ควบคุม 

หลักการควบคุมอัตโนมัต ิ การวิเคราะห์และจำลองตัว
ควบคุมเชิงเส้น เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับ 
การออกแบบและการชดเชยระบบควบคุม การประยุกต์
ร ะบบควบค ุ มการบ ิ นอ ั ต โนม ั ต ิ  ก ารประย ุ กต ์ ใ ช้  
MATLAB/Simulink ในการออกแบบและควบคุม 

ENG25 4052 
วิศวกรรมย้อนรอย
และการสรา้ง
ต้นแบบรวดเร็ว
ในทางวิศวกรรมชีว
การแพทย์ 

ภาพรวมและความสำคัญของวิศวกรรมย้อนรอยในทาง
วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิธีการทางวิศวกรรมย้อนกลับ ดิจิทลั 
3 มิติ - แนวคิดและวิธีการในสาขาชีวการแพทย์ (CT และ 
MRI) การประมวลผลล่วงหน้าของผลลัพธ์ของการแปลงเป็น
ดิจิทัล 3 มิติ การสร้างพื ้นผิวที ่ซับซ้อนขึ ้นใหม่ - สร้าง
แบบจำลอง CAD แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญ
ของการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วในสาขาวิศวกรรมชีว
การแพทย์ เทคโนโลยีของการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว 
วัสดุชีวการแพทย์สำหรับการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว การ
รวมระบบสำหรับวิศวกรรมย้อนกลับและการสร้างต้น
แบบอย่างรวดเร็ว 

ENG25 4062  
การสร้างและการ
จำลองทาง
คอมพิวเตอร์ในงาน
วิศวกรรมชีว
การแพทย์ 

ภาพรวมการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างและการจำลอง
ในงานทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ การสร้างแบบจำลองทาง
คอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ในการวินิจฉัยและ
การรักษาตลอดจนกระบวนการทางสรีรวิทยา การสร้าง
แบบจำลองเชิงกายภาพและสมบัติทางกลของกระดูกและ
เนื้อเยื่อบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบจำลองโครงสร้างและ
หน้าที ่ของข้อต ่อ แบบจำลองการส ัมผัส อ ุปกรณ์ทาง
การแพทย์และชิ้นส่วนปลูกฝังในร่างกาย โครงงงานการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสำหรับออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาที่
เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

ENG25 4072  
ระบบอัตโนมัติและ
ระบบดิจิทลัสำหรับ

ระบบตรวจสอบสุขภาพ ระบบอัตโนมัติและระบบดิจิทัล 
เซ็นเซอร์ชีวการแพทย์ การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ การ
ประมวลผลภาพไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์ใช้ระบบ
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ระบบการดูแล
สุขภาพ 

อัตโนมัติและระบบดิจิทัลสำหรับการดูแลสุขภาพ และการ
วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับระบบการดูแลสุขภาพ 

ENG25 4082  
การควบคุมทางชีว
การแพทย์ 

การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ และจำลองระบบและ
กระบวนการด้านชีวการแพทย์ การระบุเอกลักษณ์ของระบบ 
และการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย การทำ
ให้เป็นระบบเชิงเส้น  ระบบแบบไม่ต่อเนื่อง สมรรถนะของ
ระบบและการตีความหมายทางกายภาพ การออกแบบตัว
ควบคุม เสถียรภาพ อุปกรณ์ตรวจรู้ทางชีวการแพทย์  การ
จัดการสัญญาณ การสื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีการสื่อสารไร้
สาย การควบคุมแบบอัจฉริยะ กรณีศึกษาทางด้านชีว
การแพทย์ 

ENG25 4512  
การออกแบบระบบ
อาคารสำหรับ
วิศวกรเครื่องกล 

พื้นฐานการออกแบบระบบภายในอาคาร การออกแบบ
ระบบปรับอากาศ การออกแบบระบบสุขาภิบาล การ
ออกแบบระบบท่อระบายน้ำฝน การออกแบบระบบดับเพลิง 
การออกแบบระบบไฟแสงสว่าง แบบงานอาคาร แบบงาน
สถาปัตย์ แบบงานโครงสร้าง แบบงานไฟฟ้า แบบงาน
สุขาภิบาล แบบงานดับเพลิง และ แบบงานปรับอากาศ 
กรณีศึกษา 

ENG25 4522  
การออกแบบระบบ
อุตสาหกรรม
สำหรับวิศวกร
เครื่องกล 

พื้นฐานการออกแบบระบบอุตสาหกรรม การออกแบบระบบ
อากาศอัด การออกแบบระบบท่อน้ำร้อน การออกแบบ
ระบบ การออกแบบระบบท่อไอน้ำ และ การออกแบบระบบ
ท่อลมระบายอากาศ อุปกรณ์ทางความร้อนและการเลือกใช้ 
หม้อไอน้ำ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน หม้อต้ม หม้อฆ่าเช้ือ  
แบบงานระบบอุตสาหกรรม แบบงานระบบอากาศอัด แบบ
งานระบบท่อน้ำร้อน แบบงานระบบท่อไอน้ำ และ แบบท่อ
ลมกรณีศึกษา 

ENG25 4562  
การออกแบบระบบ
ท่อทางวิศวกรรม 

พื้นฐานการออกแบบระบบท่ออุตสาหกรรม วัสดุท่อเบื้องต้น 
มาตรฐานสำหรับการออกแบบท่อ การเชื่อม การตรวจสอบ
แบบไม่ทำลายของแนวเชื่อม การต่อท่อ แบบของระบบท่อ 
อุปกรณ์ประกอบท่อและอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบท่อ อุปกรณ์
ทางความร้อน หม้อไอน้ำ การออกแบบระบบท่อน้ำร้อน การ
ออกแบบระบบท่อไอน้ำ การออกแบบระบบอากาศอัด 
ระบบการค้ำจุนท่อ 

ENG25 4013 
ระบบควบคมุแบบ
ทันสมัย 

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบปริภูมิสเตท การ
ระบุเอกลักษณ์ของระบบ การวิเคราะห์ความสามารถการ
สังเกตและควบคุมได้ ตัวควบคุมแบบกำหนดตำแหน่งโพล 
ออกแบบตัวสังเกต ระบบเซอโว ตัวควบคุมแบบLQR ตัว
กรองคามาน ระบบควบคุมแบบปรับตัวได้ที่ใช้แบบจำลอง
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อ้างอิง การประยุกต์ใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink ใน
การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ 

ENG25 4023  
ระบบควบคุมสมอง
กลฝังตัว 

การวัด เก็บข้อมูล แสดงผลแบบทันสมัยและควบคุมระบบ
ทางวิศวกรรมเครื่องกลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เชื่อมต่อ
อุปกรณ์ต่าง ๆ สู่โลกอินเตอร์เน็ต  การสร้างและวิเคราะห์
เสถ ียรภาพการตอบสนองเช ิงพลว ัตแบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์ของระบบทางกล  และไฟฟ้าในโดเมนเวลา  
โดเมนความถี่ ออกแบบตัวควบคุมแบบ PI, PD, PID, Lead, 
Lag, Lag-Lead ว ิ ธ ี ร ะ บ ุ เ อ กล ั ก ษณ ์ ข อ ง ร ะบบและ
ปัญญาประด ิษฐ ์ในการช ่วยประมาณแบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์และออกแบบตัวควบคุมระบบสมองกลฝังตัว
โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB/Simulink 
และ Python 

 

ENG25 4043 
เครื่องจักรหมุน
และการควบคุม 

พลศาสตร์ของโรเตอร์แข็งเกร็งและยืดหยุ่น พฤติกรรมการ
สั่นตามขวางและการบิดตัว ความเร็ววิกฤต เสถียรภาพการ
หมุน ผลกระทบของไจโรสโคป การวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธี
ไฟไนต์อิลิเมนต์ การวิเคราะห์ด้วยเทคนิครูปร่างเบี่ยงเบน
ขณะปฏิบัติงาน การวิเคราะห์วงโคจรการหมุน ตรวจสอบ
และแก้ปัญหาความไม่สมดุล การหลวงคลอนทางกล ความ
เสียหายของตลับลูกปืน 

ENG25 4513  
การจัดการโรงงาน 

ระบบการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์  การปรับปรุงเพื่อ
เพิ ่มผลผลิต  ระบบการจัดการสินค้าการบริหารคุณภาพ
โด ย ร วม  ( Total Productive Maintenance) แ ล ะกา ร
บำรุงร ักษาทวีผลแบบทุกคนมีส ่วนร่วม(Total Quality 
Management)  5ส 

ENG25 4523  
ระบบบริหารการ
จัดการคุณภาพ 

มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพยานยนต์ IATF 16949  การ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน IATF 16949  การควบคุม
กระบวนการทางสถิติ (Statistical Process Control)  การ
วางแผนค ุณภาพผลิตภัณฑ์ล ่วงหน้าและแผนควบคุม 
( Advanced Product Quality Planning and Control 
Plan)  การวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบ (Failure 
Mode and Effect Analysis)  การวิเคราะห์ระบบการวัด 
( Measuring System Analysis)  ร ะ บ บ ก า ร จ ั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อม ISO 14001  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย OHSAS 18001 
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ENG25 4533  
การควบคุม
กระบวนการผลติ 

การออกแบบและการพัฒนากระบวนการ  แผนการควบคุม/ 
การควบคุมกระบวนการ  มาตรฐานการทำงาน/ มาตรฐาน
การดำเนินการ  กระบวนการตรวจสอบ 

 

ENG25 4034  
การวิเคราะห์และ
จำลองปัญหาของ
วัสดุคอมโพสิต 

วัสดุคอมโพสิตเบื ้องต้น ทฤษฎีลามิเนชันแบบคลาสสิก 
เกณฑ์ความเสียหาย การจำลองปัญหาของวัสดุคอมโพสิต 
การสร้างแบบจำลอง การกำหนดทิศทางของวัสดุ การแบ่งเอ
ลิเมนต์ และกระบวนการหลังการวิเคราะห์  การจำลองจุด
เชื่อมต่อของวัสดุคอมโพสิต การหาค่าเหมาะสมของวัสดคุอม
โพสิต โครงงานการจำลองของวัสดุคอมโพสิต 

ENG25 4044  
การจำลองปัญหา
การไหลและความ
ร้อน 

การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้แนวคิดของพลศาสตร์ของไหล
เชิงคำนวณแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการไหลและการถ่ายเท
ความร้อน การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางพลศาสตร์ของไหล
เชิงคำนวณสำหรับปัญหาการไหลที่สภาวะคงตัวและไม่คงตัว 
การจำลองแบบกริดเคล ื ่อนที่  การถ่ายเทความร้อนใน
อุปกรณ์อิเล ็กทรอนิกส์ การไหลผ่านวัสดุพรุน ปัญหา
ปฏิสัมพันธ์การไหลและการถ่ายเทความร้อนในห้องปรับ
อากาศ การไหลและโครงสร้างของวัสดุ โครงงานการจำลอง
ปัญหาการไหลที่สนใจ การนำเสนอด้วยวาจา 

ENG25 4054  
การจำลองการ
เคลื่อนที่ของ
เครื่องจักรกล 

จลนศาสตร์และจลศาสตร์เครื ่องจักรกล การจำลองการ
เคลื่อนที่ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเชิงพาณิชย์ การคำนวณต้น
กำลังของเครื่องจักรกล การวิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติ การ
เคราะห์ลูกเบี้ยว การจำลองระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ไฟ
ไนท์เอลิเมนต์จากผลลัพธ์ของการเคลื่อนที่ โครงงานของ
ปัญหาที่สนใจ การนำเสนอด้วยวาจา 

ENG25 4064  
การจำลองเชิง
ตัวเลขในงานไฟฟ้า
เคม ี

แนวคิดพื้นฐานของระบบทางไฟฟ้าเคมี การจำลองปฏกิิริยา
แบบผันกลับได้ กึ่งผันกลับได้ และผันกลับไม่ได้ การจำลอง
เทคนิคการวิเคราะห์ทางไฟฟ้าเคมีอย่าง potential step 
และ voltammetry การจำลองกระแสไฟฟ้าแบบฟาราเดย์ 
และกระแสไฟฟ้าแบบไม่ใช่ฟาราเดย์ การจำลองอุปกรณ์
พลังงานไฟฟ้าเคมี 

ENG25 4514 
วิศวกรรม
เครื่องจักรอัตโนมัติ
อุตสาหกรรม 

ศึกษาการทำงานของเครื ่องจักรอัตโนมัติ การศึกษาการ
ทำงานของเซนเซอร์แบบต่าง ๆ ที ่ใช้ในระบบอัตโนมัติ 
การศึกษาการทำงานของมอเตอร์และระบบ Pneumatics 
ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ ร ะ บ บ ค ว บ ค ุ ม ป ร ะ เ ภ ท ต ่ า ง  ๆ  เ ช่ น 
Programmable Logic Controller และ Microcontroller 
การฝึกการอ่านแบบไฟฟ้าและแบบทางกลสำหรับเครื่องจักร
อัตโนมัติ 
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ENG25 4524  
การออกแบบ
เครื่องจักรอัตโนมัต ิ

นิยามระบบอัตโนมัติและเครื่องจักร การใช้ระบบควบคุมต่าง 
ๆ เช่น การควบคุมโปรแกรมลอจิกการควบคุมตัวเลข และ
ระบบควบคุมอื่น ๆ ที่อุตสาหกรรมกำหนด การออกแบบ
รายละเอียดเครื่องจักร การเลือกช้ินส่วนประกอบเครื่องจักร 
การออกแบบกลไก การออกแบบและควบคุมระบบอตัโนมัติ 
การประกอบและการทดสอบ และการออกคุณลักษณะ
เครื่องจักรอัตโนมัติ 

ENG25 4065 
ปัญญาประดิษฐ์
สำหรับหุ่นยนต์
และระบบอิสระ 

การประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ 
การเรียนรู้ของเครื่อง การมองเห็นของคอมพิวเตอร์สำหรับ
การปรับรู ้สิ ่งแวดล้อม การควบคุม และการตัดสินใจของ
หุ่นยนต์และระบบอิสระ อาทิหุ่นยนต์เคลื่อนที่ รถอัตโนมัติ 
โดรน เป็นต้น การหลบหลีกสิ่งกีดขวาง การตรวจจับและ
ติดตามวัตถุ การเคลื่อนที่ตามเลน การประยุกต์ใช้กับปัญหา
ต่าง ๆ ทางวิศวกรรม 

ENG25 4111 
ระบบยานพาหนะ
ภาคพื้นดินที่ขับขี่
ด้วยตัวเอง 

หลักการพื้นฐานของระบบยานยนต์ไร้คนขับและการทำงาน
ของส่วนประกอบต่าง ๆ เบื้องต้นระบบพิกัด จลนศาสตร์ 
พลศาสตร์ของยานยนต์ เซนเซอร์สำหรับยานยนต์ไร้นัก
คนขับ วิธีการประมาณสถานะสถาปัตยกรรมระบบควบคุม
การขับขี่อัตโนมัติ อาทิ ระบบควบคุมการขับขี่ด้วยไฟฟ้าทั้ง
ระบบควบคุมคันเร่ง,บังคับเลี้ยว และเบรก ระบบควบคุม
ความเร็วเดินทาง ระบบควบคุมความเร็วเดินทางแบบ
ปรับตัวได้ ระบบควบคุมรถอยู่ในเลน การนำทาง วิธีการ
วางแผนและสร้างเส้นทางการขับขี่ การควบคุมภารกิจ (การ
ควบคุมระดับสูง) 

ENG25 4534 
วิศวกรรมการ
ควบคุมการ
เคลื่อนที ่

ประเภทของมอเตอร์ อุปกรณ์กระตุ้นทั้งระบบนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแปลงถ่าน 
สเต็ปปิ ้งมอเตอร์ เซอร์โวมอเตอร์ หลักการควบคุมการ
เคลื่อนที่ อุปกรณ์ป้อนกลับสำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ 
ตัวต้านทานปรับค่าได้ เอ็นโค้ดเดอร์ การควบคุมการเคลื่อนที่
แบบอัตโนมัติ 

ENG25 4554  
การมองเห็นของ
เครื่องจักร 

กล่าวนำในเรื่องการประมวลผลภาพ  และการมองเห็นของ
เครื่องจักร  ชนิดและรูปแบบของรูปภาพดิจิทัล  การกำหนด
ขอบเขตรูปเทคนิคในการจดจำรูปทรงของวัตถุ  เทคนิคการ
ปรับแต่งกล้องและแสงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ
การมองเห็นของเครื่องจักร  การเชื่อมต่อการมองเห็นของ
เครื่องจักรกับอุปกรณ์ควบคุม ออกแบบโครงงาน 
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ENG25 4564  
การเรยีนรู้ของ
เครื่อง 

แนวคิดการเรียนรู ้แบบมีผู ้ฝึกสอนและไม่มีผู ้ฝึกสอน การ
เตรียมข้อมูลแลการสำรวจการกระจายข้อมูล การเรียนรู้ของ
เครื่องเชิงสถิติ การเรียนรู้ของเครื่องเชิงปัญญาประดิษฐ์ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ การแปลผลโมเดลที่ได้จากการเรียนรู้ 

ENG25 4015  
สถิติและความ
น่าจะเป็นสำหรับ
วิศวกรรม
ปัญญาประดิษฐ์
และวิทยาการ
ข้อมูล 

หลักการการออกแบบและการรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ การ
แสดงข้อม ูลและการวิเคราะห์ข ้อม ูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แนวคิดทางสถิติ ตัวแปรสุ่มและพหุตัวแปร 
ข้อมูลและการแจกแจงการสุ่มตัวอย่างการอนุมานทางสถิติ  
การทดสอบสมมติฐาน ทฤษฎีความน่าจะเป็น ฟังก์ชันการ
แจกแจงความน่าจะเป็น การวิเคราะห์การถดถอย การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
ประยุกต์ใช้สถิติสำหรับวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 

ENG25 4025  
การเรยีนรู้ของ
เครื่องแบบมีผูส้อน
และไม่มผีู้สอน 

การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น กระบวนการของการเรียนรู้
ของเครื่อง การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ วิธีกำลัง
สองน้อยสุด การเคลื่อนลงตามความชัน การถดถอยหลายตัว
แปร การถดถอยลอจิสติก โครงข่ายเซลประสาทเทียม 
โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน การประยุกต์กับ
ปัญหาด้วยวิธี เค-เนียร์เรส ตเนเบอร์ ต้นไม้ตัดสินใจ วิธีซัพ
พอร์ตเวกเตอร์แมทชีน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 
การลดมิติ การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การวิเคราะห์
ปัจจัย การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม การประยุกต์ใช้กับปัญหา
ต่างๆ ทางวิศวกรรม 

ENG25 4035  
การประมวลผล
ภาพและจดจำ
รูปแบบ 

ศึกษาระบบประมวลผลภาพดิจิทัล หลักการมองเห็นและ
แบบจำลองคณิตศาสตร์ของภาพ คุณสมบัติของภาพดิจิทัล 
การปรับปรุงคุณภาพของภาพดิจิทัล เช่น การทำให้ภาพ
คมชัดขึ้น การทำให้ภาพเรียบขึ้น ทั้งแบบในโดเมนเวลาและ
ความถี่ การประมวลผลภาพสี การแบ่งส่วนภาพ การรู้จดจำ
ภาพ แนะนำเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัลที่นิยม การ
ประยุกต์ใช้กับปัญหาต่าง ๆ ทางวิศวกรรม 

ENG25 4065 
ปัญญาประดิษฐ์
สำหรับหุ่นยนต์
และระบบอิสระ 

การประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ 
การเรียนรู้ของเครื่อง การมองเห็นของคอมพิวเตอร์สำหรับ
การปรับรู ้สิ ่งแวดล้อม การควบคุม และการตัดสินใจของ
หุ่นยนต์และระบบอิสระ อาทิหุ่นยนต์เคลื่อนที่ รถอัตโนมัติ 
โดรน เป็นต้น การหลบหลีกสิ่งกีดขวาง การตรวจจับและ
ติดตามวัตถุ การเคลื่อนที่ตามเลน การประยุกต์ใช้กับปัญหา
ต่าง ๆ ทางวิศวกรรม 
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ENG25 4515 
วิศวกรรม
บำรุงรักษา 

พื้นฐานแนวคิดการบำรุงรักษาแบบต่าง ๆ การบำรุงรักษา
เมื่อเสื่อมสภาพ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ทั้งแบบตามเวลา
และตามสภาพชิ ้นส่วน การป้องกันการบำรุงรักษา การ
บำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) และ 8 เสา
หลักของ TPM หลักการจัดทำแผนการตรวจสอบ หล่อลื่น 
เปลี ่ยนชิ ้นส่วนเครื ่องจักรและอุปกรณ์ การวัดและการ
ประเมินประสิทธิภาพการบำรุงรักษาและ OEE แนวคิดและ
เทคโนโลยีการบำรุงรักษาสมัยใหม่ 

ENG25 4096  
สหกิจศึกษา 1 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 
1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา เพื่อทำการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัด
จากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน
โดยคณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับ
จากสถานประกอบการ 

ENG25 4097  
สหกิจศึกษา 2 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 
1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา เพื่อทำการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัด
จากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน
โดยคณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับ
จากสถานประกอบการ 

ENG25 4098  
สหกิจศึกษา 3 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 
1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา เพื่อทำการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัด
จากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน
โดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับ
จากสถานประกอบการ 
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ENG25 4099 
โครงงานวิชาชีพ
วิศวกรรมเครื่องกล 

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกลที่ผู้สอนมอบหมาย  ด้วยความ
เห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาฯสำหรับนักศึกษาผู้สมัครใจไม่
ไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ สนับสนุนให้นำหัวเรื่อง
ที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
มาทำเป็นโครงงาน อาจเป็นโครงการแบบพหุวิทยาการที่รวม
การศึกษาวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจและเศรษฐกิจการเข้าไว้
ด ้วยกัน โครงงานจะต้องสำเร ็จภายในไม่เก ิน 2 ภาค
การศึกษา โดยต้องส่งเอกสารรายงานและจะต้องมีการสอบ
ปากเปล่า ให้ผลประเมินเป็น S/U 

4 การสืบค้น 
(Investigation) 
- สามารถดำเนินการสืบค้น
เพ่ือหาคำตอบของ ปัญหาทาง
วิศวกรรมที่ซับซ้อน โดยใช้
ความรู้จากงานวิจัยและ
วิธีการวิจัย รวมถึง การ
ออกแบบการทดลอง การ
วิเคราะห์ และการแปล
ความหมายของข้อมูล  
การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้
ผลสรุปที่ เชื่อถือได้ 

ENG25 3400 
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเครื่องกล 
1 

การทดลองที่เกี่ยวกับปรากฎการณ์พื้นฐานและการประยกุต์
ทางด้านวิศกรรมเครื่องกล เช่นกลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์
วัสดุ และอุณหพลศาสตร์ ศึกษากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
อุปกรณ์ทางความร้อนและของไหลการประเมินสมรรถนะ
ของอุปกรณ์ทางความร้อนและของไหล การหาสหสัมพันธ์ 
การออกแบบการทดลอง การเขียนสรุปรายงานผลการ
ทดลอง 

ENG25 3410 
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเครื่องกล 
2 

ฝึกปฏิบัต ิการใช้งานเครื ่องมือทดสอบและตรวจสอบที่
เกี ่ยวข้องในงานทางวิศวกรรมเครื ่องกลอาทิ เช่น การ
ตรวจสอบโดยไม่ทำลาย การทดสอบยานยนต์  การทดสอบ
การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรหมุน และการถ่วงสมดุลของ
เพลา ฝ ึกปฏิบัต ิการควบคุมระบบวิศวกรรมเครื ่องกล 
ระบบไฮดรอลิคส์ ระบบนิวเมติกส์  ระบบควบคุมเครื่องยนต์ 
และ ระบบควบคุมมอเตอร์ ฝึกปฏิบัติใช้เทคโนโลยีทาง
วิศวกรรมเครื่องกล เช่น เครื่องสแกน 3มิติ เครื่องพิมพ์ 3 มติิ 
และ เครื่อง CNC 

ENG25 3500 
เตรียมโครงงาน
วิศวกรรมเครื่องกล 

การกำหนดปัญหาหรือสมมติฐาน การกำหนดขอบเขต
การศ ึกษา  การค ้นคว ้ าและ เร ี ยบ เร ี ย งข ้ อม ู ลทาง
วิศวกรรมเครื่องกล การเขียนโครงร่างของโครงงาน การฝึก
ปฏิบัติทางเครื่องมือ การออกแบบวิธีการทดสอบหรือทดลอง 
และการเขียนรายงานการศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 

ENG25 4500 
โครงงาน
วิศวกรรมเครื่องกล
รวบยอด 

การกำหนดกรอบแนวคิด การออกแบบ วิเคราะห์ และสร้าง
แบบหรือต้นแบบของระบบทางกลระบบของไหล และระบบ
ทางความร้อน การเขียนรายงาน การนำเสนอโครงงานและ
ผลสัมฤทธ์ิ ภายใต้การกำกับของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
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ENG25 4541  
การทำความคุ้นเคย
อากาศยานพาณิชย ์

เร ียนรู ้อากาศยานพาณิชย์ด้วยโปรแกรมจำลองการบิน 
ระบบแสดงผลและบันทึกผล ระบบไฟฟ้ากำลัง เครื ่องวัด
ประกอบการบิน ระบบช่วยเดินอากาศและช่วยลงจอด 
ระบบบินอัตโนมัติ ระบบสื่อสาร ระบบไฟส่องสว่าง ระบบไฮ
ดรอลิค ระบบล้อลงจอด ระบบควบคุมการบิน โครงสร้าง
อากาศยาน ประตู ระบบออกซิเจน น้ำและของเสีย ระบบ
เชื ้อเพลิง ระบบป้องกันไฟ ระบบพลังงานเสริม ระบบ
เครื่องยนต์ ระบบนิวเมติก ระบบปรับอากาศ  ระบบปรับ
ความดัน ระบบป้องกันน้ำแข็งและฝน 

ENG25 4097  
สหกิจศึกษา 2 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 
1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา เพื่อทำการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัด
จากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน
โดยคณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับ
จากสถานประกอบการ 

ENG25 4553 
กระบวนการและ
เทคโนโลยีใน
ปัจจุบันของ
อุตสาหกรรมที่
น่าสนใจ 

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและเทคโนโลยีซึ่งเป็นท่ีสนใจหรือ
พัฒนาการใหม่ ๆ ของอุตสาหกรรมในขณะนั้น 

ENG25 4544 
อินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่งสำหรับ
วิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกส ์

ศึกษาภาคทฤษฎีเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่ใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม การเช ื ่อมต ่อขอม ูลระหว ่าง
เครื ่องจักรและอุปกรณ์ร ับ-ส ่ง สินค้าอัตโนมัต ิ ศึกษา
ภาคปฏิบัติในการส่งสัญญาณและข้อมูลผ่านเครือข่ายระบบ
อินเทอร์เน็ต ด้วยไม่โครคอนโทรเลอร์เพื ่อให้เครื ่องจักร
อัตโนมัติสามารถสื่อสารกันผ่าน    โปรโตคอลได้ 

ENG25 4045 
เหมืองข้อมูล 

แนวคิดเหมืองข้อมูลพื ้นฐาน การเตรียมข้อมูลก่อนการ
ประมวลผล คลังข้อมูล การล้างข้อมูล การรวมข้อมูล การ
แปลงและการลดข้อมูล การหารูปแบบและความสัมพันธ์ 
การสร้างแบบจำลองสำหรับการแยกประเภทและการ
ทำนาย และการวิเคราะห์จัดกลุ่ม 
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ENG25 4075
เทคโนโลยี
คลังข้อมูลขนาด
ใหญ่ 

หลักการเบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ การ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การบริหารจัดการและติดตั้ง
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ฮาดูปแมปรีดิวซ์สปาร์ก ภาษา
การเขียนโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
การค้นหาและการทำดัชนี การจำแนกประเภท การจัดกลุ่ม 
การเลือกคุณลักษณะ และการประยุกต์ใช้งานวิศวกรรมต่าง 
ๆ 

ENG25 4096  
สหกิจศึกษา 1 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 
1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา เพื่อทำการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัด
จากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน
โดยคณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับ
จากสถานประกอบการ 

ENG25 4097  
สหกิจศึกษา 2 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 
1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา เพื่อทำการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัด
จากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน
โดยคณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับ
จากสถานประกอบการ 

ENG25 4098  
สหกิจศึกษา 3 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 
1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา เพื่อทำการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัด
จากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน
โดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับ
จากสถานประกอบการ 
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ENG25 4099 
โครงงานวิชาชีพ
วิศวกรรมเครื่องกล 

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกลที่ผู้สอนมอบหมาย  ด้วยความ
เห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาฯสำหรับนักศึกษาผู้สมัครใจไม่
ไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ สนับสนุนให้นำหัวเรื่อง
ที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
มาทำเป็นโครงงาน อาจเป็นโครงการแบบพหุวิทยาการที่รวม
การศึกษาวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจและเศรษฐการเข้าไว้ด้วยกัน 
โครงงานจะต้องสำเร็จภายในไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดย
ต้องส่งเอกสารรายงานและจะต้องมีการสอบปากเปล่า ให้ผล
ประเมินเป็น S/U 

5 การใช้เครื่องมือทันสมัย 
(Modern Tool Usage) 
- สามารถสร้าง เลือกใช้ เทคนิค
วิธี ทรัพยากร และ ใช้เคร่ืองมือ
ทันสมัยทางวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึง
การพยากรณ์ การทำ
แบบจำลองของงานทาง
วิศวกรรมที่ซับซ้อนที่ เข้าใจถึง
ข้อจำกัดของเคร่ืองมือต่างๆ 

ENG25 2110
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
กำลังและระบบฝัง
ตัว 

แม่เหล็ก วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลงกำลัง การแปลงผัน
พลังงานกลไฟฟ้าและเคร ื ่องจ ักรกลไฟฟ้ากระแสตรง 
เครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 
อุปกรณ์สวิตช์สารกึ ่งตัวนำกำลัง วงจรเรียงกระแสกำลัง 
วงจรสับไฟฟ้ากำลัง วงจรคอนเวอร์เตอร์กำลังและวงจร
อ ินเวอร ์ เตอร ์กำล ัง ระบบฝ ังต ัวและสถาป ัตยกรรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การโปรแกรมระบบฝงัตัว การเช่ือมต่อ
อุปกรณ์ภายนอกของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ENG25 2400
ปฏิบัติการกรรมวิธี
การผลิตสำหรับ
วิศวกรเครื่องกล 

ฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่องมือกล กรรมวิธีการผลิตชิ้นงาน
ด้วยการกลึง การกัด การเชื่อม การเจาะและทำเกลียว ฝึก
การใช้งานเครื่องมือวัดขนาดพื้นฐาน เช่น เวอร์เนียร์คาลิป
เปอร์  เวอร์เนียร์ไฮเกจ และไมโครมิเตอร์ ฝึกหัดการใช้
เครื ่องจักรอัตโนมัติช่วยในกระบวนการผลิต เช่น เครื ่อง 
CNC, EDM, Wire cut การตรวจวัดละเอียดด้วยเคร ื ่อง
ตรวจสอบช้ินงาน 3 มิติ ฝึกสร้างช้ินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ 

ENG25 2030 
การวัดและ
เครื่องมือวัด 

กระบวนการวัด ประเภทและคุณสมบัติต่าง ๆ ของเครื่องมือ
วัด การเก็บข้อมูลจากการวัด การแสดงผลความผิดพลาด
ของเครื่องมือวัด และการสอบเทียบเครื่องมือวัดขั้นพื้นฐาน 
การดำเนินการทางสถิติของผลที่ได้จากการวัด การใช้งาน
เครื่องมือวัดประเภทต่าง ๆ อาทิ เครื่องมือวัดระยะ อุณหภูมิ 
ความดันการไหลของของไหล แรงบิดและกำลัง ความเร็ว
รอบและองศาการหมุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน 
คุณสมบัติของสัญญาณและการประมวลผลสัญญาณเบื้องต้น 

ENG25 2100 
ความรู้เบื้องต้น
ปัญญาประดิษฐ ์

แนวคิดและหลักการพื ้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ การ
แก้ปัญหา การค้นหาและการวางแผน การแทนความรู้และ
การหาเหตุผล การเรียนรู้ของเครื่องจักร เทคนิคการจำแนก
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ข้อมูล เช่น เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ทฤษฎีเบยส์ เพื่อนบ้านที่
ใกล้เคียงที ่ส ุด โครงข่ายประสาทเทียม เป็นต้น ระบบ
ผู้เชี่ยวชาญและการอนุมาน การสกัดและเลือกคุณลักษณะ
เด่น การแบ่งกลุ่มข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรม 

ENG25 2130
อินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่งสำหรับ
งานวิศวกรรม 

ศ ึกษาภาคทฤษฎ ี เก ี ่ ยวก ับองค ์ประกอบของระบบ
อ ินเทอร ์ เน ็ตของสรรพส ิ ่ ง  และการออกแบบระบบ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กัน
ของข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ โดยสามารถอธิบาย
หลักการทำงานของระบบตั ้งแต่การได้มาซึ ่งข้อมูล การ
สื่อสารเพื่อส่งข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้ ศึกษาภาคปฏิบัติในการควบคุมการทำงานของระบบผ่าน
ไม่โครคอนโทรเลอร์ การส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอลต่าง ๆ 
ระหว่างอุปกรณ์ในระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และการ
เชื ่อมต่ออุปกรณ์ขนาดเล็กสู ่ระบบขนาดใหญ่ผ่านระบบ
เครือข่ายประเภทต่าง ๆ 

ENG25 3090
หุ่นยนต์
อุตสาหกรรม 

ประเภทโครงสร้าง ระบบควบคุมของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
ศึกษาจลน์ศาสตร์ของหุ่นยนต์พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ใน
การช่วยคำนวณจลนศาสตร์ของกลไกหุ่นยนต์ ศึกษาลักษณะ
การใช้งานหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมการฝึกปฏิบัติในการ
ควบคุมหุ ่นยนต์ประเภทต่าง ๆ ประเภทของมือจับและ
ลักษณะการทำงานอื่น ๆการออกแบบอุปกรณ์ส่วนเสริม
เพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานได้ตามเป้าหมาย ทดสอบการทำงาน
ของอุปกรณ์และหุ่นยนต์ 

ENG25 3400 
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเครื่องกล 
1 

การทดลองที่เกี่ยวกับปรากฎการณ์พื้นฐานและการประยกุต์
ทางด้านวิศกรรมเครื่องกล เช่นกลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์
วัสดุ และอุณหพลศาสตร์ ศึกษากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
อุปกรณ์ทางความร้อนและของไหลการประเมินสมรรถนะ
ของอุปกรณ์ทางความร้อนและของไหล การหาสหสัมพันธ์ 
การออกแบบการทดลอง การเขียนสรุปรายงานผลการ
ทดลอง 

ENG25 3410 
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเครื่องกล 
2 

ฝึกปฏิบัต ิการใช้งานเครื ่องมือทดสอบและตรวจสอบที่
เกี ่ยวข้องในงานทางวิศวกรรมเครื ่องกลอาทิ เช่น การ
ตรวจสอบโดยไม่ทำลาย การทดสอบยานยนต์  การทดสอบ
การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรหมุน และการถ่วงสมดุลของ
เพลา ฝ ึกปฏิบัต ิการควบคุมระบบวิศวกรรมเครื ่องกล 
ระบบไฮดรอลิคส์ ระบบนิวเมติกส์  ระบบควบคุมเครื่องยนต์ 
และ ระบบควบคุมมอเตอร์ ฝึกปฏิบัติใช้เทคโนโลยีทาง
วิศวกรรมเครื่องกล เช่น เครื่องสแกน 3มิติ เครื่องพิมพ์ 3 มติิ 
และ เครื่อง CNC 
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ENG25 4500 
โครงงาน
วิศวกรรมเครื่องกล
รวบยอด 

การกำหนดกรอบแนวคิด การออกแบบ วิเคราะห์ และสร้าง
แบบหรือต้นแบบของระบบทางกลระบบของไหล และระบบ
ทางความร้อน การเขียนรายงาน การนำเสนอโครงงานและ
ผลสัมฤทธ์ิ ภายใต้การกำกับของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

ENG25 4091  
การควบคุมระบบ
ยานยนต ์

ภาพรวมของการควบคุมระบบต่าง ๆ ในรถยนต์ การจำลอง
ระบบทางยานยนต์ การควบคุมแบบหลายตัวแปร การ
ควบคุมแบบตัวแปรสเตท การควบคุมแบบตรรกศาสตร์
คลุมเครือ ความรู้เบื้องต้นในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ พื้นฐาน
การเชื ่อมต่อยานยนต์ และระบบรถขับเคลื ่อนอัตโนมัติ 
กรณีศึกษาด้านการควบคุมใน  ยานยนต์ 

ENG25 4101 
อุปกรณ์พลังงาน
ไฟฟ้าเคมสีำหรบั
ยานยนตไ์ฟฟ้า 

เทคนิคการวิเคราะห์ทางไฟฟ้าเคมีพื้นฐาน การจำลองเทคนิค
การวิเคราะห์ทางไฟฟ้าเคมี ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแบบที่มีการ
เรียงตัวของประจุแบบสองชั้น ตัวเก็บประจุแบบประจุเทียม 
เซลล์เชื้อเพลิงแบบพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ แบตเตอรี่ลิเธียม
ไอออนแบบต่าง ๆ แบตเตอรี่โซลิดสเตต แบตเตอรี่อื่น ๆ ใน
อนาคต เช่น แบตเตอรี่แบบเซมิโซลิดโฟลว แบบจำลองทาง
คณิตศาสตร์สำหรับการออกแบบอุปกรณ์พลังงานไฟฟ้าเคมี 

ENG25 4631 
โปรแกรมคาเทีย
สำหรับการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรม 

ฟังก์ชันและคำสั่งพื ้นฐานของโปรแกรม CATIA การเขียน
แบบร่าง 2 มิต ิ การสร้างแบบจำลอง 3 มิต ิ การสร้าง
แบบจำลองพื้นผิว 3 มิติ การประกอบชิ้นส่วนแบบจำลอง 3 
มิติ การสร้างแบบ การประยุกต์ใช้โปรแกรมในงานเขียนแบบ
ทางกล 

ENG25 4551 
ระบบอากาศยานไร้
นักบิน 

ระบบสื่อสาร, ระบบเซ็นเซอร์ต่าง ๆ บนอากาศยาน, การ
ประมาณสถานะการบิน, ระบบนำร่องการบิน, ระบบควบคมุ
การบินแบบ Fly-by-wire, ระบบควบคุมอัตโนมัติ, ระบบ
จัดการการบิน, ระบบจอภาพ,ระบบการปฏิสัมพันธ์กับผู ้ใช้
หรือนักบิน, และระบบบนอากาศยานแบบไร้นักบิน 

ENG25 4571  
การเรยีนรู้ของ
เครื่องและการ
มองเห็นของ
คอมพิวเตอร์ในงาน
ระบบอากาศยานไร้
นักบิน 

การประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ของ
เครื่องและการมองเห็นของคอมพิวเตอร์สำหรับการปรับรู้
สิ่งแวดล้อม การควบคุม และการตัดสินใจของระบบอากาศ
ยานไร้นักบิน เป็นต้น การนำทางอากาศยานการหลบหลีกสิง่
กีดขวาง การตรวจจับและติดตามวัตถุภาคพื้น การเคลื่อนที่
ตามเส้นทางภาคพื้น การประยุกต์ใช้กับปัญหาต่าง ๆ ทาง
วิศวกรรม 

ENG25 4601  
การฝึกทักษะซ่อม
บำรุงอากาศยาน 

การทำความคุ ้นเคยเคร ื ่องบินเล ็ก การฝึกปฏิบัต ิซ ่อม
เครื ่องบินเล็กตามคู่มือการซ่อมบำรุงอากาศยาน การทำ
ความคุ้นเคยต่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุง 

ENG25 4611  ความรู้เกี่ยวกับระบบอากาศยานพาณิชย์ การใช้คู่มือการ
ซ่อมบำรุง การใช้คู่มือการแก้ไขปัญหา การใช้คู่มือรายการ
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การซ่อมบำรุง
อากาศยานพาณิชย ์

อุปกรณ์น้อยสุดสำหรับทำการบิน ฝึกปฏิบัติซ่อมบำรุง
อากาศด้วยเครื่องจำลองการซ่อมบำรุง 

ENG25 4052 
วิศวกรรมย้อนรอย
และการสรา้ง
ต้นแบบรวดเร็ว
ในทางวิศวกรรมชีว
การแพทย์ 

ภาพรวมและความสำคัญของวิศวกรรมย้อนรอยในทาง
วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิธีการทางวิศวกรรมย้อนกลับ ดิจิทลั 
3 มิติ - แนวคิดและวิธีการในสาขาชีวการแพทย์ (CT และ 
MRI) การประมวลผลล่วงหน้าของผลลัพธ์ของการแปลงเป็น
ดิจิทัล 3 มิติ การสร้างพื ้นผิวที ่ซับซ้อนขึ ้นใหม่ - สร้าง
แบบจำลอง CAD แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญ
ของการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วในสาขาวิศวกรรมชีว
การแพทย์ เทคโนโลยีของการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว 
วัสดุชีวการแพทย์สำหรับการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว การ
รวมระบบสำหรับวิศวกรรมย้อนกลับและการสร้างต้น
แบบอย่างรวดเร็ว 

ENG25 4532  
การตรวจวดัและ
การตรวจสอบ
พลังงาน 

การวิเคราะห์การใช้พลังงานและการวัดที่เกี่ยวข้อง การวัด
ทางไฟฟ้า การวัดทางความร้อน การวัดการไหล การวัด
ความดัน และการวัดองค์ประกอบของแก๊ส การวิเคราะห์
ป ร ะส ิ ทธ ิ ภ าพอ ุ ปกรณ ์ ใช ้ พล ั ง ง าน  เ ช ่ นมอ เตอร์  
คอมเพรสเซอร์ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เครื่องทำน้ำ
เย็น และ หม้อไอน้ำ การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับ
อากาศ  ระบบไฟแสงสว ่าง ระบบลมอัด ระบบไอน้ำ 
กฎหมายและข้อกำหนดการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและใน
โรงงาน การวิเคราะห์ต้นทุนการใช้พลังงาน การวิเคราะห์
ทางเศรษฐศาสตร์ การเขียนรายงานการจัดการพลังงาน 
กรณีศึกษา 

ENG25 4554  
การมองเห็นของ
เครื่องจักร 

กล่าวนำในเรื่องการประมวลผลภาพ  และการมองเห็นของ
เครื่องจักร  ชนิดและรูปแบบของรูปภาพดิจิทัล  การกำหนด
ขอบเขตรูปเทคนิคในการจดจำรูปทรงของวัตถุ  เทคนิคการ
ปรับแต่งกล้องและแสงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ
การมองเห็นของเครื่องจักร  การเชื่อมต่อการมองเห็นของ
เครื่องจักรกับอุปกรณ์ควบคุม ออกแบบโครงงาน 

ENG25 4564  
การเรยีนรู้ของ
เครื่อง 

แนวคิดการเรียนรู ้แบบมีผู ้ฝึกสอนและไม่มีผู ้ฝึกสอน การ
เตรียมข้อมูลแลการสำรวจการกระจายข้อมูล การเรียนรู้ของ
เครื่องเชิงสถิติ การเรียนรู้ของเครื่องเชิงปัญญาประดิษฐ์ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ การแปลผลโมเดลที่ได้จากการเรียนรู้ 

ENG25 4543 
เครื่องมือและ
เทคนิคเพิ่มผลผลติ 

ไคเซ ็นและว ิธ ีการปร ับปร ุงพ ัฒนาอ ื ่น  ๆ ในวงการ
อุตสาหกรรม  กระบวนการแก้ไขปัญหา(Problem Solving) 
ตัวชี ้ว ัดผลความสำเร ็จ (Key Performance Indicators) 
ดัชนีวัดผลความสำเร็จแบบสมดุล(Balanced Scorecard) 
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และโอเคอาร์ส (Objective and Key Results) การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  ภาวะผู้นำ 

ENG25 4514 
วิศวกรรม
เครื่องจักรอัตโนมัติ
อุตสาหกรรม 

ศึกษาการทำงานของเครื ่องจักรอัตโนมัติ การศึกษาการ
ทำงานของเซนเซอร์แบบต่าง ๆ ที ่ใช้ในระบบอัตโนมัติ 
การศึกษาการทำงานของมอเตอร์และระบบ Pneumatics 
ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ ร ะ บ บ ค ว บ ค ุ ม ป ร ะ เ ภ ท ต ่ า ง  ๆ  เ ช่ น 
Programmable Logic Controller และ Microcontroller 
การฝึกการอ่านแบบไฟฟ้าและแบบทางกลสำหรับเครื่องจักร
อัตโนมัติ 

ENG25 4524  
การออกแบบ
เครื่องจักรอัตโนมัต ิ

นิยามระบบอัตโนมัติและเครื่องจักร การใช้ระบบควบคุมต่าง 
ๆ เช่น การควบคุมโปรแกรมลอจิกการควบคุมตัวเลข และ
ระบบควบคุมอื่น ๆ ที่อุตสาหกรรมกำหนด การออกแบบ
รายละเอียดเครื่องจักร การเลือกช้ินส่วนประกอบเครื่องจักร 
การออกแบบกลไก การออกแบบและควบคุมระบบอตัโนมัติ 
การประกอบและการทดสอบ และการออกคุณลักษณะ
เครื่องจักรอัตโนมัติ 

ENG25 4065 
ปัญญาประดิษฐ์
สำหรับหุ่นยนต์
และระบบอิสระ 

การประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ 
การเรียนรู้ของเครื่อง การมองเห็นของคอมพิวเตอร์สำหรับ
การปรับรู ้สิ ่งแวดล้อม การควบคุม และการตัดสินใจของ
หุ่นยนต์และระบบอิสระ อาทิหุ่นยนต์เคลื่อนที่ รถอัตโนมัติ 
โดรน เป็นต้น การหลบหลีกสิ่งกีดขวาง การตรวจจับและ
ติดตามวัตถุ การเคลื่อนที่ตามเลน การประยุกต์ใช้กับปัญหา
ต่าง ๆ ทางวิศวกรรม 

ENG25 4111 
ระบบยานพาหนะ
ภาคพื้นดินที่ขับขี่
ด้วยตัวเอง 

หลักการพื้นฐานของระบบยานยนต์ไร้คนขับและการทำงาน
ของส่วนประกอบต่าง ๆ เบื้องต้นระบบพิกัด จลนศาสตร์ 
พลศาสตร์ของยานยนต์ เซนเซอร์สำหรับยานยนต์ไร้นัก
คนขับ วิธีการประมาณสถานะสถาปัตยกรรมระบบควบคุม
การขับขี่อัตโนมัติ อาทิ ระบบควบคุมการขับขี่ด้วยไฟฟ้าทั้ง
ระบบควบคุมคันเร่ง,บังคับเลี้ยว และเบรก ระบบควบคุม
ความเร็วเดินทาง ระบบควบคุมความเร็วเดินทางแบบ
ปรับตัวได้ ระบบควบคุมรถอยู่ในเลน การนำทาง วิธีการ
วางแผนและสร้างเส้นทางการขับขี่ การควบคุมภารกิจ (การ
ควบคุมระดับสูง) 

ENG25 4544 
อินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่งสำหรับ
วิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกส ์

ศึกษาภาคทฤษฎีเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่ใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม การเช ื ่อมต ่อขอม ูลระหว ่าง
เครื ่องจักรและอุปกรณ์ร ับ-ส ่ง สินค้าอัตโนมัต ิ ศึกษา
ภาคปฏิบัติในการส่งสัญญาณและข้อมูลผ่านเครือข่ายระบบ
อินเทอร์เน็ต ด้วยไม่โครคอนโทรเลอร์เพื ่อให้เครื ่องจักร
อัตโนมัติสามารถสื่อสารกันผ่าน    โปรโตคอลได้ 
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ENG25 4554  
การมองเห็นของ
เครื่องจักร 

กล่าวนำในเรื่องการประมวลผลภาพ  และการมองเห็นของ
เครื่องจักร  ชนิดและรูปแบบของรูปภาพดิจิทัล  การกำหนด
ขอบเขตรูปเทคนิคในการจดจำรูปทรงของวัตถุ  เทคนิคการ
ปรับแต่งกล้องและแสงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ
การมองเห็นของเครื่องจักร  การเชื่อมต่อการมองเห็นของ
เครื่องจักรกับอุปกรณ์ควบคุม ออกแบบโครงงาน 

ENG25 4564 
การเรยีนรู้ของ
เครื่อง 

แนวคิดการเรียนรู ้แบบมีผู ้ฝึกสอนและไม่มีผู ้ฝึกสอน การ
เตรียมข้อมูลแลการสำรวจการกระจายข้อมูล การเรียนรู้ของ
เครื่องเชิงสถิติ การเรียนรู้ของเครื่องเชิงปัญญาประดิษฐ์ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ การแปลผลโมเดลที่ได้จากการเรียนรู้ 

ENG25 4015  
สถิติและความ
น่าจะเป็นสำหรับ
วิศวกรรม
ปัญญาประดิษฐ์
และวิทยาการ
ข้อมูล 

หลักการการออกแบบและการรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ การ
แสดงข้อม ูลและการวิเคราะห์ข ้อม ูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แนวคิดทางสถิติ ตัวแปรสุ่มและพหุตัวแปร 
ข้อมูลและการแจกแจงการสุ่มตัวอย่างการอนุมานทางสถิติ  
การทดสอบสมมติฐาน ทฤษฎีความน่าจะเป็น ฟังก์ชันการ
แจกแจงความน่าจะเป็น การวิเคราะห์การถดถอย การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
ประยุกต์ใช้สถิติสำหรับวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 

ENG25 4025  
การเรยีนรู้ของ
เครื่องแบบมีผูส้อน
และไม่มผีู้สอน 

การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น กระบวนการของการเรียนรู้
ของเครื่อง การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ วิธีกำลัง
สองน้อยสุด การเคลื่อนลงตามความชัน การถดถอยหลายตัว
แปร การถดถอยลอจิสติก โครงข่ายเซลประสาทเทียม 
โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน การประยุกต์กับ
ปัญหาด้วยวิธี เค-เนียร์เรส ตเนเบอร์ ต้นไม้ตัดสินใจ วิธีซัพ
พอร์ตเวกเตอร์แมทชีน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 
การลดมิติ การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การวิเคราะห์
ปัจจัย การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม การประยุกต์ใช้กับปัญหา
ต่างๆ ทางวิศวกรรม 

ENG25 4035  
การประมวลผล
ภาพและจดจำ
รูปแบบ 

ศึกษาระบบประมวลผลภาพดิจิทัล หลักการมองเห็นและ
แบบจำลองคณิตศาสตร์ของภาพ คุณสมบัติของภาพดิจิทัล 
การปรับปรุงคุณภาพของภาพดิจิทัล เช่น การทำให้ภาพ
คมชัดขึ้น การทำให้ภาพเรียบขึ้น ทั้งแบบในโดเมนเวลาและ
ความถี่ การประมวลผลภาพสี การแบ่งส่วนภาพ การรู้จดจำ
ภาพ แนะนำเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัลที่นิยม การ
ประยุกต์ใช้กับปัญหาต่าง ๆ ทางวิศวกรรม 
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ENG25 4065 
ปัญญาประดิษฐ์
สำหรับหุ่นยนต์
และระบบอิสระ 

การประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ 
การเรียนรู้ของเครื่อง การมองเห็นของคอมพิวเตอร์สำหรับ
การปรับรู ้สิ ่งแวดล้อม การควบคุม และการตัดสินใจของ
หุ่นยนต์และระบบอิสระ อาทิหุ่นยนต์เคลื่อนที่ รถอัตโนมัติ 
โดรน เป็นต้น การหลบหลีกสิ่งกีดขวาง การตรวจจับและ
ติดตามวัตถุ การเคลื่อนที่ตามเลน การประยุกต์ใช้กับปัญหา
ต่าง ๆ ทางวิศวกรรม 

ENG25 4515 
วิศวกรรม
บำรุงรักษา 

พื้นฐานแนวคิดการบำรุงรักษาแบบต่าง ๆ การบำรุงรักษา
เมื่อเสื่อมสภาพ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ทั้งแบบตามเวลา
และตามสภาพชิ ้นส่วน การป้องกันการบำรุงรักษา การ
บำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) และ 8 เสา
หลักของ TPM หลักการจัดทำแผนการตรวจสอบ หล่อลื่น 
เปลี ่ยนชิ ้นส่วนเครื ่องจักรและอุปกรณ์ การวัดและการ
ประเมินประสิทธิภาพการบำรุงรักษาและ OEE แนวคิดและ
เทคโนโลยีการบำรุงรักษาสมัยใหม่ 

ENG25 4525  
การตรวจสอบ
เครื่องกำเนิดไอน้ำ
และภาชนะรับ
ความดัน 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไอน้ำ และภาชนะรับ
ความดัน ความเข้าใจเกี ่ยวกับมาตรฐานตามหลักสากลที่
เกี่ยวข้อง การเช่ือมสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำและภาชนะรับ
ความดัน การตรวจสอบการเชื ่อม แนวทางการออกแบบ
ภาชนะรับความดัน กลไกความเสียหายของภาชนะรับความ
ดันและอันตรายจากเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขั้นตอนการวางแผน
และวิธีการตรวจทดสอบเครื่องกำเนิดไอน้ำและภาชนะรับ
ความดัน แนวคิดเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้ไอน้ำ และ
น้ำคอนเดนเสท กฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง และจรรยาบรรณ
วิศวกร 

ENG25 4535  
การตรวจสอบ
สัญลักษณ์ GD&T 
ด้วยเครื่องวัด 
CMM 

การตรวจวัดความเบี่ยงเบนทางด้านรูปร่างรูปทรง สัญลักษณ์ 
GD&T เครื่องวัด 3 มิติ การวางแผนการตรวจวัด ความไม่
แน่นอนจากการตรวจวัด การแปลความหมายในแบบงาน 
การกำหนดกลยุทธ์การตรวจสอบ 

ENG25 4545  
การตรวจสอบแบบ
ไม่ทำลายโดย
กระแสไฟฟ้า
ไหลวน 

ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า การเหนี ่ยวนำกระแสไหลวนจาก
ขดลวด การสร้างกระแสไหลวน คุณลักษณะการไหลของ
กระแสไหลวน  การรบกวนกระแสไหลวนจากการเปลี่ยน
อิมพีแดนซ์ขดลวด ระนาบอิมพีแดนซ์ขั ้นต้น ระยะทะลุ
มาตรฐาน การล่าช้าของเฟสมาตรฐาน เครื่องมือตรวจสอบ
รอยบกพร่องด้วยกระแสไหลวน การสอบเทียบเครื ่องมือ 
การตรวจสอบรอยบพร่องและประเมินผล 
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ENG25 4555  
การตรวจสอบแบบ
ไม่ทำลายโดยวิธี
คลื่นเสียงความถี่สูง 

ความรู้พื้นฐานในการตรวจสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง 
ข้อกำหนดตามมาตรฐานในการรับรองบุคลากรด้านการ
ทดสอบโดยไม่ทำลาย  กระบวนการเช่ือม ความไม่ต่อเนื่องที่
เกี ่ยวข้องกับแนวการเชื ่อม มาตรฐานที ่เกี ่ยวข้องในการ
ตรวจสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง  เกณฑ์การตัดสินใน
การตรวจสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง และการอบรมเชิง
ปฏิบัติในการตรวจสอบแบบไม่ทำลายโดยวิธีคลื ่นเสียง
ความถี ่ส ูง เช่น การสอบเทียบเครื ่องมือเบื ้องต้น การ
ตรวจสอบช้ินงานและประเมินผลตามเกณฑ์การตัดสิน 

ENG25 4565  
การตรวจสอบแบบ
ไม่ทำลายโดยผง
แม่เหล็กและสาร
แทรกซึม 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทดสอบแบบไม่ทำลาย หลักการ
ทดสอบแบบไม่ทำลายแบบการใช้สารแทรกซึมและแบบใช้
อนุภาคแม่เหล็ก คุณสมบัติของสารแทรกซึมและอนุภาค
แม่เหล็ก ความไม่ต่อเนื่องในวัสดุ การสร้างสนามแม่เหล็ก
และการคลายอำนาจสนามแม่เหล็ก วัสดุทดสอบด้วยวิธีใช้
สารแทรกซึมและใช้อนุภาคแม่เหล็ก การเลือกประเภทของ
สารแทรกซึมเพื่อทดสอบ อุปกรณ์ของการทดสอบด้วยสาร
แทรกซึมและอนุภาคแม่เหล็ก มาตรฐานการทดสอบ ASTM 
E165 แ ล ะ  ASTM E709 ม า ต ร ฐ า น อ ื ่ น ๆ  ท ี ่ ใ ช ้ ใ น
ภาคอุตสาหกรรม การเตรียมผิวชิ้นทดสอบก่อนการทดสอบ 
การทำความสะอาดก่อนและหลังการทดสอบ ขั้นตอนการ
ทดสอบ การตรวจสอบรอยเชื่อมพื้นฐานด้วยวิธีใช้สารแทรก
ซึมและใช้ผงแม่เหล็ก การตีความและการประเมินผล 
ปฏิบัติการทดสอบแบบไม่ทำลายด้วยวิธีใช้สารแทรกซึมและ
อนุภาคแม่เหล็ก 

ENG25 4096  
สหกิจศึกษา 1 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 
1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา เพื่อทำการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัด
จากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน
โดยคณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับ
จากสถานประกอบการ 
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ลำดับ 

ลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

(Graduate Attributes) 
ตามข้อตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 

ENG25 4097  
สหกิจศึกษา 2 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 
1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา เพื่อทำการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัด
จากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน
โดยคณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับ
จากสถานประกอบการ 

ENG25 4098  
สหกิจศึกษา 3 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 
1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ปฏิบัติงานและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ใน
สาขาวิชา เพื่อทำการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัด
จากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงาน
โดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับ
จากสถานประกอบการ 

ENG25 4099 
โครงงานวิชาชีพ
วิศวกรรมเครื่องกล 

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกลที่ผู้สอนมอบหมาย  ด้วยความ
เห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาฯสำหรับนักศึกษาผู้สมัครใจไม่
ไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ สนับสนุนให้นำหัวเรื่อง
ที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
มาทำเป็นโครงงาน อาจเป็นโครงการแบบพหุวิทยาการที่รวม
การศึกษาวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจและเศรษฐการเข้าไว้ด้วยกัน 
โครงงานจะต้องสำเร็จภายในไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดย
ต้องส่งเอกสารรายงานและจะต้องมีการสอบปากเปล่า ให้ผล
ประเมินเป็น S/U 
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6 วิศวกรและสังคม (The 
Engineer and Society) 
- สามารถใช้เหตุและผลจาก
หลักการและความรู้ที่ ได้รับ 
มาประเมินประเด็นและ
ผลกระทบต่าง ๆ ทางสังคม 
ชีวอนามัย ความปลอดภัย 
กฎหมาย และวัฒนธรรมที่
เกี่ยวพันกับการปฏิบัติ
วิชาชีพวิศวกรรม 

ENG20 1010
แนะนำวิชาชีพ
วิศวกร 
 

ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร์ 
องค์กรวิชาชีพที ่เกี ่ยวข้อง จรรยาบรรณวิศวกรความ
ปลอดภัยในงานว ิศวกรรม แนะนำว ิชาช ีพทางด้าน
วิศวกรรมจากหลักสูตรต่าง ๆ โดยนักศึกษาต้องเข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการของหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนใน
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ให้ได้อย่างน้อย 8 ครั้ง 

ENG25 2010  
ทักษะพื้นฐาน
วิศวกรรมเครื่องกล 

คุณสมบัติพื ้นฐานวิศวกรเครื ่องกล ภาพรวมหลักสูตร
วิศวกรรมเครื่องกล แนะนำสายอาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 
การฝึกทักษะพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล 

ENG25 3060 
วิศวกรรมความ
ปลอดภัย 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
โรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย อันตรายจากการทำงานด้านกายภาพ เคมี 
ชีวภาพ การยศาสตร์ ความปลอดภัยและจิตวิทยาสังคม 
โรคจากการทำงาน หลักการป้องกันควบคุมอันตรายจาก
การทำงาน การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร ไฟฟ้า และ
การซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล การตรวจความปลอดภัย การรายงาน
สอบสวนอุบัติเหตุ การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 
การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี ่ยงเบื ้องต้น การ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน การบริหารงานความ
ปลอดภัยในโรงงาน การออกแบบระบบป้องกันระงับ
อัคคภีัย 

ENG25 4010  
การจัดการพลังงาน
และเศรษฐศาสตร ์

การใช้เครื ่องมือวัดค่าพลังงาน ได้แก่ เครื ่องมือวัดที่
เกี่ยวข้องกับ การวัดทางไฟฟ้า การวัดทางความร้อนการวดั
อัตราการไหล เป็นต้น มาตรการการอนุรักษ์พลังงาน การ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์การเขียนรายงาน
การจัดการพลังงาน กรณีศึกษา 

ENG25 4097  
สหกิจศึกษา 2 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ 
ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด 
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงาน
การปฏิบ ัต ิงานและนำเสนอผลการไปปฏิบ ัต ิงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื ่อทำการประเมินผลให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและ
รายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศและพนักงานท่ี
ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และ
สัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 

ENG25 4095 
เตรียมสหกจิศึกษา 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการ
และขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวขอ้ง
กับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัคร
งานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการวิธีการเขียน
จดหมายสม ัครงาน ท ักษะในการส ื ่อสาร  และการ
สัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจใน
ตนเอง  การพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ อาชี
วอนาม ัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ
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วัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการเช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 เทคนิค
การเขียนรายงานและการนำเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ 

ENG25 4096  
สหกิจศึกษา 1 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ 
ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด 
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงาน
การปฏิบ ัต ิงานและนำเสนอผลการไปปฏิบ ัต ิงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื ่อทำการประเมินผลให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและ
รายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศและพนักงานท่ี
ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และ
สัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 

ENG25 4097  
สหกิจศึกษา 2 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ 
ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด 
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงาน
การปฏิบ ัต ิงานและนำเสนอผลการไปปฏิบ ัต ิงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื ่อทำการประเมินผลให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและ
รายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศและพนักงานท่ี
ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และ
สัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 

ENG25 4098  
สหกิจศึกษา 3 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ 
ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด 
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงาน
การปฏิบ ัต ิงานและนำเสนอผลการไปปฏิบ ัต ิงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื ่อทำการประเมินผลให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและ
รายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ และพนักงานที่
ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และ
สัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 
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7 สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
(Environment and 
Sustainability) 
- สามารถเข้าใจผลกระทบ
ของคำตอบของปัญหางาน
ทางวิศวกรรมในบริบทของ
สังคมและสิ่งแวดล้อม และ
สามารถแสดงความรู้และ
ความจำเป็นของการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

IST20 2001 
มนุษย์กับสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ความหลากหลายทาง
ว ัฒนธรรม การจ ัดระเบ ียบทางส ังคม ระบบน ิเวศ 
ท ร ั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ต ิ แ ล ะ ส ิ ่ ง แ ว ดล ้ อ ม  ก า ร น ำ
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ENG25 4532 
การตรวจวดัและ
การตรวจสอบ
พลังงาน 

การวิเคราะห์การใช้พลังงานและการวัดที่เกี่ยวข้อง การวัด
ทางไฟฟ้า การวัดทางความร้อน การวัดการไหล การวัด
ความดัน และการวัดองค์ประกอบของแก๊ส การวิเคราะห์
ประส ิทธ ิภาพอ ุปกรณ ์ ใช ้พล ั ง งาน เช ่นมอเตอร์  
คอมเพรสเซอร์ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เครื่องทำ
น้ำเย็น และ หม้อไอน้ำ การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับ
อากาศ  ระบบไฟแสงสว่าง ระบบลมอัด ระบบไอน้ำ 
กฎหมายและข้อกำหนดการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและ
ในโรงงาน การวิเคราะห์ต ้นทุนการใช้พลังงาน การ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ การเขียนรายงานการจัด
การพลังงาน กรณีศึกษา 

ENG25 4582
พลังงานทดแทน 

สถานการณ์และปัญหาพลังงาน แหล่งพลังงานจาก
เชื้อเพลิง ฟอสซิล เช่น ปิโตรเลียม ถ่านหินก๊าซธรรมชาติ 
แหล่งพลังงานทดแทน ได ้แก่ พล ังงาน แสงอาทิตย์ 
พล ังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ 
พลังงานนิวเคลียร์ เซลล์เชื้อเพลิง กระบวนการไพโรไลซิส 
กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น การสกัดน้ำมันและการผลิตไบ
โอดีเซล การหมักและการกลั่นเอทานอล การผลิตก๊าซ
ชีวภาพ พลังงานชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
และอุตสาหกรรม พืชพลังงาน เชื ้อเพลิงจากขยะ การ
วิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิง กระบวนการเผาไหม้และการ
วิเคราห์ไอเสีย การใช้พลังงานทดแทนในอุตสาหกรรมและ
โรงไฟฟ้า 

8 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
(Ethics) 
- สามารถใช้หลักการทาง
จรรยาบรรณและมีสำนึก 
รับผิดชอบต่อมาตรฐานการ
ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม 

ENG20 1010 
แนะนำวิชาชีพ
วิศวกร 

ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร์ 
องค์กรวิชาชีพที ่เกี ่ยวข้อง จรรยาบรรณวิศวกรความ
ปลอดภัยในงานว ิศวกรรม แนะนำว ิชาช ีพทางด้าน
วิศวกรรมจากหลักสูตรต่าง ๆ โดยนักศึกษาต้องเข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการของหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนใน
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ให้ได้อย่างน้อย 8 ครั้ง 

ENG25 2010 
ทักษะพื้นฐาน
วิศวกรรมเครื่องกล 

คุณสมบัติพื ้นฐานวิศวกรเครื ่องกล ภาพรวมหลักสูตร
วิศวกรรมเครื่องกล แนะนำสายอาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 
การฝึกทักษะพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล 
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9 การทำงานเดี่ยวและทำงาน
เป็นทีม (Individual and 
Team work) 
- ทำหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในด้านการ 
ทำงานเดี่ยว และการทำงาน
ในฐานะผู้ร่วมทีมหรือ ผู้นำ
ทีมท่ีมีความหลากหลายของ
สาขาวิชาชีพ 

IST20 2501 
พันธกิจสัมพันธ์
ชุมชนกับกลุ่ม
อาชีพ 

การทำโครงงานและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
ของผู้เรียนผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนหรือกลุ่มวิชาชีพ
อันเป็นการเสร ิมสร ้างทักษะชีว ิตและตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของชุมชนหรือกลุ่มวิชาชีพ 

ENG25 450 
โครงงาน
วิศวกรรมเครื่องกล
รวบยอด 

การกำหนดกรอบแนวคิด การออกแบบ วิเคราะห์ และ
สร้างแบบหรือต้นแบบของระบบทางกลระบบของไหล 
และระบบทางความร้อน การเขียนรายงาน การนำเสนอ
โครงงานและผลสัมฤทธิ์ ภายใต้การกำกับของอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงาน 

ENG25 4096 
สหกิจศึกษา 1 

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ 
ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด 
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงาน
การปฏิบ ัต ิงานและนำเสนอผลการไปปฏิบ ัต ิงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื ่อทำการประเมินผลให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและ
รายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศและพนักงานท่ี
ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และ
สัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ 

ENG25 2400
ปฏิบัติการกรรมวิธี
การผลิตสำหรับ
วิศวกรเครื่องกล 

ฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่องมือกล กรรมวิธีการผลิตชิ้นงาน
ด้วยการกลึง การกัด การเช่ือม การเจาะและทำเกลียว ฝึก
การใช้งานเครื่องมือวัดขนาดพื้นฐาน เช่น เวอร์เนียร์คาลิป
เปอร์  เวอร์เนียร์ไฮเกจ และไมโครมิเตอร์ ฝึกหัดการใช้
เครื่องจักรอัตโนมัติช่วยในกระบวนการผลิต เช่น เครื่อง 
CNC, EDM, Wire cut การตรวจวัดละเอียดด้วยเครื ่อง
ตรวจสอบชิ ้นงาน 3 มิต ิ ฝ ึกสร้างชิ ้นงานเพื ่อให้เกิด
ประโยชน์ 

ENG25 3400
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเครื่องกล 
1 

การทดลองที ่เกี ่ยวกับปรากฎการณ์พื ้นฐานและการ
ประยุกต์ทางด้านวิศกรรมเครื่องกล เช่นกลศาสตร์ของไหล 
กลศาสตร์วัสดุ และอุณหพลศาสตร์ ศึกษากระบวนการที่
เกี ่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางความร้อนและของไหลการ
ประเมินสมรรถนะของอุปกรณ์ทางความร้อนและของไหล 
การหาสหสัมพันธ์ การออกแบบการทดลอง การเขียนสรุป
รายงานผลการทดลอง 

ENG25 3410
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเครื่องกล 
2 

ฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื ่องมือทดสอบและตรวจสอบที่
เกี ่ยวข้องในงานทางวิศวกรรมเครื ่องกลอาทิ เช่น  การ
ตรวจสอบโดยไม่ทำลาย การทดสอบยานยนต์  การ
ทดสอบการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรหมุน และการถ่วง
ส ม ด ุ ล ข อ ง เ พล า  ฝ ึ ก ป ฏ ิ บ ั ติ ก า ร ค วบ ค ุ ม ร ะ บ บ
วิศวกรรมเครื ่องกล ระบบไฮดรอลิคส์ ระบบนิวเมติกส์  
ระบบควบคุมเครื่องยนต์ และ ระบบควบคุมมอเตอร์ ฝึก
ปฏิบัติใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล เช่น เครื่อง
สแกน 3มิติ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และ เครื่อง CNC 
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10 การสื่อสาร 
(Communication) 
- สามารถสื่อสารงาน
วิศวกรรมที่ซับซ้อนกับกลุ่มผู้ 
ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและ
สังคมโดยรวมได้อย่าง มี
ประสิทธิผล อาทิ สามารถ
อ่านและเขียนรายงาน ทาง
วิศวกรรมและเตรียมเอกสาร
การออกแบบงาน วิศวกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิผล 
สามารถนำเสนอ สามารถให้
และรับคำแนะนำงานได้
อย่างชัดเจน 

IST30 1104
ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ 

พัฒนาทักษะและความสามารถทางภาษาที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประสบการณ์
ตรงในการเรียนภาษาที่ใช้จริงในวงการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ รวมทั้งแหล่ง
ทรัพยากรออนไลน์ เน้นชิ้นงานที่ผู ้เรียนต้องบูรณาการ
ทักษะทั้งสี่ด้าน โดยให้ความสำคัญกับทักษะการอ่านและ
การเขียน 

IST20 1501 
ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

หลักภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งในด้านการพูด 
การฟัง การอ่าน และการเขียน การเรียบเรียงภาษาไทย
เพื่อการติดต่อสื่อสารและนำเสนองาน 

ENG25 450 
โครงงาน
วิศวกรรมเครื่องกล
รวบยอด 

การกำหนดกรอบแนวคิด การออกแบบ วิเคราะห์ และ
สร้างแบบหรือต้นแบบของระบบทางกลระบบของไหล 
และระบบทางความร้อน การเขียนรายงาน การนำเสนอ
โครงงานและผลสัมฤทธิ์ ภายใต้การกำกับของอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงาน 

ENG25 2400
ปฏิบัติการกรรมวิธี
การผลิตสำหรับ
วิศวกรเครื่องกล 

ฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่องมือกล กรรมวิธีการผลิตชิ้นงาน
ด้วยการกลึง การกัด การเช่ือม การเจาะและทำเกลียว ฝึก
การใช้งานเครื่องมือวัดขนาดพื้นฐาน เช่น เวอร์เนียร์คาลิป
เปอร์  เวอร์เนียร์ไฮเกจ และไมโครมิเตอร์ ฝึกหัดการใช้
เครื่องจักรอัตโนมัติช่วยในกระบวนการผลิต เช่น เครื่อง 
CNC, EDM, Wire cut การตรวจวัดละเอียดด้วยเครื ่อง
ตรวจสอบชิ ้นงาน 3 มิต ิ ฝ ึกสร้างชิ ้นงานเพื ่อให้เกิด
ประโยชน์ 

ENG25 3400
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเครื่องกล 
1 

การทดลองที ่เกี ่ยวกับปรากฎการณ์พื ้นฐานและการ
ประยุกต์ทางด้านวิศกรรมเครื่องกล เช่นกลศาสตร์ของไหล 
กลศาสตร์วัสดุ และอุณหพลศาสตร์ ศึกษากระบวนการที่
เกี ่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางความร้อนและของไหลการ
ประเมินสมรรถนะของอุปกรณ์ทางความร้อนและของไหล 
การหาสหสัมพันธ์ การออกแบบการทดลอง การเขียนสรุป
รายงานผลการทดลอง 

ENG25 3410
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเครื่องกล 
2 

ฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื ่องมือทดสอบและตรวจสอบที่
เกี ่ยวข้องในงานทางวิศวกรรมเครื ่องกลอาทิ เช่น  การ
ตรวจสอบโดยไม่ทำลาย การทดสอบยานยนต์  การ
ทดสอบการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรหมุน และการถ่วง
ส ม ด ุ ล ข อ ง เ พล า  ฝ ึ ก ป ฏ ิ บ ั ติ ก า ร ค วบ ค ุ ม ร ะ บ บ
วิศวกรรมเครื ่องกล ระบบไฮดรอลิคส์ ระบบนิวเมติกส์  
ระบบควบคุมเครื่องยนต์ และ ระบบควบคุมมอเตอร์ ฝึก
ปฏิบัติใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล เช่น เครื่อง
สแกน 3มิติ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และ เครื่อง CNC 
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11 การบริหารโครงการและ
การลงทุน (Project 
Management and 
Finance) 
- สามารถแสดงว่ามีความรู้
และความเข้าใจ หลักการ
ทางวิศวกรรมและการ
บริหารงาน และ สามารถ
ประยุกต์ใช้หลักการบริหาร
ในงานของตน ในฐานะผู้ร่วม
ทีมและผู้นำทีมเพ่ือบริหาร
จัดการ โครงการวิศวกรรมที่
มีสภาพแวดล้อมการทำงาน 
ความหลากหลายสาขา
วิชาชีพ 

IST20 2002 
มนุษย์กับเศรษฐกิจ
และการพัฒนา 

เศรษฐกิจกับการพัฒนาสังคม ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม การพัฒนาแบบกีดกัน    การพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วม การพัฒนาบนฐานนวัตกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน ผู้ประกอบการเพื่อสังคม 

ENG25 4010 
การจัดการพลังงาน
และเศรษฐศาสตร ์

การใช้เครื ่องมือวัดค่าพลังงาน ได้แก่ เครื ่องมือวัดที่
เกี่ยวข้องกับ การวัดทางไฟฟ้า การวัดทางความร้อนการวดั
อัตราการไหล เป็นต้น มาตรการการอนุรักษ์พลังงาน การ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์การเขียนรายงาน
การจัดการพลังงาน กรณีศึกษา 

 

ENG25 2040 
สถิติสำหรับวิศวกร 

การนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงความ
น่าจะเป็นแบบช่วง เช่น การแจกแจง แบบไบโนเมียล 
แบบปัวซอง และการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง
เช่นการแจกแจงแบบปกติ แบบเอกซ์โปเนนเชียล ทฤษฎี
การชัก ตัวอย่าง ช่วงความเชื่อมั่น การสดสอบสมมติฐาน 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การฟิตข้อมูลและสหสมัพนัธ์ 
การออกแบบการทดลอง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ทางสถติ ิ

12 การเรียนรู้ตลอดชีพ 
(Lifelong Learning) 
- ตระหนักและเห็นความ
จำเป็นในการเตรียมตัว 
เพ่ือให้สามารถการ
ปฏิบัติงานได้โดยลำพังและ 
สามารถการเรียนรู้ตลอดชีพ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีและ
วิศวกรรม 

IST20 1001 
การรู้ดจิิทัล 

การเล ือกแหล ่งสารสนเทศเพ ื ่อการค้นคว ้า การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นคว้าสารสนเทศการรวบรวมและ
การประเม ินคุณภาพสารสนเทศ การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สารสนเทศ การเขียนรายงานและการอ้างอิง 
ความปลอดภัย ผลกระทบ จริยธรรม คุณธรรม และ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล 

IST20 1002  
การใช้โปรแกรม
ประยุกตเ์พื่อการ
เรียนรู ้

ความรู้พื ้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้
โปรแกรมประยุกต์เพื่อจัดการงานเอกสาร การนำเสนอ
สารสนเทศ การจัดการข้อมูลเพื่อการคำนวณ และการ
จัดการฐานข้อมูลอย่างสร้างสรรค์การออกแบบและพฒันา
เว็บไซต์สำหรับการทำงานในชีวิตประจำวัน 

IST20 1003 
ทักษะชีวิต 

การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น การคิดและวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล การคิดอย่างเป็นระบบและการคิดแบบองค์
รวม การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การ
เรียนรู้ด้วยตนเองในบริบทของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความ
สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ความพอเพียงในการ
ดำรงชีวิต การดูแลสุขภาพของตนเอง การจัดการอารมณ์ 
และความเครียดการแก้ไขปัญหาชีวิต 

หมายเหตุ : โปรดระบุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) ให้ครบถ้วนมากท่ีสุด โดยนำรายวิชาในหลักสูตรทั้งหมด
มากรอกข้อมูล 
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4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 PLO1 สามารถกำหนด สร้างเกณฑ์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
 PLO2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ในการออกแบบทางวิศวกรรมเพื ่อตอบสนองความต้องการ โดย

คำนึงถึงสวัสดิภาพ ความปลอดภัย ปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 
 PLO3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล วิชาชีพอ่ืน และบุคคลทั่วไป

ได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยวาจา ด้วยการเขียนรายงาน การเสนอผลงาน ตลอดจนสามารถออกคำสั่ง
และรับคำสั่งงานได้อย่างชัดเจน 

 PLO4 สามารถตัดสินใจสถานการณ์ทางวิศวกรรมได้อย่างรอบคอบ ภายใต้บทบาทและความรับผิดชอบ
ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยคำนึงถึงผลกระทบตามแนวปฏิบัติสากล รวมถึง
บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 PLO5 สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกหรือฐานะผู้นำ สามารถสร้าง
บรรยากาศการมีส่วนร่วม การกำหนดเป้าหมาย การวางแผนงาน และการบรรลุวัตถุประสงค์ 

 PLO6 สามารถพัฒนาและออกแบบการทดลอง เลือกใช้เครื ่องมือเครื ่องวัด เพื ่อดำเนินการทดลอง 
วิเคราะห์และตีความข้อมูล และใช้กระบวนการตัดสินใจ ทางวิศวกรรมเพื่อหาข้อสรุปได้อย่าง
เหมาะสม 

 PLO7 สามารถใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการแก้ปัญหา แสวงหาและประยุกต์ใช้
ความรู้ใหม่ตามท่ีต้องการโดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม 

 PLO8 สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีภายใต้กรอบกติกาขององค์กรและสังคม เป็นผู้มีจริยธรรมในการ
ดำเนินชีวิต 

 PLO9 สามารถบูรณาการความรู ้ เพื ่อการทำงานทางวิศกรรมเครื ่องกลหรือที ่เกี ่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและหลากหลายประเภท 

หมายเหตุ ข้อที่ 1-7 เป็นเกณฑ์มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของ TABEE และ ABET ข้อที่ 8 เป็นเกณฑ์ ตาม
กรอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาศึกษาท่ัวไป และข้อที่ 9 เป็นเกณฑ์เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ให้กับหลักสูตร 
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ส่วนที่ 3 คณาจารย์ 
1. ประธานหลักสูตร 

ตารางแสดงรายช่ือประธานหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 
ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ปี) 

ดร.ชโลธร ธรรมแท้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

2543 
 

2545 
 
 

2552 

9 ปี 

 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ตารางแสดงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตารางท่ี 1: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ปี) 

1 ดร.ชโลธร ธรรมแท้ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2543 
 

2545 
 
 

2552 

9 ปี 

2 ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล รองศาสตรจารย์ M.E. (Technical 
Maintenance Aviation 
Electrosystems and Pilot- 
Navigation Complexes), 
St.Petersburg  State  
Academy of Aerospace  
Instrumentation, Russia 
Ph.D. (System Analysis, 
Control and Processing 
Information), St. 
Petersburg State 
University of Aerospace 
Instrumentation, Russia 

2541 
 
 
 
 
 
 

2546 

22 ปี 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ปี) 

3 ดร.วิทูรย์ เห็มสุวรรณ อาจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
เกียรตินิยมอันดับ 2, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
Ph.D. (Energy and 
Environment Science), 
Nagaoka University of 
Technology, Japan 

2550 
 
 

2554 
 

2561 

8 ปี 

4 ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล อาจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
เกียรตินิยมอันดับ 2,  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

2550 
 
 
 

2552 
 
 

2559 

3 ปี 

5 ดร.อัฏฐพล อริยฤทธิ์ อาจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
M.S. (Aeronautics and 
Astronautics), National  
Cheng Kung University, 
Taiwan,  
Ph.D. (Aerospace 
Engineering), Tokyo 
Metropolitan University, 
Japan, 

2554 
 

2556 
 
 
 

2561 
 

2 ปี 
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3. อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ประจำสาขาวิชา 
ตารางแสดงรายช่ืออาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ประจำสาขาวิชา 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบ
การณ์
สอน 
(ปี) 

1. 1
. 

ร.อ.ดร.กนต์ธร  ชำนิประศาสน์ รอง
ศาสตราจารย์ 

วท.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) เกียรติ
นิยมอันดับ 1, โรงเรียนนายเรือ
อากาศ 
M.Sc. (Mechanical 
Engineering), University of 
Pittsburgh, U.S.A. 
Ph.D. (Mechanical 
Engineering), University of 
Pittsburgh, U.S.A. 

2530 
 
 

2532 
 
 

2535 

26 ป ี

2. 2 ดร.จิระพล  ศรีเสริฐผล รอง
ศาสตราจารย์ 

M.E. (Technical Maintenance 
Aviation Electrosystems and  
Pilot- Navigation Complexes), 
St.Petersburg  State  
Academy of Aerospace  
Instrumentation, Russia 
Ph.D. (System Analysis, 
Control and Processing 
Information), St. Petersburg 
State University of Aerospace 
Instrumentation, Russia 

2541 
 
 
 
 
 

2546 

22 ป ี

3.  ดร.ยุพาพร  รักสกุลพิวัฒน์ รอง
ศาสตราจารย์ 

วท.บ. (วัสดุศาสตร์) เกียรตินิยม
อันดับ 2, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
Ph.D. (Polymer Engineering), 
The University of Akron, 
U.S.A. 

2537 
 
 

2542 

22 ป ี

4.  ดร.สุกานดา  เจียรศิริสมบูรณ์ รอง
ศาสตราจารย์ 

วท.บ. (วัสดุศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
M.Sc. (Materials Science), 
Leeds University, UK., 
D.Phil (Materials Science), 
University of Oxford, UK. 

2539 
 

2540 
 

2544 

5 ป ี
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ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบ
การณ์
สอน 
(ปี) 

5.  ดร.สุดเขตต์  พจน์ประไพ รอง
ศาสตราจารย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
วศ.ม. (เทคโนโลยนีิวเคลียร์), 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
Ph.D. (Materials Science and 
Engineering), University of 
New South Wales, Australia 

2540 
 

2545 
 

2551 

5 ป ี

6. 3 ดร.กระวี  ตรีอำนรรค ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2542 
 

2547 
 

2554 

7 ป ี

7. 4 ดร.การุญ  ฟังสุวรรณรักษ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 
มหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกุล 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2536 
 

2544 
 

2557 

13 ป ี

8. 5 ดร.กีรติ  สุลักษณ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

2540 
 

2544 
 

2550 

13 ป ี

9.  ดร.ชาญวิทย์  แก้วกสิ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสีุรนารี,  
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
Ph.D. (Computer Science), 
The University of 
Manchester, U.K. 

2543 
 
 

2546 
 

2553 

18 ป ี

10. 6 ดร.ชโลธร ธรรมแท้ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

2543 
 

2545 
 
 

2552 

9 ป ี
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ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบ
การณ์
สอน 
(ปี) 

11. 7 ดร.วีณา ฟ่ันเพ็ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
Ph.D. (Aeronautics 
Engineering), Imperial College 
London, U.K. 

2547 
 

2550 
 

2558 

13 ป ี

12.  ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ด. (วิศวกรรมขนส่ง), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

2549 
 

2555 
 

2552 
 

2558 

4 ป ี

13. 8 ดร.สุภกิจ รูปขันธ ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2542 
 

2546 
 

2552 

13 ป ี

14. 9 ดร.โศรฎา แข็งการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี   
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

2541 
 

2545 
 

2557 

15 ป ี

15. 1
0 

ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

2540 
 

2552 

11 ป ี

16.  ดร.ชาคริต ปานแป้น อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), เกียรติ
นิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสีุรนารี  
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

2558 
 
 

2560 
 

2564 

1 ป ี
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ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบ
การณ์
สอน 
(ปี) 

17. 1
1 

ดร.ธีทัต ดลวิชัย อาจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ปร.ด. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2540 
 

2543 
 

2552 

20 ป ี

18.  ดร.ธีระชาติ  พรพิบูลย์ อาจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 
มหาวิทยาลยัรังสิต 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2535 
 

2539 
 

2549 

23 ป ี

19.  ** ดร.พัชรวัฒน์ เจริญอมรกิตติ์ อาจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต)์, 
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 
เกียรตินิยมอันดับ 1 
วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรม), 
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 
เกียรตินิยม 
Ph.D. (Mechanical 
Engineering), Osaka 
University, Japan 

2557 
 
 

2558 
 
 

2563 

1 ป ี

20. 1
5 

ดร.พิจิตรา เอ้ืองไพโรจน์ อาจารย์ วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
Ph.D. (Functional Control 
Systems), Shibaura  
Institute of Technology, 
Japan 

2550 
 

2553 
 

2556 

7 ป ี

21. 1
6 

ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล อาจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) เกียรติ
นิยมอันดับ 2,  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

2550 
 
 
 

2552 
 
 

2559 

3 ป ี
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ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบ
การณ์
สอน 
(ปี) 

22. 1
7 

ดร.วิทูรย์ เห็มสุวรรณ อาจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล) เกียรติ
นิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสีุรนารี 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
Ph.D. (Energy and 
Environment Science), 
Nagaoka University of 
Technology, Japan 

2550 
 
 

2554 
 

2561 

8 ป ี

23.  ดร.ศรัญญา กาญจนวัฒนา อาจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
M.Eng. (Computer 
Engineering), Asian Institute 
of Technology 
Ph.D. (Functional Control 
Systems), Shibaura  
Institute of Technology, 
Japan 

2551 
 

2554 
 
 

2560 

9 ป ี

24. 1
8 

ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ อาจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมการบินและ
อากาศ),
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
วศ.ม. (วิศวกรรมการบินและ
อากาศ), รางวัลเรียนดี, 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
Ph.D. (Automatic Control and 
Systems Engineering), The 
University of Sheffield, U.K. 

2548 
 
 

2550 
 
 

2559 
 

12 ป ี

25. 1
9 

ดร.อัฏฐพล อริยฤทธิ์ อาจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
M.S. (Aeronautics and 
Astronautics), National  
Cheng Kung University, 
Taiwan 
Ph.D. (Aerospace 
Engineering), Tokyo 
Metropolitan University, 
Japan 

2554 
 

2556 
 
 
 

2561 

2 ป ี
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ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบ
การณ์
สอน 
(ปี) 

26. 2
0 

ดร.เอกรงค์ สุขจิต อาจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
Ph.D. (Mechanical 
Engineering), University of 
Birmingham, U.K. 

2544 
 
 

2549 
 
 

2556 
 

14 ป ี

27.  ดร.อรลักษณ์  พิชิตกุล อาจารย์ B.Eng (Aerospace 
Engineering) (First Honor) 
(International Program), 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
M.Eng (Aeronautics and 
Astronautics), The University 
of Tokyo, Japan 
Ph.D. (Aerospace 
Engineering), Georgia Institute 
of Technology, U.S.A. 

2553 
 
 
 

2557 
 
 

2564 

6 ป ี

28. 2
1 

อ. กนต์ธร  ธรรมกุล อาจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต)์, 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
M.Eng. Automotive 
Engineering (International 
Program), 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2558 
 

2561 

2 ป ี

29. 2
2 

อ. ธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง อาจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

2561 
 

2562 

1 ป ี

30. 2
3 

อ. ปสฎา  ยี่สุ่นแซม อาจารย์ วศ.บ (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วศ.ม (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2551 
 

2553 
 

1 ป ี

31. 2
4 

อ. พรพรม  บุญพรม อาจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองกล), 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2541 
 

2545 

16 ป ี

  



- 72 - 

32.  อ. วิชัย  ศรีสุรักษ์ อาจารย์ อ.วท. (เคมีปฏิบัติ), มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสุรินทร ์
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

2535 
 

2541 
 

2550 

13 ปี 

33.  อ. วินัย ตุ้มทอง อาจารย์ วศ.บ (วิศวกรรมยานยนต์), เกียรติ
นิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสีุรนารี 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

2553 
 
 

2556 

ปฏิบัติงาน
วันที่ 4 

มกราคม 
2565 

34.  * อ. อภิลักษณ์ หล่อนกลาง อาจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอากาศยาน), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

2555 
 

2559 

3 ป ี

* หมายเหตุ: ลาศึกษาต่อเต็มเวลา (Full Time) 
** หมายเหตุ: ระยะเวลาปฏิบัติงาน วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 
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4. บุคลากรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ  
ตารางแสดงรายช่ือผู้ช่วยวิชาปฏิบัติการ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 

1.  นางสาวชญานิศ  แจ่มจรรยา ผู้ช่วยสอนและวิจัย 
สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล 

วศ.บ. (วิศวกรรมอากาศยาน),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2564 

2.  * นายฐานันด์ ไกรสมภาค ผู้ช่วยสอนและวิจัย 
สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล 

วศ.บ.(วิศวกรรมยานยนต์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2561 

3.  * นางสาวอุบลรัตน์ แสนสามารถ ผู้ช่วยสอนและวิจัย 
สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล 

วศ.บ.(วิศวกรรมอากาศยาน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

4.  นายชัยฤกษ์ เชื้อประสาท ผู้ช่วยสอนและวิจัย 
สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล 

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2543 

5.  นางสาวกรุณามิตร แสนสุริวงค์ ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมอากาศยาน),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

6.  นางสาวกานดา ศาตะสมิต ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

7.  นางสาวขนิษฐา วรรณคง ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, พ.ศ.2562 

8.  นางสาวจุฑาทิพย์ เพียรภูมิพงศ์ ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

9.  นางสาวจุลลดา  แซ่เตี๋ยว ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ. (วิศวกรรมอากาศยาน),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2558 

10.  นางสาวจุฬาลักษณ์  อินชนะ ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

11.  นางสาวชฎากาญจน์ วรรณศิลป์ ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

12.  นางสาวชนาภา  เทพเสนา ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2560 

13.  นางสาวชนิดา โตปะคำ ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, พ.ศ.2563 

14.  นางสาวชลิตา จบสูงเนิน ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2560 

15.  นางสาวชุติกาณจน์ คินธร ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมอากาศยาน),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 
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16.  นางสาวฐานิดา ศรีชัยเพชร ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.ม.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2560 

17.  นางสาวดวงหทัย แตงกระโทก ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมอากาศยาน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2564 

18.  นางสาวธนัตถ์ศรณ์  ชัยศิริทุ่งนา
กลาง 

ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

19.  นางสาวธีรนาฏ ชัชวาลธาตรี ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2560 

20.  นางสาวนิรมล เหลืองอ่อน ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมการผลิต), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2562 

21.  นางสาวปริณดา สันติชาติงาม ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  
พ.ศ.2562 

22.  นางสาวพรรษา ไขกระโทก ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

23.  นางสาวเพ็ญพิชา  เนียมสกุล ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2560 

24.  นางสาววชิราภรณ์  รักษาอินทร์ ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2561 

25.  นางสาววชิราภรณ์  รักษาอินทร์ ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2561 

26.  นางสาววิภาดา  โบราณสาร ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมอากาศยาน),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

27.  นางสาววิไลลักษณ์ วรรณะ ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมอากาศยาน),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

28.  นางสาวศุภัชกาญจน์ นุชคำ ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2560 

29.  นางสาวสิรีกรณ์ สำกลาง ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมอากาศยาน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

30.  นางสาวสุทธิณี ว่าวสูงเนิน ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 
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31.  นางสาวสุนทรี แสงศรี ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2557 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2553 

32.  นางสาวสุภาพร  ศิริเล็ก ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2557 

33.  นางสาวหทัยชนก เมธินี กล่ำขำมี ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมยานยนต์),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

34.  นางสาวอลิสา ถนอมเมือง ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

35.  นางสาวอัมพวรรณ  วันดี ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2560 

36.  นางสุวิมล รัตนจันทร์ ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

37.  นายกมลวิสิทธิ์ พันวอ ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2564 

38.  นายกฤติน ขันขวา ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมอากาศยาน) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

39.  นายกสิวัฒน์ ไชยสิทธิ์ ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมการผลิต)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2560 

40.  นายก้องนที วัฒนานุสิทธิ์ ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

41.  นายกันตภณ เจริญสุข ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมอากาศยาน),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2562 

42.  นายคมสัน ภาษยเดช ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2541 

43.  นายจงยศ  เทียนดำ ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2562 
วศ.บ. (วิศวกรรมอากาศยาน),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2555 

44.  นายจำนงค์  ผายสระน้อย ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)   
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, พ.ศ.2546 

45.  นายชัชพล  สุขตะ ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2559 

46.  นายโชติช่วง  พรหมบุตร ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ.2551 

47.  นายฐิติ สุทธิวงศ์ ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์),   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2552 

48.  นายฑีรพรรษฏ์ ศรีอ่อน ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2561 



- 76 - 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 

49.  นายณัชนันท์ เพชรรัตน์ ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมอากาศยาน), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, พ.ศ.2563 

50.  นายณัฏฐ์ชญาภรณ์ สิงห์โคตร ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ. (วิศวกรรมอากาศยาน),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2562 

51.  นายณัฏฐพล อำไพ ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, พ.ศ.2561 

52.  นายณัฐฐศรัณฐ์ วัชรบรรจง ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยุรนารี, พ.ศ.2553 

53.  นายณัฐพล ดลเจริญนนท์ ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2562             
วศ.ม.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2564 

54.  นายณัฐภัทร  แก้ววิจิตร ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, พ.ศ.2562 

55.  นายณัฐวุฒิ ประเสริฐการ ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

56.  นายเตชินท์ สีห์ชัยพัฒน์ ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์), 
มมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, พ.ศ.2560 

57.  นายทินกร เพ็งประโคน ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมอากาศยาน), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2564 

58.  นายเทพพิทักษ์ กุนอก ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

59.  นายธงชัย  เทียมทัด ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2561 

60.  นายธงชัย ภูศิร ิ ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมอากาศยาน), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2561 

61.  นายธนาธิป บุญทวี ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

62.  นายธรรมรัตน์ แยบสูงเนิน ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2562 

63.  นายธราเทพ พิบูลย์ ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

64.  นายธวิน อุดมกิจปัญญา ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

65.  นายธัญนุกรณ์ ไชยเมือง ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมอากาศยาน),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2557 

66.  นายธันยบูรณ์ ทุนทวีศีลศักดิ์ ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2564 
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67.  นายธีรพรรณ์ ถุนาพรรณ์ ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมพอลิเมอร์), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

68.  นายนนทการณ์ มังคลา ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

69.  นายนนทพัทธ์ สุทธิมล ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมยานยนต์),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

70.  นายนิคม  พรประสิทธิ์ ผู้สอนปฏิบัติการ อส.บ. (เทคโนโลยีการผลิต),   
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงค์กรณ์, พ.ศ.2550 

71.  นายปฏิภาน นิ่มธานี ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

72.  นายประสิทธิชัย  ดำเนินฐิติกิจ ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.ม.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2551 

73.  นายพีรวุฒิ รัตนวิชัย ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2559 

74.  นายภัทร ชายทวีป ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมยานยนต์), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2560 

75.  นายภัทร สุระชน ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2562 

76.  นายภาคภูมิ สู่แสนสุข ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมการผลิต), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

77.  นายเมธัส พันธุ์ต่วน ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมยานยนต์),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2561 

78.  นายรังสิมันตุ์ เง็กคอย ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

79.  นายวัชรพล แสงเพ็ชร ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2560 
วศ.บ.(วิศวกรรมอากาศยาน),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2558 

80.  นายวัชเรศ คงวราคม ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2562 

81.  นายวีระยุทธ  ชาตะสุวัจนานนท์ ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2556 

82.  นายศรัทธา  โพธิสว่าง ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2547 

83.  นายศิริพงษ์  ปะวะโก ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.ม. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2561                          
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2558 

84.  นายสงคราม ยาวะประภาษ ผู้สอนปฏิบัติการ วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิต),  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, พ.ศ.2550 
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85.  นายสมชาย สืบเทพ ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

86.  นายสมบูรณ์ทรัพย์  รอดพร ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2558 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2552 

87.  นายสิรชัย  วิบูลสุนทรางกูล ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2560 

88.  นายสิริชัย  ดวงเดือน ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2558 

89.  นายสุมิตร อุ่นวิเชียร ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมอากาศยาน),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2557 

90.  นายสุเมธ อยู่ยง ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

91.  นายแสณภูมิ ทรงไตรย์ ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2559 

92.  นายอดิศักดิ์ แดงบุตร ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2560 

93.  นายอนาวิล เพ็ชรบูรนิล ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมอากาศยาน),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

94.  นายอนุภาค ปัญญทานสมบัติ ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, พ.ศ.2563 

95.  นายอภิวัฒน์ แซ่มัว ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมยานยนต์), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2563 

96.  นายอภิศักดิ์ ทองมี ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2564 

97.  นายอภิสิทธิ์ ภักดีแก้ว ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2562 

98.  นายอรรถพล ชอบงาน ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2557 

99.  นายอัษฎายุธ  รอดพ่าย ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2550 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2545 

100.  ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ  หมายถม
กลาง 
 

ผู้สอนปฏิบัติการ วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2560 
วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2557 
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101.  Ms. NYEIN NYEIN AYE 
 

ผู้สอนปฏิบัติการ Master of Engineering (Mechanical), 
Yangon Technological University Gyogone, 
Myanmar, 2018 

 
5. อัตราส่วนระหว่างอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา 

 
ตารางแสดงอัตราส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา ณ ปีการศึกษา 2564 

ตารางท่ี 1: จำนวนนักศึกษา  

ระดับชั้นปี 
จำนวนนักศึกษาจริง แต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 210 210 210 210 210 
ชั้นปีที่ 2 - 210 210 210 210 
ชั้นปีที่ 3 - - 210 210 210 
ชั้นปีที่ 4 - - - 210 210 

รวม 210 420 630 840 840 
รวมนักศึกษา (ชั้นปีที่ 2-4) 630 

 
ตารางท่ี 2: อัตราส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา 

จำนวนอาจารย์ประจำ รวมจำนวนนักศึกษาจริง 
32 630 

อัตราส่วน 630/32 = 1:19.68 
อัตราส่วนต้องไม่เกิน 1:20 
 

 
 

ปีการศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

รวมชั้น
นักศึกษา 

ชั้นปีที่ 2-4 

จำนวน
อาจารย์
ประจำ 

อัตราส่วนอาจารย์
ประจำต่อนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 
1 2 3 4 

2564 * - - - - - - 
2565 - 210** - -  210 32 1 : 6.56 
2566 - 210** 210** - 420 32 1 : 13.12 
2567 - 210** 210** 210** 630 32 1 : 19.86 
2568 - 210** 210** 210** 630 32 1 : 19.86 

หมายเหตุ  * ช้ันปีท่ี 1 ยังไม่มีนักศึกษาเลือกเข้าสาขาวิชาฯ จำนวนนักศึกษารับตรงเข้าสาขาตั้งแต่รวมจำนวนนักศึกษาที่
จะเลือกสาขาเมื่อขึ้นช้ันปีท่ี 2 
** แผนการรับจำนวนนักศึกษาจึงยังไม่เลือกสาขาวิชา 
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6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ปี 
6.1. แผนพัฒนาด้านการให้ความรู้และเสริมทักษะ 

 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป มหาวิยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพด้าน
การสอนของคณาจารย์ให้เป็นมาตรฐานระดับสากล โดยมอบหมายให้สถานพัฒนาคณาจารย์นำกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ของสหราชอาณาจักร (UK Professional 
Standards Framework: UKPSF) โดยหน่วยงานที่ชื่อว่า The Higher Education Academy (HEA) 
มาดำเนินการอบรมอาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่สนใจ และมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วม
ประชุม สัมมนาทางวิชาการ โดยจัดงบประมาณสนับสนุนให้ โดยด้านวิชาชีพด้านที่ต้องการพัฒนามีทั้ง
แบบที่ถูกมอบหมายจากสาขาวิชาฯ หรือเป็นไปตามความต้องการของอาจารย์แต่ละท่าน 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ให้มี
มาตรฐานเป็นไปตามที่ สป.อว. 
กำหนด และเป็นไปตาม
ข้อกำหนดจากสภาวิศวกรฯ 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากลที่ทันสมัย 

- เนื้อหาของหลักสูตรต้อง
สอดคล้องกับที่สภาวิศวกรฯ
กำหนด 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ำเสมอ 

- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
อุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจ ในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 

- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะ ความรู้ 

- การตรวจรับรองหลักสูตรจาก
สภาวิศวกรฯ 

- ความสามารถในการทำงาน โดย
เฉลี่ยในระดับดี 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องทางด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล 

- ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 

- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถใน
การทำงาน โดยเฉลี่ยในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ 
ให้มีประสบการณ์จากการนำ
ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลไป
ปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ทำงานบริการวิชาการ
แก่องค์กรภายนอก 

- สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพ่ือเรียนรู้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ทำงานวิจัย และ
นำเสนอผลงานทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 

- ปริมาณการเข้ารับการอบรมของ
อาจารย์ 

- ปริมาณบทความวิชาการท่ี
นำเสนอในที่ประชุมทั้งใน 
ประเทศและต่างประเทศต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 
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6.2. แผนพัฒนาด้านการจัดหาบุคลากรใหม่ 
 กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย พิจารณาจากคุณวุฒิ
การศึกษา (ตั้งแต่ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าขึ้นไปเท่านั้น) ผลการศึกษา ประสบการณ์ ผลงานทาง
วิชาการและความสามารถด้านการสอน โดยเบื้องต้นทางหลักสูตรร่วมกับสาขาวิชาฯ จะร่วมกัน
กำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องการรับสมัคร ซึ่งผู้สมัครจะได้รับการประเมินความสามารถด้านการ
สอนและคุณสมบัติด้านอื ่น ๆ จากสาขาวิชาฯ ก่อนเสนอรายชื ่อผู ้ที ่มี คุณสมบัติผ่านเกณฑ์ต่อ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาในลำดับถัดไป โดยจะมีการทดลองปฏิบัติงานและต้องเข้ารับการประเมิน
ศักยภาพภายในเวลา 6 เดือนจากคณะกรรมการประเมินศักยภาพด้านการสอนและด้านวิชาการของ
พนักงานสายวิชาการ ภายใต้การกำกับของสถานพัฒนาคณาจารย์ที่เป็นหน่วยงานจัดกิจกรรมอบรม
และมีระบบสนับสนุน เพ่ือพัฒนาอาจารย์ใหม่ให้เป็นอาจารย์ที่มีสมรรถนะทั้งด้านการสอนและการวิจัย 
มีการจัดอบรมอาจารย์ใหม่ การจัดสัมมนาเพื่อพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนรวมถึงการให้
คำปรึกษาด้านการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ระดับการศึกษา 
หลักสูตร / สาขาวิชา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ปริญญาโท-วิศวกรรมเครื่องกล 1    1 
 

6.3. แผนพัฒนาด้านการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา 2564 2565 2566 2567 2568 

ปริญญาเอก  1    1 
 

6.4. แผนพัฒนาด้านการปรับตำแหน่งทางวิชาการ 
ระดับตำแหน่ง 2564 2565 2566 2567 2568 

ศาสตราจารย์    1  
รองศาสตราจารย์   3 3  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 2    
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ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้ 
 
1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด (Curriculum Mapping) 

ตารางการเทียบองค์ความรู้ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

องค์ความรู้ที่สภา
วิศวกรกำหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ  
(หน่วยกิต/
ชั่วโมง) 

องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ 
ฟังก์ชันผกผัน อินทิกรัลจำกัดเขต และ ทฤษฎีบทมูลฐาน
ของแคลคูลัส 

SCI03 1001         
แคลคูลัส 1     
(Calculus I) 
 

บรรยาย 48 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 96 
ชั่วโมง 

 เทคนิคการหาปริพันธ์ (ฟังก์ชันตัวแปรเดียว) ปริพันธ์ไม่
ตรงแบบ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ลำดับและอนุกรม พหุ
นามเทย์เลอร์และอนุกรมเทย์เลอร์ เวกเตอร์และเรขาคณิต 
ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย 
และการประยุกต์ 

SCI03 1002 
แคลคูลัส 2 
(Calculus II) 
 

บรรยาย 48 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 96 
ชั่วโมง 

 การหาปริพันธ์หลายชั้น ปริพันธ์ในพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธใ์น
พิกัดทรงกระบอก และปริพันธ์ในพิกัดทรงกลม สมการเชิง
อนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ
สอง ปัญหาค่าตั้งต้น วิธีการอนุกรมกำลัง การประยุกต์
สมการเชิงอนุพันธ์ 

SCI03 1005 
แคลคูลัส 3 
(Calculus III) 

บรรยาย 48 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 96 
ชั่วโมง 

ฟิสิกส ์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นและ
แบบหมุน โมเมนตัมเชิงเส้น  โมเมนตัมเชิงมุม พลังงานกล 
ทฤษฎีบท งานพลังงาน ความยืดหยุ่น การเคลื่อนที่แบบ
ซิมเปิลฮาร์มอนิก การแกว่งกวัดแบบหน่วงและเรโซแนนซ์ 
การแผ่ของคลื่น คลื่นเสียง การไหลของของไหล ความ
ร้อน และ อุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 

SCI05 1001         
ฟิสิกส์ 1 
(Physics I) 
 

บรรยาย 48 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 96 
ชั่วโมง 

 สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า กระแสและความต้านทาน 
สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำวงจรไฟฟ้า กฎของเคอร์
ชอฟฟ์ คลื่นแสง ฟิสิกส์ยุคใหม่เบื้องต้น 

SCI05 1002 
ฟิสิกส์ 2 
(Physics II) 
 

บรรยาย 48 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 96 
ชั่วโมง 

 การทดลองต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ที่จะสนับสนุนทฤษฎีในวิชา
ฟิสิกส์ 1  และเพื่อประสบการณ์ด้านการทดลอง จะต้อง
ทำการทดลองทางด้านกลศาสตร์ คลื่นและของไหล 8 การ
ทดลอง 

SCI05 1191 
ปฏิบตัิการฟิสิกส ์1 
(Physics Laboratory I) 
 

บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 0 
ชั่วโมง 

 เช่นเดียวกับวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 แต่ทดลองในเรื ่อง 
แสง อิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏการณ์โฟโต อิเล็กตริก และ
กัมมันตภาพรังสี 

SCI05 1192 
ปฏิบตัิการฟิสิกส ์2 
(Physics Laboratory II) 

บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 36ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 0 
ชั่วโมง 
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เคมี ทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอิเล ็กตรอนของอะตอม 
สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมีปริมาณสัมพันธ์ 
แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี สมบัติทั่วไปของกรด
และเบส จลนพลศาสตร์เคมี 

SCI02 1111 
เคมีพื้นฐาน 1 
(Fundamental 
Chemistry I) 

บรรยาย 48 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 96 
ชั่วโมง 

 การทดลองในห้องปฏิบัติการที ่ม ีการศึกษาถึงเทคนิค
พื้นฐานในการทำปฏิบัติการเคมี และการทำปฏิบัติการใน
หัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ สมบัติของแก๊ส สมบัติของของเหลว 
แบบจำลองโลหะ สมดุลเคมี การไทเทรตกรด–เบส 
จลนศาสตร์เคมี และปฏิกิริยาเคมีแบบต่าง ๆ 

SCI02 1112 
ปฏิบตัิการเคมีพื้นฐาน 1 
(Fundamental 
Chemistry Laboratory 
I) 

บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 0 
ชั่วโมง 

องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

กลุ่มที่ 1  
พื้นฐานการ
ออกแบบ (Design 
Fundamentals)  
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
Mechanical 
Drawing, Statics 
and Dynamics, 
Mechanical 
Engineering 
Process 

ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร์ 
องค์กรวิชาชีพที ่เกี ่ยวข้อง จรรยาบรรณวิศวกรความ
ปลอดภ ัยในงานว ิศวกรรม แนะนำว ิชาชีพทางด้าน
วิศวกรรมจากหลักสูตรต่าง ๆ โดยนักศึกษาต้องเข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการของหลักสูตรต่าง ๆ ที ่เปิดสอนใน
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ให้ได้อย่างน้อย 8 คร้ัง 

ENG20 1010 
แนะนำวิชาชีพวิศวกร 
(Introduction to 
Engineering Profession) 

บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 36 
ชั่วโมง 

 การเขียนตัวอักษร เรขาคณิตพรรณนา การอ่านและเขยีน
ภาพฉายตั ้งฉากและภาพฉายสามมิต ิมาตรฐาน การ
กำหนดมิติและความเผื่อในงานเขียนแบบทางวิศวกรรม
เบื้องต้น ภาพตัด ภาพช่วย การเขียนภาพร่างด้วยมือเปล่า 
แบบรายละเอียดและแบบภาพประกอบ 

ENG25 1010  
การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
(Engineering Graphics I) 

บรรยาย 12 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 60 
ชั่วโมง 

 ค่ารากของสมการ พีชคณิตเชิงเส้น ปัญหาค่าไอเกนและ
ไอเกนเวกเตอร์ อนุกรมเทย์เลอร์และการประยุกต์ใช้ การ
แก้ปัญหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ทบทวนสมการ
เชิงอนุพันธ์สามัญ การแปลงลาปลาส แบบจำลองระบบ
ทางกล ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น แคลคูลัส
เชิงอนุพันธ์ของเวกเตอร์ เกรเดียนต์ไดเวอร์เจนซ์และเคิร์ล 

ENG25 2060 
คณิตศาสตรป์ระยุกต์สำหรับ
วิศวกรรมเครื่องกล 
(Applied Mathematics 
for Mechanical 
Engineering) 

บรรยาย 24 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 48 
ชั่วโมง 

 มาตรฐานการเข ียนแบบทางกลในงานอุตสาหกรรม 
พื้นฐานสัญลักษณ์พิกัดทางด้านรูปทรง การเขียนแบบโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ แบบงาน 2 มิติ และ 3 มิติ งานโลหะแผ่น
บาง งานเชื ่อม งานประกอบชิ ้นส่วนเครื ่องจักร แบบ
สั่งงาน 

ENG25 2070  
การเขียนแบบทางกล 
(Mechanical Drawing) 

บรรยาย 12 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 60 
ชั่วโมง 

 หลักพื้นฐานของพลศาสตร์  จลนศาสตร์และจลศาสตร์
ของวัตถุเกร็ง และกลไกพื้นฐานที่เคลื่อนที่ในระนาบ กฎ
การเคลื่อนที่ของนิวตัน  วิธีการของงานและพลังงาน  อิม
พัลส์และโมเมนตัม การสั่นสะเทือนของระบบที่มีองศา
อิสระอันดับหนึ่ง  การสั่นโดยการหมุน การสั่นแบบอิสระ  
การสั่นแบบบังคับ  การสั่นสะเทือนของระบบที่มีความ
อิสระหลายอันดับ การตอบสนองของระบบแบบต่อเนื่อง  
การวัดการสั่น  วิธีการควบคุมการสั่น 

ENG25 2090 
พลศาสตร์วิศวกรรมและ 
การสั่นทางกล 
(Engineering dynamics 
and mechanical 
vibration) 

บรรยาย 36 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 72 
ชั่วโมง 
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 ระบบแรง แรงลัพธ์และโมเมนต์ลัพธ์ สมดุล การวิเคราะห์
โครงสร้าง แรงภายใน ความเสียดทานจุดศูนย ์กลาง
น้ำหนักและจุดศูนย ์กลางพื ้นที ่  หลักการงานสมมติ 
เสถียรภาพ 

ENG30 2001  
สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
(Engineering Statics) 

บรรยาย 48 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 96 
ชั่วโมง 

 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกกรรมวิธีการผลิต เช่น การ
แปรรูปชิ้นงานโดยใช้เครื่องจักร การเชื่อมโลหะ การหล่อ
โลหะและการปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยกรรมวิธี
ทางความร้อน กรรมวิธีการผลิตที่ใช้กับวัสดุประเภทต่าง ๆ 
หลักการเบื ้องต้นของต้นทุนกระบวนการผลิต การใช้
เครื ่องมือกลเบื ้องต้น การใช้เครื ่องจักรอัตโนมัติ เช่น 
เคร ื ่อง CNC EDM Wire cut การว ิ เคราะห ์และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ENG33 6001  
กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น 
(Introduction to 
Manufacturing 
Processes) 

บรรยาย 24 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 48 
ชั่วโมง 

กลุ่มที่ 2  
ความรู้ทางดิจิทัล  
(Digital Literacy) 
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
Digital Technology  
in Mechanical 
Engineering 

หลักการของระบบและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์       
การทำงานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์    
หลักการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธี
พ ัฒนาและออกแบบโปรแกรม การเข ียนโปรแกรม                              
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที ่ทันสมัย การกำหนดตัวแปร 
นิพจน์ ประโยคควบคุม การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม 

ENG23 1001 
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 1 
(Computer 
programming I) 

บรรยาย 12 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 60 
ชั่วโมง 

 ศึกษาภาคทฤษฎ ีเก ี ่ยวก ับองค ์ประกอบของระบบ
อ ินเทอร ์ เน ็ตของสรรพส ิ ่ง และการออกแบบระบบ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กัน
ของข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ โดยสามารถอธิบาย
หลักการทำงานของระบบตั้งแต่การได้มาซึ่งข้อมูล การ
สื ่อสารเพื ่อส ่งข ้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ให ้เกิด
ประโยชน์ได้ ศึกษาภาคปฏิบัติในการควบคุมการทำงาน
ของระบบผ่านไม่โครคอนโทรเลอร์ การส่งข้อมูลผ่าน
โปรโตคอลต่าง ๆ ระหว่างอุปกรณ์ในระบบอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ขนาดเล็กสู่ระบบ
ขนาดใหญ่ผ่านระบบเครือข่ายประเภทต่าง ๆ 

ENG25 2130 
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
สำหรับงานวิศวกรรม 
(Internet of Things for 
Engineering 
Application) 

บรรยาย 6 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 18 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 30 
ชั่วโมง 

 ก า ร ใ ช ้ ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร ์ ส ำ ห ร ั บ ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ป ั ญ ห า
วิศวกรรมเครื่องกล การสร้างแบบจำลองเชิงกายภาพและ
การจำลองปัญหาที่เกี่ยวกับกลศาสตร์ของแข็ง กลศาสตร์
ของไหล การถ่ายเทความร้อน และการสั่นสะเทือนด้วย
ระเบียบวิธีผลต่างสืบเนื่องและระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์
ขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์ปัญหาแบบ 1 มิติ และ 2มิติการ
กำหนดค่าที ่ขอบและค่าเริ ่มต้น การตรวจสอบความ
ถูกต้องของผลการจำลอง การประยุกต์ 

ENG25 3040 
พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการวิเคราะห์ทาง
วิศวกรรม 
(Fundamental of 
Computer Aided 
Engineering ) 

บรรยาย 12 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 60 
ชั่วโมง 

กลุ่มที่ 3  
พื้นฐานทางความ
ร้อนและของไหล 
(Thermo-fluids 
Fundamentals) 
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
Thermodynamics, 
Fluid Mechanics 

นิยามและสังกัป คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ ตาราง
และแผนภูมิของคุณสมบัติงาน ความร้อน กฎข้อที่หนึ่ง
ของเทอร์โมไดนามิกส์ หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน กฎข้อ
ที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ การไม่สามารถย้อนกลับได้
และเอ็นโทรปี หลักการถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น การ
วิเคราะห์วัฏจักรอย่างง่ายของเทอร์โมไดนามิกส์ 

ENG25 2020  
เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
(Thermodynamics 1) 

บรรยาย 36 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 72 
ชั่วโมง 
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 คุณสมบัติของของไหลและการไหล ความดัน แรงดัน แรง
ลอยตัว อัตราการไหล อุปกรณ์วัดการไหลและการวัด 
สมการความต่อเนื่อง สมการโมเมนตัม สมการพลังงาน 
สมการเบอร์นูลลี่ การวิเคราะห์มิติและความเสมือนการ
ไหลในท่อและการสูญเสีย การเลือกเครื่องสูบเข้ากับระบบ
ส่งของไหล การประยุกต์ในงานเบื้องต้น 

ENG25 2080  
กลศาสตร์ของไหล 1 
(Fluid Mechanics I) 

บรรยาย 36 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 72 
ชั่วโมง 

กลุ่มที่ 4  
วัสดุวิศวกรรมและ
กลศาสตร์วัสด ุ
(Engineering 
Materials and 
Mechanics of 
Materials)  
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
Engineering 
Materials, Solid 
Mechanics 

แรงและหน่วยแรง ความสัมพันธ์ของหน่วยแรงและ
ความเครียด หน่วยแรงในคาน แผนภาพแรงเฉือนและ
แผนภาพโมเมนต์ดัด ระยะโก่งของคาน การโก่งเดาะของ
เสา วงกลมของมอร์และหน่วยแรงกระทำร่วมเกณฑ์
กำหนดการวิบัติ 

ENG30 2002  
กลศาสตร์วัสด ุ1 
(Mechanics of 
Materials I) 

บรรยาย 48 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 96 
ชั่วโมง 

 ประเภทของว ัสด ุว ิศวกรรม ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่าง
โครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิตและการใช้งานของ
ว ัสดุว ิศวกรรม เช ่น โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และ
คอมโพสิท โครงสร้างผลึกของโลหะ การตรวจสอบ
โครงสร้างมหภาคและจุลภาค สมบัติทางกลและวิธีการ
ทดสอบทางกล แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปลความหมาย
กระบวนการผลิตและขึ้นรูปโลหะ การอบชุบโลหะ การกัด
กร่อนในโลหะและการป้องกัน โครงสร้างและสมบัติของ
วัสดุเซรามิกเซรามิกดั้งเดิมและเซรามิกขั้นสูง กระบวนการ
ผลิต สมบัติทางวิศวกรรมของเซรามิก วัสดุพอลิเมอร์ใน
ชีวิตประจำวัน พอลิเมอร์ผสม พอลิเมอร์คอมโพสิทสมบัติ
ทางกายภาพของพอลิเมอร์ กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
พอลิเมอร์ กระบวนการการสังเคราะห์และสมบัติพื้นฐาน
ของพอลิเมอร์ การย่อยสลายของพลาสติก การประยุกต์ใช้
วัสดุในงานพื้นฐานด้านวิศวกรรม นวัตกรรมวัสดุ 

ENG31 1001  
วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering Materials) 

บรรยาย 48 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 96 
ชั่วโมง 

กลุ่มที่ 5  
อาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม  
(Health Safety 
and Environment) 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
โรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย อันตรายจากการทำงานด้านกายภาพ เคมี 
ชีวภาพ การยศาสตร์ ความปลอดภัยและจิตวิทยาสังคม 
โรคจากการทำงาน หลักการป้องกันควบคุมอันตรายจาก
การทำงาน การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร ไฟฟ้า และ
การซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัย การใช้อ ุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล การตรวจความปลอดภัย การรายงาน
สอบสวนอุบัติเหตุ การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 
การชี ้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงเบื ้องต้น การ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน การบริหารงานความ
ปลอดภัยในโรงงาน การออกแบบระบบป้องกันระงับ
อัคคีภัย 

ENG25 3060  
วิศวกรรมความปลอดภัย 
(Safety Engineering) 

บรรยาย 12 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 24 
ชั่วโมง 
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องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม 

กลุ่มที่ 1 
เครื่องจักรกล 
(Machinery)  
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
Machinery 
Systems, Machine 
Design, Prime 
Movers 

แม่เหล็ก วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลงกำลัง การแปลงผัน
พลังงานกลไฟฟ้าและเครื ่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง 
เคร ื ่องจ ักรกลไฟฟ้าซ ิงโครน ัส เคร ื ่องจ ักรกลไฟฟ้า
เหนี ่ยวนำ อุปกรณ์สวิตช์สารกึ่งตัวนำกำลัง วงจรเรียง
กระแสกำลัง วงจรสับไฟฟ้ากำลัง วงจรคอนเวอร์เตอร์
กำลังและวงจรอินเวอร์เตอร์กำลัง ระบบฝังต ัวและ
สถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ การโปรแกรมระบบ
ฝ ั ง ต ั ว  ก า ร เ ช ื ่ อ ม ต ่ อ อ ุ ป ก ร ณ ์ ภ า ย น อ ก ข อ ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ENG25 2110 
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์กำลังและ 
ระบบฝังตัว 
(Electrical Machines, 
Power Electronics and 
Embedded Systems) 

บรรยาย 24 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 84 
ชั่วโมง 

 ประวัติการพัฒนาเครื่องยนต์ เครื่องยนต์สันดาปภายใน
และภายนอก การวิเคราะห์วัฏจักรของเครื ่องยนต์การ
ประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพ ระบบของเครื่องยนต์
ล ูกสูบ ระบบของเครื ่องยนต ์ก ังห ัน    การทดสอบ
เครื่องยนต์ การเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพ 

ENG25 3010 
เครื่องยนต์ลูกสูบและกังหัน 
(Piston and Turbine 
Engine) 

บรรยาย 36 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 72 
ชั่วโมง 

 การออกแบบต้นกำล ังและการเล ือกใช ้ต ้นกำลังใน
เครื่องจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปอุตสาหกรรม
ภาคสนาม และยานพาหนะ ระบบจับยึดชิ้นงาน เช่น สลัก
เกลียว การเชื่อม วิเคราะห์ระบบเบรกและการตัดต่อกำลัง 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์การเคลื ่อนที ่ของกลไกที่
ประกอบในเครื่องจักรกลภายใต้ภาระกระทำคือ แรงดึง 
แรงกด โมเมนต์ดัด และโมเมนต์บิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย โครงงานและกรณีศึกษาออกแบบ 

ENG525 3070 
การออกแบบระบบ
เครื่องจักรกล 
(Design of Mechanical 
system) 

บรรยาย 60 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 156 
ชั่วโมง 

กลุ่มที่ 2  
ความร้อน ความเย็น 
และของไหล
ประยุกต ์(Heat, 
Cooling and 
Applied Fluids) 
(Digital Literacy) 
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
Heat Transfer, Air 
Conditioning and 
Refrigeration, 
Power Plant, 
Thermal Systems 
Design 

รูปแบบและกระบวนการถ่ายเทความร้อน การนำความ
ร้อนในวัสดุเนื้อสม่ำเสมอและเนื้อไม่สม่ำเสมอการพาความ
ร้อนแบบปริพันธ์และแบบอนุพันธ์ การพาความร้อนแบบ
อิสระและแบบบังคับ ผลกระทบของความปั่นป่วนต่อการ
พาความร้อน สหสัมพันธ์ตัวแปรไร้มิติเกี่ยวกับการถ่ายเท
ความร้อนการแผ่รังสีความร้อนการประยุกต์ใช้งานด้าน
การถ่ายเทความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและ
การเพิ่มอัตราการถ่ายเทความร้อนการถ่ายเทความร้อน
ด้วยการเดือดและการควบแน่น 

ENG25 2120  
การถ่ายเทความร้อน   
(Heat Transfer) 

บรรยาย 36 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 72 
ชั่วโมง 

 หลักการทำงานพื ้นฐานและการวิเคราะห์สมรรถนะ
คุณลักษณะของโรงจักรต้นกำลัง เช้ือเพลิงและการสันดาป  
หม้อไอน้ำ พัดลม เครื่องสูบ คูลลิ่งทาวเวอร์ กังหันไอ การ
วิเคราะห์แหล่งพลังงานแบบดั้งเดิมและแบบทางเลือก  
เศรษฐศาสตร์โรงจักร  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ENG25 3020 
วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง 
(Power Plant 
Engineering) 

บรรยาย 36 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 72 
ชั่วโมง 
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 ความรู้ขั้นต้นของหลักการทำความเย็นและค่าสัมประสิทธิ์
สมรรถนะ การปรับปรุงการอัดไอ    วัฏจักรการทำความ
เย็น การวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบ สารทำความ
เย็นและค่าคุณสมบัติ การทำความเย็นแบบระเหยและหอ
ทำความเย็น การทำความเย็นแบบดูดซึม การคำนวณ
ภาระความเย็นของระบบทำความเย็นการแช่แข็งอาหาร 
เกณฑ์ความสุขสบายเชิงความร้อนและคุณภาพอากาศ
ภายใน ระบบปรับอากาศ การประมาณภาระความเย็น
ของระบบปรับอากาศ การออกแบบระบบท่อน้ำเย็น การ
ระบายอากาศและการออกแบบระบบท่อลม 

ENG25 3030 
การทำความเย็นและ 
การปรับอากาศ 
(Refrigeration and  
Air Conditioning) 

บรรยาย 48 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 96 
ชั่วโมง 

 การออกแบบด้านวิศวกรรม  การออกแบบระบบที่ทำงาน
ได้  การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การจำลองอุปกรณ์
ความร ้อน การจำลองระบบความร ้อน เทคน ิคการ
ออกแบบระบบที่เหมาะที่สุด เทคนิคการหาคำตอบ การ
ฝึกปฏิบัติออกแบบ 

ENG25 3110 
การออกแบบระบบความ
ร้อน 
(Thermal System 
Design) 

บรรยาย 36 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 72 
ชั่วโมง 

กลุ่มที่ 3  
ระบบพลวตัและการ
ควบคุมอัตโนมัติ 
(Dynamic 
Systems and 
Automatics 
Control)  
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
Dynamic Systems, 
Automatics 
Control, Internet 
of Things (IoT) 
and AI (use of), 
Robotics, 
Vibration 

กระบวนการว ัด ประเภทและคุณสมบัต ิต ่าง ๆ ของ
เครื่องมือวัด การเก็บข้อมูลจากการวัด การแสดงผลความ
ผิดพลาดของเครื่องมือวัด และการสอบเทียบเครื่องมือวัด
ขั้นพื้นฐาน การดำเนินการทางสถิติของผลที่ได้จากการวัด 
การใช้งานเครื่องมือวัดประเภทต่าง ๆ อาทิ เครื่องมือวัด
ระยะ อุณหภูมิ ความดัน                    การไหลของของ
ไหล แรงแรงบิดและกำลัง ความเร็วรอบและองศาการ
หมุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน คุณสมบัติของ
สัญญาณและการประมวลผลสัญญาณเบื้องต้น 

ENG25 2030  
การวัดและเครื่องมือวัด 
(Measurement and 
Instrumentation) 

บรรยาย 12 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 60 
ชั่วโมง 

 องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า ความต้านทาน ความ
เหนี ่ยวนำและความจุไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง การตอบสนองในสภาวะชั่วครู ่ วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ การว ิเคราะห์เฟสเซอร์และกำลังไฟฟ้า
เชิงซ้อน วงจรไฟฟ้าสามเฟส หลักการของอุปกรณ์สารกึ่ง
ตัวนำ ไดโอดและทรานซิสเตอร์ วงจรขยายสัญญาณและ
ออปแอมป์ 

ENG25 2050 
วงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 
(Electric Circuit and  
Basic Electronics) 

บรรยาย 24 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 84 
ชั่วโมง 

 หลักพื้นฐานของพลศาสตร์  จลนศาสตร์และจลศาสตร์
ของวัตถุเกร็ง และกลไกพื้นฐานที่เคลื่อนที่ในระนาบ กฎ
การเคลื่อนที่ของนิวตัน  วิธีการของงานและพลังงาน  อิม
พัลส์และโมเมนตัม การสั่นสะเทือนของระบบที่มีองศา
อิสระอันดับหนึ่ง  การสั่นโดยการหมุน การสั่นแบบอิสระ  
การสั่นแบบบังคับ  การสั่นสะเทือนของระบบที่มีความ
อิสระหลายอันดับ การตอบสนองของระบบแบบต่อเนื่อง  
การวัดการสั่น  วิธีการควบคุมการสั่น 

ENG25 2090 
พลศาสตร์วิศวกรรมและ 
การสั่นทางกล 
(Engineering dynamics 
and mechanical 
vibration) 

บรรยาย 36 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 72 
ชั่วโมง 
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 แนวคิดและหลักการพื ้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ การ
แก้ปัญหา การค้นหาและการวางแผน การแทนความรู้และ
การหาเหตุผล การเรียนรู ้ของเครื ่องจักร เทคนิคการ
จำแนกข้อมูล เช่น เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ทฤษฎีเบยส์ 
เพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงที่สุด โครงข่ายประสาทเทียม เป็นต้น 
ระบบผู ้เชี ่ยวชาญและการอนุมาน การสกัดและเลือก
คุณลักษณะเด่น การแบ่งกลุ่มข้อมูลและการประยุกต์ใช้
ในทางวิศวกรรม 

ENG25 2100 
ความรู้เบื้องต้น
ปัญญาประดิษฐ ์
(Introduction to 
Artificial Intelligence) 

บรรยาย 12 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 60 
ชั่วโมง 

 ศึกษาภาคทฤษฎ ีเก ี ่ยวก ับองค ์ประกอบของระบบ
อ ินเทอร ์ เน ็ตของสรรพส ิ ่ง และการออกแบบระบบ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กัน
ของข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ โดยสามารถอธิบาย
หลักการทำงานของระบบตั้งแต่การได้มาซึ่งข้อมูล การ
สื ่อสารเพื ่อส ่งข ้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ให ้เกิด
ประโยชน์ได้ ศึกษาภาคปฏิบัติในการควบคุมการทำงาน
ของระบบผ่านไม่โครคอนโทรเลอร์ การส่งข้อมูลผ่าน
โปรโตคอลต่าง ๆ ระหว่างอุปกรณ์ในระบบอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ขนาดเล็กสู่ระบบ
ขนาดใหญ่ผ่านระบบเครือข่ายประเภทต่าง ๆ 

ENG25 2130 
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
สำหรับ 
งานวิศวกรรม 
(Internet of Things for 
Engineering 
Application) 

บรรยาย 6 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 18 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 30 
ชั่วโมง 

 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางกล 
ระบบไฟฟ้า ระบบความร้อน มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
เป็นต้น ฟังก์ชั ่นถ่ายโอนของระบบ การตอบสนองทาง
พลวัตของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ต่ออินพุทแบบ
ขั้นบันได แบบแรม แบบดล แบบฮาร์โมนิกส์ เป็นต้น การ
ว ิเคราะห์เสถ ียรภาพของระบบ การว ิเคราะห์ความ
ผิดพลาดที่สถานะคงตัว การวิเคราะห์การตอบสนองเชิง
พลวัตของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์บนโดเมนเวลาและ
โดเมนความถี ่ การออกแบบตัวควบคุมแบบ P, PI, PD, 
PID, Lag, Lead, Lag-Lead โดยว ิธ ีการตอบสนองเชิง
ความถี่ การประยุกต์ใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink ใน
การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ 

ENG25 3080  
ระบบควบคุมอัตโนมตั ิ
(Automatic Control 
Systems) 

บรรยาย 24 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 84 
ชั่วโมง 

 ประเภทโครงสร้าง ระบบควบคุมของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
ศึกษาจลน์ศาสตร์ของหุ่นยนต์พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์
ในการช่วยคำนวณจลนศาสตร์ของกลไกหุ่นยนต์ ศึกษา
ลักษณะการใช้งานหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมการฝึก
ปฏิบัติในการควบคุมหุ่นยนต์ประเภทต่าง ๆ ประเภทของ
มือจับและลักษณะการทำงานอื่น ๆการออกแบบอุปกรณ์
ส่วนเสริมเพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานได้ตามเป้าหมาย ทดสอบ
การทำงานของอุปกรณ์และหุ่นยนต์ 

ENG25 3090 
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
(Industrial Robots) 

บรรยาย 24 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 84 
ชั่วโมง 

กลุ่มที่ 4  
ระบบทางกลอื่น ๆ 
(Mechanical 
Systems)  
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
Energy, 
Engineering 
Management and 
Economics, Fire 
Protection 
System, 
Computer-Aided 
Engineering (CAE) 

การนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงความ
น่าจะเป็นแบบช่วง เช่น การแจกแจง แบบไบโนเมียล 
แบบปัวซอง และการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง
เช่นการแจกแจงแบบปกติ แบบเอซ์โปเนนเชียลทฤษีการ
ชัดตัวอย่างช่วงความเชื่อมั่น การสดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การฟิตข้อมูลและสหสัมพันธ์ 
การออกแบบการทดลอง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ทางสถติ 

ENG25 2040 
สถิติสำหรบัวิศวกร 
(Engineering Statistics) 

บรรยาย 12 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 60 
ชั่วโมง 

ภาพรวมและการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไฟไนต์
เอลิเมนตส์ำเร็จรูปวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล
ที่เกี่ยวกับกลศาสตร์ของแข็ง การถ่ายเทความร้อน และ
การสั่นทางกล การจำลองและวิเคราะห์ปัญหาเอลิเมนต์

ENG25 3050  
กลศาสตร์ของแข็งเชิง
คำนวณ 

บรรยาย 12 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 60 
ชั่วโมง 
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หนึ่งมิต;ิ วัตถุแท่งตรงและโครงข้อหมุน คานและโครงสร้าง 
เอลิเมนต์สองมิติ; ปัญหาความเค้น/ความเครียดระนาบ 
และรูปทรงการสมมาตร แผ่นบางและเปลือก เอลิเมนต์
สามมิติแบบชิ้นงานเดี่ยวและชิ้นงานประกอบ ผลกระทบ
ของจำนวนเอลิเมนต์ต่อความแม่นยำของผลลัพธ์ การ
วิเคราะห์ความเสียหาย การโก่งเดาะและความล้า ปัญหา
การสั ่นทางกลและผลตอบสนองทางพลวัต ปัญหาทาง
ความร้อนและความเค้นเนื ่องจากอุณหภูมิปัญหาค่า
เหมาะสม และโครงงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกลศาสตร์
ของแข็ง 

(Computational Solid 
Mechanics) 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
โรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย อันตรายจากการทำงานด้านกายภาพ เคมี 
ชีวภาพ การยศาสตร์ ความปลอดภัยและจิตวิทยาสังคม 
โรคจากการทำงาน หลักการป้องกันควบคุมอันตรายจาก
การทำงาน การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร ไฟฟ้า และ
การซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัย การใช้อ ุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล การตรวจความปลอดภัย การรายงาน
สอบสวนอุบัติเหตุ การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 
การชี ้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงเบื ้องต้น การ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน การบริหารงานความ
ปลอดภัยในโรงงาน การออกแบบระบบป้องกันระงับ
อัคคีภัย 

ENG25 3060  
วิศวกรรมความปลอดภัย 
(Safety Engineering) 

บรรยาย 12 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 24 
ชั่วโมง 

 แนวคิดของพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ สมการควบคุม
ของพลศาสตร์ของไหล สมการการนำพาของการไหล วิธี
ปริมาตรจำกัด การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางพลศาสตร์
ของไหลเชิงคำนวณสำหรับการไหลแบบราบเรียบและ
ปั่นป่วนของปัญหาการไหลภายใน การไหลภายนอกผ่าน
สิ่งกีดขวาง และปัญหาการไหลร่วมกับการถ่ายโอนความ
ร้อน การตรวจสอบความถูกต้องและความสมเหตุสมผล
ของผลคำนวณเชิงตัวเลข 

ENG25 3100  
พื้นฐานพลศาสตร์ของไหล 
เชิงคำนวณ 
(Fundamental of 
Computational Fluid 
Dynamics) 

บรรยาย 12 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 60 
ชั่วโมง 

 การกำหนดปัญหาหรือสมมติฐาน การกำหนดขอบเขต
การศ ึกษา การค ้นคว ้าและเร ียบเร ี ยงข ้อม ูลทาง
วิศวกรรมเครื่องกล การเขียนโครงร่างของโครงงาน การ
ฝึกปฏิบัติทางเครื่องมือ การออกแบบวิธีการทดสอบหรือ
ท ดลอ ง  แ ล ะ ก า ร เ ข ี ย น ร า ย ง า น ก า รศ ึ ก ษ าทา ง
วิศวกรรมเครื่องกล 

ENG25 3500 
เตรียมโครงงาน
วิศวกรรมเครื่องกล 
(Mechanical 
Engineering Pre-
Project) 

บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 36
ชั่วโมง 

 การใช้เครื ่องมือวัดค่าพลังงาน ได้แก่ เครื ่องมือวัดที่
เกี่ยวข้องกับ การวัดทางไฟฟ้า การวัดทางความร้อนการ
วัดอัตราการไหล เป็นต้น มาตรการการอนุรักษ์พลังงาน 
การวิเคราะห์ความคุ ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์การเขียน
รายงานการจัดการพลังงาน กรณีศึกษา 

ENG25 4010 
การจัดการพลังงานและ
เศรษฐศาสตร์ 
(Energy management 
and Economics) 

บรรยาย 12 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 60 
ชั่วโมง 

 การกำหนดกรอบแนวคิด การออกแบบ วิเคราะห์ และ
สร้างแบบหรือต้นแบบของระบบทางกลระบบของไหล 
และระบบทางความร้อน การเขียนรายงาน การนำเสนอ
โครงงานและผลสัมฤทธิ์ ภายใต้การกำกับของอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงาน 

ENG25 4500 
โครงงานวิศวกรรม 
เครื่องกลรวบยอด 
(Mechanical 
Engineering Capstone 
Project) 

บรรยาย 36 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 72 
ชั่วโมง 
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 สำหรับผู้เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564 ถึง 2568  

ปฏิบัติการ Basic Skills in ME 

 คุณสมบัติพื ้นฐานวิศวกรเครื ่องกล ภาพรวมหลักสูตร
วิศวกรรมเครื่องกล แนะนำสายอาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 
การฝึกทักษะพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล 

ENG25 2010 
ทักษะพื้นฐานทาง
วิศวกรรมเครื่องกล 
(Fundamental Skill of 
Mechanical 
Engineering) 

บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 36
ชั่วโมง 

Manufacturing 
Processes 
(Lab) 

ฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่องมือกล กรรมวิธีการผลิตชิ้นงาน
ด้วยการกลึง การกัด การเชื่อม การเจาะและทำเกลียว ฝึก
การใช้งานเครื่องมือวัดขนาดพื้นฐาน เช่น เวอร์เนียร์คาลิป
เปอร์  เวอร์เนียร์ไฮเกจ และไมโครมิเตอร์ ฝึกหัดการใช้
เครื่องจักรอัตโนมัติช่วยในกระบวนการผลิต เช่น เครื่อง 
CNC, EDM, Wire cut การตรวจวัดละเอียดด้วยเครื ่อง
ตรวจสอบชิ ้นงาน 3 มิต ิ ฝ ึกสร้างชิ ้นงานเพื ่อให้เกิด
ประโยชน์ 

ENG25 2400 
ปฏิบตัิการกรรมวิธีการผลติ
สำหรับวิศวกรเครื่องกล 
(Manufacturing 
Processes laboratory 
for Mechanical 
Engineers) 
 

บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 36
ชั่วโมง 

ME Labs 
(Mechanical 
phenomena) 

การทดลองที ่ เก ี ่ยวกับปรากฎการณ์พ ื ้นฐานและการ
ประยุกต์ทางด้านวิศกรรมเครื่องกล เช่นกลศาสตร์ของไหล 
กลศาสตร์วัสดุ และอุณหพลศาสตร์ ศึกษากระบวนการที่
เก ี ่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางความร้อนและของไหลการ
ประเมินสมรรถนะของอุปกรณ์ทางความร้อนและของไหล 
การหาสหสัมพันธ์ การออกแบบการทดลอง การเขียนสรุป
รายงานผลการทดลอง 

ENG25 3400 
ปฏิบตัิการ
วิศวกรรมเครื่องกล 1 
(Mechanical 
Engineering Laboratory 
I) 

บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 36
ชั่วโมง 

ฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื ่องมือทดสอบและตรวจสอบที่
เกี ่ยวข้องในงานทางวิศวกรรมเครื ่องกลอาทิ เช่น การ
ตรวจสอบโดยไม่ทำลาย การทดสอบยานยนต์  การ
ทดสอบการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรหมุน และการถ่วง
สม ด ุ ล ข อ ง เพ ล า  ฝ ึ ก ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ค ว บค ุ ม ระบบ
วิศวกรรมเครื่องกล ระบบไฮดรอลิคส์ ระบบนิวเมติกส์  
ระบบควบคุมเครื่องยนต์ และ ระบบควบคุมมอเตอร์ ฝึก
ปฏิบัติใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล เช่น เครื่อง
สแกน 3มิติ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และ เครื่อง CNC 

ENG25 3410 
ปฏิบตัิการ
วิศวกรรมเครื่องกล 2 
(Mechanical 
Engineering Laboratory 
II) 

บรรยาย 0 ชั่วโมง 
ปฏิบัติการ 36 ชั่วโมง 
ศึกษาด้วยตนเอง 36
ชั่วโมง 
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ส่วนที่ 5 สิง่สนับสนุนการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
1. ห้องปฏิบัติการ 

1.1. บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง 
1.1.1 ห้องปฏิบัติการเคมี อาคารเครื่องมือ 2  

ใช้สำหรับการเรียนการสอน รายวิชา SCI02 1112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 
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รายวิชา SCI02 1112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 
30 คน / ชั้นเรียน        15 กลุ่ม / ชั้นเรียน        2 คน / กลุ่ม 

หัวข้อการทดลอง รายการอุปกรณ์ / เครื่องมือ 

ชื่ออุปกรณ์ / เครื่องมือ 
จำนวนที่

ใช้ 
จำนวนที่มี

อยู่ 
1. เทคนิคเคมีพ้ืนฐานในการทำปฏิบัติการเคมี                                                             1.1 ตะเกียงบุนเสน 

1.2 เครื่องชั่ง 3 คาน    
1.3 เครื่องชั่งไฟฟ้า 4  ตำแหน่ง 
1.4 บิวเรต 

16 ชุด 
4 เครื่อง 
4 เครื่อง 
4 ชุด 

20 ชุด 
5 เครื่อง 
6 เครื่อง 
10 ชุด 

2. การหาปริมาณ molar volume ของแก๊ส
ออกซิเจน 

 ชุดอุปกรณ์หา molar volume 16 ชุด 20 ชุด 

3. สมบัติคอลลิเกทีฟ  ชุดอุปกรณ์หาจุดเยือกแข็งของ
สาร 

16 ชุด 20 ชุด 

4. แบบจำลองโลหะและการจัดตัวแบบบรรจุชิด
ที่สุด 

โมเดลลูกปิงปอง 6 ชุด 6 ชุด 

5. การหาปริมาณสารออกฤทธิ์ในยาลดกรด 1. ชุดอุปกรณ์การไทเทรต 
2. เตาให้ความร้อน Hotplate 

16 ชุด 
5 เครื่อง 

20 ชุด 
5 เครื่อง 

6. สมดุลการละลายของสารที่ละลายในน้ำได้
น้อย 

 ชุดอุปกรณ์การไทเทรต 
 

16 ชุด 20 ชุด 

7. การหาอันดับของปฏิกิริยา ชุดอุปกรณ์การไทเทรต 10 ชุด 12 ชุด 
8. การจำแนกประเภทของปฏิกิริยา  ชุดอุปกรณ์การทดลองเชิง

คุณภาพ 
1 ชุด 1 ชุด 

 
เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง 
1.) เทคนิคเคมีพ้ืนฐานในการทำปฏิบัติการเคม ี        
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     รูปตะเกียงบุนเสน                                           เคร่ืองชัง่ 3 คาน                                เคร่ืองชัง่ไฟฟ้า 4 ต าแหน่ง 
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2.) การหาปริมาณ molar volume ของแก๊สออกซิเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชุดอุปกรณ์หา molar volume 

 
3.) สมบัติคอลลิเกทีฟ 
 
 
 
                ชุดอุปกรณ์หาจดุเยือกแข็งของสาร 
 
  
 
 

 
4.) แบบจำลองโลหะและการจัดตัวแบบบรรจุชิดที่สุด 
 
 
 
 
 
  
 
                Simple Cubic                  Body centered- Cubic                Face center Cubic            Hexagonal Close 
Packed         

 

5.) การหาปริมาณสารออกฤทธิ์ในยาลดกรด 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                     รูปแสดงการต้มสารละลายตัวอย่างอีโน             รูปอุปกรณ์การไทเทรตแบบย้อนกลับ 
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6.) สมดุลการละลายของสารที่ละลายในน้ำได้น้อย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7.) การหาอันดับของปฏิกิริยา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

8.) การจำแนกประเภทของปฏิกิริยา 
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1.1.2 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ อาคารเครื่องมือ 10 
 ใช้สำหรับการเรียนการสอน รายวิชา SCI05 1191   ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 และ            

รายวิชา SCI05 1192   ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
 
 

      
 

     
 

 
  



- 118 - 

 

 
รายวิชา SCI05 1191   ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
การเรียนการสอนทั้งหมด 8 ปฏิบัติการ 192 คน / ชั้นเรียน 64 กลุ่ม/ชั้นเรียน 3 คน / กลุ่ม 

ปฏิบัติการที่ 1 การวัด (24 คน/คาบ) 
ลำดับที ่ รายการ จำนวนที่ใช ้ จำนวนที่มีอยู ่

1. เครื่องช่ังดิจิทัล ทศนิยม 4 ตำแหน่ง 8 ตัว 10 ตัว 
2. เครื่องช่ัง 3คาน 8 ตัว 10 ตัว 
3. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร ์ 8 ตัว 10 ตัว 
4. ไมโครมิเตอร ์ 8 ตัว 10 ตัว 
5. ไม้บรรทัดแสตนเลส 8 ตัว 10 ตัว 
6. วัสดุทรงกระบอกตันขนาดเล็ก 8 ตัว 10 ตัว 
7. วัสดุทรงกระบอกกลวงขนาดเล็ก 8 ตัว 10 ตัว 
8. วัสดุทรงกลมตัน 8 ตัว 10 ตัว 
9. เหรียญ 1 บาท 8 ตัว 10 ตัว 
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ปฏิบัติการที่ 2 การเคลื่อนที่เชิงเส้นด้วยความเร่งคงตัว (24 คน/คาบ) 
ลำดับที ่ รายการ จำนวนที่ใช ้ จำนวนที่มีอยู ่

1. Metal Track 8 ตัว 10 ตัว 
2. Cart 8 ตัว 10 ตัว 
3. Cart flag 8 ตัว 10 ตัว 
4. Super Pulley with Clamp 8 ตัว 10 ตัว 
5. Photogate Timer 8 ตัว 10 ตัว 
6. Accessory Photogate 8 ตัว 10 ตัว 
7. 9 VDC Adapter 8 ตัว 10 ตัว 
8. Mass hanger 8 ตัว 10 ตัว 
9. Masses (5 gram(1), 10 gram(2), 20 gram(1)) 24 ชุด 30 ชุด 
10 String 8 ตัว 10 ตัว 
11. Ajustable end stop 8 ตัว 10 ตัว 
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ปฏิบัติการที่ 3 การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุแข็งเกร็ง (24 คน/คาบ) 
ลำดับที ่ รายการ จำนวนที่ใช ้ จำนวนที่มีอยู ่

1. Rotational Dynamics Apparatus 8 ตัว 10 ตัว 
2. 9 VDC Adapter 8 ตัว 10 ตัว 
3. Disks (two steel, one aluminum) 24 ชุด 30 ชุด 
4. Drop pins 16 ชุด 20 ชุด 
5. Level 8 ตัว 10 ตัว 
6. Thumbscrews (one solid, one hollow) 16 ชุด 20 ชุด 
7. Mass hanger 8 ตัว 10 ตัว 
8. Masses (5 gram(1), 10 gram(2), 20 gram(1)) 32 ชุด 40 ชุด 
9. Torque pulleys 16 ชุด 20 ชุด 
10. Thread holder 8 ตัว 10 ตัว 
11. Thread 8 ตัว 10 ตัว 
12. Air Compressors1 8 ตัว 10 ตัว 

 
 

 
 
  

 
1 ให้เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง และระบายน้ำออกจากเครื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่มีการใช้งาน 
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ปฏิบัติการที่ 4 แรงสุทธิที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัว (24 คน/คาบ) 
ลำดับที ่ รายการ จำนวนที่ใช ้ จำนวนที่มีอยู ่

1. Centrifugal Force Apparatus 8 ตัว 10 ตัว 
2. Power Supply (18 VDC, 5 A) 8 ตัว 10 ตัว 
3. Smart Timer 8 ตัว 10 ตัว 
4. photogate head 8 ตัว 10 ตัว 
5. 9 VDC Adapter 8 ตัว 10 ตัว 
6. Rotational Motor Drive 8 ตัว 10 ตัว 
7. Drive Belt 8 ตัว 10 ตัว 
8. Mass hanger 8 ตัว 10 ตัว 
9. Masses (1 gram(3), 2 gram(3), 5 gram(3), 10 gram(3), 20 

gram(3), 50 gram(1)) 
8 ชุด 10 ชุด 

10. String 8 ตัว 10 ตัว 
11. Level 8 ตัว 10 ตัว 

 

 
  



- 122 - 

ปฏิบัติการที่ 5 คลื่นนิ่งในเส้นลวด (24 คน/คาบ) 
ลำดับที ่ รายการ จำนวนที่ใช ้ จำนวนที่มีอยู ่

1. Sonometer base with tensioning lever 8 ตัว 10 ตัว 
2. bridges 16 ชุด 20 ชุด 
3. 5 wires (guitar strings) 

the following diameters (linear densities): 
— 0.010" (0.39 gm/m) 
— 0.014" (0.78 gm/m) 
— 0.017" (1.12 gm/m) 
— 0.020" (1.50 gm/m) 
— 0.022" (1.84 gm/m) 

8 ชุด 10 ชุด 

4. WA-9613 Driver/Detector coils 16 ชุด 20 ชุด 
5. function generator 8 ตัว 10 ตัว 
6. oscilloscope 8 ตัว 10 ตัว 
7. banana plug patch cords and BNC-to-banana 

adapter (for connecting the function generator to 
the BNC connector on an oscilloscope) 

16 ชุด 20 ชุด 

8. Mass hanger 8 ตัว 10 ตัว 
9. Masses (250, 200, 150, 100 gram) 8 ชุด 10 ชุด 
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ปฏิบัติการที่ 6 การเคลื่อนที่ในของเหลวที่มีความหนืดสูง (24 คน/คาบ) 
ลำดับที ่ รายการ จำนวนที่ใช ้ จำนวนที่มีอยู ่

1. เครื่องวัดความหนดืของเหลว 8 ชุด 10 ชุด 
2. นาฬิกาจับเวลา 8 ตัว 10 ตัว 
3. ไม้บรรทัด 8 อัน 10 อัน 
4. ลูกเหล็กทรงกลม ขนาดต่างๆ 

R = 0.0750 cm 
R = 0.1125 cm 
R = 0.1500 cm 
R = 0.2000 cm 

 
40 ลูก 
40 ลูก 
40 ลูก 
40 ลูก 

 
50 ลูก 
50 ลูก 
50 ลูก 
50 ลูก 

5. บีกเกอร ์ 8 อัน 10 อัน 
6. กระบอกตวง (Cylinder) 8 กระบอก 10 กระบอก 
7. น้ำมันเกียร์ SAE-90 8 ลิตร 10 ลิตร 
8. น้ำมันเกียร์ SAE-140 8 ลิตร 10 ลิตร 
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ปฏิบัติการที่ 7 คลื่นเสียงในหลอดปลายเปิด 1 ข้าง (24 คน/คาบ) 
ลำดับที ่ รายการ จำนวนที่ใช ้ จำนวนที่มีอยู ่

1. ชุดทดลองท่อปลายเปดิ 1 ข้าง พร้อมชุดปรับระดับน้ำ 8 ชุด 10 ชุด 
2. ส้อมเสียง 24 อัน 30 อัน 
3. ตลับเมตร 8 อัน 10 อัน 
4. ปากกาเมจิก 8 แท่ง 10 แท่ง 
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ปฏิบัติการที่ 8 การกวัดแกว่งของลูกตุ้ม (24 คน/คาบ) 
ลำดับที ่ รายการ จำนวนที่ใช ้ จำนวนที่มีอยู ่

1. ลูกตุ้มอย่างง่าย 8 ลูก 10 ลูก 
2. ลูกตุ้มฟสิิกัล 8 ลูก 10 ลูก 
3. เชือก 8 เส้น 10 เส้น 
4. นาฬิกาจับเวลา 8 อัน 10 อัน 
5. ตลับเมตร 8 อัน 10 อัน 
6. ฐานลูกตุ้ม 8 ชุด 10 ชุด 
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รายวิชา SCI05 1192   ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2   
การเรียนการสอนทั้งหมด 8 ปฏิบัติการ 192 คน / ชั้นเรียน 64 กลุ่ม/ชั้นเรียน 3 คน / กลุ่ม 

ปฏิบัติการที่ 1 สนามไฟฟ้า (24 คน/คาบ) 
ลำดับที ่ ชื่ออุปกรณ์ / เคร่ืองมือ จำนวนที่ใช ้ จำนวนที่มีอยู ่

1. แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสตรง 8 เครื่อง 10 เครื่อง 
2. แอนะล็อกมัลติมิเตอร์พร้อมสายมเิตอร ์ 8 ชุด 10 ชุด 
3. สายไฟเชื่อมต่อแหล่งจ่าย ปากจระเข้-บานาน่า (ดำ-แดง) 8 คู ่ 10 คู่ 
5. อ่างน้ำ 8 ชุด 10 ชุด 
6. วัสดุตัวนำ 4 รูปทรง 

    แผ่นคู่ขนาน  
    ทรงกระบอกกลวง  
    ทรงกระบอกตัน  
    ตัวนําปลายแหลม 

 
8 คู ่
8 ช้ิน 
8 คู ่
8 ช้ิน 

 
10 คู่ 
10 ช้ิน 
10 คู่ 
10 ช้ิน 
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ปฏิบัติการที่ 2 วงจรไฟฟ้าและกฏของเคอรชฮอฟฟ์ (Kirchoff’s Law) (24 คน/คาบ) 
ลำดับที ่ รายการ จำนวนที่ใช ้ จำนวนที่มีอยู ่

1. ชุดทดลองวงจรไฟฟ้าและกฏของเคิร์ชฮอฟฟ์ (Kirchoff’s Law) 8 ชุด 10 ชุด 
2. ดิจิทัลมลัตมิิเตอร์พร้อมสายมเิตอร์ 8 ชุด 10 ชุด 
3. ตัวต้านทาน 5 ค่า 40 ตัว 100 ตัว 
4. สายไฟเชื่อมต่อสำหรับแผงโพรโตบอร์ด (ดำ-แดง) 24 คู่ 30 คู่ 
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ปฏิบัติการที่ 3 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC (24 คน/คาบ) 
ลำดับที ่ รายการ จำนวนที่ใช ้ จำนวนที่มีอยู ่

1. แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสตรง  8 เครื่อง 10 เครื่อง 
2. ดิจิทัลมลัตมิิเตอร ์ 8 เครื่อง 10 เครื่อง 
3. แอนะล็อกมัลติมิเตอร ์ 8 เครื่อง 10 เครื่อง 
4. สายไฟเชื่อมต่อแหล่งจ่าย ปากจระเข้-บานาน่า (ดำ-แดง) 8 คู ่ 20 คู่ 
5. สายมเิตอร์ปลายเข็ม (ดำ-แดง) 8 คู ่ 20 คู่ 
6. สายไฟเชื่อมต่อในแผงโพรโตบอรด์ (ดำ-แดง) 8 คู ่ 20 คู่ 
7. โพรโตบอร์ด 8 แผง 20 แผง 
8. ตัวต้านทาน (คละค่าความต้านทาน) 8 ตัว 20 ตัว 
9. ตัวต้านทานไม่ทราบค่า (คละค่าความต้านทาน) 8 ตัว 20 ตัว 
10. ตัวเก็บประจุแบบมีขั้ว 470 μF 8 ตัว 20 ตัว 
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ปฏิบัติการที่ 4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC (24 คน/คาบ) 
ลำดับที ่ รายการ จำนวนที่ใช ้ จำนวนที่มีอยู ่

1. เครื่องกำเนิดสัญญานคลื่นรูปไซน์ (ปรับขนาดและความถีไ่ด้) 
พร้อมสายนำสญัญาน ชนิดหัว BNC ปลาย คีบ ดำ-แดง 

8 ชุด 10 ชุด 

2. เครื่องออสซิลโลสโคปพร้อมสายโพรบ 1 คู่ 8 ชุด 10 ชุด 
3. ดิจิทัลมลัตมิิเตอร์พร้อมสายมเิตอร์ 8 ชุด 15 ชุด 
4. โพรโตบอร์ด 8 แผง 20 แผง 
5. ตัวต้านทาน ขนาด 100  8 ตัว 20 ตัว 
6. ตัวเหนี่ยวนำ ขนาด 100 mH 8 ตัว 20 ตัว 
7. ตัวเก็บประจุแบบไม่มีขั้ว 0.1 μF 8 ตัว 20 ตัว 
8. สายไฟเชื่อมต่อสำหรับแผงโพรโตบอร์ด (ดำ-แดง) 8 คู ่ 20 คู่ 
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ปฏิบัติการที่ 5 การเลี้ยวเบน (24 คน/คาบ) 
ลำดับที ่ รายการ จำนวนที่ใช ้ จำนวนที่มีอยู ่

1. Helium-Neon Laser, λ = 632.8 nm 8 ตัว 10 ตัว 
2. Optics Bench 8 ชุด 10 ชุด 
3. single slits: widths 0.02, 0.04, 0.08, 0.16 mm 8 ชุด 10 ชุด 
4. sets of double slits: slit widths 0.04 and 0.08 mm; slit 

spacing 0.25 and 0.5 mm 
8 ชุด 10 ชุด 

5. sets of multiple slits: 2, 3, 4, 5 slits; all widths 0.04 mm, 
all spaced 0.125 mm 

8 ชุด 10 ชุด 

6. Apertures: 2 circular apertures 0.04, 0.08 mm dia.; 
1 array of triangular apertures (equilateral);  
1 array of square apertures 

8 ชุด 10 ชุด 

7. Diffraction Grating 80, 100, 300 and 600 lines/mm. 32 ตัว 40 ตัว 
8. Viewing Screen 8 ตัว 8 ตัว 
9. Component Carrier 8 ตัว 8 ตัว 
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ปฏิบัติการที่ 6 การแทรกสอด (24 คน/คาบ) 
ลำดับที ่ รายการ จำนวนที่ใช ้ จำนวนที่มีอยู ่

1. Michelson Interferometer  8 ชุด 10 ชุด 
2. Helium-Neon Laser, λ = 632.8 nm 8 ชุด 10 ชุด 
3. Alignment Bench 8 ชุด 10 ชุด 
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ปฏิบัติการที่ 7 การโพลาไรซ์ (24 คน/คาบ) 
ลำดับที ่ รายการ จำนวนที่ใช ้ จำนวนที่มีอยู ่

1. Optics Bench 8 ชุด 10 ชุด 
2. Alignment Bench 8 ชุด 10 ชุด 
3. Helium-Neon Laser, λ = 632.8 nm 8 ชุด 10 ชุด 
4. Light Source 8 ชุด 10 ชุด 
5. Component Holders 32 ตัว 40 ตัว 
6. Photometer 8 ชุด 10 ชุด 
7. Linear Translator 8 ชุด 10 ชุด 
8. Angular Translator 8 ชุด 10 ชุด 
9. Polarizers 32 ตัว 40 ตัว 
10. Glass Plate 8 ชุด 10 ชุด 
11. Acrylic Plate 8 ชุด 10 ชุด 
12. Viewing Screen 8 ชุด 10 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติการที่ 8 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก (24 คน/คาบ)  
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ปฏิบัติการที่ 8 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก (24 คน/คาบ) 
ลำดับที ่ รายการ จำนวนที่ใช ้ จำนวนที่มีอยู ่

1. ชุดทดลองปรากฏการณ์โฟโตอเิล็กทริก 8 ชุด 10 ชุด 
2. หลอดสุญญากาศ Phototube 1P39 8 หลอด 10 หลอด 
3. ดิจิทัลมลัตมิิเตอร์พร้อมสาย 16 ชุด 20 ชุด 
4. Super Bright LEDs 

สีแดง 
สีเขียว 
สีน้ำเงิน 
สีม่วง     

 
8 หลอด 
8 หลอด 
8 หลอด 
8 หลอด 

 
8 หลอด 
8 หลอด 
8 หลอด 
8 หลอด 
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1.1.3 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 
ใช้สำหรับการเรียนการสอน รายวิชา ENG25 2050 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน  
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รายวิชา ENG25 2050 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน   
48 คน / ชั้นเรียน  24 กลุ่ม / ชั้นเรียน 2 คน / กลุ่ม 
 

หัวข้อการทดลอง 
รายการอุปกรณ์ / เคร่ืองมือ 

ชื่ออุปกรณ์ / เคร่ืองมือ จำนวนที่ใช ้
จำนวนที่

มีอยู ่

1. แนะนำปฏิบัติการ หลักการแนวปฏิบัติ ช้ีแจง
ข้อกำหนด ข้อตกลง 
2. เครื่องมือวัด และการวัดพื้นฐาน  
3. กฎของเคอร์ชอฟฟ วงจรแบ่งกระแสและ
แรงดัน 
4. การถ่ายโอนกาลังไฟฟ้าสูงสดุ และทฤษฎีการ
ซ้อนทับ  
5. คุณสมบตัิของขดลวดเหนี่ยวนา และตัวเก็บ
ประจุในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ 
6. ตัวประกอบกาลัง และค่าคงท่ีทางเวลา  
7. คุณสมบตัิพื้นฐานทางไฟฟ้าของไดโอด และ
ไดโอดเรียงกระแส  
8. ทรานซิสเตอร ์
9. ออปแอมป์ 
10. ฝึกซ้อมปฏิบัติการ 

1. โต๊ะปฏิบตัิการพร้อมแผงจ่ายไฟและ 
   Protection System 
2. DC Power Supply แบบปรับค่าได ้
3. DC Power Supply แบบคงค่า หลายค่า 
4. AC Power Supply แบบคงคา่ หลายค่า 
5. Function Generator 
6. Oscilloscope 
7. Digital Multi-meter 
8. Analog Multi-meter 
9. Accessories (Prototype Board , คีม     
   สายไฟเช่ือมต่อ) 
10. อุปกรณ์สำหรับทำการทดลอง R , L , C 
    Diode, Transistor, Op-Amp และอื่นๆ 
 
  

24 โต๊ะ 
  

24 เครื่อง 
24 เครื่อง 
24 เครื่อง 
24 เครื่อง 
24 เครื่อง 
24 เครื่อง 
24 ชุด 

หลายแบบ  
 

หลายค่า 
 

 
  

30 โต๊ะ 
  

30 เครื่อง 
30 เครื่อง 
30 เครื่อง 
30 เครื่อง 
30 เครื่อง 
30 เครื่อง 
30 ชุด 

หลายแบบ  
หลายค่า 
หลายค่า 
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เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง 

 

1. โต๊ะปฏิบัติการ 

2. แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสตรงพร้อมสายจ่ายไฟ 

3. แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสสลับพร้อมสายจ่ายไฟ 

4. ฟังก์ชันเจอนเนอเรเตอร์ พร้อมสายจ่ายสัญญาณ 

5. แผงต่อวงจรอเนกประสงค์พร้อมสายเชื่อมต่อวงจร 

6. ติจิตอลมัลติมิเตอร์พร้อมสายวัด 

7. อะนาลอกมัลติมิเตอร์พร้อมสายวัด 

8. ออสซิลโลสโคปพร้อมสายวัดสัญญาณทางไฟฟ้า 

9. คีมดัดขาอุปกรณ์ 

วัสดุสำหรับการทดลอง 

       

  



- 137 - 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ 

1. ตัวต้านทานแบบแถบสี 

 
 

2. โพเทนชิโอมิเตอร์ 

 
 

3. ตัวเหนี่ยวนำ 

 
 

4. ตัวเก็บประจุ 
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5. ไดโอด 

 
 

6. ทรานซิสเตอร์ 

 
 

7. ออป-แอมป์ 
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ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า 2   
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รายวิขา ENG25 2110 เครื่องจักรกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กำลังและระบบฝังตัว  
36 คน / ช้ันเรียน  12 กลุ่ม / ช้ันเรียน 3 คน / กลุ่ม 

หัวข้อการทดลอง 
รายการอุปกรณ์ / เคร่ืองมือ 

ชื่ออุปกรณ์ / เคร่ืองมือ จำนวนที่ใช ้
จำนวนที่

มีอยู ่
1. DC Machines 
2. Transformer and AC Machines 
3. Rectifier Circuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. 0.33-kW DC compound-wound 
generator 
2. Three-phase synchronous AC servo 
motor 300 W use with Control brake 
unit with auto mode 
3. DC Power Supply  
4. Field regulator (Bs5.400) and 
starter (SO3213-6B) 
5. multimeters for measure voltage 
6. digital multimeters for measure 
electricity 
8. Set of 18 light bulbs, 40-watt 
bulbs, 18 bulbs. 
9. Circuit Breaker 3 pole (ZENNA 
Z0107-003) 1 set for switching on / 
off load. 
10. Single phases transformers 
(ELWE) 30 00 110, 30 00 120. 
11. AC power supply single phases 0 
– 260 V/3A (ELWE 67 10 310). 
12. Digital multimeter (MeTrix PX120 
Power Meter) 
13. 1.0 kVA, 230/400 V, 50 Hz, 1500 
rpm Synchronous Generator 
14. Field regulator Generator (Rh) (SO 
3213-6H). 
15. Three-phase synchronous AC 
servo motor 1000 W Used with 
Control brake unit 

1 เครื่อง 
 

1 เครื่อง 
 
 

1 เครื่อง 
1 เครื่อง 

 
4 เครื่อง 
6 เครื่อง 

 
1 เครื่อง 

 
1 เครื่อง 

 
 

6 ตัว 
 

1 เครื่อง 
 

2 เครื่อง 
 

1 เครื่อง 
 

1 ตัว 
 

1 เครื่อง 
 
  

2 เครื่อง 
 

1 เครื่อง 
 
 

7 เครื่อง 
3 เครื่อง 

 
8 เครื่อง 
8 เครื่อง 

 
2 เครื่อง 

 
2 เครื่อง 

 
 

10 เครื่อง 
 

7 เครื่อง 
 

6 เครื่อง 
 

2 เครื่อง 
 

1 ตัว 
 

2 เครื่อง 
 

  

 
16. Variable ISOL Transformer/Exciter 
(SO 3212-5K). 

1 ตัว 2 ต ัว 

 
17. 0.75-kVA, 220 V 50 Hz, 1380 rpm 
Squirrel-cage Induction Motor 

1 ตัว 10 ตัว 

 
18. Three-phase synchronous AC 
servo motor 1000 W. 

1 ตัว 2 ต ัว 

 19. 3 phase source. 1 เครื่อง 5 เครื่อง 
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เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง 
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ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า 1 
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รายวิชา 536310 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลังและระบบฝังตัว 
36 คน / ช้ันเรียน  12 กลุ่ม / ช้ันเรียน 3 คน / กลุ่ม 

หัวข้อการทดลอง 
รายการอุปกรณ์ / เคร่ืองมือ 

ชื่ออุปกรณ์ / เคร่ืองมือ จำนวนที่ใช ้
จำนวนที่

มีอยู ่

4. Inverter 1. Inverter Trainer WSM-2310 1 เครื่อง 1 เครื่อง 
 

เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง 
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ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า 1 
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รายวิชา 536310 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลังและระบบฝังตัว 
36 คน / ช้ันเรียน  12 กลุ่ม / ช้ันเรียน 3 คน / กลุ่ม 

หัวข้อการทดลอง 
รายการอุปกรณ์ / เคร่ืองมือ 

ชื่ออุปกรณ์ / เคร่ืองมือ จำนวนที่ใช ้
จำนวนที่

มีอยู ่

5. The characteristic of sensor and 
actuator automotive 
  

1. Accelerating pedal and Brake 
pedal2. DC Power Supply 
3. Arduino UNO R3 
4. Digital Multimeter 

1 ตัว 
 

1 ชุด 
1 เครื่อง 

1 ตัว 
 

5 ชุด 
หลายตัว 

 

เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง 
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ห้องปฏิบัติการยานยนต์ 
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รายวิชา 536310 เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลังและระบบฝังตัว 
36 คน / ช้ันเรียน  12 กลุ่ม / ช้ันเรียน 3 คน / กลุ่ม 

หัวข้อการทดลอง 
รายการอุปกรณ์ / เคร่ืองมือ 

ชื่ออุปกรณ์ / เคร่ืองมือ จำนวนที่ใช ้
จำนวนที่

มีอยู ่

6.Basic ECU with Arduino UNO R3 
 
 
  

1. Arduino UNO R3 ชุดอุปกรณป์ระกอบ
และต่อพ่วง Arduino shield  
2. เครื่องคอมพิวเตอรส์่วนบุคคลหรือ 
Laptop 
3. เครื่องยนต์สำหรับทดสอบ 

1 ชุด 
 

1 เครื่อง 
 

1 เครื่อง 

1 ชุด 
 
- 
 

1 เครื่อง 
 

เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง 
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1.1.5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ใช้สำหรับการเรียนการสอน รายวิชา ENG23 1001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  
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รายวิชา 523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
55 คน / กลุ่ม / ชั้นเรียน    
เปิดในภาคการศึกษาที่ 2 และ ภาคการศึกษาที่ 3 เป็นหลัก จำนวน 20 – 22 กลุ่ม และเปิดให้นักศึกษาลงเรียน
ใน ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 1 กลุ่ม 
 

หัวข้อการ/รายละเอียด 
รายการอุปกรณ์ / เครื่องมือ 

ชื่ออุปกรณ์ / เครื่องมือ 
จำนวนที่ 

ใช้ 
จำนวนที่มี

อยู่ 
1. แนะนำการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
รายวิชาระบบและส่วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์ 
2. การประมวลผลข้อมูลแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
3. ระเบียบวิธีพัฒนาและออกแบบ
โปรแกรม : ผังงาน 
 
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไพธอน 
 
 
 
5. การรับข้อมูลและการแสดงผล 
 
 
 
6. ชนิดข้อมูล 
 
 
 
7. ทบทวนการสอบกลางภาค 
 
 
 
8. ตัวดำเนินการ 
 
 
 
9. การควบคุมแบบทางแยก 
 
 
 

1. โต๊ะปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
คีย์บอร์ด เม้าส์ หูฟัง Video PowerPoint 
หนังสือคู่มือการเรียนและสมุดปฏิบัติการ 
2. โต๊ะปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
คีย์บอร์ด เม้าส์ หูฟัง Video PowerPoint 
หนังสือคู่มือการเรียนและสมุดปฏิบัติการ 
3. โต๊ะปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
คีย์บอร์ด เม้าส์ หูฟัง Video PowerPoint 
หนังสือคู่มือการเรียนและสมุดปฏิบัติการ 
4. โต๊ะปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
คีย์บอร์ด เม้าส์ หูฟัง โปรแกรม Thonny  
Video PowerPoint หนังสือคู่มือการ
เรียนและสมุดปฏิบัติการ 
5. โต๊ะปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
คีย์บอร์ด เม้าส์ หูฟัง โปรแกรม Thonny 
Video PowerPoint หนังสือคู่มือการ
เรียนและสมุดปฏิบัติการ 
6. โต๊ะปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
คีย์บอร์ด เม้าส์ หูฟัง โปรแกรม Thonny 
Video PowerPoint หนังสือคู่มือการ
เรียนและสมุดปฏิบัติการ 
7. โต๊ะปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
คีย์บอร์ด เม้าส์ หูฟัง โปรแกรม Thonny 
Video PowerPoint หนังสือคู่มือการ
เรียนและสมุดปฏิบัติการ 
8. โต๊ะปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
คีย์บอร์ด เม้าส์ หูฟัง โปรแกรม Thonny 
Video PowerPoint หนังสือคู่มือการ
เรียนและสมุดปฏิบัติการ 
9. โต๊ะปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
คีย์บอร์ด เม้าส์ หูฟัง โปรแกรม Thonny 
Video PowerPoint หนังสือคู่มือการ
เรียนและสมุดปฏิบัติการ 

55 เครื่อง 
 
 
55 เครื่อง 
 
 
55 เครื่อง 
 
 
55 เครื่อง 
 
 
 
55 เครื่อง 
 
 
 
55 เครื่อง 
 
 
 
55 เครื่อง 
 
 
 
55 เครื่อง 
 
 
 
55 เครื่อง 
 
 
 

60 เครื่อง 
 
 
60 เครื่อง 
 
 
60 เครื่อง 
 
 
60 เครื่อง 
 
 
 
60 เครื่อง 
 
 
 
60 เครื่อง 
 
 
 
60 เครื่อง 
 
 
 
60 เครื่อง 
 
 
 
60 เครื่อง 
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หัวข้อการ/รายละเอียด 
รายการอุปกรณ์ / เครื่องมือ 

ชื่ออุปกรณ์ / เครื่องมือ 
จำนวนที่ 

ใช้ 
จำนวนที่มี

อยู่ 
10. ทบทวนเพื่อสอบปฏิบัติการ 
 
 
 
11. การควบคุมแบบวนลูป 
 
 
 
12. คำสั่งพิเศษในการควบคุม 
 
 
 

10. โต๊ะปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
คีย์บอร์ด เม้าส์ หูฟัง โปรแกรม Thonny 
Video PowerPoint หนังสือคู่มือการ
เรียนและสมุดปฏิบัติการ 
11. โต๊ะปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
คีย์บอร์ด เม้าส์ หูฟัง โปรแกรม Thonny 
Video PowerPoint หนังสือคู่มือการ
เรียนและสมุดปฏิบัติการ 
12. โต๊ะปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
คีย์บอร์ด เม้าส์ หูฟัง โปรแกรม Thonny 
Video PowerPoint หนังสือคู่มือการ
เรียนและสมุดปฏิบัติการ 

55 เครื่อง 
 
 
 
55 เครื่อง 
 
 
 
55 เครื่อง 
 

60 เครื่อง 
 
 
 
60 เครื่อง 
 
 
 
60 เครื่อง 

 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 

 

           หนังสือคู่มือการเรียนและสมุดปฏิบัติการ                              Video ใน ระบบ e-learning 
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PowerPoint 

 
  

โปรแกรม Thonny 
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1.1.5 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล อาคารเครื่องมือเครื่อง 4  
 ใช้สำหรับการเรียนการสอน รายวิชา ENG25 2010 ทักษะพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล 

 

  
 

ห้องปฏิบัติการ F5104    ห้องปฏิบัติการ F4114 
 

 
 

อาคารเครื่องมือเครื่อง 1 
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ENG25 2010 ทักษะพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล 
70 คน / ชั้นเรียน        10 กลุ่ม / ชั้นเรียน        7 คน / กลุ่ม         

หัวข้อการทดลอง 
รายการอุปกรณ์ / เครื่องมือ 

ชื่ออุปกรณ์ / เครื่องมือ 
จำนวนที่

ใช้ 
จำนวนที่มี

อยู่ 
1. Basics measurement tool Basics measurement tool 1 ชุด 1 ชุด 
2. Basic hand tools Basic hand tools 1 ชุด 1 ชุด 
3. Folding cut Folding cut 1 เครื่อง 1 เครื่อง 
4. Spot welding Spot welding 1 เครื่อง 1 เครื่อง 
5. Car suspension lift operation Car suspension lift 

operation 
1 เครื่อง 2 เครื่อง 

6. Car Services - แม่แรง 
- ปั๊มลม 
- ชุดประแจ 

1 เครื่อง 
1 เครื่อง 
1 ชุด 

2 เครื่อง 
1 เครื่อง 
1 ชุด 

7. Assemble a single cylinder or 
multicylinder engine 

Assemble a single cylinder 
or multicylinder engine 

1 เครื่อง 2 เครื่อง 

8. Reassemble a single cylinder or 
multicylinder engine 

Reassemble a single 
cylinder or multicylinder 
engine 

1 เครื่อง 2 เครื่อง 

9. Basics Aircraft Basics Aircraft 1 เครื่อง 4 เครื่อง 
10. Basics Joining tool and Safety wire Basics Joining tool and 

Safety wire 
1 เครื่อง 1 เครื่อง 
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เครื่องมือและอุปกรณ์ 

 
Basics measurement tool 

 

   
Basic hand tools 

 

 
Folding cut  
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Spot welding 

 

 
Car suspension lift operation 

 
 

 
Car Services  
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Assemble & Reassemble a single cylinder or multicylinder engine 

 

 
Basics Aircraft 

 

   
Basics Joining tool and Safety wire 

  



- 157 - 

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล อาคารเครื่องมือเครื่อง 5  
 ใช้สำหรับการเรียนการสอน รายวิชา ENG25 2030 การวัดและเครื่องมือวัด 

 

 
ห้องปฏิบัติการ F4114 

 

     
 
 

ห้องปฏิบัติการ F5104     ห้องปฏิบัติการ F5110 
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ENG25 2030 การวัดและเครื่องมือวัด 
 70 คน / ชั้นเรียน        10 กลุ่ม / ชั้นเรียน        7 คน / กลุ่ม 

หัวข้อการทดลอง 
รายการอุปกรณ์ / เครื่องมือ 

ชื่ออุปกรณ์ / เครื่องมือ 
จำนวนที่

ใช้ 
จำนวนที่มี

อยู่ 
1. ปฏิบัติการฝึกทำการดำเนินการทาง

สัญญาณ เพื่อปรับปรุงคุณภาพสัญญาณ
และเพ่ิมความน่าเชื่อถือ 

Signal characteristics and 
uncertainty, Sampling 
theorem, Signal Processing 

1 ชุด 1 ชุด 

2. ปฏิบัติการฝึกใช้อุปกรณ์การวัดระยะ  Distance Measurement 1 ชุด 1 ชุด 
3. ปฏิบัติการฝึกใช้อุปกรณ์การวัดอุณหภูมิ Temperature Measurement 1 เครื่อง 1 เครื่อง 
4. ปฏิบัติการฝึกใช้อุปกรณ์การวัดความดัน Pressure Measurement 1 เครื่อง 3 เครื่อง 
5. ปฏิบัติการฝึกใช้อุปกรณ์การวัดการไหล

ของของไหล 
Flow Measurement 1 เครื่อง 4 เครื่อง 

6. ปฏิบัติการฝึกใช้อุปกรณ์การวัดแรง 
แรงบิดและกำลัง 

Force, Torque and Power 
Measurement 

1 ชุด 1 ชุด 

7. ปฏิบัติการฝึกใช้อุปกรณ์การวัดการหมุน 
มุม และความเร็วเชิงมุม 

Rotation and Angular Speed 
Measurement 

1 เครื่อง 3 เครื่อง 

8. ปฏิบัติการฝึกใช้อุปกรณ์การวัดทาง
ไฟฟ้า 

Basic electronics 
Measurements 

1 ชุด 1 ชุด 

9. ปฏิบัติการฝึกใช้อุปกรณ์การวัดการ
เคลื่อนที่และความเร่ง 

Accelerometer and 
Gyroscope 

1 ชุด 1 ชุด 

10. ปฏิบัติการฝึกใช้อุปกรณ์การวัดตำแหน่ง Proximity sensors and Hall 
Effect sensors 

1 ชุด 1 ชุด 
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เครื่องมือและอุปกรณ์ 
 

 
Signal characteristics and uncertainty, Sampling theorem, Signal Processing 

 
 

 
Distance Measurement 

 
 

 
Temperature Measurement 
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Pressure Measurement  

 
 

 
Flow Measurement  

 
 
 

      
Force, Torque Measurement  
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Rotation and Angular Speed Measurement 

 
 

 
Basic electronics Measurements  
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Accelerometer and Gyroscope 

 
 

 
Proximity sensors and Hall Effect sensors   
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ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล อาคารเครื่องมือ 6  
 ใช้สำหรับการเรียนการสอน รายวิชา ENG25 2400 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตสำหรับวิศวกร
เครื่องกล 
 

   
ห้องปฏิบัติการ F6102     ห้องปฏิบัติการ F6109 

 
ENG25 2400 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตสำหรับวิศวกรเครื่องกล 
70 คน / ชั้นเรียน        10 กลุ่ม / ชั้นเรียน        7 คน / กลุ่ม 

หัวข้อการทดลอง 
รายการอุปกรณ์ / เครื่องมือ 

ชื่ออุปกรณ์ / เครื่องมือ 
จำนวนที่

ใช้ 
จำนวนที่มี

อยู่ 
1. ปฏิบัติการประยุกต์ กลึงขึ้นรูปชิ้นงาน

โลหะตามแบบสั่งงาน และใช้เครื่องมือ
วัดในการตรวจสอบขนาดชิ้นงาน 

Lathe 12 เครื่อง 12 เครื่อง 

2. ปฏิบัติการประยุกต์ การเจาะและทำ
เกลียว ชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน 
และใช้เครื่องมือวัดในการตรวจสอบ
ขนาดชิ้นงาน 

Drilling machine and 
Treading 

5 เครื่อง 5 เครื่อง 

3. ปฏิบัติการประยุกต์ การกัดขึ้นรูปชิ้นงาน
โลหะตามแบบสั่งงาน และใช้เครื่องมือ
วัดในการตรวจสอบขนาดชิ้นงาน 

Milling machine 2 เครื่อง 2 เครื่อง 

4. ปฏิบัติการประยุกต์ การเชื่อมขึ้นรูป
ชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน และใช้
เครื่องมือวัดในการตรวจสอบขนาด
ชิ้นงาน 

Welding Machine 1 เครื่อง 1 เครื่อง 

5. ปฏิบัติการประยุกต์ งานประกอบ 
Assembly และการตรวจวัดละเอียด

Coordinate Measurement 
Machine (CMM) 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 
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ชิ้นงาน ตามแบบสั่งงาน นำเสนอผลการ
ทำชิ้นงานตามแบบสั่งงาน 

 
เครื่องมือและอุปกรณ์ 
 

 
Lathe 

 
 

 
Drilling machine and Treading  
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Milling machine  

 

 
Welding Machine  
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Coordinate Measurement Machine (CMM)  
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ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล อาคารเครื่องมือ 5 
 ใช้สำหรับการเรียนการสอน รายวิชา ENG25 3400 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
 

 
ห้องปฏิบัติการ F5110 

 
ENG25 3400 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
 70 คน / ชั้นเรียน        10 กลุ่ม / ชั้นเรียน        7 คน / กลุ่ม 

หัวข้อการทดลอง 
รายการอุปกรณ์ / เครื่องมือ 

ชื่ออุปกรณ์ / เครื่องมือ 
จำนวนที่

ใช้ 
จำนวนที่มี

อยู่ 
1. Pipe network & Pressure loos in 

pipe 
Pipe network & Pressure 
loos in pipe 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 

2. Material testing and Composite Material testing and 
Composite 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 

3. Refrigeration cycle & Air 
conditioning system 

Refrigeration cycle & Air 
conditioning system 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 

4. Pump system & pump test Pump system & pump test 1 เครื่อง 2 เครื่อง 
5. Internal & External Combustion 

Engine 
Internal & External 
Combustion Engine 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 

6. HVAC System +Cooling Tower 
Performance 

HVAC System +Cooling 
Tower Performance 

1 ชุด 1 ชุด 

7. Wind Tunnel + Flow visualization Wind Tunnel + Flow 
visualization 

1 เครื่อง 1 เครื่อง 

8. Heat Exchanger Heat Exchanger 1 เครื่อง 1 เครื่อง 
9. Conduction & Convection Heat 

Transfer 
Conduction & Convection 
Heat Transfer 

1 เครื่อง 3 เครื่อง 

10. Water turbine & Gas turbine Water turbine & Gas turbine 1 เครื่อง 1 เครื่อง 
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เครื่องมือและอุปกรณ์ 
 

 
Pipe network & Pressure loos in Pipe 

 
 

   
Material testing 
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Refrigeration & Air conditioning systems 

 
 

 
Pump systems & Pump test 

 
 

 
Internal & External Combustion Engine 
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HVAC System + Cooling Tower Performance 

 
 

 
Wind Tunnel 
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Heat Exchanger 

 
 

     
Conduction & Convection Heat Transfer 
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Water turbine & Gas turbine  
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ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล อาคารเครื่องมือ 4 
 ใช้สำหรับการเรียนการสอน รายวิชา ENG25 3400 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
 

     
 
              ห้องปฏิบัติการ F4114                        ห้องปฏิบัติการนิวเมติกส์ (F11114) 
 
ENG25 3410 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 
  70 คน / ชั้นเรียน        10 กลุ่ม / ชั้นเรียน        7 คน / กลุ่ม 

หัวข้อการทดลอง 
รายการอุปกรณ์ / เครื่องมือ 

ชื่ออุปกรณ์ / เครื่องมือ 
จำนวนที่

ใช้ 
จำนวนที่มี

อยู่ 
1. Non-destructive Testing Non-destructive Testing 1 ชุด 1 ชุด 
2. Reverse Engineering (3D Scan) & 

Rapid 
Reverse Engineering (3D 
Scan) & Rapid 

1 ชุด 1 ชุด 

3. Vibration analysis & Single plane 
balance 

Vibration analysis & Single 
plane balance 

1 ชุด 1 ชุด 

4. Motor & Temperature Control Motor & Temperature 
Control 

1 ชุด 1 ชุด 

5. Injection molding Injection molding 1 เครื่อง 1 เครื่อง 
6. Servo system Servo system   
7. Hydraulic & Pneumatic system Hydraulic & Pneumatic 

system 
1 ชุด 1 ชุด 

8. Power transmission & Chassis 
Dynamometer 

Power transmission & 
Chassis Dynamometer 

1 ชุด 1 ชุด 

9. CNC Machining CNC Machining 1 เครื่อง 4 เครื่อง 
10. ECU injection and Ignition ECU injection and Ignition 1 เครื่อง 1 เครื่อง 
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เครื่องมือและอุปกรณ์ 
 

 

 
Non-destructive Testing 

 
 

  
Reverse Engineering (3D Scan) + Rapid 
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Vibration analysis & Single Plane balance 

 

 
Motor Control 

 

 
Temperature Control  
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Injection molding & composite 

 

 
Servo system 

 

  
Hydraulic & Pneumatic system 
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Power transmission & Chassis Dynamometer 

 

   
CNC Machine 

 

   
ECU injection and Ignition  
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1.2 โปรแกรมสำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software)  

 
Mini tap 

 

 

 
Python  
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Ansys 
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AutoCAD 
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Solidworks 
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2. แหล่งบริการข้อมูลทางวิชาการ 
2.1. ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีหนังสือ ตำรา และวารสารวิชาการ

ทางวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

สาขาวิชา 
หนังสือ/ตำรา 

รวม 
E-book วารสาร 

รวม 
ไทย ต่างประเทศ  ไทย ต่างประเทศ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
คณิตศาสตร์ 3,108  798 3,906  54 0 24 24 
ฟิสิกส์ 1,198 174 1,372 58 1 7 8 
ฟิสิกส์/เทคโนโลยีเลเซอร์ฯ 440 15 455 12 0 25 25 
เคมี 2,499  725 3,224  131 - 39 39 
เคมี/ชีวเคมี  747  117  864  19 0 15 15 
ชีววิทยา 299 976 1,275 59 0 43 43 
ปรีคลินิก/จุลชีววิทยา 1,545 115 1,660 18 0 17 17 
           /ชีวเวชศาสตร ์ 100 3 103 21 0 0 0 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 265 473 738 19 1 6 7 
เทคโนโลยีการจัดการ 1,647 1,438 3,085 129 19 80 99 
เทคโนโลยีการเกษตร        
เทคโนโลยีผลิตพืช 923 761 1,684 44 2 31 33 
เทคโนโลยีผลิตสัตว ์ 995 891 1,886 19 8 40 48 
เทคโนโลยีอาหาร 801 638 1,439 114 3 22 25 
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เทคโนโลยีชีวภาพ 880 196 1,076 24 0 14 14 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ        
พยาบาลศาสตร์ 1,235 1,265 2,500 29 5 47 52 
แพทยศาสตร์ 865 510 1,375 82 7 28 35 
ทันตแพทยศาสตร์ 139 34 173 103 5 19 24 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1,099 876 1,975 17 2 8 10 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 792 554 1,346 6 2 14 16 

สาขาวิชา 
หนังสือ/ตำรา 

รวม 
E-book วารสาร 

รวม 
ไทย ต่างประเทศ  ไทย ต่างประเทศ 

วิศวกรรมศาสตร์        
วิศวกรรมการผลิต/วิศวกรรม
การผลิต,การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

475 64 539 65 0 1 1 

วิศวกรรมเกษตร 892 403 1,295 19 1 7 8 
วิศวกรรมขนส่ง 375 722 1,097 47 1 7 8 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3,972 1,597 5,569 148 0 7 7 
วิศวกรรมเคมี 2,403 235 2,638 115 0 10 10 
วิศวกรรมเครื่องกล 3,273 251 3,524 214 3 10 13 
วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรม 
ยานยนต์ 

268 23 291 12 0 0 0 

วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรม 
อากาศยาน 

208 15 223 34 0 0 0 

วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรม 
การจัดการพลังงาน 

- - - 1 0 0 0 

วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรม 
แมคคาทรอนิกส์ 

5 - 5 - 0 0 0 

วิศวกรรมเซรามิก 996 125 1,121 87 0 9 9 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 1,335 197 1,532 86 0 6 6 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 2 14 7 0 3 3 
วิศวกรรมพอลิเมอร์ 1,279 99 1,378 36 2 10 12 
วิศวกรรมไฟฟ้า 4,591 757 5,348 255 2 5 7 
วิศวกรรมโยธา 2,597 1,405 4,002 37 3 36 39 
วิศวกรรมโลหการ 967 168 1,135 144 2 11 13 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 983 884 1,867 125 11 10 21 
วิศวกรรมอุตสาหการ/วิศวกรรม 
อุตสาหการ,วิศวกรรมเครื่องมือ 

1,271 336 1,607 78 0 9 9 

เทคโนโลยีธรณี 1,112 248 1,360 83 1 37 38 
เทคโนโลยีการออกแบบ 11 - 11 - 0 0 0 
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ทั้งนี้ สาขาวิชาสามารถทราบรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้ ดังนี้ 
- หนังสือ จากเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ URL: http://library.sut.ac.th/ -> เกี่ยวกับ ศบส -> การประกัน

คุณภาพการศึกษา -> ทรัพยากรสารสนเทศจำแนกตามสาขาวิชา/หลักสูตร -> เลือกสำนักวิชา/สาขาวิชา 
- วารสาร จากเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ URL: http://library.sut.ac.th/ -> ฐานข้อมูลออนไลน์ -> วารสาร

อิเล็กทรอนิกส์ -> วารสารวิชาการท่ีศูนย์บรรณสารฯ จัดให้บริการ -> เลือกสาขาวิชา 
 
นอกจากนี้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลในภาพรวมเพ่ิมเติม เพ่ือสาขาวิชาสามารถ

นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ดังนี้ 
จำนวนทรัพยากรสารสนเทศโดยรวม (ข้อมูล ณ กันยายน 2563) 

1.1 หนังสือฉบับพิมพ์ (ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)  130,441 เล่ม 
1.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ 27,092 ชื่อเรื่อง 
 1.  Cambridge Books Online 132 ชื่อ   
 2.  CRCnetBASE 51 ชื่อ   
 3.  EBSCO: Audiobook 8 ชื่อ   
 4.  EBSCO: eBook Collections 12,466 ชื่อ   
 5.  ProQuest Ebook Central  508 ชื่อ   
 6.  Gale Virtual Reference Library 15 ชื่อ   
 7.  Knovel 8,757 ชื่อ   
 8.  MyiLibrary 242 ชื่อ   
 9.  OVID: eBook 5 ชื่อ   
 10.  Science Direct: eBook 428  ชื่อ   
 11.  SpringerLink: eBook 3,149 ชื่อ   
 12.  Wiley Online Library 401 ชื่อ   
 13.  Wood Head: eBook 49 ชื่อ   
 14.  World Scientific 42 ชื่อ   
 15.  สำนักพิมพ์อ่ืน ๆ อาทิ Bentham 839 ชื่อ   
1.3 วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์   
 1. ProQuest Dissertations & Theses Global 
 2. ทรัพยากรสารสนเทศสถาบันอุดมศึกษาไทย (Thai Digital Collection : TDC) 
1.4 วารสารฉบับพิมพ์ที่บอกรับ 

(วารสารภาษาไทย 128 ชื่อเรื่อง, วารสารภาษาต่างประเทศ 57 ชื่อเรื่อง) 
185 

 
ชื่อเรื่อง 
 

  

http://library.sut.ac.th/clremsite/information_e_journals.php
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_e_journals.php
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=201011090920081686b4ab
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=201504011036107f21633a
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1.5 วารสารอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ 5,107 ชื่อเรื่อง 
1.  ACS Online  53 ชื่อ   
2.  AIP / APS Journal 24 ชื่อ   
3.  ASCE Journal 37 ชื่อ   
4.  CINAHL Complete 1,400 ชื่อ   
5.  Emerald Management e-Journal 104 ชื่อ   
6.  Informed Librarian Online 17 ชื่อ   
7.  JSTOR : Mathematics and Statistics 107 ชื่อ   
8.  Nature 1 ชื่อ   
9.  Proquest Agricultural & Environmental 

Science Collection 
450 ชื่อ   

10.  Science Direct 700 ชื่อ   
11.  SpringerLink Journal 1,130 ชื่อ   
12.  Taylor & Francis : Mathematical Association of 

AM Collection 
4 ชื่อ   

13.  Wiley Online Library 1,078 ชื่อ   
14.  วารสารเทคโนโลยีสุรนารี 2 ชื่อ   

1.6 ฐานข้อมูลออนไลน์   ได้แก่ 20 ฐาน 
 1. Academic Search Complete   
 2. Access Medicine   
 3. ACM Digital Library   
 4. ASTM Standards & Journals   
 5. Clinical Key-Flex   
 6. Clinical Skills-Nursing   
 7. Computers & Applied Sciences Complete 

8. Dentistry & Oral Science Source 
  

 9. IEEE/IET Electronic Library (IEL) 
10. JoVE: Environment Collection 
11. News Center4 

  

 12. NPC Safety and Environmental Service 
13. Ovid 

  

 14. ProQuest Dissertations & Theses Global   
 15. SCOPUS   
 16. Siamsafety.com   
 17. TAIR (The Arabidopsis Information Resource)   
 18. Web of Science   
 19. สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)   
 20. ห้องสมุดข่าวมติชน (Matichon E-Library)   
1.7 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอมประกอบหนังสือ 11,505 รายการ 
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1. บริการสืบค้นสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้บริการและ
สารสนเทศที่ห้องสมุดอ่ืน ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ 

2. บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
3. ในกรณีที ่ทรัพยากรสารสนเทศไม่มีในศูนย์บรรณสารและสื ่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษาได้จัดให้มีบริการยืม/ขอสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งของรัฐและเอกชน และหน่วยงานที่ให้ความรู้ทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ 

4. ขอบเขตเนื้อหาของฐานข้อมูลที่จัดบริการ 
1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

1. Cambridge Books Online หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Cambridge 
ประกอบด้วย เนื้อหาด้าน Earth and Environmental Sciences, Economics, 
Language and Linguistics, Life Sciences, Music, Politics and international 
relations 

2. CRCnetBASE เป็นส่วนหนึ่งในสำนักพิมพ์ของกลุ่ม Taylor & Francis ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ฯ 
ชั้น นำแถวหน ้าของโลก CRCnetBASE ได ้ร ับรางว ัล  Science, Technology, and 
Medicine eBook ยอดเยี ่ยม ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางสาขาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการแพทย์  

3. EBSCO: Audiobook หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสียง ปัจจุบันศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
 บอกรับเพื่อให้บริการ 8 ชื่อเรื่อง 

4. EBSCO: eBook Collections หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ EBSCOhost ครอบคลุมทุก
สาขาวิชา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 ชื่อ สามารถอ่านได้ครั้งละ 1 คน โดยได้ผสมผสาน
ฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์เพื่อการใช้งานอย่างง่ายและสะดวกสบาย เช่น การเข้าถึงเอกสาร
เต็ม, ขั ้นตอนการดาวน์โหลดอย่างง่าย เข้ากันได้ดีกับคอมพิวเตอร์ทุกประเภทรวมทั้ง
อุปกรณ์พกพาทุกชนิด, การ Download Offline ที่ผู้อ่านสามารถอ่าน eBooks ได้โดยไม่
ต้องอาศัยสัญญาณอินเทอร์เน็ต, การจดบันทึก, การพิมพ์, การอีเมล์, การทำอ้างอิง และอ่ืน 
ๆ  

5. ProQuest Ebook Central หนังส ืออ ิ เล ็กทรอนิกส ์จากสำน ักพ ิมพ ์ช ั ้นนำกว ่า 220 
สำนักพิมพ์ครอบคลุมสาขาวิชาบริหารการบิน  การท่องเที ่ยวและโรงแรม  ดิจ ิตอล 
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธาเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สถิติ 
วิทยาศาสตร์อาหาร อาชีวอนามัยพยาบาล การแพทย์ ทันตแพทย์ ภาษาอังกฤษ 

6. Gale Virtual Reference Library ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีหนังสือหลากหลาย
สาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยมีการสั่งซื้อ มีการใช้งานในรูปแบบไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ ไม่
ต้องรอยืม-คืน สามารถอ่านได้ในรูปแบบ HTML และ PDF มาพร้อมกับเครื ่องมืออัน
ทันสมัย เช่น การทำ Highlight, การสร้างบันทึก, การให้บริการแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่
ว่าจะเป็นการจัดพิมพ์, การดาวน์โหลด, การส่งเนื้อหาไปยังอีเมล์ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถ
ผูกบัญชีร ่วมกันกับ  Google Drive  หรือ  OneDrive   ได้อย่างง ่ายดาย ,  สามารถ
แปลภาษาเน ื ้อหาข ้อม ูล ,สามารถอ ่านออกเส ียงให ้ฟ ัง หร ือจะดาวน ์ โหลดเป็น
รูปแบบ MP3, การแชร์เนื ้อหาไปให้ผู ้ที ่อยู ่ในโลกสื ่อ Social ได้ผ่านทาง Facebook, 
Twitter และอ่ืน ๆ มากมาย 

7. Knovel หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ชั ้นนำ เช่น  ASME, AIChE, Chem Tech 
Publishing, Elsevier, Industrial Press, Institute of Physics, John Wiley & Sons, 
McGraw Hill, Royal Society of Chemistry, Springer – Verlag ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
เคมี ชีวเคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร เภสัชและเครื่องสำอาง ให้

http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=201011090920081686b4ab


- 187 - 

เอกสารฉบับเต็มเป็น PDF โดยใช้โปรแกรม Acrobat reader มี Interactive Table ช่วย
การค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หนังสือทุกเล่มเข้าใช้ได้พร้อมกันไม่
จำกัดจำนวนผู้ใช้ 

8. MyiLibrary หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ชั้นนำ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
9. OVID: e-Book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านแพทยศาสตร์ ปัจจุบันศูนย์บรรณสารแล

สื่อการศึกษาบอกรับเพ่ือให้บริการ 5 ชื่อเรื่อง 
10. Science Direct: eBook หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Science Direct ให้ข้อ

มูเอกสารฉบับเต็มรูปแบบไฟล์ PDF แยกเป็นบท (Chapter) ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น สั่ง
พิมพ์และบันทึกเพ่ือจัดเก็บได้เช่นเดียวกับการสืบค้นวารสารจาก Science Direct  

11. SpringerLink: eBook ข้อมูลรายการบรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็มของหนังสือ 
จำนวน 2,334 ชื่อ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านชีววิทยา ด้านธุรกิ จ 
เศรษฐกิจและการบริหารจัดการ ด้านฟิสิกส์ เคมี ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ด้านคณิตศาสตร์ 
สถิติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา ด้านประวัติศาสตร์  

12. Wiley Online Library หนังส ืออิเล ็กทรอนิกส ์ของสำนักพิมพ์ John Wiley & Sons 
ครอบคลุมสาขาวิชาด้านคณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

13. Wood Head: eBook หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Wood Head ครอบคลุม
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มรูปแบบไฟล์ PDF แยกเป็นบท 
(Chapter) ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น สั่งพิมพ์และบันทึกเพ่ือจัดเก็บได้ 

14. World Scientific หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ World Scientific ครอบคลุม
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน 
และการจัดการ 

2) หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ 
1 ProQuest Dissertations & Theses Global ฐานข้อมูลที ่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับ

ปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาท่ีได้รับการรับรอง
จากประเทศสหรัฐอมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป 
ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็ม
ของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้าน
รายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ 

2 ทรัพยากรสารสนเทศสถาบันอุดมศึกษาไทย (Thai Digital Collection : TDC) ฐานข้อมูล
บรรณานุกรม บทคัดย่อ เอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความ
วิชาการ รวบรวมโดยมหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ ในประเทศไทย 

3) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
1 ACS Online ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารเต็มของบทความ งานวิจัย

จากวารสารด้านเคมีและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 36 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมตั้งแต่ปี ค.ศ.
1996-ปัจจุบัน  

2 AIP / APS Journal วารสารอิเล ็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ American Institute of 
Physics and American Physical Society รวม 23 ชื่อเรื่อง (AIP 13 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูล
ย้อนหลัง 5 ปี-ปัจจุบัน, APS 10 ชื่อเรื ่อง ให้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี-ปัจจุบัน) ให้ข้อมูล
บรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารเต็มของวารสารด้านฟิสิกส์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  

http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=201504011036107f21633a
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3 ASCE Journal ฐานข ้อม ูลวารสารอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ของ American Society of Civil 
Engineering ให้ข้อมูลเอกสารเต็มของบทความวารสารทางด้านการวิศวกรรมโยธา 37 ชื่อ
เรื่อง ย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995-ปัจจุบัน 

4 CINAHL Complete ฐานข้อมูลวารสารด้านการพยาบาลและสหเวช มีวารสารฉบับเต็ม
มากกว่า 1,400 ชื ่อ ครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการ
สาธารณสุขมากที่สุด โดยผู้ใช้จะสามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็นวารสารฉบับเต็มได้ ทั้งนี้ข้อมูล
ที ่ส ืบค้นจะสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั ้งแต่ปี ค.ศ.  1937 จนถึงปัจจุบัน CINAHL 
Complete ถือเป็นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดและเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้ตัวช่วย
ทางด้านงานวิจัย และ เพื่องานวิจัยสำหรับสถาบันที่มีการศึกษาทางด้านการพยาบาล สห
เวชศาสตร์ และการสาธารณสุขโดยเฉพาะ 

5 Emerald Management e-Journal เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์โดยครอบคลุม
วารสารทางด้านการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การเงินและการบัญชี ระบบ
อัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์
การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทและนวัตกรรมการดูแล
สุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐบาล การจัดการข้อมูล
ข ่ าวสารและความร ู ้  ธ ุ รก ิจระหว ่างประเทศ การเร ียนร ู ้ แล ะการพ ัฒนาการ 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ วิทยาการการจัดการ การจัดการคุณภาพ การตลาด 
วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการขนส่งสินค้า การจัดการองค์กร 
การจัดการและประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิทยา และ
มานุษยวิทยากว่า 104 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลเอกสารเต็มย้อนหลังครอบคลุมตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1994-ปัจจุบัน และให้สาระสังเขปย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 

6 Informed Librarian Online ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ INFORMED LIBRARIAN 
ONLINE สามารถค้นหาเนื้อหาของวารสารออนไลน์ทั้งหมดผ่านลิงค์, ปัจจุบันมีเอกสาร
มากกว่า 330,000 ฉบับ, มีการบันทึกคุณลักษณะการค้นหา  สามารถเข้าใช้งานวารสาร
ออนไลน์ได้ทุก ISSUE ย้อนหลังถึงปี ค.ศ. 2003 

7 JSTOR ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มของวารสารทางสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี 2006-ปัจจุบัน พร้อมทั้งมีส่วนของ JSTOR archive collection 

8 Nature วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติชั้นนำของ Nature รายสัปดาห์ เป็น
วารสารที่มีการอ้างถึงหลากหลายสาขาวิชามากที่สุด  

9 ProQuest  Agricultural & Environmental Science Collection ฐ า น ข ้ อ มู ล
บรรณานุกรม บทคัดย่อและเอกสารเต็มวารสารของ Proquest LLC. รวมถึง AGRICOLA, 
TOXLINE, ESPM (วิทยาศาสตร์สิ ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ) ที ่มีชื ่อเสียงและ
ฐานข้อมูลรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIS) ครอบคลุมสาขาวิชาการเกษตร สัตวศาสตร์ 
สัตวแพทยศาสตร์ พืชศาสตร์ ป่าไม้ การประมง อาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกว่า 450 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960-ปัจจุบัน 

10 Science Direct ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ จากบริษัท Elsevier ในปี 2019 วารสาร
ในฐานข ้อม ูลตามการบอกร ับแบบภาค ีของสำน ักงานการครอบคล ุม 4 Subject 
collection ได้แก่ 
1.วารสารสาขาวิชา Agricultural and Biological Sciences  
2. วารสารสาขาวิชา Engineering  
3. วารสารสาขาวิชา Social Sciences  
4. วารสารสาขาวิชา Immunology and Microbiology  

http://search.proquest.com/agriculturejournals?accountid=28756
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11 SpringerLink Journal ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์เอกสารเต็ม ของ Springer. Part 
of Springer Science + Business Media ครอบคล ุมบทความวารสารทางด ้ าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ กว่า 1,130 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน  

12 Taylor & Francis:  Mathematical Association of AM Collection ว า ร ส า ร
อิเล็กทรอนิกส์ Mathematical Association of AM Collection ทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
สถิติและเศรษฐศาสตร์ สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มย้อนหลังได้ถึงปี ค.ศ. 1998 

13 Wiley Online Library ฐานข ้อม ูลบรรณาน ุกรม บทคัดย ่อและเอกสารเต ็มวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ และมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จัดทำโดย John Wiley & Sons จำนวน 1,200 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน 

14 วารสารเทคโนโลยีสุรนารี จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในชื่อ Suranaree Journal of Science and Technology และทางด้าน
สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศในชื่อ  Suranaree Journal 
of Social Science 

4) ฐานข้อมูลออนไลน์ 
1 Academic Search Complete ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และ

ครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่
มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ1887 และครอบคลุมทุก
สาขาวิชาการ ได้แก่ : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์ , ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, 
คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตว์
แพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอ่ืน ๆ 

2 Access Medicine ฐานข้อมูลหนังสือตำราทางการแพทย์ฉบับเต็มของสำนักพิมพ์ McGraw-
Hill ประกอบด้วยตำราหลัก 2 กลุ่ม คือ ปรีคลินิก และคลินิก รวมทั้งมีข้อมูลยามากกว่า 
51,000 รายการ ข้อมูลแนวทางการรักษา วินิจฉัยอาการความผิดปกติและข้อมูลเชิงสรุป วีดิโอ 
ภาพประกอบ คู่มือผู้ป่วย ข้อมูลปัจจุบันและข่าวในวงการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจน
แบบทดสอบเพ่ือประเมินตนเองจากหนังสือเล่มต่าง ๆ 

3 ACM Digital Library ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ article reviews และเอกสารเต็ม
ของบทความวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุมวิชาการ 
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และจดหมายข่าวทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกว่า 400 ชื่อเรื่อง จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) 
ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ ค.ศ. 1985-ปัจจุบัน  

4 ASTM Standards & Journals ฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป เอกสารเต็มของ
วารสารด้านวิศวกรรมโยธา จำนวน 3 ชื่อเรื่อง ได้แก่ Geotechnical Testing Journal, 
The Journal of     International, Journal of Testing and Evaluation จ า ก
สำนักพิมพ์ American Society for Testing and Materials โดยให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1987-ปัจจุบัน และมาตรฐานกว่า 12,000 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาง ปิโตร
เคมี คอนกรีต ห้องปฏิบัติการทดสอบ เครื่องมือแพทย์ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้พร้อม
กัน 35 ผู้ใช้ 

5 Clinical Key-Flex ฐานข้อมูลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ช่วยในการวิเคราะห์วินิจฉัยโรค รวบรวมหนังสือทางการแพทย์มากกว่า 1,000 รายการ 
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และวารสารทางการแพทย์มากกว่า 500 รายการ หนังสือและวารสารดังกล่าวสามารถเข้า
ใช้งานแบบ Full-Text ได้ทั้งหมด และยังมีข้อมูลอื่น ๆ เช่น Clinical Overview ซึ่งเป็น
ข้อมูลเกี ่ยวกับ Evidence-Based Medicine, Guidelines ทางการแพทย์มากกว่า 80 
องค์กรแพทย์ทั ่วโลก , Procedure Consults หัตถการทางการแพทย์ , วีดีโอมากกว่า 
1,000 รายการ, รูปภาพมากกว่า 1,000,000 รูป, ฐานข้อมูลยาจาก Gold Standard, 
คู่มือผู้ป่วย, พร้อมทั้ง Medline รวบรวม Abstract ต่าง ๆ จาก PubMed มีการปรับปรุง
ข้อมูลในฐานทุกวัน 

6 Clinical Skills-Nursing ฐานข้อมูลทางการพยาบาลที่นำเสนอข้อมูลและหลักฐานทางการ
พยาบาล ซึ่งมีวิดีโอมากกว่า 500 ทักษะทางการพยาบาล พร้อมคู่มือประกอบต่าง ๆ รวม
ไปถึงแบบฝึกหัดทบทวน เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเห็นภาพ และเข้าใจในวิธีการทำทักษะทางการ
พยาบาลในแต่ละเรื่องนั้น ๆ 

7 Computers & Applied Sciences Complete ครอบคล ุมสาขาว ิชาว ิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : 
ค.ศ.1965 – ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความ ความท้าทายทางวิศวกรรม
แบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็นทรัพยากรเพ่ืองานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคม
ของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 
รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื ่อง ครอบคลุม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์, ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเทคโนโลยีใหม่ 

8 Dentistry & Oral Science Source ครอบคลุมมุมมองทั้งหมดที่เกี ่ยวข้องกับสาขาทันต 
กรรม รวมถึงสาธารณสุขด้านทันตกรรม เอ็นโดดอนติกส์ (endodontics) อาการปวดหน้า & 
ศัลยกรรม การศึกษาเกี่ยวกับฟันและโรคฟัน พยาธิวิทยา/ศัลยกรรม/รังสีวิทยาด้านช่องปาก & 
แม็กซิโลเฟเชียล ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมสำหรับเด็ก ปริทันตวิทยา และทันตกรรม
ประดิษฐ์ ฐานข้อมูลนี้ได้รับการอัพเดตทุกสัปดาห์ใน EBSCOhost  

9 IEEE/IET Electronic Library (IEL) ฐานข้อมูลเอกสารเต็มของวารสาร นิตยสาร รายงาน
ความก้าวหน้า และเอกสารการประชุม รวมทั ้งเอกสารมาตรฐานต่าง ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กว่า 1.2 ล้านรายการจาก
สิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อเรื่อง จาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical 
and Electronics Engineers ( IEEE)  แ ล ะ  The Institution of Engineering and 
Technology (IET)  

10 JoVe Environment Collection เป็นฐานข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่คือ Peer 
reviewed Journal มุ่งเผยแพร่ผลงานวิจัย (13 Journal sections) และวิดีโอคอลเล็คชั่น 
โดยมหาวิทยาลัยบอกรับเฉพาะ Environment Collection โดยวิดีโอส่วนใหญ่จะมีคำ
บรรยายท้ายเกี่ยวกับวิดีโอ เพ่ือรองรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน 

11 News Center 4 บริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีเนื ้อหา
หลากหลายจากสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 200 แหล่ง 
อัพเดทประเด็นข่าวรายวันที่กำลังอยู่ในกระแสได้ทันทีจากแถบเมนู รองรับไฟล์มัลติมีเดีย
และไฟล์เอกสาร สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้มากกว่า 
15 ปี 

12 NPC Safety and Environmental Service ฐานข้อมูลให้ข ้อมูลการอบรม กฎหมาย 
มาตรฐานและสารสนเทศทางด้านเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

13 Ovid ฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้านเทคนิคและการแพทย์ นับร้อยจากผู้ จัดพิมพ์และ
สังคมมากกว่า 50 ราย  

http://www.nursingskills.com/suranareeuniversityoftechnology-thailand
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=20101014123953f9b83fd5
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14 ProQuest Dissertations & Theses Global ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกฉบับเต ็มของสถาบันการศึกษาที ่ ได ้ร ับการร ับรองจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย 
และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์
ปริญญาเอกและปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1 ล้านรายการ และ
สาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ 

15 SCOPUS เป็นฐานข้อมูลดรรชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการกว่า 15,000 ชื่อเรื่อง 
มีข้อมูลกว่า 29 ล้านระเบียนจากสำนักพิมพ์กว่า 4,000 แห่งทั่วโลก โดยให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1990-ปัจจุบัน ซึ่งรายการวารสารที่ปรากฏหากเป็นวารสารที่ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาบอกรับจะสามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็มได้ 

16 Siamsafety.com ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
17 TAIR (The Arabidopsis Information Resource) ฐานข้อมูลทางด้านช ีวว ิทยาและ

โมเลกุลของ Arabidopsis thaliana ซึ่งเป็นพืชจำลองที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย จัดทำโดย
บร ิษ ัท Phoenix Bioinformatics Corporation ร ่วมม ือก ับ Arabidopsis Biological 
Resource Center (ABRC) เพื่อให้นักวิจัยสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์และดี
เอ ็นเอ และย ังม ีข ้อม ูลข ่าวสารเก ี ่ยวก ับ Arabidopsis Genome Initiative (AGI) , 
โปรโตคอลห้องปฏิบัติการของ Arabidopsis และลิงก์ที่เป็นประโยชน์ 

18 Web of Science ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง 
ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จาก
วารสารประมาณ 9,200 ชื่อเรื่องเรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-ปัจจุบัน   

19 สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป) เว็บไซต์ของสมาคม     อาชี
วอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป) ในการค้นคว้าข้อมูล หรือ   ดาวน์โหลด
เอกสารข้อมูลต่าง ๆ และเพ่ือติดตามข่าวสารด้านความปลอดภัยของ  สมาคม ฯ ตามสิทธิ์
ที ่สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เป็นสมาชิกประเภท
สถาบัน 

20 ห้องสมุดข่าวมติชน (Matichon E-Library) บริการสืบค้นที่ครอบคลุมฐานข้อมูลจาก  สื่อ
สิ่งพิมพ์มากที่สุดกว่า 30 ฉบับในเมืองไทยทางเลือกใหม่ในการสืบค้นและติดตามข้อมูลใน
หมวดและหัวเรื่องที่คุณหรือองค์กรต้องการ ทุกที่ทุกเวลา ในรูปแบบของ ข่าว สัมภาษณ์ 
บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ 
และเอกชน รวมทั้งบุคคลสำคัญที่เกี ่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภทในเครือมติชน และสื่อ
สิ่งพิมพ์อีกกว่า 30 ฉบับในเมืองไทย 

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563  
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2.2. สิ่งอำนวยความสะดวก 

 

 

ตู้ยืมหนังสือด้วยตนเอง 
บริการยืมหนังสือ นิตยสาร ด้วยตนเอง จัดให้บริการ ณ อาคารบรรณ
สาร ชั้น 1 

 

ตู้รับคืนหนังสือด้วยตนเอง 
บริการรับคืนหนังสือ นิตยสาร ด้วยตนเอง จำนวน 8 จุด ภายใน
มหาวิทยาลัย ได้แก่ 

1.  อาคารบรรณสาร 5.  อาคารวิชาการ 2 
2.  อาคารเรียนรวม 1 6.  อาคารเครื่องมือ 9 
3.  อาคารเรียนรวม 2 7.  หอพักสุรนิเวศ 4 
4.  อาคารวิชาการ 1 8.  หอพักสุรนิเวศ 7-8 

 

 

SUT WiFi 
บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ครอบคลุมทั้งภายในและรอบ
อาคารบรรณสาร 

 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
บริการคอมพิวเตอร์เพ่ือสืบค้นและพิมพ์ผล จัดให้บริการ ณ อาคาร
บรรณสาร ชั้น 1 และ 3 

 

เครื่องพิมพ์ 
บริการเครื่องพิมพ์เพ่ือพิมพ์ผลการสืบค้นและเตรียมเอกสาร จัด
ให้บริการ ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 และ 3 โดยผู้ใช้บริการสามารถ
เติมเงินเข้าระบบพิมพ์ผลได้ที่เคาน์เตอร์ Information อาคารบรรณ
สาร ชั้น 1 
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เครื่องสแกนเอกสาร 
บริการเครื่องสแกนสำหรับให้ผู้ใช้บริการสแกนเอกสารต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง โดยใช้รหัสผ่านเดียวกันกับการเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
บริการสืบค้นและพิมพ์ผล จัดให้บริการ ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 2 

 

บริการ Ask a Librarian 
บริการรับแจ้งปัญหา สอบถามข้อมูลกับบรรณารักษ์ผ่านเครื่อง IP 
video phone ที่มีจอแสดงภาพคู่สนทนา จัดให้บริการ จำนวน 5 จุด 
ได้แก่ อาคารบรรณสาร ชั้น 2 และ 3 

 

eBook reader 
บริการเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถบรรจุหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ pdf ได้กว่า 3,500 เล่ม ขอใช้บริการได้ที่
เคาน์เตอร์ Information ชั้น 1 

 

iPad 
บริการ iPad สำหรับสืบค้นสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อ่าน
หนังสือ นิตยสาร บทความอิเล็กทรอนิกส์ ค้นหาศัพท์ ดูหนัง ฟังเพลง 
ติดตามข่าวสารและ Application ต่าง ๆ ขอใช้บริการได้ท่ีเคาน์เตอร์ 
Information ชั้น 1 

 

iPod 
บริการเครื่องเล่นมัลติมีเดียขนาดเล็ก (iPod) สำหรับฟังเพลงและชม
ภาพยนตร์ ขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ Information ชั้น 1 
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CyberDict 
บริการพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมคำศัพท์จากพจนานุกรมกว่า 
60 เล่ม สำหรับฝึกออกเสียงคำศัพท์ได้ 4 ภาษา เรียนรู้รูปแบบคำศัพท์
และรูปแบบประโยค พร้อมฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย ดูหนัง ฟังเพลง และเกม
ฝึกทักษะ ขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ Information ชั้น 1 

 

Quicktionary 
บริการปากกาแปลคำศัพท์ รวบรวมคำศัพท์ทุกสาขาวิชากว่า 200,000 
คำ หน้าจอแสดงคำท่ีถูกสแกน คำแปล และออกเสียงคำหรือประโยคที่
ถูกสแกน โดยสามารถแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย จีน ญี่ปุ่น 
ฝรั่งเศส และสเปน ขอใช้บริการได้ท่ีเคาน์เตอร์ Information ชั้น 1 

 

LED TV 
บริการ LED TV เพ่ือเชื่อมต่อเข้ากับ Note Book สำหรับนำเสนอ 
รายงาน และทบทวนรายวิชา จัดให้บริการภายในห้องค้นคว้ากลุ่ม 
G01-08 

 

Mini Projector 
บริการเครื่องฉายภาพขนาดเล็กสำหรับนำเสนอ รายงาน และทบทวน
รายวิชา ขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ Information ชั้น 1 

 

ปลั๊กพ่วง 
บริการปลั๊กพ่วงสำหรับนำไปใช้ภายในห้องสมุด ขอใช้บริการได้ท่ี
เคาน์เตอร์ Information ชั้น 1 
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โคมไฟตั้งโต๊ะ 
บริการโคมไฟตั้งโต๊ะสำหรับนำไปใช้ภายในห้องสมุด ขอใช้บริการได้ที่
เคาน์เตอร์ Information ชั้น 1 

 

กระเป๋าสำหรับใส่หนังสือ 
บริการกระเป๋าสำหรับใส่หนังสือให้ยืมออกและระยะเวลาในการยืม
เช่นเดียวกับหนังสือ ขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ Information ชั้น 1 

 

โต๊ะญี่ปุ่น 
บริการโต๊ะญี่ปุ่นสำหรับนำไปใช้ภายในห้องสมุดและเก็บคืนที่จุด
ให้บริการ จัดให้บริการ ณ บริเวณข้างลิฟต์ อาคารบรรณสาร ชั้น 2 

 

รถเข็นใส่หนังสือ 
บริการรถเข็นพับได้ขนาดเล็กนำไปใช้ภายในห้องสมุดและเก็บคืนที่จุด
ให้บริการ จัดให้บริการ ณ บริเวณข้างตู้ฝากสัมภาระ อาคารบรรณสาร 
ชั้น 1 

 

ตู้เก็บสัมภาระ 
บริการตู้เก็บสัมภาระ ผู้ใช้บริการสามารถตั้งรหัสเปิด-ปิดตู้เก็บสัมภาระ
ได้ด้วยตนเอง จัดให้บริการ จำนวน 2 จุด ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ที่ตั้ง 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

 
 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อาคารวิชาการ 1  ส่วนงานบริหารสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
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อาคารเรียนรวม อาคารสำหรับจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบรรยาย 

 

 
 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารสำหรับจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการและ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยใน การออกแบบทางวิศวกรรม 
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3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 200 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
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    รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2561) 
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ประจำปีการศึกษา 2563 
(3 สิงหาคม 2563 - 15 สิงหาคม 2564) 

 
 
 

 
 

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลกัสตูร 
วันท่ี 28 ตลุาคม 2564 

  

P 7, 9 
(ระดับปริญญาตรี) 
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รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศกึษา 2563 

 

 

 

 

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

 (อาจารย์ ดร.จติตมิา  วระกลุ) 
ประธานกรรมการ 

 

 

............................................................................ 
(อาจารย์   ดร.วีณา รองจะโปะ) 

กรรมการ 

 

 

............................................................................ 
(นางสาวสายฝน  สิบพลกรัง) 

เลขานุการ 

  

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศกึษา 2563 
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ผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื ่องกล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 
พบว่า  

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีการบริหารจัดการหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 5 ข้อ  
ทั้งนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและได้รับความเห็นชอบจากคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
คณะกรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 15/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 

องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งชี้  
(AUN-QA 1 ถึง AUN QA-11) แต่ละตัวบ่งชี้ประกอบไปด้วยเกณฑ์ย่อยที่ต้องพิจารณา และผลการประเมินเป็น  
7 ระดับ โดยมีคะแนนผลการประเมิน ดังนี้ 

 

เกณฑ์  
AUN-QA ที่ 

ชื่อเกณฑ์ 
คะแนนผลการประเมิน 

(คะแนน) 

1 Expected Learning Outcomes 3 
2 Programme Specification 3 
3 Programme Structure and Content 2 
4 Teaching and Learning Approach 3 
5 Student Assessment 3 
6 Academic Staff Quality 3 
7 Support Staff Quality 3 
8 Student Quality and Support 3 
9 Facilities and Infrastructure 3 
10 Quality Enhancement 2 
11 Output 2 

  

บทสรุปผู้บริหาร 
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ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1  
การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตร ี

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) สำนัก

วิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีการบริหารจัดการหลักสูตร เป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

● เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 
1 จำนวนอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 5 คน เป็นอาจารย์ประจำไม่
เกินกว่า 1 หลักสูตร  และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตร 

2 คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 คน  ดำรงตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 1 คน  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน  ตำแหน่งอาจารย์ 3 
คน ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอ่ืนที่สัมพันธ์กัน (ผลงานวิชาการ
ตามเอกสารแนบ) 

3 คุณสมบัติของอาจารย์
ประจำหลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 
อาจารย์ประจำหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 คน  ดำรงตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 1 คน  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน  ตำแหน่งอาจารย์ 3 
คน ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอ่ืนที่สัมพันธ์กัน (ผลงานวิชาการ
ตามเอกสารแนบ) 

4 คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอน 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 
อาจารย์ผู้สอน มีทั้งหมด 25 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 5 คน ปริญญาเอก 20 
คน เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 2 คน 
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน ตำแหน่งอาจารย์ 15 คน ในสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน (ผลงานวิชาการตามเอกสาร
แนบ) 

10 การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
กำหนด 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558  
1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2536 
2) สถานะของหลักสูตรที่ใช้ในปีการศึกษา พ.ศ.2563 
 หลักสูตรยังอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด 
 หลักสูตรเกินรอบระยะเวลาที่กำหนด  
(และจะปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ................) 

          สรุปผล  : หลักสูตรมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การกำกับมาตรฐาน 5  ข้อ 
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ลงช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (จำนวน 5 ท่าน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2558)  
 
 

1. .................................................................. .................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล  ศรีเสริฐผล) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 

2. ....................................................................................  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ  สุลักษณ์) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 

3. ....................................................................................  
(อาจารย์ ดร.ธีระชาติ  พรพิบูลย์) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 

4. ....................................................................................  
(อาจารย์ ดร.วัชรพงษ์  ปะตังทะโล) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 

5. ....................................................................................  
(อาจารย์ ดร.วิทูรย์  เห็มสุวรรณ) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 
 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตรได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  คร้ังท่ี 15/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
 
 

 ลงช่ือ ............................................................. 
         (รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ  จงกล) 
           คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาขององค์ประกอบท่ี 1 (ถ้ามี) 
.…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 

Criteria 
คะแนนประเมนิ

ตนเอง 
คะแนนประเมนิโดย

คณะกรรมการ 
1. Expected Learning Outcomes   
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and 

aligned with the vision and mission of the university [1,2] 
3 3 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic 
(i.e. transferable) learning outcomes [3] 

3 4 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 
stakeholders [4] 

3 2 

 Overall opinion 3 3 
2. Programme Specification   
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and 

up-to-date [1,2] 
3 3 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
[1,2] 

2 3 

2.3 The programme and course specifications are communicated and made 
available to the stakeholders [1,2] 

3 2 

 Overall opinion 3 3 
3. Programme Structure and Content   
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the 

expected learning outcomes [1] 
3 2 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning 
outcomes is clear [2] 

3 2 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-
date [3, 4, 5, 6] 

3 3 

 Overall opinion 3 2 
4. Teaching and Learning Approach   
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all 

stakeholders [1] 
4 2 

4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement 
of the expected learning outcomes [2, 3, 4, 5] 

3 3 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning [6] 3 3 
 Overall opinion 3 3 
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Criteria 
คะแนนประเมนิ

ตนเอง 
คะแนนประเมนิโดย

คณะกรรมการ 
5. Student Assessment   
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of 

the expected learning outcomes [1,2] 
3 2 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, 
weight distribution, rubrics and grading are explicit and communicated 
to students [4,5] 

3 3 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to 
ensure validity, reliability and fairness of student assessment [6,7] 

3 3 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
[3] 

3 3 

5.5 Students have ready access to appeal procedure [8] 3 3 
 Overall opinion 3 3 
6. Academic Staff Quality   
6.1 Academic staff planning ( considering succession, promotion, re-

deployment, termination, and retirement)  is carried out to fulfil the 
needs for education, research and service [1] 

3 3 

6.2 Staff- to- student ratio and workload are measured and monitored to 
improve the quality of education, research and service [2] 

3 3 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom 
for appointment, deployment and promotion are determined and 
communicated [4, 5, 6, 7] 

3 3 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated [3] 3 3 
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and 

activities are implemented to fulfil them [8] 
3 3 

6.6 Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and service 
[9] 

3 3 

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are 
established, monitored and benchmarked for improvement [10] 

3 3 

 Overall opinion 3 3 
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Criteria 
คะแนนประเมนิ

ตนเอง 
คะแนนประเมนิโดย

คณะกรรมการ 
7. Support Staff Quality   
7.1 Support staff planning ( at the library, laboratory, IT facility and student 

services) is carried out to fulfil the needs for education, research and service 
[1] 

3 3 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and 
promotion are determined and communicated [2] 

3 3 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated [3] 3 3 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and 

activities are implemented to fulfil them [4] 
3 3 

7.5 Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and service 
[5] 

3 3 

 Overall opinion 3 3 
8. Student Quality and Support   
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, 

communicated, published, and up-to-date [1] 
3 4 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined 
and evaluated [2] 

3 4 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload [3] 

3 3 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other 
student support services are available to improve learning and employ- 
ability [4] 

3 3 

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for 
education and research as well as personal well-being [5] 

3 3 

 Overall opinion 3 3 
9. Facilities and Infrastructure   
9.1 The teaching and learning facilities and equipment ( lecture halls, 

classrooms, project rooms, etc. ) are adequate and updated to support 
education and research [1] 

3 3 

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support 
education and research [3,4] 

3 3 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support 
education and research [1,2] 

3 4 

9.4 The IT facilities including e- learning infrastructure are adequate and 
updated to support education and research [1,5,6] 

3 3 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for 
people with special needs are defined and implemented [7] 

2 3 

 Overall opinion 3 3 
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Criteria 
คะแนนประเมนิ

ตนเอง 
คะแนนประเมนิโดย

คณะกรรมการ 
10 Quality Enhancement   

10.1 Stakeholders’  needs and feedback serve as input to curriculum design 
and development [1] 

3 2 

10.2 The curriculum design and development process is established and 
subjected to evaluation and enhancement [2] 

3 2 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are 
continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and 
alignment [3] 

3 4 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning [4] 3 3 
10.5 Quality of support services and facilities ( at the library, laboratory, IT 

facility and student services)  is subjected to evaluation and 
enhancement [5] 

3 3 

10.6 The stakeholder’ s feedback mechanisms are systematic and subjected 
to evaluation and enhancement [6] 

3 2 

 Overall opinion 3 2 
11 Output   

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

3 2 

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked 
for improvement [1] 

3 2 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement [1] 

3 2 

11.4 The types and quantity of research activities by students are established, 
monitored and benchmarked for improvement [2] 

3 2 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 
benchmarked for improvement [3] 

3 2 

 Overall opinion 3 2 
  



 

จุดแข็ง (Strengths) และเรือ่งที่สามารถปรบัปรุงได้ (Areas for Improvement) 

 

Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
1. Expected 

Learning 
Outcomes 

 

1.1 The expected learning 
outcomes have been clearly 
formulated and aligned with the 
vision and mission of the 
university [1, 2] 
 

- มีวิธีการได้มาซึ่ง ELOs แสดงความสอดคล้อง
อย่างชัดเจนกับ วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและสำนักวิชา 

- ทบทวนความชัดเจนของเนื้อหา ELOs ใน
แต่ละข้อ 

- ทำให้รับทราบอย่างทั่วถึงท้ังบุคลากรและ
นักศึกษา 

 
 

1.2 The expected learning 
outcomes cover both subject 
specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes 
[3] 
 

- มีการจำแนกผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุม
ทั้งความรู้ทักษะทั่วไป และทักษะเฉพาะทาง 
เป็น Specific 6 ข้อ และ generic 3 ข้อ 

 

 1.3 The expected learning 
outcomes clearly reflect the 
requirements of the 
stakeholders [4] 

- การแบ่งกลุ่ม stakeholder และดำเนินการ
สำรวจ needs และ expectation ใช้บางส่วน
เพ่ือนำไปสร้าง PLOs ได้แก่อาจารย์ผู้สอน 
และผู้ใช้บัณฑิต 

- ไม่พบข้อมูลที่ได้จากกลุ่มข้อมูลศิษย์เก่า
และผู้ใช้บัณฑิต 

- กำหนดกลุ่ม stakeholder ที่จะนำมาใช้
ในการกำหนด ELOs ให้ชัดเจน 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
2. Programme 

Specification 
2.1 The information in the 

programme specification is 
comprehensive and up-to-date 
[1, 2] 

- แสดงข้อกำหนดของหลักสูตรใน มคอ.2 - ให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและ
รับทราบอย่างทั่วถึง 

 2.2 The information in the course 
specification is comprehensive 
and up-to-date [1, 2] 

- มีการจัดทำ course pacification ชัดเจน ใน
รูปแบบของ มคอ.3 

- การแสดงความสอดคล้องของ CLOs 
- รูปแบบการเรียนการสอน การประเมินให้

เป็นไปตามจริง และเป็นปัจจุบัน 

 2.3 The programme and course 
specifications are communicated 
and made available to the 
stakeholders [1, 2] 

- ช่องทางการเผยแพร่ program และ course 
specification ทาง website สาขา 

 

- การทบทวน และปรับปรุงช่องการสื่อสาร
เพ่ือให้ stakeholder สามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้ 

3. Programme 
Structure and 
Content 

3.1 The curriculum is designed 
based on constructive alignment 
with the expected learning 
outcomes [1] 

- แสดง mapping ที่โยงกับ TQF และ  Bloom 
taxonomy 

- การจัดทำ Backward curriculum 
design ที่ใช้ ผลการเรียนรู้มากำหนด
เนื้อหา วิธีการจัดการเรียการสอน และการ
ประเมินผล 

 3.2 The contribution made by each 
course to achieve the expected 
learning outcomes is clear [2] 

- มี curriculum mapping ที่แสดงให้เห็นการ
กระจายความรับผิดชอบต่อ PLOs ลงสู่ CLOs 
ของรายวิชา 

- ความสอดคล้องและสัดส่วนความ
เหมาะสมของรายวิชาที่รับผิดชอบ PLOs 
ต่างๆ 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
- วิธีการวัดผลที่สอดคล้องกับ CLOs ของแต่

ละรายวิชา เพ่ือให้แน่ใจว่า PLOs ที่แต่ละ
รายวิชารับผิดชอบได้รับการวัดการ
บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 

3. Programme 
Structure and 
Content 

3.3 The curriculum is logically 
structured, sequenced, 
integrated and up-to-date [3, 4, 
5, 6] 

 
 
 

- มีโครงสร้างหลักสูตรตาม มคอ.2  
- มีการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 3 ปี เพ่ือให้

หลักสูตรมีความทันสมัย 

- มีวิชาเปิดให้เลือกหลากหลาย 

- มีการจัดทำ มคอ.7 

- การทบทวนหลักสูตรเป็นระยะ เพ่ือให้
ทันสมัยและมีความสัมพันธ์กัน 

4.  Teaching and 
Learning 
Approach 

4.1 The educational philosophy is 
well articulated and 
communicated to all 
stakeholders [1] 

- กรอบแนวคิดเพ่ือกำหนดรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนอิงตามสำนักวิชา และ
มหาวิทยาลัย 

- ปรัชญาของหลักสูตรยังไม่ชัดเจน และไม่มี
การสื่อสารกับ stakeholder 

 4.2 Teaching and learning activities 
are constructively aligned to the 
achievement of the expected 
learning outcomes [2, 3, 4, 5] 

- มีแนวคิด และหลักการจัดการเรียนการสอนใน
ภาพรวมเพ่ือให้บรรลุ CLOs ของรายวิชา 

- ความสอดคล้องของกิจกรรมจาก CLOs ที่
ทำให้บรรลุ PLOs ได้ 



- 211 - 

Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
4.  Teaching and 
Learning 
Approach 

4.3 Teaching and learning activities 
enhance life-long learning [6] 

- มีแนวทางการพัฒนา วิชาโครงงาน การเข้าร่วม
การแข่งขันต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์การ
ออกสหกิจฯ 

- มีการมอบหมายงานในการค้นคว้าในแต่ละ
รายวิชา 

- การติดตาม ทบทวนกิจกรรมที่ทำให้เกิด 
life-long learning 

 

5.  Student 
Assessment 

5.1 The student assessment is 
constructively aligned to the 
achievement of the expected 
learning outcomes [1, 2] 

 

- การกำหนดคุณสมบัติแรกเข้า 
การประเมินผลระหว่างการศึกษาที่สอดคล้อง
กับ CLOs ในทุกรายวิชา 

- การประเมินผลระหว่างการศึกษาของ
รายวิชาให้สอดคล้องกับ PLOs  

- การประเมินก่อนสำเร็จการศึกษาตาม 
PLOs 

- ระบุ performance indicator ของ 
PLOs แต่ละข้อเพ่ือการประเมินที่ชัดเจน 

 5.2 The student assessments 
including timelines, methods, 
regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit 
and communicated to students 
[4, 5] 

- มีการประเมิน ทบทวน และปรับปรุงการวัดผล
ระหว่างการศึกษา  

- มีการชี้แจงใน มคอ.3 และแจ้งให้ทราบก่อน
เรียนทุกครั้ง 

- ติดตามการใช้เกณฑ์การประเมินผลให้มี
ช่วงเวลา วธิีการ ระเบียบ สัดส่วนให้
ปฏิบัติอย่างทั่วถึงและทำให้มั่นใจว่าสื่อสาร
ให้ผู้เรียนได้รับทราบ 

 5.3 Methods including assessment 
rubrics and marking schemes are 
used to ensure validity, 

- มีวิธีการประเมินผลแบ่งสัดส่วนตามบริบทของ
วิชา และการตัดเกรดอิงเกณฑ์ 

- มีการแจ้งเกณฑ์การประเมินผล rubric scale 
สำหรับชิ้นงาน และรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน 

- ติดตามการประเมินผลให้มั่นใจว่าประเมิน
อย่างเป็นธรรมในทุกรายวิชา 

- ทบทวนความเหมาะสมของ rubric scale 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
reliability and fairness of student 
assessment [6, 7] 

5.  Student 
Assessment 

5.4 Feedback of student assessment 
is timely and helps to improve 
learning [3] 

- มีการให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นคะแนน หรือการ
เฉลย 

 

- การประเมิน และ ปรับปรุงวิธีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับแก่นักศึกษา 

- - การป้อนกลับทันท่วงทีก่อนการตัดสินผล
เพ่ือให้นักศึกษาได้ปรับปรุงตนเอง 

 5.5 Students have ready access to 
appeal procedure [8] 

- มีช่องทางของหลักสูตร ส่งตรงถึงผู้สอน และมี
การสื่อสารให้นักศึกษาทราบ 

- - มีช่องทางของสำนักวิชาฯ 

- การสื่อสารให้ทราบถึงช่องทางของสำนัก
วิชาฯ 

 
6.  Academic 

Staff Quality 
6.1 Academic staff planning 

(considering succession, 
promotion, re-deployment, 
termination, and retirement) is 
carried out to fulfil the needs for 
education, research and service 
[1] 

- มีการวางแผนอัตรากำลังมีคุณสมบัติตรงตามที่
หลักสูตรต้องการ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ร่วมกับสำนักวิชา เพื่อให้ได้คณาจารย์ที่มี
จำนวนเพียงพอ 

- การวางแผนอัตรากำลังให้สอดคล้องกับ 
PLOs 

 6.2 Staff-to-student ratio and 
workload are measured and 
monitored to improve the 

- มีการเก็บข้อมูลสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  

- มีการติดตามภาระงานเพ่ือวางแผนกำลังคน 

- การนำข้อมูล FTEs หรือ FTES - ของ
หลักสูตรเป็นข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริง
ของอาจารย์ในหลักสูตร และการบันทึก
ติดตามภาระงานมาใช้ประโยชน์ในการ
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
quality of education, research 
and service [2] 

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การวิจัยและ
บริการวิชาการ 

6.  Academic 
Staff Quality 
(Cont.) 

6.3 Recruitment and selection 
criteria including ethics and 
academic freedom for 
appointment, deployment and 
promotion are determined and 
communicated4, 5, 6, 7] 

- กำหนดเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นไปตาม
กระบวนการของมหาวิทยาลัย ซึ่งทางหลักสูตร
มีการกำหนดคุณสมบัติที่ต้องการส่งให้ 

- การประเมินและปรับปรุงกระบวนการรับ
อาจารย์ใหม่เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณลักษณะตามที่สาขาต้องการ 

 6.4 Competences of academic staff 
are identified and evaluated [3] 

 

- ประเมินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด - มีการกำหนดและประเมินสมรรถนะของ
อาจารย์ที่หลักสูตรต้องการ 

 6.5 Training and developmental 
needs of academic staff are 
identified and activities are 
implemented to fulfil them [8] 

- อาจารย์ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึงท้ัง
ด้านการประชุม สัมมนา นำเสนอผลงาน และ
การอบรม ทั้งในและต่างประเทศตามความ
ต้องการ/เชี่ยวชาญของอาจารย์บนพื้นฐาน
ความต้องการของหลักสูตร 

- การวิเคราะห์/ความจำเป็นของอาจารย์
สำหรับการวางแผน/จัดหาของหลักสูตรให้
ตรงกับความต้องการของอาจารย์ 

 6.6 Performance management 
including rewards and 
recognition is implemented to 
motivate and support education, 
research and service [9] 

- ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย 
- มีการแสดงความยินดีของสาขาวิชาผ่านสื่อ

ประชาสัมพันธ์ 

- กิจกรรมที่กระตุ้นเพ่ือให้ผู้สอนรู้สึก
ต้องการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการ 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
6.  Academic 
Staff Quality 
(Cont.) 

6.7 The types and quantity of 
research activities by academic 
staff are established, monitored 
and benchmarked for 
improvement [10] 

- มีผลงานเผยแพร่ต่อเนื่อง 
- มีการตรวจสอบประเมิน 

- บริหารผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใน
หลักสูตร 

- การจัดหาคู่เทียบเพื่อการพัฒนา 

7.  Support Staff 
Quality 

7.1 Support staff planning (at the 
library, laboratory, IT facility and 
student services) is carried out 
to fulfil the needs for education, 
research and service [1] 

- ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย - การวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากร
แต่ละบุคคล เพ่ือจัดกิจกรรมให้ตอบตรง
ตามความต้องการนั้น 

 7.2 Recruitment and selection 
criteria for appointment, 
deployment and promotion are 
determined and communicated 
[2] 

- ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย 

 

- การทบทวนและประเมินกระบวนการให้
การชื่นชม/ให้รางวัลเพื่อสนับสนุน 
Engagement ของพนักงานสายสนับสนุน 

 7.3 Competences of support staff 
are identified and evaluated [3] 

 

- ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย - หลักสูตรมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์
การประเมินสมรรถนะ 

 7.4 Training and developmental 
needs of support staff are 
identified and activities are 
implemented to fulfil them [4] 

- ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย - การวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากร
แต่ละบุคคล เพ่ือจัดกิจกรรมให้ตอบตรง
ตามความต้องการนั้น 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
7.  Support Staff 
Quality 

7.5 Performance management 
including rewards and 
recognition is implemented to 
motivate and support education, 
research and service [5] 

 

- ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย - การทบทวนและประเมินกระบวนการให้
การชื่นชม/ให้รางวัลเพื่อสนับสนุน 
Engagement ของพนักงานสายสนับสนุน 

8.  Student 
Quality and 
Support 

8.1 The student intake policy and 
admission criteria are defined, 
communicated, published, and  

      up-to-date [1] 

- มีการกำหนดนโยบายและเกณฑ์การรับ
นักศึกษาท่ีชัดเจน มีการสื่อสาร และกำหนดไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร 

 

 8.2 The methods and criteria for the 
selection of students are 
determined and evaluated [2] 

- การประเมิน ทบทวน และปรับปรุง
กระบวนการรับนักศึกษาอย่างเป็นระบบ 

 

 8.3 There is an adequate monitoring 
system for student progress, 
academic performance, and 
workload [3] 

- มีระบบการประเมิน และติดตามความก้าวหน้า
ของนักศึกษา ผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
เทอมละ 2 ครั้ง ก่อน-หลังสอบกลางภาค ผ่าน
การประชุมรวมออนไลน์ 

- การเก็บข้อมูลของนักศึกษาไว้อย่างเป็น
ระบบ 

 8.4 Academic advice, co-curricular 
activities, student competition, 
and other student support 
services are available to improve 
learning and employability [4] 

- กิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรที่หลากหลาย 

 

- ทวนสอบกิจกรรมที่ใช้ว่ามีส่วนช่วยให้
ผู้เรียนปรับปรุงตัวเองได้หรือไม่ (และใน
อนาคต ช่วยให้อัตราการได้งานทำเพ่ิมขึ้น
อย่างไรบ้าง)  

- ความทั่วถึงของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
ได้รับการสนับสนุน 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
8.  Student 
Quality and 
Support 

8.5 The physical, social and 
psychological environment is 
conducive for education and 
research as well as personal 
well-being [5] 

- สภาพแวดล้อมโดยภาพรวม ที่ส่งเสริมต่อ
การศึกษา และการทำโครงงาน  

 

9. Facilities and   
Infrastructure 

9.1 The teaching and learning 
facilities and equipment (lecture 
halls, classrooms, project rooms, 
etc.) are adequate and updated 
to support education and 
research [1] 

- เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

 

- การมีส่วนร่วมของหลักสูตรในการกำหนด
ความต้องการ 

 9.2 The library and its resources are 
adequate and updated to 
support education and research 
[3, 4] 

- เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย - การมีส่วนร่วมของหลักสูตรในการกำหนด
ความต้องการ 

 9.3 The laboratories and equipment 
are adequate and updated to 
support education and research 

      [1, 2] 

- การมีส่วนร่วมของหลักสูตรในการกำหนดความ
ต้องการของเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 

 

 9.4 The IT facilities including e-
learning infrastructure are 
adequate and updated to 
support education and research 
[1, 5, 6] 

- IT Facility Computer Lab เพียงพอ และ 
ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและ
การทำโครงงาน 

- Software เพ่ือสนันสนุนการเรียนการสอนของ
หลักสูตร เช่น SUT e-learning/ Zoom/ 
Google meet/ google classroom เป็นต้น 

- ระบบ Wi-Fi 

- ระบบ Wi-Fi ที่เสถียร 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
9. Facilities and   
Infrastructure 

9.5 The standards for environment, 
health and safety; and access for 
people with special needs are 
defined and implemented [7] 

 

- เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย - การมีส่วนร่วมของหลักสูตรในการกำหนด
ความต้องการ 

10. Quality   
     Enhancement 

10.1 Stakeholders’ needs and 
feedback serve as input to 
curriculum design and 
development [1] 

- มีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ยังไม่ครบ
ทุกกลุ่มที่กำหนด 

- นำข้อมูลจากสัมภาษณ์มาปรับปรุงหลักสูตร 

- ไม่พบหลักฐานข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  

- กระบวนการรับและบันทึกข้อมูลจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 10.2 The curriculum design and 
development process is 
established and subjected to 
evaluation and enhancement 
[2] 

- มีแผนออกแบบกระบวนการ และพัฒนา
หลักสูตร 

- สร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรอย่างเป็นระบบ 

- ทบทวนและประเมินหลักสูตรเป็นระยะ ๆ 
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ให้ดีขึ้น 

 10.3 The teaching and learning 
processes and student 
assessment are continuously 
reviewed and evaluated to 
ensure their relevance and 
alignment [3] 

- มีกระบวนการประเมินและทบทวนการเรียน
การสอน การวัดประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และ
สอดคล้องตาม CLOs 

- กระบวนในการทบทวนผลลัพธ์จาก
งานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน 



- 218 - 

Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
10. Quality   
     Enhancement 

10.4 Research output is used to 
enhance teaching and learning 
[4] 

- มีการนำวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน - กระบวนในการทบทวนผลลัพธ์จาก
งานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน 

 10.5 Quality of support services and 
facilities (at the library, 
laboratory, IT facility and 
student services) is subjected 
to evaluation and 
enhancement [5] 

- ศูนย์/สถาบันระดับมหาวิทยาลัยรับผิดชอบการ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 

- หลักสูตรให้ข้อมูลย้อนกลับการใช้บริการในรูป
ของ ตอบแบบสอบถาม 

- แสดงผลการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ นำผล
การประเมินไปปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการให้ดีขึ้น 

 10.6 The stakeholder’s feedback 
mechanisms are systematic and 
subjected to evaluation and 
enhancement [6] 

- มีข้อมูลป้อนกลับจาก stakeholder - การประเมินคุณภาพของข้อมูลที่ได้รับ 

- สร้างระบบกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับ  
- การนำผลประเมินไปปรับปรุงคุณภาพการ

รับข้อมูล อย่างเป็นระบบ 

11. Output 
 

11.1 The pass rates and dropout 
rates are established, 
monitored and benchmarked 
for improvement [1] 

 

- มีการแสดงข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี พ.ศ. 2557-
2559 

- ระบบการเก็บข้อมูลของทางหลักสูตร 
- การอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
- การหาคู่เทียบ 

 11.2 The average time to graduate is 
established, monitored and 
benchmarked for improvement 
[1] 

 

- มีแผนในการติดตาม - กำหนดกระบวนการการติดตาม 

- การหาคู่เทียบ 
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Criteria จุดแข็ง (Strengths) 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้  

(Areas for Improvement) 
11. Output 
 

11.3 Employability of graduates is 
established, monitored and 
benchmarked for improvement 
[1] 

 

- มีแผนในการติดตาม - กำหนดกระบวนการการติดตาม 

- การหาคู่เทียบ 

 11.4 The types and quantity of 
research activities by students 
are established, monitored and 
benchmarked for improvement 
[2] 

 

- มีแผนในการติดตาม - กำหนดกระบวนการการติดตาม 

- การหาคู่เทียบ 

 11.5 The satisfaction levels of 
stakeholders are established, 
monitored and benchmarked 
for improvement [3] 

- มีแผนในการติดตาม - กำหนดกระบวนการการติดตาม 

- การหาคู่เทียบ 



 

เกณฑ์การประเมนิตามองคป์ระกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี 
1. จำนวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 

 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 5 คน 
- กรณีที่หลักสูตรจัดใหม้ีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคณุวุฒิและคณุสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า
วิชาเอกละ 3 คน 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่ง
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำได้ไม่เกิน 2 คน 

2. คุณสมบตัิของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

- มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมตีำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขา
ที่ตรงหรือสมัพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

- ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลกัสูตร 
 

- มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไมต่่ำกว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาทีต่รงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน 
 

● อาจารย์ประจำ 
- คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไมต่่ำกว่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน 

- หากเป็นอาจารย์ผูส้อนก่อนเกณฑ์นีป้ระกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปรญิญาตรีได ้
● อาจารย์พิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปรญิญาโท หรือคณุวฒุิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
- มีประสบการณ์ทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็น

ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่กำหนด 
 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัต/ิให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/ 
สถาบันเพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) 
หมายเหตุ สำหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือหลักสูตร 6 ปี ประกาศ ใช้ใน
ปีท่ี 8) 

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ 
เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัว
บ่งช้ีนี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับท่ีประกาศใช้ล่าสุด 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กำหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ และผลเป็น “ไม่ผ่าน” 
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือนำที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือนำส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร  
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เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบที่ 2 AUN-QA ของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
Rating Description 

1 Absolutely Inadequate 
The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There are no plans, documents, 
evidences or results available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where 
improvement is necessary. There is little document or evidence available. Performance of 
the QA practice shows little or poor results. 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement 
is needed to fully meet them. Documents are available but no clear evidence to support 
that they have been fully used. Performance of the QA practice shows inconsistent or 
some results. 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support that it has been 
fully implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support that it has 
been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good results and 
positive improvement trend. 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the 
field. Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of QA 
practice shows very good results and positive improvement trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of world-
class practices in the field. Evidences support that it has been innovatively implemented. 
Performance of the QA practice shows excellent results and outstanding improvement 
trends. 

  



- 222 - 



- 223 - 



- 224 - 



- 225 - 



- 226 - 



- 227 - 

  



- 228 - 

ส่วนที่ 6 ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือที่สภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 
แสดงหลักฐานที่มีรายละเอียดการอนุมัติหลักสูตร 
 
ภาคผนวก 2 แผนการสอน (มคอ.3) 
แสดงรายละเอียดของแผนการสอน (มคอ.3) แต่ละรายวิชาที่ใช้ในการเทียบกับองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด 
 
ภาคผนวก 3 คู่มือปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอน 
แสดงรายละเอียดของคู่มือปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก 1 
 

เอกสาร/หนงัสือที่สภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร  



- 230 - 

 



- 231 - 

 



- 232 - 

  



- 233 - 

  



- 234 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2  
 

แผนการสอน (มคอ.3) 
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1. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.    รหัสและชื่อรายวิชา 
       SCI03 1001 แคลคูลัส 1 (Calculus 1)   
2.   จำนวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
      4 หน่วยกิต (4-0-8) 
3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       หลายหลักสูตร 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
       คณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
5.   ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
       ภาคการศึกษาที ่1 / นักศึกษาชั้นปีที่  1 
6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisites) (ถ้ามี) 
       ไม่มี 
7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
       ไม่มี  
8.   สถานที่เรียน 

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ และ/หรือ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
      ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
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กหมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานของแคลคูลัส สามารถแก้โจทย์ที่เก่ียวข้องกับ
ลิมิต อนุพันธ์ และการหาปริพันธ์ได้  สามารถนำแนวคิดไปประยุกต์กับบางปัญหาทางกายภาพได้ 
2.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
      เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานที่มั่นคงและสอดคล้องตามสาขาวิชาชีพ และ
เพ่ือพัฒนาวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ 

1.  คำอธิบายรายวิชา 
 ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ ฟังก์ชันผกผัน หาปริพันธ์จำกัดเขต และ ทฤษฎีมูล
ฐานของแคลคูลัส  
2.   จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

48 ชั่วโมง (ระบบไตรภาค) 24  ชั่วโมง - 96 (ระบบไตรภาค) 
3.   จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
      ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดย
การประกาศเวลาให้คำปรึกษาทางระบบ e-learning  และติดประกาศท่ีบอร์ดของสาขาวิชา  ตลอดจนการให้
ความช่วยเหลือโดยระบบผู้ช่วยสอนของสาขาวิชาผ่านระบบออนไลน์ 

 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา (CLOs) 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้ 

1. คำนวณหาลิมิตของฟังก์ชันโดยใช้นิยามของลิมิต กฎของลิมิต หรือกฎของโลปีตาล 
2. ตรวจสอบฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้ว่าเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่ 
3. คำนวณหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ อาทิเช่น ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง ฟังก์ชันลอการิทึม และฟังก์ชัน

ตรีโกณมิติ โดยใช้นิยามของอนุพันธ์หรือกฎของอนุพันธ์ 
4. ประยุกต์อนุพันธ์มาใช้ในการร่างกราฟของฟังก์ชัน 
5. ประยุกต์ใช้การประมาณค่าเชิงเส้นและวิธีนิวตันในการประมาณค่ารากของสมการ 
6. คำนวณปริพันธ์จำกัดเขตของเอกนามดีกรีต่ำโดยใช้นิยามผลรวมรีมันท์ 
7. คำนวณปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชันพ้ืนฐาน โดยใช้เทคนิคการหาปริพันธ์โดย

การแทนค่า 
8. แสดงความมีคุณธรรม จริยธรรมในการเรียน 
9. สื่อสารแนวคิดทางวิชาการท้ังทางการพูดและการเขียนได้ 
10. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

รูปแบบวิธีที่ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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1. ปลูกฝังทรรศนะระหว่างการสอนให้นักศึกษารู้คุณค่าของระบบคุณธรรม  จริยธรรม โดยเน้นความ
ซื่อสัตย์สุจริตทั้งในการทำงานและการดำรงชีวิต (ส่งเสริม CLO8) 

2. ปลูกฝังทรรศนะเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนในสิ่งที่
ถูกต้อง และสร้างแนวปฏิบัติให้นักศึกษามีวินัย เช่น การมาเรียนอย่างสม่ำเสมอ การเข้าเรียนตรงเวลา 
(ส่งเสริม CLO8) 

3. เน้นการเรียนการสอนที่ให้หลักการและแนวคิดวิธีการทางคณิตศาสตร์ (ส่งเสริม CLO1-7) 
4. ให้โจทย์ตัวอย่างและให้หลักการในการคิดวิเคราะห์ และแสดงวิธีการคำนวณ (ส่งเสริม CLO1-7) 
5. ให้นักศึกษาฝึกทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน เพื่อความเข้าใจในเนื้อหาของการสอนแต่ละครั้ง  (ส่งเสริม 

CLO1-7) 
6. ปลูกฝังความสำคัญของหน้าที่และความรับผิดชอบ (ส่งเสริม CLO8 & CLO10) 
7. ส่งเสริมการอภิปราย/นำเสนอหน้าชั้นเรียน และการร่วมกันแก้ไขโจทย์ปัญหาในชั้นเรียน  (ส่งเสริม 

CLO9) 
 
รูปแบบวิธีที่ใช้ในการประเมินผลผู้เรียนเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. ประเมินการรู้หน้าที่จากความสม่ำเสมอในการเข้าเรียน และการมีวินัยจากการตรงต่อเวลาในการเข้า
เรียน (ส่งเสริม CLO8) 

2. ประเมินความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์จากพฤติกรรมในการเรียนและการสอบ (ส่งเสริม CLO8) 
3. ประเมินจากการอภิปราย การถาม-ตอบ (ส่งเสริม CLO9) 
4. ประเมินผลในชั้นเรียน เช่น การถาม-ตอบ การทำแบบฝึกหัด (ส่งเสริม CLO1-7) 
5. ประเมินโดยการสอบกลางภาค และประจำภาคตามระบบของมหาวิทยาลัย (ส่งเสริม CLO1-7) 
6. สังเกตจากพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่มของผู้เรียนแต่ละคน (ส่งเสริม CLO10) 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียนการ

สอนและสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

1 
 
 

แนวคิดของลิมิต ลิมิตข้างเดียว 
การคำนวณลิมิต  และ 
ลิมิตของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 

4 
 

บรรยาย ยกตัวอย่าง  
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
 ชั่วโมงฝึกทักษะ --  ทบทวน และ โจทย์

ปัญหาเกี่ยวข้องกับ เส้นตรง และ 
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  

2 
 

โจทย์ปัญหา  คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
2 ความต่อเนื่อง 

ลิมิตอนันต ์และ  เส้นกำกับ 
 

2 
2 
 

บรรยาย ยกตัวอย่าง  
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
 ชั่วโมงฝึกทักษะ --  โจทย์ปัญหา

เกี่ยวข้องกับลิมิต 
2 
 

โจทย์ปัญหา  คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
3 แนวคิดของอนุพันธ์  

สูตรการหาอนุพันธ์  และ อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ    

2 
2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง  
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
 ชั่วโมงฝึกทักษะ --  โจทย์ปัญหา

เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ 
2 โจทย์ปัญหา  คณาจารย์

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

4 อนุพันธ์อันดับสูง 
กฏลูกโซ่  การหารอนุพันธ์โดยปริยาย 
และ อัตราสัมพันธ์ 

1 
3 

บรรยาย ยกตัวอย่าง  
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
 ชั่วโมงฝึกทักษะ --  โจทย์ปัญหา 

เกี่ยวข้องกับหาอนุพันธ์  และ  กฏลูกโซ่ 
2 โจทย์ปัญหา  คณาจารย์

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

5 
 
 

ค่าสูงสุด-ต่ำสุด 
ฟังก์ชันเพ่ิม ฟังก์ชันลด 

2 
2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง  
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
 ชั่วโมงฝึกทักษะ --  โจทย์ปัญหา 

เกี่ยวข้องกับค่าสูงสุด-ต่ำสุด 
2 
 

โจทย์ปัญหา คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
6 
 
 

ความเว้า 
การเขียนกราฟ 

2 
2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง 
โจทย์ปัญหา 

แนวทางแก้ไข 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
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1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียนการ

สอนและสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

 ชั่วโมงฝึกทักษะ --  โจทย์ปัญหา 
เกี่ยวข้องกับการเขียนกราฟ 

2 
 

โจทย์ปัญหา คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
7 
 
 

ฟังก์ชันผกผัน   ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน 
และอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน 
ฟังก์ชันชี้กำลัง 

3 
 
1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง  
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
 ชั่วโมงฝึกทักษะ --  โจทย์ปัญหา 

เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันผกผัน  และ ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติผกผัน 

2 
 

โจทย์ปัญหา คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
8 
 
 

ฟังก์ชันลอการิทึม อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
ลอการิทึม และ ฟังก์ชันชี้กำลัง 

4 
 

บรรยาย ยกตัวอย่าง  
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
 ชั่วโมงฝึกทักษะ --  โจทย์ปัญหา 

เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
ลอการิทึม และ ฟังก์ชันชี้กำลัง 

2 
 

โจทย์ปัญหา คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
9 ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก  

กฎของโลปิตาล 
1.5 
2.5 

 

บรรยาย ยกตัวอย่าง  
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
 ชั่วโมงฝึกทักษะ --  โจทย์ปัญหา 

เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก และ  
กฎของโลปิตาล 

2 
 

โจทย์ปัญหา คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
10 ปฏิยานุพันธ์  

การหาปริพันธ์โดยการแทนค่า 
 

2 
2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง  
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
 ชั่วโมงฝึกทักษะ --  โจทย์ปัญหา 

เกี่ยวข้องกับการหาปริพันธ์ 
2 
 

โจทย์ปัญหา คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
11 พ้ืนที่ และ  บทนิยามปริพันธ์จำกัดเขต 

ทฤษฏีบทมูลฐานของแคลคูลัสส่วนที่๑ 
2.5 
1.5 

บรรยาย ยกตัวอย่าง  
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
 ชั่วโมงฝึกทักษะ --  โจทย์ปัญหา 

เกี่ยวข้องกับปริพันธ์จำกัดเขต  และ
ทฤษฏีบทมูลฐานของแคลคูลัส 

2 
 

โจทย์ปัญหา คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
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1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียนการ

สอนและสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

12 การใช้ทฤษฏีบทมูลฐานของแคลคูลัส 
ส่วนที่ ๒ 
การหาปริพันธ์จำกัดเขตโดยการแทนค่า 
การหาพ้ืนที่ระหว่างกราฟ 

2 
 
1 
1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง  
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 

 ชั่วโมงฝึกทักษะ --  โจทย์ปัญหา 
เกี่ยวข้องกับการหาปริพันธ์จำกัดเขต 

2 
 

โจทย์ปัญหา คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการ 
เรียนรู้* 

วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของ 
การประเมิน 

2 และ 3 การบ้าน 
การสอบย่อยเก็บคะแนน (quiz) 
การสอบกลางภาค 
การสอบประจำภาค 

1-6, 8-12 
1-6, 8-12 

7 
13 

          10% 
          10% 

40% 
40% 

 

1, 4 และ 5 การเข้าห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา 0% 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ตำราและเอกสารหลัก 

- เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์, เอกสารประมวลสาระรายวิชา 103101 แคลคูลัส 1, สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2557 

- Workbook Calculus 1   โดย Asst. Prof. Eckart Schulz 
2.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

- G.B. Thomas, R.L. Finney, M.D. Weir and F.R. Giordano, Calculus and Analytic Geometry: 
Early transcendentals, 12th edition, Addison-Wesley, 2009. 

- H. Anton, I. Bivens and S. Davis, Calculus, 8th edition, John Wiley Sons, 2005. 
- R. Larson, R. Hostetler, and B. Edwards, Essential Calculus: Early Transcendental 

Functions, 1st edition, Brooks Cole, 2007.. 
- J. Stewart, Calculus: Early transcendentals, 7th edition, Brooks Cole, 2010 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
- เว็บไซต์ e-learning ของมหาวิทยาลัย      
- เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Youtube 

 
หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - การประเมินเนื้อหารายวิชาและผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
     - การให้ข้อเสนอแนะของนักศึกษาผ่านระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัย 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     - การประเมินจากการถามและการตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน 
     - การประเมินผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
     - การประเมินผลการทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน และผลการสอบของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
     - ปรับปรุงการสอนโดยพิจารณาจากข้อมูลในข้อ 2.  
     - ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกันของคณาจารย์ในสาขาวิชาหรือคณาจารย์ในสาขาวิชาชีพของ

นักศึกษา หรือความคิดเห็นจากท่ีประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการสอน    
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
 ทวนสอบมาตรฐานโดยการสอบถามนักศึกษา หรือการตรวจแบบฝึกหัด และข้อสอบที่นักศึกษาทำ 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากการประเมินการสอนของนักศึกษา การรายงานโดย
อาจารย์ผู้สอน มีการทบทวนเนื้อหา วิธีการสอน เพื่อปรับปรุง และเป็นแนวทางในการพัฒนารายวิชา การ
ประชุมหลักสูตรของสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาหาข้อสรุปและเป็นแนวทางในการพัฒนาการสอนต่อไป  
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 SCI03 1002 แคลคูลัส 2 (Calculus 2)                                  
2. จำนวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
 4  หน่วยกิต (4-0-8) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลายหลักสูตร 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 คณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
5.    ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที ่1 / นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisites) (ถ้ามี) 
 SCI03 1001 แคลคูลัส 1 (Calculus 1) 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
 การเรียนการสอนแบบออนไลน์ และ/หรือ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
      ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

 
หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการหาปริพันธ์ และการประยุกต์ใช้แคลคูลัสบน
ฟังก์ชันหลายตัวแปร ซึ่งเป็นเนื้อหาต่อเนื่องจากแคลคูลัสพ้ืนฐานในวิชาแคลคูลัส 1 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่มั่นคงในสาขาวิชาชีพของนักศึกษา  โดย
เนื้อหามีความสอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านคน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน และเพ่ือพัฒนาวิธีการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ 
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หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ 
1.  คำอธิบายรายวิชา 
 เทคนิคการหาปริพันธ์ (ฟังก์ชันตัวแปรเดียว) การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ลำดับและอนุกรม เวกเตอร์และ
เรขาคณิต ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร 
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

48 ชั่วโมง (ระบบไตรภาค) 24 ชั่วโมง - 96 (ระบบไตรภาค) 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 4 - 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ (ขึ้นอยู่
กับจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาเรียน ในภาคการศึกษานั้น ๆ) โดยผู้ช่วยสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ
นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ประจำวิชา ในชั่วโมงนอกเหนือจากการเรียนการสอนได้ในเวลาที่เหมาะสม  
ผ่านระบบออนไลน์ 

 
หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา (CLOs) 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้ 

1. คำนวณหาปริพันธ์โดยเทคนิคการหาปริพันธ์แบบต่าง ๆ ได้แก่ เทคนิคการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน การ
หาปริพันธ์โดยใช้เศษส่วนย่อย การแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการแทนค่าอ่ืน ๆ 

2. เรียนรู้และคำนวณปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 
3. คำนวณหาลิมิตของลำดับและอนุกรมโดยใช้บทนิยามของลิมิตหรือกฎของลิมิต 
4. คำนวณพหุนามเทย์เลอร์และอนุกรมเทย์เลอร์ 
5. คำนวณการดำเนินการของเวกเตอร์บนปริภูมิสามมิติ และใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา 
6. สร้างสมการเส้นตรงและสมการระนาบบนปริภูมิสามมิติ  
7. หาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์บนปริภูมิสามมิติ และคำนวณหาความยาวของเส้นโค้ง 
8. อธิบายได้ว่าฟังก์ชันหลายตัวแปรที่กำหนดให้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่ 
9. คำนวณอนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์ระบุทิศทาง และเกรเดียนต์ 
10. หาค่าสุดขีดเฉพาะที่ของฟังก์ชัน 2 ตัวแปร 
11. แสดงความมีคุณธรรม จริยธรรมในการเรียน 
12. สื่อสารแนวคิดทางวิชาการท้ังทางการพูดและการเขียนได้ 
13. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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รูปแบบวิธีที่ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
8. ปลูกฝังทรรศนะระหว่างการสอนให้นักศึกษารู้คุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นความ

ซื่อสัตย์สุจริตทั้งในการทำงานและการดำรงชีวิต (ส่งเสริม CLO11) 
9. ปลูกฝังทรรศนะเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนในสิ่งที่

ถูกต้อง และสร้างแนวปฏิบัติให้นักศึกษามีวินัย เช่น การมาเรียนอย่างสม่ำเสมอ การเข้าเรียนตรงเวลา 
(ส่งเสริม CLO11) 

10. เน้นการเรียนการสอนที่ให้หลักการและแนวคิดวิธีการทางคณิตศาสตร์ (ส่งเสริม CLO1-10) 
11. ให้โจทย์ตัวอย่างและให้หลักการในการคิดวิเคราะห์ และแสดงวิธีการคำนวณ (ส่งเสริม CLO1-10) 
12. ให้นักศึกษาฝึกทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน เพื่อความเข้าใจในเนื้อหาของการสอนแต่ละครั้ง  (ส่งเสริม 

CLO1-10) 
13. ปลูกฝังความสำคัญของหน้าที่และความรับผิดชอบ (ส่งเสริม CLO11 & CLO13) 
14. ส่งเสริมการอภิปราย/นำเสนอหน้าชั้นเรียน และการร่วมกันแก้ไขโจทย์ปัญหาในชั้นเรียน  (ส่งเสริม 

CLO12) 
 
รูปแบบวิธีที่ใช้ในการประเมินผลผู้เรียนเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

7. ประเมินการรู้หน้าที่จากความสม่ำเสมอในการเข้าเรียน และการมีวินัยจากการตรงต่อเวลาในการเข้า
เรียน (ส่งเสริม CLO11) 

8. ประเมินความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์จากพฤติกรรมในการเรียนและการสอบ (ส่งเสริม CLO11) 
9. ประเมินจากการอภิปราย การถาม-ตอบ (ส่งเสริม CLO12) 
10. ประเมินผลในชั้นเรียน เช่น การถาม-ตอบ การทำแบบฝึกหัด (ส่งเสริม CLO1-10) 
11. ประเมินโดยการสอบกลางภาค และประจำภาคตามระบบของมหาวิทยาลัย (ส่งเสริม CLO1-10) 
12. สังเกตจากพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่มของผู้เรียนแต่ละคน (ส่งเสริม CLO13) 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียนการ

สอนและสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

1 
 

-ทบทวนการหาค่าปริพันธ์ไม่จำกัดเขต 
การหาปริพันธ์โดยการแทนค่า 

-การหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน 
ชั่วโมงฝึกทักษะ 

2 
 
2 
2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง 
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 
ทำแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 

2 -เศษส่วนย่อยและการหาปริพันธ์โดย
การแยกเศษส่วนย่อย 

 
ชั่วโมงฝึกทักษะ 

4 
 
 
2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 
ทำแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 

3 -การหาปริพันธ์ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และ
การหาปริพันธ์ด้วยการแทนค่าฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ 

-การหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 
ชั่วโมงฝึกทักษะ 

3 
 
 
1 
2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 
 

ทำแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 

4 -ลำดับ การลู่เข้า การลู่ออก 
-อนุกรมอนันต์ การลู่เข้า การลู่ออก 
 
ชั่วโมงฝึกทักษะ 

2 
2 
 
2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 
ทำแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 

5 
 

-การทดสอบการลู่เข้าของอนุกรม
อนันต์ 

-พหุนามเทย์เลอร์ และอนุกรมเทย์เลอร์ 
ชั่วโมงฝึกทักษะ 

2 
 
2 
2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 
ทำแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 

6 -การลู่เข้าของอนุกรมเทย์เลอร์ 
-การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 
 
ชั่วโมงฝึกทักษะ 

2 
2 
 
2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 
ทำแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 

7 
 
 

-ปริภูมิสามมิติ สมการวงกลม เวกเตอร์
ในระนาบและปริภูมิสามมิติ 

-ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ 
ชั่วโมงฝึกทักษะ 

2 
 
2 
2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 
ทำแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 

8 -เส้นตรงในปริภูมิสามมิติ 
-ระนาบในปริภูมิสามมิติ 
 

2 
2 
 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
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1.  แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียนการ

สอนและสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

ชั่วโมงฝึกทักษะ 2 ทำแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม 
9 -ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ 

-เส้นโค้งในปริภูมิสามมิติ 
-ความเร็ว อัตราเร็ว ความเร่ง อัตราเร่ง 
ชั่วโมงฝึกทักษะ 

1 
1 
2 
2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 
ทำแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 

10 -ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความ
ต่อเนื่องบนฟังก์ชันหลายตัวแปร 

-อนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์ย่อยอันดับสูง 
ชั่วโมงฝึกทักษะ 

1 
 
3 
2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 
ทำแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 

11 - กฎลูกโซ่  การหาอนุพันธ์สำหรับ
ฟังก์ชันโดยปริยาย 

-อนุพันธ์ระบุทิศทาง เกรเดียนต์ 
-ระนาบสัมผัสผิวโค้ง 
ชั่วโมงฝึกทักษะ 

2 
 
1 
1 
 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 
 

ทำแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
 

 
12 -ค่าสูงสุด-ต่ำสุด จุดสูงสุด-ต่ำสุด จุด

อานม้า ของฟังก์ชันสองตัวแปร 
 
ชั่วโมงฝึกทักษะ 

4 
 
 
2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 
ทำแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการ 
เรียนรู้* 

วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของ 
การประเมิน 

2 และ 3 
 

การสอบ 
การสอบกลางภาค 
การสอบประจำภาค 

1-12 
7 
13 

12% 
36% 
52% 

1, 4 และ 5 การเข้าห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา 0% 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ตำราและเอกสารหลัก 

- แคลคูลัส 2  โดย ผศ. ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

- โทมัส จอร์จ, แคลคูลัส, แปลและเรียบเรียง เกียรติฟ้า  ตั้งใจจิต และ คณะ, พิมพ์ครั้งที่ 1, Pearson 
Education, 2005 

- G. B. Thomas, R. L. Finney, M. D. Weir and F. R. Giordano, Calculus and Analytic 
Geometry, 10th ed., Addison-Wesley Publishing Company., USA., 1996 

- H. Anton, I. Bivens and S. Davis, Calculus, 7th  ed., John Willey & Sons, Inc.,  USA.,  2002 
- J. Stewart, Calculus Early Transcendentals, 6th ed., Bob Pirtle, USA., 2008 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
เว็บไซต์   http://elearning2.sut.ac.th 

 
หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - การประเมินเนื้อหารายวิชาและผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
     - การให้ข้อเสนอแนะของนักศึกษาผ่านระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัย 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     - การประเมินจากการถามและการตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน 
     - การประเมินผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
     - การประเมินผลการทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน และผลการสอบของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
     - ปรับปรุงการสอนโดยพิจารณาจากข้อมูลในข้อ 2.  
     - ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกันของคณาจารย์ในสาขาวิชาหรือคณาจารย์ในสาขาวิชาชีพของ

นักศึกษา หรือความคิดเห็นจากท่ีประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการสอน    
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
 ทวนสอบมาตรฐานโดยการสอบถามนักศึกษา หรือการตรวจแบบฝึกหัด และข้อสอบที่นักศึกษาทำ 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากการประเมินการสอนของนักศึกษา การรายงานโดย
อาจารย์ผู้สอน มีการทบทวนเนื้อหา วิธีการสอน เพื่อปรับปรุง และเป็นแนวทางในการพัฒนารายวิชา การ
ประชุมหลักสูตรของสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาหาข้อสรุปและเป็นแนวทางในการพัฒนาการสอนต่อไป  
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.   รหัสและชื่อรายวิชา 
       SCI03 1005 แคลคูลัส 3 (Calculus III)   
2.   จำนวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
       4  หน่วยกิต (4-0-8) 
3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
4.    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      คณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
5.    ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
       ภาคการศึกษาที ่1 / นักศึกษาชั้นปีที่  2  
6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisites) (ถ้ามี) 
      SCI03 1002 แคลคูลัส 2 (Calculus 2)   
7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี  
8.   สถานที่เรียน 
       การเรียนการสอนแบบออนไลน์ และ/หรือ อาคารเรียนรวม 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
      ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

 
หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของปริพันธ์หลายชั้น และ สมการเชิง
อนุพันธ์สามัญ สามารถแก้โจทย์ที่เกี่ยวข้องกับการหาปริพันธ์สองชั้นและสามชั้น  และสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
อันดับหนึ่งและอันดับสองได้ 
2.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
      เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่มั่นคงและสอดคล้องตามสาขาวิชาชีพ และ
เพ่ือพัฒนาวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
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หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ 
1. คำอธิบายรายวิชา 
  การการหาปริพันธ์หลายชั้น เวกเตอร์แคลคูลัส สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์
สามัญอันดับสองประเภทเชิงเส้น วิธีการใช้อนุกรมกำลัง  
2.   จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

48 ชั่วโมง (ระบบไตรภาค) 24  ชั่วโมง - 96 ชั่วโมง (ระบบไตรภาค) 
3.   จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
      ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดย
การประกาศเวลาให้คำปรึกษาทางระบบ e-learning, แฟนเพจของสาขาวิชา และติดประกาศที่บอร์ดของ
สาขาวิชา  ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือโดยผู้ช่วยสอนของสาขาวิชาผ่านระบบออนไลน์ 

 
หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา (CLOs) 
นักศึกษาท่ีผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้ 

1. วาดกราฟในพิกัดเชิงขั้ว พ้ืนผิวควอดริกในสามมิติ 
2. หาปริพันธ์สองชั้นและสามชั้น โดยสามารถวาดกราฟของอาณาบริเวณที่เกี่ยวข้อง ในพิกัดเชิงฉาก เชิงขั้ว 

ทรงกระบอก และทรงกลม 
3. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งได้ 
4. หาผลเฉลยของปัญหาค่าตั้งต้นสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งได้ 
5. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นสามัญอันดับสองได้ 
6. หาผลเฉลยของปัญหาค่าตั้งต้นสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นสามัญอันดับสองได้ 
7. ใช้วิธีการอนุกรมกำลังหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญได้ 
8. เชื่อมโยงการประยุกต์ใช้สมการเชิงอนุพันธ์กับปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 

และปัญหาอ่ืนในชีวิตประจำวันได้ 
9. แสดงความมีคุณธรรม จริยธรรมในการเรียน 
10. สื่อสารแนวคิดทางวิชาการท้ังทางการพูดและการเขียนได้ 
11. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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รูปแบบวิธีที่ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
15. ปลูกฝังทรรศนะระหว่างการสอนให้นักศึกษารู้คุณค่าของระบบคุณธรรม  จริยธรรม โดยเน้นความ

ซื่อสัตย์สุจริตทั้งในการทำงานและการดำรงชีวิต (ส่งเสริม CLO9) 
16. ปลูกฝังทรรศนะเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนในสิ่งที่

ถูกต้อง และสร้างแนวปฏิบัติให้นักศึกษามีวินัย เช่น การมาเรียนอย่างสม่ำเสมอ การเข้าเรียนตรงเวลา 
(ส่งเสริม CLO9) 

17. เน้นการเรียนการสอนที่ให้หลักการและแนวคิดวิธีการทางคณิตศาสตร์ (ส่งเสริม CLO1-8) 
18. ให้โจทย์ตัวอย่างและให้หลักการในการคิดวิเคราะห์ และแสดงวิธีการคำนวณ (ส่งเสริม CLO1-8) 
19. ให้นักศึกษาฝึกทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน เพื่อความเข้าใจในเนื้อหาของการสอนแต่ละครั้ง  (ส่งเสริม 

CLO1-8) 
20. ปลูกฝังความสำคัญของหน้าที่และความรับผิดชอบ (ส่งเสริม CLO9 & CLO11) 
21. ส่งเสริมการอภิปราย/นำเสนอหน้าชั้นเรียน และการร่วมกันแก้ไขโจทย์ปัญหาในชั้นเรียน  (ส่งเสริม 

CLO10) 
 

รูปแบบวิธีที่ใช้ในการประเมินผลผู้เรียนเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
13. ประเมินการรู้หน้าที่จากความสม่ำเสมอในการเข้าเรียน และการมีวินัยจากการตรงต่อเวลาในการเข้า

เรียน (ส่งเสริม CLO9) 
14. ประเมินความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์จากพฤติกรรมในการเรียนและการสอบ (ส่งเสริม CLO9) 
15. ประเมินจากการอภิปราย การถาม-ตอบ (ส่งเสริม CLO10) 
16. ประเมินผลในชั้นเรียน เช่น การถาม-ตอบ การทำแบบฝึกหัด (ส่งเสริม CLO1-8) 
17. ประเมินโดยการสอบกลางภาค และประจำภาคตามระบบของมหาวิทยาลัย (ส่งเสริม CLO1-8) 
18. สังเกตจากพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่มของผู้เรียนแต่ละคน (ส่งเสริม CLO11) 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

1 
 
 

ระบบพิกัดเชิงขั้ว  
แนวคิดของปริพันธ์สองชั้น 
ปริพันธ์สองชั้นบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ปริพันธ์ซ้ำ 

2 
2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง  
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
 ชั่วโมงฝึกทักษะ --  โจทย์ปัญหาเกี่ยวข้องกับ

ระบบพิกัดเชิงขั้ว และผิวกำลังสอง 
2 โจทย์ปัญหา คณาจารย์

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

2 ปริพันธ์สองชั้นบนบริเวณท่ัวไป     
การประยุกต์ของปริพันธ์สองชั้น 

4 
 
 

บรรยาย ยกตัวอย่าง  
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
 ชั่วโมงฝึกทักษะ --  โจทย์ปัญหาเกี่ยวข้องกับ

ปริพันธ์สองชั้น 
2 โจทย์ปัญหา คณาจารย์

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

3 ปริพันธ์สองชั้นในระบบพิกัดเชิงขั้ว    
แนวคิดของปริพันธ์สามชั้น  

2 
2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง 
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
 ชั่วโมงฝึกทักษะ --  โจทย์ปัญหาเกี่ยวข้องกับ

ปริพันธ์สองชั้น 
2 โจทย์ปัญหา คณาจารย์

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

4 การหาค่าปริพันธ์สามชั้น และ 
การประยุกต์ของปริพันธ์สามชั้น 
ระบบพิกัดทรงกระบอก 

3 
 
1 

บรรยาย ยกตัวอย่าง  
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
 ชั่วโมงฝึกทักษะ --  โจทย์ปัญหาเกี่ยวข้องกับ

ปริพันธ์สามชั้น 
2 โจทย์ปัญหา คณาจารย์

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

5 
 
 

ปริพันธ์สามชั้นในระบบพิกัดทรงกระบอก 
ระบบพิกัดทรงกลม 

2 
 
2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง  
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
 ชั่วโมงฝึกทักษะ --  โจทย์ปัญหาเกี่ยวข้องกับ

ปริพันธ์สามชั้นและระบบพิกัดทรงกระบอก 
2 โจทย์ปัญหา คณาจารย์

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

6 
 
 

ปริพันธ์สามชั้นในระบบพิกัดทรงกลม 
สนามเวกเตอร์   ไดเวอเจนซ์  และเคิร์ล 

2 
2 

บรรยาย ยกตัวอย่าง 
โจทย์ปัญหา 

แนวทางแก้ไข 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
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1.  แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

 ชั่วโมงฝึกทักษะ --  โจทย์ปัญหาเกี่ยวข้องกับ
ปริพันธ์สามชั้นในระบบพิกัดทรงกลม 

2 โจทย์ปัญหา คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
7 
 
 

แนวคิดของสมการเชิงอนุพันธ์  
การหาผลเฉลยโดยการแยกตัวแปร 

2 
2 
 

บรรยาย ยกตัวอย่าง  
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
 ชั่วโมงฝึกทักษะ --  โจทย์ปัญหาเกี่ยวข้องกับ

สนามเวกเตอร์  
2 โจทย์ปัญหา คณาจารย์

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

8 
 
 

สมการเชิงเส้น  สมการแม่นตรง  การแทนค่า    
การประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง 

4 บรรยาย ยกตัวอย่าง  
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
 ชั่วโมงฝึกทักษะ --  โจทย์ปัญหาเกี่ยวข้องกับ

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง 
2 โจทย์ปัญหา คณาจารย์

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

9 แนวคิดของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น  สมการ
อันดับสอง ประเภทเอกพันธุ์ 

4 บรรยาย ยกตัวอย่าง  
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
 ชั่วโมงฝึกทักษะ --  โจทย์ปัญหาเกี่ยวข้องกับ

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง และ สมการ
อันดับสองประเภทเอกพันธุ์ 

2 โจทย์ปัญหา คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
10 วิธีการเทียบสัมประสิทธิ์ 

วิธีการแปรพารามิเตอร์ 
2 
2 
 

บรรยาย ยกตัวอย่าง  
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
 ชั่วโมงฝึกทักษะ --  โจทย์ปัญหาเกี่ยวข้องกับ 

สมการอันดับสองประเภทไม่เอกพันธุ์ 
2 โจทย์ปัญหา คณาจารย์

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

 
11 ผลเฉลยในรูปอนุกรมของสมการอันดับหนึ่ง 

 
4 บรรยาย ยกตัวอย่าง  

โจทย์ปัญหา  
แนวทางแก้ไข 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
 ชั่วโมงฝึกทักษะ --  โจทย์ปัญหาเกี่ยวข้องกับ

ผลเฉลยในรูปอนุกรมของสมการอันดับหนึ่ง 
2 โจทย์ปัญหา คณาจารย์

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 
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1.  แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

12 ผลเฉลยในรูปอนุกรมของสมการอันดับสอง 
 

4 
 

บรรยาย ยกตัวอย่าง  
โจทย์ปัญหา  

แนวทางแก้ไข 

คณาจารย์
สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
 ชั่วโมงฝึกทักษะ --  โจทย์ปัญหาเกี่ยวข้องกับ

ผลเฉลยในรูปอนุกรมของสมการอันดับสอง 
2 โจทย์ปัญหา คณาจารย์

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

 
  

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการ 
เรียนรู้* 

วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของ 
การประเมิน 

2 และ 3 การสอบกลางภาค 
การสอบประจำภาค 

7 
13 

40% 
60%  

1, 4 และ 5 การเข้าห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา 0% 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ตำราและเอกสารหลัก 

- แคลคูลัส 2  โดย รศ. ดร. ประภาศรี อัศวกุล สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 103 105  โดย ผศ.ดร.เจษฎา ตัณฑนุช  
- Workbook Calculus 3   โดย Asst. Prof. Eckart Schulz 

2.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
- G.B. Thomas, R.L. Finney, M.D. Weir and F.R. Giordano, Calculus and Analytic Geometry: 

Early transcendentals, 12th edition, Addison-Wesley, 2009. 
- H. Anton, I. Bivens and S. Davis, Calculus, 8th edition, John Wiley Sons, 2005. 
- R. Larson, R. Hostetler and B. Edwards, Essential Calculus: Early Transcendental 

Functions, 1st edition, Brooks Cole, 2007. 
- J. Stewart, Calculus: Early transcendentals, 7th edition, Brooks Cole, 2010 
- E. Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 10th edition, John Wiley Sons, 2010. 
- D.G. Zill, A First Course in Differential Equations, 9th edition, Brooks Cole 2008. 
- W.E. Boyce and R.C. DiPrima, Elementary Differential Equations, 9th edition, John Wiley 

Sons, 2008. 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

- เว็บไซต์ http://math.sut.ac.th/~jessada 
- เว็บไซต์ e-learning ของมหาวิทยาลัย      
- เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Youtube 

  

http://math.sut.ac.th/~jessada/cv/cv.htm
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หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - การประเมินเนื้อหารายวิชาและผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
     - การให้ข้อเสนอแนะของนักศึกษาผ่านระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัย 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     - การประเมินจากการอภิปราย การถาม-ตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน 
     - การประเมินผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
     - การประเมินผลการทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน และผลการสอบของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
     - ปรับปรุงการสอนโดยพิจารณาจากข้อมูลในข้อ 2.  
     - ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกันของคณาจารย์ในสาขาวิชาหรือคณาจารย์ในสาขาวิชาชีพของ
นักศึกษา หรือความคิดเห็นจากท่ีประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการสอน    
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
 ทวนสอบมาตรฐานโดยการสอบถามนักศึกษา หรือการตรวจแบบฝึกหัด และข้อสอบที่นักศึกษาทำ 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากการประเมินการสอนของนักศึกษา การรายงานโดย
อาจารย์ผู้สอน มีการทบทวนเนื้อหา วิธีการสอน เพื่อปรับปรุง และเป็นแนวทางในการพัฒนารายวิชา การ
ประชุมหลักสูตรของสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาหาข้อสรุปและเป็นแนวทางในการพัฒนาการสอนต่อไป  
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา             สาขาวิชาฟิสิกส์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
SCI05 1001   ฟิสิกส์ 1   
                  Physics I 

2. จำนวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
4 หน่วยกิต (4-0-8) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลายหลักสูตร วิชาศึกษาท่ัวไป 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร.มนต์ชัย จิตรวิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แสนรังค์ 
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร.มนต์ชัย จิตรวิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แสนรังค์,  
รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์,  
อาจารย์ ดร.อิทธิพล ฟองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 / ทุกชั้นปี 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนควบคู่กับฟิสิกส์ 1 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

8. สถานที่เรียน  
อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานวิชาฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน และ 
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติในหัวข้อเรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง การเคลื่อนที่สองมิติและสาม
มิติ แรงและกฎของนิวตัน งานและพลังงาน ระบบอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบหมุน กา ร
แกว่งกวัดแบบฮาร์มอนิก การแกว่งกวัดแบบหน่วงและแบบบังคับ คุณสมบัติทั่วไปของคลื่น เสียง กลศาสตร์
ของของไหล อุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อม ความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาฟิสิกส์ เพ่ือ
เป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้ปรับตัวอย่าง สื่อการสอนให้ทันยุคสมัย เข้าใจง่ายมาก
ขึ้น เสริมเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิชาในระดับสูง และเพ่ิมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการสอน 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 
1. คำอธิบายรายวิชา 

การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง การเคลื่อนที ่สองมิติและสามมิติ แรงและกฎของนิวตัน งานและ
พลังงาน ระบบอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบหมุน การแกว่งกวัดแบบฮาร์มอนิก  การแกว่ง
กวัดแบบหน่วงและแบบบังคับ คุณสมบัติทั ่วไปของคลื่น เสียง กลศาสตร์ของของไหล อุณหพลศาสตร์ 
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 60 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ 
ต้องการของนักศึกษา 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 8 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
 
 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์สาขาวิชาหรือแจ้งข้อมูลในชั้นเรียน 
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อ 

1 คาบการสอนบรรยาย และไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1. คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ ปลูกฝังความมีวินัย ใฝ่รู้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิของ

ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 
- เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

และซื่อสัตย์สุจริต 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
- มีภาวะความเป็นผู ้นำและผู ้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับ

ความสำคัญ 
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 

1.2. วิธีการสอน 
- ปลูกฝังให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องการตรงต่อเวลา มีคะแนนการเข้าห้องเรียน ไม่มีการเช็คชื่อให้

สำหรับผู้ที่เข้าเรียนสาย ไม่ให้คะแนนการบ้านสำหรับผู้ที่ส่งช้ากว่ากำหนดส่ง 
- สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมเข้าไปในระหว่างการสอน เน้นความรับผิดชอบต่องาน วินัย

จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อหน้าที่ในกลุ่ม ความมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน 
การเคารพและเชื่อฟังครูบาอาจารย์ พร้อมทั้งอาจารย์ต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง 

- ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการประพฤติที่
ผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

- การทำรายงานหรืออภิปรายกลุ่ม 
1.3. วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
- พฤติกรรมในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
- ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยนักศึกษาอ่ืน ๆ ในรายวิชาประเมินผลการนำเสนอรายงาน

ผลที่ได้รับมอบหมาย 
2. ความรู ้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
ผู้เรียนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง การเคลื่อนที่สองมิติและสามมิติ แรงและกฎของนิว
ตัน งานและพลังงาน ระบบอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบหมุน การแกว่งกวัดแบบฮาร์มอนิก การ
แกว่งกวัดแบบหน่วงและแบบบังคับ คุณสมบัติทั่วไปของคลื่น เสียง กลศาสตร์ของของไหล อุณหพลศาสตร์ 
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส สามารถนำเอาความรู้ทางด้านฟิสิกส์พื้นฐานไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาที่ตนถนัดเพื่อเกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

2.2 วิธีการสอน 
- บรรยาย ใช้แบบจำลองและภาพเคลื ่อนไหวที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจ เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ ให้

แบบฝึกหัด แก้ปัญหาโจทย์ การบ้าน การทำงานเป็นกลุ่มและส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต 

- มีการสอนเสริมสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการ 
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2.3 วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ ทฤษฎีและเหตุการณ์

จำลอง 
- นำเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโจทย์ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ นักศึกษาจะมีทักษะทางปัญญาที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้ 
- มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
- สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
- สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านฟิสิกส์ได้อย่างมีระบบ 
- มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมในการพัฒนา นวัตกรรม

หรือองค์ความรู้ต่อยอดจากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
- สามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.2 วิธีการสอน 
การทำโจทย์ในห้องเรียน การทำเป็นงานเป็นกลุ่มเพื่อให้วิเคราะห์โจทย์และแก้ไขปัญหาร่วมกัน การให้

การบ้าน ให้งานในลักษณะที่นักศึกษาต้องค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือประกอบในการแก้ไขปัญหาโจทย์ 
3.3 วิธีการประเมินผล 
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
- รู้จักบทบาท หน้าที่ เชื่อมั่นในตัวเองและมีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน

บุคคลและงานกลุ่ม 
- วางตัวและร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับเหตุผล

และความคิดเห็นกับผู้อ่ืน 
- สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งใน

บทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
- มีความสามารถค้นคว้าข้อมูล และใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4.2 วิธีการสอน 
- มอบหมายงานให้ทำงานทั้งงานรายบุคคลและงานเป็นกลุ่ม และมีการเปลี่ยนกลุ่มทำงานตามกิจกรรมที่

ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้นักศึกษาทำงานได้กับผู้อ่ืน โดยไม่ยึดติดเฉพาะเพ่ือนสนิท 
- กำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทำงานกลุ่มอย่างชัดเจน 
- พยายามยกตัวอย่างโจทย์ปัญหา  
- แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอนโดยการผ่านการเล่าเรื่องต่าง ๆ 
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการพูดคุยกับ

นักศึกษาให้เห็นความจำเป็นของทักษะด้านต่าง ๆ 
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4.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งประเมินตนเอง และเพ่ือนร่วมงาน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
- นักศึกษามีทักษะในการคิดคำนวณเชิงตัวเลข ทักษะในการแปลและตีความหมายของโจทย์ 
- มีความสามารถในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางด้านฟิสิกส์ 

พร้อมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในศาสตร์ของตนเองหรือที่เก่ียวข้องได้ 
- สามารถประยุกต์ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสมและทันสมัย เช่น การส่งงานหรือ

ข้อซักถามทางอีเมลล์ 
- มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ

การนำเสนออย่างเหมาะสม 
- สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางฟิสิกส์เพื่อประกอบวิชาชีพในหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้ 

5.2 วิธีการสอน 
- นำเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น ใช้สื่อการสอน PowerPoint แบบจำลอง 

และภาพเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ ประกอบการสอน 
- การสอนโดยมีการนำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเห็น

ถึงความสำคัญและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและสืบค้นข้อมูล 
- มอบหมายงานที่ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากอินเทอร์เน็ต สื่อการสอน e-learning การทำงาน

หรือการบ้าน โดยมีโจทย์ที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต มีการอ้างอิงแหล่งที่มา
ของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ การส่งการบ้านทางอีเมลล์ 

- นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
5.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนำเสนองานหน้าห้องเรียน 
 -ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน 
 -ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน/สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

1 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 
การเคลื่อนที่สองมิติและสาม
มิต ิ

6 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์
ปัญหา แนวทางการทำการบ้าน 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน 

2 แรงและกฎของนิวตัน 6 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์
ปัญหา แนวทางการทำการบ้าน 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน 

3 งานและพลังงาน 6 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์
ปัญหา แนวทางการทำการบ้าน 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน 

4 ระบบอนุภาคและวัตถุแข็ง
เกร็ง 

6 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์
ปัญหา แนวทางการทำการบ้าน 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน 

5 การเคลื่อนที่แบบหมุน 6 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์
ปัญหา แนวทางการทำการบ้าน 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน 

6 การแกว่งกวัดแบบฮาร์มอนิก 
การแกว่งกวัดแบบหน่วงและ
แบบบังคับ 

6 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์
ปัญหา แนวทางการทำการบ้าน 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน 

7 คุณสมบัติทั่วไปของคลื่น 6 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์
ปัญหา แนวทางการทำการบ้าน 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน 

8 เสียง 6 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์
ปัญหา แนวทางการทำการบ้าน 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน 

9 กลศาสตร์ของของไหล 6 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์
ปัญหา แนวทางการทำการบ้าน 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน 

10 อุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์
ของแก๊ส 

6 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์
ปัญหา แนวทางการทำการบ้าน 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ที ่
ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 

1.1, 1.3, 2.1-2.3, 
3.1, 3.2, 5.3 

- สอบย่อย 
 
- สอบกลางภาค (บทที่ 1-5) 
- สอบปลายภาค (บทที่ 6-10) 

1, 3, 5, 6, 8, 10 
5 
10 

5% 
 

40% 
40% 

2 

1.1, 1.3, 2.1-2.3, 
3.1-3.3, 4.1-4.2, 

5.1-5.3 

- การเข้าห้องเรียน 
- การส่งงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย รายบุคคล 

- รายงานกลุ่ม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

5% 
5% 

 
5%   

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตำราหลัก 

 ประมวลสาระวิชา ฟิสิกส์ 1 คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ (แนะนำให้อ่านประกอบ) 

R. A. Serway, J. S. Faughn, C. Vuille, College Physics, 8th Edition, Brooks Cole, 2008 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

- 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาที่จัดทำโดยนักศึกษา ทำได้โดย 
- แบบประเมินเนื้อหาวิชาและประเมินผู้สอน ที่แจกให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาใน

ชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนการสอนหรือให้นักศึกษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด หรือระบบ e-learning ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเพื่อเป็นช่องทางในการ

สื่อสารกับนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ทำได้โดย 
- การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยภาควิชา 
- การสังเกตการณ์สอนโดยอาจารย์ท่านอ่ืน 
- ผลการสอบของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 สามารถนำมาปรับปรุงการสอน ดังนี้ ปรับปรุงสื่อการสอน 

ยกตัวอย่างโจทย์ให้เหมาะสมเพื่อให้นักศึกษามีการฝึกฝนในการแก้ปัญหาโจทย์ได้มากขึ้น การทำงานกลุ่มเพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดความตั้งใจเรียนมีการเพิ่มชั่วโมงติวสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการหรือมีผลการเรียนที่อ่อน 
นอกจากนี้อาจมี การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ

รายวิชาทำได้โดย การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน มีการ
ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีการประเมินข้อสอบและ
ความเหมาะสมของการให้คะแนน 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและโดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา การรายงาน
รายวิชาของอาจารย์ผู้สอน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการทบทวนเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน
และพัฒนารายละเอียดวิชา เพื ่อนำเข้าที ่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมพิจารณาให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงรายวิชาสำหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป นอกจากนี้  อาจมีการดำเนินการ
ปรับเปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้กับปัญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา             สาขาวิชาฟิสิกส์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 SCI05 1002    ฟิสิกส์ 2 
                              Physics II 
2. จำนวนหน่วยกิต 
 4 หน่วยกิต (4-0-8) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หมวดวิชาบังคับ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร.สรวิศ แสงทวีสิน 
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร.สรวิศ แสงทวีสิน, รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ,  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรวุฒิ วรกิจพูนผล, อาจารย์ ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์,  
อาจารย์ ดร.อิทธิพล ฟองแก้ว 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 3 / ทุกชั้นปี 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
 SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในวิชาฟิสิกส์เชิงทฤษฎี ในหัวข้อเรื่อง 
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก คลื่น แสง โครงสร้างอะตอม และอนุภาคต่างๆ  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ปรับสื่อการสอนให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น และเสริมเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิชาในระดับสูงขึ้นมากขึ้น และ
มีการเพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ช่วยในการสอน 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 
1. คำอธิบายรายวิชา 
          สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า  กระแสและความต้านทาน  สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ  สภาพนำ
ยิ่งยวด  คลื่นแสง  ท่อนำคลื่นไมโครเวฟ  เส้นใยนำแสงและการใช้การสื่อสาร  อะตอม  โมเลกุล  นิวเคลียส  
ควาร์ก  เลปตอน  และบิกแบง 
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

60 ชั่วโมง สอนเสริมตามความ 
ต้องการของนักศึกษา
เป็นกลุ่มและเฉพาะ
ราย 

- 120 ชั่วโมง 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
          อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อ 1 
คาบการสอนบรรยาย แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยการประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็ปไซด์ของ
สาขาวิชา 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
          พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ ปลูกฝังความมีวินัย ใฝ่รู้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิของ
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 
- เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
- มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ 
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
- เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพฟิสิกส์ในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
- ปลูกฝังให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องการตรงต่อเวลา เช่น มีคะแนนการเข้าห้องเรียน ไม่มีการเช็คชื่อให้
สำหรับผู้ที่เข้าเรียนสาย ไม่ให้คะแนนการบ้านสำหรับผู้ที่ส่งช้ากว่ากำหนดส่ง เป็นต้น 
- สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม เข้าไปในระหว่างการสอน เน้นความรับผิดชอบต่องาน วินัยจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อหน้าที่ในกลุ่ม ความมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน การเคารพและเชื่อฟังครบูา
อาจารย์ พร้อมทั้งอาจารย์ต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง 
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี ่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการประพฤติที่ผิด
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
- การทำรายงานหรืออภิปรายกลุ่ม 
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1.3 วิธีการประเมินผล 
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
- พฤติกรรมในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การบ้าน มีการลอกกันมาส่งมากน้อยขนาดไหน 
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
- ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยนักศึกษาอื่นๆ ในรายวิชาประเมินผลการนำเสนอรายงานผลที่
ได้รับมอบหมาย 
2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่จะได้รับ 
- ผู้เรียนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า  กระแสและความต้านทาน  สนามแม่เหล็กและการ
เหนี่ยวนำ  สภาพนำยิ่งยวด  คลื่นแสง  ท่อนำคลื่นไมโครเวฟ  เส้นใยนำแสงและการใช้การสื่อสาร  อะตอม  
โมเลกุล  นิวเคลียส  ควาร์ก  เลปตอน และบิกแบง สามารถนำเอาความรู้ทางด้านฟิสิกส์พื้นฐานไปประยุกต์ใช้
กับสาขาวิชาที่ตนถนัด เพ่ือเกิดประโยชน์ต่อสังคม 
2.2 วิธีการสอน 
- การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้แบบฝึกหัด แก้ปัญหาโจทย์ การบ้าน การทำงานเป็นกลุ่มและส่งเสริมให้
นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต 
- มีการสอนเสริมสำหรับนักศึกษาท่ีมีความต้องการ 
2.3 วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
- นำเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโจทย์ได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ นักศึกษาจะมีทักษะทางปัญญาที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้ 
- มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
- สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
- สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านฟิสิกส์ได้อย่างมีระบบ 
- มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือองค์
ความรู้ต่อยอดจากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
- สามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.2 วิธีการสอน 
          การทำโจทย์ในห้องเรียน การทำเป็นงานเป็นกลุ่มเพ่ือให้วิเคราะห์โจทย์และแก้ไขปัญหาร่วมกัน การให้
การบ้าน ให้งานในลักษณะที่นักศึกษาต้องค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือประกอบในการแก้ไขปัญหาโจทย์ 
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
           ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา 
- รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 
- วางตัวและร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 
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- สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาท
ของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 
- มีความสามารถค้นคว้าข้อมูล และใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- สามารถสื ่อสารกับกลุ ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4.2 วิธีการสอน 
- มอบหมายงานให้ทำงานทั้งงานรายบุคคลและงานเป็นกลุ่ม และมีการเปลี่ยนกลุ่มทำงานตามกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้นักศึกษาทำงานได้กับผู้อ่ืน โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพ่ือนสนิท 
- กำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทำงานกลุ่ม อย่างชัดเจน 
- พยายามยกตัวอย่างโจทย์ปัญหา  
- แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอนโดยการผ่านการเล่าเรื่องต่างๆ 
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการพูดคุยกับ
นักศึกษาให้เห็นความจำเป็นของทักษะด้านต่างๆ 
4.3 วิธีการประเมิน 
- ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งประเมินตนเอง และเพ่ือนร่วมงาน 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
- นักศึกษามีทักษะในการคิดคำนวณเชิงตัวเลข ทักษะในการแปลและตีความหมายของโจทย์ 
- มีความสามารถในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางด้านฟิสิกส์ได้ พร้อม
ทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในศาสตร์ของตนเองหรือที่เกี่ยวข้องได้ 
- สามารถประยุกต์ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื ่อสารอย่างเหมาะสมและทันสมัย เช่น การส่งงานหรือข้อ
ซักถามทางอีเมลล์ 
- มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นำเสนออย่างเหมาะสม 
- สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางฟิสิกส์เพื่อประกอบวิชาชีพในหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้ 
5.2 วิธีการสอน 
- นำเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น ใช้สื่อการสอน power point ที่น่าสนใจ ชัดเจน 
ง่ายต่อการเข้าใจ ประกอบการสอน 
- การสอนโดยมีการนำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นถึง
ความสำคัญและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและสืบค้นข้อมูล 
- มอบหมายงานที่ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากอินเทอร์เน็ต สื่อการสอน  e-learning การทำงานหรือ
การบ้านส่ง โดยมีโจทย์ที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ การส่งการบ้านทางอีเมลล์ 
5.3 วิธีการประเมิน 
- ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนำเสนองานหน้าห้องเรียน 
 -ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน 
 -ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์ 

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน* 

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียนการ 

สอนและสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

1 สนามสเกลาร์และสนาม
เวกเตอร์/สนามไฟฟ้า

สถิต/กฎของเกาส์ 

6 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์ 
ปัญหา แนวทางแก้ไข

การบ้าน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

2 ศักย์ไฟฟ้า/ตัวเก็บประจุ 6 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์ 
ปัญหา แนวทางแก้ไข

การบ้าน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

3 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง/
สภาพนำยิ่งยวด 

6 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์ 
ปัญหา แนวทางแก้ไข

การบ้าน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

4 สนามแม่เหล็กสถิต/การ
เหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า 

6 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์ 
ปัญหา แนวทางแก้ไข

การบ้าน การประยุกต์ใช้
งาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

5 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 6 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์ 
ปัญหา แนวทางแก้ไข

การบ้าน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

6 ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ/
การประยุกต์คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 

6 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์ 
ปัญหา แนวทางแก้ไข

การบ้าน การประยุกต์ใช้
งาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

7 แสงและฟิสิกส์ควอนตัม 6 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์ 
ปัญหา แนวทางแก้ไข

การบ้าน การประยุกต์ใช้
งาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

8 ธรรมชาติเชิงคลื่นของ
สสาร/โครงสร้างของ
ไฮโดรเจนอะตอม 

6 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์ 
ปัญหา แนวทางแก้ไข

การบ้าน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

9 ฟิสิกส์นิวเคลียร์/พลังงาน
จากนิวเคลียส 

6 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์ 
ปัญหา แนวทางแก้ไข

การบ้าน การประยุกต์ใช้
งาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

10 ควาร์ก  เลปตอน  และบิ
กแบง 

6 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์ 
ปัญหา แนวทางแก้ไข

การบ้าน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้* วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ 
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์ 

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน* 

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียนการ 

สอนและสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

 ประเมิน 
2,3 สอบย่อย (บทที่ 1, 3, 5, 6, 8, 10) 

 
สอบกลางภาค (บทที่ 1-5) 
สอบปลายภาค (บทที่ 6-10) 

1, 3, 5, 6, 8, 10 
5 
10 

5% 
 

40% 
40% 

1,2,4,5 - การเข้าห้องเรียน 
- การส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
รายบุคคล 
- รายงานกลุ่ม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

5% 
5% 

 
5% 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.2) 
** วิธีการประเมิน เช่น ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรือการทดสอบ 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตำราและเอกสารหลัก 
 ประมวลสาระวิชา ฟิสิกส์ 2 โดย รศ. ดร. พวงรัตน์ ไพเราะ และ คณะ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

R. A. Serway, J. S. Faughn, C. Vuille, College Physics, 8th Edition, Brooks Cole, 2008  
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
          -  
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
          การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาที่จัดทำโดยนักศึกษา ทำได้โดย 
- แบบประเมินเนื้อหาวิชาและประเมินผู้สอน ที่แจกให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในชั่วโมง
สุดท้ายของการเรียนการสอนหรือให้นักศึกษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด หรือระบบ e-learning ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารกับ
นักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
          ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ทำได้โดย 
- การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยภาควิชา 
- การสังเกตการณ์สอนโดยอาจารย์ท่านอ่ืน 
- ผลการสอบของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน 
          หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 สามารถนำมาปรับปรุงการสอน เช่น ยกตัวอย่างโจทย์ให้มาก
ขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีการฝึกฝนในการแก้ปัญหาโจทย์ได้มากขึ้น การทำงานกลุ่มเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตั้งใจ
เรียนมีการเพิ่มชั่วโมงติวสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการหรือมีผลการเรียนที่อ่อน นอกจากนี้อาจมี การวิจัยใน
ชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
          กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา ทำได้โดย การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น มีการ
ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีการประเมินข้อสอบและ
ความเหมาะสมของการให้คะแนน 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
          จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การรายงาน
รายวิชาของอาจารย์ผู้สอน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการทบทวนเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน
และพัฒนารายละเอียดวิชา เพื ่อนำเข้าที ่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมพิจารณาให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงรายวิชาสำหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป นอกจากนี้ อาจมีการดำเนินการ
ปรับเปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้กับปัญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา             สาขาวิชาฟิสิกส์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
SCI05 1191   ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
        Physics Laboratory I 

2. จำนวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
1 หน่วยกิต (0-3-0) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลายหลักสูตร วิชาศึกษาท่ัวไป 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 / ชั้นปีที่ 1 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1 

8. สถานที่เรียน  
อาคารเครื่องมือ 10  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื ่อให้นักศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับพื ้นฐานวิชาฟิสิกส์ที ่เกี ่ยวข้องในชีว ิตประจำวัน 
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ การใช้เครื่องมือ โดยการทดลองปฏิบัติในหัวข้อเรื่อง การวัด การเคลื่อนที่เชิง
เส้น การเคลื่อนที่แบบหมุน การแกว่งกวัด คลื่นนิ่ง และการเกิดเรโซแนนซ์ในเส้นลวด ความหนืด เรโซแนนซ์ของ
คลื่นเสียง ลูกตุ้มนาฬิกา 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน การใช้เครื่องมือ การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล เป็นการเตรียมความ
พร้อม ความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาฟิสิกส์ เพ่ือเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้ปรับตัวอย่าง 
สื่อการสอนให้ทันยุคสมัย เข้าใจง่ายมากขึ้น เสริมเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิชาในระดับสูง และเพิ่มการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการสอน 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา 
การทดลองต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ที่สนับสนุนเนื้อหาในวิชาฟิสิกส์ 1 และเพิ่มประสบการณ์ด้านการทดลอง 

ดังนี้ การวัด การเคลื่อนที่เชิงเส้น การเคลื่อนที่แบบหมุน การแกว่งกวัด คลื่นนิ่ง และการเกิดเรโซแนนซ์ในเส้น
ลวด ความหนืด เรโซแนนซ์ของคลื่นเสียง ลูกตุ้มนาฬิกา 
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

ไม่มีการบรรยาย สอนเสริมตามความ 
ต้องการของนักศึกษา 

ฝึกปฏิบัติ 24 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 3 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์สาขาวิชาหรือแจ้งข้อมูลในชั้นเรียน 
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2. คุณธรรม จริยธรรม 

2.1. คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ ปลูกฝังความมีวินัย ใฝ่รู้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิของ

ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 
- เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ

ซื่อสัตย์สุจริต 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
- มีภาวะความเป็นผู ้นำและผู ้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับ

ความสำคัญ 
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 

1.2. วิธีการสอน 
- ปลูกฝังให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องการตรงต่อเวลา ไม่ให้ทำทดสอบย่อยถ้าเข้าเรียนสาย ไม่ให้ทำ

ปฏิบัติการและไม่เช็คชื่อให้สำหรับผู้ที่เข้าเรียนสาย ไม่ให้คะแนนรายงานสำหรับผู้ที่ส่งช้ากว่ากำหนด
ส่ง 

- สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมเข้าไปในระหว่างการสอน เน้นความรับผิดชอบต่องาน วินัย
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อหน้าที่ในกลุ่ม ความมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน 
การเคารพและเชื่อฟังครูบาอาจารย์ พร้อมทั้งอาจารย์ต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง 

- ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการประพฤติที่
ผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

- การทำรายงานหรืออภิปรายกลุ่ม 
1.3. วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในการทำปฏิบัติการ และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่
ให้และตรงเวลา 

- พฤติกรรมในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 
- มีการเก็บข้อมูล บันทึกผลการทดลองในรายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
- ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยนักศึกษาอ่ืน ๆ ในรายวิชาประเมินผลการนำเสนอรายงาน

ผลที่ได้รับมอบหมาย 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
ผู้เรียนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการทดลอง ในเรื่อง การ

วัด การเคลื่อนที่เชิงเส้น การเคลื่อนที่แบบหมุน การแกว่งกวัด คลื่นนิ่ง และการเกิดเรโซแนนซ์ในเส้นลวด ความ
หนืด เรโซแนนซ์ของคลื่นเสียง ลูกตุ้มนาฬิกา สามารถนำเอาความรู้ทางด้านฟิสิกส์พื้นฐานไปประยุกต์ใช้กับ
สาขาวิชาที่ตนถนัดเพ่ือเกิดประโยชน์ต่อสังคม 
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2.2 วิธีการสอน 
- บรรยาย สาธิตและให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ใช้อุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้

แบบฝึกหัด คำถามท้ายการทดลอง การทำงานเป็นกลุ่มและส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
- มีการให้คำปรึกษาแนะแนวสำหรับนักศึกษาท่ีมีความต้องการ 

2.3 วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบย่อย สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ ทฤษฎีและเหตุการณ์จำลอง 
- นำเสนอสรุปผลการทดลอง รายงานการทดลอง การเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ 

นักศึกษาจะมีทักษะทางปัญญาที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้ 
- มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
- สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
- สามารถคดิ วิเคราะห์ และเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ 
- มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรม

หรือองค์ความรู้ต่อยอดจากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
- สามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.2 วิธีการสอน 
บรรยาย สาธิต การทำเป็นงานเป็นกลุ่มเพื่อให้วิเคราะห์โจทย์และแก้ไขปัญหาร่วมกัน การให้นักศึกษาทำ

การทดลองเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เพ่ือประกอบในการวิเคราะห์การทดลอง 
3.3 วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบยอ่ย สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ ทฤษฎีและเหตุการณ์จำลอง 
- นำเสนอสรุปผลการทดลอง รายงานการทดลอง การเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
- รู้จักบทบาท หน้าที่ เชื่อมั่นในตัวเองและมีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน

บุคคลและงานกลุ่ม 
- วางตัวและร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับเหตุผล

และความคิดเห็นกับผู้อ่ืน 
- สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งใน

บทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
- มีความสามารถค้นคว้าข้อมูล และใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
  



- 275 - 

4.2 วิธีการสอน 
- มอบหมายงานให้ทำทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม และมีการกำหนดกลุ ่มทดลองตามหัวข้อที่ได้รับ

มอบหมาย เพ่ือให้นักศึกษาทำงานได้กับผู้อ่ืน โดยไม่ยึดติดเฉพาะเพ่ือนสนิท 
- กำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทำงานกลุ่มอย่างชัดเจน 
- พยายามสาธิตการใช้เครื่องมือ 
- แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอนโดยการผ่านการเล่าเรื่องต่าง ๆ 
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการพูดคุยกับ

นักศึกษาให้เห็นความจำเป็นของทักษะด้านต่าง ๆ 
4.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งประเมินตนเอง และเพ่ือนร่วมงาน 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
- นักศึกษามีทักษะในการคิดคำนวณเชิงตัวเลข ทักษะในการแปลและตีความหมายของข้อมูลการทดลอง 
- มีความสามารถในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางด้านฟิสิกส์ 

พร้อมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในศาสตร์ของตนเองหรือที่เก่ียวข้องได้ 
- สามารถประยุกต์ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสมและทันสมัย เช่น การส่งงานหรือ

ข้อซักถามทางอีเมลล์ 
- มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ

การนำเสนออย่างเหมาะสม 
- สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางฟิสิกส์เพื่อประกอบวิชาชีพในหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้ 

5.2 วิธีการสอน 
- นำเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น ใช้สื่อการสอน PowerPoint แบบจำลอง 

และภาพเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ ประกอบการสอน 
- การสอนโดยมีการนำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเห็น

ถึงความสำคัญและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและสืบค้นข้อมูล 
- นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนำสอบถามระหว่างทำปฏิบัติการ 
 -ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขียนจากเอกสารรายงานการทดลอง 
 -ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน/สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

1 ปฐมนิเทศ บทนำ 3 บรรยาย อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน 

2 การเขียนกราฟเชิงเส้น และ
กราฟกึ่งลอการิทึม 

3 ทดสอบย่อย อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน 

3 การวัด 3 ปฏิบัติการ สาธิต อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน 

4 การเคลื่อนที่เชิงเส้น 3 ปฏิบัติการ สาธิต อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน 

5 การเคลื่อนที่แบบหมุน 3 ปฏิบัติการ สาธิต อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน 

6 การแกว่งกวัด 3 ปฏิบัติการ สาธิต อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน 

7 คลื่นนิ่ง และการเกิดเร
โซแนนซ์ในเส้นลวด 

3 ปฏิบัติการ สาธิต อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน 

8 ความหนืด 3 ปฏิบัติการ สาธิต อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน 

9 เรโซแนนซ์ของคลื่นเสียง  3 ปฏิบัติการ สาธิต อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน 

10 ลูกตุ้มนาฬิกา 3 ปฏิบัติการ สาธิต อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ที ่

ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมิน 

ผล 

1 
1.1, 1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3, 
5.3 

- สอบย่อย 
- สอบเขียนกราฟ 

- สอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห์ 
1 
10 

10% 
5% 
40% 

2 
1.1, 1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3, 
4.1-4.2, 5.1-5.3 

- การส่งรายงานการ
ทดลองรายบุคคล 

ตลอดภาค
การศึกษา 

45% 
   

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตำราหลัก 

คู่มือปฏิบัติการ ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ (แนะนำให้อ่านประกอบ) 

ประมวลสาระวิชา ฟิสิกส์ 1 คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

เว็บไซต์ที่เก่ียวกับหัวข้อในคู่มือปฏิบัติการ 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาที่จัดทำโดยนักศึกษา ทำได้โดย 
- แบบประเมินเนื้อหาวิชาและประเมินผู้สอน ที่แจกให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาใน

ชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนการสอนหรือให้นักศึกษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด หรือระบบ e-learning ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเพื่อเป็นช่องทางใน

การสื่อสารกับนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ทำได้โดย 
- การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยภาควิชา 
- การสังเกตการณ์สอนโดยอาจารย์ท่านอ่ืน 
- ผลการสอบของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 สามารถนำมาปรับปรุงการสอน ดังนี้ ปรับปรุงอุปกรณ์ สื่อ

การสอน หัวข้อการทดลองให้เหมาะสมเพื่อให้นักศึกษามีการฝึกฝนในการทดลองมากขึ้น การทำงานกลุ่ม
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความตั้งใจเรียน นอกจากนี้อาจมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชาทำได้โดย การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน มี
การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีการประเมิน
ข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและโดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา การรายงาน
รายวิชาของอาจารย์ผู ้สอน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู ้สอนเป็น
ผู้รับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุง
การเรียนการสอนและพัฒนารายละเอียดวิชา เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมพิจารณาให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือนำมาปรับปรุงรายวิชาสำหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป นอกจากนี้ อาจมี
การดำเนินการปรับเปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้
กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 

  



- 279 - 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา             สาขาวิชาฟิสิกส์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
SCI05 1192   ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
          Physics Laboratory II 

2. จำนวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
1 หน่วยกิต (0-3-0) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลายหลักสูตร วิชาศึกษาท่ัวไป 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
   รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ  

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 3 / ชั้นปีที่ 1 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 
SCI05 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (Physics Laboratory I) 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2 (Physics II)   

8. สถานที่เรียน  
อาคารเครื่องมือ 10  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื ่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื ้นฐานวิชาฟิสิกส์ที ่เกี ่ยวข้องในชีวิตประจำวัน 
ปรากฏการณ์ที ่เกิดขึ ้นในธรรมชาติ การใช้เครื ่องมือ โดยการทดลองปฏิบัติในหัวข้อเรื ่อง สนามและ
ศักย์ไฟฟ้า กฎของเคอร์ชอร์ฟ วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้า RLC การเลี้ยวเบน การแทรกสอด โพลาไร
เซชัน ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน การใช้เครื่องมือ การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล เป็นการเตรียม
ความพร้อม ความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาฟิสิกส์ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้
ปรับตัวอย่าง สื่อการสอนให้ทันยุคสมัย เข้าใจง่ายมากขึ้น เสริมเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิชาในระดับสูง และ
เพ่ิมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการสอน 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา 
การทดลองต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ที่สนับสนุนเนื้อหาในวิชาฟิสิกส์ 1 และเพิ่มประสบการณ์ด้านการ

ทดลอง ดังนี้ สนามและศักย์ไฟฟ้า กฎของเคอร์ชอร์ฟ วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้า RLC การเลี้ยวเบน 
การแทรกสอด โพลาไรเซชัน ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก 
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

ไม่มีการบรรยาย สอนเสริมตามความ 
ต้องการของนักศึกษา 

ฝึกปฏิบัติ 24 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 3 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์สาขาวิชาหรือแจ้งข้อมูลในชั้นเรียน 
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1. คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ ปลูกฝังความมีวินัย ใฝ่รู้ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิ

ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 
- เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ

ซื่อสัตย์สุจริต 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
- มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับ

ความสำคัญ 
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 

1.2. วิธีการสอน 
- ปลูกฝังให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องการตรงต่อเวลา ไม่ให้ทำทดสอบย่อยถ้าเข้าเรียนสาย ไม่ให้

ทำปฏิบัติการและไม่เช็คชื่อให้สำหรับผู้ที่เข้าเรียนสาย ไม่ให้คะแนนรายงานสำหรับผู้ที่ส่งช้ากว่า
กำหนดส่ง 

- สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมเข้าไปในระหว่างการสอน เน้นความรับผิดชอบต่องาน วินัย
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อหน้าที่ในกลุ่ม ความมีน้ำใจต่อเพ่ือน
ร่วมงาน การเคารพและเชื่อฟังครูบาอาจารย์ พร้อมทั้งอาจารย์ต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง 

- ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการประพฤติ
ที่ผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

- การทำรายงานหรืออภิปรายกลุ่ม 
1.3. วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในการทำปฏิบัติการ และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม
ขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 

- พฤติกรรมในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 
- มีการเก็บข้อมูล บันทึกผลการทดลองในรายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
- ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน โดยนักศึกษาอ่ืน ๆ ในรายวิชาประเมินผลการนำเสนอ

รายงานผลที่ได้รับมอบหมาย 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
ผู้เรียนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการทดลอง ในเรื่อง 

การวัด การเคลื่อนที่เชิงเส้น การเคลื่อนที่แบบหมุน การแกว่งกวัด คลื่นนิ่ง และการเกิดเรโซแนนซ์ในเส้น
ลวด ความหนืด เรโซแนนซ์ของคลื่นเสียง ลูกตุ้มนาฬิกา สามารถนำเอาความรู้ทางด้านฟิสิกส์พื้นฐานไป
ประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาที่ตนถนัดเพ่ือเกิดประโยชน์ต่อสังคม 
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2.2 วิธีการสอน 
- บรรยาย สาธิตและให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ใช้อุปกรณ์ท่ีช่วยให้เกิดความเข้าใจ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ให้แบบฝึกหัด คำถามท้ายการทดลอง การทำงานเป็นกลุ่มและส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

- มีการให้คำปรึกษาแนะแนวสำหรับนักศึกษาท่ีมีความต้องการ 
2.3 วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบย่อย สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ ทฤษฎีและเหตุการณ์จำลอง 
- นำเสนอสรุปผลการทดลอง รายงานการทดลอง การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ นักศึกษาจะมีทักษะทางปัญญาที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้ 
- มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
- สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
- สามารถคิด วิเคราะห์ และเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ 
- มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ต่อยอดจากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
- สามารถค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้อง 
3.2 วิธีการสอน 
บรรยาย สาธิต การทำเป็นงานเป็นกลุ่มเพื่อให้วิเคราะห์โจทย์และแก้ไขปัญหาร่วมกัน การให้

นักศึกษาทำการทดลองเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือประกอบในการวิเคราะห์การทดลอง 
3.3 วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบยอ่ย สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเ่น้นการวัดหลักการ ทฤษฎีและเหตุการณ์จำลอง 
- นำเสนอสรุปผลการทดลอง รายงานการทดลอง การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
- รู้จักบทบาท หน้าที่ เชื่อมั่นในตัวเองและมีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน

บุคคลและงานกลุ่ม 
- วางตัวและร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับ

เหตุผลและความคิดเห็นกับผู้อ่ืน 
- สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้ง

ในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
- มีความสามารถค้นคว้าข้อมูล และใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
- สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.2 วิธีการสอน 
- มอบหมายงานให้ทำทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม และมีการกำหนดกลุ่มทดลองตามหัวข้อที่ได้รับ

มอบหมาย เพ่ือให้นักศึกษาทำงานได้กับผู้อ่ืน โดยไม่ยึดติดเฉพาะเพ่ือนสนิท 
- กำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทำงานกลุ่มอย่างชัดเจน 
- พยายามสาธิตการใช้เครื่องมือ 
- แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอนโดยการผ่านการเล่าเรื่องต่าง ๆ 
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการ

พูดคุยกับนักศึกษาให้เห็นความจำเป็นของทักษะด้านต่าง ๆ 
4.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งประเมินตนเอง และเพ่ือนร่วมงาน 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
- นักศึกษามีทักษะในการคิดคำนวณเชิงตัวเลข ทักษะในการแปลและตีความหมายของข้อมูลการ

ทดลอง 
- มีความสามารถในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางด้านฟิสิกส์ 

พร้อมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในศาสตร์ของตนเองหรือที่เก่ียวข้องได้ 
- สามารถประยุกต์ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสมและทันสมัย เช่น การส่งงาน

หรือขอ้ซักถามทางอีเมลล์ 
- มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ

สื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม 
- สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางฟิสิกส์เพ่ือประกอบวิชาชีพในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ได้ 
5.2 วิธีการสอน 
- นำเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น ใช้สื่อการสอน PowerPoint 

แบบจำลอง และภาพเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ ประกอบการสอน 
- การสอนโดยมีการนำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษา

เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและสืบค้น
ข้อมูล 

- นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
5.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนำสอบถามระหว่างทำปฏิบัติการ 
 -ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขียนจากเอกสารรายงานการทดลอง 
 -ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน/สื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

1 ปฐมนิเทศ บทนำ 3 บรรยาย อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน 

 
2 การเขียนกราฟเชิงเส้น และ

กราฟกึ่งลอการิทึม 
3 ทดสอบย่อย อาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน 

3 สนามและศักย์ไฟฟ้า 3 ปฏิบัติการ สาธิต อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน 

4 กฎของเคอร์ชอร์ฟ 3 ปฏิบัติการ สาธิต อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน 

5 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 3 ปฏิบัติการ สาธิต อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน 

6 วงจรไฟฟ้า RLC 3 ปฏิบัติการ สาธิต อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน 

7 การเลี้ยวเบน 3 ปฏิบัติการ สาธิต อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน 

8 การแทรกสอด 3 ปฏิบัติการ สาธิต อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน 

9 โพลาไรเซชัน 3 ปฏิบัติการ สาธิต อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน 

10 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก 3 ปฏิบัติการ สาธิต อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 
ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วน
ของการ 
ประเมินผ

ล 

1 
1.1, 1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3, 5.3 - สอบย่อย 

- สอบปลายภาค 
ทุกสัปดาห์ 

10 
10% 
45% 

2 
1.1, 1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3, 4.1-

4.2, 5.1-5.3 
- การส่งรายงานการ
ทดลองรายบุคคล 

ตลอดภาค
การศึกษา 

45% 
 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตำราหลัก 
คู่มือปฏิบัติการ ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ (แนะนำให้อ่านประกอบ) 
ประมวลสาระวิชา ฟิสิกส์ 2 คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
- 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาที่จัดทำโดยนักศึกษา ทำได้โดย 
- แบบประเมินเนื้อหาวิชาและประเมินผู้สอน ที่แจกให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาใน

ชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนการสอนหรือให้นักศึกษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด หรือระบบ e-learning ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเพ่ือเป็นช่องทางในการ

สื่อสารกับนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ทำได้โดย 
- การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยภาควิชา 
- การสังเกตการณ์สอนโดยอาจารย์ท่านอ่ืน 
- ผลการสอบของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 สามารถนำมาปรับปรุงการสอน ดังนี้ ปรับปรุงอุปกรณ์ สื่อ

การสอน หัวข้อการทดลองให้เหมาะสมเพื่อให้นักศึกษามีการฝึกฝนในการทดลองมากขึ้น การทำงานกลุ่มเพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดความตั้งใจเรียน นอกจากนี้อาจมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชาทำได้โดย การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น มี
การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีการประเมินข้อสอบ
และความเหมาะสมของการให้คะแนน 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและโดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา การรายงาน
รายวิชาของอาจารย์ผู้สอน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการทบทวนเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนและพัฒนารายละเอียดวิชา เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมพิจารณาให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงรายวิชาสำหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป นอกจากนี้ อาจมีการดำเนินการ
ปรับเปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้กับปัญหาที่ มาจาก
งานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/สาขาวิชาเคมี 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
SCI02 1111 เคมีพ้ืนฐาน 1 (Fundamental Chemistry I) 

2. จำนวนหน่วยกิต 
4 หน่วยกิต (4-0-8) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
3.1 หลักสูตร 

           วิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 
     3.2 ประเภทของรายวิชา 

 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา คือ ผศ.ดร. ธีรนันท์ ศิริตานนท์  
ผู้สอน ได้แก่ ผศ.ดร. ธีรนันท์ ศิริตานนท์, ศ.ดร. กฤษณะ สาคริก, รศ.ดร.ระพี โกศัลวิตร, ผศ.ดร. พัชรินทร์ 
ชัยสุวรรณ และ ผศ.ดร.ปิยะนุช ปิ่นอยู ่

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1/ชั้นปีที่ 1 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
ออนไลน์ ผ่านระบบซูม 

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
4 สิงหาคม 2564 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับเคมี สามารถนำไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษาในปัจจุบันและรายวิชามีเนื้อหาที่ทันสมัย 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา 
โครงสร้างของอะตอมและไอออน สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว 
ของแข็ง สมดุลเคมี สมบัติทั่วไปของกรดและเบส และจลนพลศาสตร์เคมี 

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

48 ชั่วโมง - – 96 ชั่วโมง 
3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมงท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักศึกษา โดยให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งโดยตรง
และผ่านกระดานเสวนาบนเว็บไซต์ของรายวิชา 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

– มีความตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
– มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
– มีความเคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรของสังคม 
- มีความเคารพในสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 

1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
- สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ระหว่างการสอน โดยเน้นเรื่องความ

เสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เช่น ยกตัวอย่างกรณี
นักศึกษาทำผิดระเบียบการสอบครั้งที่ผ่านๆ มา ไม่ให้คะแนนการบ้านสำหรับผู้ถ่ายสำเนาการบ้าน
ของผู้อ่ืนมาส่ง ไม่ให้คะแนนการบ้านผู้ที่ส่งช้ากว่ากำหนด กล่าวชมเชยและให้กำลังใจผู้ที่เข้าเรียน
อย่างสม่ำเสมอและผู้ที่ทำการบ้านด้วยตนเอง แนะนำให้ทบทวนบทเรียนเป็นกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียน เป็นต้น 

– ปลูกฝังให้เห็นถึงความสำคัญของการตรงต่อเวลา โดยอาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี 
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1.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมินจาก 
– พฤติกรรมการเข้าและออกจากห้องเรียน(ห้องซูม) 
- คะแนนการบ้าน (ส่งหรือไม่ส่ง ทำครบทุกข้อหรือไม่ เขียนด้วยตนเองหรือไม่) 
- ผลการประเมินผู้เรียนซึ่งนักศึกษากรอกตามแบบประเมินผู้เรียนของมหาวิทยาลัย 
- จำนวนและลักษณะคำถามที่โพสต์ในกระดานเสวนาและจำนวนผู้เข้าเว็บไซต์ของรายวิชา 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่จะได้รับ 

นักศึกษาจะต้องมีความรู้ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
- โครงสร้างของอะตอมและไอออน โดยรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานของอะตอม โครงสร้างของ

อะตอมตามทัศนะต่างๆ การคำนวณเก่ียวกับการดูดกลืนและการคายพลังงานของอิเล็กตรอน เลข
ควอนตัมชนิดต่างๆ โครงแบบอิเล็กตรอนของอะตอมและไอออน จำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอน และ
สมบัติแม่เหล็ก 

- สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ โดยรู้เกี่ยวกับตำแหน่งต่างๆ ในตารางธาตุ การแบ่งธาตุออกเป็นกลุ่ม
ต่างๆ และแนวโน้มสมบัติต่างๆ ของธาตุตามการจัดตัวในตารางธาตุ 

- พันธะเคมี โดยรู้เกี่ยวกับลักษณะของพันธะไอออนิกและพันธะโคเวเลนต์ โครงสร้างลิวอิส การ
คำนวณประจุฟอร์แมล รูปทรงเรขาคณิตของโมเลกุลและไอออน สมบัติต่างๆ เกี่ยวกับพันธะของ
สารประกอบโคเวเลนต์ และสภาพขั้วของโมเลกุล 

– ปริมาณสัมพันธ์ โดยรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมวล โมล และจำนวนอนุภาคของสาร มวลร้อย
ละของธาตุในสารประกอบ การหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุล สมการเคมีและการดุลสมการ 
ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี การคำนวณโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์และวิธีวิเคราะห์หน่วย สาร
กำหนดปริมาณ และหน่วยความเข้มข้นต่างๆ ของสารละลาย 

- แก๊ส โดยรู้เกี่ยวกับความดันบรรยากาศและการวัด แมนอมิเตอร์ชนิดต่างๆ กฎต่างๆ ของแก๊สอุดม
คติ การประยุกต์กฎของแก๊สอุดมคติ กฎความดันย่อยของดาลตัน ความดันย่อยและเศษส่วนโมล 
การแพร่และการแพร่ผ่าน ตลอดจนพฤติกรรมของแก๊สจริงและสมการแวนเดอร์วาลส์ 

- ของเหลว โดยรู้เกี่ยวกับแรงระหว่างโมเลกุลชนิดต่างๆ สมบัติต่างๆ ของของเหลว โครงสร้างและ
สมบัติของน้ำ การเปลี่ยนสถานะของสารและพลังงานที่เกี่ยวข้อง สมการของ Clausius-Clapeyron 
กราฟของการให้ความร้อนและกราฟของการเย็นตัว แผนภาพวัฏภาค และสมบัติคอลลิเกทีฟของ
สารละลาย 

- ของแข็ง โดยรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติของของแข็งอสัณฐานและของแข็งท่ีเป็นผลึก ระบบผลึก
ชนิดต่างๆ การจัดเรียงอนุภาค การหาเลขโคออร์ดิเนชัน และการนับจำนวนอนุภาคในโครงสร้าง
หน่วยเซลล์แบบ simple cubic, body-centered cubic, face-centered cubic และ 
hexagonal close-pakced ช่องว่างในการบรรจุแบบชิดที่สุดและการหาสูตรเอมพิริคัล 
ประสิทธิภาพการบรรจุ ผลึกของแข็งไอออนิกชนิดต่างๆ และการคำนวณเกี่ยวกับผลึก 

- สมดุลเคมี โดยรู้เกี่ยวกับลักษณะของสมดุลเคมี ค่าคงท่ีสมดุลและ reaction quotient ในรูปของ
ความเข้มข้นและความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างสมการเคมีและค่าคงท่ีสมดุล การคำนวณต่างๆ 
เกี่ยวกับสมดุลเคมี หลักของเลอชาเตอลิเยร์ ปัจจัยที่มีผลต่อค่าคงท่ีสมดุลและตำแหน่งของสมดุล 
ตลอดจนสมดุลการละลายของสารที่ละลายในน้ำได้น้อย 
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- สมบัติทั่วไปของกรดและเบส โดยรู้เกี่ยวกับนิยามต่างๆ ของกรดและเบส สารที่เป็นคู่กรด-เบส 
สมดุลไอออนของน้ำ pH และ pOH ของสารละลายในน้ำ การแตกตัวและค่าคงที่การแตกตัวของ
สารละลายในน้ำของกรดและเบส ตลอดจนการคำนวณเก่ียวกับสารละลายกรดโมโนโปรติกและเบส 

- จลนพลศาสตร์เคมี โดยรู้เกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยา การคำนวณอัตราเฉลี่ยและอัตราที่ขณะใด
ขณะหนึ่ง อัตราเริ่มต้น กฎอัตราดิฟเฟอเรนเชียลและกฎอัตราอินทิ-เกรต การหากฎอัตราโดยวิธีวัด
อัตราเริ่มต้น ครึ่งชีวิตและกราฟต่างๆ เกี่ยวกับปฏิกิริยาอันดับศูนย์และอันดับหนึ่ง สมการของอาร์เร
เนียส และตัวเร่งปฏิกิริยา 

2.2 วิธีการสอน 
บรรยายในห้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบซูมโดยใช้สื่อการสอนแบบต่างๆ เช่น การเขียนอธิบายบน 
ipad หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ การใช้สื่อในรูปสไลด์ PowerPoint เป็นต้น 

2.3 วิธีการประเมินผล 
สอบข้อเขียนแบบปรนัยจำนวน 2 ครั้ง 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

– มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
- มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา เสนอแนวทางแก้ไข และประยุกต์ความรู้ในการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
- มีความสามารถในการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองและทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อองค์ความรู้

และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.2 วิธีการสอน 

- ให้ตัวอย่างโจทย์และสอนวิธีทำอย่างละเอียด 
- ถาม-ตอบในระหว่างเรียน 
- ให้การบ้านบทละ 1 ครั้ง และเฉลยการบ้านผ่านทาง e-learning ของรายวิชา 
- แนะนำให้ศึกษาตัวอย่างและทำแบบฝึกหัดเพ่ิมเติมในหนังสือตำราเคมีเล่มต่างๆ ทั้งภาษาอังกฤษ

และภาษาไทย 
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 

สอบข้อเขียนแบบปรนัยจำนวน 2 ครั้ง 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
- มีความสามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
- รู้จักบทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย และร่วมแสดงความคิดเห็น

ได้อย่างเหมาะสม 
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4.2 วิธีการสอน 
- ให้การบ้านบทละ 1 ครั้ง 
- ให้ลองทำข้อสอบตัวอย่างด้วยตนเอง 
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นทั้งในห้องเรียนซูมและผ่านกระดานเสวนา

บน e-learning ของรายวิชา 
- แนะนำให้เรียนเป็นกลุ่มโดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบทบทวนในแต่ละบท 
- แนะนำให้ศึกษาตัวอย่างและทำแบบฝึกหัดเพ่ิมเติมในหนังสือตำราเคมีเล่มต่างๆ ทั้งภาษาอังกฤษ

และภาษาไทย 
4.3 วิธีการประเมิน 

ประเมินจาก 
- คะแนนการบ้าน (ส่งหรือไม่ส่ง) 
- การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน 
- ผลการประเมินผู้เรียนซึ่งนักศึกษากรอกตามแบบประเมินผู้เรียนของมหาวิทยาลัย 
- จำนวนและลักษณะคำถามที่โพสต์ในกระดานเสวนา 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

สามารถเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีทักษะ ความเชื่อม่ัน และความรอบคอบในการคิด 
วิเคราะห์ และคำนวณเชิงตัวเลข ตลอดจนการแปลและตีความหมายของผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง 

5.2 วิธีการสอน 
- ให้ตัวอย่างโจทย์คำนวณ โดยสอนวิธีทำ การแปล และตีความหมายอย่างละเอียด 
- ถาม-ตอบในห้องเรียนเพ่ือทดสอบความเชื่อมั่นและความรอบคอบในการคิด 
- ให้การบ้านที่มีโจทย์คำนวณเพ่ือฝึกการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข การแปล และตีความหมายผลลัพธ์ที่ได้ 

5.3 วิธีการประเมิน 
ประเมินจาก 
- การบ้าน (ทำได้หรือไม่ได้ มีขั้นตอนการคำนวณอย่างไร และสรุปคำตอบอย่างไร) 
- การตอบคำถามในห้องเรียน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิน 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่

ใช้ 
ผู้สอน 

1 โครงสร้างของอะตอมและไอออน 
- องค์ประกอบของอะตอม  
- ขนาดของอะตอมและนิวเคลียส 
- สัญลักษณ์ไอโซโทปหรือสัญลักษณ์นิวเคลียร์ 
- ประวัติโครงสร้างของอะตอม  
- การคำนวณพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอม

ไฮโดรเจนโดยใช้สมการ En = -RH/n2 

- การคำนวณท่ีเกี่ยวข้องกับสมการ E = h = 
hc/ 

4 บรรยาย ถาม-
ตอบ ยกตัว 
อย่างโจทย์และ
แนวทางแก้โจทย์ 
โดยใช้สไลด์ 
Power Point 
และเขียนแสดง
วิธีทำประกอบ
บน ipad ผ่าน
ระบบซูม 

ผศ.ดร.ธีรนันท์ ศิ
ริตานนท์และ
คณะ 

- การคำนวณท่ีเกี่ยวข้องกับการดูดกลืนและการ
คายพลังงานในรูปของแสงโดยใช้สมการ E = 
h และ E = RH(1/ 2

in - 1/ 2
fn ) 

- การคำนวณท่ีเกี่ยวข้องสมการ  = h/p 
- แบบจำลองกลศาสตร์ควอนตัม  
- แผนภาพระดับพลังงานของออร์บิทัล 
- หลักความไม่แน่นอนของ Heisenberg 
- ภาพของออร์บิทัลชนิดต่างๆ 
- การใช้ชุดของเลขควอนตัมทั้งสี่แทนอิเล็กตรอน

ในอะตอม 
2 โครงสร้างของอะตอมและไอออน (ต่อ) 

- โครงแบบอิเล็กตรอนของอะตอมและไอออน 
- หลักของ Aufbau, หลักการกีดกัน Pauli และ 

หลักเกณฑ์ Hund)  
- สมบัติแม่เหล็กของสาร 

1 บรรยาย ถาม-
ตอบ ยกตัว 
อย่างโจทย์และ
แนวทางแก้โจทย์ 
โดยใช้สไลด์ 
Power Point 
และเขียนแสดง
วิธีทำประกอบ
บน ipad ผ่าน
ระบบซูมและให้
การบ้านครั้งที่ 1 

ผศ.ดร.ธีรนันท์ ศิ
ริตานนท์และ
คณะ 

สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ 
- ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับตารางธาตุ  
- ปัจจัยที่ทำให้สมบัติทางเคมีของธาตุต่างกัน 
- ความหมายและแนวโน้มของสมบัติต่างๆ ของ

อะตอมของธาตุในหมู่ A  
- แนวโน้มของสมบัติต่างๆ ของอะตอมของธาตุใน
หมู่ B และสมบัติทั่วไป 

3 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่

ใช้ 
ผู้สอน 

3  พันธะเคมี 
- Lewis dot symbols ของธาตุหมู่ A 
– กฎออกเตท 
- ลักษณะและการเกิดพันธะไอออนิก รวมถึงการ

เกิดไอออนบวกของโลหะและไอออนลบของ
อโลหะ การเรียกชื่อไอออน ตลอดจนการเขียน
สูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก 
- ลักษณะและการเกิดพันธะโคเวเลนต์ 
รวมถึงการเรียกชื่อสารประกอบโคเวเลนต์ 

- สภาพขั้วของพันธะโคเวเลนต์ 
- การเขียนโครงสร้างลิวอิส 

4 บรรยาย ถาม-
ตอบ ยกตัว 
อย่างโจทย์และ
แนวทางแก้โจทย์ 
โดยใช้สไลด์ 
Power Point 
และเขียนแสดง
วิธีทำประกอบ
บน ipad ผ่าน
ระบบซูมและให้
การบ้านครั้งที่ 2 

ผศ.ดร.ธีรนันท์ ศิ
ริตานนท์และ
คณะ 

4 พันธะเคมี (ต่อ) 
- รูปทรงเรขาคณิตของโมเลกุลและไอออน 

(เส้นตรง, สามเหลี่ยมแบนราบ, มุมงอ, ทรงสี่
หน้า, ปิระมิดฐานสามเหลี่ยม, ปิระมิดคู่ฐานสาม 
เหลี่ยม, กระดานหก, ตัวที, ทรงแปดหน้า. ปิระ
มิดฐานสี่เหลี่ยม และ สี่เหลี่ยมจัตุรัส) 

- สมบัติต่างๆ เกี่ยวกับพันธะในสารประกอบโคเว-
เลนต์ (อันดับพันธะ, ความยาวพันธะ, มุมพันธะ 
และพลังงานพันธะ) 

- สภาพขั้วของโมเลกุล 

2 บรรยาย ถาม-
ตอบ ยกตัว 
อย่างโจทย์และ
แนวทางแก้โจทย์ 
โดยใช้สไลด์ 
Power Point 
และเขียนแสดง
วิธีทำประกอบ
บน ipad ผ่าน
ระบบซูมและให้
การบ้านครั้งที่ 3 

ผศ.ดร.ธีรนันท์ ศิ
ริตานนท์และ
คณะ 

ปริมาณสัมพันธ์ 
- ความหมายของมวลอะตอม สูตรเอมพิริคัล สูตร

โมเลกุล น้ำหนักฟอร์มูลา และน้ำหนักโมเลกุล 
- ความสัมพันธ์ระหว่างมวล โมล และจำนวน

อนุภาค 
- การคำนวณมวลร้อยละของธาตุในสารประกอบ 
- การหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุล และกฎ
สัดส่วนคงท่ี 

2 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่

ใช้ 
ผู้สอน 

5 
 

- สมการเคมี กฎทรงมวล และการดุลสมการ 
- ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี 
– ผลได้จริง ผลได้ตามทฤษฎี และร้อยละผลได้

ของปฏิกิริยา 
- สารกำหนดปริมาณ 
- หน่วยความเข้มข้นต่างๆ ของสารละลาย (ร้อย

ละโดยมวล ร้อยละโดยปริมาตร ร้อยละของ
น้ำหนักโดยปริมาตร โมลาริตี เศษส่วนโมลโมแล
ลิตี ส่วนในล้านส่วน และส่วนในพันล้านส่วน 

- การเจือจางสารละลาย 

3 บรรยาย ถาม-
ตอบ ยกตัว 
อย่างโจทย์และ
แนวทางแก้โจทย์ 
โดยใช้สไลด์ 
Power Point 
และเขียนแสดง
วิธีทำประกอบ
บน ipad ผ่าน
ระบบซูมและให้
การบ้านครั้งที่ 4 

ผศ.ดร.ธีรนันท์ ศิ
ริตานนท์และ
คณะ 

แก๊ส 
- สมบัติทั่วไปของแก๊ส 
- ความหมายและหน่วยต่างๆ ของความดัน 
- ความดันบรรยากาศและความดันบรรยากาศ

มาตรฐานและการวัดด้วยบารอมิเตอร์ 
- การคำนวณความดันบรรยากาศ 

1 

6 แก๊ส (ต่อ) 
- แมนอมิเตอร์ชนิดต่างๆ  
- กฎต่างๆ ของแก๊สอุดมคติ กราฟ  
- การประยุกต์กฎของแก๊สอุดมคติสำหรับการ

คำนวณความหนาแน่น มวลโมเลกุลของแก๊ส 
และปริมาตรของแก๊สที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยา 

- กฎความดันย่อยของดาลตัน 
- ความดันย่อยและเศษส่วนโมล 
- การเก็บแก๊สโดยวิธีแทนที่น้ำ 
- การแพร่ การแพร่ผ่าน กฎการแพร่ผ่านของ   

แกรห์ม  
- แก๊สจริงและสมการแวนเดอร์วาลส ์

4 บรรยาย ถาม-
ตอบ ยกตัว 
อย่างโจทย์และ
แนวทางแก้โจทย์ 
โดยใช้สไลด์ 
Power Point 
และเขียนแสดง
วิธีทำประกอบ
บน ipad ผ่าน
ระบบซูมและให้
การบ้านครั้งที่ 5 

ผศ.ดร.ธีรนันท์ ศิ
ริตานนท์และ
คณะ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่

ใช้ 
ผู้สอน 

7 ของเหลว 
- การจำแนกสถานะของสาร 
- ความหมายและความแตกต่างของแรง 

ระหว่างโมเลกุลและแรงภายในโมเลกุล 
- การเกิดแรงระหว่างโมเลกุลชนิดต่างๆ  
- ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของแรงการ

กระจายและมวลโมเลกุลของสาร 
- แนวโน้มความแข็งแรงของแรงระหว่างโมเลกุล

ชนิดต่างๆ 
– สมบัติของของเหลว  

- การซึมตามรูเล็ก (capillary action)  
- การเปลี่ยนสถานะ  

4 บรรยาย ถาม-
ตอบ ยกตัว 
อย่างโจทย์และ
แนวทางแก้โจทย์ 
โดยใช้สไลด์ 
Power Point 
และเขียนแสดง
วิธีทำประกอบ
บน ipad ผ่าน
ระบบซูมและให้
การบ้านครั้งที่ 6 

ผศ.ดร.ธีรนันท์ ศิ
ริตานนท์และ
คณะ 

8 - แผนภาพวัฏภาค (phase diagram) 
- สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย  

1 บรรยาย ถาม-
ตอบ ยกตัว 
อย่างโจทย์และ
แนวทางแก้โจทย์ 
โดยใช้สไลด์ 
Power Point 
และเขียนแสดง
วิธีทำประกอบ
บน ipad ผ่าน
ระบบซูมและให้
การบ้านครั้งที่ 7 

ผศ.ดร.ธีรนันท์ ศิ
ริตานนท์และ
คณะ ของแข็ง 

- ของแข็งอสัณฐานและของแข็งที่เป็นผลึก 
- ความหมายของผลึก, จุดแลตทิซ, แลตทิซผลึก 

และหน่วยเซลล์ 
- ระบบผลึกแบบต่างๆ ได้แก่  
- การจัดเรียงทรงกลมในโครงสร้าง  
- ช่อง tetrahedral และ octahedral ใน

โครงสร้างการบรรจุชิดที่สุด 
- สูตรเอมพิริคัลกับช่อง tetrahedral และช่อง

octahedral 
- การนับจำนวนอะตอมหรือไอออนในหน่วยเซลล์ 
- ประสิทธิภาพการบรรจุของหน่วยเซลล์ 
- โครงสร้างผลึกของแข็งไอออนิกแบบต่างๆ ได้แก่  
- อัตราส่วนรัศมีไอออนที่เหมาะสมในโครงสร้าง 1 
- การคำนวณเกี่ยวกับผลึกโดยวิธีวิเคราะห์หน่วย 

3 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่

ใช้ 
ผู้สอน 

9 สมดุลเคมี 
- กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้น

ของสารกับเวลา 
- ลักษณะของสมดุลเคมี 
- ตำแหน่งของสมดุลและปัจจัยที่มีผล 
- ค่าคงที่สมดุลในรูปของความเข้มข้น (Kc) และ

การคำนวณท่ีเกี่ยวข้อง 
- Reaction quotient ในรูปของความเข้มข้น 

(Qc) 
- ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่สมดุลและสมการ

เคมีที่ดุลแล้ว 
- ค่าคงที่สมดุลและ Reaction quotient ในรูป

ของความดัน (Kp และ Qp) 
- ความสัมพันธ์ระหว่าง Kc และ Kp  
- หลักของเลอชาเตอลิเยร์ 
- ผลของการเติมตัวเร่งปฏิกิริยา 

4 บรรยาย ถาม-
ตอบ ยกตัว 
อย่างโจทย์และ
แนวทางแก้โจทย์ 
โดยเขียนอธิบาย
บนกระดาษผ่าน 
presenter เป็น
หลัก และใช้
สไลด์ Power 
Point ประกอบ
เล็กน้อย และให้
การบ้านครั้งที่ 8 

ผศ.ดร.ธีรนันท์ ศิ
ริตานนท์และ
คณะ 

10 สมดุลเคมี (ต่อ) 
- ค่าคงที่ผลคูณการละลาย (Ksp), molar 

solubility, solubility, reaction quotient 
ผลของไอออนร่วม และการคำนวณท่ีเกี่ยวข้อง 

2 บรรยาย ถาม-
ตอบ ยกตัว 
อย่างโจทย์และ
แนวทางแก้โจทย์ 
โดยเขียนอธิบาย
บนกระดาษผ่าน 
presenter เป็น
หลัก และใช้
สไลด์ Power 
Point ประกอบ
เล็กน้อย และให้
การบ้านครั้งที่ 8 

ผศ.ดร.ธีรนันท์ ศิ
ริตานนท์และ
คณะ 

สมบัติทั่วไปของกรดและเบส 
- กรดและเบสตามนิยามต่าง ๆ  
- คู่กรด-เบสตามนิยามของเบรินสเตด-ลาวร ี
- สมดุลไอออนของน้ำ 
- การคำนวณ pH และ pOH  
- การแตกตัวของกรดแก่ กรดอ่อน เบสแก่ และ

เบสอ่อน 
- ค่าคงที่การแตกตัวของกรดและเบส (Ka และ Kb) 
- องค์ประกอบที่สำคัญในสารละลาย 

2 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่

ใช้ 
ผู้สอน 

11 - ความแรงของคู่กรด-เบสและความสัมพันธ์ของ
ค่า Ka และ Kb ของสารที่เป็นคู่กรด-เบสกัน 

- การคำนวณท่ีเกี่ยวข้องกับสารละลายกรดแก่ 
กรดอ่อน เบสแก่ และเบสอ่อน ได้แก่ การ
คำนวณ pH, ความเข้มข้นที่สมดุลของ
องค์ประกอบต่างๆ ในสารละลาย, เปอร์เซ็นต์
การแตกตัว, ความเข้มข้นเริ่มต้นเมื่อทราบ
ค่าคงที่การแตกตัวและ pH หรือเปอร์เซ็นต์การ
แตกตัว และค่าคงที่การแตกตัวเมื่อทราบ pH 
หรือเปอร์เซ็นต์การแตกตัว 

2.5 บรรยาย ถาม-
ตอบ ยกตัว 
อย่างโจทย์และ
แนวทางแก้โจทย์ 
โดยเขียนอธิบาย
บนกระดาษผ่าน 
presenter เป็น
หลัก และใช้
สไลด์ Power 
Point ประกอบ
เล็กน้อย และให้
การบ้านครั้งที่ 
10 

ผศ.ดร.ธีรนันท์ ศิ
ริตานนท์และ
คณะ 

จลนพลศาสตร์เคมี 
- อัตราการเกิดปฏิกิริยา : ความหมายและการ

เขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา
การเกิดปฏิกิริยากับอัตราการสูญเสียสารตั้งต้น
และอัตราการเกิดสารผลิตภัณฑ์แต่ละตัว 

- กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้น
ของสารกับเวลา 

- การคำนวณอัตราเฉลี่ยของปฏิกิริยาและอัตรา
ของปฏิกิริยาที่ขณะใดขณะหนึ่ง 

- ความหมายของอัตราเริ่มต้น 
- กฎอัตรา : ความหมาย, การหาอันดับของ

ปฏิกิริยาโดยวิธีวัดอัตราเริ่มต้น, การหาค่าคงที่
อัตรา และการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยา
จากกฎอัตรา 

- กฎอัตราอินทิเกรตของปฏิกิริยาที่มีสารตั้งต้น
เพียงชนิดเดียวสำหรับปฏิกิริยาอันดับศูนย์และ
ปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง และครึ่งชีวิตของปฏิกิริยา 

1.5 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่

ใช้ 
ผู้สอน 

12 จลนพลศาสตร์เคมี 
- กราฟต่างๆ เกี่ยวกับปฏิกิริยาอันดับศูนย์และ

ปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง 
- การคำนวณท่ีเกี่ยวข้องกับกฎอัตราอินทิเกรต 
- ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา 
- สมการของอาร์เรเนียสและการคำนวณค่า

พลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยา 
- ตัวเร่งปฏิกิริยา : ลักษณะ, การทำงาน, 
แผนภาพพลังงานศักย์ของปฏิกิริยาเมื่อมีและไม่มี
ตัวเร่งปฏิกิริยา และผลที่มีต่อค่า H, ตำแหน่ง
ของสมดุลและค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บรรยาย ถาม-
ตอบ ยกตัว อย่าง
โจทย์และ
แนวทางแก้โจทย์ 
โดยเขียนอธิบาย
บนกระดาษผ่าน 
presenter เป็น
หลัก และใช้สไลด์ 
Power Point 
ประกอบเล็กน้อย 

ผศ.ดร.ธีรนันท์ ศิ
ริตานนท์และ

คณะ 

ทบทวนบทเรียน 2 

13 สอบปลายภาค 2 เป็นข้อสอบปรนัย 
4 ตัวเลือก 
จำนวน 30 ข้อ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 
ข้อ 1, 4 และ 

5 
- การเข้าห้องเรียน 
- การส่งการบ้าน 
- การให้ผู้เรียนกรอกแบบ

ประเมินผู้เรียนออนไลน์ผ่าน
ระบบลงทะเบียนของ
ศูนย์บริการการศึกษาเพ่ือดู
ภาพรวมเก่ียวกับการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าเรียน การ
ตระหนักในคุณค่าและเห็น
ความสำคัญของการเรียน
รายวิชา การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนในห้องเรียน 
และกระตือรือร้นในการศึกษา 

ตลอดภาคการศึกษา 
ตลอดภาคการศึกษา 
ตลอดภาคการศึกษา 

 

- 
10% 

– 

 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

 หาความรู้เพิ่มเติมนอก
ห้องเรียนจากแหล่งข้อมูลที่
เชื่อถือได้ 

- จำนวนและลักษณะคำถามที่
โพสต์ในกระดานเสวนา 

- จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์ของ
รายวิชา 

 
 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

 
 
 
– 
 
– 

ข้อ 2 และ 3 การสอบกลางภาค 
การสอบประจำภาค 

7 
13 

45% 
45% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 
1.1 สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. เคมีพ้ืนฐาน 1. 
1.2 ทบวงมหาวิทยาลัย. (2533). เคมีเล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน์. 
1.3 Raymond Chang. (1998). Chemistry. 6th ed. New York: WCB/McGraw-Hill. 
1.4 James E. Brady and John R. Holum. (1996). Chemistry. The Study of Matter and its 

Changes. 2nd ed. New York: John Willey & Sons. 
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

ไม่มี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

โจทย์แบบฝึกหัดต่างๆ ในหนังสือตำราเคมีต่างๆ ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชาที่สามารถสืบค้นได้ทางอินเทอร์เน็ต 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับรายวิชา ตามแบบประเมินผู้เรียนออนไลน์ผ่านทางระบบ
ลงทะเบียนของศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งประกอบด้วยการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าเรียน การตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญของการเรียนรายวิชา การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนในห้องเรียน กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมนอกห้องเรียนจาก
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ 
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันในหัวเรื่องในวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่ีเรียนมาแล้ว และกำลังเรียน และใน
ชีวิตประจำวัน 

1.2 พิจารณาจากคะแนนสอบของนักศึกษาท้ัง 2 ครั้งว่ามีผลการเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับใด 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ให้นักศึกษาประเมินการสอนตามแบบประเมินการสอนออนไลน์ผ่านทางระบบลงทะเบียนของศูนย์บริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งประกอบด้วยการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรายวิชา ความ
ครบถ้วนของเนื้อหา คุณภาพของความรู้ที่ได้รับ ประสิทธิภาพการสอน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เนื้อหาในเอกสารและสื่อประกอบการสอน คุณภาพและปริมาณของงานที่ผู้สอนมอบหมาย การให้ข้อมูล
ย้อนกลับจากการวัดผลระหว่างเรียน การวัดและประเมินผล ตลอดจนความเป็นครูและการเป็นแบบอย่าง 

3. การปรับปรุงการสอน 
มีการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาท้ังจากการสนทนาโดยตรง จากการสนทนาผ่านกระดานเสวนา และ
จากผลการประเมินการสอน เพ่ือนำมาปรับปรุงการสอนให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมและความรู้พ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาจากผลการสอบของนักศึกษาในทางสถิติเปรียบเทียบกับรายวิชา
เดียวกันที่สอนในภาคการศึกษาอื่นท่ีผ่านๆ มา มีการพิจารณาข้อสอบร่วมกันโดยผู้สอนในแต่ละกลุ่มผู้เรียน 
เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับบทเรียนอย่างทั่วถึง ไม่มีโจทย์และตัวเลือกที่กำกวม และ
หลังจากใช้สอบแล้ว มีการวิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือนำมาปรับปรุงให้ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพ มีอำนาจในการแจก
แจงสูง ไม่ง่าย และ ไม่ยากจนเกินไป และมีการประชุมในระดับสาขาวิชาและสำนักวิชาเพ่ือประเมินผลการ
เรียนของนักศึกษาเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกภาคการศึกษา 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประชุมประเมินการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษาเพ่ือพิจารณาประสิทธิผลของ
รายวิชาต่างๆ ในภาพรวม เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการสอนและหาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/สาขาวิชาเคมี 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
SCI02 1112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 (Fundamental Chemistry Laboratory I) 

2. จำนวนหน่วยกิต 
1 หน่วยกิต (0-3-0) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
3.1 หลักสูตร 

           วิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 
     3.2 ประเภทของรายวิชา 

 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา คือ ผศ.ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์ 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ 1/ชั้นปีที่ 1 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 

SCI02 1111 เคมีพ้ืนฐาน 1 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 

SCI02 1111 เคมีพ้ืนฐาน 1 
8. สถานที่เรียน 

ออนไลน์ ผ่านระบบซูม 
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

6 สิงหาคม 2564  
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการทำปฏิบัติการเคมี สามารถนำไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษาในปัจจุบันและมีเทคนิคการทำปฏิบัติการที่ทันสมัย 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 
1. คำอธิบายรายวิชา 

เทคนิคพ้ืนฐานในการทำปฏิบัติการเคมี การหาปริมาณ molar volume ของแก๊สออกซิเจน สมบัติคอลลิเก
ทีฟ แบบจำลองโลหะและการจัดตัวแบบบรรจุชิดที่สุด การหาปริมาณสารออกฤทธิ์ในยาลดกรด สมดุลการ
ละลายของสารที่ละลายในน้ำได้น้อย การหาอันดับของปฏิกิริยา และการจำแนกประเภทของปฏิกิริยา 

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

– – 36 ชั่วโมง – 
3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมงท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักศึกษา โดยให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งโดยตรง
และผ่านกระดานเสวนาบนเว็บไซต์ของรายวิชา 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

– มีความซื่อสัตย์สุจริต 
– มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
– มีความเคารพในสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
- มีจิตสาธารณะ 

1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
- สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ระหว่างการทำปฏิบัติการ โดยเน้นเรื่อง

ความซื่อสัตย์สุจริตของข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย เช่น มีการศึกษาปฏิบัติการที่จะทำมาล่วงหน้า และการยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

– ปลูกฝังให้เห็นถึงความสำคัญของการตรงต่อเวลา โดยอาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี 
1.3 วิธีการประเมินผล 

ประเมินจาก 
- คะแนนสอบย่อยก่อนการทำปฏิบัติการในแต่ละคาบ 
- พฤติกรรมการเรียน 
- การส่งรายงานปฏิบัติการ 
- การลาปฏิบัติการและการทำปฏิบัติการชดเชย 
- ผลการประเมินผู้เรียนซึ่งนักศึกษากรอกตามแบบประเมินผู้เรียนของมหาวิทยาลัย 
- จำนวนและลักษณะคำถามที่โพสต์ในกระดานเสวนา 
- จำนวนผู้เขา้เว็บไซต์ของรายวิชา 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่จะได้รับ 

นักศึกษาจะต้องมีความรู้ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
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- เทคนิคพ้ืนฐานในการทำปฏิบัติการเคมี โดยรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์พ้ืนฐานต่างๆ ในห้องปฏิบัติการเคมี
และการใช้งานที่ถูกต้อง หน่วย SI เลขนัยสำคัญ เทคนิคการตัดหลอดแก้วและการทำหลอดหยด 
เทคนิคการใช้ตะเกียงบุนเส็น เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งสามคาน กระบอกตวง และบิวเรต การหา
ความหนาแน่นของน้ำ และความสัมพันธ์ระหว่างความละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้กับความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูลที่วัดได้ 

- การหาปริมาณ molar volume ของแก๊สออกซิเจน โดยรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาที่ใช้ในการเตรียมแก๊ส
ออกซิเจน การเก็บแก๊สออกซิเจนโดยวิธีแทนที่น้ำ การอ่านบารอมิเตอร์ การคำนวณจำนวนโมลของ
แก๊สออกซิเจนที่เตรียมได้ การใช้กฎความดันย่อยของดาลตันคำนวณความดันย่อยของแก๊ส
ออกซิเจนที่เก็บได้ การใช้กฎแก๊สรวมคำนวณปริมาตรของแก๊สออกซิเจนที่สภาวะ STP และการ
คำนวณ molar volume ของแก๊สออกซิเจนที่สภาวะ STP 

- สมบัติคอลลิเกทีฟ โดยรู้เกี่ยวกับการทดลองเพ่ือสร้างกราฟของการเย็นตัว (cooling curve) ของตัว
ทำละลายบริสุทธิ์และของสารละลาย การหาจุดเยือกแข็งของตัวทำละลายบริสุทธิ์และของ
สารละลายจากกราฟที่ได้ และการใช้สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลายเกี่ยวกับการลดต่ำลงของจุด
เยือกแข็งในการหามวลโมเลกุลของตัวถูกละลายที่ไม่แตกตัว 

– โครงสร้างของของแข็ง โดยรู้เกี่ยวกับการจัดตัวของลูกปิงปองที่ทำให้เกิดโครงสร้างหน่วยเซลล์แบบ 
simple cubic, body-centered cubic, face-centered cubic และ hexagonal close-
packed การเกิดช่อง tetrahedral และ octahedral ในการจัดตัวแบบบรรจุชิดที่สุด และการหา
เลขโคออร์ดิเนชัน, atom site และประสิทธิภาพการบรรจุ 

- การหาปริมาณสารออกฤทธิ์ในยาลดกรด โดยรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปิเปตและการไทเทรตแบบ
ย้อนกลับ ความหมายของสารละลายมาตรฐาน, สารละลายไทแทรนต์ และสารละลายไทแทรนด์ 
ความหมายของจุดสมมูลและจุดยุติของการไทเทรต และการคำนวณเพ่ือหาปริมาณกรดไฮโดรคลอ
ริกที่ยาลดกรดสามารถกำจัดได้ 

- สมดุลการละลายของสารที่ละลายในน้ำได้น้อย โดยรู้เกี่ยวกับการเตรียมสารละลายอ่ิมตัวของเกลือที่
ละลายในน้ำได้น้อย ความหมายของ molar solubility, solubility และ Ksp วิธีไอโอโดเมทรี 
เทคนิคการไทเทรตหาปริมาณของ I2 ในสารละลายในน้ำ การคำนวณเพ่ือหาค่า Ksp และการทดลอง
เพ่ือศึกษาผลของไอออนร่วมที่มีต่อการละลายของเกลือที่ละลายในน้ำได้น้อย 

- การหาอันดับของปฏิกิริยา โดยรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา การเขียนกฎอัตรา
ของปฏิกิริยา การใช้วิธีวัดอัตราเริ่มต้นในการหาอันดับของปฏิกิริยา การทดลองเพ่ือสร้างกราฟที่ใช้
ในการหาอันดับของปฏิกิริยา และการคำนวณความเข้มข้นของสารละลาย 

- การจำแนกประเภทของปฏิกิริยา โดยรู้เกี่ยวกับลักษณะของปฏิกิริยาการตกตะกอน ปฏิกิริยากรด-
เบส ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน และปฏิกิริยารีดอกซ์ การเขียนสูตรเคมีของผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
ปฏิกิริยาการตกตะกอนและปฏิกิริยากรด-เบส กรดและเบสตามทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส เบ
รินสเตด-ลาวรี และลิวอิส ความแตกต่างของกรดแก่ กรดอ่อน เบสแก่ และเบสอ่อนในแง่ของการ
แตกตัวและ pH ของสารละลาย ปฏิกิริยาสะเทินระหว่างกรดแก่และเบสแก่ และกรดอ่อนและเบส
แก่ และหลักฐานต่างๆ ที่แสดงให้เห็นว่ามีปฏิกิริยาเกิดขึ้น 
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2.2 วิธีการสอน 
ใช้วีดีทัศน์ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับปฏิบัติการที่จะทำในแต่ละคาบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นสื่อใน
การสอนร่วมกับการบรรยายสรุปเกี่ยวกับทฤษฎี ขั้นตอนการทดลอง และอันตรายที่อาจเกิดข้ึนก่อนลง
มือปฏิบัติ ผู้สอนสาธิตการทำการทดลองอย่างละเอียดถ่ายทอดสดผ่านระบบซูม เพ่ือให้นักศึกษาจด
บันทึกผลการทดลองตามจริง จากนั้นอธิบายการคำนวณโดยสุ่มเลือกข้อมูลเพ่ือใช้เป็นตัวอย่างในการ
คำนวณ มีการสรุปผลการทดลองร่วมกัน และตอบข้อซักถามของนักศึกษา 

2.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมินจาก 
- คะแนนรายงานปฏิบัติการ 
- คะแนนสอบข้อเขียนแบบปรนัยจำนวน 1 ครั้ง 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

– มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
- มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา เสนอแนวทางแก้ไข และประยุกต์ความรู้ในการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
- มีความสามารถในการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองและทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อองค์ความรู้

และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.2 วิธีการสอน 

- ถาม-ตอบระหว่างการเรียนการสอน 
- มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติมหากไม่สามารถตอบข้อซักถามภายในชั่วโมงปฏิบัติการได้ 

3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
ประเมินจาก 
- คะแนนรายงานปฏิบัติการ 
- คะแนนสอบข้อเขียนแบบปรนัยจำนวน 1 ครั้ง 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

- มีความสามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
- รู้จักบทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย และร่วมแสดงความคิดเห็น

ได้อย่างเหมาะสม 
 

4.2 วิธีการสอน 
- ให้ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับปฏิบัติการที่โพสต์ในเว็บไซต์ของรายวิชาและท่ีอยู่ในคู่มือปฏิบัติการมา

ล่วงหน้า 
- เปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็นทั้งในระหว่างเรียนและผ่านกระดานเสวนาบนเว็บไซต์

ของรายวิชา 
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4.3 วิธีการประเมิน 
ประเมินจาก 
- คะแนนสอบย่อยก่อนการทำปฏิบัติการในแต่ละคาบ 
- การส่งรายงานให้ทันภายในคาบเรียนหรือตามที่กำหนด 
- การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องปฏิบัติการ 
- ผลการประเมินผู้เรียนซึ่งนักศึกษากรอกตามแบบประเมินผู้เรียนของมหาวิทยาลัย 
- จำนวนและลักษณะคำถามที่โพสต์ในกระดานเสวนา 
- จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์ของรายวิชา 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

สามารถเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีทักษะ ความเชื่อม่ัน และความรอบคอบในการคิด 
วิเคราะห์ และคำนวณเชิงตัวเลข ตลอดจนการแปลและตีความหมายของผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง 

5.2 วิธีการสอน 
- ให้เขียนรายงานปฏิบัติการส่ง 
- ถาม-ตอบระหว่างการเรียนเพื่อทดสอบความเชื่อมั่นและความรอบคอบในการคิด 
- ให้อภิปรายเกี่ยวกับผลการทดลองและความคลาดเคลื่อนของการทดลองร่วมกัน 
- ให้ตอบคำถามท้ายปฏิบัติการร่วมกัน 

5.3 วิธีการประเมิน 
ประเมินจาก 
- คะแนนรายงานปฏิบัติการ 
- การตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นในชั่วโมงเรียน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิน 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่

ใช้ 
ผู้สอน 

1 หรือ 2 ปฐมนิเทศ 
- ข้อตกลงในการเรียน 
- แนวปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ 
- อุปกรณ์พ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการเคมี 
- หน่วย SI 
- หลักเกณฑ์ในการหาจำนวนตัวเลขนัยสำคัญ 

การบวก ลบ คูณ หารเลขนัยสำคัญ และการปัด
เศษ 

- การเขียนเลขยกกำลัง 

3 - บรรยายและ
ถาม-ตอบผ่าน
ระบบซูม 

 

ผศ.ดร.ธีรนันท์  
ศิริตานนท์และ
คณะ 

2 หรือ 3 เทคนิคพ้ืนฐานในการทำปฏิบัติการเคมี 
- เทคนิคการตัดหลอดแก้ว การขยายปลาย

หลอดแก้ว และการยืดหลอดแก้วเพ่ือทำหลอด
หยด 

- เทคนิคการจุดตะเกียงบุนเส็น 
- อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทดลอง 
- เทคนิคการใช้เครื่องชั่งสามคาน เครื่องชั่งไฟฟ้า 
 กระบอกตวง และบิวเรต 
- การทดลองหาความหนาแน่นของน้ำ

เปรียบเทียบระหว่างการใช้เครื่องชั่งสามคาน
และกระบอกตวงกับการใช้เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 
ตำแหน่งและบิวเรต 

- การคำนวณความหนาแน่นของน้ำ 
- การคำนวณเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดของความ

หนาแน่นของน้ำที่ได้จากการทดลอง
เปรียบเทียบกับค่า 1.0000 g/cm3 

- การคำนวณตามหลักของเลขนัยสำคัญ 

3 - สอบย่อยก่อนทำ
ปฏิบัติการ 

- บรรยายสรุป
เกี่ยวกับทฤษฎี 
และข้ันตอนการ
ทดลอง  

- สาธิตเทคนิค
ต่างๆ ให้ดู 

- อธิบายการ
คำนวณ 

- สรุปและ
อภิปรายผลการ
ทดลองร่วมกัน 

- ให้เขียนรายงาน
ปฏิบัติการส่งใน
ชั่วโมง 

ผศ.ดร.ธีรนันท์  
ศิริตานนท์และ
คณะ 
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3 หรือ 4 การหาปริมาณ molar volume ของแก๊ส
ออกซิเจน 
- การเตรียมแก๊สออกซิเจนจากปฏิกิริยาการ

สลายตัวด้วยความร้อนของ KClO4 โดยมี 
Fe2O3 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 

- อันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
- การเก็บแก๊สออกซิเจนที่เตรียมได้โดยวิธีแทนที่น้ำ 
- การอ่านค่าความดันบรรยากาศจากบารอมิเตอร์ 
- การอ่านค่าความดันไอของน้ำจากกราฟ 
- การหาความดันย่อยของแก๊สออกซิเจนที่เตรียม

ได้โดยใช้กฎความดันย่อยของดาลตัน  
- การหาปริมาตรของแก๊สออกซิเจนที่เตรียมได้

จากปริมาตรของน้ำที่ถูกแทนที่ 
- การคำนวณตามหลักของเลขนัยสำคัญ 
- การคำนวณจำนวนโมลของแก๊สออกซิเจน 
- การคำนวณปริมาตรของแก๊สออกซิเจนที่สภาวะ 

STP โดยใช้กฎแก๊สรวม 
- การคำนวณ molar volume ของการแก๊ส

ออกซิเจนที่สภาวะ STP 

3 - สอบย่อยก่อนทำ
ปฏิบัติการ 

- บรรยายสรุป
เกี่ยวกับทฤษฎี 
และข้ันตอนการ
ทดลอง 

- สาธิตเทคนิค
ต่างๆ ให้ดู 

- อธิบายการ
คำนวณ 

- สรุปและ
อภิปรายผลการ
ทดลองร่วมกัน 

- ให้เขียนรายงาน
ปฏิบัติการส่งใน
ชั่วโมง 

ผศ.ดร.ธีรนันท์  
ศิริตานนท์และ
คณะ 

4 หรือ 5 สมบัติคอลลิเกทีฟ 
- ความหมายและประเภทของสมบัติคอลลิเกทีฟ 
- กราฟของการให้ความร้อน (heating curve) 

และกราฟของการเย็นตัว (cooling curve) 
- แผนภาพวัฏภาค (phase diagram) ของ

สารละลายเปรียบเทียบกับของน้ำบริสุทธิ์ 
- ปรากฏการณ์ supercooling 
- การใช้การลดต่ำลงของจุดเยือกแข็งในการหา 

มวลโมเลกุลของตัวถูกละลาย unknown 
- การทดลองเพ่ือสร้างกราฟของการเย็นตัวของน้ำ

และของสารละลายในน้ำของของแข็ง  
- การอ่านอุณหภูมิของของเหลว 
- การเขียนกราฟโดยใช้สเกลที่เหมาะสม 

3 - สอบย่อยก่อนทำ
ปฏิบัติการ 

- บรรยายสรุป 
- สาธิตเทคนิค

ต่างๆ ให้ดู 
- อธิบายการ

คำนวณ 
- สรุปและ

อภิปรายผลการ
ทดลองร่วมกัน 

- ให้เขียนรายงาน
ปฏิบัติการส่งใน
ชั่วโมง 

ผศ.ดร.ธีรนันท์  
ศิริตานนท์และ
คณะ 
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5 หรือ 6 โครงสร้างของของแข็ง 
- ความหมายของหน่วยเซลล์ 
- การจัดตัวทรงกลมแบบชิดที่สุดและไม่ชิดที่สุด 
- การจัดตัวของทรงกลมท่ีทำให้เกิดโครงสร้าง

หน่วยเซลล์แบบ simple cubic, body-
centered cubic, face-centered cubic หรือ 
cubic close-packed และ hexagonal 
close-packed 

– การหาเลขโคออร์ดิเนชันและ atom site  
- ช่องว่างในโครงสร้างการบรรจุชิดที่สุด 
-โครงสร้างหน่วยเซลล์ของของแข็งไอออนิกแบบ 
rock salt และ zinc blende การหาเลขโค-ออร์
ดิเนชันของแคตไอออนและแอนไอออนและการ
หาสูตรเอมพิริคัล 
- การคำนวณประสิทธิภาพการบรรจุของหน่วย
เซลล์จากแบบจำลองลูกปิงปอง 

3 - สอบย่อยก่อนทำ
ปฏิบัติการ 

- บรรยายสรุป 
- สาธิตเทคนิค

ต่างๆ ให้ดู 
- อธิบายการ

คำนวณ 
- สรุปและ

อภิปรายผลการ
ทดลองร่วมกัน 

- ให้เขียนรายงาน
ปฏิบัติการส่งใน
ชั่วโมง 

ผศ.ดร.ธีรนันท์  
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6 หรือ 8 การหาปริมาณสารออกฤทธิ์ในยาลดกรด 
- เทคนิคการไทเทรตกรด-เบสโดยทั่วไปและการ

ไทเทรตแบบย้อนกลับ 
- ความหมายของสารละลายไทแทรนต์ (titrant) 

สารละลายมาตรฐาน และสารละลายไทแทรนด์ 
(titrand) 

- ปฏิกิริยาระหว่างสารออกฤทธิ์ในยาลดกรดกับ
กรด HCl และปฏิกิริยาที่ใช้ในการไทเทรตแบบ
ย้อยกลับ 

- การทดลองเพ่ือหาจำนวนโมลของกรด HCl ที่ยา
ลดกรดจำนวน 1 ซองสามารถกำจัดได้ 

- เทคนิคการใช้ปิเปต การใช้บิวเรต และการ
ไทเทรต 

3 - สอบย่อยก่อนทำ
ปฏิบัติการ 

- บรรยายสรุป 
- สาธิตเทคนิค

ต่างๆ ให้ดู 
- อธิบายการ

คำนวณ 
- สรุปและ

อภิปรายผลการ
ทดลองร่วมกัน 

- ให้เขียนรายงาน
ปฏิบัติการส่งใน
ชั่วโมง 

ผศ.ดร.ธีรนันท์  
ศิริตานนท์และ
คณะ 

8 หรือ 
9 

สมดุลการละลายของสารที่ละลายในน้ำได้น้อย 
- ความหมายและความสัมพันธ์ของ Ksp, molar 

solubility และsolubility 
- ผลของไอออนร่วมที่มีต่อการละลายของเกลือที่

ละลายในน้ำได้น้อย 
- การทดลองเพ่ือหาค่า Ksp ของเกลือ KIO4 ในน้ำ

และในสารละลายในน้ำของ KNO3 เข้มข้น 
0.200 M และเพ่ือศึกษาผลของไอออนร่วม 

- เทคนิคไอโอโดเมทรี ปฏิกิริยาที่ใช้ในการเปลี่ยน
ไอออน −

4IO  เป็น I2 และปฏิกิริยาที่ใช้ในการ
ไทเทรตหาปริมาณของ I2 

3 - สอบย่อยก่อนทำ
ปฏิบัติการ 

- บรรยายสรุป 
- สาธิตเทคนิค

ต่างๆ ให้ดู 
- อธิบายการ

คำนวณ 
- สรุปและ

อภิปรายผลการ
ทดลองร่วมกัน 

ผศ.ดร.ธีรนันท์  
ศิริตานนท์และ
คณะ 
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- เทคนิคการใช้ปิเปต การใช้บิวเรต และการ
ไทเทรต 

- การคำนวณเพ่ือหาความเข้มข้นของ
ไอออน −

4IO  และ K+ ในสารละลายอิ่มตัวของ
เกลือ KIO4 ในน้ำและในสารละลาย KNO3 เข้มข้น 
0.200 M 

- ให้เขียน
รายงาน
ปฏิบัติการส่งใน
ชั่วโมง 

9 หรือ 
10 

การหาอันดับของปฏิกิริยา 
- ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยา อัตรา

การสูญเสียสารตั้งต้น และอัตราการเกิด
ผลิตภัณฑ์ 

- ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา 
- กฎอัตรา อันดับของปฏิกิริยา และหน่วยของ

ค่าคงที่อัตรา 
- การหาอันดับของปฏิกิริยาโดยวิธีวัดอัตราเริ่มต้น 
 -การทดลองเพ่ือหาอันดับของปฏิกิริยาระหว่าง 

KIO3 และ NaHSO3 จากการเขียนกราฟระหว่าง 
log[KIO3]0 กับ log(1/t) และ log[NaHSO3]0
กับ log(1/t) 

- การคำนวณความเข้มข้นเริ่มต้นของสารละลาย 

3 - สอบย่อยก่อนทำ
ปฏิบัติการ 

- บรรยายสรุป 
- สาธิตเทคนิค

ต่างๆ ให้ดู 
- อธิบายการ

คำนวณ 
- สรุปและ

อภิปรายผลการ
ทดลองร่วมกัน 

- ให้เขียนรายงาน
ปฏิบัติการส่งใน
ชั่วโมง 

ผศ.ดร.ธีรนันท์  
ศิริตานนท์และ
คณะ 

10 หรือ 
11 

การจำแนกประเภทของปฏิกิริยา 
- ความหมายของปฏิกิริยาการตกตะกอน 

ปฏิกิริยากรด-เบส ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน 
และปฏิกิริยารีดอกซ์ 

- ตัวอย่างของปฏิกิริยาแต่ละประเภท 
- การเขียนปฏิกิริยาการตกตะกอนและปฏิกิริยา

กรด-เบส 
- ทฤษฎีกรด-เบส 
- การแตกตัวของกรดแก่, กรดอ่อน, เบสแก่ และ

เบสอ่อน และการคำนวณ pH ของสารละลาย 
- ปฏิกิริยาสะเทิน 
- การทดลองเพ่ือศึกษาปฏิกิริยาทั้ง 4 ประเภท 
- หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีปฏิกิริยาเกิดขึ้น 

3 - สอบย่อยก่อนทำ
ปฏิบัติการ 

- บรรยายสรุป 
- สาธิตเทคนิค

ต่างๆ ให้ดู 
- อธิบายการ

คำนวณ 
- สรุปและ

อภิปรายผลการ
ทดลองร่วมกัน 

- ให้เขียนรายงาน
ปฏิบัติการส่งใน
ชั่วโมง 

ผศ.ดร.ธีรนันท์  
ศิริตานนท์และ
คณะ 

13 สอบประจำภาคครอบคลุมเนื้อหาปฏิบัติการ
ทั้งหมด 

1 เป็นข้อสอบปรนัย 
4 ตัวเลือก 
จำนวน 64 ข้อ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 
ข้อ 1, 4 และ 

5 
- การเข้าเรียน 
- การส่งรายงาน 
- การให้ผู้เรียนกรอกแบบ

ประเมินผู้เรียนออนไลน์ผ่าน
ระบบลงทะเบียนของ
ศูนย์บริการการศึกษาเพ่ือดู
ภาพรวมเก่ียวกับการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
ความรับผิดชอบ การตรงต่อ
เวลา การเข้าเรียน การ
ตระหนักในคุณค่าและเห็น
ความสำคัญของการเรียน
รายวิชา การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียน และการนำ
ความรู้ที่ได้รับไปใช้เชื่อมโยง
สัมพันธ์กันในหัวเรื่องอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับท่ีเรียนมาแล้วและ
กำลังเรียน และใน
ชีวิตประจำวัน 

- จำนวนและลักษณะคำถามที่
โพสต์ในกระดานเสวนา 

- จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์ของ
รายวิชา 

ตลอดภาคการศึกษา 
ตลอดภาคการศึกษา 
ตลอดภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
 

ตลอดภาคการศึกษา 

หากนักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลาจะ
ได้สอบย่อย และหากส่งรายงานจะ
ได้คะแนนรายงานในปฏิบัติการนั้น
อย่างน้อย 5 คะแนนจาก 10 
คะแนน 

ข้อ 2 และ 3 การสอบย่อย 
การเขียนรายงานปฏิบัติการ 
การสอบกลางภาค 
การสอบประจำภาค 

ตลอดภาคการศึกษา 
ตลอดภาคการศึกษา 

7 
13 

10% 
50% 
20% 
20% 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 
สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1. 

2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
ไม่มี 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
PowerPoint อธิบายเกี่ยวกับปฏิบัติการต่างๆ ในรายละเอียดซึ่งโพสต์ไว้ใน e-learning ของรายวิชา 
เว็บไซต์ต่างๆ ที่เกีย่วข้องกับเนื้อหาในแต่ละปฏิบัติการที่สืบค้นได้ทางอินเทอร์เน็ต 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับรายวิชา ตามแบบประเมินผู้เรียนออนไลน์ผ่านทางระบบ
ลงทะเบียนของศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งประกอบด้วยการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าเรียน ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การเข้าเรียน การตระหนักในคุณค่าและ
เห็นความสำคัญของการเรียนรายวิชา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน การกระตือรือร้นในการฝึก
ปฏิบัติด้วยตนเอง และการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เชื่อมโยงสัมพันธ์กันในหัวเรื่องอ่ืนที่เก่ียวข้องกับท่ี
เรียนมาแล้วและกำลังเรียน และในชีวิตประจำวัน 

1.2 พิจารณาจากคะแนนสอบย่อย คะแนนรายงานปฏิบัติการ และคะแนนสอบประจำภาคของนักศึกษา
ว่ามีผลการเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับใด 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ให้นักศึกษาประเมินการสอนตามแบบประเมินการสอนออนไลน์ผ่านทางระบบลงทะเบียนของศูนย์บริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งประกอบด้วยการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรายวิชา ความ
ครบถ้วนของเนื้อหา คุณภาพของความรู้ที่ได้รับ ประสิทธิภาพการสอน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เนื้อหาในเอกสารและสื่อประกอบการสอน คุณภาพและปริมาณของงานที่ผู้สอนมอบหมาย การให้ข้อมูล
ย้อนกลับจากการวัดผลระหว่างเรียน การวัดและประเมินผล ตลอดจนความเป็นครูและการเป็นแบบอย่าง 

3. การปรับปรุงการสอน 
มีการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาท้ังจากการสนทนาโดยตรง จากการสนทนาผ่านกระดานเสวนา และ
จากผลการประเมินการสอน เพ่ือนำมาปรับปรุงการสอนให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมและความรู้พ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาจากผลการสอบของนักศึกษาในทางสถิติเปรียบเทียบกับรายวิชา
เดียวกันที่สอนในภาคการศึกษาอื่นท่ีผ่านๆ มา มีการพิจารณาข้อสอบร่วมกันโดยผู้สอนในแต่ละกลุ่มผู้เรียน 
เพ่ือให้มีเนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับบทเรียนอย่างทั่วถึง ไม่มีโจทย์และตัวเลือกที่กำกวม และ
หลังจากใช้สอบแล้ว มีการวิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือนำมาปรับปรุงให้ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพ มีอำนาจในการแจก
แจงสูง ไม่ง่าย และ ไม่ยากจนเกินไป และมีการประชุมในระดับสาขาวิชาและสำนักวิชาเพ่ือประเมินผลการ
เรียนของนักศึกษาเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกภาคการศึกษา 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประชุมประเมินการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษาเพ่ือพิจารณาประสิทธิผลของ
รายวิชาต่างๆ ในภาพรวม เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการสอนและหาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน 
  



- 313 - 

2. องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 

ENG25 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 (Engineering Graphic I) 

2.  จำนวนหน่วยกิต 
2 หน่วยกิต (1-3-5) 

3.  หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 
     3.1 หลักสูตร 
           วิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 
     3.2 ประเภทของรายวิชา 

 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โศรฎา แข็งการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟ่ันเพ็ง 
 อาจารย์ ดร.พัชรวัฒน์ เจริญอมรกิตติ์ 
 อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์ หนูมาน้อย 
 อาจารย์ กนต์ธร ธรรมกุล 
 อาจารย์ ธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง 
5.  ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ 1-3 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 

ไม่มี  
8.  สถานที่เรียน 

อาคารเรียนรวม 1, อาคารเรียนรวม 2 
9.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด  

ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เมื่อผ่านรายวิชานี้นักศึกษาต้องสามารถ  
1.1 เขียนตัวอักษรตามมาตรฐาน สัญนิยม และเขียนภาพร่างด้วยมือเปล่า  
1.2 อ่านและเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ ไอโซเมตริก เรขาคณิตพรรณนา และภาพตัด  
1.3 กำหนดมิติและความเผื่อในงานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น  
1.4 เขียนแบบประกอบ และแบบเบื้องต้น 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา 
2.1 เพ่ือทบทวนและปรับปรุงสาระการเรียนรู้ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 
2.2 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับอุดมศึกษา 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1.  คำอธิบายรายวิชา 
 การเขียนตัวอักษร เส้นและระนาบ เรขาคณิตประยุกต์ การอ่านและเขียนภาพออโธ กราฟฟิกส์ การ
กำหนดมิติและการเผื่อในงานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น ภาพตัด มาตรฐานและสัญนิยม การเขียนภาพ ร่างด้วย
มือเปล่า 
2.  จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

1 - 3 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 
3.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

จะจัดให้นักศึกษาพบเพ่ือขอคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยจะแจ้งวันและเวลา
ให้นักศึกษาทราบภายหลัง 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
- ความมีวินัยและตรงต่อเวลา 
- การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
- ความซื่อสัตย์ 
- การมีจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1.2 วิธีการสอน 
- การลงชื่อเข้าเรียนของนักศึกษา 
- การทำแบบทดสอบย่อยก่อนและหลังคาบเรียน 
- มอบหมายการบ้าน  

1.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากข้อมูลการเข้าเรียน การทดสอบก่อนและหลังเรียน   
-    ประเมินจากการสอบ  

2.  ความรู้ 
     2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

- ใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า ระบบงานโครงสร้าง 
- ใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบเรขาบรรยายและวิวช่วย ภาพคลี่ รอยเชื่อม การยึดต่อด้วยสลักเกลียว 
- ใช้คอมพิวเตอร์เขียนแบบรายละเอียดของชิ้นงาน แบบงานภาพประกอบ               

     2.2 วิธีการสอน 
- เรียนภาคทฤษฎี และมีการฝึกปฏิบัติการในคาบเรียน 
- ให้การบ้านและศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง   

2.3 วิธีการประเมินผล 
- การทำแบบทดสอบย่อย การทดสอบก่อนและหลังเรียน  
- ประเมินจากการทำการบ้าน และปฏิบัติการในคาบเรียน 
- การสอบกลางภาคและปลายภาค 

3.  ทักษะทางปัญญา 
     3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

- สามารถสร้างความเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้เรียนในหัวข้อต่างๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในวิชา
ทางด้านวิศวกรรมอ่ืนๆ ได้  

- สามารถคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ทักษะทางด้านการเขียนแบบทางวิศวกรรมได้ 
- สามารถเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาโดยผ่านการประมวลความรู้ที่ได้จากรายวิชา 

     3.2 วิธีการสอน 
- ให้ทำแบบทดสอบย่อยก่อนและหลังคาบเรียน 
- มอบหมายแบบฝึกหัดในคาบเรียนและการบ้าน  

     3.3 วิธีการประเมินผล 
- คะแนนจากการทำแบบทดสอบย่อย การทดสอบก่อนและหลังเรียน  
- ประเมินจากการทำการบ้าน  
- คะแนนจากการสอบปลายภาค 
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4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

-  ความสามารถในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและการแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
-  การรับผิดชอบในงานของตนเองที่ได้รับมอบหมาย 

     4.2 วิธีการสอน 
-  มีการถกปัญหาและแสดงความคิดเห็นในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาในชั้นเรียน 
-  การมอบหมายงานที่ต้องรับผิดชอบเป็นรายบุคคล  

     4.3 วิธีการประเมินผล 
-  ประเมินจากการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

-  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเขียนแบบในเชิงวิศวกรรมด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางโปรแกรมเขียน
แบบได้อย่างมีระบบ 

-  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่มี ในการเก็บรวบรวม สืบค้น วิเ คราะห์ข้อมูล
เพ่ือที่จะนำมาประกอบในการแก้ไขปัญหาและเขียนแบบทางวิศวกรรมได้ 
     5.2 วิธีการสอน 

-  มอบหมายงานในคาบปฏิบัติการให้ขึ้นรูปชิ้นงานด้วยโปรแกรม Autocad และ Solidworks พร้อมทั้ง
มีแบบทดสอบและการบ้านเพ่ือตรวจสอบว่านักศึกษามีความสามารถในการประยุกต์ใช้โปรแกรมทั้งสองเพ่ือการ
เขียนแบบทางวิศวกรรม  
     5.3 วิธีการประเมินผล 

-  ตรวจงานที่มอบหมายว่า นักศึกษาสามารถใช้คำสั่งต่างๆ ในโปรแกรมทั้งสองในการขึ้นรูปชิ้นงานที่
ได้รับมอบหมายผ่านการทดสอบประจำสัปดาห์ตลอดจนทำการบ้านและแบบฝึกหัดเพ่ือประเมิณความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้โปรแกรมเขียนแบบทางวิศวกรรม และการทดสอบประจำภาคในหัวข้อต่างๆ   
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน และสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

1 Introduction 
- Engineering drawing 
- Drawing sheet 
 - Scale 
 - Lettering 
 - Line types 

4 เรียนทฤษฎี 1 ชั่วโมง  
ผ่าน Power point  
Free Hand 
Feedback ในห้องโดย TA 

ผศ. ดร. วีณา 
และคณะผู้สอน

ช่วย 

2 Using drawing tools and 
applied geometry 
- Preparation of tools 
- Using of tools 
- Applied Geometry (or 
geometrical constructions) 
- Problem solving steps 

4 เรียนทฤษฎี 1 ชั่วโมง  
ผ่าน Power point  
เครื่องมือ (หาซื้อเอง) 
ใช้ไม้บรรทัดฟุต 
วงเวียน ฉาก แผ่นกันลบ + 
ยางลบ 
Template วงกลม/วงรี 
ดินสอ HB 2B 
Pre-test ต้นคาบ และพาทำ
แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 0.5 
ชั่วโมง 

ดร. พัชรวัฒน ์
วิดีโอ + Rubic 

Quiz 
 และคณะผู้สอน

ช่วย 

3 Orthographic Projection 
- Projection theory 
- Multi-view drawing 
- Line convention 
 

4 เรียนทฤษฎี 1 ชั่วโมง  
ผ่าน Power point  
Pre-test ต้นคาบ และพาทำ
แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 0.5 
ชั่วโมง 

ดร. นิติศักดิ์ 
วิดีโอ + Rubic 
และคณะผู้สอน

ช่วย 

4 Orthographic writing 
-  Orthographic writing 
-  Additional examples on a 
view selection 
- Alignment of views 
(Projection systems) 

4 เรียนทฤษฎี 1 ชั่วโมง  
ผ่าน Power point  
Pre-test ต้นคาบ และพาทำ
แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 0.5 
ชั่วโมง 

ดร. นิติศักดิ์ 
วิดีโอ + Rubic 
และคณะผู้สอน
ช่วย 

5 Section View 
- Introduction 
- Basic components 
- Kind of sections 
- Section view representation 
of rib, web, spoke and lug 
- Aligned section 

4 เรียนทฤษฎี 1 ชั่วโมง  
ผ่าน Power point  
Pre-test ต้นคาบ และพาทำ
แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 0.5 
ชั่วโมง 

อ. กนต์ธร ธรรม
กุล 
วิดีโอ + Rubic 
และคณะผู้สอน 
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน และสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

- Conventional break 
6 Auxiliary views 

- Primary Auxiliary View 
- Secondary Auxiliary view 

4 เรียนทฤษฎี 1 ชั่วโมง  
ผ่าน Power point  
Pre-test ต้นคาบ และพาทำ
แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 0.5 
ชั่วโมง 

ดร. พัชรวัฒน ์
วิดีโอ + Rubic 
และคณะผู้สอน 

7 ไม่มีสอบกลางภาค 
8 Orthographic reading 

- Visualization techniques 
- Higher level of visualization 
problem: A missing view 
problem 

4 เรียนทฤษฎี 1 ชั่วโมง  
ผ่าน Power point  
Pre-test ต้นคาบ และพาทำ
แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 0.5 
ชั่วโมง 

อ. ธนศักดิ์ 
วิดีโอ + Rubic 
และคณะผู้สอน 

9 Pictorial sketching 
-  Freehand sketching 
techniques 
-  Pictorial projections 
(Axonometric and Oblique) 
-  Isometric projection vs 
isometric sketch  
-  Isometric sketch of an 
object 
-  Oblique sketch 

4 เรียนทฤษฎี 1 ชั่วโมง  
ผ่าน Power point  
Pre-test ต้นคาบ และพาทำ
แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 0.5 
ชั่วโมง 

อ. ธนศักดิ์ 
วิดีโอ + Rubic 
และคณะผู้สอน

ช่วย 

10 Dimensioning, Tolerance and 
Fit 
- Dimensioning components & 
their recommended practices 
- Dimensioning the object’ s 
features 
- Placement of dimensions 
- Problem solving steps 

4 เรียนทฤษฎี 1 ชั่วโมง  
ผ่าน Power point  
Pre-test ต้นคาบ และพาทำ
แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 0.5 
ชั่วโมง 
 
 

ผศ. ดร. โศรฎา 
วิดีโอ + Rubic 
และคณะผู้สอน

ช่วย 

11 Threaded fastener 
- Thread terminology 
- Thread drawing and 
dimensioning 
- Threaded fastener 

4 เรียนทฤษฎี 1 ชั่วโมง  
ผ่าน Power point  
Pre-test ต้นคาบ และพาทำ
แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 0.5 
ชั่วโมง 

ผศ. ดร. โศรฎา 
วิดีโอ + Rubic 
และคณะผู้สอน

ช่วย 
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน และสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

12 Working drawing 
- Detail drawing 
- Assembly drawing 
- Assembly section 
- Dimensioning 

4 เรียนทฤษฎี 1 ชั่วโมง  
ผ่าน Power point  
Pre-test ต้นคาบ และพาทำ
แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย 0.5 
ชั่วโมง 

อ. กนต์ธร ธรรม
กุล 
วิดีโอ + Rubic 
และคณะผู้สอน 

13 สอบปลายภาค  
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
1.2, 1.3, 1.4 - การบ้าน ทุกสัปดาห์ 10% 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 - การทดสอบย่อย ทุกสัปดาห์ 15% 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4 - แบบฝึกหัด ทุกสัปดาห์ 25% 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4 - การสอบปลายภาค 13 30% 

1.2, 1.3, 1.4 - โครงงาน 14 20% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  หนังสือ และเอกสารประกอบการสอนหลัก 

1. แบบฝึกหัดและเอกสารการบรรยายในห้องเรียน 
2. Frederick E. et., Al., “Modern Graphics communication” 

2.  หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญ 
 
3.  หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิงที่แนะนำ  
 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1.   กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา โดยใช้แบบประเมินการสอนของศูนย์บริการการศึกษา

ในด้านปริมาณเนื้อหา ประสิทธิภาพการสอน คุณภาพของความรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนอ่ืน ๆ 
ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามท่ีรายวิชานี้ต้องรับผิดชอบ  

2.   กลยทุธ์การประเมินการสอน 
อาจารย์ทุกท่านต้องถูกประเมินการสอนโดยนักศึกษาผ่านระบบประเมินของมหาวิทยาลัย และ

นอกจากนี้อาจประเมินจากการทดสอบย่อยว่านักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาที่สอนมากน้อยเพียงใด 
3.   การปรับปรุงการสอน 

ผู้สอนรายวิชาต้องดำเนินการทั้งข้อ 1 และ 2 แล้วนำข้อมูลข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงวิธีการ
สอน หรือปรับปรุงสื่อเพื่อทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาได้ดีขึ้น นอกจากนี้จากผลการทดสอบยอ่ย
หรือการสอบกลางภาคเรียน ก็สามารถสะท้อนถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนว่าสามารถทำให้
นักศึกษามีความเข้าใจหรือไม่ โดยสรุปคือมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

4.   การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
มีการประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับเนื้อหาที่สอน รวมถึงความสามารถในการประเมิน

นักศึกษาของข้อสอบ คณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยาที่ร่วมสอนร่วมกันพิจารณาระดับคะแนนที่ใช้ในการตัด
เกรด  

5.   การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาโดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย

นักศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5) อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน และกลยุทธ์การสอนที่ใช้ มีการประชุมกลุ่มผู้สอนในขั้นตอนก่อนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษาเพื่อเตรียมงานและตกลงในกติกาว่าด้วยการเรียนการสอนให้อาจารย์ทุกท่านแจ้งให้นักศึกษา
เข้าใจตรงกัน และประชุมหลังการสอนเพื่อบันทึกปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนการสอน เพื่อวางแผน
พัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.   รหัสและชื่อรายวิชา 

ENG25 2070 การเขียนแบบทางกล (Mechanical Drawing) 

2.   จำนวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
      2  หน่วยกิต 2(1-3-5) 
3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)  
      ประเภทรายวิชา กลุ่มวิชาบังคับ 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัยและคณะ  ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน       
5.    ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
       ภาคการศึกษาท่ี 3 / นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
      ENG25 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 (Engineering graphics I) 
7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
       
8.   สถานที่เรียน 
      อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       
9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

29 ก.ค. 2564 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

การเขียนตัวอักษร เรขาคณิตพรรณนา การอ่านและเขียนภาพฉายตั ้งฉากและภาพฉายสามมิติ
มาตรฐาน การกำหนดมิติและความเผื่อในงานเขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น ภาพตัด ภาพช่วย การเขียนภาพ
ร่างด้วยมือเปล่า แบบรายละเอียดและแบบภาพประกอบ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1  เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้มีความหลากหลายและทันสมัย  
2.2  เพ่ือเพ่ิมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ 

1.คำอธิบายรายวิชา 
           การเขียนตัวอักษร เรขาคณิตพรรณนา การอ่านและเขียนภาพฉายตั้ งฉากและภาพฉายสามมิติ
มาตรฐาน การกำหนดมิติและความเผื่อในงานเขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น ภาพตัด ภาพช่วย การเขียนภาพ
ร่างด้วยมือเปล่า แบบรายละเอียดและแบบภาพประกอบ 
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย/ปฏิบัติการ 
 

POL PBL การศึกษาด้วยตนเอง 

12/36 - - 60 

 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล     
         ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นกลุ่มและรายบุคคลตามความต้องการ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยนักศึกษา
สามารถต่อผู้สอนเพื่อขอคำปรึกษาหรือแนะนำได้ในช่วงเวลาทำงาน ด้วยตนเองหรือโดยวิธีสื่อสารที่สะดวก ดังนี้  
สถานที่ติดต่อผู้สอน: ห้องพักอาจารย์ ME14 ชั้น 2 อาคารวิชาการ 1  
โทร. 044-22-4231 โทรสาร 044-22-4613 และ E-mail : prapun@sut.ac.th 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยาที่ต้องพัฒนา 
          ให้สัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และ ซื่อสัตย์สุจริต 

2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับ

ความสำคัญ 
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย ์
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและ

สิ่งแวดล้อม 
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
8. เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 
         พร้อมทั้งปลูกฝังความมีวินัย ใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความมีน้ำใจ เช่น นักศึกษารู้หน้าที่ 
(เข้าเรียนตรงเวลา และครบถ้วนตามเกณฑ์) รู้กาละเทศะ (แต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย เข้าห้องเรียนตรง
เวลา แจ้ง และส่งใบลาหากมีกิจธุระจำเป็น หรือเจ็บป่วย รักษามรรยาทในสังคม เคารพสิทธิผู้อื่น) เป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ (เตรียมพร้อมก่อนเรียน ทราบหัวข้อที่จะเรียน และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ เช่น ตอบคำถาม อภิปราย) สามารถนำผลการเรียนรู้ไปประกอบวิชาชีพ หรือใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตน 
และผู้อ่ืน มีสำนึกไทย สำนึก และภาคภูมิใจในวิชาชีพ รู้จริยธรรมในวิชาชีพ ฯลฯ 
 
1.2 วิธีการสอน 
        เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบรรยายเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา โดยแสดงที่มาของทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง 
ๆในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงาน กระตุ้นให้คิดตามหลักของเหตุและผล พยายาม
ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และใช้สื่อเชิงวัตถุบรรยายประกอบเพื่อให้เข้าใจ
ง่าย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ 
รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อ่ืน ทักษะการ
ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สอดแทรกเนื้อหา หรือกิจกรรมที่ส่งเสริม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ โดย 

1. กำหนดหัวข้อในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
2. แบบทดสอบย่อยในชั่วโมงเรียนหรือการบ้านในแต่ละหัวข้อ 
3. ใช้ความสามารถและเทคนิคถ่ายทอด อาทิ เรื่องเล่า ประสบการณ์ กรณีศึกษา 
4. ค้นคว้า เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนำเสนอ 
5. อภิปรายกลุ่ม 
6. บันทึกพฤติกรรมระหว่างการเรียน 
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1.3 วิธีการประเมินผล        
1. ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน (แต่งกาย ตรงต่อเวลา มรรยาทในสังคม) 
2. ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน(การอภิปรายผล การตอบ

คำถาม) 
3. ประเมินจากพฤติกรรมการนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย(การเตรียมตัว ทักษะในการสื่อสาร) 

 
2.  ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  

1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลศาสตร์ของดินซึ่งประกอบด้วย คุณสมบัติพื้นฐาน และคุณสมบัติ
ทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถคำนวณและวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินในลักษณะ
ต่างๆด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาของวิชาที่ศึกษา 
3. ประยุกต์องค์ความรู้ร่วมกับงานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง 
4. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5. สามารถใช้ความรู้และทักษะในรายวิชาเพ่ือการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริง 
 

2.2 วิธีการสอน 
          บรรยายเนื้อหาหลักตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา โดยแสดงที่มาของทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆในเชิง
วิเคราะห์ และเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงาน กระตุ้นให้คิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และใช้สื่อเชิงวัตถุบรรยายประกอบเพื่อให้เข้าใจง่าย 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ รู้จัก
วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อื่น ทักษะการใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สอดแทรกเนื้อหา หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ โดย 
 

1. กำหนดหัวข้อในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
2. แบบทดสอบย่อยในชั่วโมงเรียนหรือการบ้านในแต่ละหัวข้อ 
3. ใช้ความสามารถและเทคนิคถ่ายทอด อาทิ เรื่องเล่า ประสบการณ์ กรณีศึกษา 
4. ค้นคว้า เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนำเสนอและอภิปรายกลุ่ม 
5. บันทึกพฤติกรรมระหว่างการเรียน 
6. ศึกษาดูงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเรียน 
7. การอบรมให้ความรู้เฉพาะทางจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

 
2.3 วิธีการประเมินผล 
1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
2. ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. ทักษะการนำเสนอ การตอบคำถาม 
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3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ พิจารณาทั้งเหตุและผล 
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ 
4. มีจินตนาการและความยืดหยุ ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที ่เกี ่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ต่อยอดจากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
5. สามารถค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
3.2 วิธีการสอน 
         บรรยายเนื้อหาหลักตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา โดยแสดงที่มาของทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆในเชิง
วิเคราะห์ และเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงาน กระตุ้นให้คิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และใช้สื่อเชิงวัตถุบรรยายประกอบเพื่อให้เข้าใจง่าย 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ รู้จัก
วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อื่น ทักษะการใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สอดแทรกเนื้อหา หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ โดย 

1. กำหนดหัวข้อในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
2. แบบทดสอบย่อยในชั่วโมงเรียนหรือการบ้านในแต่ละหัวข้อ 
3. ใช้ความสามารถและเทคนิคถ่ายทอด อาทิ เรื่องเล่า ประสบการณ์ กรณีศึกษา 
4. ค้นคว้า เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนำเสนอและอภิปรายกลุ่ม 
5. บันทึกพฤติกรรมระหว่างการเรียน 
6. ศึกษาดูงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเรียน 
7. การอบรมให้ความรู้เฉพาะทางจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

 
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 

1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
2. ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. ทักษะการนำเสนอ การตอบคำถาม 
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4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถให้ความช่วยเหลือ ข้อเสนอแนะและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ใน

กลุ่มท้ังในบทบาทของผู้นำหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 
3. มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
4. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ 
5. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
6. รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 

สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื ่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

7. มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย 
 
4.2  วิธีการสอน 
        เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบรรยายเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา โดยแสดงที่มาของทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง 
ๆในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงาน กระตุ้นให้คิดตามหลักของเหตุและผล พยายาม
ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และใช้สื่อเชิงวัตถุบรรยายประกอบเพื่อให้เข้าใจ
ง่าย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ 
รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อ่ืน ทักษะการ
ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สอดแทรกเนื้อหา หรือกิจกรรมที่ส่งเสริม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ โดย 

1. กำหนดหัวข้อในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
2. แบบทดสอบย่อยในชั่วโมงเรียนหรือการบ้านในแต่ละหัวข้อ 
3. ใช้ความสามารถและเทคนิคถ่ายทอด อาทิ เรื่องเล่า ประสบการณ์ กรณีศึกษา 
4. ค้นคว้า เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนำเสนอ 
5. อภิปรายกลุ่ม 
6. บันทึกพฤติกรรมระหว่างการเรียน 

 
4.3  วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
2. ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. ทักษะการนำเสนอ การตอบคำถาม 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
2. สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์

ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่าง

เหมาะสม 
4. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
5. มีความสามารถและความมั่นใจในการสรุปผลการศึกษา 
6. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยรูปภาพ 
7. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในงานทางวิศวกรรมได้ 

 
5.2 วิธีการสอน 
          เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบรรยายเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา โดยแสดงที่มาของทฤษฎีและกฎเกณฑ์
ต่าง ๆในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงาน กระตุ้นให้คิดตามหลักของเหตุและผล 
พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และใช้สื่อเชิงวัตถุบรรยายประกอบ
เพื่อให้เข้าใจง่าย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้
ฝึกฝนทักษะ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับ
ผู้อื่น ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สอดแทรกเนื้อหา หรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ โดย 

1. กำหนดหัวข้อในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
2. แบบทดสอบย่อยในชั่วโมงเรียนหรือการบ้านในแต่ละหัวข้อ 
3. ใช้ความสามารถและเทคนิคถ่ายทอด อาทิ เรื่องเล่า ประสบการณ์ กรณีศึกษา 
4. ค้นคว้า เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนำเสนอ 
5. อภิปรายกลุ่ม 
6. บันทึกพฤติกรรมระหว่างการเรียน 

 
5.3 วิธีการประเมินผล 

1. ทดสอบย่อย ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน สอบปลายภาค 
2. ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย ในรูปโครงงาน  
3. ทักษะการนำเสนอ  
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.แผนการสอน 
 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่

ใช้  

ผู้สอน 

1 การเขียนแบบทางกล 2 มิติ ด้วยโปรแกรม 
AutoCAD  
- การตั้งค่า Work space สำหรับการทา
งาน  
- การตั้งค่า Layer สำหรับการเขียนแบบ
ทางวิศวกรรม  
- การสร้าง Layout/Title block สำหรับ
การวางแบบทางวิศวกรรม  
- การวาดแบบทางวิศวกรรมด้วยชุดคำสั่ง 
Draw (Line, Rectangular, Polygon, 
Circle, Arc, Ellipse, etc.)  
- การวาดแบบทางวิศวกรรมด้วยชุดคำสั่ง 
Modify (Copy, Mirror, Offset, Array, 
Move, Rotate, Scale, Chamfer, 
Fillet, Trim, Extend, etc.) 

4 บรรยาย/ 
ฝึกปฏิบัติการ 

อ.ดร.ธีทัต และ
คณะ 

2 การเขียนแบบภาพฉายหลายมุมมองด้วย
โปรแกรม AutoCAD 
- การเขียนแบบภาพฉายหลายมุมมองด้วย
ชุดคำสั่ง Draw และชุดคำสั่ง 
Draw (ต่อจากสัปดาห์ที่ 2) 
การเขียนแบบไอโซเมตริกด้วยโปรแกรม 
AutoCAD 
- การเขียนแบบไอโซเมตริกด้วยชุดคำสั่ง 
Draw และชุดคาสั่ง Draw (ต่อ 
จากสัปดาห์ที่ 2) 
- การให้ขนาดของแบบทางวิศวกรรมใน
ลักษณะแบบ 3 มิติ 

4 บรรยาย/ 
ฝึกปฏิบัติการ 

อ.ดร.ธีทัต และ
คณะ 

3 แนะนาการใช้โปรแกรม SolidWorks 
เขียนแบบ 2 มิติ  
- การใช้ชุดคำสั่ง Sketch, Editing a 
sketch, dimension และRelative  

4 บรรยาย/ 
ฝึกปฏิบัติการ 

อ.ดร.ธีทัต และ
คณะ 
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4 การใช้โปรแกรม SolidWorks เขียนแบบ 
3 มิติ 
- การใช้ชุดคำสั่ง Sketch, Editing a 
sketch, และ Features 
(Extrusions, Fillet, Chamfer, 
Revolves, Sweeps, Lofts, Patten) 

4 บรรยาย/ 
ฝึกปฏิบัติการ 

อ.ดร.ธีทัต และ
คณะ 

5 การใช้โปรแกรม SolidWorks เขียนแบบ 
3 มิติ 
- การใช้ชุดคำสั่ง Sketch, Editing a 
sketch, และ Features (Shell, 
Rib, Mirror, Spiral) 

4 บรรยาย/ 
ฝึกปฏิบัติการ 

อ.ดร.ธีทัต และ
คณะ 

6 การข้ึนรูปด้วย Sheet Metal ด้วยคำสั่ง 
Base flange/tab, Edge flange, Miter 
flange, Hem, Fold, Unfold และ 
Flatten 

4 บรรยาย/ 
ฝึกปฏิบัติการ 

อ.ดร.ธีทัต และ
คณะ 

7 การสร้างชิ้นงานประกอบ (Assembly) 
และการเขียนแบบการยึดต่อด้วยรอย
เชื่อม 
และสลักเกลียวด้วยคำสั่ง Edit/Insert 
component, Mate Fasteners, 
Exploded View และ Welding 
(Membrane structure) 

4 บรรยาย/ 
ฝึกปฏิบัติการ 

อ.ดร.ธีทัต และ
คณะ 

8 การวางแบบทางวิศวกรรม (Engineering 
Drawing) ด้วยคำสั่ง Standard 3 view, 
Model view, Section view, Detail 
view, Auxiliary, Exploded View, 
Weld symbol, และ Bill of material 
รวมถึงการสร้าง Title block สำหรับการ
วางแบบทางวิศวกรรม 

4 บรรยาย/ 
ฝึกปฏิบัติการ 

อ.ดร.ธีทัต และ
คณะ 

9 การวางแบบทางวิศวกรรม ด้วยชุดคาสั่ง 
GD&T และพิกัดงานสวม 

4 บรรยาย/ 
ฝึกปฏิบัติการ 

อ.ดร.ธีทัต และ
คณะ 

10 สอบนำเสนอโครงงานประจำรายวิชา 4 บรรยาย/ 
ฝึกปฏิบัติการ 

อ.ดร.ธีทัต และ
คณะ 

11 สอบโครงงานครั้งที่ 3 4 บรรยาย/ 
ฝึกปฏิบัติการ 

อ.ดร.ธีทัต และ
คณะ 

12 สอบโครงงานครั้งที่ 3 4 บรรยาย/ 
ฝึกปฏิบัติการ 

อ.ดร.ธีทัต และ
คณะ 

13 สอบประจำภาค 4 บรรยาย/ 
ฝึกปฏิบัติการ 

อ.ดร.ธีทัต และ
คณะ 
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* จำนวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิต 

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของ
การประเมิน 

สัปดาห์ที่ 1 - 10 
สัปดาห์ที่ 1 - 10 
สัปดาห์ 1-2 
สัปดาห์ 3-5 
 
สัปดาห์ 6-9 
 
สัปดาห์ 4-12 

ทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน + การบ้าน 
ทดสอบย่อยในชั้นเรียนก่อนเรียน-หลังเรียน 
สอบย่อย (AutoCAD) ผ่าน SUT E-Learning  
สอบกลางภาค ผ่าน SUT E-Learning  
ผ่าน SUT E-Learning  
สอบประจำภาคผ่าน SUT E-Learning  
ผ่าน SUT E-Learning  
สอบนำเสนอโครงงาน 

ทุกสัปดาห์ 
ทุกสัปดาห์ 
สัปดาห์ 4 
สัปดาห์ 5 

 
สัปดาห์ 13 

 
 

สัปดาห์ 10-12 

10% 
5% 

 
15% 

 
35% 

 
 

15% 
 

โครงงานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเขียนแบบงานโครงงาน ประกอบด้วย Parts, Detail drawing, 
Part assembly พร้อมแจง BOM ทำ VDO นำเสนองานโครงงาน พร้อมทำภาพเคลื่อนไหวงานประกอบและ
ถอดประกอบ โดยมีส ัดส่วนงานดังนี ้ 1) Parts and assembly (5%) 2) Detail drawing (5%) 3) VDO 
นำเสนอโครงงาน (5%) 
* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ตำราและเอกสารหลัก 
แบบฝึกหัดและเอกสารประกอบการสอนในชั้นเรียน 
2.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
Thomas E. French, et. Al., “Mechanical Drawing CAD-CAM Communications”, 12th Edition, 
McGraw-Hill, 1997. 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
เว็ปไซต์  ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา  เช่น  คำอธิบายศัพท์Wikipedia   

 
หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - การประเมินเนื้อหารายวิชาและผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย      
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     - การประเมินจากการถามและการตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน 
     - การประเมินผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
     - การประเมินผลจากผลการสอบของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 

 - การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
     - ปรับปรุงการสอนจากการหารือกับอาจารย์ที่สอนร่วมในวิชาเดียวกัน และคณาจารย์ในสาขาวิชาหรือ

คณาจารย์ในสาขาวิชาชีพของนักศึกษา  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
 - ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ และงานที่มอบหมาย 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  -  พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละหัวข้อ ข้อเสนอของนักศึกษาในการประเมิน มาจัดเตรียม
แผนการสอนและรายละเอียดการสอนใหม่ 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สาขาวิชา/สำนักวิชา            สถานนวัตกรรมวิศวศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.   รหัสและชื่อรายวิชา 

ENG20 1010 แนะนำวิชาชีพวิศวกร (Introduction to Engineering Profession) 
2.   จำนวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
      1 หน่วยกิต 1(0-3-3) 
3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (รายวิชากลาง รับผิดชอบโดยสถานนวัตกรรมวิศวศึกษา)  
       ประเภทรายวิชา กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      ผศ.ดร.ชิตพงศ์  เวชไธสงค์, อ.ดร. สมศักดิ์ ศิวดำรงค์พงศ์ 
5.    ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
       ภาคการศึกษาท่ี 3  
6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8.   สถานที่เรียน 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       
9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 ภาคการศึกษาท่ี 3/2563 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 อธิบายจรรยาบรรณวิศวกรได้ 
1.2 อธิบายความสำคัญของความปลอดภัยในงานวิศวกรรมได้ 
1.3 เข้าใจวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์ของสาขาวิชาต่างๆ 
1.4 ระบุสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจเลือกศึกษาต่อในอนาคตได้ 
3. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1 มีใช้วิธีการสอนแบบสัมนาวิธีสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือพิจารณา

หัวข้อที่กลุ่มมีความสนใจร่วมกัน เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด ทักษะการตัดสินใจ 
2.2 เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้มีความทันสมัยทันต่อเทคโนโลยีและสอดคล้องกับสถานการณ์ใน

ปัจจุบัน 
2.3 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและการ

ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียน 
2.4 มีการเพ่ิมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
4. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 CLOs TQF1 TQF2 TQF3 TQF 4 TQF 5 TQF 6 
1.1 อธิบายจรรยาบรรณวิศวกรได้  I     
1.2 อธ ิ บ า ย ค ว า ม ส ำ ค ั ญ ข อ ง คว าม
ปลอดภัยในงานวิศวกรรมได้ 

I  R    

1.3 เข้าใจวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์
ของสาขาวิชาต่างๆ 

 I     

1.4 ระบุสาขาว ิชาว ิศวกรรมศาสตร ์ที่
นักศึกษาสนใจเลือกศึกษาต่อในอนาคตได้ 

 A     

Remark: 
I – Intro, R – Reinforce, A - Assess 
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หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ 
1. คำอธิบายรายวิชา 

ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร์ องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณวิศวกร 
ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม แนะนำวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมจากหลักสูตรต่าง ๆ โดยนักศึกษาต้องเข้ารว่ม
อบรมเชิงปฏิบัติการของหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ให้ได้อย่างน้อย 8 ครั้ง 

 

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สัมมนา การฝึกปฏิบัติและฝึก
ทักษะในชั้นเรียน 

การเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติการ 

การฝึกงาน กิจกรรมการเรียนรู้ที่
ได้รับมอบหมาย 

- 27 - 9 - - 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล    
3.1 นักศึกษาสามารถสอบถามอาจารย์ผู้สอนได้ในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอน และผ่านระบบ   
     สารสนเทศ  
3.2 อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
5. Micro-Credential 
Specific Outcome Evident Assessment Criteria  Learning Unit 
Engineering Ethics  Examination MCQ -Perform services only in 

areas of their competence. 
Issue public statements only 
in an objective and truthful 
manner. 
-Act for each employer or 
client as faithful agents or 
trustees. 
-Avoid deceptive acts. 
-Conduct themselves 
honorably, responsibly, 
ethically, and lawfully so as 
to enhance the honor, 
reputation, and usefulness 
of the profession. 

Engineering Safety Examination MCQ -Hold paramount the safety, 
health, and welfare of the 
public. 

Engineering 
Profession 

Examination MCQ, Assignment, 
Survey form 

ว ิ ศ ว ก ร รม ไฟฟ ้ า ,ว ิ ศ ว ก ร ร ม
อิเล็กทรอนิกส์,วิศวกรรมเกษตร
และอาหาร ,ว ิ ศวกรรมโยธา ,
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ว ิ ศ ว ก ร ร ม เ ค มี ,ว ิ ศ ว ก ร ร ม
สิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมเครื่องกล,
ว ิศวกรรมยานยนต์ ,ว ิศวกรรม
อากาศยาน ,วิศวกรรมโลหการ ,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรม
โทรคมนาคม,วิศวกรรมพอลิเมอร์,
วิศวกรรมอุตสาหการ ,วิศวกรรม
การผลิตอัตโนมัติและหุ ่นยนต์ ,
ว ิศวกรรมเซราม ิก ,ว ิศวกรรม
ปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี ,
วิศวกรรมธรณี,วิศวกรรมขนส่ง
และโลจิสติกส์, หลักสูตรนอกเวลา 

Majoring Selection Evaluation Assignment, Survey 
form 

ตำแหน่งงานด้านว ิศวกรรมใน
ตลาดแรงงานไทย, การเลือกเข้า
หลักสูตรวิศวกรรม  
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.3 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ปฏิบัติตนอย่างมีวินัย มีความซื่อสัตย์  
(2) สามารถควบคุมตนเอง รู้จักแบ่งเวลาและทำงานเต็มกำลังความสามารถ 
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

1.4 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) กำหนดให้นักศึกษามีระเบียบวินัยในการเรียน เช่น การทำงาน การส่งงานตรงเวลา การไม่ลอกงาน 
เป็นต้น ทั้งในขณะเรียนและในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(2) มอบหมายให้ทำงานกลุ่ม เพ่ือดูการให้ความร่วมมือกันเป็นกลุ่ม ความทุ่มเทในการทำงาน และการแบ่ง
เวลาในการทำงาน 
(3) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย เสนอความคิดเห็น สรุปผลการทำงาน 

1.5 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าห้องเรียน การตรงต่อเวลา ความใส่ใจอย่างต่อเนื่อง 
(2) การสร้างคำถามโดยผู้สอนและผู้เรียนระหว่างทำการเรียนการสอน 
(3) การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ (Reflection) และการพูดคุย การอภิปรายแบบกลุ่มและรายบุคคล 

2.  ความรู้ 
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู ้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื ้นฐาน วิทยาศาสตร์พื ้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร์  
(2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และ
การศึกษาต่อในระดับสูง 
(3) ตามทันการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลก  
มีความรู้ในการสร้างนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และประเทศ
ไทย 4.0 

2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ใช้การสอนในรูปแบบโมดูล โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติและฝึกทักษะในชั้น 
(2) จัดการเรียนการสอนแบบ CDIO เพ่ือฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ การประยุกต์ทฤษฎี เพ่ือการประกอบ
วิชาชีพได้ 
(3) ใช้การเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) ศึกษาจากตัวอย่างกรณีศึกษา  
(4) จัดกิจกรรมตั้งคำถาม ตอบปัญหา โดยให้นักศึกษาอ่านเตรียมก่อนเข้าห้องเรียนเพื่อนำข้อมูลมา
อภิปราย และแสดงความคิดเห็นแบ่งปันกับเพื่อนนักศึกษาและผู้สอน (นโยบายการพัฒนาและผลกระทบ
ของการพัฒนาตนเอง การสร้างความรู้นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ) และให้เห็นความรู้และ
ความคิดท่ีแตกต่างกัน (รู้จักตนเองและสังคม) 
(5) เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่เก่ียวข้องมาแบ่งปันประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา 

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า 
(2) การใช้ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัยเพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่สอน 
(3) การวัดผลแบบไม่จำกัดคำตอบ (Extended Response Question) 
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(4) ประเมินจากสัมมนา รายงาน กิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายที่นักศึกษาจัดทำ การนำเสนอ
ผลงานค้นคว้าหน้าชั้นเรียน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ วิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากหลักฐานและนำข้อสรุปมา
ใช้ได ้
(2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ความรู้ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขและตัดสินใจด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์
อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 
(3) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพื่อให้นักศึกษาฝึกคิดเชิงวิพากษ์ กระตุ้นให้เกิด
ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์จากกรณีศึกษา 
(2) การนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานในโรงงานอุคสาหกรรม และร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อศึกษา
กรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง  
(3) กิจกรรมอภิปรายโดยเน้นการอภิปรายกลุ่ม เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหา 
(4) แบบฝึกหัดในและนอกชั้นเรียน ตอบปัญหา อภิปราย 

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินจากการเขียนรายงานของนักศึกษา 
(2) ประเมินจากการใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ปัญหา 
(3) ประเมินจาการที่นักศึกษาจะต้องตั้งคำถามและให้คำตอบได้ด้วยตนเอง 
(4) ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) บัณฑิตมีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการบริหารจัดการและทำงานเป็นหมู่คณะ รู้จัก
รับผิดชอบในหน้าที่ และรับผิดชอบต่อสังคม 
(2) รู้จักความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการปรับตัวในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสื่อสารความคิดระหว่างบุคคล 
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการอภิปรายกลุ่ม 
(3) จัดการเรียนการสอนด้วยการให้ทำรายงานกลุ่ม และนำเสนอในชั้นเรียน 

4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทำกิจกรรม 
(2) สังเกตจากการให้ความร่วมมือในการอภิปราย 
(3) ประเมินจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่มทำงานและจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถสรุปประเด็น และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่ถูกต้อง เหมาะสม
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
(2) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นคืน รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การศึกษาค้นคว้า 
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(3) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ข้อมูลทางสถิติและตรรกศาสตร์ที่จำเป็นต่อการทำงาน 
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาได้มีกิจกรรมสื่อสารและใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะ
เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 
(2) ให้นักศึกษานำเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นถึง
ความสำคัญและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและสืบค้นข้อมูล 
(3) มอบหมายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์
อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี 

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(1)  ประเมินทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร ทั้งจากการเรียนในห้องเรียนและจากการนำเสนองาน 
(2) กำหนดให้นักศึกษาต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ก่อนจบการศึกษา 
(3) ประเมินจากความถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและสืบค้นข้อมูล รวมทั้งวิธีการที่

ถูกต้องในการจัดทำเอกสารทางวิชาการ 
(4) ประเมินจากการทำข้อสอบและงานเขียนที่มีส่วนเกี ่ยวข้องกับการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิง

คณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ 
6. ทักษะพิสัย 
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

(1) มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรมศาสตร์ และการ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
(2) มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทางเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ในงานที่ดำเนินงาน 
(3) สามารถออกแบบและสร้างชิ้นงานทางวิศวกรรมด้วยกระบวนการผลิตขั้นพ้ืนฐานหรือขั้นสูงได้ 

6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
(1) จัดการสอนให้นักศึกษาประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย  
(2) การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO และนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม และ
ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือหาหัวข้อโครงงานจากอุตสาหกรรม 
(3) ทดสอบฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะทางเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดำเนินการ และสามารถนำความรู้
ทางทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
(1) ประเมินจากความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื ่องมือพื ้นฐานทาง วิศวกรรมศาสตร์และการ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
(2) ประเมินจากการแก้ปัญหาเฉพาะทางเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดำเนินการ และประเมินงานที่ได้
จากภาคปฏิบัติว่ามีประสิทธิภาพอย่างไร 
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หมวดที่ 5  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. แผนการสอน 

Wee
k 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวนชั่วโมงการเรียนการสอน 

ผู้รับ
ชอบ 

CLOs วิธีการ
ประเมิ

น 

สัดส่วน
ของการ
ประเมิน 

  Lecture Seminar Worksho
p 

Lab TA/
อาจารย์ 

  - 

1 ชี้แจงการเลือกสาขา/
แนะนำรายวิชา 

- 3 - -  1 Atten
dance 

20% 

2 แนะนำรายวิชา 
เกณฑ์การ 
ประเมินผล บรรยาย
เรื่อง 
องค์กรทีเก่ียวข้องกับ
วิชาชีพวิศวกร 
จรรยาบรรณวิศวกร
และความปลอดภัย
ในการ 
ทำงาน 

- 3 - -  1 Atten
dance
, MCQ 

9% 

3 วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 
วิศวกรรมเกษตรและ
อาหาร 

- 3 - -  1 Atten
dance
, MCQ 

9% 

4 วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

- 3 - -  2 Atten
dance
, MCQ 

12% 

5 วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมยานยนต์ 
วิศวกรรมอากาศยาน 
วิศวกรรมโลหการ 
 

- 3 - -  

6 วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรม
โทรคมนาคม 
วิศวกรรมพอลิเมอร์ 
 

- 3 - -  Atten
dance
, MCQ 

9% 
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Wee
k 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวนชั่วโมงการเรียนการสอน 

ผู้รับ
ชอบ 

CLOs วิธีการ
ประเมิ

น 

สัดส่วน
ของการ
ประเมิน 

  Lecture Seminar Worksho
p 

Lab TA/
อาจารย์ 

  - 

7 หยุดเรียนเนื่องจาก
สอบกลางภาค 

- - - -  - 
- - 

8 วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมการผลิต
อัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
วิศวกรรมเซรามิก 
 

- 3 - -  

3 
Atten
dance
, MCQ 

9% 

9 วิศวกรรมปีโตรเลียม
และเทคโนโลยีธรณี 
วิศวกรรมธรณี 
วิศวกรรมขนส่ง
และโลจิสติกส์ 
หลักสูตรนอกเวลา 

- 3 - -  

3 
Atten
dance
, MCQ 

12% 

10 ‐ ตอบแบบสอบถาม
เกณฑ์การเลือกสาขา 
‐ เข้าร่วมกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ในห้องปฏิบัติการ
วิศวกรรม 

- - 3 -  

3 

Atten
dance

, 
Rubri

c 

5% 

11 ‐ เข้าร่วมกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ในห้องปฏิบัติการ
วิศวกรรม 

- - 3 -  

2,3 

Atten
dance

, 
Rubri

c 

5% 

12 ‐ เข้าร่วมกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ในห้องปฏิบัติการ
วิศวกรรม 

- - 3 -  

3 

Atten
dance

, 
Rubri

c 

5% 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ตำราและเอกสารหลัก 
 Design Thinking Handbook By Eli Woolery 
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

Design Thinking for Strategic Innovation : What They Can't Teach You at Business or Design School, 
WILEY 

Design Thinking for Beginners; SkillUp, https://www.simplilearn.com/learn-design-thinking-basics-
free-course-skillup 

 
หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - การประเมินเนื้อหารายวิชาและผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     - การประเมินจากการถามและการตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน 
     - การประเมินผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
     - การประเมินผลจากผลการเรียนของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 

- ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกันของคณาจารย์ในสาขาวิชา 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
 - ทวนสอบโดยการประเมินข้อสอบที่นักศึกษาทำและงานที่ได้รับมอบหมาย 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  โดยพิจารณาจากผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละหัวข้อ การประเมินการสอน
และข้อเสนอแนะจากของนักศึกษา เพ่ือนำมาปรับปรุงแผนการสอน และเป็นแนวทางในการพัฒนารายวิชาต่อไป  
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    ENG25 2060 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล  
                      (Applied Mathematics for Mechanical Engineering) 
2. จำนวนหน่วยกิต 
     2(2-0-4) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

คณาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
5.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ 2 / นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 

SCI03 1005 แคลคูลัส 3 
7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 

- 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
ผู้เรียนสามารถหาค่าของสมการและระบบสมการพีชคณิตเชิงเส้น แก้ปัญหาค่าไอเกนและไอเกนเวกเตอร์ 
แก้ปัญหาปัญหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข แก้สมการและระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นด้วยวิธีการ
แปลงลาปลาส เข้าใจและสามารถแก้ปัญหาแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของเวกเตอร์ได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เป็นรายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตร  

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1.คำอธิบายรายวิชา  

ค่ารากของสมการ พีชคณิตเชิงเส้น ปัญหาค่าไอเกนและไอเกนเวกเตอร์อนุกรมเทย์เลอร์และการ ประยุกต์ใช้
การแก้ปัญหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ทบทวนสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การแปลงลาปลาส แบบจำลอง
ระบบทางกล ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของเวกเตอร์ เกรเดียนต์ ไดเวอร์
เจนซ์ และเคิร์ล 
2.จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

24 - - 48 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 



- 344 - 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 
1   สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา        
2   คำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ  1  
3   วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐาน
การเรียนรู้แต่ละด้านที่เก่ียวข้อง 
 
1.คุณธรรม จริยธรรม 
1.1คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
ปลูกฝังความมีวินัย ใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและความมีน้ำใจ 
1.2   วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
สอดแทรกกรณีศึกษาระหว่างการเรียนการสอนในรายวิชา 
1.3  วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากความสนใจในการเรียน การใฝ่รู้และการทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง 
2.ความรู ้
2.1   ความรู้ที่จะได้รับ  
สามารถประยุกต์ใช้กรรมวิธีทางคณิตศาสตร์สำหรับแก้ปัญหาพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลได้ ได้แก ่การหาค่าราก ปญัหา
ค่าไปเกน ปัญหาปริพันธ์และอนุพันธ์สามัญ และแคลคูลสัเชิงอนุพันธ์ของเวกเตอร ์
2.2 วิธีการสอน 
 บรรยาย พาทำแบบฝึกหัด และให้การบ้าน 
2.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากคะแนนสอบที่ทำได้ตามวิธีการมาตรฐาน และคะแนนจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
3.ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และเลือกใช้กรรมวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
3.2 วิธีการสอน 
บรรยาย พาทำแบบฝึกหัด และให้การบ้าน 
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
ประเมินจากคะแนนสอบที่ทำได้ ตามวิธีการมาตรฐาน 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา 
เปิดให้มีการซักถามและให้ในห้องเรียนมีส่วนร่วมในการตอบและแสดงความคิด 
4.2วิธีการสอน 
สอนในห้องเรียนปกติ พาทำแบบฝึกหัด และให้การบ้าน 
4.3วิธีการประเมิน 
  ประเมินจากการตอบสนองในห้องเรียน การกล้าพูด กล้าแสดงความเห็น และความรับผิดชอบจากงานที่
ได้รับมอบหมาย 
5..ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
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ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานช่วยในการคำนวณ ใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล 
5.2วิธีการสอน 
พาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานช่วยในการคำนวณ และมอบหมายการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 
5.3วิธีการประเมิน 
ตรวจการบ้านและงานที่มอบหมาย 
6.ทักษะพิสัย 
6.1ทักษะพิสัย 
ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานช่วยในการคำนวณได้อย่างถูกต้อง 
6.2วิธีการสอน 
พาทำแบบฝึกหัด 
6.3วิธีการประเมิน 
ตรวจการบ้านและงานที่มอบหมาย 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่

ใช้  

ผู้สอน 

1 การหาคา่รากของสมการเชิงตัวเลข #1 
- อนุกรมเทย์เลอร ์
- หาค่ารากของสมการตวัแปรเดียว 
- หาค่ารากของระบบสมการดว้ยกรรมวธิีเชิงตวัเลข 

2 บรรยาย ทำ
แบบฝึกหัด 
/visualizer 

อาจารย์-
เครื่องกล 

2 การหาคา่รากของสมการเชิงตัวเลข #2 
- หาค่ารากของระบบสมการดว้ยกรรมวธิีเชิงตวัเลข 

2 บรรยาย ทำ
แบบฝึกหัด 
/visualizer 

อาจารย์-
เครื่องกล 

3 ปัญหาค่าไอเกน 
- หาค่าไอเกนและไอเกนเวกเตอร์  

2 บรรยาย ทำ
แบบฝึกหัด 
/visualizer 

อาจารย์-
เครื่องกล 

4 แก้ปัญหาอนุพันธ์ด้วยกรรมวิธีเชิงตัวเลข 
- แก้ปัญหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข  

2 บรรยาย ทำ
แบบฝึกหัด 
/visualizer 

อาจารย์-
เครื่องกล 

5 แก้ปัญหาปริพันธ์ด้วยกรรมวิธีเชิงตัวเลข #1 
- แก้ปัญหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ครั้งที่1 

2 บรรยาย ทำ
แบบฝึกหัด 
/visualizer 

อาจารย์-
เครื่องกล 

6 แก้ปัญหาปริพันธ์ด้วยกรรมวิธีเชิงตัวเลข #2 
- แก้ปัญหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ครั้งที่2 

2 บรรยาย ทำ
แบบฝึกหัด 
/visualizer 

อาจารย์-
เครื่องกล 

7 ไม่มี  - - -  
8 แก้ปัญหาอนุพันธ์แบบแม่นตรง 

- วธิีการแปลงลาปลาส  
2 บรรยาย ทำ

แบบฝึกหัด 
/visualizer 

อาจารย์-
เครื่องกล 

9 แก้ปัญหาระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญแบบ
แม่นตรง 
- วธิีการแปลงลาปลาส 

2 บรรยาย ทำ
แบบฝึกหัด 
/visualizer 

อาจารย์-
เครื่องกล 

10 แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของเวกเตอร์ #1 2 บรรยาย ทำ
แบบฝึกหัด 
/visualizer 

อาจารย์-
เครื่องกล 

11 แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของเวกเตอร์ #2 2 บรรยาย ทำ
แบบฝึกหัด 
/visualizer 

อาจารย์-
เครื่องกล 
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12 ทบทวนเนื้อหา 2 บรรยาย ทำ
แบบฝึกหัด 
/visualizer 

อาจารย์-
เครื่องกล 

* จำนวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิต 
 

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้*  วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของ

การประเมิน 

เนื้อหาใน
สัปดาห์ที่ 2 

ถึง 10 

การบ้าน ทุกสัปดาห์ 10 

เนื้อหาใน
สัปดาห์ที่ 2 

ถึง 10 

ทดสอบย่อยในชั้นเรียน  ทุกสัปดาห์ 40 

เนื้อหาใน
สัปดาห์ที่ 2 

ถึง 10 

การสอบ สัปดาห์ที่ 7 และ 13 50 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามท่ีปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.2) 
** วิธีการประเมิน เชน่ ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรือการทดสอบ 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตำราและเอกสารหลัก 
-Numerical Methods for Engineers, S C Chapra and R P Canale  
-Advanced Engineering Mathematics, E Kreyszig   
2.เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

เอกสารประกอบการสอนเพิ่มเติม ที่ผู้สอนจัดเตรียมให้ 
3.เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม / ปราโมทย์ เดชะอำไพ 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินการสอน ที่จัดทำในระดับมหาวิทยาลัย 
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ผลการเรียนนักศึกษา และผลการประเมินโดยนักศึกษา 
3.การปรับปรุงการสอน 

การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมกลุ่มผู้สอนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ และงานที่มอบหมาย  

5.การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละหัวข้อ ข้อเสนอของนักศึกษาในการประเมิน มาจัดเตรียม

แผนการสอนและรายละเอียดการสอนใหม่  
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Course specifications 
Name of University               Suranaree University of Technology 
School/Institute           School of Civil Engineering  
                                             Institute of Engineering 

 
Section 1 General Information 

1.   Course Code and Title 
ENG30 2001 Engineering Statics 

2.   Number of Credits (Trimester system) 
4 Credits 4 (4-0-8) 

3.   Academic Program and Type of Course 
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering (Revised Program, 2019) 

       Basic Engineering Courses 
4.   Responsible Faculty/ Coordinator/ Lecturer 
      Assoc.Prof.Dr.Sittichai Seangatith       Coordinator/ Lecturer Section 1 
      Assist.Prof.Dr.Chow Hirunteeyakul     Lecturer Section 2 
      Assist.Prof.Dr.Preeyaphorn Kosa        Lecturer Section 3 
      Assist.Prof.Dr.Theerawat Sinsiri         Lecturer Section 4 
      Lecturer Dr.Rattanaporn Kasemsri    Lecturer Section 5 
      Prof.Dr.Suksun Horpibooksuk           Lecturer Section 6 
5.    Academic Term/ Academic Year / Student Level 
       1st Trimester/ 2021 Academic year (Trimester 1/2564) / 2nd year student 
6.   Pre-requisite 
      SCI05 1001 Physics I 
7.   Co-requisites 
      None 
8.   Place of Study 
      Online teaching and learning by using various channels, depending on the Lecturers such 
as Google classroom, Facebook, Line, Google Meet. 
      Room B2101, B2103 and B2104 in Classroom Building I and room B5101 in Classroom 
Building II, Suranaree University of Technology 
9.   Latest Update 

 July 28, 2021 
10. Course Description or Course syllabus 
     Force systems, resultant forces and moments, equilibrium, structural analysis, internal 
forces, friction, center of gravity and centroid, moment of inertia, Virtual Work and Stability 
11. Number of Hours per Trimester 
     Lecture 44 hours. 
     Self-study for 8 hours per week. 
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Section 2 Program Learning Outcomes (PLO) and Course Learning Outcomes (CLO) 

530201 Engineering Statics 
PLO 1 an ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying 

principles of engineering, science, and mathematics. 
         1.2 Solution procedures and methods are defined. 

Course Learning Outcomes Teaching/ Learning 
strategy, and Action 

Assessment Tools and 
methods 

CLO 1 Ability to apply 
knowledge of 
mathematics, science and 
fundamental engineering 
in Engineering Statics 
problems. 

1. Lecturing on related 
mathematics, science and 
fundamental engineering 
necessary for Engineering 
Statics problems and 
discussion. 
2. Assigning students to 
solve problems 
independently or in-group. 

Homework, Quiz and 
Examinations. 
 
 
 
 
Homework 

CLO 2 Understanding and 
ability to apply the 
concept free-body diagram 
and the equations of 
equilibrium and 
mathematics in Engineering 
Statics problems. 

1. Lecturing on the 
concept free-body diagram 
and equations of 
equilibrium used to 
analyze of 2D and 3D in 
Engineering Statics 
problems with various type 
of structures and structural 
members  such as cable 
system, machine, truss, 
beam and frame and 
discussion. 
2. Assigning students to 
solve the problems 
independently or in-group. 

Homework, Quiz and 
Examinations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Homework 

  



- 351 - 

Section 3 Lecture Plan and Evaluation Plan 
12.  Lecture Plan 

Week Topics/ details Hours 
Teaching and 

Learning Activities 
and Medias 

Evaluation 

1 Chapter 1 Introduction 
Chapter 2 Force Vector 

4 - Assigning reading in 
Facebook group. 
- Assigning self-
learning from video 
clips in the YouTube 
playlist. 
- Lecturing in class. 
- Assigning self-
learning from the 
class-recorded video 
clips in the YouTube 
playlist. 

Quiz and 
Homework 

2 Chapter 2 Force Vector 
 

4 - Assigning reading in 
Facebook group. 
- Assigning self-
learning from video 
clips in the YouTube 
playlist. 
- Lecturing in class. 
- Assigning self-
learning from the 
class-recorded video 
clips in the YouTube 
playlist. 

Quiz and 
Homework 

3 
 

Chapter 3 Equilibrium of Particle 
 

4 - Assigning reading in 
Facebook group. 
- Assigning self-
learning from video 
clips in the YouTube 
playlist. 
- Lecturing in class. 
- Assigning self-
learning from the 
class-recorded video 

Quiz and 
Homework 
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clips in the YouTube 
playlist. 

4 Chapter 4 Force System 4 - Assigning reading in 
Facebook group. 
- Assigning self-
learning from video 
clips in the YouTube 
playlist. 
- Lecturing in class. 
- Assigning self-
learning from the 
class-recorded video 
clips in the YouTube 
playlist. 

Quiz and 
Homework 

5 Chapter 5 Equilibrium of Rigid 
Body 
 

4 - Assigning reading in 
Facebook group. 
- Assigning self-
learning from video 
clips in the YouTube 
playlist. 
- Lecturing in class. 
- Assigning self-
learning from the 
class-recorded video 
clips in the YouTube 
playlist. 

Quiz and 
Homework 

6 Chapter 6 Structure Analysis - 
Frame and Machine 

4 - Assigning reading in 
Facebook group. 
- Assigning self-
learning from video 
clips in the YouTube 
playlist. 
- Lecturing in class. 
- Assigning self-
learning from the 
class-recorded video 
clips in the YouTube 
playlist. 

Quiz and 
Homework 

  1.5  Midterm 
Examination I 
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7 Chapter 6 Structure Analysis - 
Truss 

4 - Assigning reading in 
Facebook group. 
- Assigning self-
learning from video 
clips in the YouTube 
playlist. 
- Lecturing in class. 
- Assigning self-
learning from the 
class-recorded video 
clips in the YouTube 
playlist. 

Quiz and 
Homework 

  2  Midterm 
Examination II 

8 Chapter 7 Internal Forces 4 - Assigning reading in 
Facebook group. 
- Assigning self-
learning from video 
clips in the YouTube 
playlist. 
- Lecturing in class. 
- Assigning self-
learning from the 
class-recorded video 
clips in the YouTube 
playlist. 

Quiz and 
Homework 

9 
 

Chapter 7 Internal Forces (ต่อ) 
Chapter 8 Frictions 

4 - Assigning reading in 
Facebook group. 
- Assigning self-
learning from video 
clips in the YouTube 
playlist. 
- Lecturing in class. 
- Assigning self-
learning from the 
class-recorded video 
clips in the YouTube 
playlist. 

Quiz and 
Homework 

10 Chapter 8 Frictions (ต่อ) 4 - Assigning reading in 
Facebook group. 

Quiz and 
Homework 
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Chapter 9 Center of Gravity  and 
Centroid 

- Assigning self-
learning from video 
clips in the YouTube 
playlist. 
- Lecturing in class. 
- Assigning self-
learning from the 
class-recorded video 
clips in the YouTube 
playlist. 

11 Chapter 9 Center of Gravity  and 
Centroid (ต่อ) 
Chapter 10 Moment of Inertia  

4 - Assigning reading in 
Facebook group. 
- Assigning self-
learning from video 
clips in the YouTube 
playlist. 
- Lecturing in class. 
- Assigning self-
learning from the 
class-recorded video 
clips in the YouTube 
playlist. 

Quiz and 
Homework 

12 Chapter 11 Virtual Work and 
Stability 

 

4 - Assigning reading in 
Facebook group. 
- Assigning self-
learning from video 
clips in the YouTube 
playlist. 
- Lecturing in class. 
- Assigning self-
learning from the 
class-recorded video 
clips in the YouTube 
playlist. 

Quiz and 
Homework 

  1.5  Midterm 
Examination III 

13  3  Final 
Examination 
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13.  Learning Evaluation Plan 
No. Evaluation Activity Week Weight 
1 Quiz and Homework 1-12 10% 
2 Midterm Examination I 6 16% 
3 Midterm Examination II 7 24% 
4 Midterm Examination III 12 20% 
5 Final Examination 13 30% 

 
Section 4 Teaching and Learning Resources 

14.  Textbook and Lecture Note 
Lecture Note Engineering Statics, Sittichai Seangatith, SUT, 2016. 

15.  References and Important Information 
1. Engineering Mechanics: Statics, 14th Edition, R.C. Hibbeler, Pearson, 2016, ISBN 

9780134056388. 
2. Engineering Mechanics: Statics, 12th SI Edition, R.C. Hibbeler, Prentice Hall, 2010. 
3. Vector Mechanics for Engineers: Statics, 8th Edition in SI Units, F.P. Beer, E.R. Johnson, 

Jr., and E.R. Eisenberg, McGraw Hill, 2007. 
4. Engineering Mechanics: Statics, 5th Edition, J.L. Merium and L.G. Kraige, John Wiley & 

Sons, 2002. 
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Section 5 Attainment Level to Achieve Program Learning Outcomes (PLO) 
PLO/ Performance 

Indicators 
Assessment Tools Criteria Standard 

PLO 1 an ability to identify, 
formulate, and solve complex 
engineering problems by 
applying principles of 
engineering, science, and 
mathematics. 
         1.2 Solution procedures 
and methods are defined. 
 

 
 
Written Exam: Draw FBD of 
the structural members and 
structures and apply the 
equations of equilibrium 
and mathematics to 
analyze of 2D and 3D in 
Engineering Statics 
problems correctly. 

 
 
5: score 80-
100% 
4: score 65-
79% 
3: score 50-
64%  
2: score 35-
49% 
1: score 0-
34% 

 
 
 
50% of 
students 
attain criteria 
3 or more. 

Note: (Preliminary) 
ข้อ 1 ในการสอบกลางภาค จะใช้ข้อสอบต่อไปนี้ในการวิเคราะห์การประเมินผลโดยตรงฯ 
ตัวบ่งชี้: 1.2 ระบุข้ันตอนและวิธีการหาผลลัพธ์ 

-   ใช้ข้อสอบข้อที่ 1 ของการสอบกลางภาค – สมดุลของอนุภาคใน 2 มิติ  
ข้อมูลจากการสอบกลางภาคจะสรุป เพ่ือใช้พัฒนาการสอนในช่วงก่อนปลายภาค โดยในการสอบปลายภาคจะ
ใช้ข้อสอบต่อไปนี้ในการวิเคราะห์การประเมินผลโดยตรงฯ และเทียบเคียงกับผลในการสอบกลางภาค 
ตัวบ่งชี้: 1.2 ระบุขั้นตอนและวิธีการหาผลลัพธ์ 

- ข้อสอบข้อที่ 4 ของการสอบปลายภาค –  Truss  



- 357 - 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.   รหัสและชื่อรายวิชา 

ENG25 2090 พลศาสตร์วิศวกรรมและการสั่นทางกล (Engineering Dynamics and Mechanical Vibration) 

2.   จำนวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
      4  หน่วยกิต 6(6-0-12) 
3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 
       ประเภทรายวิชา กลุ่มวชิาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
        อาจารย์พรพรม บุญพรม                                       ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน       
5.    ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
       ภาคการศึกษาท่ี 3 / นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ENG30 2001 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8.   สถานที่เรียน 
      อาคาร เรียนรวม 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       
9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

9 กันยายน 2564 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักพ้ืนฐานของพลศาสตร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน จลนศาสตร์ของ
อนุภาค สมการการเคลื ่อนที ่และกฎข้อที ่สองของนิวตัน งานและพลังงาน  อิมพัลส์และโมเมนตัม 
จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของวัตถุเกร็งในการเคลื่อนที่ในระนาบ สำหรับการวิเคราะห์การเคลื่อนของ
อนุภาคและวัตถุเกร็ง เรียนรู้ถึงการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ประโยชน์และโทษของ
การสั่นสะเทือน สามารถอธิบายปัญหาการสั่นสะเทือนด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ชนิดของการ
สั่นสะเทือน แหล่งกำเนิดการสั่นสะเทือน การสั่นชนิดหนึ่งลำดับขึ้นอิสระ และหลายลำดับขั้นอิสระ การหา
ผลเฉลยของสมการการสั ่น เรียนรู ้ว ิธีการป้องกันการสั ่นสะเทือน การแก้ปัญหาการสั่ นสะเทือนใน
อุตสาหกรรม 

6. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1  เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ ตรงกับความต้องการ 
      ของภาคอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
2.3 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง                
      ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียน  
2.4 มีการเพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ 

1.คำอธิบายรายวิชา 
       หลักพื้นฐานของพลศาสตร์  จลนศาสตร์และจลศาสตร์ของวัตถุเกร็ง และกลไกพื้นฐานที่
เคลื่อนที่ในระนาบ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  วิธีการของงานและพลังงาน  อิมพัลส์และโมเมนตัม การ
สั่นสะเทือนของระบบที่มีองศาอิสระอันดับหนึ่ง  การสั่นโดยการหมุน การสั่นแบบอิสระ  การสั่นแบบบังคับ  
การสั่นสะเทือนของระบบที่มีความอิสระหลายอันดับ การตอบสนองของระบบแบบต่อเนื่อง  การวัดการสั่น  
วิธีการควบคุมการสั่น 
 
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย/ปฏิบัติการ 
 

POL PBL การศึกษาด้วยตนเอง 

72 / 0 - - 144 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล     
 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.2 คุณธรรม จริยาที่ต้องพัฒนา 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อการนัดหมาย 
- ปลูกฝังความมีวินัย ใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ คุณธรรม และ จริยธรรม  
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

 
1.3 วิธีการสอน 

- ชั ่วโมงแรกของการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามีการปลูกฝังเรื ่องระเบียบวินัย บุคลิกภาพ รู้
กาลเทศะ มีทักษะสื่อสาร มีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อการนัดหมาย     

- สอดแทรกกรณีศึกษาระหว่างการเรียนการสอนในรายวิชา 
- ถามตอบในชั้นเรียนและอธิปรายถึงสาเหตุและวิธีการดำเนินการที่ถูกต้องในกรณีศึกษานั้นๆ 

 

1.4 วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  เข้าเรียนตรงเวลา 

  ส่งงานตรงตามกำหนด ความสนใจในการเรียน การใฝ่รู้และการทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง 
 

2.  ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

มีความรู้ความเข้าใจหลักพื้นฐานของพลศาสตร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน จลนศาสตร์ของอนุภาค 
สมการการเคลื่อนที่และกฎข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน  อิมพัลส์และโมเมนตัม จลนศาสตร์และ
พลศาสตร์ของวัตถุเกร็งในการเคลื่อนที่ในระนาบ  พื้นฐานการสั่นสะเทือน การแบ่งชนิดของการสั่นสะเทือน 
มวล สปริง และ ตัวหน่วง การสั่นอิสระ การสั่นบังคับ  การสั่นพ้อง ระบบที่มีความอิสระหลายอันดับ การหาผล
เฉลยของการสั่นสะเทือนด้วยวิธีต่างๆ วิธีการลดและควบคุมการสั่นแบบต่าง ๆ 
 
2.2 วิธีการสอน 

- บรรยายเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญของเนื้อหาในรายวิชา 
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและพานักศึกษาอภิปรายร่วมกัน 

 
2.3 วิธีการประเมินผล 

- การสอบระหว่างภาค ประจำภาค 
- Quiz 
- การทำรายงาน 
- การบ้าน 
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3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

- การนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ด้วยหลักการทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง 
     - สามารถสืบค้นความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทคเรียนได้ด้วยนตนเอง 
    - การนำความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์การสั่นสะเทือนในชีวิตประจำวัน และท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 
    3.2 วิธีการสอน 

- บรรยายและแสดงวิดิทัศน์ตัวอย่างเนื้อหาในบทความกับการนำมาใช้งานจริง 
    - สอดแทรกกรณีศึกษาในการเรียน 
    - อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
    - ประเมินความรู้ คิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
     - การมีส่วนร่วมในการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น  
     - ความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย  
4.2  วิธีการสอน 
     - มอบหมายการทำงานเป็นทีม 

- เปิดให้มีการซักถามในห้องเรียน กระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการตอบและแสดงความคิด 
- กำหนดระยะการส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ชัดเจน และรายงานผลการส่งงานและผลงานที่ได้ดำเนนิการ 

เพ่ือกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบและทราบผลลัพธ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 
 4.3  วิธีการประเมิน 
      - มีปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ต่อผู้อ่ืน 

- การตอบสนองในห้องเรียน การกล้าพูด กล้าแสดงความเห็น และความรับผิดชอบจากงานที่ได้ รับ
มอบหมาย 

- สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม  
- การนำเสนอผลงานร่วมกัน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- การค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินความถูกต้องข้อมูลที่ได้
รับมา โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม มาประกอบการพิจารณา 

5.2 วิธีการสอน 
      -  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา  
5.3 วิธีการประเมิน 
      -  ประเมินจากรายงาน และการนำเสนอ  
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6. ทักษะพิสัย 
6.1 ทักษะพิสัย 

- มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 

-  มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทางเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ในงานที่ดำเนินการ 

6.2 วิธีการสอน 
           - บรรยายและแสดงภาพ/วีดีทัศน์ตัวอย่างปัญหาการทำงานและการแก้ปัญหา 

    - ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ พร้อมอภิปรายถึงวิธีการแก้ไขปัญหานั้นๆ 

6.3 วิธีการประเมิน 
     - ประเมินจากการตอบสนองในห้องเรียน การกล้าพูด กล้าแสดงความเห็น 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.แผนการสอน 
 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1 แนะนำรายวิชา: ความสำคัญ ตำราที่ใช้ 
วัตถุประสงค์ เค้าโครงการสอน การ
ประเมินผล  
คิเนเมติกส์ของอนุภาค สำหรับการ
เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงและเส้นโค้งใน
ระนาบ  โดยการวิเคราะห์ด้วยระบบ
พิกัดฉาก  พิกัดตั้งฉากและสัมผัส  และ
พิกัดเชิงขั้ว 
 
 

6 บรรยาย จดบันทึก ชมสื่อ 
VDO 
พาทำแบบฝึกหัด 

พรพรม 
 

2 คิเนเมติกส์ของอนุภาค (ต่อ) 
การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ในระนาบ  
การเคลื่อนที่แบบมีเงื่อนไขของอนุภาคที่
เชื่อมต่อกัน 
คิเนติกส์ของอนุภาค  
การสร้างสมการการเคลื่อนที่และหาผล
เฉลยของการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง และ
เส้นโค้งในระนาบ โดยให้กฏข้อที่สอง
ของนิวตัน 

6 บรรยาย จดบันทึก พาทำ
แบบฝึกหัด 

พรพรม 
 

3 คิเนติกส์ของอนุภาค (ต่อ) 
การแก้ปัญหาการเคลื่อนที่ของอนุภาค 
โดยวิธีงานพลังงาน และอิมพัลล์และ
โมเมนตัม 
การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค 
 

6 บรรยาย จดบันทึก พาทำ
แบบฝึกหัด 

พรพรม 
 

4 คิเนเมติกส์ของวัตถุแข็งเกร็งในระนาบ 
การเลื่อนที่ การหมุน  การเคลื่นที่แบบ
สัมบูรณ์  ความเร็วสัมพัทธ์ การหา
ความเร็วสัมพัทธ์แบบจุดหมุนชั่วขณะ 
ความเร่งสัมพัทธ์  การตั้งแกนอ้างอิง
แบบหมุน    
 

6 บรรยาย จดบันทึก พาทำ
แบบฝึกหัด 

พรพรม 
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5 คิเนติกส์ของวัตถุแข็งเกร็งในระนาบ  
การวิเคราะห์การเคลื่อนที่โดยวิธีกฏข้อที
สองของนิวตัน  สำหรับการเลื่อนที่ การ
หมุนรอบจุดยึด และการเคลื่อนที่ใน
ระนาบทั่วไป 
 

6 บรรยาย จดบันทึก พาทำ
แบบฝึกหัด 

พรพรม 
 

6 คิเนติกส์ของวัตถุแข็งเกร็งในระนาบ 
การวิเคราะห์การเคลื่อนที่โดยวิธี งาน 
พลังงาน  และวิธีการ อิมพัลล์ โมเมนตัม 

6 บรรยาย จดบันทึก พาทำ
แบบฝึกหัด 

พรพรม 
 

7 ประวัติการสั่นและการประยุกต์ 
ชนิดของการสั่น มวล-สปริง-ตัวหน่วง 
สมการการเคลื่อนที่ ของระบบเชิงเส้น
และเชิงมุม 
การวิเคราะห์การสั่นของระบบที่มีความ
อิสระอันดับ 1 แบบไม่มีการหน่วง และ 
มีการหน่วง 
 

6 บรรยาย จดบันทึก พาทำ
แบบฝึกหัด 

พรพรม 
 

8 การสั่นแบบบังคับภายใต้แรงฮาร์โมนิค 
-สมการการเคลื่อนที่  
-การหาผลเฉลยการสั่นบังคับ ทั้งชนิด
อิสระและมีตัวหน่วงต่างๆ   

6 บรรยาย จดบันทึก พาทำ
แบบฝึกหัด 

พรพรม 
 

9 การวิเคราะห์ระบบที่มีองศาอิสระเท่ากับ
สอง 
-สมการการเคลื่อนที่ 
-การวิเคราะห์ระบบที่เป็นอิสระและ
บังคับ 
-วิธี Modal Analysis 

6 บรรยาย จดบันทึก พาทำ
แบบฝึกหัด 

พรพรม 
 

10 ระบบที่มีความอิสระหลายอันดับ 
-การจำลองระบบ  
-ปัญหาค่า Eigenvalue และการหาผล
เฉลย 
การวิเคราะห์ระบบต่อเนื่อง 

6 บรรยาย จดบันทึก พาทำ
แบบฝึกหัด 

พรพรม 
 

11 การควบคุมการสั่น  
-การ balance เพลา 
-Vibration Isolation 
-Vibration Absorber 

6 บรรยาย จดบันทึก พาทำ
แบบฝึกหัด 

พรพรม 
 

12 ทบทวนรายวิชา  วิเคราะห์กรณีศึกษา
ต่างๆ 

6 บรรยาย จดบันทึก 
PowerPoint ชมสื่อวีดีโอ 
 

พรพรม 
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* จำนวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิต 
 
 

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการ
เรียนรู้*  วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน   

สัดส่วน
ของการ
ประเมิน 

1-11 การทดสอบย่อย  1-11 10 % 
1-6 การสอบระหว่างภาค 7 30 % 
9-10 การสอบย่อยโดยใช้คอมพิวเตอร์  10 25 % 
1-12 การสอบประจำภาค 13 35 % 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตำราและเอกสารหลัก 
J. L. Meriam and L. G Kraige,  Engineering Mechanics: Dynamics  

     S S RAO, Mechanical Vibration, Addison-Wesley  
2.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

เอกสารประกอบการสอน เขียนโดยผู้สอนจัดเตรียมให้  
3.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
    -  

 
หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - การประเมินเนื้อหารายวิชาและผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย      
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     - การประเมินจากการถามและการตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน 
     - การประเมินผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
     - การประเมินผลจากผลการสอบของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 

 - การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
     - ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกันของคณาจารย์ในสาขาวิชาหรือคณาจารย์ในสาขาวิชาชีพของ

นักศึกษา  
     - ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรมจากการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
 - ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ และงานที่มอบหมาย 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  -  พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละหัวข้อ ข้อเสนอของนักศึกษาในการประเมิน มาจัดเตรียม
แผนการสอนและรายละเอียดการสอนใหม่ 

  



- 366 - 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา         สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สำนักวิศวกรรมศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
ENG33 6001 กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น (Introduction to Manufacturing Processes) 

2. จำนวนหน่วยกิต(ระบบไตรภาค) 
       บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง : 2 หน่วยกิต 2(2-0-4) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
ประเภทรายวิชากลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
ผศ.ดร.จงกล ศรีธร           อาจารย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ 3  / นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 

 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานที่เรียน   

ห้อง XXXX  อาคาร XXX  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
10 ตุลาคม 2553 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต โดยเฉพาะการแปรรูปชิ้นงาน

โดยใช้เครื่องจักร  การเชื่อมโลหะ  การหล่อโลหะและการปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยกรรมวิธีทาง
ความร้อน 

2. ให้นักศึกษาสามารถนำเอาความรู ้ และความเข้าใจในกระบวนการผลิตเพื ่อประยุกต์ใช้ในงานทาง
วิศวกรรม 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1. เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ ตรงกับความ

ต้องการ 
      ของหลักสูตรและเกณฑ์ของสภาวิศวกร 

2. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง                
      ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม 

3. เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทยและนานาชาติ  
 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา  

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต  เช่น  การแปรรูปชิ้นงานโดยใช้เครื่องจักร  การเชื่อม
โลหะ       การหล่อโลหะและการปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะด้วยกรรมวิธีทางความร้อน  กรรมวิธีการ
ผลิตที่ใช้กับวัสดุประเภทต่าง ๆ  หลักการเบื้องต้นของต้นทุนกระบวนการผลิต  การใช้เครื่องมือกล
เบื ้องต้น  การใช้เครื ่องจักรอัตโนมัติ เช่น เครื ่อง  CNC EDM Wire cut การวิเคราะห์และออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

24 - - 96 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

1. อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดย
นักศึกษาสามารถนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบสารสนเทศ (จดหมายอิเล็กทรอนิกส์)  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพัฒนาการเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 
1. สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา 
2. คำอธิบายเกี่ยวกับการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้หรือทักาะในข้อที่ 1 
3. วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ใน

มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
       1.1   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อการเข้าห้องเรียน การนัดหมาย และ
การส่งการบ้าน 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ในการค้นคว้าเพ่ิมเติมโดยการทดสอบย่อยท้ายบทเรียน 

      1.2   วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
- ชั่วโมงแรกของการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามีการปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัย การ
แต่งกาย บุคลิกภาพ      รู้กาลเทศะ มีทักษะสื่อสาร มีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อการ
นัดหมาย    

-  กำหนดข้อปฎิบัติในการเข้าห้องเรียน 

       1.3  วิธีการประเมินผล 
       - ประเมินจากการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เข้าเรียนและส่งการบ้านตรงเวลา รวมถึง
การแต่งกายของนักศึกษาทั้งในขณะที่เข้าเรียน การเข้าพบ และการส่งการบ้าน     

- ประเมินจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา 
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2.  ความรู้ 
       2.1   ความรู้ที่จะได้รับ  

                 นักศึกษาได้ความรู้/ความเข้าใจทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับกรรมวิธีการผลิต  เช่น  การ
แปรรูปชิ้นงานโดยใช้เครื่องจักร  การเชื่อมโลหะ  การหล่อโลหะและการปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะ
ด้วยกรรมวิธีทางความร้อน  กรรมวิธีการผลิตที่ใช้กับวัสดุประเภทต่าง ๆ  หลักการเบื้องต้นของต้นทุน
กระบวนการผลิต การใช้เครื่องมือกลเบื้องต้น  การใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น เครื่อง CNC EDM 
Wire cut การวิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์ 

       2.2   วธิีการสอน 
- บรรยายเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญของเนื้อหาในรายวิชา 
- ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาในรายวิชา  
- ให้นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเอง และส่งการบ้าน 
- ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนโดยการสอบ pretest และ post-test 

          2.3   วิธีการประเมินผล 
- การสอบ pretest และ post-test ในแต่ละบทเรียน รวมถึงการสอบกลาง

ภาคและปลายภาค 
3.  ทักษะทางปัญญา 
       3.1   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
- ตระหนักรู้ในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตน เพ่ือกำหนดความต้องการในการเรียนรู้และ
พัฒนาของตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกด้านที่จำเป็น 
- คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- สามารถแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

       3.2   วธิีการสอน 
  - ยกตัวอย่างและแสดงวิธีการคำนวณตัวอย่าง เพ่ือฝึกให้นักศึกษาเข้าใจ วิเคราะห์ เพ่ือแก้ปัญหาใน
สายวิชาชีพได้จริง     

       3.3   วธิีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
- ประเมินความรู้ คิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา 
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4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
       4.1   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
- ปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
- วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
- สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

       4.2   วธิีการสอน 
มอบหมายงานให้ทำและมีการนำเสนอผลงานที่ทำ โดยให้เพ่ือนรวมชั้นทำหน้าที่ซักถามร่วม
ด้วย 

       4.3   วธิีการประเมิน 
            ประเมินจากงานและการนำเสนอที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งให้เพ่ือนในชั้นเรียน
ประเมินร่วมด้วย 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       5.1   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา 
- การค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินความถูกต้อง
ข้อมูลที่ได้รับมา โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาประกอบการพิจารณา 
-  สรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการเขียน การพูด รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
-  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
- สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ถูกต้องทั้งการพูดและการเขียน 

       5.2  วิธีการสอน 
- มอบหมายงานที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์และแก้ปัญหาโจทย์ที่เก่ียวข้องกับความน่าจะเป็น
และสถิติในงานวิศวกรรม ซึ่งนักศึกษาต้องมีการอธิบายผลลัพธ์ที่ออกมาจากตัวเลขไปสู่ความ
เข้าใจในเชิงวิศวกรรม 
- ให้ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต 

       5.3   วธิีการประเมิน  
จัดทำการบ้าน และนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.  แผนการสอน 
 
สัปดาห์
ที่/วันที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*  
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1-3 Metal Casting Process 6 บรรยายและยกตัวอย่าง ผศ.ดร.  
ปภากร 

4-6 Heat-treatment of Metals  6 บรรยายและโจทย์คำถาม ผศ.ดร.  
ปภากร 

7-9 Metal Machining Processes 6 บรรยายและโจทย์คำถาม ผศ.ดร.จงกล 
10-12 Welding Process 6 บรรยายและโจทย์คำถาม ผศ.ดร.จงกล 
13 สอบประจำภาค 3 ข้อสอบปรนัยและอัตนัย ผศ.ดร.  

ปภากร/ 
ผศ.ดร.จงกล 

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ที่ประเมิน   
สัดส่วน
ของการ
ประเมิน 

2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 
3.2, 3.3, 3.5, 5.4, 5.5 

สอบกลางภาค 
 

6 40% 

2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 
3.2, 3.3, 3.5, 5.4, 5.5 

สอบประจำภาค 
 

13 45% 

4.3, 5.1, 5.2 การบ้านและนำเสนอในชั้นเรียน 3, 5, 9, 10, 11 15% 
* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามท่ีปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.2) 
** วิธีการประเมิน เชน่ ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรือการทดสอบ 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ตำราและเอกสารหลัก 
▪ ยงยุทธ์ เสริมสุธีอนุวัฒน์, เอกสารประกอบคำสอนรายวิชา 433101 Manufacturing Process  
▪ Degarmo E P., Black J T., and Kohser R A, Materials and Processes in Manufacturing, 8th 

Ed., Prentice-Hall, 1997 
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
▪  - Schey A. John, Introduction to Manufacturing Processes, 3rd Ed., McGraw-Hill, 2000 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

นักศึกษาสามารถใช้ตำราหนังสืออ่ืน ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกรรมวิธีการผลิตทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษซึ่งมีเนื้อหาตามที่กำหนด 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- การประเมินเนื้อหารายวิชาและผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- การประเมินจากการถามและการตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน 
- การประเมินผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
- การประเมินผลจากผลการสอบของนักศึกษา 

3.  การปรับปรุงการสอน 
- ปรับปรุงการสอนโดยพิจารณาจากข้อมูลในข้อ 2 หมวดที่ 7  
- ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกันของคณาจารย์ในสาขาวิชาหรือคณาจารย์ในสาขาวิชาชีพ

ของนักศึกษา หรือความคิดเห็นจากท่ีประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

- ทบสอบโดยการประเมินรายงานที่กำหนดหัวข้อให้นักศึกษาทำ 
- กำหนดหัวข้อรายงานให้มีเนื้อหาคลอบคลุมตามสาขาวิชาชีพและข้อกำหนดของสภาวิศวกร 

5.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  โดยพิจารณาจากการประเมินการสอนของนักศึกษา  การ

รายงานโดยอาจารย์ผู้สอน  มีการทบทวนเนื้อหา วิธีการสอน เพื่อปรับปรุง และเป็นแนวทางใน
การพัฒนารายวิชาการประชุมหลักสูตรของสาขาวิชาเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปและเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการสอนต่อไป 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา

ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.   รหัสและชื่อรายวิชา 

ENG25 2130 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับงานวิศวกรรม 
                  (Internet of Things for Engineering Application) 

2.   จำนวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
      2 หน่วยกิต 2(1-3-5) 
3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)  
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      คณาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน 
5.    ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
       ภาคการศึกษาท่ี 3 / นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
      ENG23 1001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8.   สถานที่เรียน 
      อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       
9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

3 ส.ค. 2564 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
3. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. สามารถอธิบายโครงสร้าง และหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ตามโครงสร้างของระบบอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่งได้อย่างถูกต้อง 

2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาเชิงวิศวกรรมที่มีอยู่ในระบบการผลิต และแสดงให้เห็นประโยชน์ของการ
นำระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเข้าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อออกแบบระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพ่ือแก้ไขปัญหาเชิงวิศวกรรม
ของระบบการผลิตได้ครบถ้วนตามความต้องการของปัญหา 

4. สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อให้ Micro-controller ควบคุมให้ Sensor และ Actuator ประเภท
ต่าง ๆ ทำงานร่วมกันได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

5. สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อให้ Micro-controller ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายไปยังุปกรณ์อื่นได้
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

6. สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อให้มีการส่งข้อมูลด้วยโปรโตคอลการสื่อสารที่มีความซับซ้อนสำหรับ
การใช้งานบนเครื่องแม่ข่ายได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด  

7. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1  เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้มีความหลากหลายและทันสมัย  
2.5  เพ่ือเพ่ิมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ 

1.คำอธิบายรายวิชา 
       ศึกษาภาคทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และการออกแบบระบบ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันของข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ โดยสามารถ
อธิบายหลักการทำงานของระบบตั้งแต่การได้มาซึ่งข้อมูล การสื่อสารเพื่อส่งข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ ศึกษาภาคปฏิบัติในการควบคุมการทำงานของระบบผ่านไม่โครคอนโทรเลอร์ การส่งข้อมูลผ่าน
โปรโตคอลต่าง ๆ ระหว่างอุปกรณ์ในระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ขนาดเล็ก สู่ระบบ
ขนาดใหญ่ผ่านระบบเครือข่ายประเภทต่าง ๆ 
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย/ปฏิบัติการ 
 

POL PBL การศึกษาด้วยตนเอง 

12 / 36 - - 60 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล     
         ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นกลุ่มและรายบุคคลตามความต้องการ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยนักศึกษา
สามารถต่อผู้สอนเพื่อขอคำปรึกษาหรือแนะนำได้ในช่วงเวลาทำงาน ด้วยตนเองหรือโดยวิธีสื่อสารที่สะดวก ดังนี้  
สถานที่ติดต่อผู้สอน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 อาคารวิชาการ 1  
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.5 คุณธรรม จริยาที่ต้องพัฒนา 
          ให้สัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

9. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และ ซื่อสัตย์สุจริต 

10. มีวินัย ตรงต่อเวลา และ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
11. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับ

ความสำคัญ 
12. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย ์
13. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
14. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและ

สิ่งแวดล้อม 
15. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
16. เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 
         พร้อมทั้งปลูกฝังความมีวินัย ใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความมีน้ำใจ เช่น นักศึกษารู้หน้าที่ 
(เข้าเรียนตรงเวลา และครบถ้วนตามเกณฑ์) รู้กาละเทศะ (แต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย เข้าห้องเรียนตรง
เวลา แจ้ง และส่งใบลาหากมีกิจธุระจำเป็น หรือเจ็บป่วย รักษามรรยาทในสังคม เคารพสิทธิผู้อื่น) เป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ (เตรียมพร้อมก่อนเรียน ทราบหัวข้อที่จะเรียน และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ เช่น ตอบคำถาม อภิปราย) สามารถนำผลการเรียนรู้ไปประกอบวิชาชีพ หรือใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตน 
และผู้อ่ืน มีสำนึกไทย สำนึก และภาคภูมิใจในวิชาชีพ รู้จริยธรรมในวิชาชีพ ฯลฯ 
1.6 วิธีการสอน 
        เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบรรยายเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา โดยแสดงที่มาของทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง 
ๆในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงาน กระตุ้นให้คิดตามหลักของเหตุและผล พยายาม
ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และใช้สื่อเชิงวัตถุบรรยายประกอบเพื่อให้เข้าใจ
ง่าย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ 
รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อ่ืน ทักษะการ
ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สอดแทรกเนื้อหา หรือกิจกรรมที่ส่งเสริม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ โดย 

7. กำหนดหัวข้อในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
8. แบบทดสอบย่อยในชั่วโมงเรียนหรือการบ้านในแต่ละหัวข้อ 
9. ใช้ความสามารถและเทคนิคถ่ายทอด อาทิ เรื่องเล่า ประสบการณ์ กรณีศึกษา 
10. ค้นคว้า เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนำเสนอ 
11. อภิปรายกลุ่ม 
12. บันทึกพฤติกรรมระหว่างการเรียน 

1.3 วิธีการประเมินผล        
4. ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน (แต่งกาย ตรงต่อเวลา มรรยาทในสังคม) 
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5. ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน(การอภิปรายผล การตอบ
คำถาม) 

6. ประเมินจากพฤติกรรมการนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย(การเตรียมตัว ทักษะในการสื่อสาร) 
2.  ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  

6. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลศาสตร์ของดินซึ่งประกอบด้วย คุณสมบัติพื้นฐาน และคุณสมบัติ
ทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถคำนวณและวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินในลักษณะ
ต่างๆด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

7. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาของวิชาที่ศึกษา 
8. ประยุกต์องค์ความรู้ร่วมกับงานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง 
9. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
10. สามารถใช้ความรู้และทักษะในรายวิชาเพ่ือการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริง 

2.2 วิธีการสอน 
          บรรยายเนื้อหาหลักตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา โดยแสดงที่มาของทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆในเชิง
วิเคราะห์ และเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงาน กระตุ้นให้คิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และใช้สื่อเชิงวัตถุบรรยายประกอบเพื่อให้เข้าใจง่าย 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ รู้จัก
วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อื่น ทักษะการใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สอดแทรกเนื้อหา หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ โดย 

8. กำหนดหัวข้อในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
9. แบบทดสอบย่อยในชั่วโมงเรียนหรือการบ้านในแต่ละหัวข้อ 
10. ใช้ความสามารถและเทคนิคถ่ายทอด อาทิ เรื่องเล่า ประสบการณ์ กรณีศึกษา 
11. ค้นคว้า เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนำเสนอและอภิปรายกลุ่ม 
12. บันทึกพฤติกรรมระหว่างการเรียน 
13. ศึกษาดูงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเรียน 
14. การอบรมให้ความรู้เฉพาะทางจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
2.3 วิธีการประเมินผล 
4. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
5. ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย 
6. ทักษะการนำเสนอ การตอบคำถาม 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

6. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ พิจารณาทั้งเหตุและผล 
7. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
8. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ 
9. มีจินตนาการและความยืดหยุ ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที ่เกี ่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ต่อยอดจากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
10. สามารถค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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3.2 วิธีการสอน 
         บรรยายเนื้อหาหลักตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา โดยแสดงที่มาของทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆในเชิง
วิเคราะห์ และเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงาน กระตุ้นให้คิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และใช้สื่อเชิงวัตถุบรรยายประกอบเพื่อให้เข้าใจง่าย 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ รู้จัก
วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อื่น ทักษะการใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สอดแทรกเนื้อหา หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ โดย 

8. กำหนดหัวข้อในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
9. แบบทดสอบย่อยในชั่วโมงเรียนหรือการบ้านในแต่ละหัวข้อ 
10. ใช้ความสามารถและเทคนิคถ่ายทอด อาทิ เรื่องเล่า ประสบการณ์ กรณีศึกษา 
11. ค้นคว้า เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนำเสนอและอภิปรายกลุ่ม 
12. บันทึกพฤติกรรมระหว่างการเรียน 
13. ศึกษาดูงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเรียน 
14. การอบรมให้ความรู้เฉพาะทางจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
4. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
5. ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย 
6. ทักษะการนำเสนอ การตอบคำถาม 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

8. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. สามารถให้ความช่วยเหลือ ข้อเสนอแนะและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ใน

กลุ่มท้ังในบทบาทของผู้นำหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 
10. มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
11. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ 
12. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
13. รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 

สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื ่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

14. มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย 
4.2  วิธีการสอน 
        เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบรรยายเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา โดยแสดงที่มาของทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง 
ๆในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงาน กระตุ้นให้คิดตามหลักของเหตุและผล พยายาม
ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และใช้สื่อเชิงวัตถุบรรยายประกอบเพื่อให้เข้าใจ
ง่าย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ 
รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อ่ืน ทักษะการ
ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สอดแทรกเนื้อหา หรือกิจกรรมที่ส่งเสริม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ โดย 

7. กำหนดหัวข้อในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
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8. แบบทดสอบย่อยในชั่วโมงเรียนหรือการบ้านในแต่ละหัวข้อ 
9. ใช้ความสามารถและเทคนิคถ่ายทอด อาทิ เรื่องเล่า ประสบการณ์ กรณีศึกษา 
10. ค้นคว้า เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนำเสนอ 
11. อภิปรายกลุ่ม 
12. บันทึกพฤติกรรมระหว่างการเรียน 

4.3  วิธีการประเมิน 
4. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
5. ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย 
6. ทักษะการนำเสนอ การตอบคำถาม 

4. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

8. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
9. สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์

ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
10. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่าง

เหมาะสม 
11. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
12. มีความสามารถและความมั่นใจในการสรุปผลการศึกษา 
13. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยรูปภาพ 
14. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในงานทางวิศวกรรมได้ 

 
5.2 วิธีการสอน 
          เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบรรยายเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา โดยแสดงที่มาของทฤษฎีและกฎเกณฑ์
ต่าง ๆในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงาน กระตุ้นให้คิดตามหลักของเหตุและผล 
พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และใช้สื่อเชิงวัตถุบรรยายประกอบ
เพื่อให้เข้าใจง่าย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้
ฝึกฝนทักษะ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับ
ผู้อื่น ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สอดแทรกเนื้อหา หรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ โดย 

7. กำหนดหัวข้อในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
8. แบบทดสอบย่อยในชั่วโมงเรียนหรือการบ้านในแต่ละหัวข้อ 
9. ใช้ความสามารถและเทคนิคถ่ายทอด อาทิ เรื่องเล่า ประสบการณ์ กรณีศึกษา 
10. ค้นคว้า เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนำเสนอ 
11. อภิปรายกลุ่ม 
12. บันทึกพฤติกรรมระหว่างการเรียน 

5.3 วิธีการประเมินผล 
4. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
5. ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย โครงงาน 1 ,2, และ 3 
6. ทักษะการนำเสนอ การตอบคำถาม 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่

ใช้  

ผู้สอน 

1 
 

Programming Recap 1+3 - บรรยายเนื้อหา 
- ฝึกปฏิบัติการ 

คณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

2 Microcontroller Basics 1+3 - บรรยายเนื้อหา 
- ฝึกปฏิบัติการ 

คณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

3 Microcontroller with Library 1+3 - บรรยายเนื้อหา 
- ฝึกปฏิบัติการ 

คณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

4 
 

Microcontroller as a Device 1+3 - บรรยายเนื้อหา 
- ฝึกปฏิบัติการ 

คณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

5 Microcontroller as a Device 1+3 - บรรยายเนื้อหา 
- ฝึกปฏิบัติการ 

คณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

6 Microcontroller as a Device 1+3 - บรรยายเนื้อหา 
- ฝึกปฏิบัติการ 

คณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

7 Midterm Exam 2 เนื้อหาสัปดาห์ที่ 1-
6 

คณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

8 Introduction to R-Pi 1+3 - บรรยายเนื้อหา 
- ฝึกปฏิบัติการ 

คณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

9 Interfacing with Raspberry Pi 1+3 - บรรยายเนื้อหา 
- ฝึกปฏิบัติการ 

คณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

10 Logging Values on R-Pi, R-Pi 
Communications with controllers 

1+3 - บรรยายเนื้อหา 
- ฝึกปฏิบัติการ 

คณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

11 IoT System Architecture 1+3 - บรรยายเนื้อหา 
- ทำโครงงาน 

คณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

12 IoT System Design 1+3 นำเสนอโครงงาน คณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

13 สอบประจำภาค 3 เนื้อหาสัปดาห์ที่ 8-
10 

คณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

* จำนวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิต 
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2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน   
สัดส่วนของการ
ประเมิน 

ผลการเรียนรู้*  

1 – 4  
5 – 6  
1 – 6  

ทดสอบกลางภาค  
ทดสอบปลายภาค  
นำเสนอโครงงาน  

1-6 
8-12 

1-6,8-12 

30% 
30% 

30% 

1 – 4  
5 – 6  
1 – 6  

เนื้อหาในสัปดาห์ที่ 
1-6,8-10 

ทดสอบย่อย/ให้
การบ้าน สังเกต
พฤติกรรมการเรียน 
การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน การตอบ
คำถามในห้องเรียน 

ทุกสัปดาห์ 10% 

เนื้อหาในสัปดาห์ที่ 
1-6,8-10 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา 
 

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ตำราและเอกสารหลัก 

แบบฝึกหัดและเอกสารการบรรยายในห้องเรียน 
2.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
2.1 “Getting started with Internet of Things” by Cuno Pfister 
2.2 “Learning Internet of Things” by Peter Waher 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

เว็ปไซต์  ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา  เช่น  คำอธิบายศัพท์Wikipedia   
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หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - การประเมินเนื้อหารายวิชาและผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย      
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     - การประเมินจากการถามและการตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน 
     - การประเมินผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
     - การประเมินผลจากผลการสอบของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 

 - การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
     - ปรับปรุงการสอนจากการหารือกับอาจารย์ที่สอนร่วมในวิชาเดียวกัน และคณาจารย์ในสาขาวิชาหรือ

คณาจารย์ในสาขาวิชาชีพของนักศึกษา  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
 - ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ และงานที่มอบหมาย 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  -  พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละหัวข้อ ข้อเสนอของนักศึกษาในการประเมิน มาจัดเตรียม
แผนการสอนและรายละเอียดการสอนใหม่ 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา 
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 
หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
ENG25 3040 พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 
                     (FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING)  

2.  จำนวนหน่วยกิต 
2  หน่วยกิต   2(1-3-5) 

3.  หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 
     3.1 หลักสูตร 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
     3.2 ประเภทของรายวิชา 

วิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

อ.ดร. วัชรพงษ์ ปะตังทะโล และ อาจารย์ ดร.วิทูรย์ เห็มสุวรรณ 
5.  ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที ่1 ชั้นปีที่ 3 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) 
 ENG23 1001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1, ENG25 2080 กลศาสตร์ของไหล 1, 
 ENG25 2090 พลศาสตร์วิศวกรรมและการสั่นทางกล, ENG25 2120 การถ่ายเทความร้อน 
 และ ENG30 2002 กลศาสตร์วัสดุ 1 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 

ไม่มี  
8.  สถานที่เรียน 

เรียนออนไลน์ ผ่านแอพลิเคชัน Zoom และอาคารเรียนรวม 1 
9.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด  

ภาคเรียนที่ 1 / 2564 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 ภายหลังการเรียนการสอน 

นักศึกษาสามารถสร้างแบบจำลองเชิงกายภาพที่สอดคล้องกับปัญหาทางวิศวกรรม นักศึกษาสามารถ
ระบุได้ถึงความผิดพลาดที่จะเกิดในการจำลอง นักศึกษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและ
วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง 

 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา 
2.3 เพ่ือทบทวนและปรับปรุงสาระการเรียนรู้ให้ทันสมัย 
2.4 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1.  คำอธิบายรายวิชา 
 การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาวิศวกรรมเครื่องกล การสร้างแบบจำลองเชิง
กายภาพและการจำลอง ปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกล และ ปัญหาประยุกต์ ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดค่าที่
ขอบและค่าเริ่มต้น การตรวจสอบความถูกต้องของผลการจำลอง  
 

2.  จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม 

 
การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/

การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

 

11 - 33 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
           จัดให้นักศึกษาพบเพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1.4 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
- ความซื่อสัตย์ 
- ความมีวินัยและตรงต่อเวลา 
- ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม 
- การมีจิตสำนึกในการนำความรู้ด้านการออกแบบชิ้นงานวิศวกรรมบนพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์สำหรับใช้

ในการประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
1.5 วิธีการสอน 
- การลงชื่อเข้าเรียนของนักศึกษา 
- ปลูกฝังเรื่องการตรงต่อเวลา การแต่งการเรียบร้อย  
- กำหนดข้อปฏิบัติในห้องเรียน 
- ปลูกฝังหลักการออกแบบทางวิศวกรรมที่ถูกต้องและมีคุณธรรมผ่านการบรรยาย การทำแบบฝึกหัด

และการบ้าน 
- มอบหมายการบ้าน และมอบงานทบทวนบทเรียนและค้นคว้าเพ่ิมเติมจากห้องสมุด 

1.6 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากการเข้าห้องเรียน การเข้าห้องเรียนตรงเวลา และการแต่งกายเรียบร้อย 
- ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน ตั้งใจเรียน และไม่รบกวนนักศึกษาคนอ่ืน 
- ประเมินจากการส่งการบ้านและแบบฝึกหัดในชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมาย  

2.  ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
- การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาวิศวกรรมเครื่องกล 
- การสร้างแบบจำลองเชิงกายภาพและการจำลองปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
- การสร้างแบบจำลองเชิงกายภาพและการจำลองปัญหาประยุกต์ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 
- การกำหนดค่าท่ีขอบและค่าเริ่มต้น 
- การตรวจสอบความถูกต้องของผลการจำลอง 

     2.2 วิธีการสอน 
- บรรยายภาคทฤษฎี พร้อมถาม-ตอบในห้องเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
- ฝึกทำตัวอย่างและแบบฝึกหัด พร้อมถาม-ตอบในห้องเรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
- ให้การบ้านและศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง   

2.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากการทำแบบทดสอบย่อย การทดสอบหลังเรียน 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
- ประเมินจากการทำการบ้านและแบบฝึกหัดในห้องเรียน 
- ประเมินจากการสอบกลางภาคและประจำภาคการศึกษา 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
- คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบร่วมกับการใช้องค์ความรู้พื้นฐาน องค์ความรู้ทางวิชาชีพ และองค์

ความรู้ด้านอื่นๆ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
- มีความสนใจใฝ่รู้ ค้นหาความรู้เพิ่มเติมในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  
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     3.2 วิธีการสอน 
- ให้ทำแบบทดสอบย่อยหลังการสอนบรรยาย 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
- มอบหมายการบ้าน และมอบงานทบทวนบทเรียนและค้นคว้าเพ่ิมเติมจากห้องสมุด 
- เรียนในภาคทฤษฎีแบบฟังการบรรยาย ยกตัวอย่างเพ่ือฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 
- เรียนในภาคปฏิบัติ เพ่ือฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยการทำแบบฝึกหัด 
- มอบหมายให้ทำโครงงานเพื่อฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน 

     3.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากการทำแบบทดสอบย่อย การทดสอบหลังเรียน 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
- ประเมินจากการทำการบ้านและแบบฝึกหัดในชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมาย 
- ประเมินจากคะแนนสอบกลางภาคและประจำภาคการศึกษา 
- ประเมินจากรายงานโครงงาน 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสังคม 
     4.2 วิธีการสอน 

- การสอนบรรยาย พร้อมถาม-ตอบ และร่วมกันอภิปรายตัวอย่างในชั้นเรียน 
- การสอนปฏิบัติการ พร้อมถาม-ตอบ และร่วมกันอภิปรายแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
- มอบหมายให้ทำโครงงานเป็นกลุ่ม เพ่ือฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาที่สามารถพบเจอได้ใน

ชีวิตประจำวัน 
     4.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายตัวอย่างและแบบฝึกหัด การถกปัญหาและแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

- ประเมินจากจากการร่วมกันทำโครงงานในชั้นเรียน 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- สามารถใช้อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่มีในการหาข้อมูลที่ต้องการเพ่ือ
ทบทวนบทเรียนได้  

     5.2 วิธีการสอน 
- มอบหมายงานทบทวนบทเรียนให้มีการค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลที่มีอยู่ และให้

การบ้านไปวิเคราะห์แก้ปัญหา 
- มอบหมายให้ทำโครงงานเป็นกลุ่ม เพ่ือฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน 

     5.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากการบ้านที่มอบหมายว่า นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลที่

มีอยู่ เพื่อนำไปประกอบการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 
- ประเมินจากจากการร่วมกันทำโครงงานในชั้นเรียน 
- ประเมินจากรายงานโครงงาน 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน และสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

1 Intro to CAE, Numerical 
Method 
Review MATLAB® 

4 - เรียนทฤษฎี  1ชั่วโมง 
สอนโดยตำรา และใช้
โปรแกรม 
PowerPoint  
- เรียนปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  
โดยใช้โปรแกรม 
MATLAB 
- ทดสอบย่อยท้ายคาบ 

อ.ดร. วิทูรย์ 

2 ODE with Finite Different 
Method (FDM)  
- Taylor series, initial value 
problem, boundary value 
problem (BVP) 
ODE programming 
- 1st order ODE, System of 
ODE, 2nd order ODE, ODE 
with FDM (BVP) 

4 - เรียนทฤษฎี  1ชั่วโมง 
สอนโดยตำรา และใช้
โปรแกรม 
PowerPoint  
- เรียนปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  
โดยใช้โปรแกรม 
MATLAB 
- ทดสอบย่อยท้ายคาบ 

อ.ดร. วิทูรย์ 

3 PDE with FDM 
- Classification, Elliptic, 

Parabolic, Hyperbolic 
Boundary condition, Dirichlet 
Boundary, Neumann 
Boundary 
PDE programming (Elliptic) 
2D heat conduction with 
Dirichlet and Neumann, 
Potential Flow problem 

4 - เรียนทฤษฎี  1ชั่วโมง 
สอนโดยตำรา และใช้
โปรแกรม 
PowerPoint  
- เรียนปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  
โดยใช้โปรแกรม 
MATLAB 
- ทดสอบย่อยท้ายคาบ 

อ.ดร. วิทูรย์ 

4 Parabolic FDM 
Explicit, Implicit, Crank-
Nicolson, Stability and CFL 
number 
PDE programming (Parabolic) 

4 - เรียนทฤษฎี  1ชั่วโมง 
สอนโดยตำรา และใช้
โปรแกรม 
PowerPoint  

อ. ดร.วิทูรย์ 
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน และสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

transient heat conduction, 
conduction-convection 
problem 

- เรียนปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  
โดยใช้โปรแกรม 
MATLAB 
- ทดสอบย่อยท้ายคาบ 

5 Hyperbolic FDM 
PDE programming 
(Hyperbolic) 
Vibration of continuous mass 

4 - เรียนทฤษฎี  1ชั่วโมง 
สอนโดยตำรา และใช้
โปรแกรม 
PowerPoint  
- เรียนปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  
โดยใช้โปรแกรม 
MATLAB 
- ทดสอบย่อยท้ายคาบ 

อ.ดร. วิทูรย์ 

6  FEM 1D-element (rod 
element) 
- Direct method 
Transformation matrix 
1D-element FEM 
Programming 
1D problem Ex. Structure, 
Steady state conduction 
heat transfer 

4 - เรียนทฤษฎี  1ชั่วโมง 
สอนโดยตำรา และใช้
โปรแกรม 
PowerPoint  
- เรียนปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  
โดยใช้โปรแกรม 
MATLAB 
- ทดสอบย่อยท้ายคาบ 

อ. ดร.วัชรพงษ์ 

7 FEM 1D-element (rod 
element) cont. 
Variation method 
1D-element FEM 
Programming 
2D problem Ex. Truss 
structure 

4 - เรียนทฤษฎี  1ชั่วโมง 
สอนโดยตำรา และใช้
โปรแกรม 
PowerPoint  
- เรียนปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  
โดยใช้โปรแกรม 
MATLAB 
- ทดสอบย่อยท้ายคาบ 

อ. ดร.วัชรพงษ์ 

8 FEM 2D-element (Plane 
stress/plane strain) 
- Variation method 
Weighted residual method  

4 - เรียนทฤษฎี  1ชั่วโมง อ. ดร.วัชรพงษ์ 
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน และสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

 
 

สอนโดยตำรา และใช้
โปรแกรม 
PowerPoint  
- เรียนปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  
โดยใช้โปรแกรม 
MATLAB 
- ทดสอบย่อยท้ายคาบ 

9 FEM 2D-element (Plane 
stress analysis) 
Gauss elimination method 
2D-element FEM 
Programming 
- Plate in traction 
Beam in bending 

4 - เรียนทฤษฎี  1ชั่วโมง 
สอนโดยตำรา และใช้
โปรแกรม 
PowerPoint  
- เรียนปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  
โดยใช้โปรแกรม 
MATLAB 
- ทดสอบย่อยท้ายคาบ 

อ. ดร.วัชรพงษ์ 

10 Intro to Computational Fluid 
Dynamics 
Navier-Stoke Equation with 
software 
Internal flow, External flow 

4 ใช้โปรแกรม ANSYS อ.ดร. วิทูรย์ 

11 Intro to Computational 
Mechanics 
Finite element with 
commercial software  
Static general case 

4 ใช้โปรแกรม ANSYS อ.ดร. วัชรพงษ์ 

12 Group project 
 
 

4 - ให้นักศึกษาทำ
โครงงานร่วมกันในชั้น
เรียน 
- อภิปรายและ
แลกเปลี่ยน
แนวความคิดในการ

อ.ดร. วิทูรย์ 
อ.ดร. วัชรพงษ์ 
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน และสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

ออกแบบและการ
วิเคราะห์ร่วมกัน 

13 สอบประจำภาค 
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลนักศึกษา 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1, 2.1, 3.1, 5.1 - การทดสอบย่อย การบ้าน แบบฝึกหัด  ทุกสัปดาห์ 10% 
1, 2.1, 3.1, 5.1 - การทำโครงงาน และรายงานโครงงาน 11, 12 20% 

1, 2.1, 3.1 - การสอบกลางภาค 7 35% 
1, 2.1, 3.1  - การสอบปลายภาค 13 35% 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  หนังสือ อ้างอิงท่ีสำคัญ 
[1] Jaan Kiusalaas (2005), Numerical Methods in Engineering with MATLAB®, Cambridge 
University Press, The Edinburgh Building, Cambridge CB2 2RU, UK 
[2] Daryl L. Logan (2012), A First Course in the Finite Element Method, 5th Edition, Course 
Technology/ Cengage Learning India 
[3] ปราโมทย์ เดชะอำไพ (2560), ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม, สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพฯ 
และเอกสารประกอบการเรียนที่จัดเตรียมไว้ให้ 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1.   กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา โดยใช้แบบประเมินการสอนของมหาวิทยาลัยในดา้น
ปริมาณเนื้อหา ประสิทธิภาพการสอน คุณภาพของความรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนอ่ืน ๆ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามที่รายวิชานี้ต้องรับผิดชอบ และประเมินจากผลการเรียน
ประจำรายวิชาเฉลี่ยของทั้งชั้นเรียน ว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจเนื้อหารายวิชามากน้อยเพียงใด 

2.   กลยุทธ์การประเมินการสอน 
อาจารย์ผู้สอนถูกประเมินการสอนโดยนักศึกษาผ่านระบบประเมินของมหาวิทยาลัย และนอกจากนี้

อาจประเมินจากการทดสอบย่อย การบ้าน การสอบกลางภาคและประจำภาคการศึกษาว่านักศึกษามี
ความเข้าใจในเนื้อหาที่สอนมากน้อยเพียงใด 

3.   การปรับปรุงการสอน 
ผู ้สอนรายวิชานำข้อมูลการประเมินการสอนในข้อ 1 และ2 รวมทั้งข้อเสนอแนะมาใช้ในการ

ปรับปรุงวิธีการสอน หรือปรับปรุงสื่อเพ่ือทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาได้ดีขึ้น นอกจากนี้ทำการ
วิเคราะห์และปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จากการประเมินผลการทดสอบย่อย การบ้าน 
และการสอบกลางภาคเรียน  

4.   การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับเนื้อหาที่สอน ขอบเขตของข้อสอบที่ต้องครอบคลุมเนื้อหาที่

สอนในทุกสัปดาห์ และความถูกต้องและชัดเจนของข้อสอบ คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ร่วมกันพิจารณาระดับคะแนนที่ใช้ในการตัดเกรดและอภิปรายผมสัมฤทธิ์ของรายวิชา  

5.   การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบบันทึกปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนการสอน เพ่ือการทบทวนเนื้อหาที่สอน

และกลยุทธ์การสอนอย่างต่อเนื่อง  และวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป  นอกจากนี้
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาโดยพิจารณาจากผลการประเมินการ
สอนโดยนักศึกษา  และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5)  
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
      ENG23 1001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Programming I) 

2. จำนวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  
      2 (1-3-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม    

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        ผศ.ดร.คะชา ชาญศิลป์ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
       ภาคการศึกษาท่ี  2/2563   ชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
       ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 
      ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
       อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
   ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
        เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการในการทำงานขององค์ประกอบต่างๆ ระบบ และการ
ประมวลผลของคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมเพ่ือแก้โจทย์ปัญหาเบื้องต้น 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
        มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 
1. คำอธิบายรายวิชา 
       หลักการของระบบและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การทำงานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ หลักการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีพัฒนาและออกแบบโปรแกรม การ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน นิพจน์ ประโยคควบคุม การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม 
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

12 - 36 60 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
       4 ชั่วโมง / สัปดาห์ โดยแจ้งรายละเอียด (วัน-เวลา) ในเอกสารตารางเรียน บอร์ดหน้าห้องพักอาจารย์ 
และท่ีเว็บไซต์ e-Learning ของมหาวิทยาลัย 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 
1   สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา        
2   คำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ  1  
3   วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐาน
การเรียนรู้แต่ละด้านที่เก่ียวข้อง 
 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
       1.1   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ ปลูกฝังความมีวินัย ใฝ่รู้ ซึ่งมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณสมบัติของหลักสูตร คือ 

- มีวินัย ตรงต่อเวลา และ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
- มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

ตามลำดับความสำคัญ 
               - เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
      1.2   วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
ปลูกฝังให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องการตรงต่อเวลา เช่น การเข้าเรียนห้องปฏิบัติการ ผู้ที่เข้าเรียนหลัง 30 
นาทีจะถูกบันทึกว่าสาย สาย 2 ครั้งถือว่าขาด 1 ครั้ง ขาดเกิน 3 ครั้ง (เข้าเรียนไม่ถึง 80%) จะหมดสิทธิ์
สอบประจำภาคและติด F โดยอัตโนมัติ โดยสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม เข้าไปในระหว่างการสอน 
เน้นความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อหน้าที่ ความมีน้ำใจ
ต่อเพ่ือนร่วมงาน รวมไปถึงการเคารพและเชื่อฟังครูบาอาจารย์ 
1.3  วิธีการประเมินผล 
              พฤติกรรมการเข้าเรียนที่ตรงเวลา เช่น การลงลายมือชื่อในการเข้าเรียน เป็นต้น 
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2.  ความรู้ 
       2.1  ความรู้ที่จะได้รับ  
              นักศึกษาจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและวิธีการประมวลผล การใช้ผัง
งานแทนความคิดในการออกแบบและแก้ปัญหา การกำหนดชนิดข้อมูลให้กับตัวแปร การใช้ตัวดำเนิการ 
และการวนลูปทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขโจทย์ปัญหาใน
เบื้องต้นได้ 
       2.2  วิธีการสอน 
              การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการให้แบบฝึกหัดแก้โจทย์ปัญหาในห้องปฏิบัติการ 
การบ้าน 2-3 ข้อ ในช่วงการดูวิดีโอสอนบรรยาย การแสดงความคิดเห็นและถาม/ตอบ ปัญหาผ่านระบบ 
eLearning พร้อมกับพัฒนาสื่อวิดีโอที่นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด ศึกษา และทำปฏิบัติการย่อย ซึ่งจะช่วย
ให้นักศึกษาสามารถทำโจทย์ปฏิบัติการในสมุดปฏิบัติการได้ 
       2.3 วิธีการประเมินผล 
             ประเมินจากการคะแนนการสอบกลางภาคและการสอบประจำภาค 
3.  ทักษะทางปัญญา 
       3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขโจทย์
ปัญหาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ นักศึกษาจะมีทักษะทางปัญญาที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของหลักสูตร คือ 
            - สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
            - สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       3.2 วิธีการสอน 
             สัปดาห์ที่ 1 เรียนทฤษฎืในห้องเรียนปกติ 
สัปดาห์ที่ 2-12 เรียนทฤษฎีในห้องปฏิบัติการก่อนเวลาเรียนปฏิบัติการจริง 1 ชั่วโมง โดยอาจารย์ผู้สอน
บรรยายได้แบ่งบทเรียนแต่ละบทออกเป็น 2-3 ส่วน โดยแต่ละส่วนจะถูกบันทึกการสอนเป็นไฟล์วิดีโอพร้อม
กับมีโจทย์ปฏิบัติการให้นักศึกษาได้ทำเม่ือดูวิด๊โอจบในแต่ละส่วน  ซึ่งอาจารย์ผู้สอนปฏิบัติการในแต่ละ
ห้องปฏิบัติการจะเป็นผู้ควบคุมการเปิดไฟล์วิดีโอและเวลาในการทำโจทย์ปฏิบัติการ ไฟล์วิดีโอเหล่านี้ได้อัพ
โหลดไว้ที่เว็บไซต์ elearning2.sut.ac.th เพ่ือให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแล้วศึกษาล่วงหน้าได้ตาม
ต้องการ 
       3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
             ประเมินจากคะแนนสอบปฏิบัติการ 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
       4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  
             สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
       4.2 วิธีการสอน 
             กำหนดให้ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาเพ่ือนๆ ที่มีข้อสงสัยถึงวิธีการแก้
โจทย์ปัญหาต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ 

       4.3 วิธีการประเมิน 
             สังเกตการให้คำปรึกษาและการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและเพ่ือนร่วมชั้น 



- 394 - 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
            - นักศึกษามีทักษะในการคิดคำนวณเชิงตัวเลข ทักษะในการแปลและตีความหมายของโจทย์
ปัญหา 
            - นักศึกษามีความสามารถในการประยุกต์ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสมและ
ทันสมัย เช่น มีทักษะในการใช้ตัวแปลภาษาในการแปลภาษาและประมวลผล เป็นต้น 
       5.2 วิธีการสอน 
         - นำเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น ใช้สื่อการสอน PowerPoint เป็นต้น 
         - นำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญ
และประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและสืบค้นข้อมูล 
         - อัพโหลดวิดีโอที่บันทึกการสอน ไว้ที่ระบบ eLearning ที่ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดและศึกษาด้วย
ตนเอง 
       5.3 วิธีการประเมิน 
            ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยการสังเกตและสอบถามผู้เรียนในห้องปฏิบัติการถึง
วิธีการสร้าง และรันโปรแกรม/โปรเจ็ค 
6.  ทักษะพิสัย 
       6.1  ทักษะพิสัย 
              --- 
       6.2  วิธีการสอน 
              --- 
       6.3  วิธีการประเมิน 
              --- 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอน

และสื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

1 แนะนำการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
รายวิชาระบบและส่วนประกอบ
ของคอมพิวเตอร์ 

1 นำเสนอ PowerPoint ผศ.ดร.คะ
ชา ชาญ
ศิลป์ 

2 การประมวลผลข้อมูลแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

1 นำเสนอ Video (5 วิดีโอ) ผศ.ดร.คะ
ชา ชาญ
ศิลป์ 

3 ระเบียบวิธีพัฒนาและออกแบบ
โปรแกรม : ผังงาน 

1 นำเสนอ Video (3 วิดีโอ) ผศ.ดร.คะ
ชา ชาญ
ศิลป์ 

4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไพธอน 1 นำเสนอ Video (3 วิดีโอ) ผศ.ดร.คะ
ชา ชาญ
ศิลป์ 
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1.  แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอน

และสื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

5 การรับข้อมูลและการแสดงผล 1 นำเสนอ Video (4 วิดีโอ) ผศ.ดร.คะ
ชา ชาญ
ศิลป์ 

6 ชนิดข้อมูล 1 นำเสนอ Video (3 วิดีโอ) ผศ.ดร.คะ
ชา ชาญ
ศิลป์ 

7 ทบทวนการสอบกลางภาค 1 นำเสนอ PowerPoint และ 
การใช้ตัวแปลภาษา 

ผศ.ดร.คะ
ชา ชาญ
ศิลป์ 

8 ตัวดำเนินการ 1 นำเสนอ Video (3 วิดีโอ) ผศ.ดร.คะ
ชา ชาญ
ศิลป์ 

9 การควบคุมแบบทางแยก 1 นำเสนอ Video (3 วิดีโอ) ผศ.ดร.คะ
ชา ชาญ
ศิลป์ 

10 ทบทวนเพื่อสอบปฏิบัติการ 1 นำเสนอ PowerPoint และ 
การใช้ตัวแปลภาษา 

ผศ.ดร.คะ
ชา ชาญ
ศิลป์ 

11 การควบคุมแบบวนลูป 1 นำเสนอ Video (2 วิดีโอ) ผศ.ดร.คะ
ชา ชาญ
ศิลป์ 

12 คำสั่งพิเศษในการควบคุม 1 นำเสนอ Video (3 วิดีโอ) ผศ.ดร.คะ
ชา ชาญ
ศิลป์ 

* จำนวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิต 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ที่
ประเมิน   

สัดส่วน
ของการ
ประเมิน 

รู้และเข้าใจระบบและ
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
การประมวลผลข้อมูลแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับไพธอน การรับข้อมูลและ
การแสดงผล และ ชนิดข้อมูล 

สอบกลางภาค (ปรนัย 30 ข้อๆ ละ 5 
ตัวเลือก  เวลา 60 นาที - คะแนน -
30%) 
 

7 30% 

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้
โจทย์ปัญหาได้ 

สอบปฏิบัติการ โดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
แก้โจทย์ปัญหา (เวลา 45 นาที - คะแนน 

10 25% 
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1.  แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอน

และสื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

 25%) โดยแบ่งการให้คะแนนออกเป็น 2 
ข้อ โดยข้อที่ 1 มี 2 ส่วน: ส่วนที่ 1: 4%, 
ส่วนที่ 2: 8% และข้อที่ 2 มี 2 ส่วน: 
ส่วนที่ 1: 5%, สว่นที่ 2: 8%  

รู้และเข้าใจการใช้ตัวดำเนินการ
และการวนลูปโดยใช้ลูป for ลูป
while และ คำสั่งพิเศษในการ
ควบคุม 

สอบประจำภาค (ปรนัย 40 ข้อๆ ละ 5 
ตัวเลือก  เวลา 90 นาที - คะแนน -
40%) 

13 40% 

การมีวินัย ตรงต่อเวลา และมี
ความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการ 

ตรวจให้คะแนนความพร้อม 
(ทำโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้จำนวน 2-4 
ข้อ) 

ทุกสัปดาห์ 
ในช่วงต้น
ชั่วโมงของ
ปฏิบัติการ 

5% 
*** ถ้าทำ
ครบทุก
ครั้งๆ ละ 2 
ข้อจะได้ 
5% เต็ม 
แต่ถ้าไม่ได้
ทำข้อใดข้อ
หนึ่ง จะถูก
ติดลบ 
0.5% ทันที 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.2) 
** วิธีการประเมิน เช่น ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรือการทดสอบ 

  



- 397 - 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ตำราและเอกสารหลัก 
        - หนังสือคู่มือการเรียน เอกสารการนำเสน และไฟล์วิดีโอ แต่ละหัวข้อของแต่ละสัปดาห์ ดาวน์โหลดได้
ที่ http://elearning2.sut.ac.th/ 
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
เว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน 
 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยผ่านระบบการประเมินของศูนย์บริการการศึกษา มทส. 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยสาขาวิชา การสังเกตการณ์สอนโดย

อาจารย์ท่านอ่ืน ผลการสอบของนักศึกษา 
3.  การปรับปรุงการสอน 
         หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 สามารถนำมาปรับปรุงการสอน เช่น ยกตัวอย่างโจทย์และ
แนวทางการเขียนซอร์สโค๊ดเพ่ือแก้ปัญหาในห้องปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงแนวทางและฝึกฝนการ
เขียนซอร์สโค๊ดได้มากข้ึน อาจมีการเพ่ิมชั่วโมงการสอนเพ่ิมเติมเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ีมีอุปสรรคในการ
เรียนรู้ได้พัฒนาการเรียนรู้เพ่ิมเติม นอกจากนี้อาจมีการวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

    กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา ทำได้โดย การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรือการสุ่มตรวจสมุดปฏิบัติการของนักศึกษาโดยอาจารย์
อื่น มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีการประเมิน
ข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน 
5.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

    จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา การรายงานรายวิชา
ของอาจารย์ผู้สอน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนและ
พัฒนารายละเอียดวิชา เพื ่อนำเข้าที ่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมพิจารณาให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงรายวิชาสำหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป นอกจากนี้ อาจมีการดำเนินการ
ปรับเปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้กับปัญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.   รหัสและชื่อรายวิชา 
ENG25 2020 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 (Thermodynamics I) 
2.   จำนวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
      3 (3-0-6) 
3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
       ประเภทรายวิชา: หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีณา ฟ่ันเพ็ง 
5.    ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
       ภาคการศึกษาท่ี 1 /  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 

SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1 
7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8.   สถานที่เรียน 
      ระบบเรียนรู้ทางไกลโดยอิเล็กทรอนิกส์  เป็นสื่อ (E-learning) หรืออาคารเรียนรวม 1  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี       
9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการเรื่องพลังงานกับความร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสมบัติ

ทางเทอร์โมไดนามิกส์  ตารางและแผนภูมิของคุณสมบัติงาน  ความร้อนกฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โม
ไดนามิกส์ หลักของการเปลี่ยนแปลงพลังงาน กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์  การไม่สามารถ
ย้อนกลับได้และเอ็นโทรปี  หลักการถ่ายเทความร้อนเบื้องต้นการวิเคราะห์วัฏจักรอย่างง่ายของเทอร์โม
ไดนามิกส์ 

1.2 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการนำความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพลังงานและความร้อน ไป
ประยุกต์ใช้กับรายวิชาอ่ืนๆ หรือในศาสตร์อ่ืนๆ ทางวิศวกรรม 

1.3 เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษากระบวนการถ่ายเทความร้อน วัฏจักรต้นกำลังทางวิศวกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1 เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ ตรงกับความต้องการของ

หลักสูตร และความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 
2.2 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

และการเรียนรู้แบบกลุ่มควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสามารถคิด
วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ได้ 

2.3 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและการ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียน 

3. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. อธิบายหลักการเบื้องต้นทางเทอร์โมไดนามิกส์ 
2. ระบุคุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ที่สภาวะต่าง ๆ โดยใช้ตารางสมบัติของสาร 
3. คำนวณพลังงานในระบบปิดและระบบเปิดบนพื้นฐานกฎข้อที่หนึ่งทางเทอร์โมไดนามิกส์ 
4. คำนวณประสิทธิภาพของเครื่องจักรความร้อน ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องทำความเย็น

และเครื่องสูบความร้อน บนพื้นฐานกฎข้อที่สองของทางเทอร์โมไดนามิกส์ และวัฏจักรคาร์โน 
5. คำนวณการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีในระหว่างเกิดกระบวนการต่าง ๆ 
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หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา 
นิยามและสังกัป คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ ตารางและแผนภูมิของคุณสมบัติงาน ความร้อน กฎ

ข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ การไม่
สามารถย้อนกลับได้และเอ็นโทรปี หลักการถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น การวิเคราะห์วัฏจักรอย่างง่ายของ
เทอร์โมไดนามิกส์ 

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สัมมนา การฝึกปฏิบัติและฝึก

ทักษะในชั้นเรียน 
การเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติการ 

การฝึกงาน กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 
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3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล    
3.1 นักศึกษาสามารถสอบถามอาจารย์ผู้สอนได้ในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอน และผ่านระบบ   
     สารสนเทศรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook และ SUT E-learning 
3.2 อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ปฏิบัติตนอย่างมีวินัย มีความซื่อสัตย์  
(2) สามารถควบคุมตนเอง รู้จักแบ่งเวลาและทำงานเต็มกำลังความสามารถ 
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) กำหนดให้นักศึกษามีระเบียบวินัยในการเรียน เช่น การทำงาน การส่งงานตรงเวลา การไม่ลอกงาน 
เป็นต้น ทั้งในขณะเรียนและในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(2) มอบหมายให้ทำงานกลุ่ม เพ่ือดูการให้ความร่วมมือกันเป็นกลุ่ม ความทุ่มเทในการทำงาน และการแบ่ง
เวลาในการทำงาน 
(3) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย เสนอความคิดเห็น สรุปผลการทำงาน 

1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าห้องเรียน การตรงต่อเวลา ความใส่ใจอย่างต่อเนื่อง 
(2) การสร้างคำถามโดยผู้สอนและผู้เรียนระหว่างทำการเรียนการสอน 

(3) การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ (Reflection) และการพูดคุย การอภิปรายแบบกลุ่มและรายบุคคล 

2.  ความรู้ 
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2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีความรู ้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื ้นฐาน วิทยาศาสตร์พื ้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร์  
(2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และ
การศึกษาต่อในระดับสูง 
(3) ตามทันการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลก  
มีความรู้ในการสร้างนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และประเทศ
ไทย 4.0 

2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ใช้การสอนในรูปแบบโมดูล โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติและฝึกทักษะในชั้น 
(2) จัดการเรียนการสอนแบบ CDIO เพื่อฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ การประยุกต์ทฤษฎี เพื่อการประกอบ
วิชาชีพได้ 
(3) ใช้การเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) ศึกษาจากตัวอย่างกรณีศึกษา  
(4) จัดกิจกรรมตั้งคำถาม ตอบปัญหา โดยให้นักศึกษาอ่านเตรียมก่อนเข้าห้องเรียนเพ่ือนำข้อมูลมาอภิปราย 
และแสดงความคิดเห็นแบ่งปันกับเพื่อนนักศึกษาและผู้สอน (นโยบายการพัฒนาและผลกระทบของการ
พัฒนาตนเอง การสร้างความรู้นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ) และให้เห็นความรู้และความคิดที่
แตกต่างกัน (รู้จักตนเองและสังคม) 

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า 
(2) การใช้ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัยเพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่สอน 
(3) การวัดผลแบบไม่จำกัดคำตอบ (Extended Response Question) 
(4)  ประเมินจากสัมมนา รายงาน กิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายที่นักศึกษาจัดทำ การนำเสนอ

ผลงานค้นคว้าหน้าชั้นเรียน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ วิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากหลักฐานและนำข้อสรุปมา
ใช้ได ้
(2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ความรู้ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขและตัดสินใจด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์
อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 
(3) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพื่อให้นักศึกษาฝึกคิดเชิงวิพากษ์ กระตุ้นให้เกิด
ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์จากกรณีศึกษา 
(2) ศึกษาดูงานในสื่ออินเตอร์เน็ต หรือดูงานในภาคอุตสาหกรรม และร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ
ศึกษากรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง  
(3) กิจกรรมอภิปรายโดยเน้นการอภิปรายกลุ่ม เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหา 
(4) แบบฝึกหัดในและนอกชั้นเรียน ตอบปัญหา อภิปราย 

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินจากการเขียนรายงานของนักศึกษา 
(2) ประเมินจากการใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ปัญหา 
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(3) ประเมินจาการที่นักศึกษาจะต้องตั้งคำถามและให้คำตอบได้ด้วยตนเอง 
     (4) ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) บัณฑิตมีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการบริหารจัดการและทำงานเป็นหมู่คณะ รู้จัก
รับผิดชอบในหน้าที่ และรับผิดชอบต่อสังคม 
(2) รู้จักความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการปรับตัวในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสื่อสารความคิดระหว่างบุคคล 
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการอภิปรายกลุ่ม 
(3) จัดการเรียนการสอนด้วยการให้ทำรายงานกลุ่ม และนำเสนอในชั้นเรียน 

4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทำกิจกรรม 
(2) สังเกตจากการให้ความร่วมมือในการอภิปราย 
(3) ประเมินจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่มทำงานและจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถสรุปประเด็น และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่ถูกต้อง เหมาะสม
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
(2) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นคืน รวบรวม วิเคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินสารสนเทศเพื ่อใช้ใน
การศึกษาค้นคว้า 
(3) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ข้อมูลทางสถิติและตรรกศาสตร์ที่จำเป็นต่อการทำงาน 

5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาได้มีกิจกรรมสื่อสารและใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะ
เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 
(2) ให้นักศึกษานำเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นถึง
ความสำคัญและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและสืบค้นข้อมูล 
(3) มอบหมายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์
อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี 

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(5)  ประเมินทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร ทั้งจากการเรียนในห้องเรียนและจากการนำเสนองาน 
(6) กำหนดให้นักศึกษาต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ก่อนจบการศึกษา 
(7) ประเมินจากความถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและสืบค้นข้อมูล รวมทั้งวิธีการ
ที่ถูกต้องในการจัดทำเอกสารทางวิชาการ 
(8) ประเมินจากการทำข้อสอบและงานเขียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ 
6. ทักษะพิสัย 
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6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
(1) มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรมศาสตร์ และ
การประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
(2) มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทางเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ในงานที่ดำเนินงาน 
(3) มีทักษะในการออกแบบ วิเคราะห์ และสามารถนำความรู้ในภาคทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
(1) จัดการสอนให้นักศึกษาประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย  
(2) การจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO และนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม และ
ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือหาหัวข้อโครงงานจากอุตสาหกรรม 
(3) ทดสอบฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะทางเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดำเนินการ และสามารถนำความรู้
ทางทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
(1) ประเมินจากความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื ่องมือพื ้นฐานทาง วิศวกรรมศาสตร์และการ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
(2) ประเมินจากการแก้ปัญหาเฉพาะทางเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดำเนินการ และประเมินงานที่ได้
จากภาคปฏิบัติว่ามีประสิทธิภาพอย่างไร  
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน*  
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมและสื่อที่ใช้  

1 แนะนำรายวิชา 
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์ 
- การศึกษาเกี่ยวเทอร์โมไดนามิกส์ 
- กฎทางเทอร์ไดนามิกส์ 
- มิติและหน่วย 
- อุณหภูมิ 
- ความดัน 

4 -    บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
-    นักศึกษาจดบันทึก 
-    พาทำแบบฝึกหัด 

2 บทที่ 2 พลังงาน รูปแบบของพลังงาน และการถ่ายเท
พลังงาน  
- ความสำคัญของกฎข้อที่หนึ่งเทอร์โมไดนามิกส์ 
- การถ่ายเทพลังงานในรูปของความร้อน 
- การถ่ายเทพลังงานในรูปของงาน 
- แจงงานรูปแบบต่างๆ 
- ประสิทธิการเปลี่ยนรูปพลังงาน 

4 -    บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
-    VDO ประกอบการ
สอนผ่านระบบ E-
learning 
-    นักศึกษาจดบันทึก 
-    พาทำแบบฝึกหัด 

3 บทที3่ คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์  
- อธิบายลักษณะของสารบริสุทธิ์ที่ใช้ในวิชาเทอร์โม
ไดนามิกส์ 
- อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสาร และแผนภาพ P-
v, T-v 
- อธิบายและสอนเทคนิควิธีการเปิดตารางเทอร์โม
ไดนามิกส์ 
- สมการสภาวะของ แก๊สในอุดมคติ 

4 -    บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
-    VDO ประกอบการ
สอนผ่านระบบ E-
learning 
-    นักศึกษาจดบันทึก 
-    พาทำแบบฝึกหัด 

4 บทที่ 4 กฎข้อที่หนึ่งของระบบปิด  
- สมการกฎข้อที่หนึ่งของระบบเปิด 
- งานเนื่องจากการเปลี่ยนขนาดของระบบ 
- การหาพลังงานภายในของแก๊สในอุดมคติ 
- การหาเอ็นทัลปีของแก๊สในอุดมคติ 
- งานเนื่องจากการเปลี่ยนขนาดของระบบ 

4 -    บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
-    VDO ประกอบการ
สอนผ่านระบบ E-
learning 
-    นักศึกษาจดบันทึก 
-    พาทำแบบฝึกหัด 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน*  
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมและสื่อที่ใช้  

5 บทที5่ กฎข้อที่หนึ่งของระบบเปิด (1) 
- กฎทรงมล 
- สมการกฎข้อที่หนึ่งของระบบเปิด 
- การไหลที่คงตัว 
- อธิบายอุปกรณ์การเปลี่ยนรูปพลังงาน 
- อุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานจากการไหลมาอยู่ในรูป
พลังงานจลน์ Nozzle and Diffuser 
- อุปกรณ์เปลี่ยนรูปพลังงานจากการไหลมาอยู่ในรูป
ของพลังงานกล Turbine and Compressor 

4 -    บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
-    VDO ประกอบการ
สอนผ่านระบบ E-
learning 
-    นักศึกษาจดบันทึก 
-    พาทำแบบฝึกหัด 

6 บทที5่ กฎข้อที่หนึ่งของระบบเปิด (2) 
- อุปกรณ์ลดความดัน (Throttling valves) 
- อุปกรณ์รวมการไหล (Mixing chamber) 
- อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchanger) 
- อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการไหลในท่อ 
- ทบทวนเนื้อหาทั้งหมดของส่วนที่ 1 
- แนะแนวทางของข้อสอบกลางภาค 

4 -    บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
-    VDO ประกอบการ
สอนผ่านระบบ E-
learning 
-    นักศึกษาจดบันทึก 
-    พาทำแบบฝึกหัด 

7 สอบระหว่างภาค 

8 บทที่ 6 กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ 
- ความสำคัญของกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ 
- แหล่งพลังงานความร้อน 
- เครื่องจักรความร้อน 
- เครื่องทำความเย็นและเครื่องทำความร้อน 
- กระบวนการที่สามารถย้อนกลับได้และที่ไม่สามารถ
ย้อนกลับได้ 
- วัฏจักรคาร์โน และหลักการคาร์โน 
- มาตรวัดอุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิกส์ 
- เครื่องจักรความร้อนคาร์โน 
- เครื่องทำความเย็นและเครื่องทำความร้อนคาร์โน 

4 -    บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
-    VDO ประกอบการ
สอนผ่านระบบ E-
learning 
-    นักศึกษาจดบันทึก 
-    พาทำแบบฝึกหัด 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน*  
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมและสื่อที่ใช้  

9 บทที่ 7 เอนโทรปี (1) 
- เอนโทรปี และการเพ่ิมขึ้นของเอนโทปี 
- การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของสสารบริสุทธิ์ 
- กระบวนการไอเซนโทรปิก 
- ไดอะแกรมคุณสมบัติของเอนโทรปี 
- เอนโทปีคืออะไร? 
- ความสัมพันธ์ T-dS  
- การเปลี่ยนแปลงเอนโทปีของของไหลของแข็ง และ
ก๊าซอุดมคติ 

4 -    บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
-    VDO ประกอบการ
สอนผ่านระบบ E-
learning 
-    นักศึกษาจดบันทึก 
-    พาทำแบบฝึกหัด 

10 บทที่ 7 เอนโทรปี (2) 
- งานของการไหลแบบคงตัวของกระบวนการที่
สามารถย้อนกลับได้ 
- ประสิทธิภาพไอเซนโทรปิก 
  - สมดุลเอนโทรปี 
บทที่ 9 วัฏจักรก๊าซต้นกำลัง (1) 
- วัฏจักรออตโต 
- วัฏจักรดีเซล 
- วัฎจักรเบรตัน 

4 -    บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
-    VDO ประกอบการ
สอนผ่านระบบ E-
learning 
-    นักศึกษาจดบันทึก 
-    พาทำแบบฝึกหัด 

11 บทที่ 9 วัฏจักรก๊าซต้นกำลัง (2) 
- วัฎจักรเบรตัน 
บทที่ 10&11 วัฏจักรไอต้นกำลังและทำความเย็น (1) 
- วัฏจักรไอต้นกำลังของคาร์โน 
- วัฏจักรแรงคิน 

4 -    บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
-    VDO ประกอบการ
สอนผ่านระบบ E-
learning 
-    นักศึกษาจดบันทึก 
-    พาทำแบบฝึกหัด 

12 บทที่ 10&11 วัฏจักรไอต้นกำลังและทำความเย็น (2) 
- วัฏจักรการทำความเย็นแบบอัดไอ 
ทบทวนบทที่ 6-11 

4 -    บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
-    VDO ประกอบการ
สอนผ่านระบบ E-
learning 
-    นักศึกษาจดบันทึก 
-    พาทำแบบฝึกหัด 

13 สอบประจำภาค 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ตำราและเอกสารหลัก 
 -  เอกสารประมวลสาระรายวิชาเทอร์โมไดนามิกส์ เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.วีณา ฟ่ันเพ็ง สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

 -  Yunus A Cengel and Micheal A Boles, "Thermodynamics An Engineering Approach", 8th 
edition, McGraw-Hill 2017 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
  -  เอกสารประมวลสาระรายวิชาเทอร์โมไดนามิกส์, เขียนโดย อ.ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์ อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
-  เอกสารประมวลสาระรายวิชาเทอร์โมไดนามิกส์, เขียนโดย รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ อาจารย์

ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - การประเมินการสอนผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     - การประเมินจากการถามและการตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน 
     - การประเมินผลจากผลการเรียนของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 

- ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกันของคณาจารย์ในสาขาวิชา 
- คณาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมเกี ่ยวกับด้านการเรียนการสอนและการประเมินผลที ่สาขาฯ หรื อ

มหาวิทยาลัยจัดให้ 
- ปรับปรุงเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอนให้ทันต่อยุคสมัยโดยใช้วารสารที่ทันสมัยในทุกหัวข้ออย่าง

สม่ำเสมอ 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
 - ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ และงานที่มอบหมาย 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  โดยพิจารณาจากผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละหัวข้อ การประเมิน
การสอนและข้อเสนอแนะจากของนักศึกษา เพื่อนำมาปรับปรุงแผนการสอน และเป็นแนวทางในการ
พัฒนารายวิชาต่อไป  
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 
หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
ENG25 2080 กลศาสตร์ของไหล 1 (Fluid Mechanics I)      

2.  จำนวนหน่วยกิต 
3  หน่วยกิต   3(3-0-6) 

3.  หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 
     3.1 หลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล 
     3.2 ประเภทของรายวิชา 

 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

อ.ดร. วิทูรย์ เห็มสุวรรณ 
5.  ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที ่2 ชั้นปีที่ 2  
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) 

SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 

ไม่มี  
8.  สถานที่เรียน 

ห้อง B3101 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
9.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด  

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

ภายหลังการเรียนการสอน 

1.1 นักศึกษาเข้าใจนิยามและคุณสมบัติของของไหล 
1.2 นักศึกษาเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ของไหลสถิตย์ ได้แก่  แรงดันของไหลสถิตย์ บาโรมิเตอร์ มาโน

มิเตอร์ แรงกระทำต่อแผ่นราบและแผ่นโค้งที่จมอยู่ในของไหล จุดศูนย์กลางความดัน แรงลอยตัวและ
เสถียรภาพของการลอยตัว 

1.3 นักศึกษาเข้าใจและสามารถสร้างสมการควบคุมแบบปริพันธ์สำหรับระบบการไหลในปริมาตรควบคุม 
ได้แก่ กฎอนุรักษ์มวล กฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้น กฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม  กฎอนุรักษ์พลังงาน 
สมการเบอร์นูลลี่ และสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 

1.4 นักศึกษาเข้าใจและสามารถวิเคราะห์มิติและความเสมือนในการทดลอง โดยใช้วิธีมิติบริสุทธิ์และทฤษฎี
ไพร์บัคคิงแฮม  

1.5 นักศึกษาเข้าใจและสามารถวิเคราะห์การสูญเสียการไหลในท่อ  การสูญเสียย่อย การวัดความเร็วของ
การไหล อุปกรณ์วัดอัตราการไหล และการสูญเสียในระบบท่อ 

1.6 นักศึกษาเข้าใจและสามารถวิเคราะห์การไหลในช่องทางเปิด หาหน้าตัดการไหลประหยัด และการวัด
การไหลด้วยทำนบ 

1.7 นักศึกษาเข้าใจและสามารถวิเคราะห์เครื่องจักรกลหมุน ได้แก่ เครื่องสูบอัดและกังหัน พร้อมท้ังสามารถ
เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับภาระงานได้ 
 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา 
2.5 เพ่ือทบทวนและปรับปรุงสาระการเรียนรู้ให้ทันสมัย 
2.6 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงรายวิชาให้การเรียนการแบบเน้นการใช้งานได้จริง 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1.  คำอธิบายรายวิชา 
          นิยามและคุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ แรงลอยตัว เสถียรภาพของการลอยตัว สมการควบคุม

แบบปริพันธ์ กฎอนุรักษ์มวล กฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้น กฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม กฎอนุรักษ์พลังงาน 
สมการเบอร์นูลลี่ การวิเคราะห์มิติ วิธีมิติบริสุทธิ์ ทฤษฎีไพร์บัคคิงแฮม การไหลในท่อ การสูญเสียของการ
ไหลในท่อ การสูญเสียการไหลในระบบท่อ การไหลในรางเปิด เครื่องจักรกลหมุน เครื่องสูบ กังหัน 

2.  จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม 

 
การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/

การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

 

48 - - 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

4. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
           4  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1.7 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
- ความซื่อสัตย์ 
- ความมีวินัยและตรงต่อเวลา 
- ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม 
- การมีจิตสำนึกในการใช้ประโยชน์และคุณค่าของพลังงานในรูปแบบต่างๆ  

1.8 วิธีการสอน 
- การลงชื่อเข้าเรียนของนักศึกษา 
- ปลูกฝังเรื่องการตรงต่อเวลา การแต่งการเรียบร้อย  
- กำหนดข้อปฏิบัติในห้องเรียน 
- มอบหมายการบ้าน มอบงานทบทวนบทเรียน และค้นคว้าเพ่ิมเติม 

1.9 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากการส่งงานที่มอบหมาย ได้แก่ การสรุปบทเรียนรายสัปดาห์ และการบ้าน  
- ประเมินจากการการทดสอบย่อย 
- ประเมินจากการการสอบประจำภาค 

2.  ความรู้ 
     2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
- เข้าใจนิยามและคุณสมบัติของของไหลเบื้องต้น  
o เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ของไหลสถิตย์ได้ ได้แก่ แรงดันของไหลสถิตย์ บาโรมิเตอร์ มาโนมิเตอร์ แรง

กระทำต่อแผ่นราบและแผ่นโค้งที่จมอยู่ในของไหล จุดศูนย์กลางความดัน แรงลอยตัวและเสถียรภาพของ
การลอยตัว 

o วิเคราะห์ปัญหาการไหลเบื้องต้นได้ โดยใช้สมการควบคุมแบบปริพันธ์ ได้แก่ กฎอนุรักษ์มวล กฎอนุรักษ์
โมเมนตัมเชิงเส้น กฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม กฎอนุรักษ์พลังงาน สมการเบอร์นูลลี่  

o วิเคราะห์มิติและความเสมือนในการทดลอง โดยใช้วิธีมิติบริสุทธิ์ และทฤษฎีไพร์บัคคิงแฮม  
o วิเคราะห์การสูญเสียการไหลในท่อ และอุปกรณ์วัดอัตราการไหลได้  
o วิเคราะห์การไหลในช่องทางเปิด หาหน้าตัดการไหลประหยัด และการวัดการไหลด้วยทำนบ 
o สามารถเลือกปั๊มสูบน้ำได้  

     2.2 วิธีการสอน 
- เรียนภาคทฤษฎี พร้อมถาม-ตอบในห้องเรียน 
- มอบหมายงานให้การบ้าน ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมด้วยตนเอง   

2.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากการทำแบบทดสอบย่อยหลังเรียน  
- ประเมินจากการทำการบ้าน และการส่งสรุปบทเรียนรายสัปดาห์ 
- ประเมินจากการสอบกลางภาคและประจำภาคการศึกษา 

3.  ทักษะทางปัญญา 
     3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
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- คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบร่วมกับการใช้องค์ความรู้พื้นฐาน องค์ความรู้ทางวิชาชีพ และองค์ความรู้
ด้านอื่นๆ อย่างเป็นระบบ 

- มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
- มีความสนใจใฝ่รู้ ค้นหาความรู้เพิ่มเติมในองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง  
-  

     3.2 วิธีการสอน 
- บรรยายและให้วิเคราะห์โจทย์การยกตัวอย่างในห้องเรียน และฝึกให้มีกระบวนการให้คิดอย่างเป็น

ระบบ 
     3.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากการทำแบบทดสอบย่อยหลังเรียน  
- ประเมินจากการทำการบ้าน  
- ประเมินจากการสอบกลางภาคและประจำภาคการศึกษา 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสังคม 
     4.2 วิธีการสอน 

-  การสอนบรรยาย พร้อมถาม-ตอบและร่วมกันอภิปรายปัญหาในชั้นเรียน 
     4.3 วิธีการประเมินผล 

-  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหา การถกปัญหาและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

-  สามารถใช้อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่มีในการหาข้อมูลที่ต้องการเพ่ือ
ทบทวนบทเรียนได้  
     5.2 วิธีการสอน 

-  มอบหมายงานทบทวนบทเรียนให้มีการค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลที่มีอยู่ และให้
การบ้านไปวิเคราะห์แก้ปัญหา   
     5.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากการบ้านที่มอบหมายว่า นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลที่มี
อยู่ เพื่อนำไปประกอบการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 - Introduction and basic 
concepts 
- Properties of fluids 

4 สอนบรรยาย พาทำ/วิเคราะห์
โจทย์ปัญหา ทดสอบย่อย ให้
การบ้าน 

อ.ดร.
วิทูรย์ 

2 Fluid statics: (1) 
 - Pressure 
 - Pressure measurement 
devices 

4 สอนบรรยาย พาทำ/วิเคราะห์
โจทย์ปัญหา ทดสอบย่อย ให้
การบ้าน 

อ.ดร.
วิทูรย์ 

3 Fluid statics: (2) 
 - Hydrostatics force on 
submerged body 
 - Buoyance and stability) 

4 สอนบรรยาย พาทำ/วิเคราะห์
โจทย์ปัญหา ทดสอบย่อย ให้
การบ้าน 

อ.ดร.
วิทูรย์ 

4 Fluid Dynamic: 
 - Governing equations (1):  
      > Conservation of mass 

4 สอนบรรยาย พาทำ/วิเคราะห์
โจทย์ปัญหา ทดสอบย่อย ให้
การบ้าน 

อ.ดร.
วิทูรย์ 

5 Fluid Dynamic: 
- Governing equations (2):  
      > Conservation of energy  

4 สอนบรรยาย พาทำ/วิเคราะห์
โจทย์ปัญหา ทดสอบย่อย ให้
การบ้าน 

อ.ดร.
วิทูรย์ 

6 Fluid Dynamic: 
 - Governing equations (3):  

> Conservation of 
momentum 

4 สอนบรรยาย พาทำ/วิเคราะห์
โจทย์ปัญหา ทดสอบย่อย ให้
การบ้าน 

อ.ดร.
วิทูรย์ 

7 Dimensional Analysis and 
Modeling 
- Principle of Dimensional 
Homogeneity 
- The Pi Theorem 

4 สอนบรรยาย พาทำ/วิเคราะห์
โจทย์ปัญหา ทดสอบย่อย ให้
การบ้าน 

อ.ดร.
วิทูรย์ 

8 Viscous Flow in Pipe (1) 
- Head loss-Friction Factor 
- Laminar & Turbulence flow  
- Minor loss  

4 สอนบรรยาย พาทำ/วิเคราะห์
โจทย์ปัญหา ทดสอบย่อย ให้
การบ้าน 

อ.ดร.
วิทูรย์ 
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน และสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

9 Viscous Flow in Pipe (2) 
- Flow meters  

4 สอนบรรยาย พาทำ/วิเคราะห์
โจทย์ปัญหา ทดสอบย่อย ให้
การบ้าน 

อ.ดร.
วิทูรย์ 

10 Open channel flow 
- Chezy formular  
- Efficient Uniform-flow 
channels  
- Hydraulic Jump  
- Flow Measurement by Weirs  

4 สอนบรรยาย พาทำ/วิเคราะห์
โจทย์ปัญหา ทดสอบย่อย ให้
การบ้าน 

อ.ดร.
วิทูรย์ 

11 Turbomachinery (Pump and 
Turbine) (1) 
- Turbomachinery 
Classification 
- Centrifugal pump and 
Performance Curves  

4 สอนบรรยาย พาทำ/วิเคราะห์
โจทย์ปัญหา ทดสอบย่อย ให้
การบ้าน 

อ.ดร.
วิทูรย์ 

12 Turbomachinery (Pump 
and Turbine) (2) 
- Pump Selection 

4 สอนบรรยาย พาทำ/วิเคราะห์
โจทย์ปัญหา ทดสอบย่อย ให้
การบ้าน 

อ.ดร.
วิทูรย์ 

 สอบประจำภาค 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลนักศึกษา 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

เนื้อหาใน
สัปดาห์ที่ 1 ถึง 

12 

สอบประภาค 13 40 

เนื้อหาใน
สัปดาห์ที่ 1 ถึง 

12 

ส่งสรุปบทเรียน ให้การบ้าน และทดสอบย่อย ทุกสัปดาห์ 60 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ตำรา 
- Fluid Mechanics; Frank M. White; McGraw-Hill 
- กลศาสตร์ของไหล; ทวิช จิตรสมบูรณ์; McGraw-Hill 
2.  หนังสือ อ้างอิงท่ีสำคัญ 
- Fluid Mechanics Fundamentals and Applications; Yunus A. Cengel and John M. Cimbala; 
McGraw-Hill 
- Fundamental of Fluid Mechanics; Munson, Okiishi, Huebsch, and Rothmayer; John Wiley & 
Sons 
- Introduction to Fluid Mechanics; Robert W. Fox, Alan T. McDonald, Philip J. Pritchard; John 
Wiley & Sons 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1.   กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา โดยใช้แบบประเมินการสอนของมหาวิทยาลัยในด้าน
ปริมาณเนื้อหา ประสิทธิภาพการสอน คุณภาพของความรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนอื่น ๆ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามที่รายวิชานี้ต้องรับผิดชอบ และประเมินจากผลการเรียน
ประจำรายวิชาเฉลี่ยของทั้งชั้นเรียน ว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจเนื้อหารายวิชามากน้อยเพียงใด 

2.   กลยุทธ์การประเมินการสอน 
อาจารย์ผู้สอนถูกประเมินการสอนโดยนักศึกษาผ่านระบบประเมินของมหาวิทยาลัย และนอกจากนี้

อาจประเมินจากการทดสอบย่อย การบ้าน การสอบกลางภาคและประจำภาคการศึกษาว่านักศึกษามีความ
เข้าใจในเนื้อหาที่สอนมากน้อยเพียงใด 

3.   การปรับปรุงการสอน 
ผู้สอนรายวิชานำข้อมูลการประเมินการสอนในข้อ 1 และ2 รวมทั้งข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุง

วิธีการสอน หรือปรับปรุงสื่อเพื่อทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาได้ดีขึ้น นอกจากนี้ทำการวิเคราะห์
และปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จากการประเมินผลการทดสอบย่อย การบ้าน และการสอบ
กลางภาคเรียน  

4.   การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับเนื้อหาที่สอน ขอบเขตของข้อสอบที่ต้องครอบคลุมเนื้อหาที่

สอนในทุกสัปดาห์ และความถูกต้องและชัดเจนของข้อสอบ คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื ่องกล 
ร่วมกันพิจารณาระดับคะแนนที่ใช้ในการตัดเกรดและอภิปรายผมสัมฤทธิ์ของรายวิชา  

5.   การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบบันทึกปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนการสอน เพื่อการทบทวนเนื้อหาที่สอน

และกลยุทธ์การสอนอย่างต่อเนื่อง  และวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป  นอกจากนี้
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาโดยพิจารณาจากผลการประเมินการ
สอนโดยนักศึกษา  และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5)  

  



- 416 - 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ  

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 ENG31 1001 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) 
2. จำนวนหน่วยกิต 
 4 หน่วยกิต (4-0-8) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อ. ฐิติกร ฉ่ำช่วง และคณะ 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1-3/ชั้นปีที่ 1 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน  
 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และทางไกล (ออนไลน์) 
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 จัดทำรายละเอียดรายวิชา วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

นักศึกษาสามารถจำแนกประเภทของวัสดุวิศวกรรม อธิบายสมบัติเบื้องต้นของวัสดุ วิธีการทดสอบ 
วิเคราะห์สมบัติและแปลผลได้ นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาค สมบัติ 
กระบวนการผลิตขึ้นรูปและการปรับปรุงสมบัติ รวมถึงสามารถเลือกใช้วัสดุในทางวิศวกรรมได้ และสร้าง
แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมวัสดุในงานวิศวกรรม 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อให้ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของรายวิชา และปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้ทันสมัยตอบสนองต่อการพัฒนา
โลหะเพ่ือการใช้งานทางวิศวกรรม 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา 
ประเภทของวัสดุวิศวกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิตและการใช้งานของ

วัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และคอมโพสิท โครงสร้างผลึกของโลหะ การตรวจสอบ
โครงสร้างมหภาคและจุลภาค สมบัติทางกลและวิธีการทดสอบทางกล แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปล
ความหมาย กระบวนการผลิตและขึ้นรูปโลหะ การอบชุบโลหะ การกัดกร่อนในโลหะและการป้องกัน 
โครงสร้างและสมบัติของวัสดุเซรามิก เซรามิกดั้งเดิมและเซรามิกขั้นสูง กระบวนการผลิต สมบัติทาง
วิศวกรรมของเซรามิก วัสดุพอลิเมอร์ในชีวิตประจำวัน พอลิเมอร์ผสม พอลิเมอร์คอมโพสิทสมบัติทาง
กายภาพของพอลิเมอร์ กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ กระบวนการการสังเคราะห์และสมบัติ
พ้ืนฐานของพอลิเมอร์ การย่อยสลายของพลาสติก การประยุกต์ใช้วัสดุในงานพ้ืนฐานด้านวิศวกรรม 
นวัตกรรมวัสดุ 
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

48 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติ  96 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ

นักศึกษาท่ีต้องการ) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
3. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
พัฒนานักศึกษาให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิต

ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติ
หลักสูตร ดังนี้ 

i. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคลองค์กร 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ii. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

1.2. วิธีการสอน 
- ปลูกฝังให้นักศึกษามีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่างๆ จากการใช้ความรู้
ทางวัสดุวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

- ปลูกฝังให้นักศึกษาเข้าใจถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ การรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และเข้าใจถึงบริบททางสังคมต่อวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา 

1.3. วิธีการประเมินผล 
- การถามตอบในชั้นเรียนเกี่ยวกับความรู้ทางวัสดุวิศวกรรมที่มีผลต่อบุคคล องค์กร สังคมและ

สิ่งแวดล้อม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ การรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม 
4. ความรู้ 

4.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ที่ต้องพัฒนา 
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับรายวิชานี้ โดยมาตรฐานความรู้ครอบคลุมดังนี้ 

2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4.2. วิธีการสอน 

บรรยาย ตอบคำถาม การวิเคราะห์กรณีศึกษา หรือมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

4.3. วิธีการประเมินผล 
- สอบกลางภาค และสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการและทฤษฎี 
- การตอบคำถามในชั้นเรียน 
- สอบเก็บคะแนนย่อย (quiz) 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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5.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่

เกิดข้ึนจากการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
3.1.1 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรม 

5.2. วิธีการสอน 
บรรยาย ยกตัวอย่าง โดยให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึน จากการใช้เครื่องมือการคำนวณ

และเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรม 
5.3. วิธีการประเมินผล 
- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมในการหาคำตอบ 
- วัดผลจากการตอบคำถามของนักศึกษาในชั้นเรียนจากโจทย์ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือการคำนวณและ
เครื่องมือทางวิศวกรรมในการหาคำตอบ 

6. ทักษะพิสัย 
6.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยที่ต้องพัฒนา 

พัฒนาความสามารถในการคิดการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรม และการประยุกต์ใช้
ได้อย่างถูกต้องโดยอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1.1 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรม 

6.2. วิธีการสอน 
บรรยายและยกตัวอย่างการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม และการประยุกต์ใช้ได้
อย่างถูกต้อง 

6.3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยที่ต้องพัฒนา 
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมในการหา

คำตอบ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
2. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน/สื่อท่ีใช้ 
ผู้สอน 

1 บทที่ 1 บทนำวัสดุวิศวกรรม 
- แนะนำรายวิชา ชี้แจง/ข้อตกลงต่างๆของ
วิชานี ้ เช่น การประเมินผล การมอบหมาย
งาน/การบ้าน ฯลฯ 
- บทนำวัสดุวิศวกรรม 

2 ชี้แจง บรรยาย 
ยกตัวอย่างประกอบ 
อภิปราย ซักถาม 

อ.ทนงศักดิ์ 

 บทที ่ 2 สมบัต ิเช ิงกลของวัสดุและวิธ ีการ
ทดสอบ  
- ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างความเค ้น และ
ความเครียด สมบัติแรงดึง สมบัติความแข็ง 

2 บรรยาย ยกตัวอย่าง อ.ทนงศักดิ์ 

2 บทที ่ 2 สมบัต ิเช ิงกลของวัสดุและวิธ ีการ
ทดสอบ  
- สมบัต ิการทนต่อแรงกระแทก ความล้า 
ความคืบ 

2 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
การบ้าน 

อ.ทนงศักดิ์ 

 บทที่ 3 แผนภูมิสมดุลเฟส 
- โ ลหะผสม  Gibbs phase rule และการ
คำนวนปริมาณของเฟส (Lever arm’s rule) 

2 บรรยาย ยกตัวอย่าง อ.ทนงศักดิ์ 

3 บทที่ 3 แผนภูมสมดุลเฟส 
- ปฏิก ิร ิยาย ู เทคต ิก ปฏ ิก ิร ิยาย ู เทคตอย 
ปฏิกิริยาเพอริเทคติก ปฏิกิริยาเพอริเทคตอย 
ปฏิกิริยาโมโนเทคติก ตัวอย่างแผนภูมิสมดุล
เฟสของโลหะผสม 
- แผนภูมิสมดุลของเหล็ก-คาร์บอน โครงสร้าง
จุลภาคของเหล็ก-คาร์บอน 

2 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
การบ้าน 

อ.ทนงศักดิ์ 

 บทที่ 4 กระบวนการผลิตและแปรรูปโลหะ 
- กระบวนการถลุงโลหะ กระบวนการหลอม
โลหะ การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า การขึ้นรูป
ด้วยแรงทางกล การหล่อข้ึนรูป การเชื่อม 

2 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ทดสอบหลังเรียน 

อ.ฐิติกร 

4 บทที่ 5 กระบวนการทางความร้อนของโลหะ
ในกลุ่มเหล็กและอะลูมิเนียม 

2 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ทดสอบหลังเรียน 

อ.ฐิติกร 
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 บทที่ 6 ประเภทของโลหะในกลุ่มเหล็ก 
- เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ-สูง เหล็กกล้าไร้สนิม 
เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กหล่อเทา เหล็กหล่อ
ขาว เหล ็กหล ่อแกรไฟต ์กลม เหล ็กหล่อ
แกรไฟต์ตัวหนอน 

2 บรรยาย อภิปราย
ยกตัวอย่าง ทดสอบหลัง
เรียน  

อ.ฐิติกร 

5 บทที่ 7 โลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก 
- โลหะผสมอะลูมิเนียม ทองแดง  
ไททาเนียม สังกะสี แมกนีเซียม นิเกิล 

2 บรรยาย อภิปราย
ยกตัวอย่าง ทดสอบหลัง
เรียน 

อ.ฐิติกร 

 บทที่ 8 การกัดกร่อนในโลหะ และการป้องกัน
การกัดกร่อนของโลหะในอุตสาหกรรม 

2 บรรยาย อภิปราย
ยกตัวอย่าง ทดสอบหลัง
เรียน 

อ.ฐิติกร 

6 บทที่ 9 บทนำวัสดุเซรามิก 
- ประวัติและธรรมชาติของเซรามิก 
- ประเภทของวัสดุเซรามิก, เซรามิกดั้งเดิม, 
เซรามิก 
สมัยใหม่ 
- วัสดุเซรามิกเชิงประกอบ วัสดุนาโนเซรามิก 

6  ผศ.ดร.อนุ
รัตน์ 

7 สอบกลางภาค 2   
8-9 บทที่ 10 การใช้งานวัสดุเซรามิกด้านต่างๆ 

- กระบวนการขึ้นรูปวัสดุเซรามิก 
- โครงสร้างผลึกของเซรามิก, สมบัติเชิงกล
พ้ืนฐานของเซรามิก 

12  ผศ.ดร.อนุ
รัตน์ 

10 บทที่ 11 วัสดุพอลิเมอร์ 
- วัสดุพอลิเมอร์ที่พบในชีวิตประจำวัน 
ความหมายของมอนอเมอร์และ 
พอลิเมอร์ การหาน้ำหนักโมเลกุลของพอลิ
เมอร์ การใช้งานวัสดุเซรามิกด้านต่างๆ 
- กระบวนการการสังเคราะห์พอลิเมอร์ 

6  ผศ. ดร. 
ปราณี 

11 บทที่ 12  
- สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์  
- กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ 

6  ผศ.ดร.ปราณี
และ 
ผศ.ดร.จันทิ
มา 

12 บทที่ 13  
- กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ 
- พอลิเมอร์ผสม พอลิเมอร์คอมโพสิท และ
การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม 

6  ผศ.ดร.จันทิ
มา 

13 สอบปลายภาค 3   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ที ่
ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 

2.1.1-
2.1.3,  
3.1.1 
4.1.1 

สอบเก็บคะแนนและสอบกลางภาค 7 50% 

2.1.1-
2.1.3,  
3.1.1 
4.1.1 

สอบเก็บคะแนนและสอบปลายภาค 13 50% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
4. เอกสารและตำราหลัก 
- W.D. Callister, Jr., Materials Science and Engineering: An Introduction, John Wiley & Son, 

Inc., New York, 1997. 
-     W.F. Smith, Foundations of Materials Science and Engineering, McGraw-Hill, New York, 
      1990. 
-    James, R. H. Doremus, Ceramic and Glass Materials: Structure, Properties and 

Processing, 
     Springer, New York, 2008. 
- P. Boch, Philippe. J.C. Niepce, Ceramic Materials: Processes, Properties and Applications, 

Newport Beach, CA: ISTE USA, 2006. 
- L. Camusso, S. Lorenzo, Ceramics of the World: from 4000 B.C. to the present, New 

York: H.N. Abrams, Inc., 1992.   
5. เอกสารและข้อมูลสำคัญ (จำเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าจำเป็นให้ใส่ด้วยคำอธิบายตัวสีแดงเขียนด้วย

ลายมือ) 
6. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น คำอธิบายศัพท์ ข่าวเทคโนโลยีการใช้งานโลหะ เซรามิก 
และพอลิเมอร์ทางวิศวกรรมในปัจจุบัน 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาได้ดังนี้ 

- การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 
- แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านเฟซบุ๊คเพจที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารให้กับนักศึกษา   

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
- ผลการเรียนของนักศึกษา 
- ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 

และสรรหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้ 
- ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนที่อยู่ในระบบของ e-learning  
- ถ่ายทำวิดิโอการสอนเพ่ือจัดทำ Massive Online Open Course (MOOC) 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้

ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่ได้มา

จากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ 
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Course specifications 
Name of University Suranaree University of Technology 
School/Institute School of Civil Engineering 

Institute of Engineering 
 
 Section 1 General Information 

1. Course Code and Title 
ENG30 2002 Mechanics of Materials 

2. Number of Credits (Trimester system) 
4 Credits 4 (4-0-8) 

3. 3.   Academic Program and Type of Course 
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering (Revised Program, 2019)  
Basic Engineering Courses 

4. 4.   Responsible Faculty/ Coordinator/ Lecturer 
Prof. Dr. Avirut Chinkulkitniwat Lecturer for Section 1 
Assoc. Prof. Dr. Sittichai Seangatith Coordinator/ Lecturer for Section 2 
Assist. Prof. Dr. Akawut Siriruk Lecturer for Section 3 

5. Academic Term/ Academic Year / Student Level 
2nd Trimester/ 2020 Academic year (Trimester 2/2563) / 2nd year students 

6. Pre-requisite 
ENG30 2001 Engineering Statics 

7. Co-requisites 
None 

8. Place of Study 
Nov 23, 2020 to Jan 10, 2021. 
Room B3103 Classroom Building I, Suranaree University of Technology 
Section 1 : Tu Th 08.00-10.00 
Section 2 : M W 08.00-10.00 
Section 3 : Tu Th 10.00-12.00 
Jan 11, 2021 to Feb 28, 2021 (2nd COVID19 pandemic in Thailand) 
Hybrid in-class and online lectures by using Zoom 

9. Latest Update 
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January 8, 2021 

10. Course Description or Course syllabus 
Force and stress, stress-strain relations, stresses in beams, shear diagram and moment 
diagram, deflection of beams, buckling of columns, Mohr’s circle and combined stresses, 
failure criteria. 

11. Number of Hours per Trimester 
Lecture 48 hours (4 hours per week) and Self-study 8 hours per week 

 
Section 2 Program Learning Outcomes (PLO) and Course Learning Outcomes (CLO) 

ENG30 2002 Mechanics of Materials 
PLO 1 an ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying 
principles of engineering, science, and mathematics. 
1.2 Solution procedures and methods are defined. 
1.3 Problem solution is appropriate and within reasonable constraints. 
Course Learning Outcomes Course Learning Outcomes Course Learning 

Outcomes 
CLO 1 Solution procedures 
and methods are defined. 
Ability to apply knowledge of 
mathematics, science and 
fundamental engineering in 
analysis and design of 
structures and structural 
members in Mechanics of 
Materials. 

Lecturing on mathematics, 
science and fundamental 
engineering necessary in analysis 
and design of structures and 
structural members for 
Mechanics of Materials 
problems and discussions. 

Homework, Quiz and 
Written Examination. 

CLO 2 Problem solution is 
appropriate and within 
reasonable constraints. 
Understanding and ability to 
apply the concept free-body 
diagram and the equations of 
equilibrium and mathematics 
within reasonable constraints 
in Mechanics of Materials 
problems. 

1. Lecturing on the concept free-
body diagram and equations of 
equilibrium used to analyze and 
design of 2D and 3D within 
reasonable constraints in 
Mechanics of Materials 
problems and discussions. 
2. Assigning students to solve 
problems independently or in-
group. 

Homework, Quiz and 
Written Examination. 
 
 
 
 
 
Homework 

 
Section 3 Lecture Plan and Evaluation Plan 
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12. Lecture Plan 

Week Topics/ details Hours 

Teaching and 
Learning 

Activities and 
Medias  

 

Evaluation  
 

1 Force and stress 
Factor of safety 

4 - Assigning 
reading  

- Lecturing  
- Self-learning 

by using video 
clips.  

Quiz and 
Homework 

2 Strain 
Stress-strain relations 

4 - Assigning 
reading  

- Lecturing  
- Self-learning 

by using video 
clips.  

Quiz and 
Homework 

3 Mechanical properties of 
engineering materials I 

4 - Assigning 
reading  

- Lecturing  
- Self-learning 

by using video 
clips.  

Quiz and 
Homework 

4 Mechanical properties of 
engineering materials II 
Axial load : determinate 
structural members 

4 - Assigning 
reading  

- Lecturing  
- Self-learning 

by using video 
clips.  

Quiz and 
Homework 

5 Axial load : indeterminate 
structural members 

4 - Assigning 
reading  

- Lecturing  
- Self-learning 

by using video 
clips.  

Quiz and 
Homework 

6 Torsion determinate and 
indeterminate structural 
members 

4 - Assigning 
reading  

- Lecturing  

Quiz and 
Homework 
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- Self-learning 
by using video 
clips.  

7 Bending 4 - Assigning 
reading  

- Lecturing  
- Self-learning 

by using video 
clips.  

Quiz and 
Homework 

8 Transverse shear 4 - Assigning 
reading  

- Lecturing  
- Self-learning 

by using video 
clips.  

Quiz and 
Homework 

9 Combined loading 4 - Assigning 
reading  

- Lecturing  
- Self-learning 

by using video 
clips.  

Quiz and 
Homework 

10  2  Midterm 
Examination 

11 Mohr’s circle 4 - Assigning 
reading  

- Lecturing  
- Self-learning 

by using video 
clips.  

Quiz and 
Homework 

12 Design of beam and shaft 
Deflection of beams 

4 - Assigning 
reading  

- Lecturing  
- Self-learning 

by using video 
clips.  

Quiz and 
Homework 

13 Buckling of columns 4 - Assigning 
reading  

- Lecturing  

Quiz and 
Homework 
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- Self-learning 
by using video 
clips.  

14   One-week 
school break for 
Final 
Examination.  

 

15  3  Final 
Examination  
 

 
13. Learning Evaluation Plan 

No. Evaluation Activity week weight 
1 Quiz and Homework  1-9 and 11-13 10% 
2 Midterm Examination  10 40% 
3 Final Examination  15 50% 

 
Section 4 Teaching and Learning Resources 

1. Textbook and Lecture Note 
1. Lecture Note on Mechanics of Materials, Sittichai Seangatith, 2016. 
2. Mechanics of Materials; Russell C. Hibbeler, SI Edition (2005 or newer). 

2.  References and Important Information 
1. Mechanics of Materials; Beer, Johnston and Dewolf, SI Edition (2009 or newer). 
2. “ศัพท์วิทยาการวิศวกรรมโยธา” คณะกรรมการวิชาการวิศวกรรมโยธา , วิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทย, 2540 
3. SUTStructor program. 

 
Section 5 Attainment Level to Achieve Program Learning Outcomes (PLO) 

PLO/ Performance Indicators Assessment Tools Criteria Standard 

PLO 1 an ability to identify, 
formulate, and solve complex 
engineering problems by 
applying principles of 
engineering, science, and 
mathematics. 

1.2. Solution procedures and 
methods are defined. 

 
 
 
 
 
Written Exam: 
Apply concept of 
Mechanics of 

 
 
 
 
 
5: score 80-
100% 
4: score 65-79% 

 
 
 
 
 
50% of 
students attain 
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1.3. Problem solution is 
appropriate and within 
reasonable constraints. 

Materials to 
analyze and design 
of structural 
members correctly. 

3: score 50-64% 
2: score 35-49% 
1: score 0-34% 

criteria 3 or 
more. 

 
Note: 
ข้อ 1 ในการสอบกลางภาค จะใช้ข้อสอบต่อไปนี้ในการวิเคราะห์การประเมินผลโดยตรงฯ 
ตัวบ่งชี้: 1.2 ระบุข้ันตอนและวิธีการหาผลลัพธ์ 
- ใช้ข้อสอบข้อที่ 1 ของการสอบกลางภาค – วิเคราะห์ Truss 
ตัวบ่งชี้: 1.3 ผลลัพธ์ของปัญหามีความเหมาะสมภายใต้ข้อจากัดต่าง ๆ อย่างมีเหตุมีผล 
- ข้อสอบข้อที่ 1 ของการสอบกลางภาค – ออกแบบหาขนาดชิ้นส่วนของ Truss และจุดเชื่อมต่อด้วย bolt 
ข้อมูลจากการสอบกลางภาคจะสรุป เพ่ือใช้พัฒนาการสอนในช่วงก่อนปลายภาค โดยในการสอบปลายภาคจะ
ใช้ข้อสอบต่อไปนี้ในการวิเคราะห์การประเมินผลโดยตรงฯ และเทียบเคียงกับผลในการสอบกลางภาค 
ตัวบ่งชี้: 1.2 ระบุข้ันตอนและวิธีการหาผลลัพธ์ 
- ข้อสอบข้อที ่ 3 ของการสอบปลายภาค – การเขียน V-diagram และ M-diagram ของคานและการหา
ค่าสูงสุดของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด 
ตัวบ่งชี้: 1.3 ผลลัพธ์ของปัญหามีความเหมาะสมภายใต้ข้อจากัดต่าง ๆ อย่างมีเหตุมีผล 
- ข้อสอบข้อที่ 3 ของการสอบปลายภาค – ออกแบบหาขนาดของคานเหล็กด้วยค่าสูงสุดของโมเมนต์ดัดและ
แรงเฉือน 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1. รหัสและช่ือรายวิชา 

ENG25 3060 วิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineering) 

2. จำนวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
     2 หน่วยกิต 2(2-0-4) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 
       ประเภทรายวิชา: กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อ.ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์ และ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน 
5.   ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี1 / นักศึกษาชั้นปีที่3 
6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8.   สถานที่เรียน 
 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ www.elearning2.sut.ac.th 
9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

3 กันยายน 2564 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน 
2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
3) อันตรายจากการสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรคจากการประกอบอาชีพ และ หลักการ

ป้องกันควบคุมอันตรายจากการทำงาน  
4) การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร ไฟฟ้า และการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัย  
5) การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
6) การตรวจความปลอดภัย การรายงานสอบสวนอุบัติเหตุ  
7) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน  
8) การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น  
9) การบริหารงานความปลอดภัยในโรงงาน  
10) การออกแบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1) เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ ตรงกับความต้องการ 
2) ของภาคอุตสาหกรรม 
3) เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสภาวิชาชีพ 
4) เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นองค์ความรู้ 
 

3. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
1) อธิบายแนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2) อธิบายแนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการป้องกันอันตรายในโรงงาน 
3) เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม 
4) ออกแบบระบบป้องกันระงับอัคคีภัย 

 

  



- 432 - 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ 
1.คำอธิบายรายวิชา 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย อันตรายจากการทำงานด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ การยศาสตร์ ความปลอดภัย และ
จิตวิทยาสังคม โรคจากการทำงาน หลักการป้องกันควบคุมอันตรายจากการทำงาน การป้องกันอันตรายจาก
เครื่องจักร ไฟฟ้า และการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การตรวจความ
ปลอดภัย การรายงานสอบสวนอุบัติเหตุ การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย การชี้บ่งอันตรายและประเมิน
ความเสี่ยงเบื้องต้น การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานและอาคาร การบริหารงานความปลอดภัยในโรงงาน 
การออกแบบระบบป้องกันระงับอัคคีภัย  
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สัมมนา การฝึกปฏิบัติและฝึก

ทักษะในชั้นเรียน 
การเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติการ 

การฝึกงาน กิจกรรมการเรียนรู้ที่
ได้รับมอบหมาย 

24 - - - - 48 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล    
3.1 นักศึกษาสามารถสอบถามอาจารย์ผู้สอนได้ในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอน และผ่านระบบ   
     สารสนเทศรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook และ SUT E-learning 
3.2 อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
หมวดที่ 4การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.7 คุณธรรม จริยาที่ต้องพัฒนา 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อการนัดหมาย 
- ปลูกฝังความมีวินัย ใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ คุณธรรม และ จริยธรรม 

 
1.8 วิธีการสอน 

- ชั่วโมงแรกของการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามีการปลูกฝังเรื ่องระเบียบวินัยการแต่งกาย ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย  

- ปลูกฝังความตรงต่อเวลา  
- กำหนดข้อปฏิบัติในการเข้าห้องเรียน 
- สอดแทรกกรณีศึกษาระหว่างการเรียนการสอนในรายวิชา 

1.9 วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้าชั้นเรียนการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเข้าเรียนตรงเวลา  

ระเบียบวินัย  ส่งงานตรงตามกำหนด ความสนใจในการเรียน การใฝ่รู้และการทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วย
ตนเอง 

2.  ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
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ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย อันตรายจากการสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรคจากการประกอบอาชีพ และ 
หลักการป้องกันควบคุมอันตรายจากการทำงาน การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร ไฟฟ้า และการซ่อม
บำรุงอย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การตรวจความปลอดภัย การรายงาน
สอบสวนอุบัติเหตุ การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานและอาคาร การชี้บ่งอันตรายและประเมินความ
เสี่ยงเบื้องต้น การบริหารงานความปลอดภัยในโรงงาน การออกแบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 
2.2 วิธีการสอน 

- บรรยายเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญของเนื้อหาในรายวิชา 
- ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แล้วนำมานำเสนอเป็นรายกลุ่ม 

 
2.3 วิธีการประเมินผล 

- การสอบระหว่างภาค ประจำภาค 
- Quiz 
- การทำรายงาน 
- การบ้าน 

 
3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
- การนำความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์เครื่องยนต์ที่มีอยู่จากอดีตถึงปัจจุบัน 
- สามารถแสวงหาเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาเครื่องยนต์ได้ด้วยตนเอง 
3.2 วิธีการสอน 
    - สอดแทรกกรณีศึกษาในการเรียน 
    -อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
-ประเมินความรู้ คิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
- สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกในทีมในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท้ังตนเอง และ สังคม  
4.2วิธีการสอน 
     - มอบหมายการทำงานเป็นทีม  
4.3  วิธีการประเมิน 
      - มีปฎิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ต่อผู้อ่ืน 

- สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม  
- การนำเสนอผลงานร่วมกัน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- การค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินความถูกต้องข้อมูลที่ได้
รับมา โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม มาประกอบการพิจารณา 
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5.2 วิธีการสอน 
-    ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา 
5.3 วิธีการประเมิน 
- ประเมินจากรายงาน และการนำเสนอ  

 
หมวดที่ 5แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1.แผนการสอน 
 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย 

2 บรรยาย จดบันทึก ชมสื่อ VDO 
 

ผศ. ดร. เกียรติ
ศักดิ์ บัตรสูงเนิน 

2 อันตรายจากการสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน และโรคจากการทำงาน 

2 บรรยาย จดบันทึก ผศ. ดร. เกียรติ
ศักดิ์ บัตรสูงเนิน 

3 หลักการป้องกันควบคุมอันตรายจากการ
ทำงาน 

2 บรรยาย จดบันทึก ผศ. ดร. เกียรติ
ศักดิ์ บัตรสูงเนิน 

4 การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร 
ไฟฟ้า และการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัย 

2 บรรยาย จดบันทึก  

5 การตรวจความปลอดภัย และการ
รายงานสอบสวนอุบัติเหตุ 

2 บรรยาย จดบันทึก  ผศ. ดร. เกียรติ
ศักดิ์ บัตรสูงเนิน 

6 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 
และการชี้บ่งอันตรายและประเมินความ
เสี่ยงเบื้องต้น 

2 บรรยาย จดบันทึก   

7 
สอบกลางภาค 

2 บรรยาย จดบันทึก ผศ. ดร. เกียรติ
ศักดิ์ บัตรสูงเนิน 

8 
การบริหารงานความปลอดภัยในโรงงาน 

2 บรรยาย จดบันทึก ผศ. ดร. เกียรติ
ศักดิ์ บัตรสูงเนิน 

9 
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน 

2 บรรยาย จดบันทึก ผศ. ดร. เกียรติ
ศักดิ์ บัตรสูงเนิน 

10 
ระบบดับเพลิงในโรงงานและอาคาร 

2 บรรยาย จดบันทึก  อ.ดร.ธีระชาติ 
พรพิบูลย์ 

11 
การออกแบบระบบดับเพลิงแบบสายสูบ 

2 บรรยาย จดบันทึก  อ.ดร.ธีระชาติ 
พรพิบูลย์ 

12 การออกแบบระบบดับเพลิงแบบโปรย
ฝอย 

2 บรรยาย จดบันทึก อ.ดร.ธีระชาติ 
พรพิบูลย์ 

* จำนวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิต 
 
 

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
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ผลการ
เรียนรู้*  วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของ

การประเมิน 

2-11 การทดสอบย่อย หรือ Quiz ต้นชั่วโมง 2-11 10 % 
1-6 การสอบระหว่างภาค 7 40% 
1-12 การสอบประจำภาค 13 50 % 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ตำราและเอกสารหลัก 

1) Frank E.Bird,Jr.,George L.Germain.(1987). Managemant Guide to Loss Control.Georgia 
: Institute Publishing Division of International Loss Control Institute. 

2) Schneid, Thomas D.Modern(2000). safety and resource control management . New 
York : A Wiley-Interscience publication. 

3) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.(2545). เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานความปลอดภัย 
หน่วยที่ 1-8 และหน่วยที่ 9-15. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพ์ครั้งที่10.กรุงเทพ: สำนักพิมพ์หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

4) ชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล. ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทำงาน เล่ม1.  สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน: พิมพ์ครั้งที่1. 

5) วิทยา อยู่สุข. (2549). อาชีวอนามัยและความปลอดภัย. ภาควิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย.คณะสาธารณสุขศาสตร์ . มหาวิทยาลัยมหิดล : พิมพ์ครั้งที่3. 

6) เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน (2557). เอกสารประมวลสาระรายวิชา รายวิชา 618 101 อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยพ้ืนฐาน (Basic Occupational Health and Safety). สาขาวิชาอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. ISBN: 978-974-533-
682-7 

7) PowerPoint เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 
2.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

1) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.(2542). เอกสารการสอนชุดวิชา การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และเออร์กอนอมิคส์ หน่วยที่ 1-8 และหน่วยที่ 9-15.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.พิมพ์ครั้งที่4.กรุงเทพ: สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

2) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.(2545). เอกสารการสอนชุดวิชา หลักความปลอดภัยในการทำงาน 
หน่วยที ่1-8 และหน่วยที่ 9-15. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช .
พิมพ์ครั้งที่10.กรุงเทพ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
1) Simon and Grimaldi.(1972). Safety Management. Richard D. Irwin,Inc. 
2) Hale, Andrew R., Baram, Michael S.(1998). Safety management : the challenge of 

change. Kidlington, Oxford, UK : Pergamon. 
3) Della-Giustina, Daniel(1996). Safety and environmental management. New York : 

Van Nostrand Reinhold. 
4) Jeremy Stranks. Occupational Health and Hygiene, London,Pitman Publishing,1995 
5) คู่มือการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย ของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าถึงข้อมูลได้ที่ 
http://php.diw.go.th/safety/?page_id=659 

 
หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
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     - การประเมินการสอนผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     - การประเมินจากการถามและการตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน 
     - การประเมินผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
     - การประเมินผลจากผลการสอบของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 

- การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
     - ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกันของคณาจารย์ในสาขาวิชาหรือคณาจารย์ในสาขาวิชาชีพของ

นักศึกษา  
     - ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรมจากการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
 - ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ และงานที่มอบหมาย 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 - พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละหัวข้อ ข้อเสนอของนักศึกษาในการประเมิน มาจัดเตรียม
แผนการสอนและรายละเอียดการสอนใหม่ 
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4. องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.   รหัสและชื่อรายวิชา 

ENG25 3070 การออกแบบระบบเครื่องจักรกล (Design of Mechanical design) 

2.   จำนวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
      6  หน่วยกิต 6(5-3-13) 
3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)  
      ประเภทรายวิชา กลุ่มวิชาบังคับ 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัย                 ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน       
5.    ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
       ภาคการศึกษาท่ี 1 / นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
      ENG30 2002 กลศาสตร์วัสดุ 1 
7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8.   สถานที่เรียน 
      อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       
9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

29 ก.ค. 2564 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื ่อให้นักศึกษาเข้าใจการออกแบบต้นกำลัง การเลือกใช้ต้นกำลังเครื ่องจักรสำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมภาคสนาม และยานภาหนะ ระบบจับยึดชิ้นงาน เช่น สลักเกลียว การเชื่อม 
เป็นต้น วิเคราะห์ระบบเบรกและการตัดต่อกำลังได้ การวิเคราะห์และสังเคราะห์การเคลื่อนที่ของกลไกที่
ประกอบในเครื่องจักรกลภายใต้ภาระกระทำ เช่น แรงดึง แรงกด โมเมนต์ดัด และโมเมนต์บิด อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถทำโครงงานเป็นกรณีศึกษาของรายวิชาได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1  เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้มีความหลากหลายและทันสมัย  
2.6  เพ่ือเพ่ิมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ 

1.คำอธิบายรายวิชา 
          การออกแบบต้นกำลังและการเลือกใช้ต้นกำลังในเครื ่องจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั ่วไป 
อุตสาหกรรมภาคสนาม และยานพาหนะ ระบบจับยึดชิ้นงาน เช่น สลักเกลียว การเชื่อม วิเคราะห์ระบบเบรค
และการตัดต่อกำลัง การวิเคราะห์และสังเคราะห์การเคลื่อนที่ของกลไกที่ประกอบในเครื่องจักรกลภายใต้ภาระ
กระทำคือ แรงดึง แรงกด โมเมนต์ดัด และโมเมนต์บิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โครงงานและ
กรณีศึกษาออกแบบ  
 
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย/ปฏิบัติการ 
 

POL PBL การศึกษาด้วยตนเอง 

56/36 - - 156 

 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล     
         ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นกลุ่มและรายบุคคลตามความต้องการ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยนักศึกษา
สามารถต่อผู้สอนเพื่อขอคำปรึกษาหรือแนะนำได้ในช่วงเวลาทำงาน ด้วยตนเองหรือโดยวิธีสื่อสารที่สะดวก ดังนี้  
สถานที่ติดต่อผู้สอน: ห้องพักอาจารย์ ME14 ชั้น 2 อาคารวิชาการ 1  
โทร. 044-22-4231 โทรสาร 044-22-4613 และ E-mail : prapun@sut.ac.th 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยาที่ต้องพัฒนา 
          ให้สัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และ ซื่อสัตย์สุจริต 

2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3. มีภาวะความเป็นผู ้นำและผู ้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

ตามลำดับความสำคัญ 
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย ์
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ความรู ้ทางวิศวกรรมต่อบุ คคล องค์กร สังคมและ

สิ่งแวดล้อม 
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
8. เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 
         พร้อมทั้งปลูกฝังความมีวินัย ใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความมีน้ำใจ เช่น นักศึกษารู้หน้าที่ 
(เข้าเรียนตรงเวลา และครบถ้วนตามเกณฑ์) รู้กาละเทศะ (แต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย เข้าห้องเรียนตรง
เวลา แจ้ง และส่งใบลาหากมีกิจธุระจำเป็น หรือเจ็บป่วย รักษามรรยาทในสังคม เคารพสิทธิผู ้อื ่น) เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ (เตรียมพร้อมก่อนเรียน ทราบหัวข้อที่จะเรียน และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น ตอบคำถาม อภิปราย) สามารถนำผลการเรียนรู้ไปประกอบวิชาชีพ หรือใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตน และผู้อ่ืน มีสำนึกไทย สำนึก และภาคภูมิใจในวิชาชีพ รู้จริยธรรมในวิชาชีพ ฯลฯ 
 
1.2 วิธีการสอน 
        เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบรรยายเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา โดยแสดงที่มาของทฤษฎีและกฎเกณฑ์
ต่าง ๆในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงาน กระตุ้นให้คิดตามหลักของเหตุและผล 
พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และใช้สื่อเชิงวัตถุบรรยายประกอบ
เพื่อให้เข้าใจง่าย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้
ฝึกฝนทักษะ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับ
ผู้อื่น ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สอดแทรกเนื้อหา หรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ โดย 

1. กำหนดหัวข้อในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
2. แบบทดสอบย่อยในชั่วโมงเรียนหรือการบ้านในแต่ละหัวข้อ 
3. ใช้ความสามารถและเทคนิคถ่ายทอด อาทิ เรื่องเล่า ประสบการณ์ กรณีศึกษา 
4. ค้นคว้า เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนำเสนอ 
5. อภิปรายกลุ่ม 
6. บันทึกพฤติกรรมระหว่างการเรียน 
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1.3 วิธีการประเมินผล        
1. ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน (แต่งกาย ตรงต่อเวลา มรรยาทในสังคม) 
2. ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน(การอภิปรายผล การตอบ

คำถาม) 
3. ประเมินจากพฤติกรรมการนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย(การเตรียมตัว ทักษะในการสื่อสาร) 

2.  ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  

1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลศาสตร์ของดินซึ่งประกอบด้วย คุณสมบัติพื้นฐาน และคุณสมบัติ
ทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถคำนวณและวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินในลักษณะ
ต่างๆด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาของวิชาที่ศึกษา 
3. ประยุกต์องค์ความรู้ร่วมกับงานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง 
4. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5. สามารถใช้ความรู้และทักษะในรายวิชาเพ่ือการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริง 
 

2.2 วิธีการสอน 
          บรรยายเนื้อหาหลักตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา โดยแสดงที่มาของทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆในเชิง
วิเคราะห์ และเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงาน กระตุ้นให้คิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และใช้สื่อเชิงวัตถุบรรยายประกอบเพื่อให้เข้าใจง่าย 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ รู้จัก
วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อื่น ทักษะการใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน สอดแทรกเนื้อหา หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ โดย 

1. กำหนดหัวข้อในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
2. แบบทดสอบย่อยในชั่วโมงเรียนหรือการบ้านในแต่ละหัวข้อ 
3. ใช้ความสามารถและเทคนิคถ่ายทอด อาทิ เรื่องเล่า ประสบการณ์ กรณีศึกษา 
4. ค้นคว้า เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนำเสนอและอภิปรายกลุ่ม 
5. บันทึกพฤติกรรมระหว่างการเรียน 
6. ศึกษาดูงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเรียน 
7. การอบรมให้ความรู้เฉพาะทางจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

 
2.3 วิธีการประเมินผล 

1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
2. ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. ทักษะการนำเสนอ การตอบคำถาม 

 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ พิจารณาทั้งเหตุและผล 
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2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ 
4. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที ่เกี ่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ต่อยอดจากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
5. สามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
3.2 วิธีการสอน 
         บรรยายเนื้อหาหลักตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา โดยแสดงที่มาของทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆในเชิง
วิเคราะห์ และเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงาน กระตุ้นให้คิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และใช้สื่อเชิงวัตถุบรรยายประกอบเพื่อให้เข้าใจง่าย 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ รู้จัก
วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อ่ื น ทักษะการใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน สอดแทรกเนื้อหา หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ โดย 

1. กำหนดหัวข้อในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
2. แบบทดสอบย่อยในชั่วโมงเรียนหรือการบ้านในแต่ละหัวข้อ 
3. ใช้ความสามารถและเทคนิคถ่ายทอด อาทิ เรื่องเล่า ประสบการณ์ กรณีศึกษา 
4. ค้นคว้า เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนำเสนอและอภิปรายกลุ่ม 
5. บันทึกพฤติกรรมระหว่างการเรียน 
6. ศึกษาดูงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเรียน 
7. การอบรมให้ความรู้เฉพาะทางจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

 
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 

1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
2. ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. ทักษะการนำเสนอ การตอบคำถาม 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถให้ความช่วยเหลือ ข้อเสนอแนะและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ใน

กลุ่มท้ังในบทบาทของผู้นำหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 
3. มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
4. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ 
5. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
6. รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 

สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื ่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

7. มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย 
4.2  วิธีการสอน 
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        เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบรรยายเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา โดยแสดงที่มาของทฤษฎีและกฎเกณฑ์
ต่าง ๆในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงาน กระตุ้นให้คิดตามหลักของเหตุและผล 
พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และใช้สื่อเชิงวัตถุบรรยายประกอบ
เพื่อให้เข้าใจง่าย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้
ฝึกฝนทักษะ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับ
ผู้อื่น ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สอดแทรกเนื้อหา หรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ โดย 

1. กำหนดหัวข้อในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
2. แบบทดสอบย่อยในชั่วโมงเรียนหรือการบ้านในแต่ละหัวข้อ 
3. ใช้ความสามารถและเทคนิคถ่ายทอด อาทิ เรื่องเล่า ประสบการณ์ กรณีศึกษา 
4. ค้นคว้า เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนำเสนอ 
5. อภิปรายกลุ่ม 
6. บันทึกพฤติกรรมระหว่างการเรียน 

4.3  วิธีการประเมิน 
1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
2. ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. ทักษะการนำเสนอ การตอบคำถาม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
2. สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์

ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอ

อย่างเหมาะสม 
4. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
5. มีความสามารถและความมั่นใจในการสรุปผลการศึกษา 
6. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยรูปภาพ 
7. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในงานทางวิศวกรรมได้ 

 
5.2 วิธีการสอน 
          เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบรรยายเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา โดยแสดงที่มาของทฤษฎีและกฎเกณฑ์
ต่าง ๆในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงาน กระตุ้นให้คิดตามหลักของเหตุและผล 
พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และใช้สื่อเชิงวัตถุบรรยายประกอบ
เพื่อให้เข้าใจง่าย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้
ฝึกฝนทักษะ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับ
ผู้อื่น ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สอดแทรกเนื้อหา หรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ โดย 

1. กำหนดหัวข้อในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
2. แบบทดสอบย่อยในชั่วโมงเรียนหรือการบ้านในแต่ละหัวข้อ 
3. ใช้ความสามารถและเทคนิคถ่ายทอด อาทิ เรื่องเล่า ประสบการณ์ กรณีศึกษา 
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4. ค้นคว้า เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนำเสนอ 
5. อภิปรายกลุ่ม 
6. บันทึกพฤติกรรมระหว่างการเรียน 

 
5.3 วิธีการประเมินผล 

1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
2. ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย โครงงาน 1 ,2, และ 3 
3. ทักษะการนำเสนอ การตอบคำถาม 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.แผนการสอน 
 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่

ใช้  

ผู้สอน 

1/1 
 

- แนะนำรายวิชา หนังสือที่ใช้ 
วัตถุประสงค์วิชา 
- แนะนำเค้าโครงการสอน ตลอดภาค 
- อธิบายวิธีการให้คะแนน และการตัด
เกรด 
- ทบทวนส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
ทางวิศวกรรม 

2 - บรรยาย แนะนำ
รายวิชาด้วย PPT  
- แจ้งให้นักศึกษา
ทราบเกี่ยวกับ การ
ทดสอบก่อนเรียน 

อ.ดร.ธีทัต 

1/2 ทฤษฎีความเสียหายมาใช้สำหรับการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 

2 -บรรยาย เนื้อหา
ด้วย PPT  
-พาทำแบบฝึกหัดใน
เนื้อหาที่เกี่ยงข้อง 

อ.ดร.ธีทัต 

2/1 การคิดต้นกำลังในการการออกแบบ
เครื่องจักร 
งานโครงงานครั้งที่ 1 

2 งานกลุ่ม เพื่อ ใช้
เวลา 2 สัปดาห์ 

อ.ดร.ธีทัต 

2/2 
 

การคิดต้นกำลังในการการออกแบบ
เครื่องจักร 

2 -บรรยาย เนื้อหา
ด้วย PPT  
-พาทำแบบฝึกหัดใน
เนื้อหาที่เกี่ยงข้อง 

อ.ดร.ธีทัต 

3/1 ระบบส่งกำลังของงานทางวิศวกรรม 2 -พาทำแบบฝึกหัดใน
เนื้อหาที่เกี่ยงข้อง  

 

3/2 โหลดที่เกิดขึ้นในงานทางวิศวกรรม 
    Static load 
    Fatigue load 

2 -ใช้เวลาทดสอบ
ก่อนเรียน 20 นาที 
Online ผ่าน
โปรแกรม SUT E-
Learning 
-บรรยาย เนื้อหา
ด้วย PPT  
-พาทำแบบฝึกหัดใน
เนื้อหาที่เกี่ยงข้อง 

อ.ดร.ธีทัต 

4/1 การออกแบบทางวิศวกรรมภายใต้ภาระท้ัง 
Static and Fatigue 
นำเสนอ โครงงานครั้งที่ 1 

2 Online ผ่าน
โปรแกรม Zoom 

อ.ดร.ธีทัต 
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4/2 โครงงานครั้งที่ 2 
นำเสนอ โครงงานครั้งที่ 1 (ต่อ) 

2 งานกลุ่ม เพื่อ ใช้
เวลา 2 สัปดาห์  

อ.ดร.ธีทัต 

5/1 Design Elements ที่จำเป็นสำหรับการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 1 

2 -บรรยาย เนื้อหา
ด้วย PPT Online 
ผ่านโปรแกรม SUT 
E-Learning 
-พาทำแบบฝึกหัดใน
เนื้อหาที่เกี่ยงข้อง 

อ.ดร.ธีทัต 

5/2 Design Elements ที่จำเป็นสำหรับการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 2 
นำเสนอ โครงงานครั้งที่ 2 

2  อ.ดร.ธีทัต 

6/1 Design Elements ที่จำเป็นสำหรับการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 3 
นำเสนอ โครงงานครั้งที่ 2 (ต่อ) 

2 -บรรยาย เนื้อหา
ด้วย PPT Online 
ผ่านโปรแกรม SUT 
E-Learning 
-พาทำแบบฝึกหัดใน
เนื้อหาที่เกี่ยงข้อง 

อ.ดร.ธีทัต 

6/2 Design Elements ที่จำเป็นสำหรับการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 4 
ทบทวน เนื้อหาสอบกลางภาค 

2 -พาทำแบบฝึกหัดใน
เนื้อหาที่เกี่ยงข้อง
กับเนื้อหาที่จัดสอบ
กลางภาค Online 
ผ่านโปรแกรม SUT 
E-Learning 

อ.ดร.ธีทัต 

7 สอบกลางภาค  2 Online ผ่าน
โปรแกรม SUT E-
Learning 

อ.ดร.ธีทัต 

8/1 โครงงานครั้งที่ 3 2 ออกแบบและสร้าง
ชิ้นงาน นำเสนอ
แนวทางการ
ออกแบบ ภายใต้
ภารกิจที่กำหนด ให้
เวลา 3 สัปดาห์ 
Online ผ่าน
โปรแกรม Zoom 

อ.ดร.ธีทัต 
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8/2 Design Elements ที่จำเป็นสำหรับการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 5 

2 -ใช้เวลาทดสอบ
ก่อนเรียน 20 นาที 
Online ผ่าน
โปรแกรม Zoom 
และ SUT E-
Learning 
-บรรยาย เนื้อหา
ด้วย PPT Online 
ผ่านโปรแกรม 
Zoom 
-พาทำแบบฝึกหัดใน
เนื้อหาที่เกี่ยงข้อง 

อ.ดร.ธีทัต 

9/1 Design Elements ที่จำเป็นสำหรับการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 6 

2 -บรรยาย เนื้อหา
ด้วย PPT Online 
ผ่านโปรแกรม 
Zoom 
-พาทำแบบฝึกหัดใน
เนื้อหาที่เกี่ยงข้อง 

อ.ดร.ธีทัต 

9/2 Design Elements ที่จำเป็นสำหรับการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 7 

2 -บรรยาย เนื้อหา
ด้วย PPT Online 
ผ่านโปรแกรม 
Zoom 
-พาทำแบบฝึกหัดใน
เนื้อหาที่เกี่ยงข้อง 

อ.ดร.ธีทัต 

10/1 เตรียมความพร้อม ปัญหาและอุปสรรคใน
การทำโครงงานครั้งที่ 1 

2 Online ผ่าน
โปรแกรม Zoom 

อ.ดร.ธีทัต 

10/2 เตรียมความพร้อม ปัญหาและอุปสรรคใน
การทำโครงงานครั้งที่ 2 

2 Online ผ่าน
โปรแกรม Zoom 

อ.ดร.ธีทัต 

11/1 สอบโครงงานครั้งที่ 3 2 Online ผ่าน
โปรแกรม Zoom 

อ.ดร.ธีทัต 
 

11/2 สอบโครงงานครั้งที่ 3 2 Online ผ่าน
โปรแกรม Zoom 

อ.ดร.ธีทัต 

12/1 สอบโครงงานครั้งที่ 3 2 Online ผ่าน
โปรแกรม Zoom 

อ.ดร.ธีทัต 

12/2 สอบโครงงานครั้งที่ 3 2 Online ผ่าน
โปรแกรม Zoom 

อ.ดร.ธีทัต 
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13 สอบประจำภาค 3 เนื้อหาตั้งแต่สัปดาห์
ที่ ที่เก่ียวข้องกับ
โครงงานที่ทำ 
รวมถึงการแสดงเห็น
ผลและแนวคิดจาก
การทำโครงงานทั้ง 
3 ส่วน Online 
ผ่านโปรแกรม 
Zoom และ SUT 
E-Learning 

อ.ดร.ธีทัต 

* จำนวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิต 
 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของ
การประเมิน 

สัปดาห์ 4/2-4/2 
 
สัปดาห์ 6/1-6/2 
สัปดาห์ 7 
สัปดาห์ 11/1-12/2 
สัปดาห์ 6/1-12/1 

สอบนำเสนอโครงงานที่ 1 
สอบนำเสนอโครงงานที่ 2 
ทดสอบกลางภาค  
สอบนำเสนอโครงงานที่ 3 
ทดสอบประจำภาค  

4/1-2 
6/1-2 

7 
11/1-12/2 

13 

10% 
10% 
20% 
30% 
20% 

เนื้อหาในสัปดาห์ที่ 
1-6 

ทดสอบย่อย/ให้การบ้าน สังเกตพฤติกรรมการ
เรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การตอบ
คำถามในห้องเรียน 

ทุกสัปดาห์ 10% 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ตำราและเอกสารหลัก 
Machine Design An Integrated Approach ผู้แต่ง Robert L. Norton  

 
2.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

2.1 เอกสารประกอบการสอน เขียนโดยผู้สอนจัดเตรียมให้ 
2.2 Robert L. Mott, " Machine Elements in Mechanical Design ", Prentice hall International 

Edition , Prentice-Hall Inc. 
2.3 ROBERT C. JUVINALL AND KURT M. MARSHEK, "FUNDAMENTALS OF MACHINE 

COMPONENT DESIGN ", John Wiley & Sons Inc. 
2.4 JOSEPH EDWARD SHIGLEY AND CHARLES R.MISCHKE , " DESIGN " , McGraw-Hill Inc. 
2.5 MACHANICAL ENGINEERING Bernard J. Hamrock, " Fundamental of Machine Element, Mac 

Graw Hill. 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

เว็ปไซต์  ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา  เช่น  คำอธิบายศัพท์Wikipedia   
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - การประเมินเนื้อหารายวิชาและผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย      
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     - การประเมินจากการถามและการตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน 
     - การประเมินผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
     - การประเมินผลจากผลการสอบของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 

 - การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
     - ปรับปรุงการสอนจากการหารือกับอาจารย์ที่สอนร่วมในวิชาเดียวกัน และคณาจารย์ในสาขาวิชาหรือ

คณาจารย์ในสาขาวิชาชีพของนักศึกษา  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
 - ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ และงานที่มอบหมาย 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  -  พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละหัวข้อ ข้อเสนอของนักศึกษาในการประเมิน มาจัดเตรียม
แผนการสอนและรายละเอียดการสอนใหม่ 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1. รหัสและช่ือรายวิชา 

ENG25 3010 เครื่องยนต์ลูกสูบและกังหัน (Piston and Turbine Engines) 

2. จำนวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
 3 หน่วยกิต 3(3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 
 ประเภทรายวิชา: กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ผศ.ดร.ชโลธร ธรรมแท้ ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน 
5.   ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี1 / นักศึกษาชั้นปีที่3 
6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ENG25 2020 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 
7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8.   สถานที่เรียน 
 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ www.elearning2.sut.ac.th 
9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 3 กันยายน 2564 
  



- 451 - 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการเปลี่ยนพลังงานความร้อนไปเป็นพลังงานกลด้วยเครื่องยนต์ เข้าใจถึง
หลักการทำงานของเครื่องยนต์ทั้งแบบลูกสูบและแบบกังหัน เรียนรู้ชิ้นส่วน องค์ประกอบ และ ระบบ ที่ทำ
ให้เครื่องยนต์ทำงานได้ สามารถประเมินประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ทั้งจากการคำนวณและการวัด ทราบ
ถึงตัวแปรและปัจจัยที ่ส่งผลต่อสมรรถนะของเครื ่องยนต์ เรียนรู ้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที ่เกี ่ยวข้องกับ
เครื่องยนต์ สามารถเลือกใช้เครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับงาน 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1 เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ ตรงกับความต้องการ 
ของภาคอุตสาหกรรม 
2.2 เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสภาวิชาชีพ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นองค์ความรู้ 

 
3. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

3.1 อธิบายหลักการเปลี่ยนพลังงานเป็นงาน 
3.2 จำแนกประเภทของเครื่องยนต์ชนิดต่าง ๆ 
3.3 เข้าใจถึงอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ 
3.4 คำนวณสมรรถนะและประสิทธิภาพเครื่องยนต์ 
3.5 เข้าใจระบบของเครื่องยนต์ 
3.6 เข้าใจเครื่องมือวัดและทดสอบเครื่องยนต์ 
3.7 เข้าใจวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องยนต์ 
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หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ 
1.คำอธิบายรายวิชา 
ประวัติการพัฒนาเครื่องยนต์ เครื่องยนต์สันดาปภายในและภายนอก การวิเคราะห์วัฏจักรของเครื่องยนต์การ
ประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพ ระบบของเครื่องยนต์ลูกสูบ ระบบของเครื่องยนต์กังหัน การทดสอบ
เครื่องยนต์ การเพ่ิมสมรรถนะและประสิทธิภาพ 
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สัมมนา การฝึกปฏิบัติและฝึก

ทักษะในชั้นเรียน 
การเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติการ 

การฝึกงาน กิจกรรมการเรียนรู้ที่
ได้รับมอบหมาย 

36 - - - - 72 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล    
3.1 นักศึกษาสามารถสอบถามอาจารย์ผู้สอนได้ในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอน และผ่านระบบ   
     สารสนเทศรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook และ SUT E-learning 
3.2 อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.2 คุณธรรม จริยาที่ต้องพัฒนา 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อการนัดหมาย 
- ปลูกฝังความมีวินัย ใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ คุณธรรม และ จริยธรรม 

 
1.3 วิธีการสอน 

- ชั ่วโมงแรกของการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามีการปลูกฝังเรื ่องระเบียบวินัยการแต่งกาย 
บุคลิกภาพรู้กาลเทศะ มีทักษะสื่อสาร มีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อการนัดหมาย   

- กำหนดข้อปฏิบัติในการเข้าห้องเรียน 
- สอดแทรกกรณีศึกษาระหว่างการเรียนการสอนในรายวิชา 

1.4 วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้าชั้นเรียนการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเข้าเรียนตรงเวลา  

ระเบียบวินัย  ส่งงานตรงตามกำหนด ความสนใจในการเรียน การใฝ่รู้และการทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วย
ตนเอง 
2.  ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
ประเภทของเครื่องยนต์สันดาป เครื่องยนต์ลูกสูบ เครื่องยนต์กังหัน ตัวแปรและคำศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้อง 
ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องและหน้าที่ของแต่ละชิ้น วัฏจักรออตโต วัฏจักรดีเซล วัฏจักรเบรย์ตัน ระบบที่เกี่ยวข้อง การ
ประเมินสมรรถณะของเครื่องยนต์ลูกสูบและกังหัน การเพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์ การวัดประสิทธิภาพและ
สมรรถนะเครื่องยนต์  
 
 
2.2 วิธีการสอน 

- บรรยายเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญของเนื้อหาในรายวิชา 
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- ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แล้วนำมานำเสนอเป็นรายกลุ่ม 
2.3 วิธีการประเมินผล 

- การสอบระหว่างภาค ประจำภาค 
- Quiz 
- การทำรายงาน 
- การบ้าน 
-  

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
- การนำความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์เครื่องยนต์ที่มีอยู่จากอดีตถึงปัจจุบัน 
- สามารถแสวงหาเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาเครื่องยนต์ได้ด้วยตนเอง 
3.2 วิธีการสอน 
    - สอดแทรกกรณีศึกษาในการเรียน 
    -อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
-ประเมินความรู้ คิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
- สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกในทีมในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท้ังตนเอง และ สังคม  
4.2วิธีการสอน 
     - มอบหมายการทำงานเป็นทีม  
4.3  วิธีการประเมิน 
      - มีปฎิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ต่อผู้อ่ืน 

- สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม  
- การนำเสนอผลงานร่วมกัน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- การค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินความถูกต้องข้อมูลที่ได้
รับมา โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม มาประกอบการพิจารณา 

5.2 วิธีการสอน 
-    ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา 
5.3 วิธีการประเมิน 
- ประเมินจากรายงาน และการนำเสนอ  
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หมวดที่ 5แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.แผนการสอน 
 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียนการสอน

และสื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

1 Engine history 
Review Thermodynamics 

3 บรรยาย จดบันทึกชมสื่อ 
VDO 
 

อ.ดร.ชโลธร 
 

2 Piston Engine Components 3 บรรยาย จดบันทึก อ.ดร.ชโลธร 
3 Piston Engine Cycle  3 บรรยาย จดบันทึก อ.ดร.ชโลธร 
4 Piston Engine Performance 

Analysis 
3 บรรยาย จดบันทึก อ.ดร.ชโลธร 

5 Piston Engine System 3 บรรยาย จดบันทึก  อ.ดร.ชโลธร 
6 Gas Turbine Cycle 3 บรรยาย จดบันทึก  อ.ดร.ชโลธร 
7 Gas Turbine Cycle 3 บรรยาย จดบันทึก อ.ดร.ชโลธร 
8 Gas Turbine Performance Analysis 3 บรรยาย จดบันทึก อ.ดร.ชโลธร 
9 Gas Turbine System 1 3 บรรยาย จดบันทึก อ.ดร.ชโลธร 
10 Gas Turbine System 2  3 บรรยาย จดบันทึก  อ.ดร.ชโลธร 
11 Engine performance monitoring 

and Testing 
3 บรรยาย จดบันทึก  อ.ดร.ชโลธร 

12 Power augmentation   3 บรรยาย จดบันทึก อ.ดร.ชโลธร 
* จำนวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิต 
 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการ
เรียนรู้*  วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของ

การประเมิน 

2-11 การทดสอบย่อย หรือ Quiz ต้นชั่วโมง 2-11 10 % 
1-6 การสอบระหว่างภาค 7 40% 
1-12 การสอบประจำภาค 13 50 % 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ตำราและเอกสารหลัก 
Willard W. Pulkrabek, Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engines, Prentice 
Hall 
H. Cohen et. Al. Gas Turbine Theory, 4th Eds, T. J. Press 
 
2.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

John B. Haywood, Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw Hill 
Powerplant, JAA ATPL Training, JEPPESEN 
The Jet Engine, Rolls Royce 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
-http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aircraft/media/FAA-H-8083-32-
AMT-Powerplant-Vol-1.pdf 
     - http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aircraft/media/FAA-H-8083-
32-AMT-Powerplant-Vol-2.pdf 

 
หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - การประเมินการสอนผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     - การประเมินจากการถามและการตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน 
     - การประเมินผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
     - การประเมินผลจากผลการสอบของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 

- การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
     - ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกันของคณาจารย์ในสาขาวิชาหรือคณาจารย์ในสาขาวิชาชีพของ

นักศึกษา  
     - ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรมจากการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
 - ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ และงานที่มอบหมาย 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 - พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละหัวข้อ ข้อเสนอของนักศึกษาในการประเมิน มาจัดเตรียม
แผนการสอนและรายละเอียดการสอนใหม่ 

  

http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aircraft/media/FAA-H-8083-32-AMT-Powerplant-Vol-1.pdf
http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aircraft/media/FAA-H-8083-32-AMT-Powerplant-Vol-1.pdf
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สำนักวิชา/สาขาวิชา        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 
หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
ENG25 2110 เครื่องจักรกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กำลังและระบบฝังตัว 
                  (Electrical Machines, Power Electronics and Embedded Systems) 

2. จำนวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต (2-3-7) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
        กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 อ.ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย และ อ.สยาม ทองนาค 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี 

 ภาคการศึกษาท่ี 3  ชั้นปีที่ 2  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

ENG25 2050 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 

อาคารเรียนรวม 1 อาคารปฏิบัติการเครื่องมือ 11 ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
9. วันที่จัดทำรายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงล่าสุด 

 ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. นักศึกษาสามารถเข้าใจองค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า ความต้านทาน ความเหนี่ยวนำและความจุ
ไฟฟ้า  

2. นักศึกษาสามารถเข้าใจการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง และการตอบสนองในสภาวชั่วครู่ 
3. นักศึกษาสามารถเข้าใจหลักการทำงานของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ การวิเคราะห์เฟสเซอร์และ

กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อน และวงจรไฟฟ้าสามเฟส 
4. นักศึกษาสามารถเข้าใจหลักการของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ไดโอดและทรานซิสเตอร์ วงจรขยาย

สัญญาณและออปแอมป์ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชา 

 มุ่งเนน้ให้นักศึกษาสามารถบอกองค์ประกอบของวงจรไฟฟ้าและอธิบายหลักทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่าง ๆ ได้  นักศึกษาสามารถวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ ได้ 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา  
องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า ความต้านทาน ความเหนี่ยวนำและความจุไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

กระแสตรง การตอบสนองในสภาวะชั่วครู่ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ การวิเคราะห์เฟสเซอร์และกำลังไฟฟ้า
เชิงซ้อน วงจรไฟฟ้าสามเฟส หลักการของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ไดโอดและทรานซิสเตอร์ วงจรขยายสัญญาณ
และออปแอมป ์
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย (คาบ) สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน (คาบ) 
การศึกษาด้วยตัวเอง 

(คาบ) 

24 ชั่วโมง 
ตามความประสงค์

ของผู้เรียน 
36 ชั่วโมง 7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
อาจารย์ประจำวิชา  จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
1) ตระหนักในคุณค่าของ คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความมีวินัย การตรงต่อ

เวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 2) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่ คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 

ตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
                    1) ตรวจเช็ครายชื่อนักศึกษาเข้าเรียน ไม่เช็คชื่อให้ผู้เรียนที่มาสาย  และถ้าผู้เรียนมี เวลาเรียน

น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของเวลาเรียนทั้งหมด ผู้เรียนจะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค 
2) กำหนดส่งการบ้านตามเวลาที่ระบุ ไม่รับการบ้านที่ส่งช้ากว่ากำหนด 
3) ให้ปฏิบัติตามระเบียบของห้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด 

 1.3 วิธีการประเมินผล 
 1) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงต่อเวลา ความมีวินัย  
    และความรับผิดชอบ 
 2) จัดทำเอกสารบันทึกการเข้าเรียน การส่งงาน 

                    3) รับฟังคำเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้เรียนผ่านเว็ปไซต์ กลุ่มปิด Facebook ระบบ
ประเมินการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 

2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่จะได้รับ 

 1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า 
2) กฎพื้นฐานเกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้า 
3) เทคนิคการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
4) ตัวเหนี่ยวนำ ตัวเก็บประจุ ค่ากระแสและแรงดันในสภาวะชั่วครู่ 
5) การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 
6) วงจรไฟฟ้าสามเฟส 
7) หลักการของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำและไดโอด 
8) วงจรทรานซิสเตอร์ 
9) วงจรออปแอมป์ 

 2.2 วิธีการสอน 
 บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างโจทย์คำนวณ และทำปฏิบัติการ 

2.3 วิธีการประเมินผล 
 1) ทดสอบความรู้ ด้วยการทดสอบย่อย กลางภาค และปลายภาค 
2) แบบฝึกหัดในห้องปฏิบัติการ 
3) ทดสอบความรู้โดยการฝึกปฏิบัติ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
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พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา และสามารถ
ประยุกต์ความรู้แก้ปัญหาในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ ได้ และบอกองค์ประกอบของ
วงจรไฟฟ้าและอธิบายหลักทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้   
3.2 วิธีการสอน 

 1) สอนบรรยาย 
2) ยกตัวอย่างโจทย์คำนวณ 
3) ฝึกปฏิบัติ แก้โจทย์ปัญหา จากอุปกรณ์จริง 

3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
1) สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ถึงปัญหาด้านสถิตยศาสตร์ใน

เชิงทฤษฎี 
2) สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ถึงปัญหาด้านสถิตยศาสตร์ใน

เชิงปฏิบัติ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
1) พัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และความสัมพันธ์ระหว่ าง

นักศึกษาต่ออาจารย์ 
 2) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

4.2 วิธีการสอน 
 1) ตั้งโจทย์ปัญหา และให้นักศึกษาร่วมกันแก้โจทย์ปัญหา 

4.3 วิธีการประเมินผล 
 1) ประเมินการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา พฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม 
 2) การตอบคำถามท่ีอาจารย์ตั้งขึ้นของกลุ่มนักศึกษา 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

1) มีทักษะในการสื ่อสารข้อมูลทั ้งทางการพูด การเขียน และการสื ่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์ 

2) สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรม 

5.2 วิธีการสอน 
การเปรียบเทียบเชิงสัญลักษณ์กับอุปกรณ์ที่ใช้จริงในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ 

และบอกองค์ประกอบของวงจรไฟฟ้าและอธิบายหลักทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ พร้อมทั้งศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต และตำราเรียนอื่นในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
5.3 วิธีการประเมินผล 

 ประเมินผลการค้นคว้าของนักศึกษา จากแบบฝึกหัดและการบ้านที่มอบหมายในแต่ละหน่วย
เนื้อหา 

6. ทักษะพิสัย 
6.1 ทักษะพิสัยที่ต้องพัฒนา 

1) มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ และ
อิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
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2) มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทาง
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดำเนินการ 

3) มีทักษะในการออกแบบและวิเคราะห์ภาพวงจรระบบไฟฟ้า และสามารถนำความรู ้ใน
ภาคทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

6.2 วิธีการสอน 
สามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์การทดลองในการอธิบายและอ้างอิงจากทฤษฎีที่เรียนในส่วน

บรรยาย 
6.3 วิธีการประเมิน 

สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ถึงปัญหาด้านสถิตยศาสตร์ใน
เชิงปฏิบัติ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
1.1 แผนการสอน เชิงบรรยาย 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
วงจรไฟฟ้า 

2 บรรยายประกอบ
สื่อนำเสนอ 

อ.ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย 
อ.สยาม ทองนาค 

2 กฎพื้นฐานเกี่ยวข้องกับ
วงจรไฟฟ้า 

2 บรรยายประกอบ
สื่อนำเสนอ 

อ.ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย 
อ.สยาม ทองนาค 

3 เทคนิคการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง 1 

2 บรรยายประกอบ
สื่อนำเสนอ 

อ.ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย 
อ.สยาม ทองนาค 

4 เทคนิคการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง 2 

2 บรรยายประกอบ
สื่อนำเสนอ 

อ.ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย 
อ.สยาม ทองนาค 

5 ตัวเหนี่ยวนำ ตัวเก็บประจุ 
ค่ากระแสและแรงดันในสภาวะ
ชั่วครู่ 

2 บรรยายประกอบ
สื่อนำเสนอ 

อ.ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย 
อ.สยาม ทองนาค 

6 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ 

2 บรรยายประกอบ
สื่อนำเสนอ 

อ.ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย 
อ.สยาม ทองนาค 

7 วงจรไฟฟ้าสามเฟส 2 บรรยายประกอบ
สื่อนำเสนอ 

อ.ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย 
อ.สยาม ทองนาค 

8 หลักการของอุปกรณ์สารกึ่ง
ตัวนำและไดโอด 1 

2 บรรยายประกอบ
สื่อนำเสนอ 

อ.ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย 
อ.สยาม ทองนาค 

9 หลักการของอุปกรณ์สารกึ่ง
ตัวนำและไดโอด 2 

2 บรรยายประกอบ
สื่อนำเสนอ 

อ.ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย 
อ.สยาม ทองนาค 

10 วงจรทรานซิสเตอร์ 2 บรรยายประกอบ
สื่อนำเสนอ 

อ.ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย 
อ.สยาม ทองนาค 

11 วงจรออปแอมป์ 2 บรรยายประกอบ
สื่อนำเสนอ 

อ.ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย 
อ.สยาม ทองนาค 

12 ทบทวนเนื้อหาทั้งหมด 2 บรรยายประกอบ
สื่อนำเสนอ 

อ.ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย 
อ.สยาม ทองนาค 

13 สอบปลายภาค 
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1.2 แผนการสอน เชิงปฏิบัติ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 แนะนำปฏิบัติการ หลักการแนว
ปฏิบัติ ชี้แจงข้อกำหนด ข้อตกลง 

3 บรรยายและปฏิบัติ อ.ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย 
อ.สยาม ทองนาค 

2 เครื่องมือวัด และการวัดพื้นฐาน 3 บรรยายและปฏิบัติ อ.ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย 
อ.สยาม ทองนาค 

3 กฎของเคอร์ชอฟฟ  3 บรรยายและปฏิบัติ อ.ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย 
อ.สยาม ทองนาค 

4 วงจรแบ่งกระแสและแรงดัน 3 บรรยายและปฏิบัติ อ.ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย 
อ.สยาม ทองนาค 

5 การถ่ายโอนกาลังไฟฟ้าสูงสุด และ
ทฤษฎีการซ้อนทับ 

3 บรรยายและปฏิบัติ อ.ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย 
อ.สยาม ทองนาค 

6 คุณสมบัติของขดลวดเหนี่ยวนำ 
และตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง และกระแสสลับ 

3 บรรยายและปฏิบัติ อ.ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย 
อ.สยาม ทองนาค 

7 ตัวประกอบกำลัง และค่าคงท่ีทาง
เวลา 

3 บรรยายและปฏิบัติ อ.ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย 
อ.สยาม ทองนาค 

8 คุณสมบัติพ้ืนฐานทางไฟฟ้าของ
ไดโอด และซีเนอร์ไดโอด 

3 บรรยายและปฏิบัติ อ.ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย 
อ.สยาม ทองนาค 

9 ไดโอดเรียงกระแส 3 บรรยายและปฏิบัติ อ.ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย 
อ.สยาม ทองนาค 

10 ทรานซิสเตอร์ 3 บรรยายและปฏิบัติ อ.ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย 
อ.สยาม ทองนาค 

11 ออปแอมป์ 3 บรรยายและปฏิบัติ อ.ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย 
อ.สยาม ทองนาค 

12 ฝึกซ้อมปฏิบัติการ 
 

3 บรรยายและปฏิบัติ อ.ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย 
อ.สยาม ทองนาค 

13 สอบปลายภาค 
  



- 463 - 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมิน 

1 1,4,5,6 การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย พฤติกรรม
การเรียนรู้ในชั้นเรียน 

1-12 5% 

2 2,3 สอบกลางภาค 7 20% 

3 3,5,6 การบ้าน และงานมอบหมาย 1-12 10% 

4 3,5,6 รายงานปฏิบัติการ 1-12 30% 

5 3,6 การทดลองแบบฝึกหัดในปฏิบัติการ 1-12 15% 

6 2,3 สอบปลายภาค 13 20% 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนเขียนโดยผู้สอน 

 
หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนักศึกษา 
2) การใช้แบบประเมินผู้สอน ตนเอง และแบบประเมินรายวิชา 
3) การใช้ข้อเสนอแนะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1) ผลการสอบของนักศึกษา 
2) การประเมินโดยผู้สอน 
3) การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ 

3. การปรับปรุงการสอน 
นำผลการสอบของนักศึกษา และผลประเมินการสอน วิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียน

การสอนให้ดีข้ึน โดยการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
4. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

1) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 

2) การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1) ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สำนักวิชา/สาขาวิชา     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

 
หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
ENG25 2120 การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer) 

2. จำนวนหน่วยกิต 
 3  หน่วยกิต  3(3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 ผศ.ดร.การุญ ฟังสุวรรณรักษ์ 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี 
 ภาคการศึกษาท่ี 3  ชั้นปีที่ 2  

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 
ENG25 2020 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 และ ENG25 2080 กลศาสตร์ของไหล 1 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
อาคารเรียนรวม 1 

9. วันที่จัดทำรายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงล่าสุด 
 29 พฤษภาคม 2564 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.ให้นักศึกษาเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นของการถ่ายเทความร้อน กรณีการนำ การพา และการแผ่รังสีความ

ร้อน 
 2.สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับปัญหาการถ่ายเทความร้อนได้ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชา 
 มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาด้านการถ่ายเทความร้อน สามารถแก้ปัญหาที่

เกิดข้ึน และสามารถอธิบายคำตอบที่เกิดขึ้นได้ 
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หมวดที ่3 ลักษณะการดำเนินการ 
1. คำอธิบายรายวิชา  
             รูปแบบและกระบวนการถ่ายเทความร้อน การนำความร้อนในวัสดุเนื้อสม่ำเสมอและเนื้อไม่สม่ำเสมอ 
การพาความร้อนแบบปริพันธ์และแบบอนุพันธ์ การพาความร้อนแบบอิสระและแบบบังคับ ผลกระทบของความ
ปั่นป่วนต่อการพาความร้อน สหสัมพันธ์ตัวแปรไร้มิติเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน การแผ่รังสีความร้อน การ
ประยุกต์ใช้งานด้านการถ่ายเทความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและการเพิ่มอัตราการถ่ายเทความร้อน 
การถ่ายเทความร้อนด้วยการเดือดและการควบแน่น 
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย (คาบ) สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน (คาบ) 
การศึกษาด้วยตัวเอง 

(คาบ) 

48 ชั่วโมง 
ตามความประสงค์

ของผู้เรียน 
ไม่มีการฝึกปฎิบัติ 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
อาจารย์ประจำวิชา  จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม วันศุกร์ เวลา   10.00-11.00 น. 

 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

 1) ตระหนักในคุณค่าของ คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความมีวินัย    
การตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 2) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
 3) มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

 1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
 1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องสอดแทรกในเนื้อหา และให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม

อภิปราย เสนอความคิดในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ  
 1.3 วิธีการประเมินผล 

 1) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงต่อเวลา ความมีวินัย และความรับผิดชอบ 
 2) จัดทำเอกสารบันทึกการเข้าเรียน การส่งงาน  

2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่จะได้รับ 

           ผู้เรียนจะต้องมีความรู้เข้าใจกฎเบื้องต้นที่ใช้อธิบายถึงวิธีการถ่ายเทความร้อน โดยการนำความร้อน 
การพาความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน อธิบายถึงความสำคัญทางกายภาพของเทอมต่างๆในสมการนำ
ความร้อนและสมการเงื่อนไขขอบเขตเพื่อสามารถเขียนสมการทางคณิตศาสตร์ของปัญหาการนำความร้อนเพ่ือ
แสดงการประยุกต์ใช้สมการการนำความร้อนหนึ่งมิติ สภาวะคงตัวกับปัญหาการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นที่มี
เงื่อนไขของขอบเขตในลักษณะต่างๆกัน เข้าใจวิธีการประยุกต์ใช้สมการคำนวณหาปริมาณความร้อนที่ถ่ ายเท
ออกจากผิวของครีบ เข้าใจการใช้แผนภาพอุณหภูมิเวลาและแผนภาพอุณหภูมิความร้อนเพื่อคาดคะเนการ
กระจายอุณหภูมิภายในแท่งวัตถุตามเวลา ตำแหน่ง และหาอัตราการถ่ายเทความร้อน  เข้าใจถึงปัญหาการนำ
ความร้อนสองมิติที่สภาวะคงที่ เข้าใจวิธีการหาการกระจายความเร็ว และการกระจายอุณหภูมิ รวมถึงวิธีการหา
อัตราการถ่ายเทความร้อนสำหรับการไหลแบบราบเรียบและปั่นป่วนบนแผ่นราบ ทรงกระบอกและทรงกลม 
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รวมไปถึงการไหลในท่อ เข้าใจการถ่ายเทพลังงาน โดยการพาตามธรรมชาติ ในกรณีที่กระแสการพาเกิดจากแรง
ลอยตัว และความสำคัญทางกายภาพของตัวประกอบต่างๆ รวมไปถึงวิธีการหาคำตอบสำหรับการพาตาม
ธรรมชาติ เข้าใจการถ่ายเทพลังงานโดยการแผ่รังสีความร้อนสามารถเกิดขึ้นได้ในสุญญากาศโดยไม่ต้องมี
ตัวกลาง เข้าใจการการถ่ายเทความร้อนที่เกิดจากการเดือดและการควบแน่น  และเข้าใจการคำนวณเลือกใช้
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนให้เหมาะสมกับงาน 

 2.2 วิธีการสอน 
 บรรยาย อภิปราย และยกตัวอย่างโจทย์คำนวณ  การบ้าน 

2.3 วิธีการประเมินผล 
 1) ทดสอบความรู้ ด้วยการทดสอบย่อย กลางภาค และปลายภาค 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา และสามารถ
ประยุกต์ความรู้ออกแบบด้านการถ่ายเทความร้อนได้อย่างเหมาะสม  
3.2 วิธีการสอน 

 1) สอนบรรยาย 
2) ยกตัวอย่างโจทย์คำนวณ 
3) ทดสอบย่อย 

3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
 1) สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ถึงปัญหาด้านการถ่ายเท

ความร้อน 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
1) พัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และความสัมพันธ์ระหว่าง

นักศึกษาต่ออาจารย์ 
 2) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

4.2 วิธีการสอน 
 1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 

4.3 วิธีการประเมินผล 
 1) ประเมินการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา พฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม 
 2) การตอบคำถามท่ีอาจารย์ตั้งขึ้นของกลุ่มนักศึกษา 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 1) ทักษะการสื่อสาร พูด ฟัง เขียน  
2) ทักษะการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาแก้ปัญหาโจทย์ 
3) ทักษะการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ค้นหาข้อมูล 

5.2 วิธีการสอน 
 1) มอบหมายงานให้นักศึกษาเรียนรู้ จากเว็บไซด์ อินเตอร์เน็ต 

5.3 วิธีการประเมินผล 
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 1) ประเมินผลการค้นคว้าของนักศึกษา 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 กฎเบื้องต้นการถ่ายเทความร้อน 
-บทนำ 
-การถ่ายเทความร้อนโดยการนำ 
-การถ่ายเทความร้อนโดยการพา 
-การถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่ 
-การถ่ายเทความร้อนโดยการพา
ร่วมกับการแผ่รังสีความร้อน 
-การถ่ายเทความร้อนที่มีการเปลี่ยน
สถานะ 
-มิติและหน่วย 

4 สอนบรรยาย 
ทำแบบฝึกหัด 
สอบย่อยในชั้นเรียน 

ผศ.ดร.การุญ ฟัง
สุวรรณรักษ์ 

2 สมการพื้นฐานการนำความร้อน 
-บทนำ 
-อัตราการถ่ายเทความร้อนต่อพ้ืนที่ 
-สมการดิฟเฟอเรนเชียลของการ
ถ่ายเทความร้อนโดยการนำ 
   -สมการนำความร้อนในพิกัดฉาก 
   -สมการนำความร้อนในพิกัด
ทรงกระบอก 
   -สมการนำความร้อนในพิกัดทรง
กลม 

4 สอนบรรยาย 
ทำแบบฝึกหัด 
สอบย่อยในชั้นเรียน 

ผศ.ดร.การุญ ฟัง
สุวรรณรักษ์ 

3-4 การนำความร้อนหนึ่งมิติในสภาวะ
คงท่ี 
-คำนำ 
-การนำความร้อนที่ไม่มีแหล่งกำเนิด
พลังงาน 
-การนำความร้อนที่มีแหล่งกำเนิด
พลังงาน 
-รัศมีวิกฤตฉนวนหุ้มท่อ 
-การถ่ายเทความร้อนพ้ืนที่ผิวเพ่ิมข้ึน 

8 สอนบรรยาย 
ทำแบบฝึกหัด 
สอบย่อยในชั้นเรียน 

ผศ.ดร.การุญ ฟัง
สุวรรณรักษ์ 

5-6 การนำความร้อนหนึ่งมิติ สภาวะไม่
คงตัวและการนำความร้อนสองมิติ
ที่สภาวะคงที่ 

8 สอนบรรยาย 
ทำแบบฝึกหัด 
สอบย่อยในชั้นเรียน 

ผศ.ดร.การุญ ฟัง
สุวรรณรักษ์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

-บทนำ 
-การวิเคราะห์ระบบแบบก้อน 
-การนำความร้อนแบบไม่คงตัวใน
แผ่นผนังขนาดใหญ่ กระบอกยาว 
และลูกทรงกลม 
-การนำความร้อนแบบไม่คงตัวใน
ของแข็งแบบต่างๆในแบบกึ่งอนันต์ 
-การนำความร้อนสองมิติที่สภาวะ
คงท่ี 

7-8 การพาความร้อนแบบบังคับ 
-กลไกทางกายภาพของการถ่ายเท
ความร้อนแบบบังคับ 
-ชั้นขอบเขตความเร็ว 
-ชั้นขอบเขตความร้อน 
-การไหลบนแผ่นราบ 
-การไหลผ่านทรงกระบอกและทรง
กลม 
-การไหลในท่อ 

8 สอนบรรยาย 
ทำแบบฝึกหัด 
สอบย่อยในชั้นเรียน 

ผศ.ดร.การุญ ฟัง
สุวรรณรักษ์ 

9 การพาความร้อนตามธรรมชาติ
หรืออิสระ 
-กลไกทางฟิสิกส์ของการพาความ
ร้อนตามธรรมชาติ 
-การพาความร้อนตามธรรมชาติบน
ผิว 
-การพาความร้อนตามธรรมชาติใน
เอนโครเชอร์ 

4 สอนบรรยาย 
ทำแบบฝึกหัด 
สอบย่อยในชั้นเรียน 

ผศ.ดร.การุญ ฟัง
สุวรรณรักษ์ 

10 การถ่ายเทความร้อนแบบการแผ่
รังสีความร้อน 
-บทนำ 
-การแผ่ทางความร้อน 
-การแผ่คลื่นของวัตถุดำ 
-คุณสมบัติต่างๆในการแผ่รังสี 
-การแผ่รังสีของบรรยากาศและดวง
อาทิตย์ 

4 สอนบรรยาย 
ทำแบบฝึกหัด 
สอบย่อยในชั้นเรียน 

ผศ.ดร.การุญ ฟัง
สุวรรณรักษ์ 

11 การเดือดและการควบแน่น 4 สอนบรรยาย 
ทำแบบฝึกหัด 

ผศ.ดร.การุญ ฟัง
สุวรรณรักษ์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

-การถ่ายเทความร้อนที่เกิดจากการ
เดือด 
-การถ่ายเทความร้อนที่เกิดจากการ
ควบแน่น 

สอบย่อยในชั้นเรียน 

12 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 
-ชนิดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 
-สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน
รวม 
-การวิเคราะห์อุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อน 
-LMTD 
-วิธีประสิทธิผล-NTU 
-การเลือกอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ
ร้อน 

4 สอนบรรยาย 
ทำแบบฝึกหัด 
สอบย่อยในชั้นเรียน 

ผศ.ดร.การุญ ฟัง
สุวรรณรักษ์ 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ   การ
ประเมิน 

1 1, 2, 3, 4, 5 การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย พฤติกรรม
การเรียนรู้ในชั้นเรียน 

1-12 5% 

2 2 สอบกลางภาค 7 45% 

3 2 การทดสอบย่อย 5,8,9 5% 

4 2 สอบปลายภาค 13 45% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตำราและเอกสารหลัก 

1. Yunus A. Cengel, Afshin J. Ghajar “Heat and Mass Transfer Fundamentals & 
Application”, Fifth Edition in SI Units McGraw-Hill, 2015 

 
หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนักศึกษา 
2) การใช้แบบประเมินผู้สอน ตนเอง และแบบประเมินรายวิชา 
3) การใช้ข้อเสนอแนะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1) ผลการสอบของนักศึกษา 
2) การประเมินโดยผู้สอน 
3) การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ 

3. การปรับปรุงการสอน 
นำผลการสอบของนักศึกษา และผลประเมินการสอน วิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียน

การสอนให้ดีข้ึน โดยการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
4. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

1) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 

2) การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
1) ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.   รหัสและชื่อรายวิชา 

ENG25 3020 วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง (Power Plant Engineering) 

2.   จำนวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
      3 หน่วยกิต  3(3-0-6) 
3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 
       ประเภทรายวิชา กลุ่มวชิาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      อ.ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์ 
5.    ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
       ภาคการศึกษาท่ี 1 / นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
      ENG25 2120 การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer) 
7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8.   สถานที่เรียน 
      ห้อง B1139 อาคาร เรียนรวม 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       
9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 29 พฤษภาคม 2564 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื ่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการเปลี ่ยนรูปพลังงานและแนวคิดด้านศักยภาพพลังงานสูงสุด การ
วิเคราะห์วัฏจักรพื้นฐานและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ เชื้อเพลิงและการสันดาป การวิเคราะห์เครื่องจักร
ย่อยของโรงจักรไอน้ำ โรงจักรกังกฃหันก๊าซและโรงจักรเครื่องยนต์สันดาปภายใน โรงจักรความร้อนร่วม 
โรงจักรพลังงานนิวเคลียร์ โรงจักรพลังไอน้ำ โรงจักรพลังงานลม เครื่องมือและการควบคุม เศรษฐศาสตร์
โรงจักร ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1  เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้มีความทันสมัย มีความเข้าใจง่าย และสอดคล้องกับสถานการณ์ ตรงกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
2.7 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง                
      ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียน  

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ 

1.คำอธิบายรายวิชา 
1.      หลักการเปลี่ยนรูปพลังงานและแนวคิดด้านศักยภาพพลังงานสูงสุด การวิเคราะห์วัฏจักรพื้นฐานและ

แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ เชื้อเพลิงและการสันดาป การวิเคราะห์เครื่องจักรย่อยของโรงจักรไอน้ำ โรงจักร
กังหันก๊าซและโรงจักรเครื่องยนต์สันดาปภายใน โรงจักรความร้อนร่วม โรงจักรพลังงานนิวเคลียร์ โรงจักรพลัง
น้ำ โรงจักรพลังงานลม เครื่องมือและการควบคุม เศรษฐศาสตร์โรงจักร ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย/ปฏิบัติการ 
 

POL PBL การศึกษาด้วยตนเอง 

48 / 0 - - 96 

 
3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล     
 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
  



- 473 - 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.4 คุณธรรม จริยาที่ต้องพัฒนา 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อการนัดหมาย 
- ปลูกฝังความมีวินัย ใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและความมีน้ำใจ  

1.5 วิธีการสอน 
- ชั ่วโมงแรกของการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามีการปลูกฝังเรื ่องระเบียบวินัย การแต่งกาย 

บุคลิกภาพ รู้กาลเทศะ มีทักษะสื่อสาร มีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อการนัดหมาย และผู้สอน
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตลอดภาคการศึกษา     

- กำหนดข้อปฏิบัติในการเข้าห้องเรียน 
- สอดแทรกกรณีศึกษาระหว่างการเรียนการสอนในรายวิชา 

1.6 วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  เข้าเรียนตรงเวลา  แต่งกายถูก 

ระเบียบ  ส่งงานตรงตามกำหนด ความสนใจในการเรียน การใฝ่รู้และการทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง 
2.  ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
         ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาต้องประกอบด้วย หลักการเปลี่ยนรูปพลังงานและแนวคิดด้านศักยภาพ
พลังงานสูงสุด การวิเคราะห์วัฏจักรพื้นฐานและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ เชื้อเพลิ งและการสันดาป การ
วิเคราะห์เครื่องจักรย่อยของโรงจักรไอน้ำ โรงจักรกังหันก๊าซและโรงจักรเครื่องยนต์สันดาปภายใน โรงจักรความ
ร้อนร่วม โรงจักรพลังงานนิวเคลียร์ โรงจักรพลังน้ำ โรงจักรพลังงานลม เครื่องมือและการควบคุม เศรษฐศาสตร์
โรงจักร ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
2.2 วิธีการสอน 

- บรรยายเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญของเนื้อหาในรายวิชา 
- ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
- ประเมินความรู้จากผู้เรียนระหว่างคาบเรียนด้วยการแนะนำแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนทำนอกเวลาเรียนและ

นำมาอภิปรายในห้องเรียน  
- ประเมินความรู้ของผู้เรียนด้วยการสอบกลางภาคและการสอบประจำภาค  

2.3 วิธีการประเมินผล 
- การสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และ สอบประจำภาค 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
    - การนำความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์ปัญหาจริงที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 
    - สามารถแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
3.2 วิธีการสอน 
    - สอดแทรกกรณีศึกษาในการเรียนที่ได้จากประสบการณ์ทำงานจริงของผู้สอน 
    - อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
    - ประเมินความรู้ คิดวิเคราะห์ จากการอภิปรายในห้องเรียน 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
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     - สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกในทีมในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสังคม 

4.2  วิธีการสอน 
     - มอบหมายการทำงานเป็นทีม  
4.3  วิธีการประเมิน 
      - มีปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ต่อผู้อ่ืน 

- สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม  
- การนำเสนอผลงานร่วมกัน 

6. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- การค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินความถูกต้องข้อมูลที่ได้
รับมา โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาประกอบการพิจารณา 

5.2 วิธีการสอน 
      -    ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น วิเคราะห์ การนำเสนอ การจัดเก็บข้อมูล  
5.3 วิธีการประเมิน 
      -    ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย และการนำเสนอ  
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียนการสอน

และสื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

1 แนะนำรายวิชา หลักเกณฑ์การวัดผล 
ระเบียบในห้องเรียน  หลักการเปลี่ยน
รูปพลังงานและแนวคิดด้านศักยภาพ
พลังงานสูงสุด 

4 บรรยาย จดบันทึก 
อภิปราย 

อ.ดร.ธีระ
ชาติ 
 

2 การวิเคราะห์วัฏจักรพ้ืนฐานและ
แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพ 

4 บรรยาย จดบันทึก 
อภิปราย 

อ.ดร.ธีระ
ชาติ 
 

3 เชื้อเพลิงและการสันดาป 4 บรรยาย จดบันทึก 
อภิปราย 

อ.ดร.ธีระ
ชาติ 
 

4 การวิเคราะห์เครื่องจักรย่อยของโรง
จักรไอน้ำ 

4 บรรยาย จดบันทึก 
อภิปราย 

อ.ดร.ธีระ
ชาติ 
 

5 โรงจักรกังหันก๊าซ 4 บรรยาย จดบันทึก 
อภิปราย 

อ.ดร.ธีระ
ชาติ 
 

6 โรงจักรเครื่องยนต์สันดาปภายใน โรง
จักรความร้อนร่วม 

4 บรรยาย จดบันทึก 
อภิปราย 

อ.ดร.ธีระ
ชาติ 
 

7 โรงจักรพลังงานนิวเคลียร์ 4 บรรยาย จดบันทึก 
อภิปราย 

อ.ดร.ธีระ
ชาติ 

8 โรงจักรพลังน้ำ โรงจักรพลังงานลม 4 บรรยาย จดบันทึก 
อภิปราย 

อ.ดร.ธีระ
ชาติ 

9 เครื่องมือและการควบคุม 4 บรรยาย จดบันทึก 
อภิปราย 

อ.ดร.ธีระ
ชาติ 
 

10 เครื่องมือและการควบคุม 4 บรรยาย จดบันทึก 
อภิปราย 

อ.ดร.ธีระ
ชาติ 
 

11 เศรษฐศาสตร์โรงจักร และผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

4 บรรยาย จดบันทึก อ.ดร.ธีระ
ชาติ 
 

12 ทบทวนบทเรียน 4 บรรยาย จดบันทึก 
อภิปราย 

อ.ดร.ธีระ
ชาติ 
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1.แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียนการสอน

และสื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

* จำนวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิต 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้*  วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน   

สัดส่วน
ของการ
ประเมิน 

1,2,3 การสอบกลางภาค 7 40 % 
1,2,3,4,5 การสอบย่อย 10 20% 

1,2,3 การสอบประจำภาค 13 40 % 
* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา 

 
หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ตำราและเอกสารหลัก 
-  P.K. Nag ,Power Plant Engineering , 2nd edition , 2002 
 
2.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
-  
3.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
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หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - การประเมินเนื้อหารายวิชาและผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย      
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     - การประเมินจากการถามและการตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน 
     - การประเมินผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
     - การประเมนิผลจากผลการสอบของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 

 - การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
     - ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกันของคณาจารย์ในสาขาวิชาหรือคณาจารย์ในสาขาวิชาชีพของ

นักศึกษา  
     - ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรมจากการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
 - ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ และงานที่มอบหมาย 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  -  พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละหัวข้อ ข้อเสนอของนักศึกษาในการประเมิน มาจัดเตรียม
แผนการสอนและรายละเอียดการสอนใหม่ 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.   รหัสและชื่อรายวิชา 

ENG25 3030 การทำความเย็นและการปรับอากาศ (Refrigeration and Air Conditioning) 

2.   จำนวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
      4  หน่วยกิต 4 (4-0-8) 
3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 
       ประเภทรายวิชา กลุ่มวชิาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      อ.ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์ 
5.    ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
       ภาคการศึกษาท่ี 1 / นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
      ENG25 2120 การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer) 
7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8.   สถานที่เรียน 
      ห้อง B1204 อาคาร เรียนรวม 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       
9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 29 พฤษภาคม 2564 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจประวัติการทำความเย็นและปรับอากาศ หลักการทำความเย็นแบบต่างๆ คือ การ

ทำความเย็นแบบอัดไอ การทำความเย็นแบบดูดซึม การระเหย องค์ประกอบของระบบทำความเย็น สาร
ทำความเย็น การออกแบบท่อส่งสารทำความเย็น การคำนวณภาระการทำความเย็น ไซโครเมตรีและ
กระบวนการปรับอากาศ เกณฑ์ความสุขสบายเชิงความร้อนและคุณภาพอากาศภายใน การออกแบบ
ระบบระบายอากาศ การออกแบบระบบท่อน้ำเย็น การออกแบบระบบท่อลมปรับอากาศ การควบคุม
ระบบทำความเย็น การประยุกต์ระบบทำความเย็นในอุตสาหกรรม และการป้องกันอัคคีภัยในระบบปรับ
อากาศ  

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1  เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้มีความทันสมัย มีความเข้าใจง่าย และสอดคล้องกับสถานการณ์ ตรงกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
2.8 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง                
      ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียน  

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ 

1.คำอธิบายรายวิชา 
2.      ประวัติการทำความเย็นและปรับอากาศ หลักการทำความเย็น การทำความเย็นแบบอัดไอ การทำความเย็น

แบบดูดซึม การระเหย องค์ประกอบของระบบทำความเย็น สารทำความเย็น การออกแบบท่อส่งสารทำความ
เย็น การคำนวณภาระการทำความเย็น ไซโครเมตรีและกระบวนการปรับอากาศ เกณฑ์ความสุขสบายเชิงความ
ร้อนและคุณภาพอากาศภายใน การออกแบบระบบระบายอากาศ การออกแบบระบบท่อน้ำเย็น การออกแบบ
ระบบท่อลมปรับอากาศ การควบคุมระบบทำความเย็น การประยุกต์ระบบทำความเย็นในอุตสาหกรรม การ
ป้องกันอัคคีภัยในระบบปรับอากาศ 
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย/ปฏิบัติการ 
 

POL PBL การศึกษาด้วยตนเอง 

48 / 0 - - 96 

 
3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล     
 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.7 คุณธรรม จริยาที่ต้องพัฒนา 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อการนัดหมาย 
- ปลูกฝังความมีวินัย ใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและความมีน้ำใจ  

1.8 วิธีการสอน 
- ชั ่วโมงแรกของการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามีการปลูกฝังเรื ่องระเบียบวินัย การแต่งกาย 

บุคลิกภาพ รู้กาลเทศะ มีทักษะสื่อสาร มีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อการนัดหมาย และผู้สอน
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตลอดภาคการศึกษา     

- กำหนดข้อปฏิบัติในการเข้าห้องเรียน 
- สอดแทรกกรณีศึกษาระหว่างการเรียนการสอนในรายวิชา 

 
1.9 วิธีการประเมินผล 

ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  เข้าเรียนตรงเวลา  แต่งกายถูก 
ระเบียบ  ส่งงานตรงตามกำหนด ความสนใจในการเรียน การใฝ่รู้และการทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง 
2.  ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
         ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาต้องประกอบด้วย ประวัติการทำความเย็นและปรับอากาศ หลักการทำ
ความเย็น การทำความเย็นแบบอัดไอ การทำความเย็นแบบดูดซึม การระเหย องค์ประกอบของระบบทำความ
เย็น สารทำความเย็น การออกแบบท่อส่งสารทำความเย็น การคำนวณภาระการทำความเย็น ไซโครเมตรีและ
กระบวนการปรับอากาศ เกณฑ์ความสุขสบายเชิงความร้อนและคุณภาพอากาศภายใน การออกแบบระบบ
ระบายอากาศ การออกแบบระบบท่อน้ำเย็น การออกแบบระบบท่อลมปรับอากาศ การควบคุมระบบทำความ
เย็น การประยุกต์ระบบทำความเย็นในอุตสาหกรรม และการป้องกันอัคคีภัยในระบบปรับอากาศ 
2.2 วิธีการสอน 

- บรรยายเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญของเนื้อหาในรายวิชา 
- ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
- ประเมินความรู้จากผู้เรียนระหว่างคาบเรียนด้วยการแนะนำแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนทำนอกเวลาเรียนและ

นำมาอภิปรายในห้องเรียน  
- ประเมินความรู้ของผู้เรียนด้วยการสอบกลางภาคและการสอบประจำภาค  

2.3 วิธีการประเมินผล 
- การสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และ สอบประจำภาค 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
    - การนำความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์ปัญหาจริงที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 
    - สามารถแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
3.2 วิธีการสอน 
    - สอดแทรกกรณีศึกษาในการเรียนที่ได้จากประสบการณ์ทำงานจริงของผู้สอน 
    - อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
    - ประเมินความรู้ คิดวิเคราะห์ จากการอภิปรายในห้องเรียน 
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4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
     - สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกในทีมในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสังคม 
4.2  วิธีการสอน 
     - มอบหมายการทำงานเป็นทีม  
4.3  วิธีการประเมิน 
      - มีปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ต่อผู้อ่ืน 

- สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม  
- การนำเสนอผลงานร่วมกัน 

7. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- การค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินความถูกต้องข้อมูลที่ได้
รับมา โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาประกอบการพิจารณา 

5.2 วิธีการสอน 
      -    ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น วิเคราะห์ การนำเสนอ การจัดเก็บข้อมูล  
5.3 วิธีการประเมิน 
      -    ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย และการนำเสนอ  
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียน 

การสอนและสื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

1 แนะนำรายวิชา หลักเกณฑ์การวัดผล 
ระเบียบในห้องเรียน  ประวัติการทำ
ความเย็นและปรับอากาศ 

4 บรรยาย จดบันทึก 
อภิปราย 

อ.ดร.ธีระชาติ 
 

2 การทำความเย็นแบบอัดไอ 4 บรรยาย จดบันทึก 
อภิปราย 

อ.ดร.ธีระชาติ 
 

3 การทำความเย็นแบบดูดซึม 4 บรรยาย จดบันทึก 
อภิปราย 

อ.ดร.ธีระชาติ 
 

4 องค์ประกอบของระบบทำความเย็น 
สารทำความเย็น 

4 บรรยาย จดบันทึก 
อภิปราย 

อ.ดร.ธีระชาติ 
 

5 ไซโครเมตรีและกระบวนการปรับ
อากาศ 

4 บรรยาย จดบันทึก 
อภิปราย 

อ.ดร.ธีระชาติ 
 

6 การออกแบบระบบระบายอากาศ 
เกณฑ์ความสุขสบายเชิงความร้อน
และคุณภาพอากาศภายใน 

4 บรรยาย จดบันทึก 
อภิปราย 

อ.ดร.ธีระชาติ 
 

7 การออกแบบระบบท่อน้ำเย็น  4 บรรยาย จดบันทึก 
อภิปราย 

อ.ดร.ธีระชาติ 

8 การออกแบบระบบท่อลมปรับอากาศ 4 บรรยาย จดบันทึก 
อภิปราย 

อ.ดร.ธีระชาติ 

9 การควบคุมระบบทำความเย็น 4 บรรยาย จดบันทึก 
อภิปราย 

อ.ดร.ธีระชาติ 
 

10 ภาระการทำความเย็น การสอบย่อย 4 บรรยาย จดบันทึก 
อภิปราย 

อ.ดร.ธีระชาติ 
 

11 การประยุกต์ระบบทำความเย็นใน
อุตสาหกรรมและในการปรับอากาศ 

4 บรรยาย จดบันทึก อ.ดร.ธีระชาติ 
 

12 การป้องกันอัคคีภัยในระบบปรับ
อากาศ 

4 บรรยาย จดบันทึก 
อภิปราย 

อ.ดร.ธีระชาติ 
 

* จำนวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิต 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้*  วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของ

การประเมิน 

1,2,3 การสอบกลางภาค 7 40 % 
1,2,3,4,5 การสอบย่อย 10 20% 

1,2,3 การสอบประจำภาค 13 40 % 
* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ตำราและเอกสารหลัก 
-  W.F.Stocker , Refrigeration and Air conditioning 2nd edition , 1982 
2.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
- ASHRAE Handbook, 2015 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
     

 
หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - การประเมินเนื้อหารายวิชาและผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย      
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     - การประเมินจากการถามและการตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน 
     - การประเมินผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
     - การประเมินผลจากผลการสอบของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 

 - การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
     - ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกันของคณาจารย์ในสาขาวิชาหรือคณาจารย์ในสาขาวิชาชีพของ

นักศึกษา  
     - ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรมจากการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
 - ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ และงานที่มอบหมาย 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  -  พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละหัวข้อ ข้อเสนอของนักศึกษาในการประเมิน มาจัดเตรียม
แผนการสอนและรายละเอียดการสอนใหม่ 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.   รหัสและชื่อรายวิชา 

ENG25 3110 การออกแบบระบบความร้อน (Thermal System Design) 

2.   จำนวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
      3 หน่วยกิต  3(3-0-6) 
3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 
       ประเภทรายวิชา กลุ่มวชิาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      ผศ.ดร.อาทิตย์  คูณศรีสุข                 ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน       
5.    ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
       ภาคการศึกษาท่ี 3/2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
      ENG25 2120 การถ่ายเทความร้อน 
7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8.   สถานที่เรียน 
      อาคารเรียนรวม1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       
9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 30 ธันวาคม 2561 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบระบบความร้อนในระดับเพียงพอที่จะ
นำไปใช้ในการเลือกใช้อุปกรณ์  และหาจุดทำงานที่เหมาะที่สุดของระบบความร้อน 

3. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1  เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ ตรงกับความต้องการ 
      ของภาคอุตสาหกรรม 
2.9 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง                
      ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียน  
2.10 มีการเพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ 

1.คำอธิบายรายวิชา 
3. การออกแบบด้านวิศวกรรม การออกแบบระบบที่ทำงานได้ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ การสร้าง

สมการแทนข้อมูลเชิงตัวเลข การจำลองอุปกรณ์ความร้อน การจำลองระบบความร้อน การตั้งปัญหาเพ่ือ
การออกแบบระบบให้ดีที่สุดทั้งแบบที่มีและไม่มีเงื่อนไขจำกัด การหาสภาพที่ดีที่สุดด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
การค้นหา การใช้วิธีตัวคูณลากรานจ์ การใช้ระบบโปรแกรมเชิงเส้น เป็นต้น 

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย/ปฏิบัติการ 

 
POL PBL การศึกษาด้วยตนเอง 

48 / 0 - - 96 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล     
 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.10 คุณธรรม จริยาที่ต้องพัฒนา 

- ตรงต่อเวลา  (เข้าห้องเรียน ส่งการบ้าน) 
- รับผิดชอบต่อหน้าที่ (ตั้งใจเรียน ไม่หลับ ไม่คุย)  
- เคารพสิทธิผู้อื่น (ไม่คุยในขณะเรียน)  
- เคารพกฎระเบียบที่ชอบธรรม 
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.11 วิธีการสอน 
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างที่เกี ่ยวข้องสอดแทรกในเนื้อหา  และให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมอภิปราย  

เสนอความคิด 
- สอดแทรกการสอนด้านคุณธรรมและจริยธรรม   เน้นความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม การตรงเวลา  

วินัยจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ความซื่อสัตย์  ความมีน้ำใจ  การเคารพและเชื่อฟังพ่อแม่ครูอาจารย์  
พร้อมทั้งอาจารย์ต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง 

- วางมาตรการเสริม  เช่น  ผู้เรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และ
ไม่ให้คะแนนการบ้านสำหรับผู้ที่ส่งช้ากว่ากำหนดส่ง  เป็นต้น 

- ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการประพฤติที่
ผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

1.12 วิธีการประเมินผล 
- สังเกตพัฒนาการด้านพฤติกรรมของบุคคล และ ชั้นเรียน ในแต่ละช่วงเวลา และปรับวิธีการสอดแทรก

ให้เหมาะสม 
- สังเกตพฤติกรรมในการทำงาน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  ในแต่ละช่วงเวลา 

2.  ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
        ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวกับการออกแบบ
ระบบความร้อน  และการหาจุดทำงานที่เหมาะที่สุดของระบบความร้อน 
2.2 วิธีการสอน 

เป็นการสอนแบบบรรยายที่เน้นการสร้างความเข้าใจในหลักการให้ถ่องแท้และมั่นคง  มีการสอดแทรก
ประเด็นการวิจัยขั้นสูง แสดงตัวอย่างการคำนวณ    ให้การบ้าน    ให้ค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง ทั้งใน
ตำรา วารสารและอินเตอร์เน็ต 

2.3 วิธีการประเมินผล 
- การบ้าน เรียกถามในห้อง สอบกลางภาค  สอบปลายภาค 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

- การคิดอย่างมีตรรกะ และ เป็นระบบ 
- วิศวกรญาณ 
- การคิดแบบเชื่อมโยง  
- จินตนาการ และนวัตกรรม 

3.2 วิธีการสอน 
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    การสอนเชิงโสกราติส (ใช้คำถามในการสอน แทนการบรรยายในบางส่วน) การให้โจทย์และข้อสอบเชิง
แนวคิด (แทนการคำนวณ) การให้โจทย์การบ้านเชิงวิเคราะห์แทนโจทย์เชิงตัวเลข 
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
    - ทดสอบย่อย  สอบกลางภาค  สอบปลายภาคโดยมีข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ปัญหาเชิงแนวคิดและเชิง
วิเคราะห์ ผสมกับข้อสอบเชิงตัวเลข 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

- มีความความรับผิดชอบในการเรียน และการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 
- กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูก เช่น กล้าถามปัญหาในชั้นเรียน  และร่วมแสดงความคิดเห็น ทั้งในและนอก

ชั้นเรียน 
- สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2  วิธีการสอน 
- มอบหมายการบ้านที่ต้องมีการอภิปรายร่วมกับผู้อ่ืน 
- แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอนโดยการเล่าเรื่องต่างๆ  
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการพูดคุย

กับนักศึกษาให้เห็นความจำเป็นของทักษะด้านต่างๆ 
- พยายามยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาที่ท้าทาย น่าวิจารณ์ เพื่อให้คิดและแสดงออก  

4.3  วิธีการประเมิน 
      - พัฒนาการด้านการแสดงออกในและนอกชั้นเรียน 

- ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 
8. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- การแปลและตีความหมายของโจทย์ 
- การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
- การคำนวณเชิงตัวเลขเพื่อแก้ปัญหาที่ได้ตั้งไว้อย่างเป็นระบบแล้ว 
- การสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด และด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
- การสื่อสารด้วยวาจาและการเขียนอย่างชัดเจน กระชับ ครอบคลุม 

5.2 วิธีการสอน 
- ครูทำตัวเป็นตัวอย่างด้วยการนำเสนอการสอนอย่างชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ ใช้ภาษาที่ดี ในการ

นำเสนอตัวอย่างให้ใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
- มีการใช้สื ่อผสมผสาน เช่น ภาพวิดีโอ และ PowerPointที่น่าสนใจ  ชัดเจน  ง่ายต่อการเข้าใจ  

ประกอบการสอน 
- การสอนโดยมีการเสนอข้อมูลจากวารสารวิชาการ และ อินเตอร์เน็ต   
- มอบหมายงานที่ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  จากวารสาร  ตำรา อินเทอร์เน็ต  

5.3 วิธีการประเมิน 
- พัฒนาการในการทำโจทย์การบ้าน การสอบ 
- ปริมาณการอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศในการทำโจทย์การบ้าน  

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
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1.แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียนการสอน

และสื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

1 การออกแบบด้านวิศวกรรม 4 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์
ปัญหา การประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ผศ.ดร.อาทิตย์ 
 

2 การออกแบบระบบที่ทำงานได้ 4 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์
ปัญหา การประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ผศ.ดร.อาทิตย์ 
 

3 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 4 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์
ปัญหา การประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ผศ.ดร.อาทิตย์ 
 

4 การสร้างสมการแทนข้อมูลเชิงตัวเลข 4 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์
ปัญหา การประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ผศ.ดร.อาทิตย์ 
 

5 การจำลองอุปกรณ์ความร้อน (1) 4 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์
ปัญหา การประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ผศ.ดร.อาทิตย์ 
 

6 การจำลองอุปกรณ์ความร้อน (2) 4 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์
ปัญหา การประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ผศ.ดร.อาทิตย์ 
 

7 การจำลองระบบความร้อน (1) 4 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์
ปัญหา การประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ผศ.ดร.อาทิตย์ 
 

8 การจำลองระบบความร้อน (2) 4 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์
ปัญหา การประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ผศ.ดร.อาทิตย์ 
 

9 การตั้งปัญหาเพ่ือการออกแบบระบบ
ให้ดีที่สุดทั้งแบบที่มีและไม่มีเงื่อนไข
จำกัด (1) 

4 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์
ปัญหา การประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ผศ.ดร.อาทิตย์ 
 

10 การตั้งปัญหาเพ่ือการออกแบบระบบ
ให้ดีที่สุดทั้งแบบที่มีและไม่มีเงื่อนไข
จำกัด (2) 

4 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์
ปัญหา การประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ผศ.ดร.อาทิตย์ 
 

11 การหาสภาพที่ดีที่สุดด้วยวิธีการต่าง 
ๆ (1) 

4 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์
ปัญหา การประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ผศ.ดร.อาทิตย์ 
 

12 การหาสภาพที่ดีที่สุดด้วยวิธีการต่าง 
ๆ (2) 

4 บรรยาย ยกตัวอย่างโจทย์
ปัญหา การประยุกต์ใช้งาน 
การบ้าน 

ผศ.ดร.อาทิตย์ 
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* จำนวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิต 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้*  วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของ

การประเมิน 

2, 3 สอบกลางภาค  (เนื้อหาของสัปดาห์ที่ 1 – 6) 
สอบปลายภาค  (เนื้อหาของสัปดาห์ที่ 7 – 12) 

7 
12 

25 % 
35 % 

1,2,4,5 การส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาค 
การศึกษา 

40 % 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา 
 

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ตำราและเอกสารหลัก 

- Wilbert Stoecker. Design of Thermal Systems. 3rd edition, McGraw-Hill, 1989. 
2.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

- Yogesh Jaluria. Design and Optimization of Thermal Systems. 3rd edition, CRC 
Press, 2019. 

- William S. Janna. Design of Fluid Thermal Systems. 4th edition, Cengage Learning, 
2014.   

3.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
    เว็ปไซต์  ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา  เช่น  Wikipedia เพ่ือค้นคำอธิบายศัพท์ หรือ YouTube
เพ่ือค้นหาวิดีโอที่เกี่ยวข้อง 
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หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- แบบประเมินเนื้อหารายวิชาและประเมินผู้สอนโดยนักศึกษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็ปบอร์ด  หรือระบบ  e-learning  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเพ่ือเป็นช่องทางในการ

สื่อสารกับนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยสาขาวิชา 
- การสังเกตการณ์สอนโดยอาจารย์ท่านอ่ืน 
- ผลการสอบของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังทราบผลประเมินการสอนในข้อ  2  สามารถนำมาปรับปรุงการสอน  เช่น  ยกตัวอย่างโจทย์ให้มากขึ้น
เพ่ือให้นักศึกษามีการฝึกฝนในการแก้ปัญหาโจทย์ให้มากข้ึน  การทำงานกลุ่มเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความตั้งใจเรียน
มีการเพิ่มชั่วโมงติวสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการหรือมีผลการเรียนที่อ่อน  นอกจากนี้อาจมีการวิจัยในชั้น
เรียน  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  เป็นต้น 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา ทำ
ได้โดย การทวนสอบจากคะแนนสอบ  หรือการสุ ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื ่น  มีการตั้ง
คณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา  โดยมีการประเมินข้อสอบและ
ความเหมาะสมของการให้คะแนน 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและโดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา  การรายงานรายวิชา
ของอาจารย์ผู้สอน  และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา  อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ทวนเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้  และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนและ
พัฒนารายละเอียดวิชา  เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื่อนำมาปรับปรุงรายวิชาสำหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป  นอกจากนี้  อาจมีการดำเนินการปรับเปลี่ยน
สลับอาจารย์ผู้สอน  เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของ
อาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  
1.   รหัสและชื่อรายวิชา 

ENG25 2090 พลศาสตร์วิศวกรรมและการสั่นทางกล (Engineering Dynamics and Mechanical Vibration) 

2.   จำนวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
      4  หน่วยกิต 6(6-0-12) 
3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 
       ประเภทรายวิชา กลุ่มวชิาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
        อาจารย์พรพรม บุญพรม                                       ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน       
5.    ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
       ภาคการศึกษาท่ี 3 / นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ENG30 2001 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8.   สถานที่เรียน 
      อาคาร เรียนรวม 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       
9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

9 กันยายน 2564 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
4. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักพ้ืนฐานของพลศาสตร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน จลนศาสตร์ของ
อนุภาค สมการการเคลื ่อนที ่และกฎข้อที ่สองของนิวตัน งานและพลังงาน  อิมพัลส์และโมเมนตัม 
จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของวัตถุเกร็งในการเคลื่อนที่ในระนาบ สำหรับการวิเคราะห์การเคลื่อนของ
อนุภาคและวัตถุเกร็ง เรียนรู้ถึงการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ประโยชน์และโทษของ
การสั่นสะเทือน สามารถอธิบายปัญหาการสั่นสะเทือนด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ชนิ ดของการ
สั่นสะเทือน แหล่งกำเนิดการสั่นสะเทือน การสั่นชนิดหนึ่งลำดับขึ้นอิสระ และหลายลำดับขั้นอิสระ การหา
ผลเฉลยของสมการการสั ่น เรียนรู ้ว ิธีการป้องกันการสั ่นสะเทือน การแก้ปัญหาการสั ่นสะเทือนใน
อุตสาหกรรม 

8. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1  เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ ตรงกับความต้องการ 
      ของภาคอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
2.11 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง                
      ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียน  
2.12 มีการเพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ 

1.คำอธิบายรายวิชา 
       หลักพื้นฐานของพลศาสตร์  จลนศาสตร์และจลศาสตร์ของวัตถุเกร็ง และกลไกพื้นฐานที่
เคลื่อนที่ในระนาบ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  วิธีการของงานและพลังงาน  อิมพัลส์และโมเมนตัม การ
สั่นสะเทือนของระบบที่มีองศาอิสระอันดับหนึ่ง  การสั่นโดยการหมุน การสั่นแบบอิสระ  การสั่นแบ บบังคับ  
การสั่นสะเทือนของระบบที่มีความอิสระหลายอันดับ การตอบสนองของระบบแบบต่อเนื่อง  การวัดการสั่น  
วิธีการควบคุมการสั่น 
 
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย/ปฏิบัติการ 
 

POL PBL การศึกษาด้วยตนเอง 

72 / 0 - - 144 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล     
 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.10 คุณธรรม จริยาที่ต้องพัฒนา 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อการนัดหมาย 
- ปลูกฝังความมีวินัย ใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ คุณธรรม และ จริยธรรม  
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

 
1.11 วิธีการสอน 

- ชั ่วโมงแรกของการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามีการปลูกฝังเรื ่องระเบียบวินัย บุคลิกภาพ รู้
กาลเทศะ มีทักษะสื่อสาร มีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อการนัดหมาย     

- สอดแทรกกรณีศึกษาระหว่างการเรียนการสอนในรายวิชา 
- ถามตอบในชั้นเรียนและอธิปรายถึงสาเหตุและวิธีการดำเนินการที่ถูกต้องในกรณีศึกษานั้นๆ 

 

1.12 วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  เข้าเรียนตรงเวลา 

  ส่งงานตรงตามกำหนด ความสนใจในการเรียน การใฝ่รู้และการทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง 
 

2.  ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

มีความรู้ความเข้าใจหลักพื้นฐานของพลศาสตร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน จลนศาสตร์ของอนุภาค 
สมการการเคลื่อนที่และกฎข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน  อิมพัลส์และโมเมนตัม จลนศาสตร์และ
พลศาสตร์ของวัตถุเกร็งในการเคลื่อนที่ในระนาบ  พื้นฐานการสั่นสะเทือน การแบ่งชนิดของการสั่นสะเทือน 
มวล สปริง และ ตัวหน่วง การสั่นอิสระ การสั่นบังคับ  การสั่นพ้อง ระบบที่มีความอิสระหลายอันดับ การหาผล
เฉลยของการสั่นสะเทือนด้วยวิธีต่างๆ วิธีการลดและควบคุมการสั่นแบบต่าง ๆ 
 
2.2 วิธีการสอน 

- บรรยายเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญของเนื้อหาในรายวิชา 
- ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและพานักศึกษาอภิปรายร่วมกัน 

 
2.3 วิธีการประเมินผล 

- การสอบระหว่างภาค ประจำภาค 
- Quiz 
- การทำรายงาน 
- การบ้าน 

 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
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- การนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ด้วยหลักการทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง 
     - สามารถสืบค้นความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทคเรียนได้ด้วยนตนเอง 
    - การนำความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์การสั่นสะเทือนในชีวิตประจำวัน และท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 
    3.2 วิธีการสอน 

- บรรยายและแสดงวิดิทัศน์ตัวอย่างเนื้อหาในบทความกับการนำมาใช้งานจริง 
    - สอดแทรกกรณีศึกษาในการเรียน 
    - อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
    - ประเมินความรู้ คิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
     - การมีส่วนร่วมในการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น  
     - ความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย  
4.2  วิธีการสอน 
     - มอบหมายการทำงานเป็นทีม 

- เปิดให้มีการซักถามในห้องเรียน กระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการตอบและแสดงความคิด 
- กำหนดระยะการส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ชัดเจน และรายงานผลการส่งงานและผลงานที่ได้ดำเนนิการ 

เพ่ือกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบและทราบผลลัพธ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 
  
4.3  วิธีการประเมิน 
      - มีปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ต่อผู้อ่ืน 

- การตอบสนองในห้องเรียน การกล้าพูด กล้าแสดงความเห็น และความรับผิดชอบจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

- สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม  
- การนำเสนอผลงานร่วมกัน 

7. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- การค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินความถูกต้องข้อมูลที่ได้
รับมา โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม มาประกอบการพิจารณา 

5.2 วิธีการสอน 
      -  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา  
5.3 วิธีการประเมิน 
      -  ประเมินจากรายงาน และการนำเสนอ  

8. ทักษะพิสัย 
6.1 ทักษะพิสัย 
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- มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 

-  มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทางเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ในงานที่ดำเนินการ 

6.2 วิธีการสอน 
           - บรรยายและแสดงภาพ/วีดีทัศน์ตัวอย่างปัญหาการทำงานและการแก้ปัญหา 

    - ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ พร้อมอภิปรายถึงวิธีการแก้ไขปัญหานั้นๆ 

6.3 วิธีการประเมิน 
     - ประเมินจากการตอบสนองในห้องเรียน การกล้าพูด กล้าแสดงความเห็น 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 1. รหัสและช่ือรายวิชา 
  ENG25 3080: ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Systems) 
2. จำนวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
  3 หน่วยกิต 3(2-3-7) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 
       ประเภทรายวิชากลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  รศ.ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน 
5.   ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 / นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ENG25 2090: Engineering Dynamics and Mechanical Vibration 
7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8.   สถานที่เรียน 
 อาคารเรียนรวม 1และ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 
  



- 497 - 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และจำลองทางคณิตศาสตร์ของ
ระบบแบบต่าง ๆ เช่น ระบบทางกล ระบบไฟฟ้า ระบบของไหล-ความมร้อน ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวแมติกส์ 
เป็นต้น ส่วนประกอบของระบบควบคุม เสถียรภาพและสมรรถนะของระบบควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้น การ
ออกแบบและวิเคราห์ระบบควบคุมออกแบบตัวควบคุมแบบ P, PI, PD, PID, Lag, Lead, Lag-Lead บนโดเมน
เวลาและโดเมนความถี่ แบบจำลองปริภูมิสเตท ระบบควบคุมแบบปัจจุบันเบื้องต้น 

3. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1 เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ ตรงกับความต้องการ 
ของภาคอุตสาหกรรม 
2.13 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียน  
2.14 มีการเพิ่มการใช้โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุม การจำลองสถานการณ์ 

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ 

1.คำอธิบายรายวิชา 
การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางกล ระบบไฟฟ้า ระบบความร้อน มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เป็น
ต้น ฟังก์ชั่นถ่ายโอนของระบบ การตอบสนองทางพลวัตของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ต่ออินพุทแบบขั้นบันได 
แบบแรม แบบดล แบบฮาร์โมนิกส์ เป็นต้น การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบ การวิเคราะห์ความผิดพลาดที่
สถานะคงตัว การวิเคราะห์การตอบสนองเชิงพลวัตของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์บนโดเมนเวลาและโดเมน
ความถี่ การออกแบบตัวควบคุมแบบ P, PI, PD, PID, Lag, Lead, Lag-Lead โดยวิธีการตอบสนองเชิงความถี่ การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ 
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย/ปฏิบัติการ 
 

POL PBL การศึกษาด้วยตนเอง 

24/24 - - 48 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

  



- 498 - 

หมวดที่ 4การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.5 คุณธรรม จริยาที่ต้องพัฒนา 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อการนัดหมาย 
- ปลูกฝังความมีวินัย ใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ คุณธรรม และ จริยธรรม 

1.6 วิธีการสอน 
- ชั่วโมงแรกของการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามีการปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัยการแต่งกาย บุคลิกภาพรู้

กาลเทศะ มีทักษะสื่อสาร มีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อการนัดหมาย   
- กำหนดข้อปฏิบัติในการเข้าห้องเรียน 
- สอดแทรกกรณีศึกษา วิดีทัศน์ระหว่างการเรียนการสอนในรายวิชา 

1.7 วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้าชั้นเรียนการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเข้าเรียนตรงเวลา แต่งกายถูก 

- ระเบียบ  ส่งงานตรงตามกำหนด ความสนใจในการเรียน การใฝ่รู้และการทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วย
ตนเอง ความรับผิดในการใช้ MATLAB/Simulink วิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมด้วยตนเอง 

2.  ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบแบบต่าง ๆ เช่น ระบบทางกล ระบบ
ไฟฟ้า ระบบของไหล-ความมร้อน ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวแมติกส์ เป็นต้น ส่วนประกอบของระบบควบคุม 
เสถียรภาพและสมรรถนะของระบบควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้น การออกแบบและวิเคราห์ระบบควบคุมแบบ P, 
PI, PD, PID, Lag, Lead, Lag-Lead บนโดเมนเวลาและโดเมนความถี่โดยประยุกตใ์ช้โปรแกรม MATLAB/Simulink 
แบบจำลองปริภูมิสเตท ระบบควบคุมแบบปัจจุบันเบื้องต้น 
2.2 วิธีการสอน 

- บรรยายเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญของเนื้อหาในรายวิชา 
- ประยุกต์ใช้ MATLAB/Simulink ในการวิเคราะห์และออกแบบ 
- ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

2.3 วิธีการประเมินผล 
- การสอบระหว่างภาค ประจำภาค 
- Quiz 
- การวิเคราะห์และออกแบบโดยใช้ MATLAB/Simulink 
- การบ้าน 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
- การนำความรู้ที่ได้ไปสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางกล ไฟฟ้า และระบบอื่นๆ 
- การนำความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์การตอบสนองทางพลวัต และเสถียรภาพบนโดเมนเวลาและความถ่ีได้ 
- การนำความรู้ที่ได้ไปออกแบบตัวควบคุมทางอุตสาหกรรม อาทิเช่น Lag, Lead, Lag-Lead, PI, PD, PID  
3.2 วิธีการสอน 
    - สอดแทรกกรณีศึกษาในการเรียน ชมวีดีทัศน์ 
    - อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
    - มอบหมายงานกลุ่ม การใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink ช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบตัวควบคุม 
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
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-ประเมินความรู้ คิดวิเคราะห์ จากกรณีการออกแบบระบบอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมช่วย 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
- สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกในทีมในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทั้งตนเอง และ สังคม  
4.2วิธีการสอน 
     - มอบหมายการทำงานเป็นกลุ่ม  
4.3  วิธีการประเมิน 
      - มีปฎิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ต่อผู้อ่ืน 

- สังเกตพฤติกรรมการทำงาน  
6. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- การค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินความถูกต้องข้อมูลที่ได้
รับมา โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม มาประกอบการพิจารณา 

5.2 วิธีการสอน 
-    ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา และการใช้โปรแรกมจำลองสถานการณ์ของระบบ
ควบคุมอัตโนมัต ิ
5.3 วิธีการประเมิน 
- ประเมินจากรายงาน และผลการวิเคราะห์ ออกแบบโดยใช้โปรแกรม  
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.แผนการสอน  2 กลุ่มเรียน 
 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียนการสอน

และสื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

1 ชี้แจงการเรียน กติกาการเข้าเรียน 
ประวัติ ปรัชญาและวิวัฒนาการของ
วิศวกรรมระบบควบคุม ประโยชน์และ
ความจำเป็นในการเรียนระบบควบคุม
อัตโนมัติ โครงสร้างส่วนประกอบและ
แผนภาพการทำงานของระบบควบคุม
อัตโนมัติ 

4 บรรยาย จดบันทึก ชมสื่อวี
ดีทัศน์ 
 

รศ.ดร.จิระพล  
 

2 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 
ฟังก์ชั่นถ่ายโอนของระบบทางกล ไฟฟ้า  

4 บรรยาย จดบันทึก ชมสื่อวี
ดีทัศน์ 
 

รศ.ดร.จิระพล  
 

3 การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 
ฟังก์ชั่นถ่ายโอนของ ระบบของไหล-
ความร้อน ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิว
แมติกส์ 

4 บรรยาย จดบันทึก รศ.ดร.จิระพล  
 
 

4 วิเคราะห์การตอบสนองทางพลวัตของ
ฟังก์ชั่นถ่ายโอนแบบอันดับหนึ่ง อันดับ
สอง อันดับสูงที่มีต่ออินพุทแบบขั้นบันได 
แบบแรม บนโดเมนเวลา 

4 บรรยาย จดบันทึก รศ.ดร.จิระพล 
 

5 การวิเคราะห์หาค่าความผิดพลาดที่
สถานะคงตัว การวิเคราะห์เสถียรภาพ
และสมของระบบควบคุม 

4 บรรยาย จดบันทึก  รศ.ดร.จิระพล  

6 การใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink 
ช่วยในการวิเคราะห์การตอบสนองทาง
พลวัตของฟังก์ชั่นถ่ายโอนแบบ ทบทวน
บทเรียน 

4 บรรยาย จดบันทึก เขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

รศ.ดร.จิระพล 

7 การวิเคราะห์การตอบสนองเชิงความถ่ี
ของฟังก์ชั่นถ่ายโอน  

4 บรรยาย จดบันทึก เขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

รศ.ดร.จิระพล 

8 การวิเคราะห์เสถียรภาพและสมถรรนะ
ของฟังก์ชั่นถ่ายโอน บนโดเมนความถี่ 
โดยประยุกตใ์ช้โปรแกรม 
MATLAB/Simulink 

4 บรรยาย จดบันทึก เขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

รศ.ดร.จิระพล 
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9 การออกแบบตัวควบคุมแบบ P, PI, PD, 
PID, Lag, Lead, Lag-Leadบนโดเมน
ความถี่ โดยประยุกต์ใช้โปรแกรม 
MATLAB/Simulink 

4 บรรยาย จดบันทึก เขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

รศ.ดร.จิระพล 

10 การใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink 
ช่วยในวิเคราะห์และการออกแบบตัว
ควบคุมแบบ P, PI, PD, PID, Lag, 
Lead, Lag-Lead 

4 บรรยาย จดบันทึก เขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

รศ.ดร.จิระพล 

11 การใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink 
ช่วยในการออกแบบตัวควบคุมแบบ P, 
PI, PD, PID, Lag, Lead, Lag-Lead 
บนโดเมนเวลา และความถี่ 

4 บรรยาย จดบันทึก เขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

รศ.ดร.จิระพล 

12 การสร้างแบบจำลองปริภูมิสเตท 
ทบทวนรายวิชา 

4 บรรยาย จดบันทึก เขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

รศ.ดร.จิระพล 

* จำนวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิต 
 
 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการ
เรียนรู้*  วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของ

การประเมิน 

2-11 การทดสอบย่อย หรือ Quiz ต้นชั่วโมง 2-11 15 % 
1-6 การสอบระหว่างภาค ออนไลน์ 7 15% 
1-12 การใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink ในการวิเคราะห์

และออกแบบตัวควบคุม 
11-12 35% 

1-12 การสอบประจำภาค 13 35 % 
* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของวิชา 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ตำราและเอกสารหลัก 
Katsushiko OCATA, Modern Control Engineering, Fifth Edition, Pearson, 2010 
2.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
Norman S.Nise,  Control  Systems Engineering: Fifth Edition, John Wiley & Sons, 2007 

 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
Richard C. DORF and Robert H. BISHOP, Modern Control Systems, 13th Edition, Prentice 
Hall,2016 

 
หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   - การประเมินเนื้อหารายวิชาและผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย      
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     - การประเมินจากการถามและการตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน  
     - การประเมินผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
     - การประเมินจากการการใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบระบบควบคุมของนักศึกษา 
     - การประเมินผลจากผลการสอบของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 

- การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
     - ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกันของคณาจารย์ในสาขาวิชาหรือคณาจารย์ในสาขาวิชาชีพของ

นักศึกษา  
     - ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรมจากการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
 - ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ การใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบระบบควบคุมและงานที่มอบหมาย 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 - พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละหัวข้อ ข้อเสนอของนักศึกษาในการประเมิน มาจัดเตรียม
แผนการสอนและรายละเอียดการสอนใหม่ 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา 
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 
หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
ENG25 2030 การวัดและเครื่องมือวัด (Measurement and Instrumentation) 

2.  จำนวนหน่วยกิต 
2 หน่วยกิต (1-3-5) 

3.  หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 
     3.1 หลักสูตร 

วิศวกรรมศาตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 
     3.2 ประเภทของรายวิชา 

 วิชาเฉพาะ           กลุ่มวิชาชีพบังคับทำงวิศวกรรมศาสตร์ 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

อ.กนต์ธร ธรรมกุล, อ.ธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง 
5.  ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ 2  
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) 

ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 

ไม่มี  
8.  สถานที่เรียน 

อาคารเรียนรวม 1  
9.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด  

29 พฤษภาคม 2564 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.8 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในเรื่องวิธีการวัดและเครื่องมือวัดประเภทต่าง ๆ คุณสมบัติ
ของเครื่องมือวัด ความผิดพลาดจากการวัดและการปรับเทียบ การใช้สถิติในกระบวนการวัด การ
ปรับสภาพสัญญาณ อุปกรณ์แสดงผล เครื่องมือวัดเชิงกลต่าง ๆ เช่น การกระจัด ความเร่ง แรง 
ความดัน อัตราการไหลและความเร็ว อุณหภูมิ มีการฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดด้านต่าง ๆ และ
ศึกษาการเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 

1.9 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการค้นหาความรู้ เป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์เนื้อหา
ต่าง ๆ และสามารถแสดงความคิดอย่างมีตรรกะในการเขียนแบบทางวิศวกรรม 

1.10 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแสดงการเรียนรู้ด้วยตัวเองและสามารถจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา 

2.7 เพ่ือทบทวนและปรับปรุงสาระการเรียนรู้ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 
2.8 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับอุดมศึกษา 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 
1.  คำอธิบายรายวิชา 
กระบวนการวัด ประเภทและคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องมือวัด การเก็บข้อมูลจากการวัด การแสดงผล ความ
ผิดพลาดของเครื่องมือวัด และการสอบเทียบเครื่องมือวัดขั้นพ้ืนฐาน การดำเนินการทางสถิติของผลที่ได้จากการ
วัด การใช้งานเครื่องมือวัดประเภทต่างๆ อาทิ เครื่องมือวัดระยะ อุณหภูมิ ความดัน การไหลของของไหล แรง 
แรงบิดและกำลัง ความเร็วรอบและองศาการหมุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน คุณสมบัติของสัญญาณ
และการประมวลผลสัญญาณเบื้องต้น 
2.  จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

2 - 3 7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 
3.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

จะจัดให้นักศึกษาพบเพ่ือขอคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยจะแจ้งวันและเวลา
ให้นักศึกษาทราบภายหลัง 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1.10 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
- ความมีวินัยและตรงต่อเวลา 
- การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
- ความซื่อสัตย์ 
- การมีจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1.11 วิธีการสอน 
- การลงชื่อเข้าเรียนของนักศึกษา 
- การทำแบบทดสอบย่อยก่อนและหลังคาบเรียน 
- มอบหมายการบ้าน และโครงงาน 

1.12 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากข้อมูลการเข้าเรียน การทดสอบก่อนและหลังเรียน   
-    ประเมินจากการสอบ  

2.  ความรู้ 
     2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
- 1. . รู้จักและสามารถเลือกใช้เครื่องมือและวิธีวัดได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  
- 2. ประเมินความคลาดเคลื่อนจากการวัดและประยุกต์ใช้การดำเนินการทางสถิติในกระบวนการวัดได้ 
- 3. รู้จักประเภทสัญญาณ การประมวลผลสัญญาณจากการวัด 
- 4.สามารถสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวัดได้ 
                           
     2.2 วิธีการสอน 

- ศึกษาภาคทฤษฎี และทำการฝึกปฏิบัติการในคาบเรียน 
- ให้การบ้าน โครงงานและศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมด้วยตนเอง   

 
2.3 วิธีการประเมินผล 

- การทำแบบทดสอบย่อย การทดสอบก่อนและหลังเรียน  
- ประเมินจากการทำการบ้าน โครงงาน และปฏิบัติการในคาบเรียน 
- การสอบปลายภาค 

3.  ทักษะทางปัญญา 
     3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

- สามารถสร้างความเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้เรียนในหัวข้อต่างๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในวิชา
ทางด้านวิศวกรรมอ่ืนๆ ได้  

- สามารถคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ทักษะทางด้านการวัดในทางวิศวกรรมได้ 
- สามารถเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาโดยผ่านการประมวลความรู้ที่ได้จากรายวิชา 

     3.2 วิธีการสอน 
- ให้ทำแบบทดสอบย่อยก่อนและหลังคาบเรียน 
- มอบหมายแบบฝึกหัดในคาบเรียนและการบ้าน  

     3.3 วิธีการประเมินผล 
- คะแนนจากการทำแบบทดสอบย่อย การทดสอบก่อนและหลังเรียน  
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- ประเมินจากการทำการบ้าน  
- คะแนนจากการสอบปลายภาค 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

-  ความสามารถในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและการแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
-  การรับผิดชอบในงานของตนเองที่ได้รับมอบหมาย 

     4.2 วิธีการสอน 
-  มีการถกปัญหาและแสดงความคิดเห็นในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาในชั้นเรียน 
-  การมอบหมายงานที่ต้องรับผิดชอบเป็นรายบุคคล  

     4.3 วิธีการประเมินผล 
-  ประเมินจากการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

-  สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านการวัดได้อย่างมีระบบ และเลือกใช้กระบวนการ เครื่องมือวัดและ
กระบวนการทางสถิติได้อย่างเหมาะสม 

-  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่มี ในการเก็บรวบรวม สืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือที่จะนำมาประกอบในการวิเคราะห์ปัญหาในการวัดได้ 
     5.2 วิธีการสอน 

-  มอบหมายการฝึกภาคปฏิบัติการวัดในคาบเรียน พร้อมทั้งทำรายงานฉบับย่อประกอบการวัดและ
วิเคราะห์ผล  
     5.3 วิธีการประเมินผล 

-  ตรวจสอบผลที่ได้จากการวัดในการฝึกภาคปฏิบัติต่างๆ และรายงานฉบับย่อว่านักศึกษาสามารถหา
ข้อมูล จัดทำการวัดและวิเคราห์ผลที่ได้จากการวัดได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน และสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

1 Basic concept of measurements  4 เรียนทฤษฎี 4 ชั่วโมง  
ผ่าน Power point  

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและ
คณะผู้ช่วย

สอน 
2 Statistics and Probability, Data 

Presentation 
4 เรียนทฤษฎี 4 ชั่วโมง  

ผ่าน Power point 
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและ
คณะผู้ช่วย

สอน 
3 Signal characteristics and 

uncertainty, Sampling theorem, 
Signal Processing 
ปฏิบัติการฝึกทำการดำเนินการทาง
สัญญาณ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
สัญญาณและเพ่ิมความน่าเชื่อถือ 
 
 

4 เรียนทฤษฎี 1 ชั่วโมง  
ผ่าน Power point และทำ
การปฏิบัติการพร้อมทั้ง
วิเคราะห์ผล 3 ชั่วโมง 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและ
คณะผู้ช่วย

สอน 

4 Distance Measurement 
ปฏิบัติการฝึกใช้อุปกรณ์การวัดระยะ  

4 เรียนทฤษฎี 1 ชั่วโมง  
ผ่าน Power point และทำ
การปฏิบัติการพร้อมทั้ง
วิเคราะห์ผล 3 ชั่วโมง 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและ
คณะผู้ช่วย

สอน 
 

 
 
 

5 Temperature Measurement 
ปฏิบัติการฝึกใช้อุปกรณ์การวัด
อุณหภูมิ 

4 เรียนทฤษฎี 1 ชั่วโมง  
ผ่าน Power point และทำ
การปฏิบัติการพร้อมทั้ง
วิเคราะห์ผล 3 ชั่วโมง 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและ
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน และสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

คณะผู้ช่วย
สอน 

6 Pressure Measurement 
ปฏิบัติการฝึกใช้อุปกรณ์การวัดความ
ดัน 

4 เรียนทฤษฎี 1 ชั่วโมง  
ผ่าน Power point และทำ
การปฏิบัติการพร้อมทั้ง
วิเคราะห์ผล 3 ชั่วโมง 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและ
คณะผู้ช่วย

สอน 
7 Flow Measurement 

ปฏิบัติการฝึกใช้อุปกรณ์การวัดการ
ไหลของของไหล 

4 เรียนทฤษฎี 1 ชั่วโมง  
ผ่าน Power point และทำ
การปฏิบัติการพร้อมทั้ง
วิเคราะห์ผล 3 ชั่วโมง 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและ
คณะผู้ช่วย

สอน 
8 Force, Torque and Power 

Measurement 
ปฏิบัติการฝึกใช้อุปกรณ์การวัดแรง 
แรงบิดและกำลัง 

4 เรียนทฤษฎี 1 ชั่วโมง  
ผ่าน Power point และทำ
การปฏิบัติการพร้อมทั้ง
วิเคราะห์ผล 3 ชั่วโมง 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและ
คณะผู้ช่วย

สอน 
9 Rotation and Angular Speed 

Measurement 
ปฏิบัติการฝึกใช้อุปกรณ์การวัดการ
หมุน มุม และความเร็วเชิงมุม 

4 เรียนทฤษฎี 1 ชั่วโมง  
ผ่าน Power point และทำ
การปฏิบัติการพร้อมทั้ง
วิเคราะห์ผล 3 ชั่วโมง 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและ
คณะผู้ช่วย

สอน 
10 Basic electronics Measurements 

ปฏิบัติการฝึกใช้อุปกรณ์การวัดทาง
ไฟฟ้า 

4 เรียนทฤษฎี 1 ชั่วโมง  
ผ่าน Power point และทำ
การปฏิบัติการพร้อมทั้ง
วิเคราะห์ผล 3 ชั่วโมง 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและ
คณะผู้ช่วย

สอน 
11 Accelerometer and Gyroscope 

ปฏิบัติการฝึกใช้อุปกรณ์การวัดการ
เคลื่อนที่และความเร่ง 

4 เรียนทฤษฎี 1 ชั่วโมง  
ผ่าน Power point และทำ
การปฏิบัติการพร้อมทั้ง
วิเคราะห์ผล 3 ชั่วโมง 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและ
คณะผู้ช่วย

สอน 
12 Proximity sensors and Hall 

Effect sensors 
4 เรียนทฤษฎี 1 ชั่วโมง  อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน และสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

ปฏิบัติการฝึกใช้อุปกรณ์การวัด
ตำแหน่ง 

ผ่าน Power point และทำ
การปฏิบัติการพร้อมทั้ง
วิเคราะห์ผล 3 ชั่วโมง 

รายวิชาและ
คณะผู้ช่วย

สอน 

13 สอบปลายภาค  
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลนักศึกษา 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 

1.1, 2.1, 3.1 
- งานประจำชั้นเรียน ผลการปฏิบัติการและการ
ทดสอบย่อย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

70% 

1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1  

- การสอบปลายภาค 13 30% 

    
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  หนังสือ และเอกสารประกอบการสอนหลัก 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 525302 Measurement & Instrumentation โดย รศ.รอ.ดร.
กนต์ธร ชำนิประศาสน์ 
2. Richard S.Figliola,  “Mechanical Measurement” 

2.  หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญ 
 
3.  หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิงที่แนะนำ  
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1.   กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา โดยใช้แบบประเมินการสอนของศูนย์บริ การการศึกษา
ในด้านปริมาณเนื้อหา ประสิทธิภาพการสอน คุณภาพของความรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนอ่ืน ๆ 
ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามท่ีรายวิชานี้ต้องรับผิดชอบ  

2.   กลยุทธ์การประเมินการสอน 
อาจารย์ทุกท่านต้องถูกประเมินการสอนโดยนักศึกษาผ่านระบบประเมินของมหาวิทยาลัย และ

นอกจากนี้อาจประเมินจากการทดสอบย่อยว่านักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาที่สอนมากน้อยเพียงใด 
3.   การปรับปรุงการสอน 

ผู้สอนรายวิชาต้องดำเนินการทั้งข้อ 1 และ 2 แล้วนำข้อมูลข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงวิธีการ
สอน หรือปรับปรุงสื่อเพื่อทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาได้ดีขึ้น นอกจากนี้จากผลการทดสอบยอ่ย
หรือการสอบกลางภาคเรียน ก็สามารถสะท้อนถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนว่าสามารถทำให้
นักศึกษามีความเข้าใจหรือไม่ โดยสรุปคือมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

4.   การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
มีการประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับเนื้อหาที่สอน รวมถึงความสามารถในการประเมิน

นักศึกษาของข้อสอบ คณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยาที่ร่วมสอนร่วมกันพิจารณาระดับคะแนนที่ใช้ในการตัด
เกรด  

5.   การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาโดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย

นักศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5) อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน และกลยุทธ์การสอนที่ใช้ มีการประชุมกลุ่มผู้สอนในขั้นตอนก่อนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษาเพื่อเตรียมงานและตกลงในกติกาว่าด้วยการเรียนการสอนให้อาจารย์ทุกท่านแจ้งให้นักศึกษา
เข้าใจตรงกัน และประชุมหลังการสอนเพื่อบันทึกปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนการสอน เพื่อวางแผน
พัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป 
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รายละเอียดของรายวิชา 

สถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สำนักวิชา/สาขาวิชา        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 
หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
ENG25 2050 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 
                     (Electric Circuit and Basic Electronics)   

2. จำนวนหน่วยกิต 
 3  หน่วยกิต  (2-3-7) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
สำหรับวิศวกรรมสาขาอ่ืน ๆ ที่มิใช่วิศวกรรมไฟฟ้า 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 ผศ. ดร.อุเทน  ลีตน 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี 
 ภาคการศึกษาท่ี 2  ชั้นปีที่ 2  

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

9. วันที่จัดทำรายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงล่าสุด 
 29 กรกฎาคม 2564 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 1. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
2. นักศึกษาเข้าใจหลักการและอุปกรณ์พ้ืนฐานทางไฟฟ้า 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชา 
 มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานโดยทั่ว ๆ ไป ของวิศวกรรมไฟฟ้าดังต่อไปนี้  
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน อุปกรณ์ของวงจรไฟฟ้าที่สำคัญ และหน่วยที่ใช้

สำหรับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า เช่น หน่วยของแรงดัน หน่วยของกระแส หน่วยค่าความต้านทาน กฎของโอห์ม 
กฎของเคอร์ชอฟฟ์ การแบ่งกระแสและการแบ่งแรงดัน  

เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์วงจรประกอบด้วย 
การวิเคราะห์แบบโนด การวิเคราะห์แบบเมช การซ้อนทับและวงจรสมมูลเทวินิน  

นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเก็บประจุไฟฟ้าและตัวเหนี่ยวนำ เพื ่อนำองค์ความรู ้ไป
วิเคราะห์การตอบสนองในสภาวะชั่วครู่ได้ 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์เฟสเซอร์ การแปลงเฟสเซอร์ในรูปแบบต่าง ๆ 
ชี้ให้เห็นความสำคัญของการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยเฟสเซอร์ในรูปของจำนวนเชิงซ้อนของค่า แรงดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า อิมพีแดนซ์ และกำลังงานเชิงซ้อนได้ 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์วงจรในสถานะอยู่ตัวไซนูซอยด์ (วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ) ด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์วงจรดังเช่นการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรสามเฟสสมดุลและสามารถคำนวณหาค่าต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้ เช่น แรงดัน กระแส กำลังงาน ตัวประกอบกำลัง เป็นต้น  

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เปรียบเทียบกับฉนวน
และตัวนำไฟฟ้า  

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่สร้างจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ 
ออปแอมป์ เป็นต้น รวมทั้งการประยุกต์การใช้งานของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำเหล่านั้น 

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะการดำเนินการ 
1. คำอธิบายรายวิชา  

องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า ความต้านทาน ความเหนี่ยวนำและความจุไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง การตอบสนองในสภาวะชั่วครู่ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ การวิเคราะห์เฟสเซอร์และกำลังไฟฟ้า
เชิงซ้อน วงจรไฟฟ้าสามเฟส หลักการของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ไดโอดและทรานซิสเตอร์ วงจรขยายสัญญาณ
และออปแอมป ์
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย (คาบ) สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน (คาบ) 
การศึกษาด้วยตัวเอง 

(คาบ) 
24 ชั่วโมง ไม่มี 33 7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

- พัฒนาผู้เรียนรู้ให้มีความรับผิดชอบ  ปลูกฝังความมีวินัย  ใฝ่รู้  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพเคารพใน
สิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล  โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้ 

-  เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย  ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม  จริยธรรม  เสียสละ
และซื่อสัตย์สุจริต 

- มีวินัย  ตรงต่อเวลา  และรับผิดชอบตนเองและสังคม 
- มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม  สามารถทำงานเป็นทีม  และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับ

ความสำคัญ 
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ของความเป็นมนุษย์ 
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
- เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 
 1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

          1) ตรวจเช็ครายชื่อนักศึกษาเข้าเรียน ไม่เช็คชื่อให้ผู้เรียนที่มาสาย และถ้า  
                       ผู้เรียนมี เวลาเรียนน้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของ เวลาเรียนทั้งหมด   
                       ผู้เรียนจะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค 

2) กำหนดส่งการบ้านตามเวลาที่ระบุ ไม่รับการบ้านที่ส่งช้ากว่ากำหนด 
3) สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม  เข้าไปในระหว่างการสอน  เน้นความรับผิดชอบต่องาน  

วินัยจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ความชื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อหน้าที่ในกลุ่ม  ความมีน้ำใจต่อเพื่อน
ร่วมงาน  การเคารพและเชื่อฟังครูบาอาจารย์  พร้อมทั้งอาจารย์ต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง 

4) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการประพฤติที่ผิด
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
5) มีการร่วมกันอภิปราย หรือการซักถามในระหว่างการเรียน 
6) บรรยายด้วยสไลน์ อธิบายในชั้นเรียน ถามตอบ ให้การบ้านและให้โครงานทำเป็นกลุ่ม 

 1.3 วิธีการประเมินผล 
 1) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงต่อเวลา ความมีวินัย  
    และความรับผิดชอบ 
 2) จัดทำเอกสารบันทึกการเข้าเรียน การส่งงาน 

                     3) รับฟังคำเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้เรียนผ่านเว็ปไซต์ 
                        ระบบประเมินการ เรียนการสอนแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 

4) ประเมินความสามารถในเรียน โดยดูจากการตอบคำถาม และการทำงานตามที่ได้มอบหมาย 
5) มีการทดสอบความรู้ที่จำเป็น ในระหว่างการสอน 
6) สอบกลางภาค ปลายภาค เข้าเรียน การบ้าน และให้คะแนนโครงงาน 

                  7) มีการซักถามความรู้ความเข้าเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างการสอน 
2. ความรู้ 

 2.1 ความรู้ที่จะได้รับ 
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                 กฎพื้นฐานในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า เทคนิคการวิเคราะห์วงจร การทำงานของอุปกรณ์พื้นทาง
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

 2.2 วิธีการสอน 
ประกอบด้วยการบรรยายในห้องเรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง และทำปฏิบัติการสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง โดย 

การเรียนในชั่วโมงเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้นักศึกษามีส่วนร่วม บรรยายโดยการเขียนด้วยลายมือลงในเครื่องฉาย
โปรเจ็กเตอร์และให้นักศึกษาจดตาม ตามปรัชญาการเรียนที่ดี คือ ตาดู หูฟัง สมองคิด มือขีดมือเขียน ใน
ระหว่างการเรียนการสอนมีการซักถามนักศึกษาและให้ตอบคำถาม อาจจะมีการขานชื่อเพื่อให้นักศึกษาผู้ที่ถู ก
เรียกชื่อตอบ เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจเรียนมากขึ้นและไม่นั่งหลับในระหว่างการเรียน จะมีการอธิบาย
ภาคทฤษฎีก่อน แล้วยกตัวอย่างที่สัมพันธ์กัน ฝึกให้นักศึกษาคิดเป็นขั้นเป็นตอน เกิดความชำนาญวิเคราะห์
ปัญหาระหว่างเรียน และท้ายคาบการสอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจหรือมีข้อซักถาม ถาม และให้การบ้าน
แบบฝึกหัด ให้ทำเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์และชำนาญเกี่ยวกับระบบป้องกันไฟฟ้ากำลังมากขึ้น ส่วนใน
ปฏิบัติการจะมีการทดสอบย่อยในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแต่ละปฎิบัติการ 15 นาทีแรก จากนั้นจะมีการอธิบาย
เกี่ยวกับขั้นตอนการทำปฏัติการเบื้องต้น แล้วให้นักศึกษาลงมือทำการทดลอง ตามเอกสารคู่มือปฏิบัติการ 
บันทึกผลแล้วให้เจ้าหน้าที่ดูแลปฏิบัติการเซนต์ชื่อกำกับผลการทดลอง 

2.3 วิธีการประเมินผล 
                 ทดสอบความรู้ ด้วยการฝึกทำแบบฝึกหัด การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3)  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ

ตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
5)  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
3.2 วิธีการสอน 
ประกอบด้วยการบรรยายในห้องเรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง และทำปฏิบัติการสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง โดย 

การเรียนในชั่วโมงเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้นักศึกษามีส่วนร่วม บรรยายโดยการเขียนด้วยลายมือลงในเครื่อง
ฉายโปรเจ็กเตอร์และให้นักศึกษาจดตาม ตามปรัชญาการเรียนที่ดี คือ ตาดู หูฟัง สมองคิด มือขีดมือเขียน 
ในระหว่างการเรียนการสอนมีการซักถามนักศึกษาและให้ตอบคำถาม อาจจะมีการขานชื่อเพ่ือให้นักศึกษาผู้
ที่ถูกเรียกชื่อตอบ เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจเรียนมากขึ้นและไม่นั่งหลับในระหว่างการเรียน จะมีการ
อธิบายภาคทฤษฎีก่อน แล้วยกตัวอย่างที่สัมพันธ์กัน ฝึกให้นักศึกษาคิดเป็นขั้นเป็นตอน เกิดความชำนาญ
วิเคราะห์ปัญหาระหว่างเรียน และท้ายคาบการสอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจหรือมีข้อซักถาม ถาม และ
ให้การบ้านแบบฝึกหัด ให้ทำเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์และชำนาญเกี่ยวกับระบบป้องกันไฟฟ้ากำลัง
มากขึ้น ส่วนในปฏิบัติการจะมีการทดสอบย่อยในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแต่ละปฎิบัติการ 15 นาทีแรก จากนั้นจะ
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มีการอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำปฏัติการเบื้องต้น แล้วให้นักศึกษาลงมือทำการทดลอง ตามเอกสารคู่มือ
ปฏิบัติการ บันทึกผลแล้วให้เจ้าหน้าที่ดูแลปฏิบัติการเซนต์ชื่อกำกับผลการทดลอง 

3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ถึงปัญหาด้านวงจรไฟฟ้าและความรู้พื้นฐานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
- รู้จักบทบาท  หน้าที่  และมีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานบุคคลและงาน
กลุ่ม 
-  วางตัวและร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 
-  สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งใน
บทบาทของผู้นำ  หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 
- มีความสามารถค้นคว้าข้อมูล  และใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

           - สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 วิธีการสอน 

 1) มอบหมายแบบฝึกหัด และหรือ การบ้าน ในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาวงจรไฟฟ้า 
4.3 วิธีการประเมินผล 

 1) ตรวจเช็คแบบฝึกหัด และหรือ การบ้าน 
 2) การตอบคำถามท่ีอาจารย์ตั้งขึ้น 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

1) มีทักษะในการสื ่อสารข้อมูลทั ้งทางการพูด การเขียน และการสื ่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์ 

2) สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรม 

5.2 วิธีการสอน 
การเปรียบเทียบเชิงสัญลักษณ์กับอุปกรณ์ที่ใช้จริงในวงจรไฟฟ้า และเทคนิคการคำนวณโดยใช้

เครื่องคิดเลขในการแก้โจทย์ปัญหา  พร้อมทั้งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต และตำราเรียนอื่นใน
รายวิชาที่เก่ียวข้อง 

5.3 วิธีการประเมินผล 
 ประเมินผลการค้นคว้าของนักศึกษา จากแบบฝึกหัดและการบ้านที่มอบหมาย 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอนบรรยายรายสัปดาห์ 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 ก ล ่ า ว น ำ แ ล ะ แ น ะ น ำ ร า ย ว ิ ช า 
ผลสัมฤทธิ์ อาจารย์ผู้สอน ตารางเรียน
วิธีการวัดผลและประเมินผล ระบบ
ไฟฟ้าในปัจจุบัน แหล่งกำเนิดกำลัง
งาน ระบบส่งจ่าย และระบบจำหน่าย 
ในภาพรวม 

2 บรรยาย ผศ.ดร.อุเทน ลีตน 

2 ความรู้พื้นฐานและองค์ประกอบของ
วงจรไฟฟ้า ต้านทาน กฎของโอห์ม 
กฎของเคอร์ชอฟฟ์ การแบ่งกระแส
และการแบ่งแรงดัน  

2 บรรยาย ผศ.ดร.อุเทน ลีตน 

3 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงด้วย
เทคนิค แบบโนด เมช การซ้อนทับ  

2 บรรยาย ผศ.ดร.อุเทน ลีตน 

4 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงด้วย
เทคนิควงจรสมมูลเทวินินการถ่ายโอน
กำลังไฟฟ้าสูงสุด 

2 บรรยาย ผศ.ดร.อุเทน ลีตน 

5 ตัวเก็บประจุไฟฟ้าและตัวเหนี่ยวนำ 
วงจร RL วงจร RC และวงจร RLC 

2 บรรยาย ผศ.ดร.อุเทน ลีตน 

6 วิเคราะห์เฟสเซอร์ วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ กำลังงานไฟฟ้าเชิงซ้อน 

 บรรยาย ผศ.ดร.อุเทน ลีตน 

7 MID TERM TEST 

8 หลักการของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ 2 บรรยาย ผศ.ดร.อุเทน ลีตน 
9 ไดโอดและการประยุกต์การใช้งาน 2 บรรยาย ผศ.ดร.อุเทน ลีตน 
10 ทรานซิสเตอร์และการประยุกต์การใช้

งาน 
2 บรรยาย ผศ.ดร.อุเทน ลีตน 

11 วงจรขยายสัญญาณและออปแอมป์ 
การประยุกต์การใช้งาน 

2 บรรยาย ผศ.ดร.อุเทน ลีตน 

12 วงจรไฟฟ้าสามเฟส 2 บรรยาย ผศ.ดร.อุเทน ลีตน 
13 สอบปลายภาค 
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แผนการสอนปฏิบัติการ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 แนะนำปฏิบัติการ หลักการแนว
ปฏิบัติ ชี้แจงข้อกำหนด ข้อตกลง 

3 ปฏิบัติการ อ.ดร.อุเทน ลีตนและ
คณะ 

2  เครื่องมือวัด และการวัดพื้นฐาน  3 ปฏิบัติการ อ.ดร.อุเทน ลีตนและ
คณะ 

3  กฎของเคอร์ชอฟฟ วงจรแบ่ง
กระแสและแรงดัน 

3 ปฏิบัติการ อ.ดร.อุเทน ลีตนและ
คณะ 

4  การถ่ายโอนกาลังไฟฟ้าสูงสุด และ
ทฤษฎีการซ้อนทับ  

3 ปฏิบัติการ อ.ดร.อุเทน ลีตนและ
คณะ 

5  คุณสมบัติของขดลวดเหนี่ยวนา 
และตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง และกระแสสลับ  

3 ปฏิบัติการ อ.ดร.อุเทน ลีตนและ
คณะ 

6  ตัวประกอบกาลัง และค่าคงที่ทาง
เวลา  

3 ปฏิบัติการ อ.ดร.อุเทน ลีตนและ
คณะ 

7 สอบกลางภาคบรรยาย 
8 คุณสมบัติพ้ืนฐานทางไฟฟ้าของ

ไดโอด และไดโอดเรียงกระแส  
3 ปฏิบัติการ อ.ดร.อุเทน ลีตนและ

คณะ 
9  ทรานซิสเตอร์  3 ปฏิบัติการ อ.ดร.อุเทน ลีตนและ

คณะ 
10 ออปแอมป์ 3 ปฏิบัติการ อ.ดร.อุเทน ลีตนและ

คณะ 
11 ฝึกซ้อมปฏิบัติการ 3 ปฏิบัติการ อ.ดร.อุเทน ลีตนและ

คณะ 
12 สอบปลายภาคปฏิบัติการ 3 ปฏิบัติการ อ.ดร.อุเทน ลีตนและ

คณะ 
13 สอบปลายภาคบรรยาย 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ   การ
ประเมิน 

1 1, 2, 4, 5 แบบฝึกหัดในบทเรียน 1-12 10% 
2 2,3 สอบกลางภาค 7 20% 

3 2,3 สอบปลายภาค 13 20% 

4 1, 2, 4, 5 ทักษะและแบบทดสอบย่อย 2-10 5% 

5 1, 2, 4, 5 รายงานปฏิบัติการ 2-10 30% 

6 1, 2, 4, 5 สอบปลายภาคปฏิบัติการ 12 15% 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนเขียนโดยผู้สอน 
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา  Electrical Engineering I   (มทส 

 
หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนักศึกษา 
2) การใช้แบบประเมินผู้สอน ตนเอง และแบบประเมินรายวิชา 
3) การใช้ข้อเสนอแนะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1) ผลการสอบของนักศึกษา 
2) การประเมินโดยผู้สอน 
3) การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ 

3. การปรับปรุงการสอน 
นำผลการสอบของนักศึกษา และผลประเมินการสอน วิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียน

การสอนให้ดีข้ึน โดยการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
4. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

1) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 

2) การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1) ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 

รายละเอียดของรายวิชา 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สำนักวิชา/สาขาวิชา        สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
ENG25 3090 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม Industrial Robots 

2. จำนวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 3(2-3-7) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 3 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

9. วันที่จัดทำรายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงล่าสุด 
 23 สิงหาคม 2564 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ประเภทArticulated arms, SCARA Robot และ Cartesian 
Robot ได ้
2.มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ด้านจลนศาสตร์ของกลไกหุ่นยนต์ สามารถวิเคราะห์ตำแหน่งของ
หุ่นยนต์ได้ ทั้งแบบ Direct Kinematic และ Inverse Kinematic 
3.มีความสามารถในการควบคุมและกำหนดเส้นทางการเคลื่อนที่ (Path Generation) แบบต่าง ๆสามารถ
ออกแบบการเคลื่อนที่ทั้งใน Cartesian space และ Joint Space 
4.ม ีท ักษะในการออกแบบอ ุปกรณ ์ส ่ วนเสร ิม เพ ื ่ อ ใช ้ งานประเภทต ่ าง ๆ ร ่ วมก ับการทำงาน  
ของหุ่นยนต์ 
5.มีทักษะสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมการทำงาน  และติดต่อสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ในระบบได้ 
6.สามารถออกแบบหุ่นยนต์ให้ทำงานเหมาะสมกับความต้องการใช้ในงานทางวิศวกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้องได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชา 
2.4 มีใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน หรือ Project Based Leaning (PBL) เพ่ือพัฒนากระบวนการ

คิด ทักษะการออกแบบและการทำงานเป็นกลุ่ม 
2.5 เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้มีความทันสมัยทันต่อเทคโนโลยีและสอดคล้องกับสถานการณ์ใน

ปัจจุบัน 
2.6 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและการ

ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียน 
 2.4 มีการเพ่ิมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
3. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 CLOs PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
สามารถควบคุมการทำงานของหุ ่นยนต์
อุตสาหกรรม ประเภท Articulated arms, 
SCARA Robot และ Cartesian Robot ได้ 

I A A   I 

มีความสามารถในการควบคุมการทำงาน
ของ DC Motor ประเภทต ่างๆท ี ่ ใช ้ ใน
ห ุ ่นยนต ์ เช ่น DC Stepper motor, DC 
Servo Motor ได ้

 A A   I 

มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ด้านจล
ศาสตร์ของกลไกหุ่นยนต์ สามารถวิเคราะห์
ตำแหน่ง ความเร็วของหุ่นยนต์ได้ ทั้งแบบ 
Direct Kinematic แ ล ะ  Inverse 
Kinematic 

I  A    

มีความสามารถในการควบคุมและกำหนด
เส้นทางการเคลื่อนที่ (Path Generation) 
แบบต่างๆสามารถออกแบบการเคลื่อนที่

  A A   
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ท ั ้ ง ใ น  Cartesian space แ ล ะ  Joint 
Space 
สามารถเข้าใจการทำงานของ Sensor และ 
Actuator ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในหุ่นยนต์ 

 I I    

มีทักษะสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำหรับการใช้งานหุ่นยนต์ได้ 

   R  I 

สามารถออกแบบห ุ ่นยนต ์ ให ้ทำงาน
เหมาะสมกับความต้องการใช้ในงานทาง
วิศวกรรมหรืองานที่เก่ียวข้องได้ 

 I I I   

Remark: 
I – Intro, R – Reinforce, A - Assess 
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หมวดที่ 3 ลักษณะการดำเนินการ 
1. คำอธิบายรายวิชา  

ประเภท โครงสร้าง ระบบควบคุมของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ศึกษาจลน์ศาสตร์ของหุ่นยนต์พื้นฐาน 
การใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยคำนวณจลนศาสตร์ของกลไกหุ่นยนต์ ศึกษาลักษระการใช้งานหุ่นยนต์ในงาน
อุตสาหกรรม การฝึกปฏิบัติในการควบคุมหุ่นยนต์ประเภทต่าง ๆ ประเภทของมือจับและลักษณะการทำงาน
อื่น ๆ การออกแบบอุปกรณ์ส่วนเสริมเพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานได้ตามเป้าหมาย ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
และหุ่นยนต์ 
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
ทำปฏิบัติการและฝึกทักษะในชั้น
เรียน/การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

24 ชั่วโมง ไม่มี 36 ชั่วโมง 84 ชั่วโมง 
3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
3.1 นักศึกษาสามารถสอบถามอาจารย์ผ ู ้สอนได้ในช่วงเวลาที ่ม ีการเร ียนการสอน และผ่านระบบ   
      สารสนเทศ  
3.2 อาจารย ์จ ัดเวลาให้คำปร ึกษาเป็นรายบ ุคคล หร ือรายกล ุ ่มตามความต ้องการ 4 ช ั ่วโมงต่อ  
      สัปดาห์ 

4. Micro-Credential 
Specific Outcome Evident Assessment Criteria  Learning Unit 

Kinematics Exam Assignment + Exam 
+ lab report 

- function of robots 
- type of robots 
- dynamics of robots  
- forward and inverse kinematics 

Motion Control Exam Assignment + Exam 
+ lab report 

- Motion control 
- control program an industrial 
robot 
- path generation 

- design motion of cartesian space 
and joint space 

Industrial Robot 
Programming 

Exam Assignment + Exam 
+ lab report 

- practical training for robot 
teaching 
- robotic design 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.13 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ปฏิบัติตนอย่างมีวินัย มีความซื่อสัตย์  
(2) สามารถควบคุมตนเอง รู้จักแบ่งเวลาและทำงานเต็มกำลังความสามารถ 
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

1.14 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) กำหนดให้นักศึกษามีระเบียบวินัยในการเรียน เช่น การทำงาน การส่งงานตรงเวลา การไม่ลอกงาน 
เป็นต้น ทั้งในขณะเรียนและในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(2) มอบหมายให้ทำงานกลุ่ม เพื่อดูการให้ความร่วมมือกันเป็นกลุ่ม ความทุ่มเทในการทำงาน และการ
แบ่งเวลาในการทำงาน 
(3) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย เสนอความคิดเห็น สรุปผลการทำงาน 

1.15 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าห้องเรียน การตรงต่อเวลา ความใส่ใจอย่างต่อเนื่อง 
(2) การสร้างคำถามโดยผู้สอนและผู้เรียนระหว่างทำการเรียนการสอน 
(3) การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ (Reflection) และการพูดคุย การอภิปรายแบบกลุ่มและรายบุคคล 

2.  ความรู้ 
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร์  
(2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และ
การศึกษาต่อในระดับสูง 
(3) ตามทันการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลก  
มีความรู้ในการสร้างนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และประเทศ
ไทย 4.0 

2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ใช้การสอนในรูปแบบโมดูล โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติและฝึกทักษะใน
ชั้น 
(2) จัดการเรียนการสอนแบบ CDIO เพื่อฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ การประยุกต์ทฤษฎี เพื่อการ
ประกอบวิชาชีพได้ 
(3) ใช้การเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) ศึกษาจากตัวอย่างกรณีศึกษา  
(4) จัดกิจกรรมตั้งคำถาม ตอบปัญหา โดยให้นักศึกษาอ่านเตรียมก่อนเข้ าห้องเรียนเพื่อนำข้อมูลมา
อภิปราย และแสดงความคิดเห็นแบ่งปันกับเพื ่อนนักศึกษาและผู ้สอน (นโยบายการพัฒนาและ
ผลกระทบของการพัฒนาตนเอง การสร้างความรู้นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ) และให้เห็น
ความรู้และความคิดที่แตกต่างกัน (รู้จักตนเองและสังคม) 
(5) เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่เก่ียวข้องมาแบ่งปันประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา 

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า 
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(2) การใช้ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัยเพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่สอน 
(3) การวัดผลแบบไม่จำกัดคำตอบ (Extended Response Question) 
(4) ประเมินจากสัมมนา รายงาน กิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายที่นักศึกษาจัดทำ การนำเสนอ
ผลงานค้นคว้าหน้าชั้นเรียน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ วิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากหลักฐานและนำข้อสรุป
มาใช้ได้ 
(2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ความรู ้ป ัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขและตัดสินใจด้วยหลักทาง
วิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 
(3) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพื่อให้นักศึกษาฝึกคิดเชิงวิพากษ์ กระตุ้นให้
เกิดความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์จากกรณีศึกษา 
(2) การนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานในโรงงานอุคสาหกรรม และร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อศึกษา
กรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง  
(3) กิจกรรมอภิปรายโดยเน้นการอภิปรายกลุ่ม เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหา 
(4) แบบฝึกหัดในและนอกชั้นเรียน ตอบปัญหา อภิปราย 

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินจากการเขียนรายงานของนักศึกษา 
(2) ประเมินจากการใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ปัญหา 
(3) ประเมินจาการที่นักศึกษาจะต้องตั้งคำถามและให้คำตอบได้ด้วยตนเอง 
(4) ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) บัณฑิตมีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการบริหารจัดการและทำงานเป็นหมู่คณะ รู้จัก
รับผิดชอบในหน้าที่ และรับผิดชอบต่อสังคม 
(2) รู้จักความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการปรับตัวในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสื่อสารความคิดระหว่างบุคคล 
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการอภิปรายกลุ่ม 
(3) จัดการเรียนการสอนด้วยการให้ทำรายงานกลุ่ม และนำเสนอในชั้นเรียน 

4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทำกิจกรรม 
(2) สังเกตจากการให้ความร่วมมือในการอภิปราย 
(3) ประเมินจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่มทำงานและจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

9. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถสรุปประเด็น และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่ถูกต้อง 
เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
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(2) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นคืน รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การศึกษาค้นคว้า 
(3) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ข้อมูลทางสถิติและตรรกศาสตร์ที่จำเป็นต่อการทำงาน 

5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาได้มีกิจกรรมสื่อสารและใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ไม่ว่า
จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 
(2) ให้นักศึกษานำเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นถึง
ความสำคัญและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและสืบค้นข้อมูล 
(3) มอบหมายงานที ่มีส ่วนเกี ่ยวข้องกับการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ และ
ตรรกศาสตร์อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี 

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื ่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(9)  ประเมินทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร ทั้งจากการเรียนในห้องเรียนและจากการนำเสนองาน 
(10) กำหนดให้นักศึกษาต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ ่ง ก่อนจบ
การศึกษา 
(11) ประเมินจากความถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและสืบค้นข้อมูล 
รวมทั้งวิธีการที่ถูกต้องในการจัดทำเอกสารทางวิชาการ 
(12) ประเมินจากการทำข้อสอบและงานเขียนที่มีส่วนเกี ่ยวข้องกับการใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ 
 

10. ทักษะพิสัย 
6.2 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

(1) มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรมศาสตร์ และ
การประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
(2) มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทางเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดำเนินงาน 
(3) สามารถออกแบบและสร้างชิ้นงานทางวิศวกรรมด้วยกระบวนการผลิตขั้นพ้ืนฐานหรือขั้นสูงได้ 

6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
(1) จัดการสอนให้นักศึกษาประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย  
(2) ทดสอบฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะทางเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดำเนินการ และสามารถนำความรู้
ทางทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
(1) ประเมินจากความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทาง วิศวกรรมศาสตร์และการ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
(2) ประเมินจากการแก้ปัญหาเฉพาะทางเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดำเนินการ และประเมินงานที่ได้
จากภาคปฏิบัติว่ามีประสิทธิภาพอย่างไร 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
Week หัวข้อ/

รายละเอียด 

จำนวนชั่วโมงการเรียนการสอน 

ผู้รับ
ชอบ 

CLOs วิธี 
การ
ประ
เมิน 

สัดส่วน
ของ
การ

ประเมิ
น 

  Lecture Seminar Work
shop 

Lab TA/
อาจา
รย ์

   

1 - Introduction 
- Assignment 

2 - - 3  2,3 

Assi
gn
me
nt 
+ 

Exa
m +  
lab 
rep
ort 

5 % 

2 - Coordinate & 
Frame 
Mapping 
- 
Transformatio
n Matrix 
- Assignment 

2 - - 3  3,7 10 % 

3 - Test (week 
2) 
- 
Determination 
of Robot 
parameters 
- Assignment 

2 - - 3  1,3 10 % 

4 - Test (week 
3) 

- Forward 
Kinematic 
model 
Methodology 
- Assignment 

2 - - 3  1,3,7 

20 % 
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Week หัวข้อ/
รายละเอียด 

จำนวนชั่วโมงการเรียนการสอน 

ผู้รับ
ชอบ 

CLOs วิธี 
การ
ประ
เมิน 

สัดส่วน
ของ
การ

ประเมิ
น 

  Lecture Seminar Work
shop 

Lab TA/
อาจา
รย ์

   

5 - Test (week 
4) 
- Forward 
Kinematic 
model of 
Industrial 
Robot 
- Assignment 

2 - - 3  1,3,7 

6 - Test (week 
5) 
- Inverse 
Kinematic 
model 
Methodology 
- Assignment 

2 - - 3  1,3,7 

20 % 7 - Test (week 
6) 
- Inverse 
Kinematic 
model of 
Industrial 
Robot 

- Assignment 

2 - - 3  1,3,7 

8 - Test (week 
7) 

2 - - 3  1,5,6 
7.5 % 
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Week หัวข้อ/
รายละเอียด 

จำนวนชั่วโมงการเรียนการสอน 

ผู้รับ
ชอบ 

CLOs วิธี 
การ
ประ
เมิน 

สัดส่วน
ของ
การ

ประเมิ
น 

  Lecture Seminar Work
shop 

Lab TA/
อาจา
รย ์

   

- Jacobian 
Matrix for 
Robot 
- Assignment 

9 - Test (week 
8) 

- Path 
Generation for 
Industrial 
Robot 
- Assignment 

2 - - 3  4,5,6 
Assi
gn
me
nt 
+ 

Exa
m +  
lab 
rep
ort 

7.5 % 

10 Class Project 2 - - 3  6,7 

20 % 11 Class Project 2 - - 3  6,7 

12 Class Project 2 - - 3  6,7 

13 Final Exam          

 
ตารางปฏิบัติการ 

Week Topic 

1 Introduction 

2 DC Motor Control 

3 Motion Control 

4 Robot Sensors 
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Week Topic 

5 Planar Robots 

6 Articulated Arms 

7 Cartesian Robots 

8 SCARA Robot 

9 Parallel Robot 

10 Workshop 

11 Workshop 

12 Workshop 

13 Final Exam  
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตำราและเอกสารหลัก 

เอกสารประกอบการเรียน แบบฝึกหัดและเอกสารประกอบการเรียนปฏิบัติการ 
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - การประเมินเนื้อหารายวิชาและผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     - การประเมินจากการถามและการตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน 
     - การประเมินผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
     - การประเมินผลจากผลการเรียนของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 

- ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกันของคณาจารย์ในสาขาวิชา 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
 - ทวนสอบโดยการประเมินข้อสอบที่นักศึกษาทำและงานที่ได้รับมอบหมาย 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  โดยพิจารณาจากผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละหัวข้อ การประเมิน
การสอนและข้อเสนอแนะจากของนักศึกษา เพื่อนำมาปรับปรุงแผนการสอน และเป็นแนวทางในการ
พัฒนารายวิชาต่อไป  
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.   รหัสและชื่อรายวิชา 

ENG25 2130 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับงานวิศวกรรม 

2.   จำนวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
      2 หน่วยกิต 2(1-3-5) 
3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)  
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      คณาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน 
5.    ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
       ภาคการศึกษาท่ี 3 / นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
      ENG23 1001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8.   สถานที่เรียน 
      อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       
9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

3 ส.ค. 2564 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
3. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

7. สามารถอธิบายโครงสร้าง และหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ตามโครงสร้างของระบบอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่งได้อย่างถูกต้อง 

8. สามารถวิเคราะห์ปัญหาเชิงวิศวกรรมที่มีอยู่ในระบบการผลิต และแสดงให้เห็นประโยชน์ของการ
นำระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเข้าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

9. สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อออกแบบระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพ่ือแก้ไขปัญหาเชิงวิศวกรรม
ของระบบการผลิตได้ครบถ้วนตามความต้องการของปัญหา 

10. สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อให้ Micro-controller ควบคุมให้ Sensor และ Actuator ประเภท
ต่าง ๆ ทำงานร่วมกันได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

11. สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อให้ Micro-controller ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายไปยังุปกรณ์อื่นได้
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

12. สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อให้มีการส่งข้อมูลด้วยโปรโตคอลการสื่อสารที่มีความซับซ้อนสำหรับ
การใช้งานบนเครื่องแม่ข่ายได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด  

4. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1  เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้มีความหลากหลายและทันสมัย  
2.15  เพ่ือเพ่ิมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ 

1.คำอธิบายรายวิชา 
       ศึกษาภาคทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และการออกแบบระบบ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันของข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ โดยสามารถ
อธิบายหลักการทำงานของระบบตั้งแต่การได้มาซึ่งข้อมูล การสื่อสารเพื่อส่งข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ ศึกษาภาคปฏิบัติในการควบคุมการทำงานของระบบผ่านไม่โครคอนโทรเลอร์ การส่งข้อมูลผ่าน
โปรโตคอลต่าง ๆ ระหว่างอุปกรณ์ในระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ขนาดเล็ก สู่ระบบ
ขนาดใหญ่ผ่านระบบเครือข่ายประเภทต่าง ๆ 
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย/ปฏิบัติการ 
 

POL PBL การศึกษาด้วยตนเอง 

12 / 36 - - 60 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล     
         ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นกลุ่มและรายบุคคลตามความต้องการ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยนักศึกษา
สามารถต่อผู้สอนเพื่อขอคำปรึกษาหรือแนะนำได้ในช่วงเวลาทำงาน ด้วยตนเองหรือโดยวิธีสื่อสารที่สะดวก ดังนี้  
สถานที่ติดต่อผู้สอน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 อาคารวิชาการ 1  
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.16 คุณธรรม จริยาที่ต้องพัฒนา 
          ให้สัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และ ซื่อสัตย์สุจริต 

2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับ

ความสำคัญ 
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย ์
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและ

สิ่งแวดล้อม 
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
8. เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

         พร้อมทั้งปลูกฝังความมีวินัย ใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความมีน้ำใจ เช่น นักศึกษารู้หน้าที่ 
(เข้าเรียนตรงเวลา และครบถ้วนตามเกณฑ์) รู้กาละเทศะ (แต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย เข้าห้องเรียนตรง
เวลา แจ้ง และส่งใบลาหากมีกิจธุระจำเป็น หรือเจ็บป่วย รักษามรรยาทในสังคม เคารพสิทธิผู้อื่น) เป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ (เตรียมพร้อมก่อนเรียน ทราบหัวข้อที่จะเรียน และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ เช่น ตอบคำถาม อภิปราย) สามารถนำผลการเรียนรู้ไปประกอบวิชาชีพ หรือใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตน 
และผูอ่ื้น มีสำนึกไทย สำนึก และภาคภูมิใจในวิชาชีพ รู้จริยธรรมในวิชาชีพ ฯลฯ 
 
1.17 วิธีการสอน 
        เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบรรยายเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา โดยแสดงที่มาของทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง 
ๆในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงาน กระตุ้นให้คิดตามหลักของเหตุและผล พยายาม
ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และใช้สื่อเชิงวัตถุบรรยายประกอบเพื่อให้เข้าใจ
ง่าย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ 
รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อ่ืน ทักษะการ
ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สอดแทรกเนื้อหา หรือกิจกรรมที่ส่งเสริม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ โดย 

1. กำหนดหัวข้อในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
2. แบบทดสอบย่อยในชั่วโมงเรียนหรือการบ้านในแต่ละหัวข้อ 
3. ใช้ความสามารถและเทคนิคถ่ายทอด อาทิ เรื่องเล่า ประสบการณ์ กรณีศึกษา 
4. ค้นคว้า เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนำเสนอ 
5. อภิปรายกลุ่ม 
6. บันทึกพฤติกรรมระหว่างการเรียน 

1.3 วิธีการประเมินผล        
1. ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน (แต่งกาย ตรงต่อเวลา มรรยาทในสังคม) 
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2. ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน(การอภิปรายผล การตอบ
คำถาม) 

3. ประเมินจากพฤติกรรมการนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย(การเตรียมตัว ทักษะในการสื่อสาร) 
2.  ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  

1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลศาสตร์ของดินซึ่งประกอบด้วย คุณสมบัติพื้นฐาน และคุณสมบัติ
ทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถคำนวณและวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินในลักษณะ
ต่างๆด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาของวิชาที่ศึกษา 
3. ประยุกต์องค์ความรู้ร่วมกับงานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง 
4. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5. สามารถใช้ความรู้และทักษะในรายวิชาเพ่ือการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริง 

2.2 วิธีการสอน 
          บรรยายเนื้อหาหลักตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา โดยแสดงที่มาของทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆในเชิง
วิเคราะห์ และเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงาน กระตุ้นให้คิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และใช้สื่อเชิงวัตถุบรรยายประกอบเพื่อให้เข้าใจง่าย 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ รู้จัก
วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อื่น ทักษะการใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สอดแทรกเนื้อหา หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ โดย 

1. กำหนดหัวข้อในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
2. แบบทดสอบย่อยในชั่วโมงเรียนหรือการบ้านในแต่ละหัวข้อ 
3. ใช้ความสามารถและเทคนิคถ่ายทอด อาทิ เรื่องเล่า ประสบการณ์ กรณีศึกษา 
4. ค้นคว้า เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนำเสนอและอภิปรายกลุ่ม 
5. บันทึกพฤติกรรมระหว่างการเรียน 
6. ศึกษาดูงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเรียน 
7. การอบรมให้ความรู้เฉพาะทางจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
2.3 วิธีการประเมินผล 
1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
2. ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. ทักษะการนำเสนอ การตอบคำถาม 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ พิจารณาทั้งเหตุและผล 
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ 
4. มีจินตนาการและความยืดหยุ ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที ่เกี ่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ต่อยอดจากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
5. สามารถค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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3.2 วิธีการสอน 
         บรรยายเนื้อหาหลักตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา โดยแสดงที่มาของทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆในเชิง
วิเคราะห์ และเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงาน กระตุ้นให้คิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และใช้สื่อเชิงวัตถุบรรยายประกอบเพื่อให้เข้าใจง่าย 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ รู้จัก
วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อื่น ทักษะการใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สอดแทรกเนื้อหา หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ โดย 

1. กำหนดหัวข้อในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
2. แบบทดสอบย่อยในชั่วโมงเรียนหรือการบ้านในแต่ละหัวข้อ 
3. ใช้ความสามารถและเทคนิคถ่ายทอด อาทิ เรื่องเล่า ประสบการณ์ กรณีศึกษา 
4. ค้นคว้า เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนำเสนอและอภิปรายกลุ่ม 
5. บันทึกพฤติกรรมระหว่างการเรียน 
6. ศึกษาดูงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเรียน 
7. การอบรมให้ความรู้เฉพาะทางจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
2. ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. ทักษะการนำเสนอ การตอบคำถาม 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถให้ความช่วยเหลือ ข้อเสนอแนะและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ใน

กลุ่มท้ังในบทบาทของผู้นำหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 
3. มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
4. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ 
5. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
6. รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 

สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื ่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

7. มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย 
4.2  วิธีการสอน 
        เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบรรยายเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา โดยแสดงที่มาของทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง 
ๆในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงาน กระตุ้นให้คิดตามหลักของเหตุและผล พยายาม
ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และใช้สื่อเชิงวัตถุบรรยายประกอบเพื่อให้เข้าใจ
ง่าย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง มอบหมายงานให้ผู้เรียน ได้ฝึกฝนทักษะ 
รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อ่ืน ทักษะการ
ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สอดแทรกเนื้อหา หรือกิจกรรมที่ส่งเสริม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ โดย 

1. กำหนดหัวข้อในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
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2. แบบทดสอบย่อยในชั่วโมงเรียนหรือการบ้านในแต่ละหัวข้อ 
3. ใช้ความสามารถและเทคนิคถ่ายทอด อาทิ เรื่องเล่า ประสบการณ์ กรณีศึกษา 
4. ค้นคว้า เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนำเสนอ 
5. อภิปรายกลุ่ม 
6. บันทึกพฤติกรรมระหว่างการเรียน 

4.3  วิธีการประเมิน 
1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
2. ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. ทักษะการนำเสนอ การตอบคำถาม 

11. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
2. สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์

ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอ

อย่างเหมาะสม 
4. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
5. มีความสามารถและความมั่นใจในการสรุปผลการศึกษา 
6. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยรูปภาพ 
7. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในงานทางวิศวกรรมได้ 

5.2 วิธีการสอน 
          เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบรรยายเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา โดยแสดงที่มาของทฤษฎีและกฎเกณฑ์
ต่าง ๆในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงาน กระตุ้นให้คิดตามหลักของเหตุและผล 
พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และใช้สื่อเชิงวัตถุบรรยายประกอบ
เพื่อให้เข้าใจง่าย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้
ฝึกฝนทักษะ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับ
ผู้อื่น ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ื น สอดแทรกเนื้อหา หรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ โดย 

1. กำหนดหัวข้อในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
2. แบบทดสอบย่อยในชั่วโมงเรียนหรือการบ้านในแต่ละหัวข้อ 
3. ใช้ความสามารถและเทคนิคถ่ายทอด อาทิ เรื่องเล่า ประสบการณ์ กรณีศึกษา 
4. ค้นคว้า เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนำเสนอ 
5. อภิปรายกลุ่ม 
6. บันทึกพฤติกรรมระหว่างการเรียน 

5.3 วิธีการประเมินผล 
1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
2. ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย โครงงาน 1 ,2, และ 3 
3. ทักษะการนำเสนอ การตอบคำถาม 

 
หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
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1.แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียน

การสอนและ 
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1 
 

Programming Recap 1+3 - บรรยายเนื้อหา 
- ฝึกปฏิบัติการ 

คณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

2 Microcontroller Basics 1+3 - บรรยายเนื้อหา 
- ฝึกปฏิบัติการ 

คณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

3 Microcontroller with Library 1+3 - บรรยายเนื้อหา 
- ฝึกปฏิบัติการ 

คณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

4 
 

Microcontroller as a Device 1+3 - บรรยายเนื้อหา 
- ฝึกปฏิบัติการ 

คณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

5 Microcontroller as a Device 1+3 - บรรยายเนื้อหา 
- ฝึกปฏิบัติการ 

คณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

6 Microcontroller as a Device 1+3 - บรรยายเนื้อหา 
- ฝึกปฏิบัติการ 

คณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

7 Midterm Exam 2 เนื้อหาสัปดาห์ที่ 1-
6 

คณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

8 Introduction to R-Pi 1+3 - บรรยายเนื้อหา 
- ฝึกปฏิบัติการ 

คณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

9 Interfacing with Raspberry Pi 1+3 - บรรยายเนื้อหา 
- ฝึกปฏิบัติการ 

คณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

10 Logging Values on R-Pi, R-Pi 
Communications with controllers 

1+3 - บรรยายเนื้อหา 
- ฝึกปฏิบัติการ 

คณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

11 IoT System Architecture 1+3 - บรรยายเนื้อหา 
- ทำโครงงาน 

คณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

12 IoT System Design 1+3 นำเสนอโครงงาน คณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

13 สอบประจำภาค 3 เนื้อหาสัปดาห์ที่ 8-
10 

คณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

* จำนวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิต 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของ
การประเมิน 

1 – 4  
5 – 6  
1 – 6  
 

ทดสอบกลางภาค  
ทดสอบปลายภาค  
นำเสนอโครงงาน  

1-6 
8-12 

1-6,8-12 
 

30% 
30% 
30% 
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เนื้อหาในสัปดาห์ที่ 
1-6,8-10 

ทดสอบย่อย/ให้การบ้าน สังเกตพฤติกรรมการ
เรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การตอบ
คำถามในห้องเรียน 

ทุกสัปดาห์ 10% 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา 
 

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ตำราและเอกสารหลัก 

แบบฝึกหัดและเอกสารการบรรยายในห้องเรียน 
2.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
2.1 “Getting started with Internet of Things” by Cuno Pfister 
2.2 “Learning Internet of Things” by Peter Waher 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

เว็ปไซต์  ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา  เช่น  คำอธิบายศัพท์Wikipedia   
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - การประเมินเนื้อหารายวิชาและผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย      
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     - การประเมินจากการถามและการตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน 
     - การประเมินผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
     - การประเมินผลจากผลการสอบของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 

 - การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
     - ปรับปรุงการสอนจากการหารือกับอาจารย์ที่สอนร่วมในวิชาเดียวกัน และคณาจารย์ในสาขาวิชา หรือ

คณาจารย์ในสาขาวิชาชีพของนักศึกษา  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
 - ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ และงานที่มอบหมาย 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  -  พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละหัวข้อ ข้อเสนอของนักศึกษาในการประเมิน มาจัดเตรียม
แผนการสอนและรายละเอียดการสอนใหม่ 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล  
                                             สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.   รหัสและชื่อรายวิชา 
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ENG25 2100 ความรู้เบื้องต้นปัญญาประดิษฐ์ (Introduction to Artificial Intelligence)  

2.   จำนวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
      2  หน่วยกิต 2 (1-3-5) 
3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) 
       ประเภทรายวิชา กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      อ.ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์                 ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน       
5.    ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
       นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8.   สถานที่เรียน 
      อาคารเรียนรวม1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       
9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 1 มีนาคม 2564 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการและแนวคิดพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ การแก้ปัญหา การค้นหาและการ
วางแผน การแทนความรู้และการหาเหตุผล การเรียนรู้ของเครื่องจักร เทคนิคการจำแนกข้อมูล เช่น 
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ทฤษฎีเบย์ เพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงที่สุด โครงข่ายประสาทเทียม เป็นต้น ระบบ
ผู้เชี่ยวชาญและการอนุมาน การสกัดและเลือกคุณลักษณะเด่น และการประยุกต์ใช้ในการวิศวกรรม 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1  เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ ตรงกับความต้องการ 
      ของภาคอุตสาหกรรม 
2.16 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง                
      ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียน  
2.17 มีการเพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ 

1.คำอธิบายรายวิชา 
4.      แนวคิดและหลักการพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ การแก้ปัญหา การค้นหาและการวางแผน การแทน

ความรู้และการหาเหตุผล การเรียนรู้ของเครื่องจักร เทคนิคการจำแนกข้อมูล เช่น เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ 
ทฤษฎีเบย์ เพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงที่สุด โครงข่ายประสาทเทียม เป็นต้น ระบบผู้เชี่ยวชาญและการอนุมาน 
การสกัดและเลือกคุณลักษณะเด่น และการประยุกต์ใช้ในการวิศวกรรม 

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย/ปฏิบัติการ 

 
POL PBL การศึกษาด้วยตนเอง 

1 / 3 - - 96 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล     
 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.18 คุณธรรม จริยาที่ต้องพัฒนา 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อการนัดหมาย 
- ปลูกฝังความมีวินัย ใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและความมีน้ำใจ  

 
1.19 วิธีการสอน 

- ชั ่วโมงแรกของการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามีการปลูกฝังเรื ่องระเบียบวินัย การแต่งกาย 
บุคลิกภาพ รู้กาลเทศะ มีทักษะสื่อสาร มีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อการนัดหมาย     

- กำหนดข้อปฏิบัติในการเข้าห้องเรียน 
- สอดแทรกกรณีศึกษาระหว่างการเรียนการสอนในรายวิชา 

1.20 วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  เข้าเรียนตรงเวลา  แต่งกายถูก 

ระเบียบ  ส่งงานตรงตามกำหนด ความสนใจในการเรียน การใฝ่รู้และการทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง 

2.  ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
          แนวคิดและหลักการพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ การแก้ปัญหา การค้นหาและการวางแผน การแทน
ความรู้และการหาเหตุผล การเรียนรู้ของเครื่องจักร เทคนิคการจำแนกข้อมูล เช่น เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ทฤษฎี
เบย์ เพ่ือนบ้านที่ใกล้เคียงที่สุด โครงข่ายประสาทเทียม เป็นต้น ระบบผู้เชี่ยวชาญและการอนุมาน การสกัดและ
เลือกคุณลักษณะเด่น และการประยุกต์ใช้ในการวิศวกรรม 
2.2 วิธีการสอน 

- บรรยายเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญของเนื้อหาในรายวิชาเป็นการเรียนในรูปแบบ online 
เนื่องจากสถานการณ์ Covid 

- มอบหมายการบ้านในทุกๆบทเรียน 
- ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

2.3 วิธีการประเมินผล 
- การสอบประจำภาค  
- การทำการบ้านและสอบย่อย 
- โครงงานรายวิชา 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
    - เข้าใจกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและทำการคำนวณในปัญหาที่เกี่ยวข้องปัญญาประดิษฐ์ได้ 
    - สามารถใช้ความรู้ในวิชาปัญญาประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวคิดในด้านต่างๆ ได้ 
    - สามารถแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
3.2 วิธีการสอน 
    - สอดแทรกแบบฝึกหัดและกรณีศึกษาในชั้นเรียน 
    - อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
    - ประเมินความรู้ คิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา 
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4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
     - สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกในทีมในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสังคม 
4.2  วิธีการสอน 
     - แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอนโดยการผ่านการเล่าเรื่องต่างๆ 

        -เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการพูดคุยกับ
นักศึกษาให้เห็นความจำเป็นของทักษะด้านต่างๆ 
4.3  วิธีการประเมิน 
      - มีปฎิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ต่อผู้อ่ืน 
12. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- การค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินความถูกต้องข้อมูลที่ได้
รับมา โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาประกอบการพิจารณา 

5.2 วิธีการสอน 
      -    ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น วิเคราะห์ การนำเสนอ การจัดเก็บข้อมูล  
5.3 วิธีการประเมิน 
      -    ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย และการนำเสนอ  

  



- 543 - 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียนการสอน

และสื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

1 แนะนำภาพรวมเกี่ยวกับรายวิชาและ
ติดตั้งโปรแกรมที่ต้องใช้งานทั้งหมด 
- แนวโน้มทางด้านการใช้ AI ทั่วโลก 
- การเรียนรู้ของเครื่อง 
- การประมวลผลภาพและ
คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 
- ภาษาธรรมชาติ 

4 บรรยาย จดบันทึก อ.ดร.สุรเดช 
 

2 การค้นหาคำตอบ พร้อมปฏิบัติ 
- วีธีการค้นหาคำตอบแบบการเคลื่อน
ลงตามความชัน 

4 บรรยายและปฏิบัติ จด
บันทึก 
แบบฝึกหัด 

อ.ดร.สุรเดช 
 

3 การวางแผนแบบฮิวริสติก พร้อม
ปฏิบัติ 
 - วิธีการค้นหาแบบดีทีสุดก่อน 
-  วีธีการค้นหาแบบ A*  

4 บรรยาย จดบันทึก 
แบบฝึกหัด 

อ.ดร.สุรเดช 
 

4 การแทนความรู้และการหาเหตุผล 
พร้อมปฏิบัติ 
 

4 บรรยาย จดบันทึก 
แบบฝึกหัด 

อ.ดร.สุรเดช 
 

5 การเรียนรู้ของเครื่องจักรและ
กระบวนการแบบ Supervised 
Learning และ Unsupervised 
Learning ทฤษฎีการจัดกลุ่มด้วย
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ พร้อมปฏิบัติ 

4 บรรยาย จดบันทึก 
แบบฝึกหัด 

อ.ดร.สุรเดช 
 

6 ทฤษฎีการจัดกลุ่มด้วยวิธีทฤษฎีเบยส์ 
พร้อมปฏิบัติ 

4 บรรยาย จดบันทึก  
แบบฝึกหัด 

อ.ดร.สุรเดช 
 

7 การสอบกลางภาค    
8 ทฤษฎีการจัดกลุ่มด้วยวิธี K-Nearest 

Neighbor (KNN) การใช้งานพร้อม
ปฏิบัติ พร้อมปฏิบัติ 

4 บรรยาย จดบันทึก  
แบบฝึกหัด 

อ.ดร.สุรเดช 
 

9 ทฤษฎีการจัดกลุ่มด้วยวิธีสมการทาง
คณิตศาสตร์โครงข่ายประสาทเทียม 
การใช้งานพร้อมปฏิบัติ 

4 บรรยาย จดบันทึก  
แบบฝึกหัด 

อ.ดร.ฐนกร 
 

10 ระบบผู้เชี่ยวชาญและการอนุมาน 
พร้อมปฏิบัติ 

4 บรรยาย จดบันทึก  
แบบฝึกหัด 

อ.ดร.ฐนกร 
 

11 การสกัดและเลือกคุณลักษณะเด่น 
พร้อมปฏิบัติ 

4 บรรยาย จดบันทึก  
แบบฝึกหัด 

อ.ดร.สุรเดช 
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1.แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียนการสอน

และสื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

12 ลักษณะการแบ่งกลุ่มช้อมูล พร้อม
ปฏิบัติ 

4 บรรยาย จดบันทึก อ.ดร.สุรเดช 
 

13 สอบปลายภาค    
* จำนวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิต 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้*  วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน   

สัดส่วน
ของการ
ประเมิน 

1.4-1.5, 2.1-
2.5, 5.1-5.2, 

5.5 
6.1-6.2 

การทดสอบย่อยและการบ้าน 2, 3, 5, 8 40 % 

2.1-2.5, 3.1-
3.5 

โครงงานรายวิชา 12 30 % 

2.1-2.5, 3.1-
3.5 

การสอบประจำภาค 8-12 30 % 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ตำราและเอกสารหลัก 
    - เอกสารประกอบการสอนในรายวิชา 
2.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
    - 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
    -  

 
หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - การประเมินเนื้อหารายวิชาและผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย      
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     - การประเมินจากการถามและการตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน 
     - การประเมินผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
     - การประเมินผลจากผลการสอบของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 

 - การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
     - ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกันของคณาจารย์ในสาขาวิชาหรือคณาจารย์ในสาขาวิชาชีพของ

นักศึกษา  
     - ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรมจากการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
 - ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ และงานที่มอบหมาย 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  -  พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละหัวข้อ ข้อเสนอของนักศึกษาในการประเมิน มาจัดเตรียม
แผนการสอนและรายละเอียดการสอนใหม่ 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.   รหัสและชื่อรายวิชา 

ENG25 4010 การจัดการพลังงานและเศรษฐศาสตร์ (Energy management and Economics) 

2.   จำนวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
      2 หน่วยกิต 2(1-3-5) 
3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)  
      ประเภทรายวิชา กลุ่มวิชาเลือกบังคับ 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      อ.ดร. ธีทัต ดลวิชัย อ.ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์    ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน       
5.    ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
       ภาคการศึกษาท่ี 2 / นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8.   สถานที่เรียน 
      อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       
9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

29 ก.ค. 2564 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      การใช้เครื่องมือวัดค่าพลังงาน ได้แก่ เครื่องมือวัดที่เก่ียวข้องกับ การวัดทางไฟฟ้า การวัดทางความร้อนการ
วัดอัตราการไหล เป็นต้น มาตรการการอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์การเขียน
รายงานการจัดการพลังงาน กรณีศึกษา  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1  เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้มีความหลากหลายและทันสมัย  
2.2  เพ่ือเพ่ิมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ 

1.คำอธิบายรายวิชา 
          การใช้เครื่องมือวัดค่าพลังงาน ได้แก่ เครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องกับ การวัดทางไฟฟ้า การวัดทางความร้อน
การวัดอัตราการไหล เป็นต้น มาตรการการอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์การ
เขียนรายงานการจัดการพลังงาน กรณีศึกษา  
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย/ปฏิบัติการ 
 

POL PBL การศึกษาด้วยตนเอง 

12/36 - - 60 

 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล     
         ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นกลุ่มและรายบุคคลตามความต้องการ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยนักศึกษา
สามารถต่อผู้สอนเพื่อขอคำปรึกษาหรือแนะนำได้ในช่วงเวลาทำงาน ด้วยตนเองหรือโดยวิธีสื่อสารที่สะดวก ดังนี้  
สถานที่ติดต่อผู้สอน: ห้องพักอาจารย์ ME14 ชั้น 2 อาคารวิชาการ 1  
โทร. 044-22-4231 โทรสาร 044-22-4613 และ E-mail : prapun@sut.ac.th 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยาที่ต้องพัฒนา 
          ให้สัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และ ซื่อสัตย์สุจริต 

2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3. มีภาวะความเป็นผู ้นำและผู ้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

ตามลำดับความสำคัญ 
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย ์
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและ

สิ่งแวดล้อม 
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
8. เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 
         พร้อมทั้งปลูกฝังความมีวินัย ใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความมีน้ำใจ เช่น นักศึกษารู้หน้าที่ 
(เข้าเรียนตรงเวลา และครบถ้วนตามเกณฑ์) รู้กาละเทศะ (แต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย เข้าห้องเรียนตรง
เวลา แจ้ง และส่งใบลาหากมีกิจธุระจำเป็น หรือเจ็บป่วย รักษามรรยาทในสังคม เคารพสิทธิผู ้อื ่น) เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ (เตรียมพร้อมก่อนเรียน ทราบหัวข้อที่จะเรียน และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น ตอบคำถาม อภิปราย) สามารถนำผลการเรียนรู้ไปประกอบวิชาชีพ หรือใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตน และผู้อ่ืน มีสำนึกไทย สำนึก และภาคภูมิใจในวิชาชีพ รู้จริยธรรมในวิชาชีพ ฯลฯ 
 
1.2 วิธีการสอน 
        เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบรรยายเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา โดยแสดงที่มาของทฤษฎีและกฎเกณฑ์
ต่าง ๆในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงาน กระตุ้นให้คิดตามหลักของเหตุและผล 
พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และใช้สื่อเชิงวัตถุบรรยายประกอบ
เพื่อให้เข้าใจง่าย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้
ฝึกฝนทักษะ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับ
ผู้อื่น ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สอดแทรกเนื้อหา หรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ โดย 

1. กำหนดหัวข้อในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
2. แบบทดสอบย่อยในชั่วโมงเรียนหรือการบ้านในแต่ละหัวข้อ 
3. ใช้ความสามารถและเทคนิคถ่ายทอด อาทิ เรื่องเล่า ประสบการณ์ กรณีศึกษา 
4. ค้นคว้า เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนำเสนอ 
5. อภิปรายกลุ่ม 
6. บันทึกพฤติกรรมระหว่างการเรียน 
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1.3 วิธีการประเมินผล        
1. ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน (แต่งกาย ตรงต่อเวลา มรรยาทในสังคม) 
2. ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน(การอภิปรายผล การตอบ

คำถาม) 
3. ประเมินจากพฤติกรรมการนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย(การเตรียมตัว ทักษะในการสื่อสาร) 

 
2.  ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  

1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลศาสตร์ของดินซึ่งประกอบด้วย คุณสมบัติพื้นฐาน และคุณสมบัติ
ทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถคำนวณและวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินในลักษณะ
ต่างๆด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาของวิชาที่ศึกษา 
3. ประยุกต์องค์ความรู้ร่วมกับงานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง 
4. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5. สามารถใช้ความรู้และทักษะในรายวิชาเพ่ือการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริง 
 

2.2 วิธีการสอน 
          บรรยายเนื้อหาหลักตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา โดยแสดงที่มาของทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆในเชิง
วิเคราะห์ และเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงาน กระตุ้นให้คิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และใช้สื่อเชิงวัตถุบรรยายประกอบเพื่อให้เข้าใจง่าย 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ รู้จัก
วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อื่น ทักษะการใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน สอดแทรกเนื้อหา หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ โดย 
 

1. กำหนดหัวข้อในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
2. แบบทดสอบย่อยในชั่วโมงเรียนหรือการบ้านในแต่ละหัวข้อ 
3. ใช้ความสามารถและเทคนิคถ่ายทอด อาทิ เรื่องเล่า ประสบการณ์ กรณีศึกษา 
4. ค้นคว้า เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนำเสนอและอภิปรายกลุ่ม 
5. บันทึกพฤติกรรมระหว่างการเรียน 
6. ศึกษาดูงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเรียน 
7. การอบรมให้ความรู้เฉพาะทางจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

 
2.3 วิธีการประเมินผล 
1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
2. ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. ทักษะการนำเสนอ การตอบคำถาม 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

11. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ พิจารณาทั้งเหตุและผล 
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12. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
13. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ 
14. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที ่เกี ่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ต่อยอดจากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
15. สามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
3.2 วิธีการสอน 
         บรรยายเนื้อหาหลักตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา โดยแสดงที่มาของทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆในเชิง
วิเคราะห์ และเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงาน กระตุ้นให้คิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และใช้สื่อเชิงวัตถุบรรยายประกอบเพื่อให้เข้าใจง่าย 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ รู้จัก
วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อ่ื น ทักษะการใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน สอดแทรกเนื้อหา หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ โดย 

15. กำหนดหัวข้อในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
16. แบบทดสอบย่อยในชั่วโมงเรียนหรือการบ้านในแต่ละหัวข้อ 
17. ใช้ความสามารถและเทคนิคถ่ายทอด อาทิ เรื่องเล่า ประสบการณ์ กรณีศึกษา 
18. ค้นคว้า เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนำเสนอและอภิปรายกลุ่ม 
19. บันทึกพฤติกรรมระหว่างการเรียน 
20. ศึกษาดูงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการเรียน 
21. การอบรมให้ความรู้เฉพาะทางจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

 
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 

7. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
8. ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย 
9. ทักษะการนำเสนอ การตอบคำถาม 

 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

15. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
16. สามารถให้ความช่วยเหลือ ข้อเสนอแนะและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ใน

กลุ่มท้ังในบทบาทของผู้นำหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 
17. มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
18. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ 
19. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
20. รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 

สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื ่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

21. มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย 
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4.2  วิธีการสอน 
        เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบรรยายเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา โดยแสดงที่มาของทฤษฎีและกฎเกณฑ์
ต่าง ๆในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงาน กระตุ้นให้คิดตามหลักของเหตุและผล 
พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และใช้สื่อเชิงวัตถุบรรยายประกอบ
เพื่อให้เข้าใจง่าย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้
ฝึกฝนทักษะ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับ
ผู้อื่น ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สอดแทรกเนื้อหา หรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ โดย 

13. กำหนดหัวข้อในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
14. แบบทดสอบย่อยในชั่วโมงเรียนหรือการบ้านในแต่ละหัวข้อ 
15. ใช้ความสามารถและเทคนิคถ่ายทอด อาทิ เรื่องเล่า ประสบการณ์ กรณีศึกษา 
16. ค้นคว้า เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนำเสนอ 
17. อภิปรายกลุ่ม 
18. บันทึกพฤติกรรมระหว่างการเรียน 

 
4.3  วิธีการประเมิน 

7. ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
8. ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย 
9. ทักษะการนำเสนอ การตอบคำถาม 

 
7. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

15. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
16. สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์

ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
17. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอ

อย่างเหมาะสม 
18. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
19. มีความสามารถและความมั่นใจในการสรุปผลการศึกษา 
20. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยรูปภาพ 
21. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในงานทางวิศวกรรมได้ 

 
5.2 วิธีการสอน 
          เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบรรยายเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา โดยแสดงที่มาของทฤษฎีและกฎเกณฑ์
ต่าง ๆในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงาน กระตุ้นให้คิดตามหลักของเหตุและผล 
พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ และใช้สื่อเชิงวัตถุบรรยายประกอบ
เพื่อให้เข้าใจง่าย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้
ฝึกฝนทักษะ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับ
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ผู้อื่น ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สอดแทรกเนื้อหา หรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ โดย 

13. กำหนดหัวข้อในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
14. แบบทดสอบย่อยในชั่วโมงเรียนหรือการบ้านในแต่ละหัวข้อ 
15. ใช้ความสามารถและเทคนิคถ่ายทอด อาทิ เรื่องเล่า ประสบการณ์ กรณีศึกษา 
16. ค้นคว้า เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนำเสนอ 
17. อภิปรายกลุ่ม 
18. บันทึกพฤติกรรมระหว่างการเรียน 

 
5.3 วิธีการประเมินผล 

7. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
8. ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย โครงงาน 1 ,2, และ 3 
9. ทักษะการนำเสนอ การตอบคำถาม 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.แผนการสอน 
 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่

ใช้  

ผู้สอน 

1 
 

- แนะนำรายวิชา หนังสือที่ใช้ 
วัตถุประสงค์วิชา 
- แนะนำเค้าโครงการสอน ตลอดภาค 
- อธิบายวิธีการให้คะแนน และการตัด
เกรด 
- แนะนำการใช้เครื่องมือวัดค่าพลังงาน 
ได้แก่ เครื่องมือวัดที่เก่ียวข้องกับ การวัด
ทางไฟฟ้า 1  

3 - บรรยาย และทำ
ปฏิบัติการ 

อ.ดร.ธีทัต อ.
ดร.ธีระชาติ 
และคณะ 

2 - การใช้เครื่องมือวัดค่าพลังงาน ได้แก่ 
เครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องกับ การวัดทาง
ไฟฟ้า 2 

3 - บรรยาย และทำ
ปฏิบัติการ 

อ.ดร.ธีทัต อ.
ดร.ธีระชาติ 
และคณะ 

3 - การใช้เครื่องมือวัดค่าพลังงาน ได้แก่ 
การวัดทางความร้อน 1  

3 - บรรยาย และทำ
ปฏิบัติการ 

อ.ดร.ธีทัต อ.
ดร.ธีระชาติ 
และคณะ 

4 - การใช้เครื่องมือวัดค่าพลังงาน ได้แก่ 
การวัดทางความร้อน 2  
มอบหมายโครงงานครั้งที่ 1 

3 - บรรยาย และทำ
ปฏิบัติการ 

อ.ดร.ธีทัต อ.
ดร.ธีระชาติ 
และคณะ 

5  - การใช้เครื่องมือวัดค่าพลังงาน การวัด
อัตราการไหล 1  

3 - บรรยาย และทำ
ปฏิบัติการ 

อ.ดร.ธีทัต อ.
ดร.ธีระชาติ 
และคณะ 

6 - การใช้เครื่องมือวัดค่าพลังงาน การวัด
อัตราการไหล 2 
มอบหมายโครงงานครั้งที่ 2 

3 - บรรยาย และทำ
ปฏิบัติการ 

อ.ดร.ธีทัต อ.
ดร.ธีระชาติ 
และคณะ 

7 สอบนำเสนอโครงงาน 1  3 - บรรยาย และทำ
ปฏิบัติการ 

อ.ดร.ธีทัต อ.
ดร.ธีระชาติ 
และคณะ 

8 มาตรการการอนุรักษ์พลังงาน 1 
มอบหมายโครงงานครั้งที่ 3 

3 - บรรยาย และทำ
ปฏิบัติการ 

อ.ดร.ธีทัต อ.
ดร.ธีระชาติ 
และคณะ 

9/1 มาตรการการอนุรักษ์พลังงาน 2 
ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 1 
สอบโครงงานโครงงานครั้งที่ 2 

3 - บรรยาย และทำ
ปฏิบัติการ 

อ.ดร.ธีทัต อ.
ดร.ธีระชาติ 
และคณะ 
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10/1 ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 2 
การเขียนรายงานการจัดการพลังงาน 1
กรณีศึกษา มอบหมายโครงงานครั้งที่ 3 

3 - บรรยาย และทำ
ปฏิบัติการ 

อ.ดร.ธีทัต อ.
ดร.ธีระชาติ 
และคณะ 

11/1 การเขียนรายงานการจัดการพลังงาน 2 
สอบโครงงานครั้งที่ 3 

3 - บรรยาย และทำ
ปฏิบัติการ 

อ.ดร.ธีทัต อ.
ดร.ธีระชาติ 
และคณะ 

12/1 สอบโครงงานครั้งที่ 3 3 - บรรยาย และทำ
ปฏิบัติการ 

อ.ดร.ธีทัต อ.
ดร.ธีระชาติ 
และคณะ 

13 สอบประจำภาค 3 สอบ อ.ดร.ธีทัต อ.
ดร.ธีระชาติ 
และคณะ 

* จำนวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิต 
 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของ
การประเมิน 

สัปดาห์ 4/2-4/2 
 
สัปดาห์ 6/1-6/2 
สัปดาห์ 7 
สัปดาห์ 11/1-12/2 
สัปดาห์ 6/1-12/1 

สอบนำเสนอโครงงานที่ 1 
สอบนำเสนอโครงงานที่ 2 
สอบนำเสนอโครงงานที่ 3 
ทดสอบประจำภาค  

7 
9 

11-12 
13 

10% 
20% 
30% 
30% 

เนื้อหาในสัปดาห์ที่ 
1-12 

ทดสอบย่อย/ให้การบ้าน สังเกตพฤติกรรมการ
เรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การตอบ
คำถามในห้องเรียน 

ทุกสัปดาห์ 10% 

 
* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ตำราและเอกสารหลัก 
     เอกสารประกอบการสอน 
2.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
     เอกสารประกอบการสอน 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

เว็ปไซต์  ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา  เช่น  คำอธิบายศัพท์Wikipedia   
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - การประเมินเนื้อหารายวิชาและผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย      
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     - การประเมินจากการถามและการตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน 
     - การประเมินผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
     - การประเมินผลจากผลการสอบของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 

 - การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
     - ปรับปรุงการสอนจากการหารือกับอาจารย์ที่สอนร่วมในวิชาเดียวกัน และคณาจารย์ในสาขาวิชา หรือ

คณาจารย์ในสาขาวิชาชีพของนักศึกษา  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
 - ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ และงานที่มอบหมาย 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  -  พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละหัวข้อ ข้อเสนอของนักศึกษาในการประเมิน มาจัดเตรียม
แผนการสอนและรายละเอียดการสอนใหม่ 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1. รหัสและช่ือรายวิชา 

ENG25 3060 วิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineering) 

2. จำนวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
     2 หน่วยกิต 2(2-0-4) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 
       ประเภทรายวิชา: กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     อ.ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์ และ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน 
5.   ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี1 / นักศึกษาชั้นปีที่3 
6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8.   สถานที่เรียน 
 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ www.elearning2.sut.ac.th 
9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

3 กันยายน 2564 
  



- 557 - 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
11) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน 
12) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
13) อันตรายจากการสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรคจากการประกอบอาชีพ และ หลักการ

ป้องกันควบคุมอันตรายจากการทำงาน  
14) การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร ไฟฟ้า และการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัย  
15) การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
16) การตรวจความปลอดภัย การรายงานสอบสวนอุบัติเหตุ  
17) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน  
18) การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น  
19) การบริหารงานความปลอดภัยในโรงงาน  
20) การออกแบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 
4. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

5) เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ ตรงกับความต้องการ 
6) ของภาคอุตสาหกรรม 
7) เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสภาวิชาชีพ 
8) เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นองค์ความรู้ 
 

5. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
5) อธิบายแนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
6) อธิบายแนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการป้องกันอันตรายในโรงงาน 
7) เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม 
8) ออกแบบระบบป้องกันระงับอัคคีภัย 
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หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ 
1.คำอธิบายรายวิชา 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย อันตรายจากการทำงานด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ การยศาสตร์ ความปลอดภัย และ
จิตวิทยาสังคม โรคจากการทำงาน หลักการป้องกันควบคุมอันตรายจากการทำงาน การป้องกันอันตรายจาก
เครื่องจักร ไฟฟ้า และการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การตรวจความ
ปลอดภัย การรายงานสอบสวนอุบัติเหตุ การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย การชี้บ่งอันตรายและประเมิน
ความเสี่ยงเบื้องต้น การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานและอาคาร การบริหารงานความปลอดภัยในโรงงาน 
การออกแบบระบบป้องกันระงับอัคคีภัย  
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สัมมนา การฝึกปฏิบัติและฝึก

ทักษะในชั้นเรียน 
การเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติการ 

การฝึกงาน กิจกรรมการเรียนรู้ที่
ได้รับมอบหมาย 

24 - - - - 48 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล    
3.1 นักศึกษาสามารถสอบถามอาจารย์ผู้สอนได้ในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอน และผ่านระบบ   
     สารสนเทศรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook และ SUT E-learning 
3.2 อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
หมวดที่ 4การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.13 คุณธรรม จริยาที่ต้องพัฒนา 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อการนัดหมาย 
- ปลูกฝังความมีวินัย ใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ คุณธรรม และ จริยธรรม 

 
1.14 วิธีการสอน 

- ชั่วโมงแรกของการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามีการปลูกฝังเรื ่องระเบียบวินัยการแต่งกาย ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย  

- ปลูกฝังความตรงต่อเวลา  
- กำหนดข้อปฏิบัติในการเข้าห้องเรียน 
- สอดแทรกกรณีศึกษาระหว่างการเรียนการสอนในรายวิชา 

1.15 วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้าชั้นเรียนการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเข้าเรียนตรงเวลา  

ระเบียบวินัย  ส่งงานตรงตามกำหนด ความสนใจในการเรียน การใฝ่รู้และการทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วย
ตนเอง 

2.  ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
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ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย อันตรายจากการสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรคจากการประกอบอาชีพ และ 
หลักการป้องกันควบคุมอันตรายจากการทำงาน การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร ไฟฟ้า และการซ่อม
บำรุงอย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การตรวจความปลอดภัย การรายงาน
สอบสวนอุบัติเหตุ การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานและอาคาร การชี้บ่งอันตรายและประเมินความ
เสี่ยงเบื้องต้น การบริหารงานความปลอดภัยในโรงงาน การออกแบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 
2.2 วิธีการสอน 

- บรรยายเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญของเนื้อหาในรายวิชา 
- ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แล้วนำมานำเสนอเป็นรายกลุ่ม 

 
2.3 วิธีการประเมินผล 

- การสอบระหว่างภาค ประจำภาค 
- Quiz 
- การทำรายงาน 
- การบ้าน 

 
3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
- การนำความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์เครื่องยนต์ที่มีอยู่จากอดีตถึงปัจจุบัน 
- สามารถแสวงหาเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาเครื่องยนต์ได้ด้วยตนเอง 
3.2 วิธีการสอน 
    - สอดแทรกกรณีศึกษาในการเรียน 
    -อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
-ประเมินความรู้ คิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
- สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกในทีมในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท้ังตนเอง และ สังคม  
4.2วิธีการสอน 
     - มอบหมายการทำงานเป็นทีม  
4.3  วิธีการประเมิน 
      - มีปฎิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ต่อผู้อ่ืน 

- สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม  
- การนำเสนอผลงานร่วมกัน 

9. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- การค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินความถูกต้องข้อมูลที่ได้
รับมา โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม มาประกอบการพิจารณา 
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5.2 วิธีการสอน 
-    ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา 
5.3 วิธีการประเมิน 
- ประเมินจากรายงาน และการนำเสนอ  

 
หมวดที่ 5แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1.แผนการสอน 
 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย 

2 บรรยาย จดบันทึก ชมสื่อ 
VDO 
 

ผศ. ดร. เกียรติ
ศักดิ์ บัตรสูง
เนิน 

2 
อันตรายจากการสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน และโรคจากการทำงาน 

2 บรรยาย จดบันทึก ผศ. ดร. เกียรติ
ศักดิ์ บัตรสูง
เนิน 

3 
หลักการป้องกันควบคุมอันตรายจากการ
ทำงาน 

2 บรรยาย จดบันทึก ผศ. ดร. เกียรติ
ศักดิ์ บัตรสูง
เนิน 

4 การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร 
ไฟฟ้า และการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัย 

2 บรรยาย จดบันทึก  

5 
การตรวจความปลอดภัย และการ
รายงานสอบสวนอุบัติเหตุ 

2 บรรยาย จดบันทึก  ผศ. ดร. เกียรติ
ศักดิ์ บัตรสูง
เนิน 

6 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 
และการชี้บ่งอันตรายและประเมินความ
เสี่ยงเบื้องต้น 

2 บรรยาย จดบันทึก   

7 
สอบกลางภาค 

2 บรรยาย จดบันทึก ผศ. ดร. เกียรติ
ศักดิ์ บัตรสูง
เนิน 

8 
การบริหารงานความปลอดภัยในโรงงาน 

2 บรรยาย จดบันทึก ผศ. ดร. เกียรติ
ศักดิ์ บัตรสูง
เนิน 

9 
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน 

2 บรรยาย จดบันทึก ผศ. ดร. เกียรติ
ศักดิ์ บัตรสูง
เนิน 

10 
ระบบดับเพลิงในโรงงานและอาคาร 

2 บรรยาย จดบันทึก  อ.ดร.ธีระชาติ 
พรพิบูลย์ 
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11 
การออกแบบระบบดับเพลิงแบบสายสูบ 

2 บรรยาย จดบันทึก  อ.ดร.ธีระชาติ 
พรพิบูลย์ 

12 การออกแบบระบบดับเพลิงแบบโปรย
ฝอย 

2 บรรยาย จดบันทึก อ.ดร.ธีระชาติ 
พรพิบูลย์ 

* จำนวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิต 
 
 

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการ
เรียนรู้*  วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน   

สัดส่วน
ของการ
ประเมิน 

2-11 การทดสอบย่อย หรือ Quiz ต้นชั่วโมง 2-11 10 % 
1-6 การสอบระหว่างภาค 7 40% 
1-12 การสอบประจำภาค 13 50 % 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ตำราและเอกสารหลัก 

1) Frank E.Bird,Jr.,George L.Germain.(1987). Managemant Guide to Loss Control.Georgia 
: Institute Publishing Division of International Loss Control Institute. 

2) Schneid, Thomas D.Modern(2000). safety and resource control management . New 
York : A Wiley-Interscience publication. 

3) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.(2545). เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานความปลอดภัย 
หน่วยที่ 1-8 และหน่วยที่ 9-15. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพ์ครั้งที่10.กรุงเทพ: สำนักพิมพ์หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

4) ชัยยุทธ  ชวลิตนิธิกุล. ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทำงาน เล่ม1.  สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน: พิมพ์ครั้งที่1. 

5) วิทยา อยู่สุข. (2549). อาชีวอนามัยและความปลอดภัย. ภาควิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย.คณะสาธารณสุขศาสตร์ . มหาวิทยาลัยมหิดล : พิมพ์ครั้งที่3. 

6) เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน (2557). เอกสารประมวลสาระรายวิชา รายวิชา 618 101 อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยพ้ืนฐาน (Basic Occupational Health and Safety). สาขาวิชาอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. ISBN: 978-974-533-
682-7 

7) PowerPoint เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 
2.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

1) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.(2542). เอกสารการสอนชุดวิชา การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และเออร์กอนอมิคส์ หน่วยที่ 1-8 และหน่วยที่ 9-15.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.พิมพ์ครั้งที่4.กรุงเทพ: สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

2) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.(2545). เอกสารการสอนชุดวิชา หลักความปลอดภัยในการทำงาน 
หน่วยที ่1-8 และหน่วยที่ 9-15. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช .
พิมพ์ครั้งที่10.กรุงเทพ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
1) Simon and Grimaldi.(1972). Safety Management. Richard D. Irwin,Inc. 
2) Hale, Andrew R., Baram, Michael S.(1998). Safety management : the challenge of 

change. Kidlington, Oxford, UK : Pergamon. 
3) Della-Giustina, Daniel(1996). Safety and environmental management. New York : 

Van Nostrand Reinhold. 
4) Jeremy Stranks. Occupational Health and Hygiene, London,Pitman Publishing,1995 
5) คู่มือการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย ของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าถึงข้อมูลได้ที่ 
http://php.diw.go.th/safety/?page_id=659 

 
หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
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     - การประเมินการสอนผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     - การประเมินจากการถามและการตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน 
     - การประเมินผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
     - การประเมินผลจากผลการสอบของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 

- การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
     - ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกันของคณาจารย์ในสาขาวิชาหรือคณาจารย์ในสาขาวิชาชีพของ

นักศึกษา  
     - ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรมจากการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
 - ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ และงานที่มอบหมาย 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 - พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละหัวข้อ ข้อเสนอของนักศึกษาในการประเมิน มาจัดเตรียม
แผนการสอนและรายละเอียดการสอนใหม่ 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา 
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 
หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
ENG25 3050 กลศาสตร์ของแข็งเชิงคำนวณ 
                 (Computational Solid Mechanics) 

2.  จำนวนหน่วยกิต 
2 หน่วยกิต   2 (1-3-5) 

3.  หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 
     3.1 หลักสูตร 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
     3.2 ประเภทของรายวิชา 

วิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

อ.ดร. วัชรพงษ์ ปะตังทะโล 
5.  ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที ่3 ชั้นปีที่ 3 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) 
 ENG25 3050 พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 

ไม่มี  
8.  สถานที่เรียน 

ห้อง Labcom 1-4 อาคารเรียนรวม 1 
9.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด  

ภาคเรียนที่ 1 / 2564 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 ภายหลังการเรียนการสอน นักศึกษาเข้าใจชนิดและพฤติกรรมของเอลิเมนต์แต่ละประเภท รวมถึง
ข้อจำกัด สามารถเลือกใช้เอลิเมนต์ในการวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับรูปแบบของปัญหา สามารถจำลองและ
วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล และสามารถประเมินความแม่นยำของผลการวิเคราะห์ปัญหา 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา 

2.9 เพ่ือทบทวนและปรับปรุงสาระการเรียนรู้ให้ทันสมัย 
2.10 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1.  คำอธิบายรายวิชา 
 การประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์เชิงพาณิชย์วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล ที่
เกี่ยวกับกลศาสตร์ของแข็ง การถ่ายเทความร้อน และการสั่นสะเทือน ของเอลิเมนต์หนึ่งมิติ ; ท่อนและ
โครงหมุน คานและโครงสร้าง เอลิเมนต์สองมิติ; ปัญหาความเค้นระนาบ ความเครียดระนาบ และการ
สมมาตรรอบแกน แผ่นบางและเปลือก รวมถึงเอลิเมนต์สามมิติ ชิ้นงานเดี่ยว และชิ้นงานประกอบ การ
วิเคราะห์ความเสียหายและความล้า การวิเคราะห์โครงสร้างและผลตอบสนองทางพลวัต การถ่ายเท
ความร้อนด้วยการนำและการพา การหาค่าเหมาะสม และโครงงานวิเคราะห์ปัญหาที่เก่ียวข้อง 

2.  จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม 

 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

 

12 - 36 60 
5. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
           จัดให้นักศึกษาพบเพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1.13 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
- ความซื่อสัตย์ 
- ความมีวินัยและตรงต่อเวลา 
- ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม 
- การมีจิตสำนึกในการนำความรู้ด้านการออกแบบชิ้นงานวิศวกรรมบนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับ

ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

1.14 วิธีการสอน 
- การลงชื่อเข้าเรียนของนักศึกษา 
- ปลูกฝังเรื่องการตรงต่อเวลา การแต่งการเรียบร้อย  
- กำหนดข้อปฏิบัติในห้องเรียน 
- ปลูกฝังหลักการออกแบบทางวิศวกรรมที่ถูกต้องและมีคุณธรรมผ่านการบรรยาย การทำแบบฝึกหัด

และการบ้าน 
- มอบหมายการบ้าน และมอบงานทบทวนบทเรียนและค้นคว้าเพ่ิมเติมจากห้องสมุด 

1.15 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากการเข้าห้องเรียน การเข้าห้องเรียนตรงเวลา และการแต่งกายเรียบร้อย 
- ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน ตั้งใจเรียน และไม่รบกวนนักศึกษาคนอ่ืน 
- ประเมินจากการส่งการบ้านและแบบฝึกหัดในชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมาย  

2.  ความรู้ 
2.2 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
- การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาวิศวกรรมเครื่องกล 
- การสร้างแบบจำลองเชิงกายภาพและการจำลองปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
- การสร้างแบบจำลองเชิงกายภาพและการจำลองปัญหาประยุกต์ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 
- การกำหนดค่าท่ีขอบและค่าเริ่มต้น 
- การตรวจสอบความถูกต้องของผลการจำลอง 

     2.2 วิธีการสอน 
- บรรยายภาคทฤษฎี พร้อมถาม-ตอบในห้องเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
- ฝึกทำตัวอย่างและแบบฝึกหัด พร้อมถาม-ตอบในห้องเรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
- ให้การบ้านและศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง   

2.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากการทำแบบทดสอบย่อย การทดสอบหลังเรียน 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
- ประเมินจากการทำการบ้านและแบบฝึกหัดในห้องเรียน 
- ประเมินจากการประจำภาคการศึกษา 

3.  ทักษะทางปัญญา 
5.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
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- คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบร่วมกับการใช้องค์ความรู้พื้นฐาน องค์ความรู้ทางวิชาชีพ และองค์
ความรู้ด้านอื่นๆ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

- มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
- มีความสนใจใฝ่รู้ ค้นหาความรู้เพิ่มเติมในองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง  

     3.2 วิธีการสอน 
- ให้ทำแบบทดสอบย่อยหลังการสอนบรรยาย 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
- มอบหมายการบ้าน และมอบงานทบทวนบทเรียนและค้นคว้าเพ่ิมเติมจากห้องสมุด 
- เรียนในภาคทฤษฎีแบบฟังการบรรยาย ยกตัวอย่างเพ่ือฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 
- เรียนในภาคปฏิบัติ เพ่ือฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยการทำแบบฝึกหัด 
- มอบหมายให้ทำโครงงานเพื่อฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน 

     3.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากการทำแบบทดสอบย่อย การทดสอบหลังเรียน 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
- ประเมินจากการทำการบ้านและแบบฝึกหัดในชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมาย 
- ประเมินจากคะแนนสอบกลางภาคและประจำภาคการศึกษา 
- ประเมินจากรายงานโครงงาน 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสังคม 
     4.2 วิธีการสอน 

- การสอนบรรยาย พร้อมถาม-ตอบ และร่วมกันอภิปรายตัวอย่างในชั้นเรียน 
- การสอนปฏิบัติการ พร้อมถาม-ตอบ และร่วมกันอภิปรายแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
- มอบหมายให้ทำโครงงานเป็นกลุ่ม เพ่ือฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาที่สามารถพบเจอได้ใน

ชีวิตประจำวัน 
     4.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายตัวอย่างและแบบฝึกหัด การถกปัญหาและแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

- ประเมินจากจากการร่วมกันทำโครงงานในชั้นเรียน 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- สามารถใช้อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่มีในการหาข้อมูลที่ต้องการเพ่ือ
ทบทวนบทเรียนได้  

     5.2 วิธีการสอน 
- มอบหมายงานทบทวนบทเรียนให้มีการค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลที่มีอยู่ และให้

การบ้านไปวิเคราะห์แก้ปัญหา 
- มอบหมายให้ทำโครงงานเป็นกลุ่ม เพ่ือฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน 

     5.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากการบ้านที่มอบหมายว่า นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลที่

มีอยู่ เพื่อนำไปประกอบการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 
- ประเมินจากจากการร่วมกันทำโครงงานในชั้นเรียน 
- ประเมินจากรายงานโครงงาน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน และสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

1 - ความรู้เบื้องต้น การใช้โปรแกรม 
ลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์ 
- การวิเคราะห์วัสดุท่อน (Rod 
element) 

4 - เรียนทฤษฎี  1ชั่วโมง 
สอนโดยตำรา และใช้โปรแกรม 
PowerPoint  
- เรียนปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  โดยใช้
โปรแกรม Ansys 
- ทดสอบย่อยท้ายคาบ 

อ. ดร. 
วัชรพงษ์ 

2 - การวิเคราะห์คานและโครงสร้าง 
(Beam element and Structure) 

4 - เรียนทฤษฎี  1ชั่วโมง 
สอนโดยตำรา และใช้โปรแกรม 
PowerPoint  
- เรียนปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  โดยใช้
โปรแกรม Ansys 
- ทดสอบย่อยท้ายคาบ 

อ. ดร. 
วัชรพงษ์ 

3 - การวิเคราะห์ความยืดหยุ่นใน 2 มิติ 
และการวิเคราะห์แผ่นบาง (2D 
Shell) 

4 - เรียนทฤษฎี  1ชั่วโมง 
สอนโดยตำรา และใช้โปรแกรม 
PowerPoint  
- เรียนปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  โดยใช้
โปรแกรม Ansys 
- ทดสอบย่อยท้ายคาบ 

อ. ดร.ว ั
ชรพงษ์ 

4 - การวิเคราะห์ความยืดหยุ่นใน 3 
มิติ (3D element) 

4 - เรียนทฤษฎี  1ชั่วโมง 
สอนโดยตำรา และใช้โปรแกรม 
PowerPoint  
- เรียนปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  โดยใช้
โปรแกรม Ansys 
- ทดสอบย่อยท้ายคาบ 

อ. ดร. 
วัชรพงษ์ 

5 - การวิเคราะห์พลศาสตร์โครงสร้าง 
(Structure dynamics) 

4 - เรียนทฤษฎี  1ชั่วโมง 
สอนโดยตำรา และใช้โปรแกรม 
PowerPoint  
- เรียนปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  โดยใช้
โปรแกรม Ansys 
- ทดสอบย่อยท้ายคาบ 

อ. ดร. 
วัชรพงษ์ 
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6  - การวิเคราะห์ปัญหาทางความร้อน 
(Thermal analysis) 

4 - เรียนทฤษฎี  1ชั่วโมง 
สอนโดยตำรา และใช้โปรแกรม 
PowerPoint  
- เรียนปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  โดยใช้
โปรแกรม Ansys 
- ทดสอบย่อยท้ายคาบ 

อ. ดร. 
วัชรพงษ์ 

7  - การวิเคราะห์การไหล #1 (Flow 
analysis #1) 

4 - เรียนทฤษฎี  1ชั่วโมง 
สอนโดยตำรา และใช้โปรแกรม 
PowerPoint  
- เรียนปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  โดยใช้
โปรแกรม Ansys 
- ทดสอบย่อยท้ายคาบ 

อ. ดร. 
วัชรพงษ์ 

8  - การวิเคราะห์การไหล #1 (Flow 
analysis #2) 
 

4 - เรียนทฤษฎี  1ชั่วโมง 
สอนโดยตำรา และใช้โปรแกรม 
PowerPoint  
- เรียนปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  โดยใช้
โปรแกรม Ansys 
- ทดสอบย่อยท้ายคาบ 

อ. ดร. 
วัชรพงษ์ 

9  - Special topic about CAE 4 - เรียนทฤษฎี  1ชั่วโมง 
สอนโดยตำรา และใช้โปรแกรม 
PowerPoint  
- เรียนปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  โดยใช้
โปรแกรม Ansys 
- ทดสอบย่อยท้ายคาบ 

อ. ดร. 
วัชรพงษ์ 

10  - Special topic about CAE 4 - เรียนทฤษฎี  1ชั่วโมง 
สอนโดยตำรา และใช้โปรแกรม 
PowerPoint  
- เรียนปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  โดยใช้
โปรแกรม Ansys 
- ทดสอบย่อยท้ายคาบ 

อ.ดร.  
วัชรพงษ์ 

11 - Special topic about CAE 4 - เรียนทฤษฎี  1ชั่วโมง 
สอนโดยตำรา และใช้โปรแกรม 
PowerPoint  
- เรียนปฏิบัติ 3 ชั่วโมง  โดยใช้
โปรแกรม Ansys 

อ.ดร.  
วัชรพงษ์ 
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- ทดสอบย่อยท้ายคาบ 
12 - Group project 

 
 

4 - ให้นักศึกษาทำโครงงาน
ร่วมกันในชั้นเรียน 
- อภิปรายและแลกเปลี่ยน
แนวความคิดในการออกแบบ
และการวิเคราะห์ร่วมกัน 

อ.ดร.  
วัชรพงษ์ 

13 สอบประจำภาค 
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลนักศึกษา 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1, 2.1, 3.1, 5.1 - การบ้าน แบบฝึกหัด  ทุกสัปดาห์ 10% 
1, 2.1, 3.1, 5.1 - การสอบย่อยท้ายบทเรียน ทุกสัปดาห์ 60% 
1, 2.1, 3.1, 5.1 - การทำโครงงาน และรายงานโครงงาน 13 30% 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  หนังสือ อ้างอิงท่ีสำคัญ 
[1] PAUL M. KUROWSKI (2018), ENGINEERING ANALYSIS WITH SOLIDWORKS SIMULATION 2018, 

SDC Publications, Mission, KS. 
[2] HUEI-HUANG LEE (2017), FINITE ELEMENT SIMULATIONS WITH ANSYS WORKBENCH 17, SDC 

Publications, Mission, KS. 
[3] ปราโมทย์ เดชะอำไพ และคณะ (2560), การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยโซลิดเวิรกส์ (FINITE 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1.   กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา โดยใช้แบบประเมินการสอนของมหาวิทยาลัยใน
ด้านปริมาณเนื้อหา ประสิทธิภาพการสอน คุณภาพของความรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนอื่น 
ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามที่รายวิชานี้ต้องรับผิดชอบ และประเมินจากผล
การเรียนประจำรายวิชาเฉลี่ยของทั้งชั้นเรียน ว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจเนื้อหารายวิชามาก
น้อยเพียงใด 

 
2.   กลยุทธ์การประเมินการสอน 

อาจารย์ผู ้สอนถูกประเมินการสอนโดยนักศึกษาผ่านระบบประเมินของมหาวิทยาลัย และ
นอกจากนี้อาจประเมินจากการทดสอบย่อย การบ้าน การสอบกลางภาคและประจำภาคการศึกษาว่า
นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาที่สอนมากน้อยเพียงใด 

 
3.   การปรับปรุงการสอน 

ผู้สอนรายวิชานำข้อมูลการประเมินการสอนในข้อ 1 และ2 รวมทั้งข้อเสนอแนะมาใช้ในการ
ปรับปรุงวิธีการสอน หรือปรับปรุงสื่อเพื่อทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาได้ดีขึ้น นอกจากนี้ทำ
การวิเคราะห์และปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื ่อง จากการประเมินผลการทดสอบย่อย 
การบา้น และการสอบกลางภาคเรียน  

 
4.   การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับเนื้อหาที่สอน ขอบเขตของข้อสอบที่ต้องครอบคลุมเนื้อหา
ที่สอนในทุกสัปดาห์ และความถูกต้องและชัดเจนของข้อสอบ คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ร่วมกันพิจารณาระดับคะแนนที่ใช้ในการตัดเกรดและอภิปรายผมสัมฤทธิ์ของรายวิชา  

 

5.   การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบบันทึกปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนการสอน เพื่อการทบทวนเนื้อหาที่

สอนและกลยุทธ์การสอนอย่างต่อเนื ่อง  และวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป  
นอกจากนี้สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาโดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา  และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5)  
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    ENG25 3100 พื้นฐานพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ  
                      (Fundamental of Computational Fluid Dynamics) 
2. จำนวนหน่วยกิต 
     2(1-3-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 
4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

คณาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
5.ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ 3 / นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 

ENG25 2080 กลศาสตร์ของไหล 1, ENG25 2120 การถ่ายเทความร้อน, และ ENG25 3040 พ้ืนฐานการ
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 
7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 

- 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
  



- 573 - 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
ผู้เรียนสามารถเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานของพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ จำลองและวิเคราะห์ปัญหาของการไหล
อย่างง่ายด้วยกรรมวิธีปริมาตรจำกัด ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ สำหรับ
จำลองและวิเคราะห์ปัญหาการไหลพื้นฐาน ได้แก่ การไหลภายใน การไหลภายนอก การไหลและการถ่ายเท
ความร้อน และสามารถวิเคราะห์ความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของผลคำนวณได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เป็นรายวิชาเปิดใหม่ในหลักสูตร  

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1.คำอธิบายรายวิชา  

แนวคิดของพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ สมการควบคุมของพลศาสตร์ของไหล สมการการ นำพาของการ
ไหล วิธีปริมาตรจำกัด การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณสำหรับการไหล แบบ
ราบเรียบและปั่นป่วนของปัญหาการไหลภายใน การไหลภายนอกผ่านสิ่งกีดขวาง และปัญหาการไหลร่วมกับ 
การถ่ายโอนความร้อน การตรวจสอบความถูกต้องและความสมเหตุสมผลของผลคำนวณเชิงตัวเลข 
2.จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

12 - 36 60 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 
1   สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา        
2   คำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ  1  
3   วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐาน
การเรียนรู้แต่ละด้านที่เก่ียวข้อง 
 
1.คุณธรรม จริยธรรม 
1.1คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
ปลูกฝังความมีวินัย ใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและความมีน้ำใจ 
      1.2   วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
สอดแทรกกรณีศึกษาระหว่างการเรียนการสอนในรายวิชา 
1.3  วิธีการประเมินผล 
               ประเมินจากความสนใจในการเรียน การใฝ่รู้และการทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง 
2.ความรู้ 
2.1   ความรู้ที่จะได้รับ  
เข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานของพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ สามารถเขียนโค้ดโปรแกรมคำนวณปัญหาการไหล
อย่างง่ายด้วยกรรมวิธีปริมาตรจำกัด และสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปจำลองปัญหาที่เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล 
2.2 วิธีการสอน 
 บรรยาย พาทำแบบฝึกหัด และให้การบ้าน 
2.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากคะแนนสอบที่ทำได้ตามวิธีการมาตรฐาน และคะแนนจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
3.ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
การนำความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมวิเคราะห์การไหลสำเร็จรูปไปประยุกต์ใช้กับงานจริง 
3.2 วิธีการสอน 
บรรยาย พาทำแบบฝึกหัด และให้การบ้าน 
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
ประเมินจากคะแนนสอบที่ทำได้ ตามวิธีการมาตรฐาน 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา 
เปิดให้มีการซักถามและให้ในห้องเรียนมีส่วนร่วมในการตอบและแสดงความคิด 
4.2  วิธีการสอน 
สอนในห้องเรียนปกติ พาทำแบบฝึกหัด และให้การบ้าน 
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4.3  วิธีการประเมิน 
  ประเมินจากการตอบสนองในห้องเรียน การกล้าพูด กล้าแสดงความเห็น และความรับผิดชอบจากงานที่
ได้รับมอบหมาย 
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
ใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลเพื่อทำโครงงาน/งานที่ได้รับมอบหมาย 
5.2วิธีการสอน 
ใช้สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ พาเขียนคำสั่งคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ และพาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการไหลทางวิศวกรรม 
5.3วิธีการประเมิน 
ตรวจการบ้านและงานทีม่อบหมาย 
6.ทักษะพิสัย 

6. 1ทักษะพิสัย 
ทักษะในการใช้โปรแกรมจำลองการไหลสำเร็จรูปได้อย่างถูกต้อง 
6.2 วิธีการสอน 
พาทำแบบฝึกหัด 
6.3 วิธีการประเมิน 
ตรวจการบ้านและงานที่มอบหมาย 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียน

การสอนและ 
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1 ทบทวนสมการควบคุมของพลศาสตร์ของไหล 
- สมการอนุรักษณ์มวล สมการอนุรักษณ์
โมเมนตัม สมการอนุรักษณ์พลังงาน  
- สมการนาเวยีร์-สโตกส ์และสมการการนำพา
การไหล  

4 เขียนบรรยาย 
/Power point 

อาจารย์-
เครื่องกล 

2 วิธีการไฟไนต์วอลุม (Finite Volume) ใน 1มิติ #1 
- ปัญหาการแพร่กระจายความร้อน 

4 เขียนบรรยายและ
พาทำแบบฝึกหัด 
/Power point 

อาจารย์-
เครื่องกล 

3 วิธีการไฟไนต์วอลุม (Finite Volume) ใน 1มิติ #2- ปัญหาการแพร่
และการพากระจายความร้อน 

4 บรรยายและพาทำ
แบบฝึกหัด/
Power point 

อาจารย์-
เครื่องกล 

4 วิธีการไฟไนต์วอลุม (Finite Volume) ใน 1มิติ #3 
- วิธีการอัปวินด์  

4 บรรยายและพาทำ
แบบฝึกหัด/
Power point 

อาจารย์-
เครื่องกล 

5 การใช้โปรแกรมวิเคราะห์การไหล (CFD) 2 มิติ#1 
- การวิเคราะห์ปัญหาการไหลภายใน 2 มิติ

แบบคงตัว  

4 บรรยายและพาทำ
แบบฝึกหัด/
Power point 

อาจารย์-
เครื่องกล 

6 การใช้โปรแกรมวิเคราะห์การไหล (CFD) 2 มิติ#2 
- การวิเคราะห์ปัญหาการไหลภายนอก 2 มิติ

แบบคงตัว และขึ้นต่อเวลา 

4 บรรยายและพาทำ
แบบฝึกหัด/
Power point 

อาจารย์-
เครื่องกล 

7 ไม่มี  - - -  
8 การใช้โปรแกรมวิเคราะห์การไหล (CFD) 3 มิติ#1 

- การวิเคราะห์ปัญหาการไหลภายนอก 3 มิติ
แบบคงตัว  

4 บรรยายและพาทำ
แบบฝึกหัด/
Power point 

อาจารย์-
เครื่องกล 

9 การใช้โปรแกรมวิเคราะห์การไหล (CFD) 3 มิติ#2 
- การวิเคราะห์ปัญหาการถ่ายเทความร้อนใน 

3 มิติแบบคงตัวและไม่คงตัว 

4 บรรยายและพาทำ
แบบฝึกหัด/
Power point 

อาจารย์-
เครื่องกล 

10 การใช้โปรแกรมวิเคราะห์การไหล (CFD) 3 มิติ#3 
- การวิเคราะห์ปัญหาการไหลร่วมกับการ

ถ่ายเทความร้อนใน 3 มิติแบบคงตัว 

4 บรรยายและพาทำ
แบบฝึกหัด/
Power point 

อาจารย์-
เครื่องกล 

11 โครงงาน: ใช้ CFD วิเคราะห์ปัญหาการไหล/
ค ว า ม ร ้ อ น ท ี ่ ส น ใ จ  
- ทำงานกลุ่ม 

4 ทำงานกลุ่ม อาจารย์-
เครื่องกล 
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1.แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียน

การสอนและ 
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

12 นำเสนอโครงงาน  
- แต่ละกลุ่มนำเสนอโครงงาน 

4 นำเสนอโครงงาน/
Power point 

อาจารย์-
เครื่องกล 

* จำนวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิต 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้*  วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการ

ประเมิน 
เนื้อหาใน

สัปดาห์ที่ 2 
ถึง 10 

การบ้าน ทุกสัปดาห์ 10 

เนื้อหาใน
สัปดาห์ที่ 2 

ถึง 10 

ทดสอบย่อยในชั้นเรียน  ทุกสัปดาห์ 30 

เนื้อหาใน
สัปดาห์ที่ 2 

ถึง 10 

การนำเสนอโครงานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 12 30 

เนื้อหาใน
สัปดาห์ที่ 2 

ถึง 10 

การสอบ สัปดาห์ที่ 7 และ 13 30 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.2) 
** วิธีการประเมิน เช่น ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรือการทดสอบ 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตำราและเอกสารหลัก 
An Introduction to Computational Fluid Dynamics: THE FINITE VOLUME METHOD, H K 
Versteeg and W Malalasekera 
2.เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

เอกสารประกอบการสอนเพิ่มเติม ที่ผู้สอนจัดเตรียมให้ 
3.เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

เอกสารประกอบการสอนเพิ่มเติมอ่ืนฯ 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินการสอน ที่จัดทำในระดับมหาวิทยาลัย 
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ผลการเรียนนักศึกษา และผลการประเมินโดยนักศึกษา 
3.การปรับปรุงการสอน 

การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมกลุ่มผู้สอนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ และงานที่มอบหมาย  

5.การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละหัวข้อ ข้อเสนอของนักศึกษาในการประเมิน มาจัดเตรียม

แผนการสอนและรายละเอียดการสอนใหม่  
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.   รหัสและชื่อรายวิชา 
ENG25 2040 Engineering Statistics 
                  สถิติสำหรับวิศวกร 
2.   จำนวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
      2 หน่วยกิต 2(1-3-5) 
3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) 
       ประเภทรายวิชา กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      อาจารย์ ดร.อัฏฐพล อริยฤทธิ์ 
5.    ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
       ภาคการศึกษาท่ี 1 / นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8.   สถานที่เรียน 
     อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       
9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 6 สิงหาคม 2564 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
4. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

สามารถนำเสนอข้อมูลทางสถิติ 
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีทางสถิติ 
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ 

5. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
5.1 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
5.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจการแจกแจงความน่าจะเป็นการทดสอบความเชื่อมั่นการทดสอบ

สมมติฐานการวิเคราะห์ความแปรปรวนและสมการถดถอย 
5.3 ผู้เรียนจะสามารถทำตามฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ 

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ 

1.คำอธิบายรายวิชา 
5.       การนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบช่วง เช่น การแจกแจงแบบไบ

โนเมียล แบบปัวซอง และการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องเช่น การแจกแจงแบบปกติ แบบเอซ์
โปเนนเชียล ทฤษฎีการชัตตัวอย่างช่วงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
การฟิตข้อมูลและสหสัมพันธ์ การออกแบบการทดลอง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคาะห์ทมางสถิติ  

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย/ปฏิบัติการ 

 
POL PBL การศึกษาด้วยตนเอง 

12 / 36 - - 72 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล     
     อาจารย์ประจำวิชา จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.21 คุณธรรม จริยาที่ต้องพัฒนา 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อการนัดหมาย 
- ปลูกฝังความมีวินัย ใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและความมีน้ำใจ  

1.22 วิธีการสอน 
- ชั ่วโมงแรกของการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามีการปลูกฝังเรื ่องระเบียบวินัย การแต่งกาย 

บุคลิกภาพ รู้กาลเทศะ มีทักษะสื่อสาร มีความตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อการนัดหมาย     
- กำหนดข้อปฏิบัติในการเข้าห้องเรียน 
- สอดแทรกกรณีศึกษาระหว่างการเรียนการสอนในรายวิชา 

1.23 วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  เข้าเรียนตรงเวลา  แต่งกายถูก 

ระเบียบ  ส่งงานตรงตามกำหนด ความสนใจในการเรียน การใฝ่รู้และการทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง 
2.  ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่จะได้รับ  

1) สามารถนำเสนอข้อมูลทางสถิติ 
2) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีทางสถิติ 
3) สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ 

2.2 วิธีการสอน 
- บรรยายเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญของเนื้อหาในรายวิชา 
- การใช้สื่อการสอนเพ่ิมเติมเช่น วีดีทัศน์ เพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นภาพการทำงานจริงของแต่ละระบบ 
- ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

2.3 วิธีการประเมินผล 
- การสอบกลางภาคและประจำภาค  
- การทำการบ้านและสอบย่อย 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
    - สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาไปปรับใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับปัญหาทางวิศวกรรมได้ 
    - สามารถแสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกทักษะ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
3.2 วิธีการสอน 
    - สอดแทรกแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
    - อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
    - ประเมินความรู้ คิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา 
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4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
     - สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกในทีมในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสังคม 
4.2  วิธีการสอน 
     - แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอนโดยการผ่านการเล่าเรื่องต่างๆ 

      -เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการพูดคุยกับ
นักศึกษาให้เห็นความจำเป็นของทักษะด้านต่างๆ 
4.3  วิธีการประเมิน 
      - มีปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ต่อผู้อ่ืน 

- สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม  
13. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- การค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินความถูกต้องข้อมูลที่ได้
รับมา โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาประกอบการพิจารณา 

5.2 วิธีการสอน 
      -    ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น วิเคราะห์ การนำเสนอ การจัดเก็บข้อมูล  
5.3 วิธีการประเมิน 
      -    ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย และการนำเสนอ  
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียนการสอน

และสื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

1 แนะนำรายวิชา 
Data Presentation 

4 บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ 

อ. ดร.อัฏฐพล 

2 Data Presentation 4 บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ 

อ. ดร.อัฏฐพล 

3 Data Presentation 4 บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ 

อ. ดร.อัฏฐพล 

4 Random Variable 4 บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ 

อ. ดร.อัฏฐพล 

5 Probability Distribution 4 บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ 

อ. ดร.อัฏฐพล 

6 Hypothesis Testing: 1-
Sample 

4 บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ 

อ. ดร.อัฏฐพล 

7 Midterm    
8 Hypothesis Testing: 2-

Sample 
4 บรรยายประกอบสื่อ

นำเสนอ 
อ. ดร.อัฏฐพล  

9 ANOVA 4 บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ 

อ. ดร.อัฏฐพล 

10 ANOVA 4 บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ 

อ. ดร.อัฏฐพล 

11 Design of Experiment 4 บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ 

อ. ดร.อัฏฐพล 

12 Linear Regression 4 บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ 

อ. ดร.อัฏฐพล 

* จำนวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิต 

 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้  วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการ

ประเมิน 

1,2 การทดสอบย่อยและการบ้าน 1-12 15 % 
1,2,3,5 การสอบกลางภาค 1-6 35 % 

1,4 การเข้าเรียน 1-12 10 % 
1,2,3,5 การสอบประจำภาค 8-12 40 % 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ตำราและเอกสารหลัก 

- Steven C. Chapra, Numerical Methods for Engineers, McGraw-Hill (6rd Edition) 
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การประเมินเนื้อหารายวิชาและผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย      
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- การประเมินจากการถามและการตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน 
- การประเมินผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
- การประเมินผลจากผลการสอบของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 
- การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
- ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกันของคณาจารย์ในสาขาวิชาหรือคณาจารย์ในสาขาวิชาชีพของ

นักศึกษา  
- ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรมจากการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
- ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ และงานที่มอบหมาย 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละหัวข้อ ข้อเสนอของนักศึกษาในการประเมิน มาจัดเตรียม

แผนการสอนและรายละเอียดการสอนใหม่ 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 1.   รหัสและชื่อรายวิชา 
 ENG25 3500 เตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering Pre-Project) 
2.   จำนวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
      1 หน่วยกิต 1 (0-3-3) 
3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      อ. ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 
5.    ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
       ภาคการศึกษาท่ี 3/ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 

ENG25 2410 ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 
7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8.   สถานที่เรียน 
      อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เมื่อผ่านรายวิชานี้นักศึกษาต้องเข้าใจการกำหนดสมมติฐานของปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
สามารถระบุขอบเขตปัญหา ค้นคว้าข้อมูลที่เชื่อถือได้ และอ้างอิงแหล่งของข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 
สามารถเรียบเรียงข้อเสนอโครงการทางวิศวกรรม การเขียนรายงานผลการศึกษา และสามารถใช้เครื่องมือ
พ้ืนฐานในงานวิศวกรรม 
6. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.7 เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้มีความทันสมัยทันต่อเทคโนโลยีและสอดคล้องกับสถานการณ์ใน

ปัจจุบัน 
2.8 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและการ

ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียน 
2.9 มีการเพ่ิมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา 
การกำหนดปัญหาหรือสมมติฐาน การกำหนดขอบเขตการศึกษา การค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลทาง

วิศวกรรมเครื่องกล การเขียนโครงร่างของโครงงาน การฝึกปฏิบัติทางเครื่องมือ การออกแบบวิธีการทดสอบหรือ
ทดลอง และการเขียนรายงานการศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล 
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

12 - - 36 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล    
3.1 นักศึกษาสามารถสอบถามอาจารย์ผู้สอนได้ในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอน และผ่านระบบ   
     สารสนเทศ  
3.2 อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.24 คุณธรรม จริยาที่ต้องพัฒนา 

- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ 
- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีวินัย ใฝ่รู้ และความมีน้ำใจ  

1.25 วิธีการสอน 
- ชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน มีการปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัย การแต่งกาย มีความตรงต่อเวลา 

ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ  
- สอดแทรกกรณีศึกษาระหว่างการเรียนการสอนในรายวิชา 

1.26 วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การใฝ่รู้  เข้าเรียนตรงเวลา  แต่ง
กายถูกระเบียบ  การทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเองและส่งงานตรงตามกำหนด 

2.  ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
    การประยุกต์ความรู้จากศาสตร์ต่างเพ่ือการทำโครงงาน สามารถบริหารการทำโครงงาน รู้จักทำงานเป็นกลุ่ม 
และการนำเสนอผลงาน 
2.2 วิธีการสอน 

- บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติจริง 
- ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 

2.3 วิธีการประเมินผล 
- การทำโครงงาน 
- การนำเสนอหน้าชั้นเรียน  
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- การสอบประจำภาค 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

- การนำความรู้ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาในเชิงวิศวกรรม 
3.2 วิธีการสอน 

- บรรยายและให้วิเคราะห์โจทย์ และฝึกให้มีกระบวนการให้คิดอย่างเป็นระบบ 
- สอดแทรกกรณีศึกษาในการเรียน 
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 

3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
- ประเมินจากคะแนนสอบที่ทำได้ ตามวิธีการมาตรฐาน 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

- เปิดให้มีการซักถามและให้ในห้องเรียนมีส่วนร่วมในการตอบและแสดงความคิด 
4.2  วิธีการสอน 

- มอบหมายการทำงานเป็นทีม 
- สอดแทรกกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน  
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4.3  วิธีการประเมิน 
- มีปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ต่อผู้อ่ืน 
- สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม  
- ประเมินจากการตอบสนองในห้องเรียน การกล้าพูด กล้าแสดงความเห็นมากข้ึน 

14. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในจัดการข้อมูลที่สืบค้นได้ การทำรายงานและการนำเสนองาน 
- ความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์ 

5.2 วิธีการสอน 
- มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูล ทำรายงานและนำเสนอ 
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น วิเคราะห์ การนำเสนอ การจัดเก็บข้อมูล  

5.3 วิธีการประเมิน 
     -   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของโครงงานที่ได้รับมอบหมาย รายงานและการนำเสนอ  
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หมวดที่ 5  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

1 ชี้แจงการทำโครงงาน ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน แบบฟอร์มต่าง ๆ รูปแบบ
รายงานข้อเสนอโครงงาน 

1 บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 
ถาม-ตอบ 

อ.ดร.วัชรพงษ์ 

2 อบรมการขอเข้าใช้เครื่องมือในอาคาร
เครื่องมือ การอบรมความปลอดภัยในการ
ทำงาน 

1 บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 
ถาม-ตอบ 

เจ้าหน้าที่ศูนย์
เครื่องมือ 

3 ดำเนินงานโครงงานตามแผนกิจกรรม 
พบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

1 บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 
ถาม-ตอบ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา
โครงงาน 

4 - อบรมการเตรียมการนำเสนอและการ
นำเสนอท่ีดี 

- ดำเนินงานโครงงานตามแผนกิจกรรมพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

1 บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 
ถาม-ตอบ 

อ.ดร.วัชรพงษ์ 
อาจารย์ที่
ปรึกษา
โครงงาน 

5 - อบรมการเขียนบทความข้อเสนอ
โครงงาน (EP08) 

- ดำเนินงานโครงงานตามแผนกิจกรรมพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

1 บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 
ถาม-ตอบ 

อ.ดร.วัชรพงษ์ 
อาจารย์ที่
ปรึกษา
โครงงาน 

6 - ดำเนินงานโครงงานตามแผนกิจกรรมพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

1 บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 
ถาม-ตอบ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา
โครงงาน 

7 ดำเนินงานโครงงานตามแผนกิจกรรม 
พบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

1 บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 
ถาม-ตอบ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา
โครงงาน 

8 ดำเนินงานโครงงานตามแผนกิจกรรม 
พบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

1 บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 
ถาม-ตอบ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา
โครงงาน 

9 ดำเนินงานโครงงานตามแผนกิจกรรม 
พบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

1 บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 
ถาม-ตอบ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา
โครงงาน 

10 ดำเนินงานโครงงานตามแผนกิจกรรม 
พบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

1 บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 
ถาม-ตอบ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา
โครงงาน 

11 - ส่งเอกสารขอสอบหัวข้อโครงงาน 
- ดำเนินงานโครงงานตามแผนกิจกรรมพบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

1 บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 
ถาม-ตอบ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา
โครงงาน 
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12 สอบหัวข้อโครงงานด้วยการนำเสนอปาก
เปล่า 

1 นำเสนอ อาจารย์ที่
ปรึกษา
โครงงานและ
กรรมการ 

13 - 
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้*  วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของ

การประเมิน 

1,2,3,4,5 ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย  ทุกสัปดาห์ 0 

1,4 ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้าชั้นเรียน การมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน  

ทุกสัปดาห์ 0 

1,2,3 ประเมินจากการถาม-ตอบในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 0 
2,3 ประเมินจากการสอบประจำภาค 12 100 

 
หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ตำราและเอกสารหลัก 
          ไม่มี 
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

เอกสารประกอบการสอน ที่รวบรวมโดยผู้ประสานงานรายวิชา 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
            ไม่มี 
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หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - การประเมินเนื้อหารายวิชาและผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     - การประเมินจากการถามและการตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน 
     - การประเมินผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
     - การประเมินผลจากผลการเรียนของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 

- ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกันของคณาจารย์ในสาขาวิชา 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
 - ทวนสอบโดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงงานที่นักศึกษาทำ รายงานและการนำเสนอ 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  โดยพิจารณาจากผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละหัวข้อ การประเมิน
การสอนและข้อเสนอแนะจากของนักศึกษา เพื่อนำมาปรับปรุงแผนการสอน และเป็นแนวทางในการ
พัฒนารายวิชาต่อไป  
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.   รหัสและชื่อรายวิชา 
 ENG25 4500 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกลรวบยอด (Mechanical Engineering Capstone Project) 
2.   จำนวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
      3 หน่วยกิต 3 (3-0-6) 
3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      อ. ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 
5.    ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
       ภาคการศึกษาท่ี 1 / 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 

ENG25 3500 เตรียมโครงงาวิศวกรรมเครื่องกล 
7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8.   สถานที่เรียน 
      อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เมื่อผ่านรายวิชานี้นักศึกษาต้องเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบงานทางวิศวกรรมเครื่องกล  สามารถ
วิเคราะห์ผลการออกแบบ การเขียนแบบชิ้นงาน เครื่องจักรกล หรือระบบทางวิศวกรรมเครื่องกลตามที่ได้
ออกแบบไว้ สามารถสร้างแบบหรือต้นแบบของโครงงาน และสามารถเขียนสรุปงาน ประเมินงาน และนำเสนอ
งานด้วยวาจาทางวิศวกรรม 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1 เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้มีความทันสมัยทันต่อเทคโนโลยีและสอดคล้องกับสถานการณ์ใน

ปัจจุบัน 
2.2 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและการ

ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียน 
2.3 มีการเพ่ิมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา 
การกำหนดกรอบแนวคิด การออกแบบ วิเคราะห์ และสร้างแบบหรือต้นแบบของระบบทางกล ระบบของ

ไหล และระบบทางความร้อน การเขียนรายงาน การนำเสนอโครงงานและผลสัมฤทธิ์ ภายใต้การกำกับของ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

36  - 72 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล    
3.1 นักศึกษาสามารถสอบถามอาจารย์ผู้สอนได้ในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอน และผ่านระบบ   
     สารสนเทศ  
3.2 อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยาที่ต้องพัฒนา 

- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ 
- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีวินัย ใฝ่รู้ และความมีน้ำใจ  

1.2 วิธีการสอน 
- ชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน มีการปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัย การแต่งกาย มีความตรงต่อเวลา 

ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ  
- สอดแทรกกรณีศึกษาระหว่างการเรียนการสอนในรายวิชา 

1.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การใฝ่รู้  เข้าเรียนตรงเวลา  แต่ง
กายถูกระเบียบ  การทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเองและส่งงานตรงตามกำหนด 

2.  ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
    การประยุกต์ความรู้จากศาสตร์ต่างเพ่ือการทำโครงงาน สามารถบริหารการทำโครงงาน รู้จักทำงานเป็นกลุ่ม 
และการนำเสนอผลงาน 
2.2 วิธีการสอน 

- บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติจริง 
- ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 

2.3 วิธีการประเมินผล 
- การทำโครงงาน 
- การนำเสนอหน้าชั้นเรียน  
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- การสอบประจำภาค 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

- การนำความรู้ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาในเชิงวิศวกรรม 
3.2 วิธีการสอน 

- บรรยายและให้วิเคราะห์โจทย์ และฝึกให้มีกระบวนการให้คิดอย่างเป็นระบบ 
- สอดแทรกกรณีศึกษาในการเรียน 
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 

3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
- ประเมินจากคะแนนสอบที่ทำได้ ตามวิธีการมาตรฐาน 

 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

- เปิดให้มีการซักถามและให้ในห้องเรียนมีส่วนร่วมในการตอบและแสดงความคิด 
4.2  วิธีการสอน 



- 595 - 

- มอบหมายการทำงานเป็นทีม 
- สอดแทรกกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน  

4.3  วิธีการประเมิน 
- มีปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ต่อผู้อ่ืน 
- สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม  
- ประเมินจากการตอบสนองในห้องเรียน การกล้าพูด กล้าแสดงความเห็นมากข้ึน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในจัดการข้อมูลที่สืบค้นได้ การทำรายงานและการนำเสนองาน 
- ความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์ 

5.2 วิธีการสอน 
- มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูล ทำรายงานและนำเสนอ 
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น วิเคราะห์ การนำเสนอ การจัดเก็บข้อมูล  

5.3 วิธีการประเมิน 
     -   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของโครงงานที่ได้รับมอบหมาย รายงานและการนำเสนอ  
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หมวดที่ 5  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*  

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

1 ชี้แจงการทำโครงงาน ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน แบบฟอร์มต่าง ๆ รูปแบบ
รายงานโครงงาน 

3 บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 
ถาม-ตอบ 

อ.ดร.วัชรพงษ์ 

2 อบรมการเบิกจ่ายเงินทำโครงงาน 
อบรมการของเข้าใช้เครื่องมือในอาคาร
เครื่องมือ 

3 บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 
ถาม-ตอบ 

เจ้าหน้าที่ศูนย์
เครื่องมือ 

3 ดำเนินงานโครงงานตามแผนกิจกรรม 
พบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

3 บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 
ถาม-ตอบ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา
โครงงาน 

4 - อบรมการเตรียมการนำเสนอและการ
นำเสนอท่ีดี 

- ดำเนินงานโครงงานตามแผนกิจกรรมพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

3 บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 
ถาม-ตอบ 

อ.ดร.วัชรพงษ์ 
อาจารย์ที่
ปรึกษา
โครงงาน 

5 - อบรมการเขียนบทความสรุปโครงงาน 
(EP09) 

- ดำเนินงานโครงงานตามแผนกิจกรรมพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

3 บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 
ถาม-ตอบ 

อ.ดร.วัชรพงษ์ 
อาจารย์ที่
ปรึกษา
โครงงาน 

6 - ส่งไฟล์นำเสนอความคืบหน้าโครงงาน 
และประเมินความคืบหน้า 

- ดำเนินงานโครงงานตามแผนกิจกรรมพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

3 บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 
ถาม-ตอบ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา
โครงงานและ
กรรมการ 
อาจารย์ที่
ปรึกษา
โครงงาน 

7 ดำเนินงานโครงงานตามแผนกิจกรรม 
พบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

3 บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 
ถาม-ตอบ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา
โครงงาน 

8 ดำเนินงานโครงงานตามแผนกิจกรรม 
พบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

3 บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 
ถาม-ตอบ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา
โครงงาน 

9 ดำเนินงานโครงงานตามแผนกิจกรรม 
พบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

3 บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 
ถาม-ตอบ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา
โครงงาน 
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10 ดำเนินงานโครงงานตามแผนกิจกรรม 
พบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

3 บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 
ถาม-ตอบ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา
โครงงาน 

11 - ส่งเอกสารขอสอบประเมินโครงงาน 
- ดำเนินงานโครงงานตามแผนกิจกรรมพบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

3 บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 
ถาม-ตอบ 

อาจารย์ที่
ปรึกษา
โครงงาน 

12 สอบประเมินผลโครงงานจัดในรูปแบบ
นิทรรศการ 

3 นำเสนอ อาจารย์ที่
ปรึกษา
โครงงานและ
กรรมการ 

13 สอบปลายภาค 
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้*  วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของ

การประเมิน 

1,2,3,4,5 ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย  ทุกสัปดาห์ 0 

1,4 ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้าชั้นเรียน การมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน  

ทุกสัปดาห์ 0 

1,2,3 ประเมินจากการถาม-ตอบในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 0 
2,3 ประเมินจากการสอบประจำภาค 12 100 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ตำราและเอกสารหลัก 
          ไม่มี 
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

เอกสารประกอบการสอน ที่รวบรวมโดยผู้ประสานงานรายวิชา 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
            ไม่มี 

 
หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - การประเมินเนื้อหารายวิชาและผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     - การประเมินจากการถามและการตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน 
     - การประเมินผู้สอนของนักศึกษาผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
     - การประเมินผลจากผลการเรียนของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 

- ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกันของคณาจารย์ในสาขาวิชา 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
 - ทวนสอบโดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงงานที่นักศึกษาทำ รายงานและการนำเสนอ 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  โดยพิจารณาจากผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละหัวข้อ การประเมิน
การสอนและข้อเสนอแนะจากของนักศึกษา เพื่อนำมาปรับปรุงแผนการสอน และเป็นแนวทางในการ
พัฒนารายวิชาต่อไป  
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6. ปฏิบัติการ 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.   รหัสและชื่อรายวิชา 

ENG25 2010 ทักษะพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล (Fundamental Skill of Mechanical Engineering) 

2.   จำนวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
      1  หน่วยกิต 1 (0-3-3) 
3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 
       ประเภทรายวิชา กลุ่มวชิาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      อ. ธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง      ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน  (มีผู้ช่วยสอนปฏิบัติการร่วม 10 คน)     
5.    ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
       ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
      - ไม่มี 
7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
      - ไม่มี 
8.   สถานที่เรียน 
     ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       
9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 30 มิถุนายน 2564 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

- เพื ่อแนะนำให้นักศึกษามีความเข้าใจภาพรวมของหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล และสายอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมเครื่องกล  

- เพื่อให้นักศึกษามีทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล เช่น การใช้งานเครื่องมือ และอุปกรณ์พื้นฐาน
ในงานเครื่องกล  

6. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
-  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับอุดมศึกษา 
-  เพ่ือปรับปรุงให้เนื้อหาของรายวิชาสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางวิศวกรรม 

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ 

1.คำอธิบายรายวิชา 
6.           คุณสมบัติพื ้นฐานวิศวกรเครื ่องกล ภาพรวมหลักสูตรวิศวกรรมเครื ่องกล แนะนำสายอาชีพ

วิศวกรรมเครื่องกล การฝึกทักษะพ้ืนฐานวิศวกรรมเครื่องกล 
7.  

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม 

 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

 
- - 3 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล     
 3.1 ผู้สอนให้คำปรึกษากับนักศึกษาในชั้นเรียน 
 3.2 จัดให้มีชั่วโมงให้คำปรึกษานอกเวลาเรียนอย่างน้อย สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยาที่ต้องพัฒนา 

- การตรงต่อเวลา  
- รับผิดชอบต่อหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย 
- เคารพสิทธิผู้อื่น เคารพกฎระเบียบที่ชอบธรรม 
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

1.2 วิธีการสอน 
- บรรยายพื้นฐานความรู้ แนวปฏิบัติ วิธีการคิด และตั้งประเด็นให้มีการถามตอบในระหว่างเรียน 
- สอดแทรกการสอนด้านคุณธรรมและจริยธรรม  เน้นความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม การตรงเวลา  

วินัยจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ความซื่อสัตย์  ความมีน้ำใจ  การเคารพและเชื่อฟังพ่อแม่ครูอาจารย์  
พร้อมทั้งอาจารย์ต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง 
 

1.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากพัฒนาการด้านพฤติกรรม การปฏิบัติต่อผู้อื่น และการแสดงความคิดเห็น  

 
2.  ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
      - นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล และสายอาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 
      - นักศึกษามีทักษะพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล เช่นการใช้งานเครื่องมือพ้ืนฐาน องค์ประกอบและกลไก
ของชิ้นส่วนทางกลเบื้องต้น  
 
2.2 วิธีการสอน 

- บรรยายความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เน้นตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน และสอดแทรกประเด็นคำถามให้
เกิด กระบวนการคิดวิเคราะห์ ผู้สอนให้คำแนะนำเพิ่มเติม  

- ฝึกทักษะการปฏิบัติด้วยตนเอง 
 

2.3 วิธีการประเมินผล 
- การตอบคำถามระหว่างเรียน  
- งานที่มอบหมาย  
- การสอบปลายภาค 

3.  ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

- สามารถสร้างความเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้เรียนในหัวข้อต่างๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาทางด้าน
วิศวกรรมอ่ืนๆ ได้  

- สามารถคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ทักษะทางด้านการเขียนแบบทางวิศวกรรมได้ 
- สามารถเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาโดยผ่านการประมวลความรู้ที่ได้จากรายวิชา 

3.2 วิธีการสอน 
    -     ใช้การสอนแบบเน้นการมีส่วนร่วม ในการเสนอความคิดเห็น ฝึกตั้งคำถาม และคิดวิเคราะห์ ในประเด็น
คำถาม 
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3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
    - แบบทดสอบระหว่างเรียน 
    - งานที่มอบหมาย 
    - การสอบปลายภาค 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

- มีความความรับผิดชอบในการทำปฏิบัติการ  
- กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูก เช่น กล้าถามปัญหา  และร่วมแสดงความคิดเห็น ทั้งในและนอกชั้นเรียน 
- สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2  วิธีการสอน 
- แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอนโดยการเล่าเรื่องต่างๆ  
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็นทั้งในห้องปฏิบัติการและหลังจากนั้น   
- พยายามยกตัวอย่างเรื่องที่เก่ียวข้องกับหัวข้อปฏิบัติการที่ท้าทาย น่าวิจารณ์ เพื่อให้คิดและแสดงออก  

4.3  วิธีการประเมิน 
      - พัฒนาการด้านการแสดงออกในและนอกชั้นเรียน 

- ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 
6. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- สามารถแสดงการคำนวณและวิเคราะห์ปัญหาพ้ืนฐานในงานทางวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างเป็นระบบ 
- การสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด และด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางออนไลน์ เพื่อนำมาเป็นข้อมูล

ประกอบการคิดวิเคราะห์ในงานทางวิศวกรรมเครื่องกลได้ 
- การสื่อสารด้วยการอภิปราย และเขียนรายงานได้กระชับ และครอบคลุม 

5.2 วิธีการสอน 
- ผู้สอนเป็นตัวอย่างด้วยการนำเสนอเนื้อหาอย่างชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ 
- มอบหมายงานที่ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  จากวารสาร  ตำรา และอินเทอร์เน็ต  

5.3 วิธีการประเมิน 
- พัฒนาการในคำนวณ วิเคราะห์และสรุปผลหลังทำปฏิบัติการ 
- การอ้างอิงแหล่งที่มาของความรู้ในรายงาน และในการสื่อสารระหว่างเรียน  
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.แผนการสอน 
 
ปฏิบัติการที่  หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียนการสอน

และสื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

1 Basics measurement tool 3 - บรรยายทฤษฎีพ้ืนฐาน 
ผ่านสื่อวีดีโอ ร่วมกับใน
ห้องเรียน 
- ทำปฏิบัติการตามหัวข้อ
เรียน 

คณาจารย์ 
และผู้ช่วย
สอน 
 

2 Basic hand tools 3 - บรรยายทฤษฎีพ้ืนฐาน 
ผ่านสื่อวีดีโอ ร่วมกับใน
ห้องเรียน 
- ทำปฏิบัติการตามหัวข้อ
เรียน 

คณาจารย์ 
และผู้ช่วย
สอน 
 

3 Folding cut 3 - บรรยายทฤษฎีพ้ืนฐาน 
ผ่านสื่อวีดีโอ ร่วมกับใน
ห้องเรียน 
- ทำปฏิบัติการตามหัวข้อ
เรียน 

คณาจารย์ 
และผู้ช่วย
สอน 
 

4 Spot welding 3 - บรรยายทฤษฎีพ้ืนฐาน 
ผ่านสื่อวีดีโอ ร่วมกับใน
ห้องเรียน 
- ทำปฏิบัติการตามหัวข้อ
เรียน 

คณาจารย์ 
และผู้ช่วย
สอน 
 

5 Car suspension lift 
operation 

3 - บรรยายทฤษฎีพ้ืนฐาน 
ผ่านสื่อวีดีโอ ร่วมกับใน
ห้องเรียน 
- ทำปฏิบัติการตามหัวข้อ
เรียน 

คณาจารย์ 
และผู้ช่วย
สอน 
 

6 Car Services 3 - บรรยายทฤษฎีพ้ืนฐาน 
ผ่านสื่อวีดีโอ ร่วมกับใน
ห้องเรียน 
- ทำปฏิบัติการตามหัวข้อ
เรียน 

คณาจารย์ 
และผู้ช่วย
สอน 
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7 Assemble a single cylinder 
or multicylinder engine 

3 - บรรยายทฤษฎีพ้ืนฐาน 
ผ่านสื่อวีดีโอ ร่วมกับใน
ห้องเรียน 
- ทำปฏิบัติการตามหัวข้อ
เรียน 

คณาจารย์ 
และผู้ช่วย
สอน 
 

8 Reassemble a single 
cylinder or multicylinder 
engine 

3 - บรรยายทฤษฎีพ้ืนฐาน 
ผ่านสื่อวีดีโอ ร่วมกับใน
ห้องเรียน 
- ทำปฏิบัติการตามหัวข้อ
เรียน 

คณาจารย์ 
และผู้ช่วย
สอน 
 

9 Basics Aircraft 3 - บรรยายทฤษฎีพ้ืนฐาน 
ผ่านสื่อวีดีโอ ร่วมกับใน
ห้องเรียน 
- ทำปฏิบัติการตามหัวข้อ
เรียน 

คณาจารย์ 
และผู้ช่วย
สอน 
 

10 Basics Joining tool and 
Safety wire 

3 - บรรยายทฤษฎีพ้ืนฐาน 
ผ่านสื่อวีดีโอ ร่วมกับใน
ห้องเรียน 
- ทำปฏิบัติการตามหัวข้อ
เรียน 

คณาจารย์ 
และผู้ช่วย
สอน 
 

* จำนวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิต 
 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการประเมิน 

ปฏิบัติการที่ 1 - 10 ทำแบบทดสอบก่อนทำปฏิบัติการ  
 

ทุกสัปดาห์ 

1.5% ในแต่ละปฏิบัติการ 
ทำแบบทดสอบหลังปฏิบัติการ  1.5% ในแต่ละปฏิบัติการ 
นำเสนอสรุป 1% ในแต่ละปฏิบัติการ 
รูปเล่มรายงาน 6% ในแต่ละปฏิบัติการ 

รวมปฏิบัติการที่ 1 - 10 70 % 
สอบประจำภาค 30 % 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.2) 
** วิธีการประเมิน เช่น ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรือการทดสอบ 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ตำราและเอกสารหลัก 
- เอกสารประกอบการเรียนในแต่ล่ะปฏิบัติการ 

2.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
- 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
    เว็ปไซต์  ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา  เช่น  Wikipedia เพ่ือค้นคำอธิบายศัพท์ หรือ YouTube
เพ่ือค้นหาวิดีโอที่เกี่ยวข้อง 

 
หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- แบบประเมินเนื้อหารายวิชาและประเมินผู้สอนโดยนักศึกษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
- ขอเสนอแนะผ่านเว็ปบอร์ด  หรือระบบ  e-learning  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเพ่ือเป็นช่องทางในการ

สื่อสารกับนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยสาขาวิชา 
- การสังเกตการณ์สอนโดยอาจารย์ท่านอ่ืน 
- ผลการสอบและคะแนนรายงานของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังทราบผลประเมินการสอนในข้อ  2  สามารถนำมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  และมาตรการเสริม 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา ทำ
ได้โดย การทวนสอบจากคะแนนสอบ  หรือการสุ ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื ่น  มีการตั้ง
คณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา  โดยมีการประเมินข้อสอบและ
ความเหมาะสมของการให้คะแนน 
 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและโดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา  การรายงานรายวิชา
ของอาจารย์ผู้สอน  และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา  อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ทวนเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้  และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนและ
พัฒนารายละเอียดวิชา  เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื่อนำมาปรับปรุงรายวิชาสำหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป  นอกจากนี้  อาจมีการดำเนินการปรับเปลี่ยน
สลับอาจารย์ผู้สอน  เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้กั บปัญหาที่มาจากงานวิจัยของ
อาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ 

รายละเอียดของรายวิชา 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา 
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์/ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 
หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
ENG25 2400 Manufacturing Processes laboratory for Mechanical Engineers  
                  ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตสำหรับวิศวกรเครื่องกล 

2.  จำนวนหน่วยกิต 
1  หน่วยกิต   (0-3-3) 

3.  หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 
     3.1 หลักสูตร 

วิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 
     3.2 ประเภทของรายวิชา 

 วิชาเฉพาะ           กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

อ.ธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง 
5.  ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) 

วิชาบังคับก่อน : ENG33 6001 กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้นหรือเรียนควบคู่ 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 

ENG33 6001 กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้นหรือเรียนควบคู่ 
8.  สถานที่เรียน 

ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลพ้ืนฐาน, อาคารเครื่องมือ 6 
9.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด  

30 มิถุนายน 2564 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกลพื้นฐานทางวิศวกรรม มี
ทักษะในกระบวนการกลึง การเชื่อม การหล่อ และการปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน โดย
สามารถประยุกต์ใช้สร้างชิ้นงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้  

1.2 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการวางแผน กำหนดขั้นตอนการสร้างผลิตภัณฑ์ เลือกใช้งานเครื่องมือ 
และเครื่องจักรอัตโนมัติในการผลิตชิ้นงานอย่างเหมาะสม และสามารถวัดละเอียดชิ้นงานด้วย
เครื่องวัด 3 มิติ (CMM)  

1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแสดงการเรียนรู้ด้วยตัวเองและสามารถจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือทบทวนและปรับปรุงสาระการเรียนรู้ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 
2.2 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับอุดมศึกษา 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 
1.  คำอธิบายรายวิชา 
ฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่องมือกลพื้นฐาน การบำรุงรักษา การคำนวณความเร็วตัด อัตราป้อน ในการใช้งาน
เครื่องมือกล และเรียนรู้กรรมวิธีการผลิตชิ้นงานด้วยการกลึง การกัด การเชื่อม การเจาะ ตลอดจนงานทำ
เกลียว  สามารถประยุกต์ใช้งานเครื่องมือกลในการขึ้นรูปโลหะตามแบบสั่งงาน และการตรวจสอบวัด
ละเอียดชิ้นงานด้วยเครื่องวัดขนาดชิ้นงาน 3 มิติ (CMM) ได ้
 
2.  จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

- - 3 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 
3.  จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
3.1 นักศึกษาสามารถสอบถามอาจารย์ผู้สอนในช่วงเวลาการเรียนการสอน และผ่านระบบสารสนเทศ 
3.2 อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1.16 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
- ความซื่อสัตย์ 
- การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
- ความมีวินัยและตรงต่อเวลา 
- มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
- ความตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 

1.17 วิธีการสอน 
- กำหนดข้อปฏิบัติในการเข้าห้องเรียน 
- บรรยายความรู้พื้นฐานสอดแทรกตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานอธิบายวิธีและกระบวนการปฏิบัติ

กับเครื่องมือจริง  
- สอดแทรกการสอนด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระเบียบวินัย การแต่งกาย บุคลิกภาพ รู้

กาลเทศะ มีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ การเคารพสิทธิผู้อ่ืน 
1.18 วิธีการประเมินผล 
- สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน การเคารพสิทธิของผู้อ่ืนระหว่างการทำปฏิบัติการร่วมกัน 

 
2.  ความรู้ 
     2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

- ความรู้ทางทฤษฎี และปฏิบัติกับเครื่องมือกลพ้ืนฐาน ที่ใช้ในรายวิชา 
- มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษาเครื่องมือกล 
- ความรู้การวางแผนก่อนการปฏิบัติงาน การกำหนดขึ้นตอนการผลิตโดยใช้เครื่องมือกลขั้น

พ้ืนฐาน 
- บูรณาการความรู้ ทักษะ ในการสร้างชิ้นงานตามแบบ และการตรวจวัดละละเอียดชิ้นงาน 

     2.2 วิธีการสอน 
- บรรยายทฤษฎีและหลักการสำคัญท่ีเกี่ยวข้อง 
- ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องจักรกล และเครื่องมือพ้ืนฐาน  
- มอบหมายรายงานหลังการปฏิบัติการทุกสัปดาห์ 
- สร้างชิ้นงานตามแบบท่ีได้รับมอบหมายเพ่ือให้นักศึกษา เกิดทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไข

ปัญหาด้วยตนเอง 
2.3 วิธีการประเมินผล 

- รายงานหลังการทำปฏิบัติการ และปฏิบัติการในคาบเรียน 
- การสอบกลางภาค 
- ชิ้นงานที่มอบหมาย และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 

3.  ทักษะทางปัญญา 
     3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

- สามารถใช้องค์ความรู้จากการทำปฏิบัติการ เพ่ือประยุกต์ใช้กับงานทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
ได้ 
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- สามารถคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ทักษะเพ่ือการผลิตและตรวจสอบชิ้นงานได้ 
- สามารถเสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต โดยใช้เครื่องมือกลพื้นฐานได้ 

     3.2 วิธีการสอน 
- ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ และทรอดแทรกกรณีศึกษาในคาบเรียน 
- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดในคาบเรียน 
- มอบหมายชิ้นงานให้นักศึกษาปฏิบัติและส่งงานหลังเรียน 

     3.3 วิธีการประเมินผล 
- คะแนนจากการปฏิบัติงานในคาบเรียน 
- ประเมินจากการเขียนรายงาน 
- คะแนนจากการสอบกลางภาค 
- ประเมินจากชิ้นงานที่ได้มอบหมาย และรายงานสรุปผลจากการทำชิ้นงาน 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

-  ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือใช้ในการสื่อสารทางวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  การรับผิดชอบในงานของตนเองที่ได้รับมอบหมาย 
-  การรู้จักการจัดสรรเวลาในการทำงาน ศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
-  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามท่ีมอบหมาย สามารถปรับตัวและ 
   ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่าง 
   เหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
-  ตระหนักถึงเรื่องความถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัยในการทำงาน 
 

     4.2 วิธีการสอน 
- การมอบหมายงานที่ต้องรับผิดชอบเป็นรายกลุ่ม 
- การฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพ่ือให้เกิดทักษะการทำงานเป็นทีม เพ่ือการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับ

กรรมวิธีการผลิตด้วยเครื่องมือกล 
- การยกตัวอย่างปัญหา และสอดแทรกแง่คิดท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

     4.3 วิธีการประเมินผล 
-  ประเมินจากการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

-  การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ศึกษาเนื้อหารายวิชาเพ่ิมเติมได้อย่างต่อเนื่องจาก SUT e-learning 

-  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่มี ในการเก็บรวบรวม สืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือที่จะนำมาประกอบในการแก้ไขปัญหาในกรบวนการผลิตด้วยเครื่องมือกลได้ 

- ทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยสัญลักษณ์ของงาน
ในกระบวนการผลิตด้วยเครื่องมือกล 
     5.2 วิธีการสอน 
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-  ให้นักศึกษาปฏิบัติสร้างชิ้นงานจริงตามแบบที่ได้รับมอบหมาย สรุปผล นำเสนอและรายงานผล
การปฏิบัติงาน เพื่อให้นักศึกษาฝึกการทักษะการสื่อสาร และการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
     5.3 วิธีการประเมินผล 

-  ประเมินจากการสร้างชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย ความถูกต้องของชิ้นงานเมื่อเทียบกับแบบ การ
เขียนรายงานผลหลังการทำปฏิบัติการ และการนำเสนอผลงาน  

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน และสื่อที่ใช้ 
ผู้สอน 

1 เครื่องมือขนาดเล็ก 
- ชนิดของเครื่องมือขนาดเล็ก

และ เครื่องมือตรวจวัดขนาด
ชิ้นงาน 

- ส่วนประกอบสำคัญของ
เครื่องมือขนาดเล็ก 

- วิธีการใช้งาน และการ
บำรุงรักษาเครื่องมือขนาด
เล็ก  
 

3 - เรียนทฤษฎี ด้วยตนเองใน
ระบบ SUT e-learning 
- ฝึกปฏิบัติการกับเครื่องมือ
กลพ้ืนฐาน 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา
และคณะ
ผู้สอนช่วย 

2 เครื่องกลึง 
- แนะนำเรื่องความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
เครื่องกลึง  

- หน้าที่และส่วนประกอบ
สำคัญของเครื่องกลึง 

- ชนิดของมีดกลึงและการ
เลือกใช้งาน  

- การคำนวณความเร็วป้อน 
(Feed rate) ความเร็วตัด 
(Cutting speed)  

- ลักษณะงานกลึง  
- อุปกรณ์จับงานกลึง 

3 - เรียนทฤษฎี ด้วยตนเองใน
ระบบ SUT e-learning 
- ฝึกปฏิบัติการกับเครื่องมือ
กลพ้ืนฐาน 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา
และคณะ
ผู้สอนช่วย 
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- การบำรุงรักษาเครื่องกลึง 
3 เครื่องเจาะและงานทำเกลียว 

- แนะนำความปลอดภัยในการ
ใช้งานเครื่องเจาะ 

- ส่วนประกอบ และหลักการ
ทำงานของเครื่องเจาะ 

- ดอกเจาะ และการเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับชิ้นงานเจาะ 

- การคำนวณความเร็วตัด 
- ประเภทของงานทำเกลียว

และกระบวนการทำเกลียว 
- การบำรุงรักษาเครื่องเจาะ 

และอุปกรณ์ประกอบงาน
เจาะ 

3 - เรียนทฤษฎี ด้วยตนเองใน
ระบบ SUT e-learning 
- ฝึกปฏิบัติการกับเครื่องมือ
กลพ้ืนฐาน 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา
และคณะ
ผู้สอนช่วย 

4 เครื่องกัด (Milling Machine) 
- แนะนำเรื่องความปลอดภัย

ในการใช้งานเครื่องกัด 
- ส่วนประกอบ และหลักการ

ทำงานของเครื่องกัด 
- ประเภทของดอกกัด 

(Cutting Tool) และการ
เลือกใช้งานให้เหมาะสม 

- ลักษณะของงานกัด การ
คำนวณความเร็วการกัด 
(Cutting speed) 

- การบำรุงรักษาเครื่องกัด 

3 - เรียนทฤษฎี ด้วยตนเองใน
ระบบ SUT e-learning 
- ฝึกปฏิบัติการกับเครื่องมือ
กลพ้ืนฐาน 

 

5 เครื่องเชื่อม (Welding Machine) 
- แนะนำเรื่องความปลอดภัย

ในการใช้งานเครื่องเชื่อม 
- ส่วนประกอบและหลักการ

ทำงานของเครื่องเชื่อม 
- ประเภทของงานเชื่อม และ

การปรับตั้งค่า กระแสไฟ
เชื่อมให้เหมาะสมกับงาน 

- การบำรุงรักษาเครื่องเชื่อม 

3 - เรียนทฤษฎี ด้วยตนเองใน
ระบบ SUT e-learning 
- ฝึกปฏิบัติการกับเครื่องมือ
กลพ้ืนฐาน 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา
และคณะ
ผู้สอนช่วย 
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6 เครื่องวัดชิ้นงาน 3 มิติ (CMM) 

- ความปลอดภัยในการใช้งาน
เครื่อง CMM 

- ประเภทของเครื่อง CMM 
- ส่วนประกอบที่สำคัญและ

หลักการทำงานของเครื่อง 
CMM 

- การสอบเทียบก่อนการวัด 
และการเลือกใช้หัววัดให้
เหมาะสมกับชิ้นงานวัด 

- การรายงานผลการวัด 
- การบำรุงรักษาเครื่อง CMM 

 

3 - เรียนทฤษฎี ด้วยตนเองใน
ระบบ SUT e-learning 
- ฝึกปฏิบัติการกับเครื่องมือ
กลพ้ืนฐาน 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา
และคณะ
ผู้สอนช่วย 

7 สอบกลางภาค 
8 ปฏิบัติการประยุกต์ กลึงขึ้นรูป

ชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน และใช้
เครื่องมือวัดในการตรวจสอบขนาด
ชิ้นงาน 
 

3 - ฝึกปฏิบัติการกับเครื่องมือ
กลพ้ืนฐาน 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา
และคณะ
ผู้สอนช่วย 

9 ปฏิบัติการประยุกต์ การเจาะและทำ
เกลียว ชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน 
และใช้เครื่องมือวัดในการตรวจสอบ
ขนาดชิ้นงาน 
 

3 - ฝึกปฏิบัติการกับเครื่องมือ
กลพ้ืนฐาน 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา
และคณะ
ผู้สอนช่วย 

10 ปฏิบัติการประยุกต์ การกัดข้ึนรูป
ชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน และใช้
เครื่องมือวัดในการตรวจสอบขนาด
ชิ้นงาน 

3 - ฝึกปฏิบัติการกับเครื่องมือ
กลพ้ืนฐาน 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา
และคณะ
ผู้สอนช่วย 

 
11 ปฏิบัติการประยุกต์ การเชื่อมขึ้นรูป

ชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน และใช้
เครื่องมือวัดในการตรวจสอบขนาด
ชิ้นงาน 

3 - ฝึกปฏิบัติการกับเครื่องมือ
กลพ้ืนฐาน 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา
และคณะ
ผู้สอนช่วย 
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12 ปฏิบัติการประยุกต์ งานประกอบ 
Assembly และการตรวจวัดละเอียด
ชิ้นงาน ตามแบบสั่งงาน นำเสนอผล
การทำชิ้นงานตามแบบสั่งงาน 

3 - ฝึกปฏิบัติการกับเครื่องมือ
กลพ้ืนฐาน 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา
และคณะ
ผู้สอนช่วย 

13 สอบปลายภาค  
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลนักศึกษา 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
1.1, 2.1, 3.1 - เข้าเรียน ทุกสัปดาห์ 5% 

1.1, 2.1, 3.1 - รายงานหลังทำปฏิบัติการ 
ตลอดภาค
การศึกษา 

15% 

1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1 

- การสอบกลางภาค 7 30% 

1.1, 2.1, 3.1, 
4.1, 5.1  

- สร้างชิ้นงานตามแบบสั่งงาน + นำเสนอผล 13 50% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  หนังสือ และเอกสารประกอบการสอนหลัก 

1. เอกสารประกอบการเรียนปฏิบัติการ 
2.  หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญ 
 
3.  หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิงที่แนะนำ  
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1.   กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา โดยใช้แบบประเมินการสอนของศูนย์บริการ

การศึกษาในด้านปริมาณเนื้อหา ประสิทธิภาพการสอน คุณภาพของความรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนอ่ืน ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามท่ีรายวิชานี้ต้องรับผิดชอบ  

2.   กลยุทธ์การประเมินการสอน 
อาจารย์ทุกท่านต้องถูกประเมินการสอนโดยนักศึกษาผ่านระบบประเมินของมหาวิทยาลัย และ

นอกจากนี้อาจประเมินจากการทดสอบย่อยว่านักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาที่สอนมากน้อยเพียงใด 
3.   การปรับปรุงการสอน 

'- คณาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอนและการประเมินผลที่คณะฯหรือ
มหาวิทยาลัยจัดให้ 

- ปรับปรุงเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอนให้ทันต่อยุคสมัยโดยใช้วารสารที่ทันสมัยในทุกหัวข้อ
อย่างสม่ำเสมอ 

4.   การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ และงานที่มอบหมาย 

5.   การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาโดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอน

โดยนักศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5) อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาที่สอน และกลยุทธ์การสอนที่ใช้ มีการประชุมกลุ่มผู้สอนในขั้นตอนก่อนการสอนในแต่
ละภาคการศึกษาเพื่อเตรียมงานและตกลงในกติกาว่าด้วยการเรียนการสอนให้อาจารย์ทุกท่านแจ้งให้
นักศึกษาเข้าใจตรงกัน และประชุมหลังการสอนเพื่อบันทึกปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนการสอน 
เพ่ือวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป 
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อรายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.   รหัสและชื่อรายวิชา 

ENG25 3400 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 (Mechanical Engineering Laboratory I) 

2.   จำนวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
      1  หน่วยกิต 1(0-3-3) 
3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 
       ประเภทรายวิชา กลุ่มวชิาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      อ.ธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง    ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน  (มีผู้ช่วยสอนปฏิบัติการร่วม 10 คน)     
5.    ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
       ภาคการศึกษาท่ี 1 / นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
      ENG25 2010 ทักษะพ้ืนฐานวิศวกรรมเครื่องกล, ENG25 2020 เทอร์โมไดนามิกส์ 1, 
 ENG25 2080 กลศาสตร์ของไหล 1, ENG25 2120 การถ่ายเทความร้อน และ  
 ENG30 2002 กลศาสตร์วัสดุ 1 
7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8.   สถานที่เรียน 
     ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       
9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 30 มิถุนายน 2564 
  



- 617 - 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกลพื้นฐาน การทดสอบทางดา้น
กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์วัสดุ และอุณหพลศาสตร์  

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประเมินสมรรถนะของอุปกรณ์ทางความร้อนและของไหล การหาสหสัมพันธ์ 
การออกแบบการทดลอง และเขียนรายงานทางวิศวกรรมได้ 

 
7. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาให้สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมใน  
ปัจจุบัน 

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ 

1.คำอธิบายรายวิชา 
8. การทดลองที่เกี่ยวกับปรากฎการณ์พื้นฐานและการประยุกต์ทางด้านวิศกรรมเครื่องกล เช่นกลศาสตร์ของ

ไหล กลศาสตร์วัสดุ และอุณหพลศาสตร์ ศึกษากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางความร้อนและของ
ไหลการประเมินสมรรถนะของอุปกรณ์ทางความร้อนและของไหล การหาสหสัมพันธ์ การออกแบบการ
ทดลอง การเขียนสรุปรายงานผลการทดลอง 

9.  
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

- - 3 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล     
 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยาที่ต้องพัฒนา 

- ตรงต่อเวลา  (เข้าห้องเรียน ส่งรายงาน) 
- รับผิดชอบต่อหน้าที่ (ตั้งใจฟังคำชี้แจงและทำปฏิบัติการ)  
- เคารพสิทธิผู้อื่น  
- เคารพกฎระเบียบที่ชอบธรรม 
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (ไม่ลอกรายงาน) 

1.2 วิธีการสอน 
- บรรยายพื้นฐานความรู้ แล้วอธิบายวิธีทำการทดลอง พร้อมยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องสอดแทรก  และให้

นักศึกษาได้มีส่วนร่วมอภิปราย  เสนอความคิด 
- สอดแทรกการสอนด้านคุณธรรมและจริยธรรม   เน้นความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม การตรงเวลา  

วินัยจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ความซื่อสัตย์  ความมีน้ำใจ  การเคารพและเชื่อฟังพ่อแม่ครูอาจารย์  
พร้อมทั้งอาจารย์ต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง 

- วางมาตรการเสริม  เช่น  กำหนดให้ส่งรายงานก่อนวันเรียน  ผู้ที่ลอกรายงานส่งจะได้รับเกรด F  และ
ไม่ให้คะแนนรายงานสำหรับผู้ที่ส่งช้ากว่ากำหนดส่ง  เป็นต้น 

1.3 วิธีการประเมินผล 
- สังเกตพัฒนาการด้านพฤติกรรมของผู้เรียนและการส่งรายงาน  แล้วปรับวิธีการสอดแทรกให้

เหมาะสม 
2.  ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
       -  ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกลพ้ืนฐาน  การทดสอบทางด้านกลศาสตร์
ของไหล กลศาสตร์วัสดุ และอุณหพลศาสตร์ 
       -  ผู้เรียนสามารถประเมินสมรรถนะของอุปกรณ์ทางความร้อนและของไหล การหาสหสัมพันธ์ การ
ออกแบบการทดลอง 
       -  สามารถเขียนรายงานทางวิศวกรรมเพ่ือนำเสนอข้อมูลให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
2.2 วิธีการสอน 

- บรรยายเพื่อทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนทำปฏิบัติการ  จากนั้นให้เวลาในการทำปฏิบัติการ 
แล้วผู้สอนแสดงตัวอย่างการคำนวณ  มอบหมายการเขียนรายงานเป็นรายบุคคล ผู้สอนตรวจให้คะแนน และให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษาเพ่ือใช้สามารถปรับปรุงและพัฒนาทักษะการเขียนรายงานทางวิศวกรรม 
2.3 วิธีการประเมินผล 

- รายงานผลการทำปฏิบัติการ 
- แบบทดสอบ และกิจกรรมในคาบเรียน 
- การสอบปลายภาค 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

- การคิดอย่างมีตรรก และ เป็นระบบ 
- วิศวกรญาณ 
- การคิดแบบเชื่อมโยง  
- จินตนาการ และนวัตกรรม 
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3.2 วิธีการสอน 
    การสอนเชิงโสกราติส (ใช้คำถามในการสอน แทนการบรรยายในบางส่วน) การให้ทำรายงานโดยมีบางส่วน
ต้องวิเคราะห์ อภิปราย และตอบคำถามเชิงแนวคิด (แทนการคำนวณ) 
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
    - ถามคำถามในห้องปฏิบัติการ และตรวจจากรายงาน 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

- มีความความรับผิดชอบในการทำปฏิบัติการ  
- กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูก เช่น กล้าถามปัญหา  และร่วมแสดงความคิดเห็น ทั้งในและนอกชั้นเรียน 
- สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2  วิธีการสอน 
- แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอนโดยการเล่าเรื่องต่างๆ  
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็นทั้งในห้องปฏิบัติการและหลังจากนั้น   
- พยายามยกตัวอย่างเรื่องที่เก่ียวข้องกับหัวข้อปฏิบัติการที่ท้าทาย น่าวิจารณ์ เพื่อให้คิดและแสดงออก  

4.3  วิธีการประเมิน 
      - พัฒนาการด้านการแสดงออกในและนอกชั้นเรียน 

- ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 
7. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- การแปลและตีความหมายของผลการทดลอง 
- การคำนวณเชิงตัวเลขเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองอย่างเป็นระบบ 
- การสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด และด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
- การสื่อสารด้วยการเขียนรายงานอย่างชัดเจน กระชับ ครอบคลุมบคลุม 

5.2 วิธีการสอน 
- ผู้สอนเป็นตัวอย่างด้วยการนำเสนอเนื้อหาอย่างชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ ใช้ภาษาท่ีดี  
- มอบหมายงานที่ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  จากวารสาร  ตำรา อินเทอร์เน็ต  

5.3 วิธีการประเมิน 
- พัฒนาการในคำนวณ วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 
- ปริมาณการอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศในการเขียนรายงาน  
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.แผนการสอน 
 
ปฏิบัติการที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียนการสอนและ

สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

1 Pipe network & Pressure 
loos in pipe 

3 - บรรยายทฤษฎีพ้ืนฐาน ผ่าน
สื่อวีดีโอ ร่วมกับในห้องเรียน 
- ทำปฏิบัติการตามหัวข้อเรียน 

คณาจารย์ 
และผู้ช่วย
สอน 
 

2 Material testing and 
Composite 

3 - บรรยายทฤษฎีพ้ืนฐาน ผ่าน
สื่อวีดีโอ ร่วมกับในห้องเรียน 
- ทำปฏิบัติการตามหัวข้อเรียน 

คณาจารย์ 
และผู้ช่วย
สอน 
 

3 Refrigeration cycle & Air 
conditioning system 

3 - บรรยายทฤษฎีพ้ืนฐาน ผ่าน
สื่อวีดีโอ ร่วมกับในห้องเรียน 
- ทำปฏิบัติการตามหัวข้อเรียน 

คณาจารย์ 
และผู้ช่วย
สอน 
 

4 Pump system & pump 
test 

3 - บรรยายทฤษฎีพ้ืนฐาน ผ่าน
สื่อวีดีโอ ร่วมกับในห้องเรียน 
- ทำปฏิบัติการตามหัวข้อเรียน 

คณาจารย์ 
และผู้ช่วย
สอน 
 

5 Internal & External 
Combustion Engine 

3 - บรรยายทฤษฎีพ้ืนฐาน ผ่าน
สื่อวีดีโอ ร่วมกับในห้องเรียน 
- ทำปฏิบัติการตามหัวข้อเรียน 

คณาจารย์ 
และผู้ช่วย
สอน 
 

6 HVAC System +Cooling 
Tower Performance 

3 - บรรยายทฤษฎีพ้ืนฐาน ผ่าน
สื่อวีดีโอ ร่วมกับในห้องเรียน 
- ทำปฏิบัติการตามหัวข้อเรียน 

คณาจารย์ 
และผู้ช่วย
สอน 
 

7 Wind Tunnel + Flow 
visualization 

3 - บรรยายทฤษฎีพ้ืนฐาน ผ่าน
สื่อวีดีโอ ร่วมกับในห้องเรียน 
- ทำปฏิบัติการตามหัวข้อเรียน 

คณาจารย์ 
และผู้ช่วย
สอน 
 

8 Heat Exchanger 3 - บรรยายทฤษฎีพ้ืนฐาน ผ่าน
สื่อวีดีโอ ร่วมกับในห้องเรียน 
- ทำปฏิบัติการตามหัวข้อเรียน 

คณาจารย์ 
และผู้ช่วย
สอน 
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9 Conduction & Convection 
Heat Transfer 

3 - บรรยายทฤษฎีพ้ืนฐาน ผ่าน
สื่อวีดีโอ ร่วมกับในห้องเรียน 
- ทำปฏิบัติการตามหัวข้อเรียน 

คณาจารย์ 
และผู้ช่วย
สอน 
 

10 Water turbine & Gas 
turbine 

3 - บรรยายทฤษฎีพ้ืนฐาน ผ่าน
สื่อวีดีโอ ร่วมกับในห้องเรียน 
- ทำปฏิบัติการตามหัวข้อเรียน 

คณาจารย์ 
และผู้ช่วย
สอน 
 

* จำนวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิต 
 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการ
ประเมิน 

ปฏิบัติการที่ 1 - 10 ทำแบบทดสอบก่อนทำปฏิบัติการ  
 

ทุกสัปดาห์ 

1.5% ในแต่ละ
ปฏิบัติการ 

ทำแบบทดสอบหลังปฏิบัติการ  1.5% ในแต่ละ
ปฏิบัติการ 

นำเสนอสรุป 1% ในแต่ละ
ปฏิบัติการ 

รูปเล่มรายงาน 6% ในแต่ละ
ปฏิบัติการ 

รวมปฏิบัติการที่ 1 - 10 70 % 
สอบประจำภาค 30 % 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา  
(Curriculum  Mapping)  ของรายละเอียดหลักสูตร  (แบบ  มคอ.2) 
** วิธีการประเมิน  เช่น  ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรือการทดสอบ 
  



- 622 - 

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ตำราและเอกสารหลัก 

- เอกสารประกอบการเรียนในแต่ล่ะปฏิบัติการ 
2.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

- 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
    เว็ปไซต์  ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา  เช่น  Wikipedia เพ่ือค้นคำอธิบายศัพท์ หรือ YouTube
เพ่ือค้นหาวิดีโอที่เกี่ยวข้อง 

 
หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- แบบประเมินเนื้อหารายวิชาและประเมินผู้สอนโดยนักศึกษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
- ขอเสนอแนะผ่านเว็ปบอร์ด  หรือระบบ  e-learning  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเพ่ือเป็นช่องทางในการ

สื่อสารกับนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยสาขาวิชา 
- การสังเกตการณ์สอนโดยอาจารย์ท่านอ่ืน 
- ผลการสอบและคะแนนรายงานของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังทราบผลประเมินการสอนในข้อ  2  สามารถนำมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  และมาตรการเสริม 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา ทำ
ได้โดย การทวนสอบจากคะแนนสอบ  หรือการสุ ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื ่น  มีการตั้ง
คณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา  โดยมีการประเมินข้อสอบและ
ความเหมาะสมของการให้คะแนน 
 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและโดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา  การรายงานรายวิชา
ของอาจารย์ผู้สอน  และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา  อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ทวนเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้  และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนและ
พัฒนารายละเอียดวิชา  เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื่อนำมาปรับปรุงรายวิชาสำหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป  นอกจากนี้  อาจมีการดำเนินการปรับเปลี่ยน
สลับอาจารย์ผู้สอน  เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของ
อาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.   รหัสและชื่อรายวิชา 

ENG25 3410 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 (Mechanical Engineering Laboratory II) 

2.   จำนวนหน่วยกิต (ระบบไตรภาค) 
      1  หน่วยกิต 1 (0-3-3) 
3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 
       ประเภทรายวิชา กลุ่มวชิาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์  
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      อ. ธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง      ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน  (มีผู้ช่วยสอนปฏิบัติการร่วม 10 คน)     
5.    ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
       ภาคการศึกษาท่ี 3/2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
      ENG25 2090 พลศาสตร์วิศวกรรมและการสั่นทางกล และ  
 ENG25 3080 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8.   สถานที่เรียน 
     ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       
9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 30 มิถุนายน 2564 
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หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
3. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

- เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้งานเครื่องมือทดสอบที่เกี่ยวข้องในงานทางวิศวกรรมเครื่องกล อาทิ
เช่น การทดสอบแบบไม่ทำลาย การวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน  

- เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้งานและควบคุมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางระบบเครื่องกล และ
สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

 
8. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาให้สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมใน  
ปัจจุบัน 

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการดำเนินการ 

1.คำอธิบายรายวิชา 
10. ฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่องมือทดสอบและตรวจสอบที่เก่ียวข้องในงานทางวิศวกรรมเครื่องกลอาทิ เช่น การ

ตรวจสอบโดยไม่ทำลาย การทดสอบยานยนต์  การทดสอบการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรหมุน และการ
ถ่วงสมดุลของเพลา ฝึกปฏิบัติการควบคุมระบบวิศวกรรมเครื่องกล ระบบไฮดรอลิค ระบบนิว เมติกส์  
ระบบควบคุมเครื่องยนต์ และ ระบบควบคุมมอเตอร์ ฝึกปฏิบัติใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล เช่น 
เครื่องสแกน 3มิติ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และ เครื่อง CNC 

11.  
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

- - 3 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล     
 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.4 คุณธรรม จริยาที่ต้องพัฒนา 

- ตรงต่อเวลา (เข้าห้องเรียน ส่งรายงาน) 
- รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตั้งใจฟังคำชี้แจงและทำปฏิบัติการ  
- เคารพสิทธิผู้อื่น เคารพกฎระเบียบที่ชอบธรรม 
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

1.5 วิธีการสอน 
- บรรยายพื้นฐานความรู้ แล้วอธิบายวิธีทำการทดลอง พร้อมยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องสอดแทรก  และให้

นักศึกษาได้มีส่วนร่วมอภิปราย  เสนอความคิด 
- สอดแทรกการสอนด้านคุณธรรมและจริยธรรม   เน้นความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม การตรงเวลา  

วินัยจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ความซื่อสัตย์  ความมีน้ำใจ  การเคารพและเชื่อฟังพ่อแม่ครูอาจารย์  
พร้อมทั้งอาจารย์ต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง 

- วางมาตรการเสริม  เช่น  กำหนดให้ส่งรายงานก่อนวันเรียน  ผู้ที่ลอกรายงานส่งจะได้รับเกรด F  และ
ไม่ให้คะแนนรายงานสำหรับผู้ที่ส่งช้ากว่ากำหนดส่ง  เป็นต้น 
 

1.6 วิธีการประเมินผล 
- สังเกตพัฒนาการด้านพฤติกรรมของผู้เรียนและการส่งรายงาน  แล้วปรับวิธีการสอดแทรกให้

เหมาะสม 
2.  ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
      - ผู้เรียนต้องมีทักษะในการเลือกใช้งานเครื่องมือทดสอบทางวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม 
      - ผู้เรียนต้องสามารถออกแบบ ควบคุม และประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ต้นกำลังที่เกี่ยวข้องกับระบบทางกลได้ 
      - ผู้เรียนต้องสามารถใช้งานเครื่องจักรช่วยผลิต อาทิเช่น เครื่องพิมพ์ 3 มิติ  เครื่องจักรกล CNC มีทักษะใน
การ วิเคราะห์ และเลือกวิธีในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 
2.2 วิธีการสอน 

- บรรยายเพื่อทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สอนสาธิตขั้นตอนทำปฏิบัติการ  จากนั้นให้เวลาในการทำ
ปฏิบัติการ มอบหมายงานหลังการทำปฏิบัติการ ผู้สอนตรวจให้คะแนน และให้ข้อมูลย้อนกลับ แก่ผู้เรียน 

 
2.3 วิธีการประเมินผล 

- การตอบคำถามระหว่างเรียน งานที่มอบหมาย และการสอบปลายภาค 
3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

- การคิดอย่างมีตรรกะ และ เป็นระบบ 
- วิศวกรญาณ 
- การคิดแบบเชื่อมโยง  
- จินตนาการ และนวัตกรรม 

3.2 วิธีการสอน 
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    การสอนเชิงโสกราติส (ใช้คำถามในการสอน แทนการบรรยายในบางส่วน) การให้ทำรายงานโดยมีบางส่วน
ต้องวิเคราะห์ อภิปราย และตอบคำถามเชิงแนวคิด (แทนการคำนวณ) 
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
    - ถามคำถามในห้องปฏิบัติการ ตรวจจากรายงาน และการสอบปลายภาค 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

- มีความความรับผิดชอบในการทำปฏิบัติการ  
- กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูก เช่น กล้าถามปัญหา  และร่วมแสดงความคิดเห็น ทั้งในและนอกชั้นเรียน 
- สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2  วิธีการสอน 
- แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างการสอนโดยการเล่าเรื่องต่างๆ  
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็นทั้งในห้องปฏิบัติการและหลังจากนั้น   
- พยายามยกตัวอย่างเรื่องที่เก่ียวข้องกับหัวข้อปฏิบัติการที่ท้าทาย น่าวิจารณ์ เพื่อให้คิดและแสดงออก  

4.3  วิธีการประเมิน 
      - พัฒนาการด้านการแสดงออกในและนอกชั้นเรียน 

- ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 
8. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- การแปลและตีความหมายของผลการทำปฏิบัติการ 
- การคำนวณเชิงตัวเลขเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองอย่างเป็นระบบ 
- การสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด และด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
- การสื่อสารด้วยการเขียนรายงานอย่างชัดเจน กระชับ ครอบคลุมบคลุม 

5.2 วิธีการสอน 
- ผู้สอนเป็นตัวอย่างด้วยการนำเสนอเนื้อหาอย่างชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ ใช้ภาษาท่ีดี  
- มอบหมายงานที่ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  จากวารสาร  ตำรา อินเทอร์เน็ต  

5.3 วิธีการประเมิน 
- พัฒนาการในคำนวณ วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 
- ปริมาณการอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศในการเขียนรายงาน  
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.แผนการสอน 
 
ปฏิบัติการที่  หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน*

(ชั่วโมง) 
กิจกรรมการเรียนการสอน

และสื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

1 Non-destructive Testing 3 - บรรยายทฤษฎีพ้ืนฐาน 
ผ่านสื่อวีดีโอ ร่วมกับใน
ห้องเรียน 
- ทำปฏิบัติการตามหัวข้อ
เรียน 

คณาจารย์ 
และผู้ช่วย
สอน 
 

2 Reverse Engineering (3D 
Scan) & Rapid 

3 - บรรยายทฤษฎีพ้ืนฐาน 
ผ่านสื่อวีดีโอ ร่วมกับใน
ห้องเรียน 
- ทำปฏิบัติการตามหัวข้อ
เรียน 

คณาจารย์ 
และผู้ช่วย
สอน 
 

3 Vibration analysis & Single 
plane balance 

3 - บรรยายทฤษฎีพ้ืนฐาน 
ผ่านสื่อวีดีโอ ร่วมกับใน
ห้องเรียน 
- ทำปฏิบัติการตามหัวข้อ
เรียน 

คณาจารย์ 
และผู้ช่วย
สอน 
 

4 Motor & Temperature 
Control 

3 - บรรยายทฤษฎีพ้ืนฐาน 
ผ่านสื่อวีดีโอ ร่วมกับใน
ห้องเรียน 
- ทำปฏิบัติการตามหัวข้อ
เรียน 

คณาจารย์ 
และผู้ช่วย
สอน 
 

5 Injection molding 3 - บรรยายทฤษฎีพ้ืนฐาน 
ผ่านสื่อวีดีโอ ร่วมกับใน
ห้องเรียน 
- ทำปฏิบัติการตามหัวข้อ
เรียน 

คณาจารย์ 
และผู้ช่วย
สอน 
 

6 Servo system 3 - บรรยายทฤษฎีพ้ืนฐาน 
ผ่านสื่อวีดีโอ ร่วมกับใน
ห้องเรียน 
- ทำปฏิบัติการตามหัวข้อ
เรียน 

คณาจารย์ 
และผู้ช่วย
สอน 
 



- 628 - 

7 Hydraulic & Pneumatic 
system 

3 - บรรยายทฤษฎีพ้ืนฐาน 
ผ่านสื่อวีดีโอ ร่วมกับใน
ห้องเรียน 
- ทำปฏิบัติการตามหัวข้อ
เรียน 

คณาจารย์ 
และผู้ช่วย
สอน 
 

8 Power transmission & 
Chassis Dynamometer 

3 - บรรยายทฤษฎีพ้ืนฐาน 
ผ่านสื่อวีดีโอ ร่วมกับใน
ห้องเรียน 
- ทำปฏิบัติการตามหัวข้อ
เรียน 

คณาจารย์ 
และผู้ช่วย
สอน 
 

9 CNC Machining 3 - บรรยายทฤษฎีพ้ืนฐาน 
ผ่านสื่อวีดีโอ ร่วมกับใน
ห้องเรียน 
- ทำปฏิบัติการตามหัวข้อ
เรียน 

คณาจารย์ 
และผู้ช่วย
สอน 
 

10 ECU injection and Ignition 3 - บรรยายทฤษฎีพ้ืนฐาน 
ผ่านสื่อวีดีโอ ร่วมกับใน
ห้องเรียน 
- ทำปฏิบัติการตามหัวข้อ
เรียน 

คณาจารย์ 
และผู้ช่วย
สอน 
 

* จำนวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิต 
 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการประเมิน 

ปฏิบัติการที่ 1 - 10 ทำแบบทดสอบก่อนทำปฏิบัติการ  
 

ทุกสัปดาห์ 

1.5% ในแต่ละปฏิบัติการ 
ทำแบบทดสอบหลังปฏิบัติการ  1.5% ในแต่ละปฏิบัติการ 
นำเสนอสรุป 1% ในแต่ละปฏิบัติการ 
รูปเล่มรายงาน 6% ในแต่ละปฏิบัติการ 

รวมปฏิบัติการที่ 1 - 10 70 % 
สอบประจำภาค 30 % 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.2) 
** วิธีการประเมิน เช่น ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรือการทดสอบ 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ตำราและเอกสารหลัก 
- เอกสารประกอบการเรียนในแต่ล่ะปฏิบัติการ 

2.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
- 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
    เว็ปไซต์  ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา  เช่น  Wikipedia เพ่ือค้นคำอธิบายศัพท์ หรือ YouTube
เพ่ือค้นหาวิดีโอที่เกี่ยวข้อง 

 
หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- แบบประเมินเนื้อหารายวิชาและประเมินผู้สอนโดยนักศึกษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
- ขอเสนอแนะผ่านเว็ปบอร์ด  หรือระบบ  e-learning  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเพ่ือเป็นช่องทางในการ

สื่อสารกับนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยสาขาวิชา 
- การสังเกตการณ์สอนโดยอาจารย์ท่านอ่ืน 
- ผลการสอบและคะแนนรายงานของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
หลังทราบผลประเมินการสอนในข้อ  2  สามารถนำมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  และมาตรการเสริม 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา ทำ
ได้โดย การทวนสอบจากคะแนนสอบ  หรือการสุ ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื ่น  มีการตั้ง
คณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา  โดยมีการประเมินข้อสอบและ
ความเหมาะสมของการให้คะแนน 
 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและโดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา  การรายงานรายวิชา
ของอาจารย์ผู้สอน  และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา  อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ทวนเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้  และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนและ
พัฒนารายละเอียดวิชา  เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื่อนำมาปรับปรุงรายวิชาสำหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป  นอกจากนี้  อาจมีการดำเนินการปรับเปลี่ยน
สลับอาจารย์ผู้สอน  เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของ
อาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ 
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ภาคผนวก 3 
 

คู่มือปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอน 
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