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ค ำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 
หลักสูตรวิศวกรรมศำตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 

ชื่อสถำบันกำรศึกษำ   มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ   วิทยำเขตหำดใหญ่  คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

     สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกลและเมคำทรอนิกส์ 
สำขำวิชำวิศวกรรมท่ีรับรองปริญญำ สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 

ปีกำรศึกษำท่ีรับรองปริญญำ  2564-2568 

 

ส่วนท่ี 1 หลักสูตร 
 

1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภำษำไทย  :     หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
ชื่อภำษำอังกฤษ :     Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering 

 
2. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 

ชื่อเต็มภำษำไทย   :  วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ชื่อย่อภำษำไทย :  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
ชื่อเต็มภำษำอังกฤษ  :  Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)  
ชื่อย่อภำษำอังกฤษ  :  B.Eng. (Mechanical Engineering) 

 
3. วิชำเอก/แขนงวิชำ 

ไม่มี 
 

4. ปรัชญำ หลักกำรและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร   

4.1. ปรัชญำของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะและคุณธรรม ซ่ึงสำมำรถ

ปฏิบัติงำนด้ำนวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่ำงถูกต้อง ตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
โดยจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำง Conceive design implement and operating หรือ CDIO (CDIO-based education 
framework) ใช้โจทย์จำกภำคกำรเกษตรและอุตสำหกรรมในประเทศ โดยเน้นภำคใต้เป็นหลักหรือโจทย์จำกงำนระบบรำงมำเป็นฐำน
ในกำรเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำและบูรณำกำรควำมรู้เชิงทฤษฎีและทักษะทำงวิชำชีพจำกกำรฝึกปฏิบัติ (Work 
integrated learning: WIL)   

หลักสูตรน้ีจัดท ำขึ้นเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรที่ส ำคัญสองฝ่ำย คือ  ผู้ใช้บัณฑิตใน
ภำคอุตสำหกรรม และสภำวิศวกร (Council of Engineers Thailand) ซ่ึงเป็นองค์กรวิชำชีพมีหน้ำที่รับรองปริญญำตำม
พระรำชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มำตรำ 8(3)  หลักสูตรมุ่งจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงรุก  ใช้โจทย์ทำงวิศวกรรมจำกภำคกำรเกษตร
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และอุตสำหกรรม หรือโจทย์จำกงำนระบบรำงเป็นฐำนในกำรเรียนรู้ เน้นบ่มเพำะควำมรู้ทำงวิชำกำรตำมกรอบของสภำวิศวกร และ
สร้ำงควำมตระหนักรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีและองค์ควำมรู้ทำงด้ำนวิศวกรรมสมัยใหม่ อำทิ วิศวกรรมระบบรำง ยำนยนต์ไฟฟ้ำสมัยใหม่ 
เพื่อตอบสนองต่อกำรพัฒนำกลุ่มอุตสำหกรรม S-curve ใหม่ ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมไทยแลนด์ 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579)  กลุ่มอุตสำหกรรมดังกล่ำวจะเป็นหลักในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตแบบก้ำวกระโดด ดังน้ันหลักสูตร
วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกลน้ีถือเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภำพส ำหรับผลิตบัณฑิตสำขำวิชำ
วิศวกรรมเครื่องกลซ่ึงเพรยีบพร้อมทั้งควำมรู้และคุณธรรมในกำรประกอบวิชำชีพ เพื่อเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศต่อไป  

4.2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
สร้ำงบัณฑิตที่มีควำมสำมำรถตำมผลลัพธ์กำรเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program learning outcomes, PLOs) ดังน้ี  

1) เคำรพกติกำของสังคม มีควำมซ่ือสัตย์ในวิชำชีพ มีควำมรับผิดชอบ และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง 
2) ประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลของภำค

กำรเกษตรและอุตสำหกรรมในภำคใต้หรืองำนระบบรำง 
(1)  อธิบำยควำมรู้ทำงวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่ำงถูกต้อง 
(2) ประยุกต์ควำมรู้ทำงวิศวกรรมเครื่องกลในกำรแก้ไขปัญหำทำงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่เก่ียวข้องกับ

ภำคกำรเกษตรและอุตสำหกรรมในภำคใต้หรืองำนระบบรำง 
3) สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศค้นคว้ำควำมรู้ได้อย่ำงมีวิจำรณญำณและพัฒนำตนเองอยู่เสมอ 
4) มีควำมเป็นผู้น ำ กล้ำแสดงออก และสำมำรถท ำงำนเป็นทีมบนบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม 
5) สำมำรถวิเครำะห์และสรุปเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพเพื่อกำรแก้ปัญหำและกำรตัดสินใจในเชิงวิศวกรรมได้  
 

5. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 

5.1. ระบบ   
ระบบทวิภำค โดย 1 ปีกำรศึกษำแบ่งออกเป็น 2 ภำคกำรศึกษำปกติ และมีระยะเวลำกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 15 สัปดำห์  

และข้อก ำหนดต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำชั้นปริญญำตรีและกำรศึกษำตลอดชีวิต 
5.2. กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน  

มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในภำคฤดูร้อน จ ำนวน 8 สัปดำห์ ในชั้นปีที่ 3 หรือตำมกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตร 

5.3.  กำรเทียบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภำค 
ไม่มี 
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6. แผนกำรศึกษำ 

รำยละเอียดแผนกำรศึกษำตลอดหลักสูตรของทุกแผนกำรศึกษำที่ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับผู้เข้ำศึกษำ 
 
 

ชั้นปีท่ี 1 
แผนกำรศึกษำหลักและแผนกำรศึกษำสหกิจศึกษำ 

 

ภำคกำรศึกษำท่ี 1   

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
200-111 สู่โลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
200-112 คณิตศำสตร์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
200-114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 2((2)-0-4) 
200-115 พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม 3((2)-2-5) 
200-116 พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับวิศวกร 3((2)-2-5) 
200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐำน 2((2)-0-4) 
890-00x สำระที่ 6 ภำษำและกำรสื่อสำร (1) 2((2)-0-4) 

  รวม 20((18)-4-38) 

 
ภำคกำรศึกษำท่ี 2   

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
215-101 สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญ 2((2)-0-4) 
215-102 แนะน ำวิศวกรรมเครื่องกล 1((1)-0-2) 
215-103 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 3((2)-3-4) 
215-121 กลศำสตร์วิศวกรรม: สถิตยศำสตร์ 2((2)-0-4) 
237-111 วัสดุวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
226-214 กระบวนกำรผลิตพื้นฐำน 2((1)-3-2) 
890-xxx สำระที่ 6 ภำษำและกำรสื่อสำร (2) 2((2)-0-4) 
950-102 ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6) 

  รวม 17((15)-6-30) 

 
หมำยเหตุ   กำรเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษให้เป็นไปตำมประกำศของทำงมหำวิทยำลัย 

  



 
 

ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 
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 ชั้นปีท่ี 2 
แผนกำรศึกษำหลักและแผนกำรศึกษำสหกิจศึกษำ 

 

ภำคกำรศึกษำท่ี 1   

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

001-102 ศำสตร์พระรำชำกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 2((2)-0-4) 
215-001 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
215-201 สมกำรเชิงอนุพันธ์ย่อย 2((2)-0-4) 
215-221 กลศำสตร์วิศวกรรม: พลศำสตร์ 3((3)-0-6) 
215-231 ชุดวิชำวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์ 6((4)-4-10) 
215-241 เทคโนโลยียำนยนต์ 3((2)-3-4) 
215-251 เครื่องมือวัด เซนเซอร์ และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3((3)-0-6) 

  รวม 20((17)-7-36) 

 
 

 
  

ภำคกำรศึกษำท่ี 2   

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
215-202 ระเบียบวิธีค ำนวณเชิงตัวเลขส ำหรับงำนวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
215-203 กระบวนกำรผลิต 2((2)-0-4) 
215-211 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 1 2(0-6-0) 
215-222 กลศำสตร์วัสดุ 3((3)-0-6) 
215-232 กำรถ่ำยเทควำมร้อน 3((3)-0-6) 
215-233 เครื่องจักรกลของไหลและระบบท่อ 3((3)-0-6) 
215-341 ยำนยนต์ไฟฟ้ำและยำนยนต์ไฟฟ้ำไฮบริด 3((3)-0-6) 
895-001 พลเมืองที่ดี 2((2)-0-4) 

  รวม 20(18-6-36) 



 
 

ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 
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ชั้นปีท่ี 3 
แผนกำรศึกษำหลักและแผนกำรศึกษำสหกิจศึกษำ 

 

ภำคกำรศึกษำท่ี 1   

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

200-411 พื้นฐำนระบบรำง 3((3)-0-6) 
215-312 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-0) 
215-321 กำรสั่นสะเทือนเชิงกล 3((3)-0-6) 
215-322 กลศำสตร์เครื่องจักรกล 3((3)-0-6) 
219-221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนวิศวกรรม 2((2)-3-4) 
219-322 วิทยำกำรหุ่นยนต์และปัญญำประดิษฐ์ 3((3)-0-6) 
388-100 สุขภำวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx สำระที่ 4 กำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทัน 2((2)-0-4) 
xxx-xxx สำระที่ 7 สุนทรียศำสตร์ 1((1)-0-2) 

  รวม 19(18-6-36) 

 
ภำคกำรศึกษำท่ี 2   

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
215-301 กำรจัดกำรและเศรษฐศำสตร์วิศวกรรม 2((2)-0-4) 
215-311 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 2 2(0-6-0) 
215-323 กำรออกแบบเครื่องจักร 3((3)-0-6) 
215-331 กำรท ำควำมเย็นและกำรปรับอำกำศ 3((3)-0-6) 
215-332 วิศวกรรมโรงจักรและระบบควำมร้อน 3((3)-0-6) 
215-351 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3((3)-0-6) 
001-103 ไอเดียสู่ธุรกิจ/สู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 1((1)-0-2) 
xxx-xxx สำระที่ 4 กำรรู้ดิจิทัล 2((2)-0-4) 
xxx-xxx สำระที่ 7 กีฬำ 1((1)-0-2) 

  รวม 20(18-6-36) 

 
ภำคฤดูร้อน   

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
215-300 กำรฝึกงำน ไม่น้อยกว่ำ 320 

ชั่วโมง 
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 ชั้นปีท่ี 4 
แผนกำรศึกษำหลัก 

 

ภำคกำรศึกษำท่ี 1   

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

215-411 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 3 2(0-6-0) 
xxx-xxx วิชำเลือกในหมวดวิชำเฉพำะ กลุ่มวิชำชีพ (1) 3(x-y-z) 
xxx-xxx วิชำเลือกในหมวดวิชำเฉพำะ กลุ่มวิชำชีพ (2) 3(x-y-z) 
xxx-xxx สำระที่ 5 กำรคิดเชิงระบบ 2((2)-0-4) 
xxx-xxx หมวดวิชำศึกษำทั่วไป วิชำเลือก (1)  2((x)-y-z) 

  รวม 12(x-y-z) 

 
ภำคกำรศึกษำท่ี 2   

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

xxx-xxx วิชำในหมวดวิชำเลือกเสรี (1) 3(x-y-z) 
xxx-xxx วิชำในหมวดวิชำเลือกเสรี (2) 3(x-y-z) 
xxx-xxx สำระที่ 5 กำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 2((2)-0-4) 
xxx-xxx หมวดวิชำศึกษำทั่วไป วิชำเลือก (2) 2((x)-y-z) 
xxx-xxx หมวดวิชำศึกษำทั่วไป วิชำเลือก (3) 2((x)-y-z) 

  รวม 12(x-y-z) 

 
  



 
 

ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 
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 ชั้นปีท่ี 4 
แผนกำรศึกษำสหกิจศึกษำ 

 

ภำคกำรศึกษำท่ี 1   

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

215-400 สหกิจศึกษำ 8(0-48-0) 

  รวม 8(0-48-0) 

 
ภำคกำรศึกษำท่ี 2   

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
xxx-xxx วิชำในหมวดวิชำเลือกเสรี (1) 3(x-y-z) 
xxx-xxx วิชำในหมวดวิชำเลือกเสรี (2) 3(x-y-z) 
xxx-xxx สำระที่ 5 กำรคิดเชิงระบบ 2((2)-0-4) 
xxx-xxx หมวดวิชำศึกษำทั่วไป วิชำเลือก (1) 2((x)-y-z) 
xxx-xxx สำระที่ 5 กำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 2((2)-0-4) 
xxx-xxx หมวดวิชำศึกษำทั่วไป วิชำเลือก (2) 2((x)-y-z) 
xxx-xxx หมวดวิชำศึกษำทั่วไป วิชำเลือก (3) 2((x)-y-z) 

  รวม 16(x-y-z) 

 
  



 
 

ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกลและเมคำทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  - 8 - 

 

7. กำรเทียบโอน/ยกเว้นรำยวิชำ 

ไม่มี 
 

8. สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 
   เริ่มใช้มำตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2549 
   กำรปรับปรุงหลักสูตรครั้งน้ี   ปรับปรุงมำจำกหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
  สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2559  
  ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรนโยบำยวิชำกำร  ในครำวประชุมครั้งที่ 18 (9/2563)  

เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 
  ได้รับควำมเห็นชอบและอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย  ในครำวประชุมครั้งที่ 418 (1/2564)  

เม่ือวันที่ 16 มกรำคม 2564        
  ได้รับกำรรับรองจำกสภำวิชำวิศวกร ในครำวประชุมครั้งที่.........................  
       เม่ือวันที่ .....................................................................  
  เปิดสอนภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 
 

9. ชื่อผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 

ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้รับรอง/อนุมัติ 

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่งบริหำร วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำและนวัตกรรม
กำรเรียนรู้ 

พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569 

 

10. ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำนหลักสูตร  

ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำน 
ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ อีเมล 

1 นำยสรำวุธ โกนสร้ำง ประธำนหลักสูตร 074-287-228 sarawut.g@email.psu.ac.th 

2 นำงธัญชนก พฤกษ์เมธำกุล ผู้ประสำนงำนหลักสูตร 074-287-036 thanchanok.pr@psu.ac.th 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 
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ส่วนท่ี 2  นักศึกษำ 
 

1. คุณสมบัติของผู้เขำ้ศึกษำ 

ต้องส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต ่ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนปลำยในแผนกำรเรียนของวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ หรือเทียบเท่ำ 
ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และหรือเป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับของกำรคัดเลือกของ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  หรือ 
ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมเกณฑ์กำรคัดเลือกภำยใต้โครงกำรพิเศษรับนักศึกษำ ซ่ึงจัดโดยคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

 

2. แผนกำรรับนักศึกษำและจ ำนวนนักศึกษำท่ีคำดว่ำจะจบ ในระยะ 5 ปี   

ตำรำงแสดงจ ำนวนนักศึกษำ 
ตำรำงท่ี 1: ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ม.6 

จ ำนวนนักศึกษำ 
จ ำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ปีที่ 1 80 80 80 80 80 

ปีที่ 2 – 80 80 80 80 

ปีที่ 3 – – 80 80 80 
ปีที่ 4 – – – 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 

จ ำนวนนักศึกษำที่คำดว่ำจะจบ  – – – 80 80 
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3. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (ตำมข้อตกลง Washington Accord) 

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงรำยวิชำของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมข้อตกลง Washington Accord 
ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington Accord 
รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

1 ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรม (Engineering Knowledge) 
- สำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
พื้นฐำนทำงวิศวกรรม และควำมรู้ เฉพำะทำงวิศวกรรม เพื่อกำร
แก้ไขและหำค ำตอบ ของปัญหำทำงวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

200-111 สู่โลกวิศวกรรม  พัฒนำกำรของวิศวกรรมศำสตร์สำขำต่ำงๆ องค์กรวิชำชีพ
วิศวกรรม เส้นทำงอำชีพวิศวกร จรรยำบรรณวิศวกร ปัญหำทำง
วิศวกรรม เทคนิคกำรวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ 
กำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม เทคนิคกำรน ำเสนอ 

200-112 คณิตศำสตร์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร   อุปนัยเชิงคณิตศำสตร์ ฟังก์ชันและกรำฟ ลิมิตและควำมต่อเน่ือง 
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน กำรประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชัน 
กำรประยุกต์ของปริพันธ์ 

200-113 ฟิสิกส์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร หน่วยปริมำณทำงฟิสิกส์และเวกเตอร์ ระบบแรงและกำรเคลื่อนที่ 
งำนและโมเมนต์ อนุภำคและวัตถุเกร็ง พลังงำนและโมเมนตัม 

200-114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศกร  สำรเคมีในชีวิตประจ ำวันและควำม
ปลอดภัย สมบัติทำงกำยภำพของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส  กฎ
ของแก๊ส กฎทรงมวลและปริมำณสำรสัมพันธ์  ปฏิกิริยำเคมีและ
สมดุล กรด-เบส  ปฏิกิริยำไฟฟ้ำเคมี เทอร์โมไดนำมิกส์ 

200-115 พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม กำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำกระแสตรง แรงดันไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำ 
และก ำลังไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำเบื้องต้น กฎของโอห์มและกฎของ
เคอร์ชอฟฟ์ กำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำกระแสสลับ ก ำลังไฟฟ้ำจริง
และก ำลังไฟฟ้ำรีแอกทีฟ ตัวประกอบก ำลัง กำรปรับปรุงค่ำตัว
ประกอบก ำลัง กำรคิดค่ำไฟฟ้ำแบบหน่ึงเฟส  ระบบไฟฟ้ำสำมเฟส 
หม้อแปลงไฟฟ้ำ เครื่องจักรกลไฟฟ้ำเบื้องต้น เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ
และมอเตอร์ไฟฟ้ำ แนะน ำเครื่องมือวัดทำงไฟฟ้ำ 
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200-116 พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส ำหรับวิศวกร 

หลักกำรและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ กำรท ำงำนร่วมกันของ
ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หลักกำรกระบวนกำรของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ หลักกำรของภำษำชั้นสูง วิธีกำรออกแบบและ
พัฒนำโปรแกรม ชนิดข้อมูลพื้นฐำนตัวแปร ค่ำคงที่ ตัวด ำเนินกำร 
และนิพจน์  ประโยคค ำสั่งและประโยคค ำสั่งเชิงประกอบ  กำร
ท ำงำนตำมล ำดับ กำรท ำงำนแบบทำงเลือกและกำรท ำงำนแบบวน
ซ ้ำ กำรตรวจแก้จุดบกพร่อง กำรออกแบบและพัฒนำโปรแกรมโดย
ใช้ภำษำระดับสูงเพื่อประยุกต์ใช้กับปัญหำทำงด้ำนวิศวกรรม กำร
ฝึกเขียนโปรแกรม 

200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐำน  ควำมส ำคัญของกำรเขียนเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐำน แบบ
วิศวกรรม เครื่องมืออุปกรณ์และวิธีใช้ กำรเขียนตัวเลขและ
ตัวอักษร ชนิดของเส้นและมำตรฐำนส ำหรับงำนเขียนแบบ 
เรขำคณิตประยุกต์ กำรเขียนภำพสำมมิติ กำรเขียนภำพออบลิก 
กำรเขียนภำพไอโซเมตริก กำรเขียนภำพฉำยออโธกรำฟฟิก กำรส
เก็ตภำพ กำรเขียนภำพตัด กำรก ำหนดขนำดและรำยละเอียดอ่ืนๆ 
ในแบบงำนเขียนแบบวิศวกรรม 

200-411 พื้นฐำนระบบรำง พื้นฐำนควำมรู้ทำงโครงสร้ำงพื้นฐำน ตัวยำนพำหนะ รำง ระบบ
ขับเคลื่อน และอำณัติสัญญำณ ควำมปลอดภัยของระบบรำง 

215-101 สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญ สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญอันดับที่หน่ึงและอันดับที่สอง กำรแปลง
ลำปลำซ กำรประยุกต์กับโจทย์ปัญหำทำงวิศวกรรม 

215-102 แนะน ำวิศวกรรมเครื่องกล แนะน ำศำสตร์ทำงด้ำนวิศวกรรมเครื่องกล อำชีวอนำมัย ควำม
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม จรรยำบรรณวิชำชีพ   
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215-121 กลศำสตร์วิศวกรรม: สถิตยศำสตร์ ระบบแรง เวกเตอร์ แรง โมเมนต์ แรงคู่ควบ แรงลัพธ์ ผังแรงอิสระ 
สมกำรสมดุลสถิตยศำสตร์ในสองและสำมมิติ ของอนุภำคและวัตถุ
แข็งเกร็ง โครงสร้ำงในระนำบข้อต่อหมุน ข้อต่อรับโมเมนต์ ชิ้นส่วน
เครื่องจักรกล จุดศูนย์มวล จุดศูนย์กลำงแรงโมเมนต์ โมเมนต์ของ
รูปทรง แรงภำยในคำน แผนผังแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดภำยใน
หน้ำตัดคำน แรงเสียดทำน 

215-201 สมกำรเชิงอนุพันธ์ย่อย สมกำรอนุพันธ์ย่อย กำรแยกตัวแปร อนุกรมฟูเรียร์ กำรเปลี่ยน
รูปแบบฟูเรียร์ กำรประยุกต์กับโจทย์ปัญหำทำงวิศวกรรม 

215-221  กลศำสตร์วิศวกรรม: พลศำสตร์  กฎเบื้องต้นเก่ียวกับกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ จลนศำสตร์ของอนุภำค
และวัตถุเกร็ง ได้แก่ กำรกระจัด ควำมเร็ว และควำมเร่ง ในกำร
เคลื่อนที่สัมบูรณ์และสัมพัทธ์ จลนพลศำสตร์ของอนุภำคและวัตถุ
แข็งเกร็ง ได้แก่ วิธีแรงและควำมเร่ง วิธีงำนและพลังงำน วิธีอิม
พัลส์และโมเมนตัม พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ WIL  โดยใช้โจทย์
วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำน 

237-111 วัสดุวิศวกรรม ศึกษำโครงสร้ำง สมบัติ กระบวนกำรผลิต และกำรประยุกต์ใช้วัสดุ
วิศวกรรม ได้แก่ โลหะ พอลิเมอร์ เซรำมิก วัสดุผสม วัสดุอิเลกทรอ
นิกส์ วัสดุอ่ืนๆ เฟสไดอะแกรม สมบัติเชิงกลของวัสดุ กำร
เสื่อมสภำพของวัสดุ 

2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ (Problem Analysis) 
- สำมำรถระบุ ตั้งสมกำร วิจัย สืบค้น และวิเครำะห์ ปัญหำทำง
วิศวกรรมที่ซับซ้อน เพื่อให้ได้ข้อสรุป ของปัญหำที่มีนัยส ำคัญ 

200-111 สู่โลกวิศวกรรม  พัฒนำกำรของวิศวกรรมศำสตร์สำขำต่ำงๆ องค์กรวิชำชีพ
วิศวกรรม เส้นทำงอำชีพวิศวกร จรรยำบรรณวิศวกร ปัญหำทำง
วิศวกรรม เทคนิคกำรวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ 
กำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม เทคนิคกำรน ำเสนอ 
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โดยใช้ หลักกำรทำง คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ธรรมชำติ และ 
วิทยำกำรทำงวิศวกรรมศำสตร์ 

215-101 สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญ สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญอันดับที่หน่ึงและอันดับที่สอง กำรแปลง
ลำปลำซ กำรประยุกต์กับโจทย์ปัญหำทำงวิศวกรรม 

215-102 แนะน ำวิศวกรรมเครื่องกล แนะน ำศำสตร์ทำงด้ำนวิศวกรรมเครื่องกล อำชีวอนำมัย ควำม
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม จรรยำบรรณวิชำชีพ   

215-103 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล เรขำคณิตบรรยำยเบื้องต้น ภำพช่วยและกำรหมุนภำพ รอยตัดและ
รอยต่อ ภำพคลี่ มำตรฐำนที่เก่ียวข้องส ำหรับกำรเขียนแบบ
เครื่องกล กำรเขียนแบบประกอบและแบบละเอียด กำรก ำหนด
เกณฑ์ควำมคลำดเคลื่อนและพิกัดเผื่อ กำรเขียนชิ้นส่วน
เครื่องจักรกล สัญลักษณ์งำนเชื่อม กำรเขียนแบบระบบท่อ กำรใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรเขียนแบบวิศวกรรม 

215-121 กลศำสตร์วิศวกรรม: สถิตยศำสตร์ ระบบแรง เวกเตอร์ แรง โมเมนต์ แรงคู่ควบ แรงลัพธ์ ผังแรงอิสระ 
สมกำรสมดุลสถิตยศำสตร์ในสองและสำมมิติ ของอนุภำคและวัตถุ
แข็งเกร็ง โครงสร้ำงในระนำบข้อต่อหมุน ข้อต่อรับโมเมนต์ ชิ้นส่วน
เครื่องจักรกล จุดศูนย์มวล จุดศูนย์กลำงแรงโมเมนต์ โมเมนต์ของ
รูปทรง แรงภำยในคำน แผนผังแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดภำยใน
หน้ำตัดคำน แรงเสียดทำน 

215-201 สมกำรเชิงอนุพันธ์ย่อย สมกำรอนุพันธ์ย่อย กำรแยกตัวแปร อนุกรมฟูเรียร์ กำรเปลี่ยน
รูปแบบฟูเรียร์ กำรประยุกต์กับโจทย์ปัญหำทำงวิศวกรรม 

215-202  ระเบียบวิธีค ำนวณเชิงตัวเลขส ำหรับงำน
วิศวกรรม 

วิธีเชิงตัวเลขในกำรแก้ปัญหำทำงวิศวกรรม ผลเฉลยของระบบ
สมกำรเชิงเส้น กำรประมำณค่ำในช่วงของข้อมูล วิธีกำรหำปริพันธ์
และกำรหำอนุพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมกำรเชิง
อนุพันธ์สำมัญ ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมกำรเชิงอนุพันธ์ย่อย 
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215-221 กลศำสตร์วิศวกรรม: พลศำสตร์  กฎเบื้องต้นเก่ียวกับกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ จลนศำสตร์ของอนุภำค
และวัตถุเกร็ง ได้แก่ กำรกระจัด ควำมเร็ว และควำมเร่ง ในกำร
เคลื่อนที่สัมบูรณ์และสัมพัทธ์ จลนพลศำสตร์ของอนุภำคและวัตถุ
แข็งเกร็ง ได้แก่ วิธีแรงและควำมเร่ง วิธีงำนและพลังงำน วิธีอิม
พัลส์และโมเมนตัม พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ WIL  โดยใช้โจทย์
วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำน 

215-222 กลศำสตร์วัสดุ แรงและควำมเค้น ควำมเค้นและควำมเครียดรูปแบบต่ำงๆ 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเค้นและควำมเครียด ควำมเค้นในคำน 
ผังแรงเฉือน โมเมนต์ดัด กำรโก่งตัวของคำน กำรโก่งตัวของเสำ 
วงกลมโมร์ ควำมเค้นผสม เกณฑ์กำรวิบัติ พัฒนำกำรเรียนรู้ตำม
แบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำน 

215-231 ชุดวิชำวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์ สมบัติของของไหล ควำมดันและกำรวัด  แรงกระท ำต่อวัตถุในของ
ไหล กำรไหลแบบต่ำงๆ กำรไหลในท่อและกำรวัดอัตรำกำรไหล 
จลนศำสตร์ของกำรไหล แนะน ำกำรวิเครำะห์กำรไหลขั้นสูง กฎข้อ
ที่หน่ึงและสองของอุณหพลศำสตร์ ฟังก์ชันเชิงอุณหพลศำสตร์และ
กำรประยุกต์ งำนและควำมร้อน  สมบัติทำงอุณหพลศำสตร์ของ
สำร กำรวิเครำะห์พลังงำนของระบบ กลจักรควำมร้อนและเครื่อง
ท ำควำมเย็น  สัมพันธภำพของคุณสมบัติของสำร กระบวนกำรปรับ
อำกำศ ปฏิบัติกำรเบื้องต้นของกำรไหลและอุณหพลศำสตร์ 
พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับ
อุตสำหกรรมเป็นฐำน 

215-232 กำรถ่ำยเทควำมร้อน กำรน ำควำมร้อน กำรน ำควำมร้อนในสภำวะคงตัวแบบ 1 และ 2 
มิติ  กำรน ำควำมร้อนในสภำวะไม่คงตัวแบบมิติเดียว  กำร
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วิเครำะห์กำรน ำควำมร้อนโดยวิธีเชิงตัวเลข  กำรพำควำมร้อน  
กำรวิเครำะห์เชิงมิติในกำรถ่ำยเทควำมร้อนแบบกำรพำ  กำรพำ
ควำมร้อนแบบธรรมชำติ  กำรพำควำมร้อนแบบบังคับบนผนังท่อ
กลม  แผ่นเรียบและภำยในท่อรูปต่ำงๆ   กำรวิเครำะห์กำรพำ
ควำมร้อนในอย่ำงง่ำย ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรถ่ำยเทควำมร้อน
และควำมเสียดทำน  กำรควบแน่นและกำรเดือด  กำรแผ่รังสีควำม
ร้อน  สมบัติกำรดูดกลืนและกำรเปล่งควำมร้อน  ตัวประกอบ
เชิงมุม  กำรแผ่รังสีของวัตถุด ำและวัตถุเทำ  อุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ควำมร้อน กำรเพิ่มกำรถ่ำยเทควำมร้อน พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ 
WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำน 

215-241 เทคโนโลยียำนยนต์   ประวัติควำมเป็นมำของเครื่องยนต์ ประเภทของเครื่องยนต์ 
หลักกำรท ำงำนและระบบต่ำงๆ ของเครื่องยนต์ แนวทำงกำร
พัฒนำเครื่องยนต์ กำรดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องยนต์  ปฏิบัติกำร
กำรใช้เครื่องมือเบื้องต้น  กำรถอด-ประกอบ ตรวจสภำพชิ้นส่วน
และกำรท ำงำนของเครื่องยนต์ หลักกำรท ำงำนและส่วนประกอบ
ของระบบส่งก ำลัง ระบบรองรับน ้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบ
เบรก ระบบไฟฟ้ำรถยนต์ กำรบ ำรุงรักษำระบบต่ำงๆ ปฏิบัติกำร
กำรใช้เครื่องมือเบื้องต้น กำรถอด-ประกอบ ตรวจสภำพชิ้นส่วน
และกำรท ำงำนของระบบต่ำง ๆ 

215-312 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเครื่องกล ปฏิบัติกำรเก่ียวกับกลศำสตร์วัสดุ กลศำสตร์ของไหล อุณหพล
ศำสตร์ ถ่ำยเทควำมร้อน กลศำสตร์เครื่องจักรกล กำรสั่นสะเทือน 
ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบและวัฏจักรทำงวิศวกรรมเครื่องกล 
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215-322 กลศำสตร์เครื่องจักรกล มโนทัศน์และค ำจ ำกัดควำมของกลไกพื้นฐำน กำรวิเครำะห์
จลนศำสตร์ของกลไกด้วยวิธีค ำนวณและวิธีกรำฟฟิก เช่น กลไก
แขนต่อ เฟืองชุด ลูกเบี้ยว และกลไกส่งก ำลัง กำรวิเครำะห์แรงของ
กลไก หลักกำรของดำลอมแบร์ กำรปรับสมดุลของเครื่องจักรกล 
พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับ
อุตสำหกรรมเป็นฐำน 

215-329  กลศำสตร์วัสดุ แรงและควำมเค้น ควำมเค้นและควำมเครียดรูปแบบต่ำงๆ 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเค้นและควำมเครียด ควำมเค้นในคำน 
ผังแรงเฉือน โมเมนต์ดัด กำรโก่งตัวของคำน กำรโก่งตัวของเสำ 
วงกลมโมร์ ควำมเค้นผสม เกณฑ์กำรวิบัติ 

237-111 วัสดุวิศวกรรม ศึกษำโครงสร้ำง สมบัติ กระบวนกำรผลิต และกำรประยุกต์ใช้วัสดุ
วิศวกรรม ได้แก่ โลหะ พอลิเมอร์ เซรำมิก วัสดุผสม วัสดุอิเลกทรอ
นิกส์ วัสดุอ่ืนๆ เฟสไดอะแกรม สมบัติเชิงกลของวัสดุ กำร
เสื่อมสภำพของวัสดุ 
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266-214  กระบวนกำรผลิตพื้นฐำน ระบบกำรผลิต กำรเลือกกระบวนกำรผลิต เครื่องจักรกล ใบมีด 
และอุปกรณ์จับยึดชิ้นงำนแบบต่ำงๆ กำรกลึงโลหะ กำรค ำนวณ
เวลำที่ใช้ในกำรกลึง ปฏิบัติกำรกลึงโลหะด้วยเครื่องกลึงธรรมดำ 
ชนิดและลักษณะสมบัติของโลหะแผ่น กระบวนกำรผลิตชิ้นงำน
โลหะแผ่นด้วยเครื่องจักรกลในโรงงำนอุตสำหกรรม เครื่องจักรกล
ซีเอ็นซีเลขส ำหรับงำนโลหะแผ่น กำรเขียนแผ่นคลี่ กำรยึดโลหะ
แผ่น ปฏิบัติกำรโลหะแผ่น หลักกำรเชื่อมโลหะ เครื่องมือและ
อุปกรณ์กำรเชื่อม ควำมปลอดภัยในงำนเชื่อม กระบวนกำรเชื่อม
โลหะแบบต่ำงๆ ท่ำเชื่อม แนวเชื่อมและกำรตรวจสอบ ปฏิบัติกำร
เชื่อมมิก/แมก และกำรเชื่อมอำร์ค 

3 กำรออกแบบ/พัฒนำหำค ำตอบของปัญหำ  
(Design/Development of Solutions) 
- สำมำรถพัฒนำหำค ำตอบของปัญหำทำง วิศวกรรมที่ซับซ้อน 
และออกแบบระบบ ชิ้นงำน หรือกระบวนกำร ตำมควำมจ ำเป็น
และเหมำะสม กับข้อพิจำรณำทำงด้ำนสำธำรณสุข ควำม
ปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม 

215-102 แนะน ำวิศวกรรมเครื่องกล แนะน ำศำสตร์ทำงด้ำนวิศวกรรมเครื่องกล อำชีวอนำมัย ควำม
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม จรรยำบรรณวิชำชีพ   

215-103 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล เรขำคณิตบรรยำยเบื้องต้น ภำพช่วยและกำรหมุนภำพ รอยตัดและ
รอยต่อ ภำพคลี่ มำตรฐำนที่เก่ียวข้องส ำหรับกำรเขียนแบบ
เครื่องกล กำรเขียนแบบประกอบและแบบละเอียด กำรก ำหนด
เกณฑ์ควำมคลำดเคลื่อนและพิกัดเผื่อ กำรเขียนชิ้นส่วน
เครื่องจักรกล สัญลักษณ์งำนเชื่อม กำรเขียนแบบระบบท่อ กำรใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรเขียนแบบวิศวกรรม 
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215-203 กระบวนกำรผลิต วิวัฒนำกำรของระบบกำรผลิต เศรษฐศำสตร์กับกำรผลิต 
แหล่งที่มำและสมบัติของวัสดุ กระบวนกำรผลิตและขึ้นรูปแบบ
ต่ำงๆ ของโลหะ เซรำมิก พลำสติกและยำง เครื่องจักรและวิธีกำร
ผลิตสมัยใหม่ที่ใช้ในอุตสำหกรรม ระบบอัตโนมัติส ำหรับ
อุตสำหกรรมกำรผลิต กรอบกำรเรียนรู้แบบ WIL โดยพัฒนำโจทย์
วิจัยร่วมกับอุตสำหกรรม 

215-233 เครื่องจักรกลของไหลและระบบท่อ ชิ้นส่วนพื้นฐำนของเครื่องจักรกลของไหล ทฤษฎีใบพัด ควำมรู้
เบื้องต้นเก่ียวกับกำรไหลในแนวแกนและในแนวรัศมี กำรวิเครำะห์
มิติ สมรรถภำพของปั๊มแบบเหว่ียงหนีศูนย์ กังหันน ้ำ ควำมเร็ว
จ ำเพำะคำวิเทชัน กังหันไอน ้ำ กำรเลือกปั๊มส ำหรับระบบให้
เหมำะสม กำรเลือกชนิดของปั๊มส ำหรับงำนต่ำงๆ  เกณฑ์และ
มำตรฐำนของระบบท่อ ระบบท่อประปำส ำหรับอำคำร กำรเพิ่ม
ควำมดันของน ้ำในระบบท่อ  กำรออกแบบระบบท่อระบำยน ้ำและ
ท่ออำกำศ กำรออกแบบระบบดับเพลิง พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ 
WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำน 

215-241 เทคโนโลยียำนยนต์   ประวัติควำมเป็นมำของเครื่องยนต์ ประเภทของเครื่องยนต์ 
หลักกำรท ำงำนและระบบต่ำงๆ ของเครื่องยนต์ แนวทำงกำร
พัฒนำเครื่องยนต์ กำรดูแลและบ ำรุงรักษำเครื่องยนต์  ปฏิบัติกำร
กำรใช้เครื่องมือเบื้องต้น  กำรถอด-ประกอบ ตรวจสภำพชิ้นส่วน
และกำรท ำงำนของเครื่องยนต์ หลักกำรท ำงำนและส่วนประกอบ
ของระบบส่งก ำลัง ระบบรองรับน ้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบ
เบรก ระบบไฟฟ้ำรถยนต์ กำรบ ำรุงรักษำระบบต่ำงๆ ปฏิบัติกำร
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กำรใช้เครื่องมือเบื้องต้น กำรถอด-ประกอบ ตรวจสภำพชิ้นส่วน
และกำรท ำงำนของระบบต่ำง ๆ 

215-321 กำรสั่นสะเทือนเชิงกล พฤติกรรมของระบบที่มีหน่ึงองศำของควำมอิสระ ควำมถี่ธรรมชำติ
และผลจำกควำมหน่วง กำรควงของเพลำ หลักกำรของเครื่องมือ
วัดกำรสั่นสะเทือน หลักกำรกันสะเทือน ระบบที่มีสององศำของ
ควำมอิสระ ได้แก่ โหมดและรูปทรงของโหมด หลักกำรของไดนำ
มิคแอ็บซอบเบอร์ แนะน ำระบบที่มีหลำยองศำของควำมอิสระ 
พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับ
อุตสำหกรรมเป็นฐำน 

215-322 กลศำสตร์เครื่องจักรกล มโนทัศน์และค ำจ ำกัดควำมของกลไกพื้นฐำน กำรวิเครำะห์
จลนศำสตร์ของกลไกด้วยวิธีค ำนวณและวิธีกรำฟฟิก เช่น กลไก
แขนต่อ เฟืองชุด ลูกเบี้ยว และกลไกส่งก ำลัง กำรวิเครำะห์แรงของ
กลไก หลักกำรของดำลอมแบร์ กำรปรับสมดุลของเครื่องจักรกล 
พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับ
อุตสำหกรรมเป็นฐำน 

215-323 กำรออกแบบเครื่องจักร พื้นฐำนกำรออกแบบเครื่องจักร และระบบเครื่องจักร คุณสมบัติ
ของวัสดุ ทฤษฎีกำรวิบัติ กำรวิบัติแบบสถิตและแบบล้ำ ผลของจุด
รวมควำมเค้นในงำนออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร กำรออกแบบ
ชิ้นส่วนเครื่องจักรอย่ำงง่ำย เช่น สกรูส่งก ำลัง สปริง ข้อต่อสลัก
เกลียว ข้อต่อเชื่อม กำรออกแบบชิ้นส่วนส่งก ำลัง เช่น เบรก
และคลัทช์ สำยพำน โซ่และสลิง  กำรเลือกใช้ตลับลูกปืน กำร
ออกแบบเพลำและอุปกรณ์จับยึด กำรหล่อลื่น ซีลและประเก็น 
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โครงงำนออกแบบเครื่องจักร พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ WIL  โดย
ใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำน 

215-331 กำรท ำควำมเย็นและกำรปรับอำกำศ หลักกำรท ำควำมเย็นและระบบท ำควำมเย็น และสัมประสิทธ์ิ
สมรรถนะ  กำรท ำควำมเย็นแบบอัดไอโดยวิธีเชิงกลส ำหรับกำรอัด
ชั้นเดียวและสองชั้น อุปกรณ์ของระบบท ำควำมเย็น  เครื่องอัดไอ  
เครื่องควบแน่น   เครื่องระเหย  อุปกรณ์ควบคุมกำรไหลของสำร
ท ำควำมเย็น  อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ  ชนิดของสำรท ำควำมเย็น 
ไซโครเมตริก กำรท ำควำมเย็นแบบระเหย และหอท ำควำมเย็น  
กำรท ำควำมเย็นแบบดูดซึม  กำรแช่แข็งอำหำร กำรควบคุม
เบื้องต้นในระบบปรับอำกำศ  กำรค ำนวณปริมำณควำมเย็นที่
ต้องกำร  กำรออกแบบระบบท่อลมและท่อน ้ำยำ พัฒนำกำรเรียนรู้
ตำมแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็น
ฐำน 

215-332 วิศวกรรมโรงจักรและระบบควำมร้อน ภำระไฟฟ้ำของโรงจักร กำรวำงแผนกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ กำร
วิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกำร
ผลิตไฟฟ้ำของโรงจักรแบบต่ำงๆ หลักกำรแปลงพลังงำนจำกโรง
จักรแบบต่ำงๆ ได้แก่  โรงไฟฟ้ำพลังน ้ำ  โรงจักรเครื่องยนต์สันดำป
ภำยใน โรงจักรไอน ้ำ โรงจักรกังหันก๊ำซ  โรงจักรวัฏจักรผสม และ
โรงจักรผลิตพลังร่วมควำมร้อนไฟฟ้ำ อุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ 
กังหันไอน ้ำ เครื่องก ำเนิดไอน ้ำ เครื่องควบแน่น หม้ออุ่นน ้ำ แนะน ำ
โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ อุปกรณ์ควบคุมและเครื่องมือวัด กระบวนกำร
ออกแบบระบบควำมร้อน  กำรพิจำรณำด้ำนเศรษฐศำสตร์ใน
ออกแบบระบบควำมร้อน  กำรเลือกอุปกรณ์ตำมควำมตองกำรของ
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ระบบควำมร้อน  กำรสร้ำงแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ของ
อุปกรณ์ควำมร้อน กำรจ ำลองสถำนกำรณ์ พัฒนำกำรเรียนรู้ตำม
แบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำน 

215-341 ยำนยนต์ไฟฟ้ำและยำนยนต์ไฟฟ้ำไฮบริด พื้นฐำนทำงด้ำนยำนยนต์ไฟฟ้ำ ต้นก ำลังของยำนยนต์และรูปแบบ
ระบบส่งก ำลัง ยำนยนต์ไฟฟ้ำและยำนยนต์ไฟฟ้ำไฮบริด 
องค์ประกอบของยำนยนต์ไฟฟ้ำและกำรท ำแบบจ ำลองของยำน
ยนต์ไฟฟ้ำ แนะน ำกำรจัดกำรพลังงำนของยำนยนต์ไฟฟ้ำเบื้องต้น 
แนะน ำระเบียบวิธีควบคุมเชิงท ำนำยแบบจ ำลองและกำร
ประยุกต์ใช้งำนในยำนยนต์ไฟฟ้ำ พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ WIL  
โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำน 

215-351  ระบบควบคุมอัตโนมัติ หลักกำรของระบบควบคุมอัตโนมัติ  กำรวิเครำะห์และจ ำลอง
ระบบพลวัตเชิงเส้น เสถียรภำพของระบบป้อนกลับเชิงเส้น กำร
วิเครำะห์กำรตอบสนองต่อเวลำ กำรวิเครำะห์กำรตอบสนองเชิง
ควำมถี่ กำรออกแบบและกำรชดเชยของระบบควบคุม พัฒนำกำร
เรียนรู้ตำมแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับ
อุตสำหกรรมเป็นฐำน 

219-221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน
วิศวกรรม 

กำรใช้เทคโนโลยีทำงด้ำนดิจิทัลส ำหรับงำนออกแบบและวิเครำะห์
ในงำนวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมตำรำงค ำนวณส ำหรับงำน
วิศวกรรม โปรแกรมกำรจ ำลองสถำนกำรณ์และออกแบบด้ำน
วิศวกรรมเครื่องกลและกำรประยุกต์งำนที่เก่ียวข้อง เช่น แมทแลบ 
(Matlab) หรือ ซำยแลบ โปรแกรมภำษำสคริป เช่น ไพทอน กรอบ
กำรเรียนแบบ WIL โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรม
เป็นฐำน 
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226-214 กระบวนกำรผลิตพื้นฐำน ระบบกำรผลิต กำรเลือกกระบวนกำรผลิต เครื่องจักรกล ใบมีด 
และอุปกรณ์จับยึดชิ้นงำนแบบต่ำงๆ กำรกลึงโลหะ กำรค ำนวณ
เวลำที่ใช้ในกำรกลึง ปฏิบัติกำรกลึงโลหะด้วยเครื่องกลึงธรรมดำ 
ชนิดและลักษณะสมบัติของโลหะแผ่น กระบวนกำรผลิตชิ้นงำน
โลหะแผ่นด้วยเครื่องจักรกลในโรงงำนอุตสำหกรรม เครื่องจักรกล
ซีเอ็นซีเลขส ำหรับงำนโลหะแผ่น กำรเขียนแผ่นคลี่ กำรยึดโลหะ
แผ่น ปฏิบัติกำรโลหะแผ่น หลักกำรเชื่อมโลหะ เครื่องมือและ
อุปกรณ์กำรเชื่อม ควำมปลอดภัยในงำนเชื่อม กระบวนกำรเชื่อม
โลหะแบบต่ำงๆ ท่ำเชื่อม แนวเชื่อมและกำรตรวจสอบ ปฏิบัติกำร
เชื่อมมิก/แมก และกำรเชื่อมอำร์ค 

237-111 วัสดุวิศวกรรม ศึกษำโครงสร้ำง สมบัติ กระบวนกำรผลิต และกำรประยุกต์ใช้วัสดุ
วิศวกรรม ได้แก่ โลหะ พอลิเมอร์ เซรำมิก วัสดุผสม วัสดุอิเลกทรอ
นิกส์ วัสดุอ่ืนๆ เฟสไดอะแกรม สมบัติเชิงกลของวัสดุ กำร
เสื่อมสภำพของวัสดุ 

4 กำรสืบค้น (Investigation) 
- สำมำรถด ำเนินกำรสืบค้นเพื่อหำค ำตอบของ ปัญหำทำง
วิศวกรรมที่ซับซ้อน โดยใช้ควำมรู้จำกงำนวิจัยและวิธีกำรวิจัย 
รวมถึง กำรออกแบบกำรทดลอง กำรวิเครำะห์ และกำรแปล
ควำมหมำยของข้อมูล  
กำรสังเครำะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ เชื่อถือได้ 

215-102 แนะน ำวิศวกรรมเครื่องกล แนะน ำศำสตร์ทำงด้ำนวิศวกรรมเครื่องกล อำชีวอนำมัย ควำม
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม จรรยำบรรณวิชำชีพ   

215-211 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 1 โครงงำนตำมกรอบกำรเรียนแบบ WIL โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำ
ร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำนเพื่อฝึกฝนกำรค้นคว้ำ ทดลองวิจัย 
กำรพัฒนำรูปแบบธุรกิจ หรือศึกษำเรื่องหน่ึงเรื่องใดด้วยตัว
นักศึกษำเอง โดยมีอำจำรย์ที่ปรึกษำ พี่เลี้ยง หรือผู้ประกอบกำรให้
ค ำแนะน ำ หัวข้อที่ศึกษำและขอบเขตได้รับกำรเห็นชอบจำก
กรรมกำรประจ ำหลักสูตร 
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215-300  กำรฝึกงำน กำรฝึกงำนในโรงงำนอุตสำหกรรมหรือหน่วยงำนที่คล้ำยคลึงกัน  
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 320 ชั่วโมง ต้องเขียนรำยงำนเสนอคณำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร 

215-311 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 2 โครงงำนตำมกรอบกำรเรียนแบบ WIL โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำ
ร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำนเพื่อฝึกฝนกำรค้นคว้ำ ทดลองวิจัย 
กำรพัฒนำรูปแบบธุรกิจ หรือศึกษำเรื่องหน่ึงเรื่องใดด้วยตัว
นักศึกษำเอง โดยมีอำจำรย์ที่ปรึกษำ พี่เลี้ยง หรือผู้ประกอบกำรให้
ค ำแนะน ำ หัวข้อที่ศึกษำและขอบเขตได้รับกำรเห็นชอบจำก
กรรมกำรประจ ำหลักสูตร 

215-400 สหกิจศึกษำ กำรฝึกงำนและศึกษำระบบกำรท ำงำนจริงในสถำนประกอบกำรที่
เก่ียวกับวิศวกรรมเครื่องกล นักศึกษำจะต้องปฏิบัติงำนในฐำนะ
เสมือนพนักงำนของสถำนประกอบกำร  เพื่อเสริมสร้ำงให้เกิดกำร
พัฒนำทักษะด้ำนอำชีพจำกกำรบูรณำกำรควำมรู้ในห้องเรียนกับ
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน นักศึกษำจะต้องมีชั่วโมงกำรท ำงำนเต็ม
เวลำในสถำนประกอบกำรธุรกิจรวมไม่น้อยกว่ำ 16 สัปดำห์ หรือ 1 
ภำคกำรศึกษำ เม่ือสิ้นสุดกำรฝึกงำน นักศึกษำต้องรำยงำนและ
จัดท ำรำยงำนสรุปผล กำรท ำงำนฉบับสมบูรณ์ให้กับสถำน
ประกอบกำร อำจำรย์ที่ปรึกษำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกับ
สถำนประกอบกำร 
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รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

215-411 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 3 โครงงำนทำงด้ำนวิศวกรรมเครื่องกลตำมควำมสนใจ ซ่ึงพัฒนำตำม
กรอบกำรเรียนแบบ WIL กำรเขียนข้อเสนอโครงกำรภำยใต้กำรให้
ค ำปรึกษำของอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำนและข้อเสนอแนะจำก
กรรมกำรประเมินโครงงำน ด ำเนินงำนตำมข้อเสนอโครงกำร กำร
เขียนรำยงำนฉบับสมบูรณ์ กำรน ำเสนอผลงำน 

5 กำรใช้เครื่องมือทันสมัย (Modern Tool Usage) 
- สำมำรถสร้ำง เลือกใช้ เทคนิควิธี ทรัพยำกร และ ใช้เครื่องมือ
ทันสมัยทำงวิศวกรรมและเทคโนโลยี สำรสนเทศ รวมถึงกำร
พยำกรณ์ กำรท ำแบบจ ำลองของงำนทำงวิศวกรรมที่ซับซ้อนที่ 
เข้ำใจถึงข้อจ ำกัดของเครื่องมือต่ำงๆ 

215-211 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 1 โครงงำนตำมกรอบกำรเรียนแบบ WIL โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำ
ร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำนเพื่อฝึกฝนกำรค้นคว้ำ ทดลองวิจัย 
กำรพัฒนำรูปแบบธุรกิจ หรือศึกษำเรื่องหน่ึงเรื่องใดด้วยตัว
นักศึกษำเอง โดยมีอำจำรย์ที่ปรึกษำ พี่เลี้ยง หรือผู้ประกอบกำรให้
ค ำแนะน ำ หัวข้อที่ศึกษำและขอบเขตได้รับกำรเห็นชอบจำก
กรรมกำรประจ ำหลักสูตร 

215-251 เครื่องมือวัด เซนเซอร์ และอินเตอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง 

นิยำมของระบบกำรวัดและมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง ควำมไม่แน่นอน
ของกำรวัด สถิติส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูล หลักกำรและคุณสมบัติ
ของตัวตรวจรู้ กำรวัดทำงไฟฟ้ำ กำรวัดทำงกล ระบบเก็บข้อมูล
อัตโนมัติ ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเครือข่ำยตัวตรวจรู้ ควำมรู้
เบื้องต้นเก่ียวกับคลำวด์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ปฏิบัติกำร
ของกำรวัดทำงวิศวกรรม พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ WIL  โดยใช้
โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำน 

215-300  กำรฝึกงำน กำรฝึกงำนในโรงงำนอุตสำหกรรมหรือหน่วยงำนที่คล้ำยคลึงกัน  
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 320 ชั่วโมง ต้องเขียนรำยงำนเสนอคณำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร 

215-311 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 2 โครงงำนตำมกรอบกำรเรียนแบบ WIL โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำ
ร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำนเพื่อฝึกฝนกำรค้นคว้ำ ทดลองวิจัย 
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รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

กำรพัฒนำรูปแบบธุรกิจ หรือศึกษำเรื่องหน่ึงเรื่องใดด้วยตัว
นักศึกษำเอง โดยมีอำจำรย์ที่ปรึกษำ พี่เลี้ยง หรือผู้ประกอบกำรให้
ค ำแนะน ำ หัวข้อที่ศึกษำและขอบเขตได้รับกำรเห็นชอบจำก
กรรมกำรประจ ำหลักสูตร 

215-341 ยำนยนต์ไฟฟ้ำและยำนยนต์ไฟฟ้ำไฮบริด พื้นฐำนทำงด้ำนยำนยนต์ไฟฟ้ำ ต้นก ำลังของยำนยนต์และรูปแบบ
ระบบส่งก ำลัง ยำนยนต์ไฟฟ้ำและยำนยนต์ไฟฟ้ำไฮบริด 
องค์ประกอบของยำนยนต์ไฟฟ้ำและกำรท ำแบบจ ำลองของยำน
ยนต์ไฟฟ้ำ แนะน ำกำรจัดกำรพลังงำนของยำนยนต์ไฟฟ้ำเบื้องต้น 
แนะน ำระเบียบวิธีควบคุมเชิงท ำนำยแบบจ ำลองและกำร
ประยุกต์ใช้งำนในยำนยนต์ไฟฟ้ำ พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ WIL  
โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำน 

215-351  ระบบควบคุมอัตโนมัติ หลักกำรของระบบควบคุมอัตโนมัติ  กำรวิเครำะห์และจ ำลอง
ระบบพลวัตเชิงเส้น เสถียรภำพของระบบป้อนกลับเชิงเส้น กำร
วิเครำะห์กำรตอบสนองต่อเวลำ กำรวิเครำะห์กำรตอบสนองเชิง
ควำมถี่ กำรออกแบบและกำรชดเชยของระบบควบคุม พัฒนำกำร
เรียนรู้ตำมแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับ
อุตสำหกรรมเป็นฐำน 

215-400 สหกิจศึกษำ กำรฝึกงำนและศึกษำระบบกำรท ำงำนจริงในสถำนประกอบกำรที่
เก่ียวกับวิศวกรรมเครื่องกล นักศึกษำจะต้องปฏิบัติงำนในฐำนะ
เสมือนพนักงำนของสถำนประกอบกำร  เพื่อเสริมสร้ำงให้เกิดกำร
พัฒนำทักษะด้ำนอำชีพจำกกำรบูรณำกำรควำมรู้ในห้องเรียนกับ
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน นักศึกษำจะต้องมีชั่วโมงกำรท ำงำนเต็ม
เวลำในสถำนประกอบกำรธุรกิจรวมไม่น้อยกว่ำ 16 สัปดำห์ หรือ 1 
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ภำคกำรศึกษำ เม่ือสิ้นสุดกำรฝึกงำน นักศึกษำต้องรำยงำนและ
จัดท ำรำยงำนสรุปผล กำรท ำงำนฉบับสมบูรณ์ให้กับสถำน
ประกอบกำร อำจำรย์ที่ปรึกษำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกับ
สถำนประกอบกำร 

215-411 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 3 โครงงำนทำงด้ำนวิศวกรรมเครื่องกลตำมควำมสนใจ ซ่ึงพัฒนำตำม
กรอบกำรเรียนแบบ WIL กำรเขียนข้อเสนอโครงกำรภำยใต้กำรให้
ค ำปรึกษำของอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำนและข้อเสนอแนะจำก
กรรมกำรประเมินโครงงำน ด ำเนินงำนตำมข้อเสนอโครงกำร กำร
เขียนรำยงำนฉบับสมบูรณ์ กำรน ำเสนอผลงำน 

219-221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน
วิศวกรรม 

กำรใช้เทคโนโลยีทำงด้ำนดิจิทัลส ำหรับงำนออกแบบและวิเครำะห์
ในงำนวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมตำรำงค ำนวณส ำหรับงำน
วิศวกรรม โปรแกรมกำรจ ำลองสถำนกำรณ์และออกแบบด้ำน
วิศวกรรมเครื่องกลและกำรประยุกต์งำนที่เก่ียวข้อง เช่น แมทแลบ 
(Matlab) หรือ ซำยแลบ โปรแกรมภำษำสคริป เช่น ไพทอน กรอบ
กำรเรียนแบบ WIL โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรม
เป็นฐำน 

219-322  วิทยำกำรหุ่นยนต์และปัญญำประดิษฐ์ แนะน ำวิทยำกำรหุ่นยนต์ ประเภทของหุ่นยนต์ เซนเซอร์และตัว
ท ำงำนของหุ่นยนต์ หลักกำรของเดนำวิท-ฮำเทนเบิร์กเพื่อก ำหนด
พำรำมิเตอร์ของหุ่นยนต์ สมกำรฟอร์เวิร์ดและสมกำรอินเวิร์สคิเน
เมติกส์ แนะน ำปัญญำประดิษฐ์ กรณีศึกษำของกำรน ำ
ปัญญำประดิษฐ์ไปใช้ พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ WIL  โดยพัฒนำ
โจทย์วิจัยร่วมกับอุตสำหกรรม 
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6 วิศวกรและสังคม (The Engineer and Society) 
- สำมำรถใช้เหตุและผลจำกหลักกำรและควำมรู้ที่ ได้รับ มำ
ประเมินประเด็นและผลกระทบต่ำงๆ ทำงสังคม ชีวอนำมัย ควำม
ปลอดภัย กฎหมำย และวัฒนธรรมที่เก่ียวพันกับกำรปฏิบัติ
วิชำชีพวิศวกรรม 

200-111 สู่โลกวิศวกรรม  พัฒนำกำรของวิศวกรรมศำสตร์สำขำต่ำงๆ องค์กรวิชำชีพ
วิศวกรรม เส้นทำงอำชีพวิศวกร จรรยำบรรณวิศวกร ปัญหำทำง
วิศวกรรม เทคนิคกำรวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ 
กำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม เทคนิคกำรน ำเสนอ 

215-102 แนะน ำวิศวกรรมเครื่องกล แนะน ำศำสตร์ทำงด้ำนวิศวกรรมเครื่องกล อำชีวอนำมัย ควำม
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม จรรยำบรรณวิชำชีพ   

215-300  กำรฝึกงำน กำรฝึกงำนในโรงงำนอุตสำหกรรมหรือหน่วยงำนที่คล้ำยคลึงกัน  
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 320 ชั่วโมง ต้องเขียนรำยงำนเสนอคณำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร 

215-332 วิศวกรรมโรงจักรและระบบควำมร้อน ภำระไฟฟ้ำของโรงจักร กำรวำงแผนกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ กำร
วิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกำร
ผลิตไฟฟ้ำของโรงจักรแบบต่ำงๆ หลักกำรแปลงพลังงำนจำกโรง
จักรแบบต่ำงๆ ได้แก่  โรงไฟฟ้ำพลังน ้ำ  โรงจักรเครื่องยนต์สันดำป
ภำยใน โรงจักรไอน ้ำ โรงจักรกังหันก๊ำซ  โรงจักรวัฏจักรผสม และ
โรงจักรผลิตพลังร่วมควำมร้อนไฟฟ้ำ อุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ 
กังหันไอน ้ำ เครื่องก ำเนิดไอน ้ำ เครื่องควบแน่น หม้ออุ่นน ้ำ แนะน ำ
โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ อุปกรณ์ควบคุมและเครื่องมือวัด กระบวนกำร
ออกแบบระบบควำมร้อน  กำรพิจำรณำด้ำนเศรษฐศำสตร์ใน
ออกแบบระบบควำมร้อน  กำรเลือกอุปกรณ์ตำมควำมตองกำรของ
ระบบควำมร้อน  กำรสร้ำงแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ของ
อุปกรณ์ควำมร้อน กำรจ ำลองสถำนกำรณ์ พัฒนำกำรเรียนรู้ตำม
แบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำน 



 
 

ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

215-400 สหกิจศึกษำ กำรฝึกงำนและศึกษำระบบกำรท ำงำนจริงในสถำนประกอบกำรที่
เก่ียวกับวิศวกรรมเครื่องกล นักศึกษำจะต้องปฏิบัติงำนในฐำนะ
เสมือนพนักงำนของสถำนประกอบกำร  เพื่อเสริมสร้ำงให้เกิดกำร
พัฒนำทักษะด้ำนอำชีพจำกกำรบูรณำกำรควำมรู้ในห้องเรียนกับ
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน นักศึกษำจะต้องมีชั่วโมงกำรท ำงำนเต็ม
เวลำในสถำนประกอบกำรธุรกิจรวมไม่น้อยกว่ำ 16 สัปดำห์ หรือ 1 
ภำคกำรศึกษำ เม่ือสิ้นสุดกำรฝึกงำน นักศึกษำต้องรำยงำนและ
จัดท ำรำยงำนสรุปผล กำรท ำงำนฉบับสมบูรณ์ให้กับสถำน
ประกอบกำร อำจำรย์ที่ปรึกษำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกับ
สถำนประกอบกำร 

215-411 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 3 โครงงำนทำงด้ำนวิศวกรรมเครื่องกลตำมควำมสนใจ ซ่ึงพัฒนำตำม
กรอบกำรเรียนแบบ WIL กำรเขียนข้อเสนอโครงกำรภำยใต้กำรให้
ค ำปรึกษำของอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำนและข้อเสนอแนะจำก
กรรมกำรประเมินโครงงำน ด ำเนินงำนตำมข้อเสนอโครงกำร กำร
เขียนรำยงำนฉบับสมบูรณ์ กำรน ำเสนอผลงำน 

7 สิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน (Environment and 
Sustainability) 
- สำมำรถเข้ำใจผลกระทบของค ำตอบของปัญหำงำนทำง
วิศวกรรมในบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำมำรถแสดง
ควำมรู้และควำมจ ำเป็นของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

200-111 สู่โลกวิศวกรรม  พัฒนำกำรของวิศวกรรมศำสตร์สำขำต่ำงๆ องค์กรวิชำชีพ
วิศวกรรม เส้นทำงอำชีพวิศวกร จรรยำบรรณวิศวกร ปัญหำทำง
วิศวกรรม เทคนิคกำรวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ 
กำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม เทคนิคกำรน ำเสนอ 

215-102 แนะน ำวิศวกรรมเครื่องกล แนะน ำศำสตร์ทำงด้ำนวิศวกรรมเครื่องกล อำชีวอนำมัย ควำม
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม จรรยำบรรณวิชำชีพ   

215-331 กำรท ำควำมเย็นและกำรปรับอำกำศ หลักกำรท ำควำมเย็นและระบบท ำควำมเย็น และสัมประสิทธ์ิ
สมรรถนะ  กำรท ำควำมเย็นแบบอัดไอโดยวิธีเชิงกลส ำหรับกำรอัด



 
 

ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ชั้นเดียวและสองชั้น อุปกรณ์ของระบบท ำควำมเย็น  เครื่องอัดไอ  
เครื่องควบแน่น   เครื่องระเหย  อุปกรณ์ควบคุมกำรไหลของสำร
ท ำควำมเย็น  อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ  ชนิดของสำรท ำควำมเย็น 
ไซโครเมตริก กำรท ำควำมเย็นแบบระเหย และหอท ำควำมเย็น  
กำรท ำควำมเย็นแบบดูดซึม  กำรแช่แข็งอำหำร กำรควบคุม
เบื้องต้นในระบบปรับอำกำศ  กำรค ำนวณปริมำณควำมเย็นที่
ต้องกำร  กำรออกแบบระบบท่อลมและท่อน ้ำยำ พัฒนำกำรเรียนรู้
ตำมแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็น
ฐำน 

215-332 วิศวกรรมโรงจักรและระบบควำมร้อน ภำระไฟฟ้ำของโรงจักร กำรวำงแผนกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ กำร
วิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกำร
ผลิตไฟฟ้ำของโรงจักรแบบต่ำงๆ หลักกำรแปลงพลังงำนจำกโรง
จักรแบบต่ำงๆ ได้แก่  โรงไฟฟ้ำพลังน ้ำ  โรงจักรเครื่องยนต์สันดำป
ภำยใน โรงจักรไอน ้ำ โรงจักรกังหันก๊ำซ  โรงจักรวัฏจักรผสม และ
โรงจักรผลิตพลังร่วมควำมร้อนไฟฟ้ำ อุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ 
กังหันไอน ้ำ เครื่องก ำเนิดไอน ้ำ เครื่องควบแน่น หม้ออุ่นน ้ำ แนะน ำ
โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ อุปกรณ์ควบคุมและเครื่องมือวัด กระบวนกำร
ออกแบบระบบควำมร้อน  กำรพิจำรณำด้ำนเศรษฐศำสตร์ใน
ออกแบบระบบควำมร้อน  กำรเลือกอุปกรณ์ตำมควำมตองกำรของ
ระบบควำมร้อน  กำรสร้ำงแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ของ
อุปกรณ์ควำมร้อน กำรจ ำลองสถำนกำรณ์ พัฒนำกำรเรียนรู้ตำม
แบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำน 



 
 

ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

215-400 สหกิจศึกษำ กำรฝกึงำนและศึกษำระบบกำรท ำงำนจริงในสถำนประกอบกำรที่
เก่ียวกับวิศวกรรมเครื่องกล นักศึกษำจะต้องปฏิบัติงำนในฐำนะ
เสมือนพนักงำนของสถำนประกอบกำร  เพื่อเสริมสร้ำงให้เกิดกำร
พัฒนำทักษะด้ำนอำชีพจำกกำรบูรณำกำรควำมรู้ในห้องเรียนกับ
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน นักศึกษำจะต้องมีชั่วโมงกำรท ำงำนเต็ม
เวลำในสถำนประกอบกำรธุรกิจรวมไม่น้อยกว่ำ 16 สัปดำห์ หรือ 1 
ภำคกำรศึกษำ เม่ือสิ้นสุดกำรฝึกงำน นักศึกษำต้องรำยงำนและ
จัดท ำรำยงำนสรุปผล กำรท ำงำนฉบับสมบูรณ์ให้กับสถำน
ประกอบกำร อำจำรย์ที่ปรึกษำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกับ
สถำนประกอบกำร 

215-411 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 3 โครงงำนทำงด้ำนวิศวกรรมเครื่องกลตำมควำมสนใจ ซ่ึงพัฒนำตำม
กรอบกำรเรียนแบบ WIL กำรเขียนข้อเสนอโครงกำรภำยใต้กำรให้
ค ำปรึกษำของอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำนและข้อเสนอแนะจำก
กรรมกำรประเมินโครงงำน ด ำเนินงำนตำมข้อเสนอโครงกำร กำร
เขียนรำยงำนฉบับสมบูรณ์ กำรน ำเสนอผลงำน 

8 จรรยำบรรณวิชำชีพ (Ethics) 
- สำมำรถใช้หลักกำรทำงจรรยำบรรณและมีส ำนึก รับผิดชอบต่อ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติวิชำชีพวิศวกรรม 

215-102 แนะน ำวิศวกรรมเครื่องกล แนะน ำศำสตร์ทำงด้ำนวิศวกรรมเครื่องกล อำชีวอนำมัย ควำม
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม จรรยำบรรณวิชำชีพ   

215-300  กำรฝึกงำน กำรฝึกงำนในโรงงำนอุตสำหกรรมหรือหน่วยงำนที่คล้ำยคลึงกัน  
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 320 ชั่วโมง ต้องเขียนรำยงำนเสนอคณำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร 



 
 

ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

215-400 สหกิจศึกษำ กำรฝึกงำนและศึกษำระบบกำรท ำงำนจริงในสถำนประกอบกำรที่
เก่ียวกับวิศวกรรมเครื่องกล นักศึกษำจะต้องปฏิบัติงำนในฐำนะ
เสมือนพนักงำนของสถำนประกอบกำร  เพื่อเสริมสร้ำงให้เกิดกำร
พัฒนำทักษะด้ำนอำชีพจำกกำรบูรณำกำรควำมรู้ในห้องเรียนกับ
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน นักศึกษำจะต้องมีชั่วโมงกำรท ำงำนเต็ม
เวลำในสถำนประกอบกำรธุรกิจรวมไม่น้อยกว่ำ 16 สัปดำห์ หรือ 1 
ภำคกำรศึกษำ เม่ือสิ้นสุดกำรฝึกงำน นักศึกษำต้องรำยงำนและ
จัดท ำรำยงำนสรุปผล กำรท ำงำนฉบับสมบูรณ์ให้กับสถำน
ประกอบกำร อำจำรย์ที่ปรึกษำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกับ
สถำนประกอบกำร 

215-411 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 3 โครงงำนทำงด้ำนวิศวกรรมเครื่องกลตำมควำมสนใจ ซ่ึงพัฒนำตำม
กรอบกำรเรียนแบบ WIL กำรเขียนข้อเสนอโครงกำรภำยใต้กำรให้
ค ำปรึกษำของอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำนและข้อเสนอแนะจำก
กรรมกำรประเมินโครงงำน ด ำเนินงำนตำมข้อเสนอโครงกำร กำร
เขียนรำยงำนฉบับสมบูรณ์ กำรน ำเสนอผลงำน 

9 กำรท ำงำนเดี่ยวและท ำงำนเป็นทีม (Individual and Team 
work) 
- ท ำหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งในด้ำนกำร ท ำงำนเดี่ยว 
และกำรท ำงำนในฐำนะผู้ร่วมทีมหรือ ผู้น ำทีมที่มีควำม
หลำกหลำยของสำขำวิชำชีพ 

215-102 แนะน ำวิศวกรรมเครื่องกล แนะน ำศำสตร์ทำงด้ำนวิศวกรรมเครื่องกล อำชีวอนำมัย ควำม
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม จรรยำบรรณวิชำชีพ   

215-211 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 1 โครงงำนตำมกรอบกำรเรียนแบบ WIL โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำ
ร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำนเพื่อฝึกฝนกำรค้นคว้ำ ทดลองวิจัย 
กำรพัฒนำรูปแบบธุรกิจ หรือศึกษำเรื่องหน่ึงเรื่องใดด้วยตัว
นักศึกษำเอง โดยมีอำจำรย์ที่ปรึกษำ พี่เลี้ยง หรือผู้ประกอบกำรให้
ค ำแนะน ำ หัวข้อที่ศึกษำและขอบเขตได้รับกำรเห็นชอบจำก
กรรมกำรประจ ำหลักสูตร 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

215-300  กำรฝึกงำน กำรฝึกงำนในโรงงำนอุตสำหกรรมหรือหน่วยงำนที่คล้ำยคลึงกัน  
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 320 ชั่วโมง ต้องเขียนรำยงำนเสนอคณำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร 

215-311 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 2 โครงงำนตำมกรอบกำรเรียนแบบ WIL โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำ
ร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำนเพื่อฝึกฝนกำรค้นคว้ำ ทดลองวิจัย 
กำรพัฒนำรูปแบบธุรกิจ หรือศึกษำเรื่องหน่ึงเรื่องใดด้วยตัว
นักศึกษำเอง โดยมีอำจำรย์ที่ปรึกษำ พี่เลี้ยง หรือผู้ประกอบกำรให้
ค ำแนะน ำ หัวข้อที่ศึกษำและขอบเขตได้รับกำรเห็นชอบจำก
กรรมกำรประจ ำหลักสูตร 

215-312 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเครื่องกล ปฏิบัติกำรเก่ียวกับกลศำสตร์วัสดุ กลศำสตร์ของไหล อุณหพล
ศำสตร์ ถ่ำยเทควำมร้อน กลศำสตร์เครื่องจักรกล กำรสั่นสะเทือน 
ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบและวัฏจักรทำงวิศวกรรมเครื่องกล 

215-323 กำรออกแบบเครื่องจักร พื้นฐำนกำรออกแบบเครื่องจักร และระบบเครื่องจักร คุณสมบัติ
ของวัสดุ ทฤษฎีกำรวิบัติ กำรวิบัติแบบสถิตและแบบล้ำ ผลของจุด
รวมควำมเค้นในงำนออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร กำรออกแบบ
ชิ้นส่วนเครื่องจักรอย่ำงง่ำย เช่น สกรูส่งก ำลัง สปริง ข้อต่อสลัก
เกลียว ข้อต่อเชื่อม กำรออกแบบชิ้นส่วนส่งก ำลัง เช่น เบรก
และคลัทช์ สำยพำน โซ่และสลิง  กำรเลือกใช้ตลับลูกปืน กำร
ออกแบบเพลำและอุปกรณ์จับยึด กำรหล่อลื่น ซีลและประเก็น 
โครงงำนออกแบบเครื่องจักร พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ WIL  โดย
ใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำน 

215-400 สหกิจศึกษำ กำรฝึกงำนและศึกษำระบบกำรท ำงำนจริงในสถำนประกอบกำรที่
เก่ียวกับวิศวกรรมเครื่องกล นักศึกษำจะต้องปฏิบัติงำนในฐำนะ



 
 

ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

เสมือนพนักงำนของสถำนประกอบกำร  เพื่อเสริมสร้ำงให้เกิดกำร
พัฒนำทักษะด้ำนอำชีพจำกกำรบูรณำกำรควำมรู้ในห้องเรียนกับ
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน นักศึกษำจะต้องมีชั่วโมงกำรท ำงำนเต็ม
เวลำในสถำนประกอบกำรธุรกิจรวมไม่น้อยกว่ำ 16 สัปดำห์ หรือ 1 
ภำคกำรศึกษำ เม่ือสิ้นสุดกำรฝึกงำน นักศึกษำต้องรำยงำนและ
จัดท ำรำยงำนสรุปผล กำรท ำงำนฉบับสมบูรณ์ให้กับสถำน
ประกอบกำร อำจำรย์ที่ปรึกษำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกับ
สถำนประกอบกำร 

215-411 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 3 โครงงำนทำงด้ำนวิศวกรรมเครื่องกลตำมควำมสนใจ ซ่ึงพัฒนำตำม
กรอบกำรเรียนแบบ WIL กำรเขียนข้อเสนอโครงกำรภำยใต้กำรให้
ค ำปรึกษำของอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำนและข้อเสนอแนะจำก
กรรมกำรประเมินโครงงำน ด ำเนินงำนตำมข้อเสนอโครงกำร กำร
เขียนรำยงำนฉบับสมบูรณ์ กำรน ำเสนอผลงำน 

10 กำรสื่อสำร (Communication) 
- สำมำรถสื่อสำรงำนวิศวกรรมที่ซับซ้อนกับกลุ่มผู้ ปฏิบัติวิชำชีพ
วิศวกรรมและสังคมโดยรวมได้อย่ำง มีประสิทธิผล อำทิ สำมำรถ
อ่ำนและเขียนรำยงำน ทำงวิศวกรรมและเตรียมเอกสำรกำร
ออกแบบงำน วิศวกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิผล สำมำรถน ำเสนอ 
สำมำรถให้และรับค ำแนะน ำงำนได้อย่ำงชัดเจน 

215-102 แนะน ำวิศวกรรมเครื่องกล แนะน ำศำสตร์ทำงด้ำนวิศวกรรมเครื่องกล อำชีวอนำมัย ควำม
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม จรรยำบรรณวิชำชีพ   

215-211 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 1 โครงงำนตำมกรอบกำรเรียนแบบ WIL โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำ
ร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำนเพื่อฝึกฝนกำรค้นคว้ำ ทดลองวิจัย 
กำรพัฒนำรูปแบบธุรกิจ หรือศึกษำเรื่องหน่ึงเรื่องใดด้วยตัว
นักศึกษำเอง โดยมีอำจำรย์ที่ปรึกษำ พี่เลี้ยง หรือผู้ประกอบกำรให้
ค ำแนะน ำ หัวข้อที่ศึกษำและขอบเขตได้รับกำรเห็นชอบจำก
กรรมกำรประจ ำหลักสูตร 



 
 

ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

215-300  กำรฝึกงำน กำรฝึกงำนในโรงงำนอุตสำหกรรมหรือหน่วยงำนที่คล้ำยคลึงกัน  
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 320 ชั่วโมง ต้องเขียนรำยงำนเสนอคณำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร 

215-311 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 2 โครงงำนตำมกรอบกำรเรียนแบบ WIL โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำ
ร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำนเพื่อฝึกฝนกำรค้นคว้ำ ทดลองวิจัย 
กำรพัฒนำรูปแบบธุรกิจ หรือศึกษำเรื่องหน่ึงเรื่องใดด้วยตัว
นักศึกษำเอง โดยมีอำจำรย์ที่ปรึกษำ พี่เลี้ยง หรือผู้ประกอบกำรให้
ค ำแนะน ำ หัวข้อที่ศึกษำและขอบเขตได้รับกำรเห็นชอบจำก
กรรมกำรประจ ำหลักสูตร 

215-312 ปฏิบัติกำรวิศวกรรมเครื่องกล ปฏิบัติกำรเก่ียวกับกลศำสตร์วัสดุ กลศำสตร์ของไหล อุณหพล
ศำสตร์ ถ่ำยเทควำมร้อน กลศำสตร์เครื่องจักรกล กำรสั่นสะเทือน 
ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบและวัฏจักรทำงวิศวกรรมเครื่องกล 

215-400 สหกิจศึกษำ กำรฝึกงำนและศึกษำระบบกำรท ำงำนจริงในสถำนประกอบกำรที่
เก่ียวกับวิศวกรรมเครื่องกล นักศึกษำจะต้องปฏิบัติงำนในฐำนะ
เสมือนพนักงำนของสถำนประกอบกำร  เพื่อเสริมสร้ำงให้เกิดกำร
พัฒนำทักษะด้ำนอำชีพจำกกำรบูรณำกำรควำมรู้ในห้องเรียนกับ
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน นักศึกษำจะต้องมีชั่วโมงกำรท ำงำนเต็ม
เวลำในสถำนประกอบกำรธุรกิจรวมไม่น้อยกว่ำ 16 สัปดำห์ หรือ 1 
ภำคกำรศึกษำ เม่ือสิ้นสุดกำรฝึกงำน นักศึกษำต้องรำยงำนและ
จัดท ำรำยงำนสรุปผล กำรท ำงำนฉบับสมบูรณ์ให้กับสถำน
ประกอบกำร อำจำรย์ที่ปรึกษำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกับ
สถำนประกอบกำร 



 
 

ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

215-411 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 3 โครงงำนทำงด้ำนวิศวกรรมเครื่องกลตำมควำมสนใจ ซ่ึงพัฒนำตำม
กรอบกำรเรียนแบบ WIL กำรเขียนข้อเสนอโครงกำรภำยใต้กำรให้
ค ำปรึกษำของอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำนและข้อเสนอแนะจำก
กรรมกำรประเมินโครงงำน ด ำเนินงำนตำมข้อเสนอโครงกำร กำร
เขียนรำยงำนฉบับสมบูรณ์ กำรน ำเสนอผลงำน 

11 กำรบริหำรโครงกำรและกำรลงทุน (Project Management 
and Finance) 
- สำมำรถแสดงว่ำมีควำมรู้และควำมเข้ำใจ หลักกำรทำง
วิศวกรรมและกำรบริหำรงำน และ สำมำรถประยุกต์ใช้หลักกำร
บริหำรในงำนของตน ในฐำนะผู้ร่วมทีมและผู้น ำทีมเพื่อบริหำร
จัดกำร โครงกำรวิศวกรรมที่มีสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน ควำม
หลำกหลำยสำขำวิชำชีพ 

215-300  กำรฝึกงำน กำรฝึกงำนในโรงงำนอุตสำหกรรมหรือหน่วยงำนที่คล้ำยคลึงกัน  
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 320 ชั่วโมง ต้องเขียนรำยงำนเสนอคณำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร 

215-301 กำรจัดกำรและเศรษฐศำสตร์วิศวกรรม หลักกำรพื้นฐำนทำงเศรษฐศำสตร์ แนวควำมคิดเก่ียวกับต้นทุน ค่ำ
ของเงินที่เปลี่ยนแปลงไปตำมกำลเวลำ กำรวิเครำะห์จุดคุ้มทุน กำร
วิเครำะห์จุดคุ้มทุนกำรทดแทนทรัพย์สิน ค่ำเสื่อมรำคำ กำร
ประเมินค่ำและกำรเลือกทำงเลือกในกำรตัดสินใจ มูลค่ำปัจจุบัน 
อัตรำผลตอบแทนภำยในและอัตรำผลตอบแทนภำยนอก กำร
ตัดสินใจภำยใต้ควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอน 

215-400 สหกิจศึกษำ กำรฝึกงำนและศึกษำระบบกำรท ำงำนจริงในสถำนประกอบกำรที่
เก่ียวกับวิศวกรรมเครื่องกล นักศึกษำจะต้องปฏิบัติงำนในฐำนะ
เสมือนพนักงำนของสถำนประกอบกำร  เพื่อเสริมสร้ำงให้เกิดกำร
พัฒนำทักษะด้ำนอำชีพจำกกำรบูรณำกำรควำมรู้ในห้องเรียนกับ
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน นักศึกษำจะต้องมีชั่วโมงกำรท ำงำนเต็ม
เวลำในสถำนประกอบกำรธุรกิจรวมไม่น้อยกว่ำ 16 สัปดำห์ หรือ 1 
ภำคกำรศึกษำ เม่ือสิ้นสุดกำรฝึกงำน นักศึกษำต้องรำยงำนและ
จัดท ำรำยงำนสรุปผล กำรท ำงำนฉบับสมบูรณ์ให้กับสถำน
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ประกอบกำร อำจำรย์ที่ปรึกษำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกับ
สถำนประกอบกำร 

215-411 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 3 โครงงำนทำงด้ำนวิศวกรรมเครื่องกลตำมควำมสนใจ ซ่ึงพัฒนำตำม
กรอบกำรเรียนแบบ WIL กำรเขียนข้อเสนอโครงกำรภำยใต้กำรให้
ค ำปรึกษำของอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำนและข้อเสนอแนะจำก
กรรมกำรประเมินโครงงำน ด ำเนินงำนตำมข้อเสนอโครงกำร กำร
เขียนรำยงำนฉบับสมบูรณ์ กำรน ำเสนอผลงำน 

12 กำรเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong Learning) 
- ตระหนักและเห็นควำมจ ำเป็นในกำรเตรียมตัว เพื่อให้สำมำรถ
กำรปฏิบัติงำนได้โดยล ำพังและ สำมำรถกำรเรียนรู้ตลอดชีพเม่ือมี
กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

215-102 แนะน ำวิศวกรรมเครื่องกล แนะน ำศำสตร์ทำงด้ำนวิศวกรรมเครื่องกล อำชีวอนำมัย ควำม
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม จรรยำบรรณวิชำชีพ   

215-211 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 1 โครงงำนตำมกรอบกำรเรียนแบบ WIL โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำ
ร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำนเพื่อฝึกฝนกำรค้นคว้ำ ทดลองวิจัย 
กำรพัฒนำรูปแบบธุรกิจ หรือศึกษำเรื่องหน่ึงเรื่องใดด้วยตัว
นักศึกษำเอง โดยมีอำจำรย์ที่ปรึกษำ พี่เลี้ยง หรือผู้ประกอบกำรให้
ค ำแนะน ำ หัวข้อที่ศึกษำและขอบเขตได้รับกำรเห็นชอบจำก
กรรมกำรประจ ำหลักสูตร 

215-251 เครื่องมือวัด เซนเซอร์ และอินเตอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง 

นิยำมของระบบกำรวัดและมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง ควำมไม่แน่นอน
ของกำรวัด สถิติส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูล หลักกำรและคุณสมบัติ
ของตัวตรวจรู้ กำรวัดทำงไฟฟ้ำ กำรวัดทำงกล ระบบเก็บข้อมูล
อัตโนมัติ ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเครือข่ำยตัวตรวจรู้ ควำมรู้
เบื้องต้นเก่ียวกับคลำวด์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ปฏิบัติกำร
ของกำรวัดทำงวิศวกรรม พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ WIL  โดยใช้
โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำน 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

215-311 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 2 โครงงำนตำมกรอบกำรเรียนแบบ WIL โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำ
ร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำนเพื่อฝึกฝนกำรค้นคว้ำ ทดลองวิจัย 
กำรพัฒนำรูปแบบธุรกิจ หรือศึกษำเรื่องหน่ึงเรื่องใดด้วยตัว
นักศึกษำเอง โดยมีอำจำรย์ที่ปรึกษำ พี่เลี้ยง หรือผู้ประกอบกำรให้
ค ำแนะน ำ หัวข้อที่ศึกษำและขอบเขตได้รับกำรเห็นชอบจำก
กรรมกำรประจ ำหลักสูตร 

215-400 สหกิจศึกษำ กำรฝึกงำนและศึกษำระบบกำรท ำงำนจริงในสถำนประกอบกำรที่
เก่ียวกับวิศวกรรมเครื่องกล นักศึกษำจะต้องปฏิบัติงำนในฐำนะ
เสมือนพนักงำนของสถำนประกอบกำร  เพื่อเสริมสร้ำงให้เกิดกำร
พัฒนำทักษะด้ำนอำชีพจำกกำรบูรณำกำรควำมรู้ในห้องเรียนกับ
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน นักศึกษำจะต้องมีชั่วโมงกำรท ำงำนเต็ม
เวลำในสถำนประกอบกำรธุรกิจรวมไม่น้อยกว่ำ 16 สัปดำห์ หรือ 1 
ภำคกำรศึกษำ เม่ือสิ้นสุดกำรฝึกงำน นักศึกษำต้องรำยงำนและ
จัดท ำรำยงำนสรุปผล กำรท ำงำนฉบับสมบูรณ์ให้กับสถำน
ประกอบกำร อำจำรย์ที่ปรึกษำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกับ
สถำนประกอบกำร 

215-411 โครงงำนวิศวกรรมเครื่องกล 3 โครงงำนทำงด้ำนวิศวกรรมเครื่องกลตำมควำมสนใจ ซ่ึงพัฒนำตำม
กรอบกำรเรียนแบบ WIL กำรเขียนข้อเสนอโครงกำรภำยใต้กำรให้
ค ำปรึกษำของอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำนและข้อเสนอแนะจำก
กรรมกำรประเมินโครงงำน ด ำเนินงำนตำมข้อเสนอโครงกำร กำร
เขียนรำยงำนฉบับสมบูรณ์ กำรน ำเสนอผลงำน 

219-221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน
วิศวกรรม 

กำรใช้เทคโนโลยีทำงด้ำนดิจิทัลส ำหรับงำนออกแบบและวิเครำะห์
ในงำนวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรมตำรำงค ำนวณส ำหรับงำน



 
 

ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

วิศวกรรม โปรแกรมกำรจ ำลองสถำนกำรณ์และออกแบบด้ำน
วิศวกรรมเครื่องกลและกำรประยุกต์งำนที่เก่ียวข้อง เช่น แมทแลบ 
(Matlab) หรือ ซำยแลบ โปรแกรมภำษำสคริป เช่น ไพทอน กรอบ
กำรเรียนแบบ WIL โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรม
เป็นฐำน 

219-322  วิทยำกำรหุ่นยนต์และปัญญำประดิษฐ์ แนะน ำวิทยำกำรหุ่นยนต์ ประเภทของหุ่นยนต์ เซนเซอร์และตัว
ท ำงำนของหุ่นยนต์ หลักกำรของเดนำวิท-ฮำเทนเบิร์กเพื่อก ำหนด
พำรำมิเตอร์ของหุ่นยนต์ สมกำรฟอร์เวิร์ดและสมกำรอินเวิร์สคิเน
เมติกส์ แนะน ำปัญญำประดิษฐ์ กรณีศึกษำของกำรน ำ
ปัญญำประดิษฐ์ไปใช้ พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ WIL  โดยพัฒนำ
โจทย์วิจัยร่วมกับอุตสำหกรรม 
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4. มำตรฐำนผลกำรเรยีนรู ้

ประกอบด้วย 
4.1. เคำรพกติกำของสังคม มีควำมซ่ือสัตย์ในวิชำชีพ มีควำมรับผิดชอบ และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง 
4.2. ประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลของภำคกำรเกษตรและ

อุตสำหกรรมในภำคใต้หรืองำนระบบรำง 
4.2.1. อธิบำยควำมรู้ทำงวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่ำงถูกต้อง 
4.2.2. ประยุกต์ควำมรู้ทำงวิศวกรรมเครื่องกลในกำรแก้ไขปัญหำทำงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่เก่ียวข้องกับภำคกำรเกษตร

และอุตสำหกรรมในภำคใต้หรืองำนระบบรำง 
4.3. สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศค้นคว้ำควำมรู้ได้อย่ำงมีวิจำรณญำณและพัฒนำตนเองอยู่เสมอ 
4.4. มีควำมเป็นผู้น ำ กล้ำแสดงออก และสำมำรถท ำงำนเป็นทีมบนบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.5. สำมำรถวิเครำะห์และสรุปเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพเพื่อกำรแก้ปัญหำและกำรตัดสินใจในเชิงวิศวกรรมได้ 
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ส่วนท่ี 3 คณำจำรย ์
 
1. ประธำนหลักสูตร 

ตำรำงแสดงรำยชื่อประธำนหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์สอน 
(ปี) 

นำยสรำวุธ  โกนสร้ำง อำจำรย์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 

(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมวัสดุ 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 

2551 
 

2553 

11 ปี 

 
2. อำจำรยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ตำรำงแสดงรำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ปี) 

1 นำยฐำนันดร์ศักดิ์ เทพญำ อำจำรย์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
Ph.D. Energy Technology 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุรี) 

2536 
 

2539 
 

2548 

22 ปี 

2 นำยธีระยุทธ  หลีวิจิตร รศ. วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์)  
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
Ph.D. Energy Technology 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุรี) 

2538 
 

2543 
 

2550 

15 ปี 

3 นำยกิตตินันท์ มลิวรรณ อำจำรย์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
Maîtrise Fluid Mechanics  
(Paul Sabatier University, 
Toulouse, France) 
DEA. Energétique et Transferts 
(Paul Sabatier University, 
Toulouse, France) 
Ph.D. Méchanique 

2539 
 

2543 
 
 

2544 
 
 

2547 

26 ปี 
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(Paul Sabatier University, 
Toulouse, France) 

4 นำยกฤช  สมนึก รศ. วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 

(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 

(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล 

(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 

2547 
 

2551 
 

2555 

13 ปี 

5 นำยสรำวุธ  โกนสร้ำง อำจำรย์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 

(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมวัสดุ 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 

2551 
 

2553 

11 ปี 

 

3. อำจำรยป์ระจ ำหลักสูตร/อำจำรยป์ระจ ำสำขำวิชำ 

ตำรำงแสดงรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ปี) 

1 นำยพีระพงศ์  ทีฆสกุล ศ. วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  
(จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
M.Sc. Mechanical Engineering 
(University of Missouri-Columbia, 
Missouri, USA) 
Ph.D. Mechanical Engineering 
(University of Missouri-Columbia, 
Missouri, USA) 

2531 
 

2535 
 
 

2539 

25 ปี 

2 นำยสุธรรม  นิยมวำส รศ. วท.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Sc. Metallurgical and Materials 
Engineering 
(New Jersey Institute of 
Technology, New Jersey, USA) 
Ph.D. Metallurgical and Materials 
Engineering 
(The University of Alabama, 
Alabama, USA) 

2530 
 

2540 
 
 
 

2544 

30 ปี 

3 นำยเจริญยุตร เดชวำยุกุล รศ. วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำ
คุณทหำรลำดกระบัง) 
M.Sc. Mechanical Engineering 

2534 
 
 

2541 

29 ปี 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ปี) 

(Vanderbilt University, 
Tennessee, USA) 
Ph.D. Mechanical Engineering 
(Vanderbilt University, 
Tennessee, USA) 

 
 

2544 

 
 
  

4 นำยวิริยะ  ทองเรือง รศ. วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Sc. Materials Science and 
Engineering 
(New Jersey Institute of 
Technology, New Jersey, USA) 
Ph.D. Materials Science and 
Engineering 
(North Carolina State University, 
North Carolina, USA) 

2533 
 

2540 
 
 
 

2544 

30 ปี 

5 นำยพฤทธิกร  สมิตไมตรี รศ. วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Sc. Mechanical Engineering 
(Vanderbilt University, 
Tennessee, USA) 
Ph.D. Mechanical Engineering 
(University of Kentucky, 
Kentucky, USA) 

2539 
 

2543 
 
 

2547 

26 ปี 

6 นำยกฤช  สมนึก รศ. วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 

(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 

(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล 

(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 

2547 
 

2551 
 

2555 

13 ปี 

7 นำงสำวจันทกำนต์ ทวีกุล ผศ. วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 

(สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำ
คุณทหำรลำดกระบัง) 
M.Eng. Energy Technology 
(Asian Institute of Technology) 
Ph.D. Energy Technology 
(Asian Institute of Technology) 

2534 
 
 

2539 
 

2546 

29 ปี 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ปี) 

8 นำยธีระยุทธ  หลีวิจิตร รศ. วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์)  
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
Ph.D. Energy Technology 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุรี) 

2538 
 

2543 
 

2550 

15 ปี 

9 นำยชยุต  นันทดุสิต รศ. B.Eng. Mechanical Engineering 
(Osaka University, Osaka, Japan) 
M.Sc. Mechanical Engineering 
(Osaka University, Osaka, Japan) 
Ph.D. Mechanical Engineering 
(Osaka University, Osaka, Japan) 

2541 
 

2543 
 

2547 

17 ปี 

10 นำยภำสกร เวสสะโกศล ผศ. วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำ
คุณทหำรลำดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 
(สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำ
คุณทหำรลำดกระบัง) 
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล 
(สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำ
คุณทหำรลำดกระบัง) 

2533 
 
 

2544 
 
 

2553 

23 ปี 

11 นำยฐำนันดร์ศักดิ์ เทพญำ อำจำรย์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
Ph.D. Energy Technology 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบุรี) 

2536 
 

2539 
 

2548 

22 ปี 

12 นำงสำวจีระภำ  สุขแก้ว อำจำรย์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Sc. Mechanical Engineering 
(Lehigh University, Pennsylvania, 
USA) 
Ph.D. Mechanical and Aerospace 
Engineering 

2538 
 

2541 
 
 

2547 
 

20 ปี 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ปี) 

(University of California at Davis, 
California, USA) 

13 นำยกิตตินันท์ มลิวรรณ อำจำรย์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
Maîtrise Fluid Mechanics  
(Paul Sabatier University, 
Toulouse, France) 
DEA. Energétique et Transferts 
(Paul Sabatier University, 
Toulouse, France) 
Docteur de l'université Paul 
Sabatier (Mécanique des fluides) 
(Paul Sabatier University, 
Toulouse, France) 

2539 
 

2543 
 
 

2544 
 
 

2547 

26 ปี 

14 นำยสมชำย  แซ่อ้ึง อำจำรย์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
DEA. Mécanique et Energétique 
(Institut National Polytechnique 
de Lorraine, Lorraine, France) 
Ph.D. Mechanics and Energy 
(Université Henri Poincaré Nancy, 
France) 

2541 
 

2545 
 
 

2549 

18 ปี 

15 นำยปรมินทร์  เณรำนนท์                             ผศ. วศ.บ. วิศวกรรมเมคำทรอนิกส์ 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้ำ 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
Ph.D. Mechanical and Systems 
Engineering 
(Newcastle University, Tyne and 
Wear, UK) 

2546 
 

2550 
 

2557 

7 ปี 

16 นำยมักตำร์  แวหะยี ผศ. อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรี
วิชัย) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 

2550 
 
 

2552 
 

2557 

7 ปี 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ปี) 

17 นำงสำวจุฑำมณี อุ๋ยสกุล อำจำรย์ วศ.บ. วิศวกรรมเมคำทรอนิกส์ 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
D.Eng. Mechanical Engineering 
(Harbin Engineering University, 
P.R. China) 

2552 
 

2555 
 

2562 

9 ปี 

18 นำงสำวชลิตำ  หิรัญสุข อำจำรย์ B.Eng. Mechanical Engineering 
(Imperial College, London, UK) 
M.Sc. Mechatronics & Optical 
Engineering 
(Loughborough University, 
Loughborough, UK) 
M.Sc. Artificial Intelligence - 
Robotics 
(University of Edinburgh, 
Scotland, UK) 
M.Phil. Artificial Intelligence – 
Machine Learning 
(University of Edinburgh, 
Scotland, UK) 

2539 
 

2540 
 
 
 

2541 
 
 
 

2550 

15 ปี 

19 นำยสรำวุธ  โกนสร้ำง อำจำรย์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมวัสดุ 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 

2551 
 

2553 

11 ปี 

20 นำยนิติพันธ์ุ  วิทยผดุง อำจำรย์ วศ.บ. วิศวกรรมเมคำทรอนิกส์ 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 

2551 
 

2553 

11 ปี 

ตำรำงแสดงรำยชื่ออำจำรย์พิเศษ 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ปี) 

1 นำยประศำสน์ สุบรรพวงศ์ - วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหำวิทยำลัยเชียงใหม่) 

2526 
 

2542 

- 



 
 

ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 
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4. อัตรำส่วนระหว่ำงอำจำรยป์ระจ ำต่อนักศึกษำ 

ระบุจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่น ำมำคิดอัตรำส่วนซึ่งท ำหน้ำที่ด้ำนกำรสอนและให้ค ำปรึกษำ เต็มเวลำ และจ ำนวนนักศึกษำจริง 
ในปีกำรศึกษำปัจจุบันที่ยื่นขอรับรองปริญญำฯ โดยจ ำแนกตำมคุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำและวิชำเอก/แขนงวิชำ (ดังตัวอย่ำงแนบท้ำย) 

 

ตำรำงแสดงอัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ ณ ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับชั้นปี จ ำนวนนักศึกษำจริง (ม.6) แต่ละปีกำรศึกษำ 
ชั้นปีท่ี 1 - 

ชั้นปีท่ี 2 80 
ชั้นปีท่ี 3 80 

ชั้นปีท่ี 4 80 

รวมนักศึกษำ (ชั้นปีท่ี 2-4) 240 
อัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 1:12 (20:240) 

 

5. แผนพัฒนำหลักสูตรและบคุลำกรในระยะ 5 ป ี

5.1. แผนพัฒนำดำ้นกำรให้ควำมรู้และเสริมทักษะ 

กำรพัฒนำระดับมหำวิทยำลัย 

1)  จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำพื้นฐำน กำรสร้ำงครูมืออำชีพ 

กำรสอนแบบ active learning 

2) โครงกำรพัฒนำสมรรถนะกำรสอนอำจำรย์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ซ่ึงครอบคลุมทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ขั้นพื้นฐำน และขั้นสูง กำรผลิตสื่อ กำรสอน รวมทั้งกำรวัดและกำรประเมินผล 

3) มหำวิทยำลัยให้ทุนสนับสนุนกำรไปเข้ำร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในต่ำงประเทศ 

4) มหำวิทยำลัยมีโครงกำรพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก โดยกำรให้ทุนสนับสนุนเงินค่ำใช้จ่ำยรำยเดือน

ส ำหรับผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่น ำเสนอผลงำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอน และท ำวิจัย 

กำรพัฒนำระดับคณะ 
1) ส่งเสริมอำจำรย์ให้มีกำรเพิ่มพูนควำมรู้ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์เพื่อส่งเสริมกำรสอนและกำรวิจัยอย ่ำงำต่อเน่ืองโดยผ่ำน

กำรท ำวิจัยสำยตรงในสำขำวิชำที่เป็นอันดับแรก กำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำต่อ ฝึกอบรม ดูงำนทำงวิชำกำรและ

วิชำชีพในองค์กรต่ำง ๆ กำรประชุมทำงวิชำกำรทั้งในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ หรือกำรลำเพื่อเพิ่มพูน

ประสบกำรณ์ 

2) กำรเพิ่มพูนทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและก ำรประเมินผลให้ทันสมัย 

3) กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำควำมรู้และคุณธรรม 

4) มีกำรกระตุ้นอำจำรย์ท ำผลงำนทำงวิชำกำรสำยตรงในสำขำวิชำ 

5) ส่งเสริมกำรท ำวิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและมีควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำชีพ 

เป็นรอง 

6) จัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรท ำวิจัย 
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7) จัดให้อำจำรย์ทุกคนเข้ำร่วมกลุ่มวิจัยต่ำง ๆ ของคณะ 

8) จัดให้อำจำรย์เข้ำร่วมกิจกรรมบริกำรวิชำกำรตำ่ง ๆ ของคณะ 

5.2. แผนพัฒนำดำ้นกำรจัดหำบุคลำกรใหม ่
1) อำจำรย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ำรับกำรปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม่ 

2) อำจำรย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรสมรรถนะกำรสอนของอำจำรย์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

3) มีกำรปฐมนิเทศแนะแนวกำรเป็นครูแก่อำจำรย์ใหม่ ให้มีควำมรู้และเข้ำใจนโยบำยของมหำวิทยำลัย/สถำบัน คณะ

ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

4) ส่งเสริมอำจำรย์ให้มีกำรเพิ่มพูนควำมรู้ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์เพื่อส่งเสริมกำรสอนและกำรวิจัยอย่ำงต่อเน่ืองโดยผ่ำน

กำรท ำวิจัยสำยตรงในสำขำวิชำและมีงบสนับสนุนในกำรท ำวิจัยจำกมหำวิทยำลัยและสำขำวิชำเป็นอันดับแรก กำร

สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำต่อ ฝึกอบรม ดูงำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพในองค์กร ต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน 

5.3. แผนพัฒนำดำ้นกำรเพ่ิมคุณวุฒิกำรศึกษำ 
 ปีกำรศึกษำ 

2564 2565 2566 2567 2568 
จ ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด 20 22 23 23 23 

จ ำนวนอำจำรย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญำเอก 17 19 22 22 22 

ร้อยละอำจำรย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญำเอก 85.0 86.3 95.6 95.6 95.6 

5.4. แผนพัฒนำดำ้นกำรปรับต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 ปีกำรศึกษำ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ต ำแหน่งอำจำรย์ 8 10 9 9 8 

ผู้ช่วยศำตรำจำรย์ 4 4 6 6 5 
รองศำสตรำจำรย์ 7 7 7 7 8 

ศำสตรำจำรย์ 1 1 1 1 2 

จ ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด 20 22 23 23 23 
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ส่วนท่ี 4 รำยละเอียดและสำระของวิชำตำมองค์ควำมรู้ 
 
1. ตำรำงแจกแจงรำยวิชำเทียบกบัองค์ควำมรู้ท่ีสภำวิศวกรก ำหนด (Curriculum Mapping) 

ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิศวกรรมเครื่องกล 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2564-2568 

องค์ควำมรู้ท่ีสภำวิศวกร
ก ำหนด 

เน้ือหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ 

คณิตศำสตร์ อุปนัยเชิงคณิตศำสตร์ ฟังก์ชันและกรำฟ ลิมิตและ
ควำมต่อเน่ือง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน กำรประยุกต์ของ
อนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชัน กำรประยุกต์ของปริพันธ์ 
 Mathematical induction; functions and 
graphs; limit and continuity; derivatives of 
functions; applications of derivatives; 
integration of functions; application of 
integrals 

200-112 คณิตศำสตร์
พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 

3((3)-0-6) 

 สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญอันดับที่หน่ึงและอันดับที่สอง 
กำรแปลงลำปลำซ กำรประยุกต์กับโจทย์ปัญหำทำง
วิศวกรรม 
 First-order and second-order ordinary 
differential equations; Laplace transforms; 
applications in engineering problems 

215-101 สมกำรเชิง
อนุพันธ์สำมัญ 

2((2)-0-4) 

 สมกำรอนุพันธ์ย่อย กำรแยกตัวแปร อนุกรมฟูเรียร์ 
กำรเปลี่ยนรูปแบบฟูเรียร์ กำรประยุกต์กับโจทย์
ปัญหำทำงวิศวกรรม 
 Partial differential equations; separation of 
variables and Fourier series; Fourier 
transforms; applications in engineering 
problems 

215-201 สมกำรเชิง
อนุพันธ์ย่อย 

2((2)-0-4) 

 วิธีเชิงตัวเลขในกำรแก้ปัญหำทำงวิศวกรรม ผลเฉลย
ของระบบสมกำรเชิงเส้น กำรประมำณค่ำในช่วงของ
ข้อมูล วิธีกำรหำปริพันธ์และกำรหำอนุพันธ์เชิงตัวเลข 
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญ ผล
เฉลยเชิงตัวเลขของสมกำรเชิงอนุพันธ์ย่อย 

215-202 ระเบียบวิธี
ค ำนวณเชิงตัวเลข
ส ำหรับงำนวิศวกรรม 

2((2)-0-4) 
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องค์ควำมรู้ท่ีสภำวิศวกร
ก ำหนด 

เน้ือหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

Numerical methods in engineering problems 
solving; solution of linear equation system; 
data interpolation; numerical integration and 
differentiation; numerical solution of the 
ordinary differential equation; numerical 
solution of partial differential equation 

ฟิสิกส์ หน่วยปริมำณทำงฟิสิกส์และเวกเตอร์ ระบบแรงและ
กำรเคลื่อนที่ งำนและโมเมนต์ อนุภำคและวัตถุเกร็ง 
พลังงำนและโมเมนตัม 
 Units, physical quantities, and vectors; force 
system and motions; work and moment; 
particles and rigid bodies; energy and 
momentum 

200-113 ฟิสิกส์
พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 

3((3)-0-6) 

 ไฟฟ้าสถิตย์ แม่เหล็กไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ
กำลังไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น กฎของโอห์มและ
กฎของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ กำลังไฟฟ้าจริงและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ 
ตัวประกอบกำลัง การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง 
การคิดค่าไฟฟ้าแบบหน่ึงเฟส ระบบไฟฟ้าสามเฟส 
หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า แนะนำเครื่องมือวัด
ทางไฟฟ้า  
Electrostatics; electromagnetism; DC circuit 
analysis; voltage, current and power; basic 
electrical components; Ohm’s law and 
Kirchhoff’s law; AC circuit analysis; real and 
reactive power; power factor; power factor 
correction; single-phase electricity bill; three-
phase systems; transformers; introduction to 
electric machinery; electric generators and 
motors; introduction to electrical instruments 

200-115 พื้นฐำน
ไฟฟ้ำส ำหรับงำน
วิศวกรรม 

3((2)-2-5) 

เคมี เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศกร  สำรเคมีในชีวิตประจ ำวัน
และควำมปลอดภัย สมบัติทำงกำยภำพของของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส  กฎของแก๊ส กฎทรงมวลและ
ปริมำณสำรสัมพันธ์  ปฏิกิริยำเคมีและสมดุล กรด-
เบส  ปฏิกิริยำไฟฟ้ำเคมี เทอร์โมไดนำมิกส์ 
 Chemical in daily life and safety; physical 

200-114 เคมีพื้นฐำน
ส ำหรับวิศวกร 

2((2)-0-4) 
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องค์ควำมรู้ท่ีสภำวิศวกร
ก ำหนด 

เน้ือหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

properties of solid, liquid and gas; gas law; 
law of mass and stoichiometry; reaction and 
equilibrium; acid-base; electrochemistry; 
thermodynamics 

องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิศวกรรม 

กลุ่มท่ี 1 พื้นฐำนกำรออกแบบ (Design Fundamentals) 

Mechanical Drawing ควำมส ำคัญของกำรเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐำน แบบ
วิศวกรรม เครื่องมืออุปกรณ์และวิธีใช้ กำรเขียน
ตัวเลขและตัวอักษร ชนิดของเส้นและมำตรฐำน
ส ำหรับงำนเขียนแบบ เรขำคณิตประยุกต์ กำรเขียน
ภำพสำมมิติ กำรเขียนภำพออบลิก กำรเขียนภำพไอ
โซเมตริก กำรเขียนภำพฉำยออโธกรำฟฟิก กำรสเก็ต
ภำพ กำรเขียนภำพตัด กำรก ำหนดขนำดและ
รำยละเอียดอ่ืนๆ ในแบบงำนเขียนแบบวิศวกรรม  
The importance of engineering drawing; 
drawing instruments and their uses; lettering; 
line types and standards; applied geometry; 
pictorial drawing, oblique drawing, isometric 
drawings, orthographic drawing; freehand 
sketches; section drawing, dimensioning, and 
descriptions in engineering drawing 

200-117 เขียนแบบ
วิศวกรรมพื้นฐำน 

2((2)-0-4) 

Statics and 

Dynamics 

ระบบแรง เวกเตอร์ แรง โมเมนต์ แรงคู่ควบ แรงลัพธ์ 
ผังแรงอิสระ สมกำรสมดุลสถิตยศำสตร์ในสองและ
สำมมิติ ของอนุภำคและวัตถุแข็งเกร็ง โครงสร้ำงใน
ระนำบข้อต่อหมุน ข้อต่อรับโมเมนต์ ชิ้นส่วน
เครื่องจักรกล จุดศูนย์มวล จุดศูนย์กลำงแรงโมเมนต์ 
โมเมนต์ของรูปทรง แรงภำยในคำน แผนผังแรงเฉือน
และโมเมนต์ดัดภำยในหน้ำตัดคำน แรงเสียดทำน 
Force system: vector, force, moment, couple, 
resultants, free-body diagram and 
Equilibrium: equations of equilibrium in 2D, 
3D for particles and rigid-body, Structures: 
plane trusses, frame, machine, Centers: 
center of mass, centroids, moment of inertia, 
Internal forces and beams: distributed forces, 
internal forces, shear forces and bending 
moment diagrams, Friction 

215-121 กลศำสตร์
วิศวกรรม: 
สถิตยศำสตร์ 

2((2)-0-4) 
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องค์ควำมรู้ท่ีสภำวิศวกร
ก ำหนด 

เน้ือหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

 กฎเบื้องต้นเก่ียวกับกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ จลนศำสตร์
ของอนุภำคและวัตถุเกร็ง ได้แก่ กำรกระจัด ควำมเร็ว 
และควำมเร่ง ในกำรเคลื่อนที่สัมบูรณ์และสัมพัทธ์ 
จลนพลศำสตร์ของอนุภำคและวัตถุแข็งเกร็ง ได้แก่ วิธี
แรงและควำมเร่ง วิธีงำนและพลังงำน วิธีอิมพัลส์และ
โมเมนตัม พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ WIL  โดยใช้
โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำน 
Basic principles governing the laws of motion; 
Kinematics of particles and rigid bodies, 
displacement, velocity, and acceleration; 
absolute and relative motion; Kinetics of 
particles and rigid bodies; force-mass and 
acceleration method, the principle of work 
and energy method, the principle of impulse 
and momentum method; WIL framework 
based on research topics developed in 
collaboration with industry 

215-221 กลศำสตร์
วิศวกรรม: พลศำสตร์ 

3((3)-0-6) 

Mechanical 

Engineering Process 

ระบบกำรผลิต กำรเลือกกระบวนกำรผลิต 
เครื่องจักรกล ใบมีด และอุปกรณ์จับยึดชิ้นงำนแบบ
ต่ำงๆ กำรกลึงโลหะ กำรค ำนวณเวลำที่ใช้ในกำรกลึง 
ปฏิบัติกำรกลึงโลหะด้วยเครื่องกลึงธรรมดำ ชนิดและ
ลักษณะสมบัติของโลหะแผ่น กระบวนกำรผลิต
ชิ้นงำนโลหะแผ่นด้วยเครื่องจักรกลในโรงงำน
อุตสำหกรรม เครื่องจักรกลซีเอ็นซีเลขส ำหรับงำน
โลหะแผ่น กำรเขียนแผ่นคลี่ กำรยึดโลหะแผ่น 
ปฏิบัติกำรโลหะแผ่น หลักกำรเชื่อมโลหะ เครื่องมือ
และอุปกรณ์กำรเชื่อม ควำมปลอดภัยในงำนเชื่อม 
กระบวนกำรเชื่อมโลหะแบบต่ำงๆ ท่ำเชื่อม แนวเชื่อม
และกำรตรวจสอบ ปฏิบัติกำรเชื่อมมิก/แมก และกำร
เชื่อมอำร์ค 
Manufacturing systems; manufacturing 
processes selection; machine tools and 
fixtures; metal turning, turning time 
calculation, typical metal turning practices, 
types and characteristics of sheet metals, 
sheet metal forming processes, CNC 
machines for sheet metal forming, sheet 

226-214 
กระบวนกำรผลิต
พื้นฐำน 

2((1)-3-2) 
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ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

metal pattern development, sheet metal 
fastening, sheet metal operation practices; 
principles of metal welding, machines and 
equipment for welding, welding safety, 
welding processes, welding posture, weld 
and inspection, mig/mag welding and arc 
welding practices 

 วิวัฒนำกำรของระบบกำรผลิต เศรษฐศำสตร์กับกำร
ผลิต แหล่งที่มำและสมบัติของวัสดุ กระบวนกำรผลิต
และขึ้นรูปแบบต่ำงๆ ของโลหะ เซรำมิก พลำสติก
และยำง เครื่องจักรและวิธีกำรผลิตสมัยใหม่ที่ใช้ใน
อุตสำหกรรม ระบบอัตโนมัติส ำหรับอุตสำหกรรมกำร
ผลิต กรอบกำรเรียนรู้แบบ WIL โดยพัฒนำโจทย์วิจัย
ร่วมกับอุตสำหกรรม 
Evolution of the production system; 
economics and production sources and 
properties of materials; various 
manufacturing and forming processes of 
metals, ceramics, plastics and rubbers; 
modern machines and production methods 
used in industry; automation for the 
manufacturing industry; The WIL framework 
by developing research problems with 
industry 

215-203 
กระบวนกำรผลิต 

2((2)-0-4) 

กลุ่มท่ี 2 ควำมรู้ทำงดิจิทัล  (Digital Literacy) 

Digital Technology 

in Mechanical 

Engineering 

หลักกำรและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ กำร
ท ำงำนร่วมกันของฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หลักกำร
กระบวนกำรของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักกำรของ
ภำษำชั้นสูง วิธีกำรออกแบบและพัฒนำโปรแกรม 
ชนิดข้อมูลพื้นฐำนตัวแปร ค่ำคงที่ ตัวด ำเนินกำร และ
นิพจน์  ประโยคค ำสั่งและประโยคค ำสั่งเชิงประกอบ  
กำรท ำงำนตำมล ำดับ กำรท ำงำนแบบทำงเลือกและ
กำรท ำงำนแบบวนซ ้ำ กำรตรวจแก้จุดบกพร่อง กำร
ออกแบบและพัฒนำโปรแกรมโดยใช้ภำษำระดับสูง
เพื่อประยุกต์ใช้กับปัญหำทำงด้ำนวิศวกรรม กำรฝึก
เขียนโปรแกรม 

200-116 พื้นฐำนกำร
เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส ำหรับ
วิศวกร 

3((2)-2-5) 
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ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

Computer concepts, computer components; 
hardware and software interaction; electronic 
data processing concepts; high-level 
language programming concepts; program 
design and development methodology; data 
types; constant; operations and expression; 
statement and compound statement, flow 
controls, sequence, alteration, and iteration; 
debugging; program design and development 
with applications to engineering problems 
using a high-level programming language; 
programming practices 

 กำรใช้เทคโนโลยีทำงด้ำนดิจิทัลส ำหรับงำนออกแบบ
และวิเครำะห์ในงำนวิศวกรรมเครื่องกล โปรแกรม
ตำรำงค ำนวณส ำหรับงำนวิศวกรรม โปรแกรมกำร
จ ำลองสถำนกำรณ์และออกแบบด้ำน
วิศวกรรมเครื่องกลและกำรประยุกต์งำนที่เก่ียวข้อง 
เช่น แมทแลบ (Matlab) หรือ ซำยแลบ โปรแกรม
ภำษำสคริป เช่น ไพทอน กรอบกำรเรียนแบบ WIL 
โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็น
ฐำน 
Use of digital technology for design and 
analysis of mechanical engineering problems; 
Spreadsheet software for engineering; 
computer simulation and design of 
mechanical engineering problems and 
related applications software, e.g. Matlab or 
Scilab; script program language, e.g. Python; 
WIL framework based on research topics 
developed in collaboration with industry 

219-221 โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส ำหรับ
งำนวิศวกรรม 

2((2)-3-4) 

กลุ่มท่ี 3 พื้นฐำนทำงควำมร้อนและของไหล (Thermo-fluids Fundamentals) 

Thermodynamics 

and Fluid Mechanics 

สมบัติของของไหล ควำมดันและกำรวัด  แรงกระท ำ
ต่อวัตถุในของไหล กำรไหลแบบต่ำงๆ กำรไหลในท่อ
และกำรวัดอัตรำกำรไหล จลนศำสตร์ของกำรไหล 
แนะน ำกำรวิเครำะห์กำรไหลขั้นสูง กฎข้อที่หน่ึงและ
สองของอุณหพลศำสตร์ ฟังก์ชันเชิงอุณหพลศำสตร์
และกำรประยุกต์ งำนและควำมร้อน  สมบัติทำงอุณ

215-231 ชุดวิชำ
วิศวกรรมเทอร์โมฟลู
อิดส์ 

นับภำระ  
5 หน่วยกิต 

จำก 6((4)-4-10) 



 
 

ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกลและเมคำทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  - 54 - 

องค์ควำมรู้ท่ีสภำวิศวกร
ก ำหนด 

เน้ือหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

หพลศำสตร์ของสำร กำรวิเครำะห์พลังงำนของระบบ 
กลจักรควำมร้อนและเครื่องท ำควำมเย็น  
สัมพันธภำพของคุณสมบัติของสำร กระบวนกำรปรับ
อำกำศ ปฏิบัติกำรเบื้องต้นของกำรไหลและอุณหพล
ศำสตร์ พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ WIL  โดยใช้โจทย์
วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำน 
Fluid properties, pressure and 
measurements, forces on rigid body in fluid, 
Fluid flow,  flow in pipe and flow 
measurements, kinematics pf fluid flow, 
Introduction to advance flow analysis, the 
first and second laws of thermodynamics, 
functions and applications, work and heat, 
properties of substances, energy analysis of 
differing systems, Heat engines and 
refrigerator and heat pump, thermodynamic 
relations of substances, air conditioning 
processes, practical training in Thermofluids, 
WIL framework based on research topics 
developed in collaboration with industry 

กลุ่มท่ี 4 วัสดุวิศวกรรมและกลศำสตร์วัสดุ (Engineering Materials and Mechanics of Materials) 

Engineering 

Materials  

ศึกษำโครงสร้ำง สมบัติ กระบวนกำรผลิต และกำร
ประยุกต์ใช้วัสดุวิศวกรรม ได้แก่ โลหะ พอลิเมอร์ 
เซรำมิก วัสดุผสม วัสดุอิเลกทรอนิกส์ วัสดุอ่ืนๆ เฟส
ไดอะแกรม สมบัติเชิงกลของวัสดุ กำรเสื่อมสภำพของ
วัสดุ 
Study of structures, properties, production 
processes, and applications of engineering 
materials i.e. metals, polymers, ceramics, 
composites, electronic materials other 
materials, phase diagrams, mechanical 
properties, and materials degradation 

237-111 วัสดุ
วิศวกรรม 

2((2)-0-4) 

Solid Mechanics แรงและควำมเค้น ควำมเค้นและควำมเครียดรูปแบบ
ต่ำงๆ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเค้นและควำมเครียด 
ควำมเค้นในคำน ผังแรงเฉือน โมเมนต์ดัด กำรโก่งตัว
ของคำน กำรโก่งตัวของเสำ วงกลมโมร์ ควำมเค้น
ผสม เกณฑ์กำรวิบัติ พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ WIL  

215-222 กลศำสตร์
วัสดุ 

3((3)-0-6) 
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(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็น
ฐำน  
Forces and stresses; stresses and strains 
relationship; stresses in beams, shear force, 
and bending moment diagrams; deflection of 
beams, torsion; buckling of columns; Mohr’s 
circle and combined stresses; failure 
criterion; WIL framework based on research 
topics developed in collaboration with 
industry 

กลุ่มท่ี 5 อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health Safety and Environment) 
 แนะน ำศำสตร์ทำงด้ำนวิศวกรรมเครื่องกล อำชีวอนำ

มัย ควำมปลอดภัย สิ่งแวดล้อม จรรยำบรรณวิชำชีพ   
Introduction to mechanical engineering, 
occupational health, safety, environment, 
and professional ethics 

215-102 แนะน ำ
วิศวกรรมเครื่องกล 

1((1)-0-2) 

องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม 
กลุ่มท่ี 1 เครื่องจักรกล (Machinery) 

Machinery Systems มโนทัศน์และค ำจ ำกัดควำมของกลไกพื้นฐำน กำร
วิเครำะห์จลนศำสตร์ของกลไกด้วยวิธีค ำนวณและวิธี
กรำฟฟิก เช่น กลไกแขนต่อ เฟืองชุด ลูกเบี้ยว และ
กลไกส่งก ำลัง กำรวิเครำะห์แรงของกลไก หลักกำร
ของดำลอมแบร์ กำรปรับสมดุลของเครื่องจักรกล 
พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึง
พัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำน  
Concept of basic mechanisms and 
terminology; mathematical and graphical 
analyses of the kinematics of linkages, gear 
trains, cams, and some power transmission 
mechanisms; kinetics of rigid bodies; 
D'Alembert's principle; analysis of forces in 
mechanisms; balancing of machinery; WIL 
framework based on research topics 
developed in collaboration with industry 

215-322 
 กลศำสตร์
เครื่องจักรกล 

3((3)-0-6) 

Machine Design พื้นฐำนกำรออกแบบเครื่องจักร และระบบเครื่องจักร 
คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีกำรวิบัติ กำรวิบัติแบบสถิต
และแบบล้ำ ผลของจุดรวมควำมเค้นในงำนออกแบบ

215-323 กำร
ออกแบบเครื่องจักร 

3((3)-0-6) 
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(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

ชิ้นส่วนเครื่องจักร กำรออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร
อย่ำงง่ำย เช่น สกรูส่งก ำลัง สปริง ข้อต่อสลักเกลียว 
ข้อต่อเชื่อม กำรออกแบบชิ้นส่วนส่งก ำลัง เช่น เบรก
และคลัทช์ สำยพำน โซ่และสลิง  กำรเลือกใช้ตลับ
ลูกปืน กำรออกแบบเพลำและอุปกรณ์จับยึด กำรหล่อ
ลื่น ซีลและประเก็น โครงงำนออกแบบเครื่องจักร 
พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึง
พัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำน  
Fundamental of machine design and 
machinery systems, properties of materials; 
theories of failure, static and fatigue failures, 
effects of stress concentration in machine 
elements design; design of simple machine 
elements such as power screws, springs, 
bolted joints, welded joints; design of power 
transmission elements such as brakes and 
clutches, belts, roller chains, and wire ropes; 
rolling bearing selection; shaft and locational 
device designs; lubrication; gaskets and seals; 
machine design project; WIL framework 
based on research topics developed in 
collaboration with industry 

Prime Movers พื้นฐำนควำมรู้ทำงโครงสร้ำงพื้นฐำน ตัวยำนพำหนะ 
รำง ระบบขับเคลื่อน และอำณัติสัญญำณ ควำม
ปลอดภัยของระบบรำง 
Basic knowledge in railway systems, railway 
infrastructure, rolling stock systems, track 
system, traction system, and signaling; safety 
issues specific in the railway 

200-411 พื้นฐำน
ระบบรำง 

3((3)-0-6) 

 ประวัติควำมเป็นมำของเครื่องยนต์ ประเภทของ
เครื่องยนต์ หลักกำรท ำงำนและระบบต่ำงๆ ของ
เครื่องยนต์ แนวทำงกำรพัฒนำเครื่องยนต์ กำรดูแล
และบ ำรุงรักษำเครื่องยนต์  ปฏิบัติกำรกำรใช้
เครื่องมือเบื้องต้น  กำรถอด-ประกอบ ตรวจสภำพ
ชิ้นส่วนและกำรท ำงำนของเครื่องยนต์ หลักกำร
ท ำงำนและส่วนประกอบของระบบส่งก ำลัง ระบบ
รองรับน ้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก ระบบ

215-241 เทคโนโลยี
ยำนยนต์   

3((2)-3-4) 
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ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

ไฟฟ้ำรถยนต์ กำรบ ำรุงรักษำระบบต่ำงๆ ปฏิบัติกำร
กำรใช้เครื่องมือเบื้องต้น กำรถอด-ประกอบ ตรวจ
สภำพชิ้นส่วนและกำรท ำงำนของระบบต่ำงๆ  
Engine development timeline; engine types; 
working principle, and sub- and assisting 
systems of the engines; performance 
enhancement of modern engines; engine 
maintenance; practical training in tooling, and 
assembling and inspecting engines; 
Introduction to operation and components in 
transmission systems, suspensions, steering 
and braking systems, and assembly and 
inspection of the components 

กลุ่มท่ี 2 ควำมร้อน ควำมเย็น และของไหลประยุกต์ (Heat, Cooling and Applied Fluids) 

Heat Transfer กำรน ำควำมร้อน กำรน ำควำมร้อนในสภำวะคงตัว
แบบ 1 และ 2 มิต ิ กำรน ำควำมร้อนในสภำวะไม่คง
ตัวแบบมิติเดียว  กำรวิเครำะห์กำรน ำควำมร้อนโดย
วิธีเชิงตัวเลข  กำรพำควำมร้อน  กำรวิเครำะห์เชิงมิติ
ในกำรถ่ำยเทควำมร้อนแบบกำรพำ  กำรพำควำมร้อน
แบบธรรมชำติ  กำรพำควำมร้อนแบบบังคับบนผนัง
ท่อกลม  แผ่นเรียบและภำยในท่อรูปต่ำงๆ   กำร
วิเครำะห์กำรพำควำมร้อนในอย่ำงง่ำย ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกำรถ่ำยเทควำมร้อนและควำมเสียดทำน  
กำรควบแน่นและกำรเดือด  กำรแผ่รังสีควำมร้อน  
สมบัติกำรดูดกลืนและกำรเปล่งควำมร้อน  ตัว
ประกอบเชิงมุม  กำรแผ่รังสีของวัตถุด ำและวัตถุเทำ  
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อน กำรเพิ่มกำรถ่ำยเท
ควำมร้อน พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ WIL  โดยใช้
โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำน  
Conduction; one and two-dimensional 
steady-state heat conduction, one-
dimensional unsteady state conduction; 
numerical analysis of heat conduction; 
convection; dimensional analysis in 
convection heat transfer, natural convection, 
forced convection on circular pipe, plane 
surface and in conduits, simplified  analysis 

215-232 กำรถ่ำยเท
ควำมร้อน 

3((3)-0-6) 
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(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

in convection heat transfer; relationship 
between heat transfer and fluid friction; 
condensation and boiling; radiation; 
absorption and emission characteristics, view 
factor, radiation of black and grey bodies; 
heat exchangers; heat transfer enhancement; 
WIL framework based on research topics 
developed in collaboration with industry 

Air Conditioning and 

Refrigeration 

หลักกำรท ำควำมเย็นและระบบท ำควำมเย็น และ
สัมประสิทธ์ิสมรรถนะ  กำรท ำควำมเย็นแบบอัดไอ
โดยวิธีเชิงกลส ำหรับกำรอัดชั้นเดียวและสองชั้น 
อุปกรณ์ของระบบท ำควำมเย็น  เครื่องอัดไอ  เครื่อง
ควบแน่น   เครื่องระเหย  อุปกรณ์ควบคุมกำรไหล
ของสำรท ำควำมเย็น  อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ  ชนิด
ของสำรท ำควำมเย็น ไซโครเมตริก กำรท ำควำมเย็น
แบบระเหย และหอท ำควำมเย็น  กำรท ำควำมเย็น
แบบดูดซึม  กำรแช่แข็งอำหำร กำรควบคุมเบื้องต้น
ในระบบปรับอำกำศ  กำรค ำนวณปริมำณควำมเย็นที่
ต้องกำร  กำรออกแบบระบบท่อลมและท่อน ้ำยำ 
พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึง
พัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำน  
Methods of refrigeration and refrigeration 
system and coefficient of performance; 
mechanical vapor compression refrigeration 
cycle; single-stage and two-stages; main 
components, compressor, condenser, 
evaporator, refrigerant flow control; auxiliary 
equipment, refrigerant, psychometrics; 
evaporative cooling and cooling towers, 
absorption refrigeration, freezing of foods, 
basic air-conditioning system control; cooling 
load estimation, air distribution system, 
refrigerant piping; WIL framework based on 
research topics developed in collaboration 
with industry 

215-331 กำรท ำ
ควำมเย็นและกำร
ปรับอำกำศ 

นับภำระ  
2 หน่วยกิต 

จำก 3((3)-0-6) 
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Power Plant, and 

Thermal Systems 

Design 

ภำระไฟฟ้ำของโรงจักร กำรวำงแผนกำรจ่ำย
กระแสไฟฟ้ำ กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกำรผลิตไฟฟ้ำของโรง
จักรแบบต่ำงๆ หลักกำรแปลงพลังงำนจำกโรงจักร
แบบต่ำงๆ ได้แก่  โรงไฟฟ้ำพลังน ้ำ  โรงจักร
เครื่องยนต์สันดำปภำยใน โรงจักรไอน ้ำ โรงจักรกังหัน
ก๊ำซ  โรงจักรวัฏจักรผสม และโรงจักรผลิตพลังร่วม
ควำมร้อนไฟฟ้ำ อุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ กังหันไอน ้ำ 
เครื่องก ำเนิดไอน ้ำ เครื่องควบแน่น หม้ออุ่นน ้ำ 
แนะน ำโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ อุปกรณ์ควบคุมและ
เครื่องมือวัด กระบวนกำรออกแบบระบบควำมร้อน  
กำรพิจำรณำด้ำนเศรษฐศำสตร์ในออกแบบระบบ
ควำมร้อน  กำรเลือกอุปกรณ์ตำมควำมตองกำรของ
ระบบควำมร้อน  กำรสร้ำงแบบจ ำลองทำง
คณิตศำสตร์ของอุปกรณ์ควำมร้อน กำรจ ำลอง
สถำนกำรณ์ พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ WIL  โดยใช้
โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำน  
Variable load problems; load distributions 
planning; economics analysis and 
environmental impacts of electric generation 
powerplants. Energy conversion principles 
from hydropower plant, internal combustion 
engine power plant, steam power plant, gas 
turbine power plant; cogeneration and 
combined-cycle power plant; performance 
parameters, turbines, boilers, condensers, 
feedwater heater. Introduction to nuclear 
power plants, control, and instrumentation; 
Design of thermal system process, economic 
consideration for thermal system design, 
selection of thermal system equipment, 
mathematical model of thermal equipment 
and simulation; WIL framework based on 
research topics developed in collaboration 
with industry 

215-332 วิศวกรรม
โรงจักรและระบบ
ควำมร้อน 

นับภำระ  
2 หน่วยกิต 

จำก 3((3)-0-6) 

กลุ่มท่ี 3 ระบบพลวัตและกำรควบคุมอัตโนมัติ (Dynamic Systems and Automatics Control) 
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Dynamic Systems พื้นฐำนทำงด้ำนยำนยนต์ไฟฟ้ำ ต้นก ำลังของยำนยนต์
และรูปแบบระบบส่งก ำลัง ยำนยนต์ไฟฟ้ำและยำน
ยนต์ไฟฟ้ำไฮบริด องค์ประกอบของยำนยนต์ไฟฟ้ำ
และกำรท ำแบบจ ำลองของยำนยนต์ไฟฟ้ำ แนะน ำ
กำรจัดกำรพลังงำนของยำนยนต์ไฟฟ้ำเบื้องต้น 
แนะน ำระเบียบวิธีควบคุมเชิงท ำนำยแบบจ ำลองและ
กำรประยุกต์ใช้งำนในยำนยนต์ไฟฟ้ำ พัฒนำกำร
เรียนรู้ตำมแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำ
ร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำน 
Basics in electric vehicles, prime mover, and 
powertrain topologies; electric vehicles and 
hybrid electric vehicles; essential 
components in electric vehicles and 
modeling; Introduction to energy 
management in electric vehicles; 
Introduction to model predictive control 
(MPC) and applications of MPC in electric 
vehicles; WIL framework based on research 
topics developed in collaboration with 
industry 

215-341 ยำนยนต์
ไฟฟ้ำและยำนยนต์
ไฟฟ้ำไฮบริด 

3((3)-0-6) 

Automatics Control หลักกำรของระบบควบคุมอัตโนมัติ  กำรวิเครำะห์
และจ ำลองระบบพลวัตเชิงเส้น เสถียรภำพของระบบ
ป้อนกลับเชิงเส้น กำรวิเครำะห์กำรตอบสนองต่อเวลำ 
กำรวิเครำะห์กำรตอบสนองเชิงควำมถี่ กำรออกแบบ
และกำรชดเชยของระบบควบคุม พัฒนำกำรเรียนรู้
ตำมแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับ
อุตสำหกรรมเป็นฐำน  
Automatic control principles, analysis, and 
modeling of linear dynamic systems, the 
stability of linear feedback systems, time-
domain analysis, frequency response 
analysis, design and compensation of control 
systems; WIL framework based on research 
topics developed in collaboration with 
industry 

215-351 ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ 

3((3)-0-6) 

Internet of Things 

(IoT) and AI (use of) 

นิยำมของระบบกำรวัดและมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง 
ควำมไม่แน่นอนของกำรวัด สถิติส ำหรับกำรวิเครำะห์

215-251 เครื่องมือวัด 
เซนเซอร์ และ

3((3)-0-6) 



 
 

ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกลและเมคำทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  - 61 - 

องค์ควำมรู้ท่ีสภำวิศวกร
ก ำหนด 

เน้ือหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

ข้อมูล หลักกำรและคุณสมบัติของตัวตรวจรู้ กำรวัด
ทำงไฟฟ้ำ กำรวัดทำงกล ระบบเก็บข้อมูลอัตโนมัติ 
ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเครือข่ำยตัวตรวจรู้ ควำมรู้
เบื้องต้นเก่ียวกับคลำวด์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
ปฏิบัติกำรของกำรวัดทำงวิศวกรรม พัฒนำกำรเรียนรู้
ตำมแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับ
อุตสำหกรรมเป็นฐำน 
Definitions of a measurement system and 
related standards; measurement uncertainty; 
statistics for data analysis; sensor 
fundamentals and characteristics; electrical 
measurement; mechanical measurement; 
automatic data acquisition system; 
introduction to sensor networks; Introduction 
to clouds and internet of things; engineering 
measurement laboratory; WIL framework 
based on research topics developed in 
collaboration with industry 

อินเตอร์เน็ตของสรรพ
สิ่ง 

Robotics แนะน ำวิทยำกำรหุ่นยนต์ ประเภทของหุ่นยนต์ 
เซนเซอร์และตัวท ำงำนของหุ่นยนต์ หลักกำรของเด
นำวิท-ฮำเทนเบิร์กเพื่อก ำหนดพำรำมิเตอร์ของ
หุ่นยนต์ สมกำรฟอร์เวิร์ดและสมกำรอินเวิร์สคิเนเม
ติกส์ แนะน ำปัญญำประดิษฐ์ กรณีศึกษำของกำรน ำ
ปัญญำประดิษฐ์ไปใช้ พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ WIL  
โดยพัฒนำโจทย์วิจัยร่วมกับอุตสำหกรรม 
Introduction to robotics; classification of 
robots; robot sensors and actuators; Denavit-
Hartenberg principles for defining robot 
parameters; forward and inverse kinematic 
equations; introduction to AI; case studies of 
AI projects; WIL framework based on research 
topics developed in collaboration with 
industry 

219-322 วิทยำกำร
หุ่นยนต์และ
ปัญญำประดิษฐ์ 

3((3)-0-6) 

Vibration พฤติกรรมของระบบที่มีหน่ึงองศำของควำมอิสระ 
ควำมถี่ธรรมชำติและผลจำกควำมหน่วง กำรควงของ
เพลำ หลักกำรของเครื่องมือวัดกำรสั่นสะเทือน 
หลักกำรกันสะเทือน ระบบที่มีสององศำของควำม

215-321 กำร
สั่นสะเทือนเชิงกล 

3((3)-0-6) 



 
 

ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกลและเมคำทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  - 62 - 

องค์ควำมรู้ท่ีสภำวิศวกร
ก ำหนด 

เน้ือหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

อิสระ ได้แก่ โหมดและรูปทรงของโหมด หลักกำรของ
ไดนำมิคแอ็บซอบเบอร์ แนะน ำระบบที่มีหลำยองศำ
ของควำมอิสระ พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ WIL  โดย
ใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำน  
The behavior of systems with single degree 
of freedom; free undamped vibration, natural 
frequency and damping effects; loss of 
energy in damped system; whirling of shafts; 
principles of vibration isolation and vibration 
measuring instruments; lumped systems with 
two degrees of freedom as natural 
frequencies, modes and mode shapes; 
principle of dynamic vibration absorbers; 
lumped systems with several degrees of 
freedom; WIL framework based on research 
topics developed in collaboration with 
industry 

กลุ่มท่ี 4 ระบบทำงกลอื่นๆ (Mechanical Systems) 

Energy สมบัติของของไหล ควำมดันและกำรวัด  แรงกระท ำ
ต่อวัตถุในของไหล กำรไหลแบบต่ำงๆ กำรไหลในท่อ
และกำรวัดอัตรำกำรไหล จลนศำสตร์ของกำรไหล 
แนะน ำกำรวิเครำะห์กำรไหลขั้นสูง กฎข้อที่หน่ึงและ
สองของอุณหพลศำสตร์ ฟังก์ชันเชิงอุณหพลศำสตร์
และกำรประยุกต์ งำนและควำมร้อน  สมบัติทำงอุณ
หพลศำสตร์ของสำร กำรวิเครำะห์พลังงำนของระบบ 
กลจักรควำมร้อนและเครื่องท ำควำมเย็น  
สัมพันธภำพของคุณสมบัติของสำร กระบวนกำรปรับ
อำกำศ ปฏิบัติกำรเบื้องต้นของกำรไหลและอุณหพล
ศำสตร์ พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ WIL  โดยใช้โจทย์
วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำน 
Fluid properties, pressure and 
measurements, forces on rigid body in fluid, 
Fluid flow,  flow in pipe and flow 
measurements, kinematics pf fluid flow, 
Introduction to advance flow analysis, the 
first and second laws of thermodynamics, 
functions and applications, work and heat, 

215-231 ชุดวิชำ
วิศวกรรมเทอร์โมฟลู
อิดส์  

นับภำระ  
1 หน่วยกิต 

จำก 6((4)-4-10) 
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องค์ควำมรู้ท่ีสภำวิศวกร
ก ำหนด 

เน้ือหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

properties of substances, energy analysis of 
differing systems, Heat engines and 
refrigerator and heat pump, thermodynamic 
relations of substances, air conditioning 
processes, practical training in Thermofluids, 
WIL framework based on research topics 
developed in collaboration with industry  

 หลักกำรท ำควำมเย็นและระบบท ำควำมเย็น และ
สัมประสิทธ์ิสมรรถนะ  กำรท ำควำมเย็นแบบอัดไอ
โดยวิธีเชิงกลส ำหรับกำรอัดชั้นเดียวและสองชั้น 
อุปกรณ์ของระบบท ำควำมเย็น  เครื่องอัดไอ  เครื่อง
ควบแน่น   เครื่องระเหย  อุปกรณ์ควบคุมกำรไหล
ของสำรท ำควำมเย็น  อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ  ชนิด
ของสำรท ำควำมเย็น ไซโครเมตริก กำรท ำควำมเย็น
แบบระเหย และหอท ำควำมเย็น  กำรท ำควำมเย็น
แบบดูดซึม  กำรแช่แข็งอำหำร กำรควบคุมเบื้องต้น
ในระบบปรับอำกำศ  กำรค ำนวณปริมำณควำมเย็นที่
ต้องกำร  กำรออกแบบระบบท่อลมและท่อน ้ำยำ 
พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึง
พัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำน  
Methods of refrigeration and refrigeration 
system and coefficient of performance; 
mechanical vapor compression refrigeration 
cycle; single-stage and two-stages; main 
components, compressor, condenser, 
evaporator, refrigerant flow control; auxiliary 
equipment, refrigerant, psychometrics; 
evaporative cooling and cooling towers, 
absorption refrigeration, freezing of foods, 
basic air-conditioning system control; cooling 
load estimation, air distribution system, 
refrigerant piping; WIL framework based on 
research topics developed in collaboration 
with industry 

215-331 กำรท ำ
ควำมเย็นและกำร
ปรับอำกำศ 

นับภำระ  
1 หน่วยกิต 

จำก 3((3)-0-6) 

 ภำระไฟฟ้ำของโรงจักร กำรวำงแผนกำรจ่ำย
กระแสไฟฟ้ำ กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกำรผลิตไฟฟ้ำของโรง

215-332 วิศวกรรม
โรงจักรและระบบ
ควำมร้อน 

นับภำระ  
1 หน่วยกิต 

จำก 3((3)-0-6) 
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องค์ควำมรู้ท่ีสภำวิศวกร
ก ำหนด 

เน้ือหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

จักรแบบต่ำงๆ หลักกำรแปลงพลังงำนจำกโรงจักร
แบบต่ำงๆ ได้แก่  โรงไฟฟ้ำพลังน ้ำ  โรงจักร
เครื่องยนต์สันดำปภำยใน โรงจักรไอน ้ำ โรงจักรกังหัน
ก๊ำซ  โรงจักรวัฏจักรผสม และโรงจักรผลิตพลังร่วม
ควำมร้อนไฟฟ้ำ อุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ กังหันไอน ้ำ 
เครื่องก ำเนิดไอน ้ำ เครื่องควบแน่น หม้ออุ่นน ้ำ 
แนะน ำโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ อุปกรณ์ควบคุมและ
เครื่องมือวัด กระบวนกำรออกแบบระบบควำมร้อน  
กำรพิจำรณำด้ำนเศรษฐศำสตร์ในออกแบบระบบ
ควำมร้อน  กำรเลือกอุปกรณ์ตำมควำมตองกำรของ
ระบบควำมร้อน  กำรสร้ำงแบบจ ำลองทำง
คณิตศำสตร์ของอุปกรณ์ควำมร้อน กำรจ ำลอง
สถำนกำรณ์ พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ WIL  โดยใช้
โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำน  
Variable load problems; load distributions 
planning; economics analysis and 
environmental impacts of electric generation 
powerplants. Energy conversion principles 
from hydropower plant, internal combustion 
engine power plant, steam power plant, gas 
turbine power plant; cogeneration and 
combined-cycle power plant; performance 
parameters, turbines, boilers, condensers, 
feedwater heater. Introduction to nuclear 
power plants, control, and instrumentation; 
Design of thermal system process, economic 
consideration for thermal system design, 
selection of thermal system equipment, 
mathematical model of thermal equipment 
and simulation; WIL framework based on 
research topics developed in collaboration 
with industry 

Engineering 

Management and 

Economics 

หลักกำรพื้นฐำนทำงเศรษฐศำสตร์ แนวควำมคิด
เก่ียวกับต้นทุน ค่ำของเงินที่เปลี่ยนแปลงไปตำม
กำลเวลำ กำรวิเครำะห์จุดคุ้มทุน กำรวิเครำะห์
จุดคุ้มทุนกำรทดแทนทรัพย์สิน ค่ำเสื่อมรำคำ กำร
ประเมินค่ำและกำรเลือกทำงเลือกในกำรตัดสินใจ 

215-301 กำรจัดกำร
และเศรษฐศำสตร์
วิศวกรรม 

2((2)-0-4) 
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องค์ควำมรู้ท่ีสภำวิศวกร
ก ำหนด 

เน้ือหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

มูลค่ำปัจจุบัน อัตรำผลตอบแทนภำยในและอัตรำ
ผลตอบแทนภำยนอก กำรตัดสินใจภำยใต้ควำมเสี่ยง
และควำมไม่แน่นอน 
The principles of economics and 
management; cost concepts; time value of 
money; break-even analysis; replacement 
analysis; depreciation; evaluation a single 
project; comparison and selection among 
alternatives; present worth; benefit-cost ratio 
analysis; internal rate of return; the external 
rate of return; decision making under 
uncertainty and risk 

Fire Protection 

System 

ชิ้นส่วนพื้นฐำนของเครื่องจักรกลของไหล ทฤษฎี
ใบพัด ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกำรไหลในแนวแกน
และในแนวรัศมี กำรวิเครำะห์มิติ สมรรถภำพของปั๊ม
แบบเหว่ียงหนีศูนย์ กังหันน ้ำ ควำมเร็วจ ำเพำะคำวิเท
ชัน กังหันไอน ้ำ กำรเลือกปั๊มส ำหรับระบบให้
เหมำะสม กำรเลือกชนิดของปั๊มส ำหรับงำนต่ำงๆ  
เกณฑ์และมำตรฐำนของระบบท่อ ระบบท่อประปำ
ส ำหรับอำคำร กำรเพิ่มควำมดันของน ้ำในระบบท่อ  
กำรออกแบบระบบท่อระบำยน ้ำและท่ออำกำศ กำร
ออกแบบระบบดับเพลิง พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ 
WIL  โดยใช้โจทย์วิจัยซ่ึงพัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรม
เป็นฐำน  
Basics of fluid machinery; blade theory; radial 
and axial flow; dimensional analysis; 
centrifugal pump efficiency; turbine, 
cavitation, design, and pump selection; 
plumbing code and standards; plumbing 
system for building; increasing water head in 
plumbing system; guiding rule for finding the 
circulator; drainage system and vent pipe 
design; design of fire protection system; WIL 
framework based on research topics 
developed in collaboration with industry 

215-233 
เครื่องจักรกลของไหล
และระบบท่อ 

3((3)-0-6) 

Computer-Aided 

Engineering (CAE) 

เรขำคณิตบรรยำยเบื้องต้น ภำพช่วยและกำรหมุน
ภำพ รอยตัดและรอยต่อ ภำพคลี่ มำตรฐำนที่

215-103 เขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล 

3((2)-3-4) 
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องค์ควำมรู้ท่ีสภำวิศวกร
ก ำหนด 

เน้ือหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

เก่ียวข้องส ำหรับกำรเขียนแบบเครื่องกล กำรเขียน
แบบประกอบและแบบละเอียด กำรก ำหนดเกณฑ์
ควำมคลำดเคลื่อนและพิกัดเผื่อ กำรเขียนชิ้นส่วน
เครื่องจักรกล สัญลักษณ์งำนเชื่อม กำรเขียนแบบ
ระบบท่อ กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำร
เขียนแบบวิศวกรรม 
Basic descriptive geometry; auxiliary views 
and rotation; developments and 
intersections; standard in technical drawings; 
representation and specifications of machine 
elements; assembly and detail drawings; fits 
and tolerances; welding symbols; drawing of 
piping systems; computer-aided engineering 
drawing 
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2. ตำรำงแสดงผูส้อนในแต่ละองค์ควำมรู ้

ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิศวกรรมเครื่องกล 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2564-2568 

สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ 

คณิตศำสตร์ 

200-112 คณิตศำสตร์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร  3((3)-0-6) อ.เสกสรรค์ สุวรรณมณี 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
Maîtrise Informatique Computer Science (Université 
Paul Sabatier Toulouse III, France) 
ประสบกำรณ์สอน 24 ปี 
 
รศ.ดร.พิชญำ ตัณฑัยย์ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Phil. Computer Science  
(University of Manchester, U.K.) 
Ph.D. Computer Science  
(University of Manchester, U.K.) 
ประสบกำรณ์สอน 31 ปี 

215-101 สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญ  2((2)-0-4) ศ.ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
M.Sc. Mechanical Engineering 
(University of Missouri-Columbia, Missouri, USA) 
Ph.D. Mechanical Engineering 
(University of Missouri-Columbia, Missouri, USA) 
ประสบกำรณ์สอน 25 ปี 

215-201 สมกำรเชิงอนุพันธ์ย่อย  2((2)-0-4) ดร.กิตตินันท์ มลิวรรณ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
Maîtrise Fluid Mechanics (Paul Sabatier University, 
Toulouse, France) 
DEA. Energétique et Transferts (Paul Sabatier 
University, Toulouse, France) 
Ph.D. Méchanique (Paul Sabatier University, Toulouse, 
France) 
ประสบกำรณ์สอน 26 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

ผศ.ดร.ภำสกร เวสสะโกศล 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  
(สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  
(สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง) 
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล  
(สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง) 
ประสบกำรณ์สอน 23 ปี 

215-202 ระเบียบวิธีค ำนวณเชิงตัวเลข 2((2)-0-4) 
  ส ำหรับงำนวิศวกรรม 

ดร.กิตตินันท์ มลิวรรณ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์)
Maîtrise Fluid Mechanics (Paul Sabatier University, 
Toulouse, France) 
DEA. Energétique et Transferts (Paul Sabatier 
University, Toulouse, France) 
Ph.D. Méchanique (Paul Sabatier University, Toulouse, 
France) 
ประสบกำรณ์สอน 26 ปี 
 
ศ.ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
M.Sc. Mechanical Engineering 
(University of Missouri-Columbia, Missouri, USA) 
Ph.D. Mechanical Engineering 
(University of Missouri-Columbia, Missouri, USA) 
ประสบกำรณ์สอน 25 ปี 

ฟิสิกส์ 

200-113 ฟิสิกส์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร  3((3)-0-6) ดร.สมชำย แซ่อ้ึง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
DEA, Mechanics and Energy 
(Institut National Polytechnique de Lorraine, Nancy I, 
France) 
Ph.D., Mechanical Engineering 
(Universite Henri Poincare, Nancy I, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 18 ปี 

 
ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Eng.Sc. Environmental Engineering (Melbourne 
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University, Australia) 
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 25 ปี 

200-115 พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม 3((2)-2-5) ดร.วฤทธ์ิ วิชกูล 

B.S. Electrical Engineering and Computer Sciences 

(Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.) 

M.Eng. Electrical Engineering and Computer Sciences 

(Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.) 

Ph.D. Electrical Engineering (Massachusetts Institute of 

Technology, U.S.A.) 

ประสบกำรณ์กำรสอน 11 ปี 

เคมี 
200-114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร   2((2)-0-4) ผศ.ดร.ปริญญำ คงพรม 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ด. วิศวกรรมเคมี (มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
ประสบกำรณ์สอน 9 ปี 

องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิศวกรรม 

- Mechanical Drawing 

200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐำน  2((2)-0-4) ดร.สมชำย แซ่อ้ึง  
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์)  
DEA, Mechanics and Energy (Institut National 
Polytechnique de Lorraine, Nancy I, France)  
Ph.D., Mechanical Engineering (Universite Henri 
Poincare, Nancy I, France)  
ประสบกำรณ์กำรสอน 18 ปี  
 
ดร.ฐำนันดร์ศักดิ์ เทพญำ  
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์)  
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์)  
Ph.D. Energy Technology  
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี)  
ประสบกำรณ์สอน 22 ปี  
 
รศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร  
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์)  
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย)  
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Ph.D. Energy Technology (มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุรี)  
ประสบกำรณ์สอน 15 ปี  

- Statics and Dynamics 

215-121 กลศำสตร์วิศวกรรม: สถิตยศำสตร์ 2((2)-0-4) รศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร  
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์)  
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย)  
Ph.D. Energy Technology  
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี)  
ประสบกำรณ์สอน 15 ปี 
 
รศ.ดร.เจริญยุตร เดชวำยุกุล 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง) 
M.Sc. Mechanical Engineering 
(Vanderbilt University, Tennessee, USA) 
Ph.D. Mechanical Engineering 
(Vanderbilt University, Tennessee, USA) 
ประสบกำรณ์สอน 29 ปี 

215-221 กลศำสตร์วิศวกรรม: พลศำสตร์ 3((3)-0-6) ดร.จีระภำ  สุขแก้ว  
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Sc. Mechanical Engineering 
(Lehigh University, Pennsylvania, USA) 
Ph.D. Mechanical and Aerospace Engineering 
(University of California at Davis, California, USA) 
ประสบกำรณ์สอน 20 ปี 
 
ดร.สมชำย แซ่อ้ึง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
DEA, Mechanics and Energy 
(Institut National Polytechnique de Lorraine, Nancy I, 
France) 
Ph.D., Mechanical Engineering 
(Universite Henri Poincare, Nancy I, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 18 ปี 
 
นำยสรำวุธ  โกนสร้ำง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
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วศ.ม. วิศวกรรมวัสดุ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์)
ประสบกำรณ์กำรสอน 5 ปี 
 
นำยนิติพันธ์ุ  วิทยผดุง 
วศ.บ. วิศวกรรมเมคำทรอนิกส์ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 5 ปี 

Mechanical Engineering Process 

226-214 กระบวนกำรผลิตพื้นฐำน  2((1)-3-2) ศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสำหกำร (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.S. Mechanical Engineering 
(National University of Singapore, Singapore ) 
Ph.D. Mechanical Engineering 
(University of Colorado, Boulder, USA)  
ประสบกำรณ์กำรสอน 29 ปี 
 
รศ.ดร.องุ่น สังขพงศ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสำหกำร (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ. ม. วิศวกรรมอุตสำหกำร (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
Ph.D. Industrial Engineering (University of Miami, USA) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 35 ปี 
 
รศ.ดร.สุภำพรรณ ไชยประพัทธ์ 
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสำหกำร (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.S. Industrial Engineering 
(Iowa State University, USA) 
Ph.D. Industrial Engineering 
(Iowa State University, USA) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 26 ปี 

215-203 กระบวนกำรผลิต   2((2)-0-4) รศ.ดร.วิริยะ  ทองเรือง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Sc. Materials Science and Engineering 
(New Jersey Institute of Technology, New Jersey, USA) 
Ph.D. Materials Science and Engineering 
(North Carolina State University, North Carolina, USA) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 30 ปี 
 
รศ.ดร.สุธรรม  นิยมวำส 
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วท.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Sc. Metallurgical and Materials Engineering 
(New Jersey Institute of Technology, New Jersey, USA) 
Ph.D. Metallurgical and Materials Engineering 
(The University of Alabama, Alabama, USA) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 30 ปี 
 
รศ.ดร.ประภำศ  เมืองจันทร์บุรี 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสำหกำร   
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Eng. Mechanical Engineering 
(Nagaoka University of Technology, Japan)  
Ph.D. Materials Science and Engineering 
(The University of   Liverpool, UK) 2548 
ประสบกำรณ์กำรสอน 16 ปี 

กลุ่มท่ี 2 ควำมรู้ทำงดิจิทัล  (Digital Literacy) 
Digital Technology in Mechanical Engineering  

200-116 พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรม  3((2)-2-5) 
 คอมพิวเตอร์ส ำหรับวิศวกร 

ดร.อำรีย์ ธีรภำพเสรี 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
Maitrise, Informatique (University Grenoble 1, France) 
DEA, Information Systems Et Communication 
(University Grenoble 1, France) 
Ph.D. Computer science (University Grenoble 1, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 15 ปี 
 
ดร.ธนำธิป ลิ่มนำ 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มหำวิทยำลัยสงขลำครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มหำวิทยำลัยสงขลำครินทร์) 
ปร.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มหำวิทยำลัยสงขลำครินทร์) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 6 ปี 
 
รศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ 
วศ.บ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มหำวิทยำลัยสงขลำครินทร์) 
M.S. Computer Science  
(California state university Chico, U.S.A.) 
Ph.D. Computer science  
(Portland State University, U.S.A.) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 25 ปี 
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219-221 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับ 2((2)-3-4) 
 งำนวิศวกรรม 

รศ.ดร.พฤทธิกร  สมิตไมตรี 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Sc. Mechanical Engineering 
(Vanderbilt University, Tennessee, USA) 
Ph.D. Mechanical Engineering 
(University of Kentucky, Kentucky, USA) 2539 
ประสบกำรณ์กำรสอน 26 ปี 
 
นำยสรำวุธ  โกนสร้ำง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมวัสดุ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์)
ประสบกำรณ์กำรสอน 5 ปี 

กลุ่มท่ี 3 พื้นฐำนทำงควำมร้อนและของไหล (Thermo-fluids Fundamentals) 
Thermodynamics and Fluid Mechanics  

215-231 ชุดวิชำวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์ 6((4)-4-10) รศ.ดร.กฤช  สมนึก 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 13 ปี 
 
รศ.ดร.สุธรรม  นิยมวำส 
วท.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Sc. Metallurgical and Materials Engineering 
(New Jersey Institute of Technology, New Jersey, USA) 
Ph.D. Metallurgical and Materials Engineering 
(The University of Alabama, Alabama, USA) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 30 ปี 
 
ผศ.ดร.มักตำร์  แวหะยี 
อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล  
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์)
ประสบกำรณ์กำรสอน 7 ปี 

กลุ่มท่ี 4 วัสดุวิศวกรรมและกลศำสตร์วัสดุ (Engineering Materials and Mechanics of Materials) 

Engineering Materials  
237-111 วัสดุวิศวกรรม   2((2)-0-4) ผศ.ดร.มัทนำ ฆังคะมโณ 

วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
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M.S.E. Ceramics Science and Engineering    
(The University of Sheffied, United Kingdom) 
Ph.D. Engineering (Ceramics)   
The University of Exeter, United Kingdom) 
ประสบกำรณ์กำรสอน  5  ปี 
 
ดร.สมใจ จันทร์อุดม 
วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ด. วิศวกรรมวัสดุ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ประสบกำรณ์กำรสอน  6  ปี 
 
ดร.สลิตำ  เพชรสังข์ 
วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ  (มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้ำธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมกำรเชื่อม  (มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ปร.ด. วิศวกรรมอุตสำหกำรและระบบกำรผลิต  (มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ประสบกำรณ์กำรสอน  3  ปี 
 
ดร.วีรเดช  กีรติธนวิทย์ 
วท.บ. ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์   
(มหำวิทยำลัยศิลปำกร) 
วศ.ม. วิทยำศำสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโลยี 
สิ่งทอ  (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
Ph.D. Plastics Engineering  (TU Bergakademie Friberg) 
ประสบกำรณ์กำรสอน  2  ปี 
 
อ.ชนินทร์  ด ำรัสกำร 
วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ  (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมวัสดุ  (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ประสบกำรณ์กำรสอน  19  ปี 

Solid Mechanics  

215-222 กลศำสตร์วัสดุ   3((3)-0-6) รศ.ดร.วิริยะ  ทองเรือง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Sc. Materials Science and Engineering 
(New Jersey Institute of Technology, New Jersey, USA) 
Ph.D. Materials Science and Engineering 
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(North Carolina State University, North Carolina, USA) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 30 ปี 
 
ดร.จุฑำมณี อุ๋ยสกุล อำจำรย์  
วศ.บ. วิศวกรรมเมคำทรอนิกส์ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
D.Eng. Mechanical Engineering 
(Harbin Engineering University, P.R. China) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 5 ปี 

กลุ่มท่ี 5 อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health Safety and Environment) 
215-102 แนะน ำวิศวกรรมเครื่องกล  1((1)-0-2) นำยสรำวุธ  โกนสร้ำง 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมวัสดุ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์)
ประสบกำรณ์กำรสอน 5 ปี 
 
ดร.กิตตินันท์ มลิวรรณ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์)
Maîtrise Fluid Mechanics (Paul Sabatier University, 
Toulouse, France) 
DEA. Energétique et Transferts (Paul Sabatier 
University, Toulouse, France) 
Ph.D. Méchanique (Paul Sabatier University, Toulouse, 
France) 
ประสบกำรณ์สอน 26 ปี 
 
ดร.ฐำนันดร์ศักดิ์ เทพญำ  
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์)  
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์)  
Ph.D. Energy Technology  
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี)  
ประสบกำรณ์สอน 22 ปี  
 
รศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร  
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์)  
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย)  
Ph.D. Energy Technology (มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุรี)  
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ประสบกำรณ์สอน 15 ปี 
 
รศ.ดร.กฤช  สมนึก 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 13 ปี 

องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม  

กลุ่มท่ี 1 เครื่องจักรกล (Machinery)  

Machinery Systems  

215-322 กลศำสตร์เครื่องจักรกล  3((3)-0-6) ผศ.ดร.ปรมินทร์  เณรำนนท์ 
วศ.บ. วิศวกรรมเมคำทรอนิกส์ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้ำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
Ph.D. Mechanical and Systems Engineering 
(Newcastle University, Tyne and Wear, UK) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 7 ปี 

Machine Design  
215-323 กำรออกแบบเครื่องจักร  3((3)-0-6) ดร.ฐำนันดร์ศักดิ์ เทพญำ  

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์)  
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์)  
Ph.D. Energy Technology  
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี)  
ประสบกำรณ์สอน 22 ปี  
 
รศ.ดร.เจริญยุตร เดชวำยุกุล 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง) 
M.Sc. Mechanical Engineering 
(Vanderbilt University, Tennessee, USA)  
Ph.D. Mechanical Engineering 
(Vanderbilt University, Tennessee, USA) 
ประสบกำรณ์สอน 29 ปี 

Prime Movers  

200-411 พื้นฐำนระบบรำง   3((3)-0-6) รศ.ดร.วิริยะ  ทองเรือง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Sc. Materials Science and Engineering 
(New Jersey Institute of Technology, New Jersey, USA) 
Ph.D. Materials Science and Engineering 
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(North Carolina State University, North Carolina, USA) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 30 ปี 
 
รศ.ดร.ประภำศ  เมืองจันทร์บุรี 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสำหกำร   
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Eng. Mechanical Engineering 
(Nagaoka University of Technology, Japan)  
Ph.D. Materials Science and Engineering 
(The University of   Liverpool, UK) 2548 
ประสบกำรณ์กำรสอน 16 ปี 

215-241 เทคโนโลยียำนยนต์  3((2)-3-4) นำยสรำวุธ  โกนสร้ำง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมวัสดุ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์)
ประสบกำรณ์กำรสอน 5 ปี 

กลุ่มท่ี 2 ควำมร้อน ควำมเย็น และของไหลประยุกต์ (Heat, Cooling and Applied Fluids) 
Heat Transfer 

215-232 กำรถ่ำยเทควำมร้อน  3((3)-0-6) รศ.ดร.ชยุต  นันทดุสิต 
B.Eng. Mechanical Engineering 
(Osaka University, Osaka, Japan) 
M.Sc. Mechanical Engineering 
(Osaka University, Osaka, Japan) 
Ph.D. Mechanical Engineering 
(Osaka University, Osaka, Japan) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 17 ปี 

Air Conditioning and Refrigeration 

215-331 กำรท ำควำมเย็นและกำรปรับอำกำศ 3((3)-0-6) ผศ.ดร.จันทกำนต์ ทวีกุล 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง) 
M.Eng. Energy Technology 
(Asian Institute of Technology) 
Ph.D. Energy Technology 
(Asian Institute of Technology) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 29 ปี 

Power Plant, and Thermal Systems Design 

215-332 วิศวกรรมโรงจักรและระบบควำมร้อน 3((3)-0-6) ดร.สมชำย แซ่อ้ึง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
DEA, Mechanics and Energy 
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(Institut National Polytechnique de Lorraine, Nancy I, 
France) 
Ph.D., Mechanical Engineering 
(Universite Henri Poincare, Nancy I, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 18 ปี 

Dynamic Systems 

215-341 ยำนยนต์ไฟฟ้ำและยำนยนต์  3((3)-0-6) 
 ไฟฟ้ำไฮบริด 

รศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร  
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์)  
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย)  
Ph.D. Energy Technology (มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุรี)  
ประสบกำรณ์สอน 15 ปี 
 
นำยสรำวุธ  โกนสร้ำง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมวัสดุ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์)
ประสบกำรณ์กำรสอน 5 ปี 
 
นำยนิติพันธ์ุ  วิทยผดุง 
วศ.บ. วิศวกรรมเมคำทรอนิกส์ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 5 ปี 

Automatics Control 

215-351 ระบบควบคุมอัตโนมัติ  3((3)-0-6) นำงสำวชลิตำ  หิรัญสุข 
B.Eng. Mechanical Engineering 
(Imperial College, London, UK) 
M.Sc. Mechatronics & Optical Engineering 
(Loughborough University, Loughborough, UK) 
M.Sc. Artificial Intelligence - Robotics 
(University of Edinburgh, Scotland, UK) 
M.Phil. Artificial Intelligence – Machine Learning 
(University of Edinburgh, Scotland, UK) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 15 ปี 

Internet of Things (IoT) and AI (use of) 

215-251 เครื่องมือวัด เซนเซอร์  3((3)-0-6) 
 และอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง 

นำยนิติพันธ์ุ  วิทยผดุง 
วศ.บ. วิศวกรรมเมคำทรอนิกส์ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 5 ปี 
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Robotics 

219-322 วิทยำกำรหุ่นยนต์และปัญญำประดิษฐ์ 3((3)-0-6) รศ.ดร.พฤทธิกร  สมิตไมตรี 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Sc. Mechanical Engineering 
(Vanderbilt University, Tennessee, USA) 
Ph.D. Mechanical Engineering 
(University of Kentucky, Kentucky, USA) 2539 
ประสบกำรณ์กำรสอน 26 ปี 

Vibration 

215-321 กำรสั่นสะเทือนเชิงกล  3((3)-0-6) นำยนิติพันธ์ุ  วิทยผดุง 
วศ.บ. วิศวกรรมเมคำทรอนิกส์ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 5 ปี 

กลุ่มท่ี 4 ระบบทำงกลอื่นๆ (Mechanical Systems) 
Energy 

215-231 ชุดวิชำวิศวกรรมเทอร์โมฟลูอิดส์ 6((4)-4-10) รศ.ดร.กฤช  สมนึก 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 13 ปี 
 
รศ.ดร.สุธรรม  นิยมวำส 
วท.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Sc. Metallurgical and Materials Engineering 
(New Jersey Institute of Technology, New Jersey, USA) 
Ph.D. Metallurgical and Materials Engineering 
(The University of Alabama, Alabama, USA) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 30 ปี 
 
ผศ.ดร.มักตำร์  แวหะยี 
อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล  
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์)
ประสบกำรณ์กำรสอน 7 ปี 

215-331 กำรท ำควำมเย็นและกำรปรับอำกำศ 3((3)-0-6) ผศ.ดร.จันทกำนต์ ทวีกุล 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง) 
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M.Eng. Energy Technology 
(Asian Institute of Technology) 
Ph.D. Energy Technology 
(Asian Institute of Technology) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 29 ปี 

215-332 วิศวกรรมโรงจักรและระบบควำมร้อน 3((3)-0-6) ดร.สมชำย แซ่อ้ึง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
DEA, Mechanics and Energy 
(Institut National Polytechnique de Lorraine, Nancy I, 
France) 
Ph.D., Mechanical Engineering 
(Universite Henri Poincare, Nancy I, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 18 ปี 

Engineering Management and Economics 

215-301 กำรจัดกำรและเศรษฐศำสตร์ 2((2)-0-4) 
 วิศวกรรม 

นำงสำวชลิตำ  หิรัญสุข 
B.Eng. Mechanical Engineering 
(Imperial College, London, UK) 
M.Sc. Mechatronics & Optical Engineering 
(Loughborough University, Loughborough, UK) 
M.Sc. Artificial Intelligence - Robotics 
(University of Edinburgh, Scotland, UK) 
M.Phil. Artificial Intelligence – Machine Learning 
(University of Edinburgh, Scotland, UK) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 15 ปี 

Fire Protection System 
215-233 เครื่องจักรกลของไหลและระบบท่อ 3((3)-0-6) รศ.ดร.ชยุต  นันทดุสิต 

B.Eng. Mechanical Engineering 
(Osaka University, Osaka, Japan) 
M.Sc. Mechanical Engineering 
(Osaka University, Osaka, Japan) 
Ph.D. Mechanical Engineering 
(Osaka University, Osaka, Japan) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 17 ปี 

Computer-Aided Engineering (CAE)  
215-103 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 3((2)-3-4) นำยนิติพันธ์ุ  วิทยผดุง 

วศ.บ. วิศวกรรมเมคำทรอนิกส์ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 5 ปี 
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ส่วนท่ี 5 สิ่งสนับสนนุกำรเรยีนรู้และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 
1. ห้องปฏิบัติกำร 

1.1. บัญชีรำยกำรของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง 
สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกลและเมคำทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ มีห้องปฏิบัติกำร คือ 

ห้องปฏิบัติกำรของไหล ห้องปฏิบัติกำรอุณหพลศำสตร์ ห้องปฏิบัติกำรเครื่องยนต์สันดำปภำยใน ( Internal Combustion Engine 
Laboratory) ห้องปฏิบัติกำรทดสอบวัสดุ (Material testing) ห้องไฮดรอลิกส์และนิวส์เมติกส์ (Fluid power) มีปฏิบัติกำรทดลอง
ดังน้ี 

1.1.1 ห้องปฏิบัติกำรของไหล 

วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง กำรท ำกำรทดลอง 

1. ชุดทดสอบกังหันแบบฟรำนซิส ศึกษำประสิทธิภำพกังหันแบบฟรำนซิส 

2. ชุดทดสอบกังหันน ้ำแบบเพลตัน ศึกษำประสิทธิภำพกังหันแบบเพลตัน 

3. ชุดทดสอบเครื่องสูบน ้ำแบบลูกสูบ ทดสอบประสิทธิภำพปั้ม 
4. ชุดทดสอบเครื่องสูบน ้ำแบบหอยโข่ง ทดสอบประสิทธิภำพปั้มแบบหอยโข่ง 

5. ชุดโรงจักรไอน ้ำทดลอง ศึกษำประสิทธิภำพของเครื่องจักรไอน ้ำ 

6. ชุดทดลองอุโมงค์ลม ศึกษำรูปแบบกำรไหลของอำกำศ 
7. ชุดทดลองระบบวงจรกำรไหล ศึกษำกำรสูญเสียภำยในท่อ ข้อต่อแบบต่ำงๆ 

8. ชุดทดสอบกำรกระทบของเจ็ท ศึกษำกำรไหลของของเหลวในระบบเจ็ท 

9. ชุดเครื่องมือวัดอัตรำกำรไหลของของเหลว ศึกษำประสิทธิภำพกำรไหลของของเหลวภำยในท่อ 

 
1.1.2 ห้องปฏิบัติกำรอุณหพลศำสตร์ 

วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง กำรท ำกำรทดลอง 
1. ชุดทดสอบเครื่องอัดอำกำศ 2 ระดับ ทดสอบประสิทธิภำพของเครื่องอัดอำกำศ 

2. เครื่องแลกเปลี่ยนควำมร้อนแบบไหลขวำง ทดสอบประสิทธิภำพของเครื่องแลกเปลี่ยนควำมร้อน 

3. หม้อไอน ้ำแบบมำเซท ศึกษำประสิทธิภำพของหม้อน ้ำ 

4. ระบบทดลองกำรน ำควำมร้อน ศึกษำประสิทธิภำพกำรน ำควำมร้อน 
5. ชุดปฏิบัติกำรท ำควำมเย็น ศึกษำประสิทธิภำพเครื่องท ำควำมเย็น 

6. ชุดคูลล่ิงทำวเวอร์ ศึกษำประสิทธิภำพคูลล่ิงทำวเวอร์ 

 
1.1.3 ห้องปฏิบัติกำรเครื่องยนต์สันดำปภำยใน (Internal Combustion Engine Laboratory) 

วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง กำรท ำกำรทดลอง 
1. ชุดทดสอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 30 ก ำลังม้ำ ทดสอบประสิทธิภำพกำรท ำงำนของเครื่องยนต์ 

 
1.1.4 ห้องปฏิบัติกำรทดสอบวัสดุ(Material testing)   

วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง กำรท ำกำรทดลอง 

1. เครื่องวิเครำะห์ลูกเบี้ยว ทดสอบกำรท ำงำนของลูกเบี้ยว 

2. เครื่องทดสอบกำรกระแทกของโลหะ ทดสอบควำมแข็งแรงของวัสดุด้วยกำรกระแทก 
3. ชุดทดลองกำรรับน ้ำหนักของเสำ ทดสอบควำมแข็งแรงของเสำในสภำวะต่ำงๆ 
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วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง กำรท ำกำรทดลอง 

4. ชุดทดสอบคำนสำกล ทดสอบควำมแข็งแรงของคำนที่สภำวะต่ำงๆ 
5. เครื่องทดสอบวัสดุแบบแท่งกลมและแบน ทดสอบควำมแข็งแรงของวัสดุต่ำงชนิด ด้วยแรงดึง 

6. เครื่องทดสอบกำรบิด ทดสอบควำมแข็งแรงของวัสดุต่ำงชนิด ด้วยแรงบิด 

7. ชุดทดสอบกำรสั่นสะเทือน ทดสอบกำรสั่นละเทือนในเงื่อนไขต่ำงๆ 

8. เครื่องมือทดสอบเก่ียวกับกำรเร่ง ทดลองเก่ียวกับควำมเร่งในสภำวะต่ำงๆ 
9. เครื่องทดสอบปรับศูนย์เชิงสถิต เครื่องทดสอบควำมสมดุล 

 
1.1.5 ห้องไฮดรอลิกส์และนิวส์เมติกส์ (Fluid power) 

วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง กำรท ำกำรทดลอง 

1. ชุดทดลองระบบนิวเมติกส์ ทดลองกำรท ำงำนระบบนิวส์เมติกส์ 

2. ชุดทดลองระบบไฮดรอลิกส์ในงำนอุตสำหกรรม ทดลองกำรท ำงำนระบบไฮดรอสลิกส์ 
3. ชุดทดลองควบคุมด้วยฟัสซีลอจิก ชุดทดลองเก่ียวกับหลักกำรฟัสซีลอจิก 

 
1.2.  โปรแกรมส ำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 

หลักสูตรจัดให้มีกำรเรียนกำรสอน โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ ในรำยวิชำตำ่งๆ ตลอดหลักสูตร โดยมหำวิทยำลัย 

คณะ และหลักสูตรจัดหำ แนะน ำกำรใช้งำนโปรแกรมส ำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ ให้นักศึกษำทดลองใช้งำนเพื่อให้เกิดทักษะควำมเข้ำใจและ

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะกำรใช้งำนโปรแกรมส ำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในกำรออกแบบ และหำค ำตอบทำงวิศวกรรม   

โปรแกรมส ำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ มีดังน้ี 

1) Windows 10, Version 20H2 Released Oct 2020 

2) Microsoft 365 

3) Adobe Creative Cloud 

4) Python 

5) AutoCAD for students and educators 

6) SolidWorks 

7) MATLAB 

8) Sketchup (freeware) 

9) SAP2000 student version 

10) ANSYS for Students 

11) PETRAPro 

12) Vissim Junction 

13) PRAXIS for students 

14) MIDAS 

15) CFD (Computational Fluid Dynamics) 

นักศึกษำสำมำรถใช้งำนได้จำกคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือใช้ในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ 
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2. แหล่งบริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร 

2.1.  ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
หนังสือ ต ำรำ วำรสำรที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมเครื่องกล ในห้องสมุดคุณหญิงหลง 

อรรถกระวีสุนทร ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ มีดังน้ี 

หนังสือ (ภำษำไทยและภำษำตำ่งประเทศ) มีประมำณ 263 ชื่อเรื่อง 

วำรสำร (ภำษำไทยและภำษำตำ่งประเทศ) มีประมำณ 49 ชื่อเรื่อง 

E-book / E-journal มีประมำณ 157 ชื่อเรื่อง 

Material Type Thai English Other Undefined Total 
Article  116,543 4,005 251 31,656 152,455 

Books  104,558 59,710 817 653 165,738 

Clipping  323 0 0 0 323 
Computer Files  7,478 644 64 13 8,199 

Continuing 
Resources  752 1,311 300 5 2,368 

E-Book  425 19,418 2,597 0 22,440 
Maps  27 2 0 0 29 

Mixed Materials  40 50 0 0 90 

Multimedia  3 2 0 0 5 
Music  224 204 70 0 498 

Pamphlets  1,591 16 0 1,152 2,759 

Visual Materials  1,790 788 133 0 2,711 

Total  233,754 86,150 4,232 33,479 357,615 
Mechanical 
Engineering 34 429 2 39 504 

ท่ีมำ : https://clib.psu.ac.th/about/library-statistics.html ออนไลน์เม่ือ 2 มีนำคม 2565 

2.2. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

2.2.1. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรสอน 
หลักสูตรจัดเตรียมทรัพยำกร สื่อกำรเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนกำรสอน มีกำรจัด

ห้องเรียนที่ทันสมัย ซ่ึงประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ และกำรมีบันทึก e-Learning ทุกรำยวิชำ รวมทั้งมี
เจ้ำหน้ำที่ด้ำนเทคนิคให้บริกำรและค ำแนะน ำระหว่ำงด ำเนินกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 

2.2.2. ห้องสมุด 

มหำวิทยำลัยมีส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร หรือ หอสมุดคุณหญิงหลงฯ ให้บริกำรด้ำน
สำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ส ำหรับนักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย  หอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีสถำนที่เพียงพอสำมำรถรองรับ
นักศึกษำได้เป็นจ ำนวนมำก และมีทรัพยำกร อำทิ หนังสือ ต ำรำ วำรสำร และฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่เพียงพอ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่ำงเวลำ 08:30-22:00 น. และวันเสำร-์อำทิตย์ ระหว่ำงเวลำ 09:00-19:30 น.  นอกจำกน้ี นักศึกษำสำมำรถ
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สืบค้นข้อมูลทรัพยำกรภำยในหอสมุดผ่ำนเว็บไซต์หอสมุด http://www.clib.psu.ac.th ได้ตลอดเวลำง รวมทั้งสำมำรถเชื่อมต่อผ่ำน
ระบบ Virtual Private Network (VPN) จำกเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตภำยนอกมหำวิทยำลัยได้ หอสมุดมีบริกำรหลำกหลำย ดังน้ี 

1) บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ  

2) ระบบกำรพิมพ์อัตโนมัติ 

3) จัดสถำนที่ส ำหรับกำรค้นคว้ำและกำรอ่ำนของนักศึกษำ โดยมีพื้นที่น่ังอ่ำนหนังสือกระจำยอยู่ในอำคำร ห้องอบรม

คอมพิวเตอร์และมีห้องศึกษำเฉพำะกลุ่ม (Study Room) ห้องฉำยภำพยนตร์ ฯลฯ 

4) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เช่น ต ำรำวำรสำรระบบ E-Database E-Journal E-Book PSU Knowledge Bank เป็นต้น 

5) ระบบแจ้งรำยชื่อหนังสือเพื่อจัดซ้ือเข้ำห้องสมุด รวมถึงกำรจัดสรรเงินงบประมำณเพื่อจัดซ้ือหนังสือให้แก่คณะต่ำงๆ  

6) กำรประเมินควำมพึงพอใจ ซ่ึงจัดท ำในภำพรวมของหอสมุดส่วนกลำง เพื่อเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร 

นอกจำกน้ี หอสมุดฯ ยังส ำรวจควำมต้องกำรของผู้สอนในแต่ละรำยวิชำผ่ำนทำงภำควิชำฯ ช่วงต้นภำคกำรศึกษำของทุกปีกำรศึกษำ 
เพื่อให้ทรำบควำมต้องกำรเพิ่มเติม รวมทั้งควำมเพียงพอและควำมเป็นทันสมัยของทรัพยำกรที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร/สำขำวิชำ เพื่อ
จัดเตรียมทรัพยำกรให้เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งมีระบบแจ้งเตือนทำงอีเมล เพื่อแจ้งกำรรับเข้ำทรัพยำกร
ตำมที่ผู้สอนร้องขอให้จัดหำ หรือติดตำมผลกำรจัดหำผ่ำนทำงเจ้ำหน้ำที่ของหอสมุด 

2.2.3. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 

ฝ่ำยคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มีหน้ำที่ดูแลห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 ห้อง โดยมีแผนเปลี่ยนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยทุก 6 ปี  ฝ่ำยคอมพิวเตอร์ฯ จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ประจำกำรคอยรับแจ้งและแก้ปัญหำกำรใช้งำนห้องคอมพิวเตอร์
ในวันท ำกำรปกติ ตั้งแต่เวลำ 07.00 - 20.30 น.  อำจำรย์ผู้สอนสำมำรถแจ้งปัญหำกำรใช้งำนผำ่นแอปพลิเคชัน Line ได้ตลอดเวลำ  

ฝ่ำยคอมพิวเตอร์ฯ มีแผนกำรบ ำรุงรักษำห้องคอมพิวเตอร์ ดังน้ี 
1) กำรตรวจเช็คย่อย ฝ่ำยคอมพิวเตอร์ฯ จะมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบอุปกรณ์ในห้องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมท ำงำนทุก

สัปดำห ์

2) กำรตรวจเช็คใหญ่ ฝ่ำยคอมพิวเตอร์ฯ จะตรวจสอบ ส ำรวจ และติดตั้งโปรแกรมส ำเร็จรูปส ำหรับกำรเรียนกำรสอนในปี

กำรศึกษำถัดไปในช่วงปิดเทอม 

2.2.4. ระบบอินเตอร์เน็ต 

ฝ่ำยคอมพิวเตอร์ฯ มีกำรส ำรวจและติดตั้งอุปกรณ์ Network และ Wi-Fi ครอบคลุมพื้นที่คณะวิศวกรรมศำสตร์ ซ่ึง
ประกอบด้วย อำคำรสตำงค์ มงคลสุข (บริเวณตึกเรียนกลำง และลำนคณะฯ) และอำคำรวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ สิรินธร (Sirindhorn 
Applied Research Engineering Building) เพื่อให้บริกำรอินเตอร์เน็ตผ่ำนสัญญำณ Wi-Fi และระบบ LAN โดยติดตั้งอุปกรณ์
กระจำยสัญญำณเครือข่ำยไร้สำยทั้งหมด 115 เครื่อง บุคลำกรและนักศึกษำ สำมำรถใช้ PSU-Passport ส ำหรับยืนยันตัวตนและเข้ำใช้
งำนระบบอินเตอร์เน็ต นอกจำกน้ีฝ่ำยคอมพิวเตอร์ฯ ยังมีบริกำรเครือข่ำย Eduroam ส ำหรับนักวิจัย อำจำรย์ และนักศึกษำของ
สถำบันวิจัยอ่ืน ซ่ึงสำมำรถใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตได้   

เจ้ำหน้ำที่ของฝ่ำยคอมพิวเตอร์ฯ จะตรวจสอบกำรกระจำยสัญญำณอินเตอร์เน็ตผ่ำน Access Point ทุกวันท ำกำร หำก
เจ้ำหน้ำที่ตรวจพบปัญหำกำรใช้งำน ก็จะส่งข้อควำมผ่ำนแอพพลิเคชัน Line แจ้งเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบให้แก้ไขปัญหำทันที เพื่อให้
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภำพพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 

2.2.5. ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ได้ก ำหนดแนวปฏิบัติด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อมในภำพรวม อำทิ ดำ้น
สิ่งแวดล้อม มีมำตรกำรห้ำมสูบบุหรี่ภำยในอำคำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด มีกำรคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยขยะทำงเคมีหรืออันตรำยจะมี
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สถำนที่ทิ้งเป็นกำรเฉพำะ ด้ำนควำมปลอดภัย มีกำรอบรมและซักซ้อมกำรแจ้งเหตุและระงับเหตุไฟไหม้ภำยในอำคำร ตรวจสอบถัง
ดับเพลิงทุกพื้นที่ของแต่ละสำขำวิชำ ติดตั้งกล้องวงจรปิดกระจำยทุกพื้นที่และอำคำรภำยในคณะฯ  

หน่วยอำคำรสถำนที่ฯ เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบดูแลสภำพแวดล้อมภำยในคณะฯ ให้มีสุขอนำมัยที่ดีและปลอดภัย จัดชุด
ยำมรักษำควำมปลอดภัยตลอดเวลำ ติดตั้งกล้องวงจรปิดตำมจุดส ำคัญ เตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน ติดตั้งระบบตรวจจับควันภำยใน
อำคำร ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ สัญญำณเตือนอัคคีภัย ซ่อมบ ำรุงระบบจ่ำยไฟฟ้ำส ำรอง ลิฟต์ ทำงลำดส ำหรับผู้พิกำรน่ังรถเข็น และ
ห้องน ้ำส ำหรับผู้พิกำร กำรควำมพร้อมของหน่วยอำคำรสถำนที่ฯ มีดังน้ี 

1) ตรวจสอบควำมพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงทุก 6 เดือน 

2) มีกำรซ่อมบ ำรุงรักษำลิฟต์ทุกเดือน 

3) ทดสอบกำรท ำงำนของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำทุก 2 สัปดำห์ 

4) ทดสอบกำรท ำงำนของระบบดับเพลิงอัตโนมัติทุก 2 สัปดำห ์

5) มีกำรตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยกำรสุ่มดูย้อนหลัง 

6) มีบันทึกกำรกระท ำผิดกฎจรำจรโดยดูจำกกล้องวงจรปิด 

7) มีบันทึกกำรเข้ำออกอำคำรในวันหยุดและนอกเวลำรำชกำร 

8) มีกำรฝึกอบรมยำมรักษำควำมปลอดภัยประจ ำปี 
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3. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

กำรควบคุมมำตรฐำนหลักสูตรใช้เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 และแนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2558 ซ่ึงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวันที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 โดยก ำหนด
ระบบประกันคุณภำพของหลักสูตรตำมองค์ประกอบในกำรประกันคุณภำพ 6 ด้ำน คือ (1) กำรก ำกับมำตรฐำน (2) บัณฑิต (3) 
นักศึกษำ (4) คณำจำรย์ (5) หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนกำรประเมินผู้เรียน (6) สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

3.1. กำรก ำกับมำตรฐำน 

1) มีคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ คณะกรรมกำรวิชำกำร และคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ ก ำกับมำตรฐำน

หลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี 

2) มีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ จ ำนวน 5 คน ท ำหน้ำที่ประธำนหลักสูตร 1 คนและกรรมกำรหลักสูตร 4 คน ซ่ึง

ต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ และน ำเสนอรับรองจำกมหำวิทยำลัย และมีคุณวุฒิตำม

เกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและสภำวิศวกร 

3) อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ท ำหน้ำที่ในกำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่กำรวำง

แผนกำรควบคุมคุณภำพ กำรติดตำมประเมินผล และน ำผลมำพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่ำง

ต่อเน่ืองอย่ำงน้อยทุกๆ 5 ปี ทั้งน้ีหลักสูตรจะต้องมีกรรมกำรบริหำรหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์อยู่ประจ ำ

หลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ 

4) อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เสนอแผนกำรด ำเนินงำนกำรควบคุมและกำรติดตำมผลด ำเนินงำนต่อที่ประชุม

คณะกรรมกำรวิชำกำร และคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ ทุกภำคกำรศึกษำเพื่อช่วยก ำกับให้กำรด ำเนินงำนของ

หลักสูตรเป็นไปตำมมำตรฐำน 

5) อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ พิจำรณำเสนอแต่งตั้งอำจำรย์พี่เลี้ยงอำจำรย์พิเศษซ่ึงต้องก ำกับให้เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และสภำวิศวกร 

3.2. บัณฑิต 

1) ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำร้อยละ 80 สำมำรถจบกำรศึกษำภำยในเวลำที่หลักสูตรก ำหนด 

2) ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำร้อยละ 50 สำมำรถสอบผ่ำนใบประกอบวิชำชีพภำยใน 2 ปี 

3) มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อน ำข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 

3.3. นักศึกษำ 

3.3.1. กำรรับนักศึกษำ 

1) ก ำหนดคุณสมบัติผู้เรียนตำมเกณฑ์ของหลักสูตรโดยมีกำรรับหลำยช่องทำงทั้งโดยคณะฯ ด ำเนินกำรเองและโดย

มหำวิทยำลัย 

2) มีกรรมกำรคัดเลือกนักศึกษำซ่ึงแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์รับนักศึกษำและกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 

3.3.2. กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ 

1) คณะฯ จัดโครงกำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนก่อนเริ่มเข้ำเรียนปี 1 โดยแนะน ำหลักสูตร วิชำที่เรียน กฎระเบียบ

ต่ำงๆ และวิธีกำรเรียนกำรสอนในมหำวิทยำลัย และปฐมนิเทศผู้เรียนและผู้ปกครอง เพื่อให้เข้ำใจวิธีกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่คณะฯ จัดให้ และอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เตรียมควำมพร้อม

ของผู้เรียนเม่ือได้รับกำรจัดสรรเข้ำแต่ละสำขำ โดยกำรปฐมนิเทศแนะแนววิชำที่เรียนและกำรเตรียมควำมพร้อมใน

กำรสอบใบประกอบวิชำชีพ 
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2) สนับสนุนให้นักศึกษำร่วมกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ในระบบกำรท ำกิจกรรมของมหำวิทยำลัยเป็นจ ำนวน 100 ชั่วโมง 

3) สนับสนุนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ดำ้นภำษำอังกฤษ และด้ำนคอมพิวเตอร์ 

4) ก ำหนดให้อำจำรย์ที่ปรึกษำพบนักศึกษำทุกชั้นปีอย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ 1 ครั้ง 

3.3.3. ผลท่ีเกิดกับนักศึกษำ 

1) หน่วยทะเบียนคณะฯ และคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรคงอยู่ของนักศึกษำ 

ผลกำรส ำเร็จกำรศึกษำให้แก่ประธำนหลักสูตรฯ กรรมกำรวิชำกำรฯ และคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ ทุกภำค

กำรศึกษำ 

2) หน่วยพัฒนำนักศึกษำคณะฯ และคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำร

บริหำรหลักสูตรหลังส ำเร็จกำรศึกษำ 

3) คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ มีกำรประเมินส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ก่อนจบกำรศึกษำ 

3.4. คณำจำรย์ 

3.4.1. กำรบริหำรและพัฒนำคณำจำรย์  

1) ระบบกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรประธำนหลักสูตรฯ และอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เสนอ

แต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต่อคณะกรรมกำรวิชำกำรฯ คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ และสภำมหำวิทยำลัย 

2) ระบบกำรบริหำรอำจำรย์ คณะฯ มีแผนอัตรำก ำลังระยะเวลำ 4 ปีของจ ำนวนอำจำรย์ที่คงอยู่ จ ำนวนอำจำรย์ที่

เกษียณ จ ำนวนอำจำรย์ที่ศึกษำต่อในแต่ละปีเพื่อใช้วำงแผนในกำรด ำเนินกำรสรรหำอัตรำก ำลังของอำจำรย์ในแต่

ละปีและก ำหนดจ ำนวนอำจำรย์ที่ลำเพิ่มพูนควำมรู้ 

3) ระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ 

(1) คณะก ำหนดให้อำจำรย์ทุกท่ำนท ำแผนกำรพัฒนำตนเองเก่ียวกับกำรศึกษำต่อ กำรท ำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

กำรศึกษำดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ และกำรลำเพิ่มพูนควำมรู้ เพื่อช่วยตรวจสอบและกระตุ้นให้เป็นไปตำม

ระเบียบของมหำวิทยำลัย 

(2) คณะสนับสนุนเงินในกำรพัฒนำตนเองในกำรประชุมวิชำกำรและกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยทั้งในและ

ต่ำงประเทศ 

(3) คณะกรรมกำรวิชำกำรฯ ร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลวำงแผนและด ำเนินกำรพัฒนำอำจำรย์

ประจ ำหลักสูตร อำจำรย์ผู้สอน 

3.4.2. คุณภำพอำจำรย์ 

1) อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ติดตำมกำรเผยแพร่ผลงำนของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเพื่อให้มีผลงำนที่มีคุณภำพ

และเป็นไปตำมเกณฑ์ของคุณสมบัติอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ.
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2) อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ติดตำมและรำยงำนร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ทุกปี 

3) ผลที่เกิดกับอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีกำรรำยงำนกำรคงอยู่ของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและส ำรวจควำมพึง

พอใจของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต่อกำรบริหำรงำนของหลักสูตรทุกปี 
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3.5. หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนกำรประเมินผู้เรียน 

3.5.1. สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 

ระบบกลไกหรือแนวทำงกำรออกแบบหลักสูตรและสำระรำยวิชำในหลักสูตร 
1) คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร 

2) คณะกรรมกำรวิชำกำรและคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรทบทวน มคอ. 2 โครงสร้ำงรำยวิชำ curriculum 

mapping ของแต่ละรำยวิชำ และค ำอธิบำยรำยวิชำเพื่อปรับปรุงแก้ไข 

3) อำจำรย์ผู้สอน ผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิตแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำงหลักสูตรฉบับปรับปรุง 

4) คณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรฯ พิจำรณำปรับปรุงแก้ไขร่ำงหลักสูตรฉบับปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ  

5) ส่งร่ำงหลักสูตรฉบับปรับปรุงที่ปรับแก้ตำมควำมคิดเห็น ให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 

6) ส่งร่ำงหลักสูตรฉบับปรับปรุงที่ปรับแก้หลังจำกผู้ทรงคุณวุฒิแนะน ำให้คณะกรรมกำรวิชำกำรและคณะกรรมกำร

ประจ ำคณะฯ พิจำรณำ 

7) ส่งร่ำงหลักสูตรฉบับปรับปรุงที่ปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรวิชำกำรและคณะกรรมกำรประจ ำ

คณะฯ ไปยังคณะกรรมกำรวิชำกำร วิทยำเขตหำดใหญ่ 

8) เสนอร่ำงหลักสูตรฉบับปรับปรุงที่ปรับแก้แล้วเพื่อขอควำมเห็นชอบต่อสภำวิชำกำร สภำมหำวิทยำลัย สภำวิศวกร 

และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

9) อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรโดยจัดท ำรำยงำนประกันคุณภำพภำยใน

ตำมเกณฑ์ AUN-QA ภำยใน 60 วันหลังส้ินสุดปีกำรศึกษำ 

3.5.2. กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

1) กำรก ำหนดผู้สอน 

(1) หัวหน้ำสำขำวิชำก ำหนดผู้สอนโดยพิจำรณำถึงควำมช ำนำญในเน้ือหำที่สอน ผลงำนวิจัย หรือประสบกำรณ์ที่

เก่ียวข้องกับวิชำน้ันๆ และภำระงำนของอำจำรย์ 

(2) อำจำรย์ผู้สอนต้องเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและอำจำรย์พิเศษที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนดไว้ 

2) กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรจัดท ำ มคอ. 3, 4, 5, 6 

(1) อำจำรย์ผู้สอน หรือผู้ประสำนงำนรำยวิชำซ่ึงเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรจัดท ำ มคอ. 3, 4, 5, 6 ด ำเนินกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนและติดตำมประเมินผลรำยวิชำที่รับผิดชอบอย่ำงมีคุณภำพ 

(2) อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ก ำกับติดตำมและตรวจสอบกำรท ำ มคอ. 3, 4, 5, 6 จำกน้ันน ำเสนอในที่

ประชุมคณะกรรมกำรวิชำกำรฯ และคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ เพื่อพิจำรณำและรับรอง 

(3) อำจำรย์ผู้สอนและผู้ประสำนงำนรำยวิชำส่ง มคอ. 3, 4 ก่อนวันเปิดภำคกำรศึกษำ มคอ. 5, 6 ภำยใน 30 วัน

หลังส้ินสุดกำรเรียนกำรสอน 

(4) ก ำหนดให้มีกำรชี้แจงแนะน ำผู้เรียนเก่ียวกับกำรเรียนกำรสอนของแต่ละรำยวิชำในช่วงต้นของกำรเรียน 

3) กำรสนับสนุนและกำรให้ค ำแนะน ำนักศึกษำ 

มีระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำที่ต่อเน่ืองตั้งแต่เข้ำสำขำจนจบหลักสูตรเพื่อดูแลด้ำนกำรเรียนและกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ ให้

ครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในเล่มหลักสูตร 

4) กำรอุทธรณ์ของนักศึกษำ 
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นักศึกษำสำมำรถยื่นค ำร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเก่ียวกับกำรสอบ ผลคะแนน และวิธีกำรประเมินผลได้ที่
หน่วยทะเบียนคณะฯ เพื่อให้อำจำรย์ผู้สอนตรวจสอบและแจ้งผลให้คณะกรรมกำรวิชำกำรฯ และคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ 
รับทรำบ 

3.5.3. กำรประเมินผู้เรียน 

กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
1) ผูป้ระสำนงำนรำยวิชำและผู้สอนจัดกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมวิธีกำรประเมินที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และ 4 และ

พิจำรณำให้เกรดและผ่ำนกำรพิจำรณำรับรองโดยคณะกรรมกำรประจ ำคณะ จำกน้ันจัดส่งเกรดภำยในเวลำที่

ทะเบียนกลำงของมหำวิทยำลัยก ำหนด 

2) มีกำรประเมินผลผู้สอนและรำยวิชำโดยผู้เรียนในช่วงปลำยภำคเรียน 

3) อำจำรย์ผู้สอนและผู้ประสำนงำนรำยวิชำจัดท ำ มคอ. 5 และ 6 ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุด กำรเรียนกำรสอน 

4) ก ำหนดให้มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดใน มคอ. 3 และ 4 ภำยใน 30 

วันหลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำโดยคณะกรรมกำรวิชำกำร จัดหำกรรมกำรเพื่อทวนสอบอย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของ

จ ำนวนรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำและรำยงำนผลต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรวิชำกำรฯ 

3.6. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

3.6.1. กำรบริหำรงบประมำณ 

คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้เพื่อจัดซ้ือต ำรำ สื่อกำรเรียนกำรสอน โสตทัศนูปกรณ์ 

และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อย่ำงเพียงพอเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนและสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมกับกำร

เรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษำ 

3.6.2. ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนท่ีมีอยู่เดิม 

▪ หนังสือ/ต ำรำ 

▪ วำรสำร 

▪ สื่อกำรเรียนรู้ 

▪ ครุภัณฑ์ 

▪ ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

3.6.3. กำรจัดหำทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนเพิ่มเติม 

▪ มีคณะกรรมกำรวำงแผนจัดหำและติดตำมกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอน 

▪ อำจำรย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรำยชื่อหนังสือสื่อและต ำรำไปยังคณะกรรมกำร 

▪ จัดสรรงบประมำณ 

3.6.4. กำรประเมินควำมเพียงพอของทรัพยำกรกำรเรียนรู้ 

▪ ประเมินควำมเพียงพอจำกผู้สอนผู้เรียนและบุคลำกรที่เก่ียวข้อง 

▪ จัดระบบติดตำมกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรประเมิน 

▪ ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน (Key Performance Indicators) 
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ส่วนท่ี 6 ภำคผนวก 
ภำคผนวก 1 เอกสำร/หนังสือท่ีสภำสถำบนักำรศึกษำอนมุัติหลักสูตร 
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